
UCHWAŁA NR XXIX/237/2022 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku 

szkolnym 2021/2022. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – Rada Gminy, działając 

na wniosek Wójta Gminy, po zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Pomocy Społecznej uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku 

szkolnym 2021/2022 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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                                                                                                Załącznik do uchwały Rady Gminy Żyrzyn 

                                                                                             Nr XXIX/237/2022 z dnia 28 listopada 2022r. 

 

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2021/2022 
 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2021/2022 wynika z dyspozycji art. 264 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe; art. 11 ust. 7 ustawy 

- Prawo oświatowe. 

 W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została 

niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych w Gminie Żyrzyn, z uwzględnieniem 

wyników egzaminu ósmoklasisty. Informacja ta przedstawiana jest Radzie Gminy Żyrzyn oraz 

publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zadania oświatowe Gminy Żyrzyn 

Zdania oświatowe  Gminy Żyrzyn wynikają w szczególności z postanowień:   

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 

z późn.zm.) 

2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz. 1915  

z późn.zm.) 

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późn.zm.) 

4) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762 

z późn.zm.) 

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 

z późn.zm.)   

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. 

Gmina Żyrzyn jako organ prowadzący szkół i przedszkola jest zobowiązana do realizacji zadań 

oświatowych określonych w art. 10 ust. 1 ustawy  z 14 grudnia dnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1082 z poźn.zm). 

W przepisach ustawy  Prawo oświatowe ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań 

gminy należy: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 
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r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) i obsługi organizacyjnej szkoły lub 

placówki; 

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub 

placówki; 

 

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 

1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu 

zawodowego. 

2) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

3) zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe. 
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Wstęp 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolny 2021/2022 podobnie jak  

w latach ubiegłych zgodna jest ze znaczeniem jej ustawowej nazwy. Zawiera ona dane, będące 

podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz oraz sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem 

jest pełna i dokładna informacja o tym w jaki sposób Gmina Żyrzyn realizowała swoje zadania 

oświatowe w roku szkolnym, którego poniższa informacja dotyczy. W tym roku zachowano formę 

prezentowanych danych przyjętą w poprzednich edycjach. 
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I. Demografia 

Liczbę dzieci urodzonych w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 1 

Tabela Nr 1. 

 Gmina Żyrzyn 

Rok 

urodzenia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba 

dzieci 

86 86 63 73 65 78 52 52 67 61 65 57 64 55 

Sytuacja demograficzna jest jednym z bardziej istotnych czynników, który bezpośrednio rzutuje 

na realizację zadań oświatowych – wpływa na kształt sieci przedszkoli i szkół, na wykorzystanie 

budynków, sytuację kadrową, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. Z tego powodu 

znajomość demografii gminy ma ogromne znaczenie dla planowania kształtu sieci placówek,  

w tym planowania zatrudnienia jak też wydatków na utrzymanie przedszkoli i szkół. Sytuacja ta 

wymaga stałego monitoringu oraz w miarę potrzeb podejmowania określonych działań 

organizacyjnych, kadrowych i innych mających na celu zapewnienie płynności  

w funkcjonowaniu oświaty jako całości. 

II. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w Gminie Żyrzyn 

Zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe 

(art. 8 ust. 2 pkt. 1 ) należy do zadań własnych gmin. W praktyce obowiązek ten realizowany jest 

poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych szkół, które swym zasięgiem obejmują wszystkie 

miejscowości w obwodach szkolnych. 

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Żyrzyn była organem prowadzącym dla: 

o jednego Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka – wraz z 2 Oddziałami  Zamiejscowymi   

w Osinach i Skrudkach. 

o trzech szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach, 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach oraz Szkoła Podstawowa  

im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie. 

Na terenie Gminy Żyrzyn w ramach trwałości projektu WSPIERAMY MAMY prowadzony 

był również przez podmiot zewnętrzny EDUKACJA 3.0  oddział żłobkowy dla 15 - dzieci  

w wieku od 1 do 3 lat. Od 1.09.2022 r. w żłobku zwiększono liczbę miejsc do 20, organem 

prowadzącym żłobek jest obecnie Gmina Żyrzyn. 

III. Przedszkola 

 Wychowanie Przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022  w naszej gminie było realizowane 

w Przedszkolu im. Misia Uszatka w Żyrzynie oraz w dwóch Oddziałach Zamiejscowych 

funkcjonujących w Osinach i Skrudkach. Do Przedszkola im. Misia Uszatka uczęszczały dzieci w 

wieku 2,5-7 lat, natomiast do oddziałów  zamiejscowych dzieci w wieku 2,5-5 lat. 

Dzieci: 
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W roku szkolnym 2021/2022 do Przedszkola w Żyrzynie wraz z oddziałami 

zamiejscowymi uczęszczało 181 dzieci, a od marca dodatkowo  uczęszcza  16 dzieci uchodźców 

z Ukrainy. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba dzieci zwiększyła się w sumie o 31. 

Liczbę dzieci w poszczególnych grupach przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 oraz 

poprzednich latach obrazuje tabela nr 2. 

Tabela Nr 2. Liczba dzieci w Przedszkolu w Żyrzynie. 

Wyszczególnienie 

 
Wiek 

dzieci 

Liczba 

dzieci  

w roku 

szkolnym 

2017/2018 

Liczba 

dzieci  

w roku 

szkolnym 

2018/2019 

Liczba 

dzieci  

w roku 

szkolnym 

2019/2020 

Liczba 

dzieci w 

roku 

szkolnym 

2020/2021 

Liczba dzieci  

w roku szkolnym 

2021/2022 

Przedszkole im. 

Misia Uszatka w 

Żyrzynie 

     

„Motylki” 2,5 – 

3 latki 
25 25 22 25 25+3uu* 

„Pszczółki” 3 - 4  

latki 
25 25 24 25 25+3uu* 

„Biedronki” 3 - 4  

latki 
25 21 24 23 25+3uu* 

„Zajączki” 4 – 5 

latki 
26 23 25 23 25+3uu* 

„Żabki” 5 – 7 

latki 
26 21 24 20 25+3uu* 

„Sówki” 5 – 6 

latki 
25 20 25 24 26+1uu* 

Przedszkole im. 

Misia Uszatka w 

Żyrzynie Oddziały 

Zamiejscowe: 

     

Osiny 2,5 – 

4 latki 
20 17 17 14 17 

Borysów 2,5 – 

4 latki 
12 10 - - - 

Kośmin 2,5 – 

4 latki 
11 13 10 - - 

Skrudki 3 – 5 

latki 
17 14 10 12 13 

Ogółem: 212 189 181 166 181+16uu* 

uu* - uchodźcy ukraińscy 
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Pracownicy: 

 

W Przedszkolu im. Misia Uszatka w Żyrzynie zatrudnionych było w sumie  

19 nauczycieli,  14,05 etatów (w tym 13 zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin). 2 nauczycieli 

przebywa na urlopie rodzicielskim, 1 na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Wszyscy nauczyciele 

mają pełne kwalifikacje i są zatrudnieni zgodnie z potrzebami przedszkola: w tym nauczyciele 

wychowania przedszkolnego, katecheta, logopeda, psycholog i nauczyciel j. angielskiego oraz 

rehabilitant (na umowę zlecenie). Ponadto przedszkole zatrudniało 11 pracowników administracji  

i obsługi  (10,25 etatów), tj. 1 intendent, 1 kucharka, 2 pomoce kucharki,  6 woźnych 

oddziałowych, 1 sekretarka. 

Szczegółowe zatrudnienie przedstawia tabela nr 3        

Tabela Nr 3. Szczegółowe zatrudnienie w Przedszkolu w Żyrzynie 

porównujące lata 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 

Wyszczególnienie Zatrudnienie 

ogółem 

w tym: 

Nauczyciele Administracja  

i obsługa 

Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

 

1. 

 

Przedszkole im. Misia 

Uszatka w Żyrzynie 
2017/2018 

28 34 15,50 19 12,50 15 

 

2. 

 

Przedszkole im. Misia 

Uszatka w Żyrzynie 
2018/2019 

27,54 35 15,29 21 12,25 14 

 

3. 

 

Przedszkole im. Misia 

Uszatka w Żyrzynie 

2019/2020 

26,90 33 15,15 20 11,75 13 

 

4. 

 

Przedszkole im. Misia 

Uszatka w Żyrzynie 

2020/2021 

24,26 28 13,76 17 10,50 11 

 

5 

Przedszkole im. Misia 

Uszatka w Żyrzynie 

2021/2022 
24,30 30 14,05 19 10,25 11 

Przedszkole w Żyrzynie funkcjonowało w godzinach 6.30 – 16.00 od poniedziałku do piątku, 

natomiast zajęcia w oddziałach zamiejscowych odbywały się pięć razy w tygodniu  

po  pięć godzin. W każdej grupie – zarówno stacjonarnej jak i oddziałach zamiejscowych 

prowadzone były również zajęcia z j. angielskiego i rytmiki - finansowane przez organ 

prowadzący.  
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IV. Szkoły Podstawowe 
 

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Żyrzyn funkcjonowały w 3 budynkach 

komunalnych.  

Wszystkie szkoły wyposażone były w niezbędną bazę dydaktyczną. Stan techniczny  

i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za 

dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na 

poprawę sprawności technicznej i optymalizację kosztów eksploatacji.  W Szkole Podstawowej w 

Żyrzynie znajduje się sala gimnastyczna oraz  Hala Sportowa. 

W budynku hali  znajdują się:  szatnia z prysznicami, klimatyzacja, wentylacja. Na głównej hali 

sportowej uczniowie mają możliwość grać w piłkę nożną halową, ręczną, siatkówkę  

i koszykówkę. Na górze mają do swojej dyspozycji siłownię i salę fitness. Obiekt jest bezpośrednio 

połączony ze szkołą. Z hali sportowej oraz sali gimnastycznej przy S.P. Żyrzyn korzystają również 

uczniowie szkół podstawowych w Osinach i Skrudkach, którzy raz  

w tygodniu są dowożeni na zajęcia wych. fiz. oraz lokalne grupy sportowe działające na terenie 

Gminy Żyrzyn.  

Szkoła w Skrudkach posiada salę do zajęć gimnastycznych o powierzchni 74 m2. 

Przy wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Żyrzyn funkcjonują place zabaw oraz boiska 

szkolne. 

           Wszystkie szkoły w Gminie Żyrzyn posiadają pracownie komputerowe z dostępem do 

Internetu. Wszystkie szkoły w ramach projektu: „Zdalna szkoła” otrzymały laptopy i komputery 

stacjonarne wraz z oprogramowaniem - na wsparcie uczniów i nauczycieli, którzy mają problem z 

dostępem do sprzętu umożliwiającego zdalną edukację. 

Wszystkie placówki mają biblioteki, w których zbiory książek są na bieżąco uzupełniane. 

W każdej ze szkół podstawowych znajduje się gabinet higienistki szkolnej. Szkoła Podstawowa w 

Żyrzynie posiada własną kuchnię i stołówkę. 

 

Stan bazy lokalowej obrazuje tabela Nr 4. 

Tabela Nr 4. Bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2021/2022r. 

Wyszczególnienie 

 

Sale 

lekcyjne 

Pracownie 

Komputerowe 

Biblioteki Sale 

gimnastyczne/ 

ćwiczeń 

Gabinety 

lekarskie/ 

Higienistki 

szkolnej  

Świetlice Stołówki 

1 Szkoła 

Podstawowa 

im. Adama 

Mickiewicza w 

Żyrzynie 

24 2 1 2 2 2 1 

2 Szkoła 

Podstawowa 

im. Henryka 

Sienkiewicza w 

Skrudkach 

7 2 1 1 

 

1 1 1 

(wydzielone 

miejsce) 

3 Szkoła 

Podstawowa 

im. Ks. Jana 

Twardowskiego 

w Osinach 

8 1 1 1 

 

1 1 1 
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Uczniowie: 

 

Liczbę dzieci uczęszczających do poszczególnych szkól obrazuje tabela poniżej. 

 

Tabela Nr 5. Liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2021/2022. 

 
Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła 

Podstawowa im. 

Adama 

Mickiewicza w 

Żyrzynie 

 

 

16 

307(+1 – 

zajęcia 

rewalid.-

wychow.) 

- 28 39 37 44 35 7 69 

48(+1  

rew.w

ych.) 

+10 

uchodźcy 

z Ukrainy 

- 1 1 0 2 2 1 3 0 

2. Szkoła 

Podstawowa im. 

Henryka 

Sienkiewicza w 

Skrudkach 

9 

125(+1 – 

zajęcia 

rewalid.-

wychow.) 

14 11 

11(+1 

rew.w

ych) 

9 10 17 15 21 17 

3. Szkoła 

Podstawowa im. 

Ks.  Jana 

Twardowskiego 

7 71 7 11 9 7 5 10 0 11 11 

  

Razem: 32 

503(+2 –  

rew.-

wych.) 

21 50 

59(+1 

rew.w

ych) 

53 59 62 22 101 

76(+1 
rew.w

ych.) 

 uchodźcy 

z Ukrainy 
 1 1 0 2 2 1 3 0 

 

Tabela poniżej pokazuje jak przedstawiała się liczba uczniów w latach ubiegłych  

w porównaniu z rokiem 2021/2022. 
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Tabela Nr 6. 
 

  

Wyszczególnienie 

Liczba 

uczniów w 

roku 

szkolnym 

2017/2018 

Liczba 

uczniów w 

roku szkolnym 

2018/2019 

(+oddz.gimn.) 

Liczba 

uczniów w 

roku 

szkolnym 

2019/2020 

 

Liczba 

uczniów w 

roku 

szkolnym 

2020/2021 

 

Liczba uczniów w roku 

szkolnym 2021/2022 

1. Szkoła 

Podstawowa im. 

A. Mickiewicza 

w Żyrzynie 

270 (+1–

zajęcia 

rewalid.-

wychow.) 

372(+1–zajęcia 

rewalid.-

wychow.) 

325 (+1–

zajęcia 

rewalid.-

wychow.) 

332 (+1–

zajęcia 

rewalid.-

wychow.) 

307 (+1–zajęcia 

rewalid.-wychow. oraz 

10 uchodźcy z Ukrainy) 

2. Szkoła 

Podstawowa im. 

H. Sienkiewicza 

w Skrudkach 

137 144 

144(+1–

zajęcia 

rewalid.-

wychow.) 

140(+1–

zajęcia 

rewalid.-

wychow.) 

125(+1– zajęcia 

rewalid.-wychow.)  

3. Szkoła 

Podstawowa im. 

Ks.  J. 

Twardowskiego 

80 81 80 75 71 

  

Razem: 

487(+1–

zajęcia 

rewalid.-

wychow.) 

597(+1–zajęcia 

rewalid.-

wychow.) 

549(+1–

zajęcia 

rewalid.-

wychow.) 

547(+1–

zajęcia 

rewalid.-

wychow.) 

503(+1– zajęcia 

rewalid.-wychow. oraz 

10 uchodźcy z Ukrainy) 

 

Pracownicy: 

W roku sprawozdawczym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn 

pracowało w sumie 79 nauczycieli, a w przeliczeniu na etaty - 67,38 oraz 24 pracowników 

administracji i obsługi.  

Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 7 i przedstawia ona 

porównanie z latami ubiegłymi.  

Tabela Nr 7. Zatrudnienie w szkołach podstawowych w roku szkolnym 

2021/2022 i w latach ubiegłych. 
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Wyszczególnienie Zatrudnienie 

ogółem: 

w tym: 

Nauczyciele Administracja  

obsługa i pomoc 

nauczyciela 

Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

1. Szkoła Podstawowa w 

Żyrzynie 2017/2018 
34,66 37 25,16 27 9,5 10 

Szkoła Podstawowa w 

Żyrzynie 2018/2019 
57,96 59 40,31 39 17,65 20 

Szkoła Podstawowa w 

Żyrzynie 2019/2020 
54,63 56 37,50 38 17,13 18 

Szkoła Podstawowa w 

Żyrzynie 2020/2021 
49 49 35 35 14 14 

Szkoła Podstawowa w 

Żyrzynie 2021/2022 
50,14 49 36,39 34 13,75 15 

2. Szkoła Podstawowa w 

Skrudkach 2017/2018 
22,36 32 17,36 27 5,0 5 

Szkoła Podstawowa w 

Skrudkach 2018/2019 
22,57 30 17,07 24 5,5 6 

Szkoła Podstawowa w 

Skrudkach 2019/2020 
22,91 30 18,41 25 4,5 5 

Szkoła Podstawowa w 

Skrudkach 2020/2021 
24,09 31 18,84 25 5,25 6 

Szkoła Podstawowa w 

Skrudkach 2021/2022 
23,46 31 18,96 26 4,5 5 

3. Szkoła Podstawowa w 

Osinach 2017/2018 
14,91 24 10,91 20 4 4 

Szkoła Podstawowa w 

Osinach 2018/2019 
17,74 24 13,74 20 4 4 

Szkoła Podstawowa w 

Osinach 2019/2020 
16,94 24 12,94 20 4 4 

Szkoła Podstawowa w 

Osinach 2020/2021 
16,55 25 12,55 21 4 4 

Szkoła Podstawowa w 

Osinach 2021/2022 
16,03 23 12,03 19 4 4 

4. 
Razem Gmina Żyrzyn 

2017/2018: 
71,93 93 53,43 74 18,50 19 

Razem Gmina Żyrzyn 
2018/2019: 

98,27 113 71,12 83 27,15 30 

Razem Gmina Żyrzyn 

2019/2020 
94,48 110 68,85 83 25,63 27 

Razem Gmina Żyrzyn 

2020/2021 
89,64 105 66,39 81 23,25 24 

Razem Gmina 

Żyrzyn 2021/2022 
89,63 103 67,38 79 22,25 24 
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V. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie 

z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 559 z późn.zm), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na 

szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta, dyrektorzy 

placówek oświatowych mieli możliwość wykorzystania przyznanych kwot na następujące formy 

doskonalenia zawodowego: 

 

✓ organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola w postaci 

udziału nauczycieli w szkoleniach wyjazdowych; 

✓ organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w postaci udziału nauczycieli  

w szkoleniach organizowanych na terenie gminy; 

✓ szkolenie rad pedagogicznych; 

✓ opłaty za kształcenie; 

✓ opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące; 

✓ koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w powyższych formach doskonalenia 

zawodowego skierowanych przez dyrektora; 

✓ na pokrycie kosztów organizowanego doradztwa metodycznego. zawierania  

z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez 

uczelnie wyższe. 

 W okresie poprzedniego roku szkolnego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli wydatkowana została kwota 31 626,72 zł.  

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe przedstawia tabela nr 8 

Tabela Nr 8. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach  

2021/2022. 

Wyszczególnienie Kwota: 

1. 
Przedszkole im. Misia Uszatka  

w Żyrzynie 
7 868,62 

2. 
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego  

w Osinach 
3 330,60 

3. 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza  

w Skrudkach 
6 877,00 

4. 
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza  

w Żyrzynie 
13 550,50 

Nakłady razem: 31 626,72  
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VI. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. 

W roku szkolnym 2021/2022 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy 

Żyrzyn było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolu i szkołom prowadzonym 

przez gminę środków finansowych na ich działalność, w tym na wynagrodzenia pracowników  

i eksploatację budynków komunalnych. 

 

Dożywianie i praca świetlicy: 

W roku 2021/2022 uczniowie Szkoły  Podstawowej w Żyrzynie  korzystali  z obiadów  

gotowanych  w szkolnej kuchni a uczniowie Szkoły  Podstawowej w Skrudkach mieli zapewniony 

ciepły  posiłek  w formie cateringu. W Przedszkolu oraz żłobku dzieci miały zapewniony pełny 

posiłek dzienny, przygotowywany przez kuchnię przedszkolną. 

Tabela Nr 9. Liczba dzieci korzystających z obiadów w roku szkolnym 

2021/2022.  

 

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

korzystających  

z obiadów 

1. 
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego  

w Osinach 
0 

2. 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza  

w Skrudkach 
29 

3. 
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza 

 w Żyrzynie 
167 

Razem: 196  

 

 
Opiekę świetlicową przed i po zajęciach umożliwiały wszystkie gminne szkoły 

podstawowe. Świetlice w poszczególnych szkołach funkcjonowały w następujących godzinach: 

 

✓ S.P. Osiny – w godz. 7.25 – 7.55 oraz 11.30 – 14.45 

✓ S.P. Skrudki – w godz. 7.00 – 8.00 oraz 11.25 – 13.45 

✓ S.P. Żyrzyn – w godz. 6.30–7.30 oraz 11.25 – 15.30  

 

 

 

Tabela Nr 10. Liczba dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej  

w roku szkolnym  2021/2022 
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Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

korzystających ze 

świetlicy 

1. 
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego  

w Osinach 
25 

2. 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza  

w Skrudkach 
58 

3. 
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza  

w Żyrzynie 
126 

Razem: 209 

Dowożenie uczniów do szkól:  

Wszystkim uczniom zapewniono dowożenie wynikające z art. 32 ustawy - Prawo 

oświatowe. W roku szkolnym 2021/2022 z dowożenia korzystało 275 dzieci ze szkół gminnych  

i przedszkola. Ponadto zwracane były koszty dowozu do szkół specjalnych opiekunom 5 dzieciom 

niepełnosprawnym.  

Tabela Nr 11.Liczba dzieci dowożonych w roku szkolnym 2021/2022 

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

dowożonych w roku 

szkolnym 2021/2022 

1. 
Przedszkole im. Misia Uszatka  

w Żyrzynie 
31 

2. 
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego  

w Osinach 
6 

3. 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza  

w Skrudkach 
99 

4. 
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza  

w Żyrzynie 
139 

Razem: 275 

  

Na terenie naszej Gminy do poszczególnych placówek dowożone są dzieci  

z następujących miejscowości:         

 Szkoła Podstawowa w Żyrzynie: Bałtów, Borysów, Żerdź, Wola Osińska oraz Kotliny. 

 Szkoła Podstawowa w Osinach: Wronów.      

 Szkoła Podstawowa w Skrudkach: Kośmin, Strzyżowice, Cezaryn, Jaworów, Parafianka, 

Wilczanka.           

Przedszkole w Żyrzynie: Bałtów, Borysów, Kotliny, Wola Osińska, Żerdź. 

Kwota przeznaczona na powyższy cel w roku szkolnym 2021/2022 wyniosła 317 668,26 zł.  
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W porównaniu z poprzednim rokiem kwota ta była wyższa o ok. 20 tys. zł., co można 

tłumaczyć głównie wzrostem ceny biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół oraz 

zwiększonymi wydatkami na paliwo i zwroty dla rodziców uczniów niepełnosprawnych. 

Tabela Nr 12 przedstawia szczegółowe wydatki poniesione w związku z  realizacją obowiązku 

dowożenia uczniów do szkół. 

Tabela Nr 12. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 

L.p. Nazwa wydatków Kwota 

1. Zapłacone faktury za bilety uczniów dowożonych 107 701,00 

2. 
Zapłacone faktury za paliwo zakupione do szkolnego 

autobusu (gimbus) i busa na potrzeby dowożenia uczniów 
19 530,89 

3. Zwroty kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych 50 600,23 

4. Wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi 91 943,45 

5. 
Inne opłaty (m.in. przeglądy, ubezpieczenie, badania, 

szkolenia, materiały konserw. i inne) 
6 730,69 

6. Opieka podczas dowożenia 41 162,00 

RAZEM: 317 668,26 

Stypendia i zasiłki szkolne: 

Mając na uwadze potrzebę podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia różnic w dostępie 

do edukacji dzieci i młodzieży z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej Gmina 

Żyrzyn zgodnie z dyspozycją art.90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

wspomaga uczniów zamieszkałych na terenie gminy w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy 

wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, oraz szkół średnich na podstawie wniosków 

złożonych przez rodziców (opiekunów dzieci). Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania 

pomocy określone było w kwocie 528,00 zł na członka rodziny. 

W  roku szkolnym 2021/2022 stypendium szkolne wypłacone zostało 33 uczniom: 

Wypłaty w/w stypendiów realizowane były w Urzędzie Gminy. Łącznie na wypłatę stypendiów 

socjalnych przeznaczono kwotę 32 990,16 zł: 

 

• Od września do grudnia 2021 roku wypłacono ogółem: 13 147,21 zł - z tego 

dotacja  Wojewody Lubelskiego: 10 517,77 zł i środki własne 2 629,44 zł 

 

• Od stycznia do czerwca 2022 roku wypłacono kwotę: 19 842,95 zł - z tego dotacja 

Wojewody Lubelskiego: 15 874,36 zł i środki własne: 3 968,59 zł 

Stypendia naukowe i za osiągnięcia sportowe: 

Oprócz stypendiów o charakterze socjalnym dwa razy w roku szkolnym przyznawane są 

stypendia o charakterze motywacyjnym, na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 
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1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021, poz. 1915). Stypendium za wyniku w nauce przyznaje 

się uczniom, którzy uzyskali średnią ocen  co najmniej 5.10 (uczniowie szkół podstawowych) oraz 

co najmniej dobrą ocenę z zachowania w semestrze. Stypendium za osiągnięcia sportowe może 

być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na 

szczeblu co najmniej powiatowym. 

 

W roku szkolnym 2021/2022 ww. stypendia otrzymało: 

• w lutym 2022 r. ( za I semestr) – 20 naukowych, 20 za osiągnięcia sportowe - na ogólną 

kwotę 5 618,00 zł 

• w czerwcu 2022 r. (za II semestr) – 32 naukowych, 14 za osiągnięcia sportowe - na 

ogólną kwotę 6 358,00 zł 

Tabela Nr 13. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium za rok szkolny 

2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 Stypendia w I semestrze Stypendia w II semestrze 
Osiągnięcia 

naukowe 

Osiągnięcia 

sportowe 

Osiągnięcia 

naukowe 

Osiągnięcia 

sportowe 

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. 

Twardowskiego w Osinach 
4 0 6 0 

Szkoła Podstawowa im. H. 

Sienkiewicza w Skrudkach 
5 10 8 5 

Szkoła Podstawowa im. A. 

Mickiewicza w Żyrzynie 
11 10 18 9 

 

RAZEM 

20 20 32 14 
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VII.  Jednorazowy dodatek uzupełniający 

Wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego   

do 31.12.2021 r. 

Tabela Nr 14. 

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 

1. Tytuł zawodowy 

magistra  

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

2949,00 3034,00 3445,00 4046,00 

2. Tytuł zawodowy 

magistra bez 

przygotowania 

pedagogicznego, tytuł 

zawodowy licencjata 

(inżyniera) z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

2818,00 2823,00 3002,00 3523,00 

3. Tytuł zawodowy 

licencjata (inżyniera) bez 

przygotowania 

pedagogicznego, dyplom 

ukończenia kolegium 

nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego 

kolegium języków 

obcych 

2800,00 2818,00 2841,00 3079,00 

 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego   

od 01.09.2021r. 

 

Tabela Nr 15. 

Stopień awansu 

zawodowego 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 

Średnie wynagrodzenie 

od 01.09.2021 r 

3537,80 3926,96 5094,43 6509,55 
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 Przepisy art. 30a Karty Nauczyciela zobowiązują organy prowadzące szkoły będące 

jednostkami samorządu terytorialnego do corocznej analizy poniesionych wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do 

wysokości średnich wynagrodzeń podanych w art. 30 ust. 3 KN. Jeśli wynagrodzenie wypłacone 

nauczycielom w danym roku było niższe niż wynagrodzenie średnie zagwarantowane w art. 30 

ust. 3 KN, organ prowadzący szkołę wyznacza kwotę niedopłaty tego wynagrodzenia w podziale 

na stopnie awansu zawodowego. Kwota niedopłaty, o której mowa wyżej, jest dzielona między 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

i wypłacana corocznie w terminie do 31 stycznia w formie jednorazowego dodatku 

uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela.  

Za rok 2021 nauczyciele kontraktowi, mianowani i dyplomowani osiągnęli wymagane 

średnie wynagrodzenie, natomiast nauczyciele stażyści nie osiągnęli wymaganego średniego 

wynagrodzenia i został wypłacony im dodatek uzupełniający w wysokości 1.789,75 zł. 
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VIII. Projekty edukacyjne współfinansowana ze środków UE 

realizowane w Gminie Żyrzyn 

Lp Nazwa projektu 
Okres 

realizacji 
Kwota 

dofinansowania 

Wkład własny 

gminy 

 

Cele projektu i zadania 

1.  

Program: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                             

Projekt: EDUKACJA W 

GMINIE ŻYRZYN 

2018 - 2021 747 747,96 45 000,00 

✓ organizacja zajęć 

rozwijających kompetencje 

kluczowe na rynku pracy(ICT, 

matematyczno- przyrodnicze, 

języki obce) z uwzględnieniem 

rozwoju właściwych postaw 

(kreatywność, innowacyjność, 

praca zespołowa) 

✓ podnoszeni 

kompetencji i kwalifikacji 

nauczycieli wszystkich 

przedmiotów w zakresie 

korzystania z nowoczesnych 

metod, technologii i sprzętu 

✓ pomoc 

psychologiczno- pedagogiczną 

✓ wyposażenie pracowni 

ICT 

2. 

Program: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                    

Projekt: ROZWÓJ PLACÓWEK 

WSPARCIA DZIENNEGO DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN 

WIEJSKICH POWIATU 

PUŁAWSKIEGO 

2017 - 2020 1 837 086,00 151 200,00 

✓ utworzenie i 

prowadzenie świetlic dla 

dzieci i młodzieży Gminy 

Żyrzyn i Gminy Końskowola 

✓ utworzenie 

międzygminnego punktu 

konsultacyjno - doradczego (w 

ramach działania punktu 

rodziny objęte projektem będą 

mogły skorzystać z 

bezpłatnych spotkań z 

psychologiem, 2 terapeutami, 

mediatorem rodzinnym oraz 

prawnikiem) 

3. 

Program: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                    

Projekt: PLACÓWKI 

WSPARCIA DZIENNEGO DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN 

WIEJSKICH OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO MIASTA 

PUŁAWY 

2019 – 2022  1 573 050,00 112 320,00 

✓ utworzenie i prowadzenie 

świetlic dla dzieci i 

młodzieży Gminy Żyrzyn 

i Gminy Kazimierz Dolny 

✓ utworzenie 

międzygminnego punktu 

konsultacyjno - 

doradczego  

4. 

Program: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                              

Projekt: ŻŁOBEK DLA 

MALUCHA – SZANSĄ NA 

POWRÓT DO AKTYWNOŚCI 

ZAWO0DOWEJ RODZICA 

2019 – 2022  2 370 128,50 124 743,60 

✓ pokrycie kosztów 

związanych z opłatami za 

pobyt dziecka w żłobku do 

zapłaty których jest 

zobowiązany rodzic 
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5. 

Program: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                    

Projekt: ROZWÓJ 

ZINTEGROWANYCH USŁUG 

SPOŁECZNYCH W GMINACH 

WIEJSKICH POWIATU 

PUŁAWSKIEGO – GMINA 

ŻYRZYN 

2018 – 2022  1 837 086,00 151 200,00 

✓ utworzenie na terenie 

Gminy Żyrzyn  

✓ utworzenie we 

współpracy ze 

Środowiskowym Domem 

Samopomocy w Końskowoli 

Punktu Porad i Konsultacji 

✓ Utworzenie Klubu 

Seniora 

  OGÓŁEM 8 365 098,46 584 463.36 
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IX. Poziom nauczania. 

✓ Szkoły Podstawowe Gminy Żyrzyn 

Egzamin ósmoklasisty 

 

W czerwcu 2022 roku został przeprowadzony po raz kolejny egzamin ósmoklasisty. 

Do egzaminu przystąpiło w naszej Gminie w sumie 76 uczniów w tym 11 uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Osinach, 17 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Skrudkach oraz 48 uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Pięciu uczniów z S.P. Żyrzyn miało arkusze w wersji 

dostosowanej do swoich potrzeb. Pozostali uczniowie rozwiązywali zadania w arkuszach w wersji 

standardowej.  

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali 

wymagania ogólne i szczegółowe – z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, 

matematyka, język angielski) – określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II 

etapu edukacyjnego. 

 

Szczegółowe zestawienie egzaminu i porównanie z wynikami w powiecie i województwie 

przedstawia tabela  poniżej. 

Tabela Nr 16. Wyniki ze sprawdzianu klas VIII szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2021/2022. 

 

Nazwa                                     Średni wynik Język polski Matematyka Język angielski 

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego  

w Osinach 
50% 50% 53% 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza  

w Skrudkach 
47% 48% 45% 

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza  

w Żyrzynie 
65,7% 59,7% 64,8% 

Klasa A 58% 51% 51,9% 

Klasa B 73,4% 68% 77,8% 

Gmina 59% 56 59% 

Powiat 60% 56 66% 

Województwo 61% 56% 64% 

Wykresy poniżej obrazują procentowe wyniki poszczególnych przedmiotów w porównaniu  

z wynikami w powiecie i województwie. 
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Wykres Nr 1 – wyniki procentowe z języka polskiego 

 

 

 

Wykres Nr 2 – wyniki procentowe z matematyki 
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Wykres Nr 3 – wyniki procentowe z języka angielskiego 
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X. Działalność edukacyjna i profilaktyczna szkół i przedszkola 

Gminy Żyrzyn 

• Działalność edukacyjna określona była poprzez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym, 

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym. 

Proces edukacyjny był nieustannie modyfikowany. Na podstawie wniosków  

z prowadzonych obserwacji i diagnoz, wniosków dyrektorów z prowadzonego nadzoru 

pedagogicznego, nauczyciele dostosowywali metody nauczania do możliwości i potrzeb 

uczniów. Oferta edukacyjna szkoły umożliwiała rozwój zainteresowań uczniów. 

Uczniowie wychowywani byli w duchu patriotycznym i obywatelskim, nabywali 

umiejętności odbioru świata poprzez wyraz artystyczny, różne formy recytatorskie, 

teatralne i wokalne.  

• Działalność profilaktyczna we wszystkich szkołach oraz przedszkolu określona była 

poprzez programy wychowawcze oraz programy profilaktyki. 

Nauczyciele realizowali programy autorskie, podejmowano działania wychowawczo -  

profilaktyczne oraz działania na rzecz bezpieczeństwa.      

  

Szczegółową działalność szkól w roku szkolnym 2021/2022 przedstawiają  poniższa tabela. 

Tabela Nr 16. Działalność Szkół i Przedszkola Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 

2021/2022 

✓ Przedsięwzięcia zrealizowanie w roku szkolnym 2020/2021 w poszczególnych 

placówkach: 

Przedszkole im. Misia 

Uszatka  

w Żyrzynie 

 

 ✓ W przedszkolu miały miejsce następujące uroczystości  

i wydarzenia: 

 

- 20 wrzesień- Dzień Przedszkolaka  

- 30 wrzesień - Dzień Chłopaka 

- 12 październik- koncert muzyczny „Ach lubelskie jakie 

cudne” 

- 19 październik – oglądanie przedstawienia teatralnego pt. 

"Arabella". 
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- 22 październik - gościliśmy w przedszkolu zdobywczynię 

brązowego medalu w rzucie młotem, na igrzyskach 

olimpijskich w Tokio, panią Malwinę Kopron z Puław. 

- 28 październik – Święto Dyni 

- 4 listopad - zabawy w mrocznej krainie duchów i zjaw w 

Baśniogrodzie w Puławach. Grupa Zajączków 

uczestniczyła w Balu Halloween. 

- 10 listopad.- Montaż słowno- muzyczny z okazji Święta 

Niepodległości w wykonaniu „Żabek”, odśpiewanie 4 

zwrotek hymnu w ramach akcji „Szkoła do hymnu” 

- 25 listopada- Dzień Pluszowego Misia- montaż słowno- 

muzyczny w wykonaniu dzieci z grupy „Biedronki” 

- 29 listopad –zabawa Andrzejkowa 

- 30 listopad- koncert muzyczny „Żołnierz drogą 

maszerował” 

- 4 grudzień –spotkanie z Mikołajem 

- 8 grudzień uroczystość pasowanie na przedszkolaka; 

- 17 grudzień- koncert muzyczny „idziemy z kolędą”  

- 20 grudzień- oglądanie przedstawienia  jasełkowego w 

wykonaniu dzieci z oddziału „Sówki”  

- 20 styczeń – nagranie występów poszczególnych grup z 

okazji „Dnia Babci i Dziadka” 

- 21tyczeń – koncert muzyczny „Tańce narodowe” 

- 9 luty-Koncert muzyczny „Fryderyk Chopin” 

- 11 luty- bal karnawałowy 

- 16 marzec- koncert muzyczny „Podróż do Krakowa” 

- 21 marzec „Powitanie Wiosny”- grupowy przemarsz z 

Marzanną i Gaikiem, śpiewanie piosenek związanych z 

wiosną 

- 22 marzec- Oglądanie przedstawienia „Pokażę na scenie, że 

zdrowie jest w cenie” w wykonaniu dzieci z grupy 

„Zajączki”,  

- 5 kwiecień Światowy Dzień Wody- montaż słowno- 

muzyczny przygotowany przez dzieci z grupy „Pszczółki” 

- 13 kwietnia - Oglądanie przedstawieni o tematyce Świąt 

Wielkanocnych w wykonaniu dzieci z grupy „Zajączki 

- 22 kwiecień „Dzień Ziemi”- spotkanie z Panią Leśnik 

- 25 kwiecień- Oglądanie przedstawienia „Czerwony 

Kapturek” 

- 13 maj - seans  planetarny „Cztery pory roku” 

- 22 maj -Koncert muzyczny „Góry i górale” 

- 24-26 maj - Dzień Mamy i Taty – spotkanie z rodzicami, 

występy dzieci, wręczanie upominków- Osiny 

- 30 maj- Wycieczka do Świdnika na spektakl muzyczny pt. 

„Jaś i Małgosia”- „Żabki” i „Zajączki” 

- 31 maj- „Sprintem do maratonu”- udział w ogólnopolskim 

maratonie przedszkolaka 

- 31 maj- Koncert edukacyjno- muzyczny „Z dozą ciekawości 

na tropie przeszłości- odkrywamy historię” 

- 1 czerwca Dzień Dziecka- oglądnie przedstawienia 

kukiełkowego „Na wyspach Galapagos”, konkurs 

ekologiczny, pokaz mody ekologicznej 

- 7 czerwca Dzień Rodziny- przedstawienie „Dzień mamy i 

taty na ludową nutę ”oraz piknik rodzinny- Osiny 
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- 7 czerwiec- wyjazd  do kina w Puławach na spektakl 

teatralny pt. „Pinokio” w wykonaniu aktorów teatru z 

Krakowa- grupa „Sówki” 

- 7 czerwiec – pokazy taneczne dzieci uczęszczających na 

zajęcia „Dziecięcej Szkółki Tańca i Dobrych Manier” 

- 9 czerwiec Wyjazd do „Krainy Urwisa” w Puławach- 

„Motylki” i „Pszczółki” 

- 13 czerwiec - Wycieczka do Mini Zoo w Wojciechowie- 

„Sówki” i „Biedronki” 

- 17 czerwiec -Koncert muzyczny „Morskie opowieści” 

- 20 czerwiec -wycieczka do Mini Zoo w Wojciechowie- 

Osiny i Skrudki 

- 21 czerwiec- pokazy Tekwondo 

- 22 czerwiec- uroczyste zakończenie roku szkolnego 6-

latków, część artystyczna w wykonaniu absolwentów, 

pasowanie na ucznia, uroczystość z udziałem dzieci 5-

letnich i rodziców 

- 24 czerwiec- piknik rodzinny- integracja poprzez wspólne 

spędzenie czasu rodziców z dziećmi przy ognisku, gry i 

zabawy sportowe, występy dzieci, poczęstunek. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. 

Twardowskiego w Osinach: 

 

 W szkole miały miejsce następujące uroczystości  

i wydarzenia 

 

- We  wrześniu 2021 roku  uczniowie szkoły spotkali się z 

przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w 

Puławach. W czasie spotkania poruszono zasady 

bezpieczeństwa 

- We wrześniu uczniowie szkoły wzięli udział w akcji 

Sprzątanie Świata 

- Uczniowie klas starszych udali się do Lublina na Festiwal 

Nauki, gdzie wzięli udział w pokazach z fizyki i chemii. 

- W szkole uruchomiono możliwość wyrabiania  

mLegitymacji 

- We wrześniu i październiku wzięliśmy udział w dwóch 

akcjach promujących czytanie: akcji Narodowego Czytania 

„Moralności Pani Dulskiej” oraz Dniu Głośnego Czytania 

- Uczniowie klas młodszych wybrali się na wycieczkę do 

Muzeum Sił Powietrznych do Dęblina 

- W ramach doradztwa zawodowego gościliśmy w szkole 

Panią Dorotę Nieradko z Młodzieżowego Biura Karier w 

Puławach 

- W szkole aktywnie działało Koło Wolontariatu, które 

włączało się w różne akcje pomoce na rzecz hospicjum, 

Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie, czy schroniska dla 

zwierząt 

- 5 października 2021 roku w szkole odbył się pokaz teatralny 

pod tytułem: „Bezpieczeństwo to podstawa, to jest bardzo 

ważna sprawa” przygotowany i wykonany przez klasę 

czwartą dla dzieci z klas 0-3. 
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- 27 października nasza szkoła przystąpiła do II 

MIEDZYNARODOWEJ EDYCJI VI 

OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „PRZERWA NA 

CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA 

PRZERWIE”. 

- Pod koniec października uczniowie klasy ósmej 

zakwalifikowali się do projektu „Warsztaty Edukacyjne 

2021” organizowanego przez Operatora Gazociągów 

Przesyłowych Gaz System S.A.  

- W listopadzie zorganizowaliśmy Dzień Życzliwości i 

Pozdrowień w szkole 

- 6 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie czytelnicze 

„Czytamy z Mikołajem”.  

- 9 grudnia 2021 r. w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu 

klasa 5 wspólnie kolędowała poprzez środki multimedialne 

z dziećmi z Punktu Przedszkolnego Mali Odkrywcy w 

Puławach. 

- W ramach akcji charytatywnej  „Herbatka dla seniora” 

wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Osinach oraz wychowawca 

zamiejscowego oddziału przedszkolnego Przedszkola Misia 

Uszatka  zebrali i przekazali  dary dla pensjonariuszy Domu 

Pomocy Społecznej w Żyrzynie. 

- W grudniu 2021 zakupiliśmy za kwotę 30.000 zł pomoce 

dydaktyczne za środki pozyskane w ramach rządowego 

programu „Laboratoria Przyszłości” 

- Zrealizowaliśmy projekt edukacyjny Spotkanie z baśnią „ 

Dziewczynka z zapałkami” 

- W lutym obchodziliśmy w szkole Dzień Bezpiecznego 

Internetu 

- W związku z wybuchem wojny na Ukrainie 

zorganizowaliśmy zbiórkę darów dla uchodźców 

- W lutym zorganizowaliśmy Gminny Konkurs „ W świecie 

księdza Jana”. 

- W szkole odbyły się warsztaty artystyczno-przyrodnicze 

oraz florystyczne. 

- Zorganizowaliśmy Dzień bez Plecaka  

- W kwietniu odbył się apel z okazji Dnia Pamięci Ofiar 

Katyńskich, a w maju z okazji Święta 3 Maja 

- Młodsze klasy wzięły udział w wycieczce do Nadleśnictwa 

Puławy, gdzie wzięły udział w lekcji przyrody 

- Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią 29 maja 

na terenie szkoły odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia 

Dziecka. Wzięło w nim udział kilkuset mieszkańców Osin i 

okolicznych miejscowości. W trakcie festynu zbierane były 

dary na rzecz uchodźców z Ukrainy, które później zostały 

przekazane rodzinom ukraińskim mieszkającym na terenie 

gminy Żyrzyn 

- W ramach obchodzonego w maju Tygodnia Bibliotek 

przeprowadzony został konkurs biblioteczny na rymowankę 

o bibliotece, książce i czytaniu. Polegał on na zachęcaniu do 

odwiedzin biblioteki i czytania książek. 

- Klasy młodsze wzięły udział w wycieczce do banku, by 

poznać pracę bankowców i zrozumieć świat finansów. 
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- Klasy starsze wzięły udział w dwudniowej wycieczce do 

Łodzi. 

- W czerwcu Teatr Profilaktyczny Edukacja i Animacja 

„Magik” wystawił w naszej szkole przedstawienie „ Pimpuś 

Sadełko w krainie witaminek”.   

- Również w czerwcu w ramach XXI Ogólnopolskiego 

Tygodnia Czytania Dzieciom odbywały się spotkania dla 

najmłodszych promujące głośne czytanie. 

- 22 czerwca uczniowie klas 0 – III byli na wycieczce na 

Farmie Iluzji w Mościskach. 

- Braliśmy udział w akcji profilaktycznej Akademia 

Bezpiecznego Puchatka 

- Wprowadziliśmy program edukacyjny „Kubusiowi 

Przyjaciele Natury”, którego celem jest promowanie 

ochrony środowiska, a w szczególności wody, powietrza i 

gleby. Dzieci brały udział w szeregu działań edukacyjnych 

o tematyce ekologicznej.  

- Szkoła bierze udział w „Programie dla szkół” w ramach 

którego dzieci z klas I-V otrzymują darmowe owoce i 

warzywa oraz mleko. 

Szkoła Podstawowa im. 

Henryka Sienkiewicza  

w Skrudkach: 

 

 ✓ W szkole miały miejsce następujące uroczystości  

i wydarzenia: 

- Udział w „Programie dla szkół” w ramach którego dzieci z 

klas I-V otrzymują darmowe owoce, warzywa, oraz mleko 

- Udział w akcji „Sprzątanie świata” 

- „Pomagamy Ukrainie” – przynoszenie darów przez dzieci 

- Zajęcia kulinarne – utrwalanie zasad zdrowego odżywiania 

z włączeniem do diety odpowiedniej ilości warzyw i 

owoców. Przygotowywanie, wspólna degustacja i 

przekazanie kanapek dla uchodźców z Ukrainy na MOP 

Markuszów 

- „Kolejowe ABC” lekcja dotycząca bezpieczeństwa 

kolejowego przeprowadzona w ramach ogólnopolskiej 

kampanii informacyjno – edukacyjnej realizowanej przez 

Urząd transportu Kolejowego  

- Szkolny Dzień Profilaktyki połączony z Dniem Dziecka. 

Dzieci wykonywały plakaty dotyczące uzależnień, 

uczestniczyły w spektaklu profilaktycznym poruszającym 

problem nadużywania Internetu w wykonaniu aktorów 

Teatru Edukacji i profilaktyki „Maska” 

- „Lekcja żywa historii” – grupa rekonstrukcyjna w szkole 

- „Poznajemy klarnet” – koncert muzyczny Filharmonii 

Lubelskiej 

- „Poczuj chemię do fizyki” – lekcja pokazowa 

przeprowadzona przez grupę naukową Zelektryzowani 

- „Cała Polska czyta Dzieciom” – udział w ogólnopolskiej 

akcji  

- „Moje śniadanie turbodoładowanie” – konkurs szkolny w 

ramach obchodów Światowego Dnia Owoców i Warzyw 
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- „Murem Za Polskim Mundurem” – ogólnopolska akcja w 

której dzieci wykonywały laurki z pozdrowieniami i 

wyrazami wsparcia dla pełniących służbę w zagrożonych 

miejscach polskiej granicy  

- „Moja Ojczyzna – Mój Bohater”  – wykonanie prac 

plastycznych na ogólnopolski konkurs w ramach 

cyklicznego projektu  „Sztafeta pokoleń” 

- „Bezpieczeństwo na wsi” – prelekcja on-line z inspektorem 

PIP 

- Udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim Wierszy ks. 

Jana Twardowskiego 

- Szkolny konkurs na kartkę Walentynkową 

- Szkolny konkurs „Kobiety w literaturze”  

- Udział w meczu kolejnej edycji Turnieju „Z Podwórka na 

Stadion o Puchar Tymbarku” 

- „Z wizytą w bajkowym świecie Marii Konopnickiej”  

powiatowy konkurs plastyczny z okazji 180 rocznicy 

urodzin Marii Konopnickiej, ilustracja do wybranego 

utworu pisarki 

- „Misja Kieszonkowe” – Ogólnopolski Program Edukacyjny 

organizowany przez Bank BNP Paribas,  w ramach którego 

wykonano pracę zbiorową w formie plakatu „Kieszonkowe 

Pełne Marzeń”  

- Udział w zbiórce plastikowych nakrętek i zużytych baterii  

- „Kraj w pudełku” – udział w geograficznym projekcie 

edukacyjnym 

- „V konkurs Parafialny Palm Wielkanocnych”  

- „Polska Moja Ojczyzna” – ogólnopolski konkurs w którym 

wyróżniony został uczeń klasy V 

- Szkolny konkurs wiedzy historycznej dotyczący znajomości 

Konstytucji 3 Maja i dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej 

w II połowie XVIII w. 

 

Szkoła Podstawowa                           

im. A. Mickiewicza w 

Żyrzynie: 

 

 ✓ Działalność edukacyjna Szkoły określona była poprzez: 

Szkolny Zestaw Programów, Program Wychowawczo – 

Profilaktyczny zmodyfikowany po przejściu szkoły na nauczanie 

zdalne, realizację działań w zakresie doradztwa zawodowego 

uwzględniających Wewnątrzszkolny System Doradztwa 

Zawodowego, Plan pracy szkoły, plany pracy zespołów po 

dostosowaniach  w okresie nauczania zdalnego.  

 

✓ W szkole  pomimo pandemii działała : 

W szkole b. dobrze działały: 

o Rada Rodziców, 

o Samorząd Uczniowski kl. VI – VIII  

o Chór 

o Szkolne Koło Oszczędnościowe, 

o SKS 
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✓ W ramach zadań statutowych Szkoła podjęła 

następujące działania, zorganizowała następujące 

uroczystości: 

- Rozpoczęcie roku szkolnego 2021-2022 

- Dzień Głośnego Czytania” w ramach ogólnopolskiej 

akcji czytelniczej . W klasach starszych czytano 

wybrane utwory Cypriana Kamila Norwida, 

upamiętniając 200 rocznicę urodzin wybitnego poety 

romantycznego. W klasach 1-3 czytano „Baśń o  

dwunastu miesiącach” Janiny Poraźinskiej. 
- Sprzątanie Świata 

- Baśniowa Przerwa na Czytanie” – w ramach II 

Międzynarodowej Edycji VI  Ogólnopolskiej Akcji – „ 

Przerwa na Czytanie – Bicia Rekordu  w Czytaniu na 

Przerwie” 

- Współorganizacja warsztatów sportowo-edukacyjnych 

Fundacji Phoenix,  spotkanie ze znanym sportowcem- 

Aleksandrą Mirosław; 

- Konkurs plastyczny „Święto Niepodległości oczami 

dziecka” 

- Pasowania na uczniów” dzieci z klasy I Obchody Święta 

Patrona Szkoły 

- Pasowanie klas pierwszych na czytelników biblioteki 

szkolnej” 

- Czytamy z Mikołajem w klasach 1-3. 

- Dzień Babci i Dziadka 

- Dni bezpiecznego Internetu 

- Dzień  Kobiet 

- Tydzień czytania dzieciom 

- Dzień gier planszowych 

- Pierwszy Dzień Wiosny - dzień bez plecaka 

- Uroczysta Akademia z okazji 1056 rocznicy Chrztu Polski 

- Majowe  święta 

- Ogólnopolska ,, Akcja Sprzątamy dla Polski” 

- Dzień Dziecka 

- Zakończenie roku gala 

 

✓ Akcje charytatywne  

- Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej 

“Razem na Święta” na rzecz DPS-u w  Żyrzynie – 

przygotowanie paczek  dla pensjonariuszy Domu Seniora w 

Żyrzynie-12 uczniów;   

- Prowadzenie na terenie szkoły akcji charytatywnej na rzecz 

schronisk dla zwierząt; 

- Tusz do paki”, prowadzenie zbiórki nakrętek na rzecz 

Hospicjum w Puławach; 

- Pomoc bez pieniędzy "Zbieram to w szkole" - akcja na rzecz 

środowiska oraz  pomocy serc  afrykańskim  misjonarzom 

w Afryce i Azji; 

- Współpraca z DPS- Żyrzyn - programy artystyczne; 

- Pomoc dla uchodźców z Ukrainy; 
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- Udział nauczycieli w pomocy dla  uchodźców w 

Markuszowie; 

- Zbiórka nasionek  i przekazanie potrzebującym na Ukrainie. 

 

✓ Działania świetlicy  

- Włączenie się świetlicy do obchodów „Dnia Bezpiecznego 

Internetu”. 

- Włączenie się do "Szkolnego Dnia Gier Planszowych dla 

klas I - III". 

- "Pierwszy dzień wiosny" - poznanie ludowych zwyczajów 

pożegnania zimy i powitania wiosny. 

- Włączenie się świetlicy "Małego kuchcika" do akcji 

"Pomagamy Ukrainie" - przygotowanie kanapek, 

zapakowanie oraz wykonanie pakiecików żywnościowych. 

- "Prima Aprilis" - zabawy i psikusy w świetlicy. Pamiętamy, 

że kierujemy się zasadą "Nie czyń drugiemu co tobie 

niemiłe". 

- Włączenie się do obchodów: "Świąt majowych" (Święto 

Pracy, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, rocznica 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja). 

- "Dzień czekolady w świetlicy" - przygotowanie własnej 

czekolady (z mleka, masła, cukru, kakao, mleka w proszku, 

schłodzenie czekolady w lodówce). 

- Włączenie się świetlicy do obchodów "Dnia Ziemi.  

- "Dzień strażaka" - poznanie pracy strażaka. Zabawa w 

strażaków. Przypomnienie numerów alarmowych 112 i 998.   

- Włączenie się do wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. 

"Ptaki Polski": D. O. i H. W. z kl. I a, A.C. z kl. I b.  

- Włączenie się świetlicy do obchodów "Dnia Matki". 

- Włączenie się do obchodów "Dnia Dziecka". Festyn 

Sportowy - zabawy przy muzyce z wykorzystaniem 

balonów i chusty. Złożenie dzieciom życzeń - słodki 

poczęstunek. Zabawy na dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci. 

- "Święto truskawki w świetlicy" - przygotowanie galaretki z 

truskawkami oraz koktajlu. Zwrócenie uwagi na wartości 

zdrowotne owoców i bogactwo witamin. Zachęcenie dzieci 

do spożywania truskawek.  

- Laureatami Ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Ptaki 

Polski" w kategorii Szkoła Podstawowa zostali uczniowie z 

kl. I a D. O., H. W. Konkurs został zorganizowany przez 

LSCDN Oddział w Chełmie.  

 

✓ Współpracowała z instytucjami wspomagającymi pracę 

szkoły: 

1) Kuratorium Oświaty w Lublinie; 

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach;   

3) Pielęgniarka szkolna; 

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie; 
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5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach;   

6) Sąd Rejonowy w Puławach III Wydział Rodzinny i Nieletnich;   

7) Policja - Komenda Powiatowa Policji w Puławach;  

8) Urząd Gminy w Żyrzynie; 

9) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach;  

10) Dzienny Ośrodek dla osób starszych w Żerdzi; 

11) DPS w Żyrzynie; 

12) Unicef - projekt prawa dziecka;  

13) Bank Spółdzielczy w Żyrzynie; 

14) PKO Bank Polski w Puławach; 

15) Hospicjum w Puławach; 
16) Młodzieżowego Centrum Kariery w Puławach; 

17) Biblioteka Gminna w Żyrzynie; 

 

Przygotowano wniosek dla projektu językowego w ramach 

wymiany uczniowskiej j. angielski Erasmus, który został 

pozytywnie zaakceptowany i będzie realizowany od listopada 2022r. 

Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej. 

 

Działania wszystkich szkół z terenu Gminy Żyrzyn są ściśle związane z realizacją aktów 

prawnych wyższej rangi m.in.: Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji  Praw Dziecka, 

Ustawy o ochronie danych osobowych, Prawach ucznia zapisanych w statucie szkoły. 
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XI. Sukcesy wychowanków. 

Rok szkolny 2021/2022 to rok, w którym uczniowie szkół naszej gminy osiągali sukcesy w 

różnych dziecinach życia szkolnego..  

 Uczniowie szkół podstawowych rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania 

w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach 

oraz przeglądach Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół był sport dzieci 

i młodzieży. Jak co roku uczniowie szkół podstawowych uzyskiwali znaczące osiągnięcia w 

rywalizacji sportowej. 

Również wychowankowie Przedszkola mogą pochwalić się swoimi pierwszymi sukcesami. 

Sukcesy dzieci zawsze cieszą i warto o nich mówić. Zestawienie największych sukcesów uczniów 

poszczególnych szkół oraz wychowanków przedszkola w roku poprzednim przedstawiają się 

następująco: 

 

 

✓ Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie 

Osiągnięcia oraz udział w konkursach, przeglądach i festiwalach : 

W bieżącym roku szkolnym dzieci brały udział w następujących konkursach, wystawach  

i pokazach : 

1. Ogólnopolskie konkursy plastyczne:  

• Strażacki konkurs plastyczny- 4 dzieci wzięło udział; 

• „Jestem małym ekologiem”- 3 dzieci wzięło udział; 

• „Żyj z przyrodą w zgodzie”-3 dzieci wzięło udział; 

• „Na początku była miłość- moja rodzina”- 2 dzieci wzięło udział; 

• „Misja czyste powietrze, projekt Smogożerca”- 2 dzieci wzięło udział; 

• „Rusza lokomotywa Pana Tuwima”- 1 dziecko wzięło udział; 

• „Autoportret, czyli portret własny”- 1 dziecko wzięło udział; 

• „Życie bajką jest”- 1 dziecko wzięło udział; 

 

2. Wewnątrzprzedszkolny konkursy plastyczne: 

• „Kartka Bożonarodzeniowa” – wpłynęło 56 prac;    

• „Woda to życie”- wpłynęło 33 prace;  

• „Jestem eko”-wpłynęły 34 prace;  

• Ze sportem za pan brat”- wpłynęło 27 prac. 

 

3. Turniej recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych - organizowany przez Dom Chemika w 

Puławach - 5 dzieci brało udział, 1-laureat. 

 

4. Konkurs recytatorski „Witaj majowa jutrzenko” organizowany przez Dom Chemika w Puławach 

- 2 dzieci brało udział. 

 

5.  Konkurs recytatorski „ Witaj Wiosno” organizowany przez MDK w Puławach - 6 dzieci brało 

udział. 
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6. Festiwal Przedszkolaka - 1 dziecko brało udział – I miejsce.  

 

7. Gminny konkurs logopedyczno- plastyczny „Ptaki, ptaszki , ptaszęta”-10 dzieci brało udział. 

 

 

✓ Szkoła Podstawowa w Osinach: 

• Konkurs historyczny organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty – uczeń klasy 

VII zakwalifikował się do etapu rejonowego 

•  Powiatowy Konkurs Literacki „ Życie na pokaz” – uczennica klasy VIII uzyskała tytuł 

laureata w kategorii opowiadanie 

• Powiatowy Konkurs Literacki MÓJ ŚWIAT „Z nadzieją” organizowanym przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach. – 

ucz. klasy VIII - wyróżnienie. 

• Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „ Olimpusek” – ucz. kl. II – 19 miejsce w Polsce 

• Gminny Konkurs Poezji „ W świecie księdza Jana” – 4 tytułu laureata i 3 wyróżnienia, 

• Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Ozdoba choinkowa” – ucz. kl. II – wyróżnienie 

• Powiatowy konkurs plastyczny „Z wizytą w bajkowym świecie Marii Konopnickiej”. – 2 

wyróżnienia – klasa II i III 

• Powiatowy Konkurs Plastyczny „Ilustracja do utworów M. Konopnickiej”  - uczn. Klasy 

II – 2 wyróżnienia. 

• Gminny Konkurs Plastyczny „Święci w poezji ks. Jana Twardowskiego." – ucz. klasy II – 

wyróżnienie 

• Konkurs plastyczny „Oszczędzam w SKO, bo marzę o...”.  2 wyróżnienia 

• Gminny konkurs logopedyczny – „Rymowanka o ptaszkach”. Udział uczniów klasy II   

 

Sukces sportowy: 

• Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w Pływaniu – ucz. kl. V- 4 miejsce. 

 

✓ Szkoła Podstawowa w Skrudkach: 

 

UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH: 

 
• II miejsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych Powiatu Puławskiego w Sztafetowych 

Biegach Przełajowych, 28.09.2021: 

 klasa IV – 1 uczennica ,  

klasa V – 1 uczennica,  

klasa VI – 3 uczennice,  

klasa VII – 2 uczennice 

 

• IV miejsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych Rejonu Lubartowskiego w 

Sztafetowych Biegach Przełajowych, 05.10.2021: 

 klasa IV – 1 uczennica ,  

klasa V – 1 uczennica,  
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klasa VI – 3 uczennice,  

klasa VII – 1 uczennice 

 

• I miejsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych Powiatu Puławskiego w drużynowym 

tenisie stołowym chłopców, 08.11.2021: 

Klasa VIII – 2 chłopców 

 

• I miejsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych Powiatu Puławskiego w drużynowym 

tenisie stołowym dziewcząt, 08.11.2021: 

Klasa VIII – 2 dziewczynki 

 

• II miejsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych Powiatu Puławskiego w Drużynowych 

Biegach Przełajowych, 23.03.2022: 

klasa V – 1 uczennica,  

klasa VI – 2 uczennice,  

klasa VII – 2 uczennice 

 

• I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych, 23.03.2022: 

klasa VII –1 dziewczynka 

 
 

✓ Szkoła Podstawowa w Żyrzynie:  
                          

 

✓ OSIĄGNIĘCIA GMINNE 
    

  

  Opis osiągnięć  Klasa  

1. 

Laureat w Gminnym Konkursie Plastycznym dla 

Dzieci, Młodzieży Szkół Podstawowych pt. ,,Ptaki, 

ptaszki, ptaszęta.” 

1a, 2a, 3a 

2. 

Wyróżnienia w Gminnym Konkursie 

plastycznym dla Dzieci, Młodzieży Szkół 

Podstawowych pt. ,,Ptaki, ptaszki, ptaszęta.” 

1b, 3b 

3. 

Gminny Konkurs Logopedyczny dla Dzieci, 

Młodzieży Szkół Podstawowych “Zwierzę ta 

wokół nas”- edycja pt. ,,Ptaki, ptaszki, 

ptaszęta.” 

1b 

4. 
I miejsce w Gminnym Turnieju w piłkę nożną 

- Igrzyska Dzieci rocznik 2009 i młodsi 
3a 

5. 

Laureat Gminnego Konkursu 

Logopedycznego „Rodzinne rymowanie”- 

,,Ptaki, ptaszki, ptaszęta” 

3a 

6. 

I miejsce w kategorii uczniów klas 1-3 w 

Gminnym Konkursie „Interpretacja głosowa 

wybranego wiersza Księdza Jana 

Twardowskiego” "- W świecie Księdza Jana w 

16. rocznicę śmierci kapłana-poety. 

3a 
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7. 

II miejsce w kategorii uczniów klas 1-3 w 

Gminnym Konkursie „Interpretacja głosowa 

wybranego wiersza Księdza Jana Twardowskiego” 

"- W świecie Księdza Jana w 16. rocznicę śmierci 

kapłana-poety. 

3a 

8. 

III miejsce w Gminnym Konkursie 

Interpretacja głosowa wybranego wiersza ks. 

Jana Twardowskiego "W świecie księdza Jana" 

w XVI rocznicę śmierci kapłana- poety 

3b 

 

 

 

✓ OSIĄGNIĘCIA POWIATOWE   
    

  

  Opis osiągnięć  Data  Klasa  

1. 
I miejsce w powiatowych sztafetowych biegach 

przełajowych 
28.09.2021 4a, 5a, 5b 7a, 7a 

2. 
III miejsce w powiatowych sztafetowych biegach 

przełajowych 
 28.09.2021 7b, 8a, 8b, 8b, 8b 

3. 
 Nagroda Główna w V Powiatowym Konkursie na 

Ozdobę Choinkową 
 20.12.2021 3a, 3b 

4. 
Wyróżnienie w V Powiatowym Konkursie na 

Ozdobę Choinkową 
20.12.2021 3a, 3b, 2a 

5. 
II miejsce w konkursie profilaktycznym “Jestem 

świadomy - jestem bezpieczny” - test wiedzy 
13.10.2021 8b 

6. 
I miejsce w powiatowych przełajowych biegach 

drużynowych 
23.03.2022 4a,3a 

7. 
I miejsce w powiatowych indywidualnych biegach 

przełajowych 
23.03.2022 4a 

8. 
III miejsce w powiatowych indywidualnych 

biegach przełajowych 
23.03.2022 4a 

9. 
II miejsce w powiatowych drużynowych biegach 

przełajowych 
23.03.2022 5a,5b , 7a 

10. 

I miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej “Z 

Podwórka na Stadion o  

Puchar Tymbarku” w kategorii U-10 chłopców 

27.04.2022 3a 2a, 2b, 4a 

11. 

III miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej “Z 

Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w 

kategorii U-12 chłopców 

 

27.04.2022 
5a, 4a, 4b, 3a 

 

12. 

 

I miejsce w powiecie w trójboju lekkoatletycznym 

 

28.04.2022 

 

4a, 3a, 

 

13. 

 

Laureat XVII Puławskiego Turnieju Recytacji, 

Muzyki i Pieśni Narodowych „Witaj Majowa 

Jutrzenko” 

13.05.2022 

 
1b 

14.  13.05.2022 3b 
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Laureatka 41.Małego Konkursu Recytatorskiego 

 

 

15. 

Laureat XVII Puławskiego Turnieju Recytacji, 

Muzyki i Pieśni Narodowych „Witaj Majowa 

Jutrzenko” 

28.04.2022 

 

7b 

 

 
 

 

 

✓ OSIĄGNIĘCIA REJONOWE    
  

  Opis osiągnięć  Data  Klasa 

1.  
IV miejsce w rejonowych sztafetowych biegach 

przełajowych 
05.10.2021 

4a, 5a 

 5b, 7a, 

2 .   Kuratoryjny konkurs przedmiotowy- j. angielski  08.12.2021 8a 

3. 
kuratoryjny konkurs przedmiotowy fizyka  -awans 

do województwa 
26.11.2021 8b 

4. Kuratoryjny konkurs przedmiotowy- chemia 26.11.2021 8b 

5. 
I miejsce w rejonowych drużynowych biegach 

przełajowych 
08.04.2022 4a, 3a, 

6. 
III miejsce w rejonowych drużynowych biegach 

przełajowych 
08.04.2022 5a, 5b, 7a 

7. 
III miejsce w rejonowych indywidualnych biegach 

przełajowych 
08.04.2022 4a 

8. I miejsce w rejonie w trójboju lekkoatletycznym 23.05.2022 4a, 3a 

   

 

 

 

✓ OSIĄGNIĘCIA WOJEWÓDZKIE    
   

    

1.  
XIV Konkurs plastyczny Jan Paweł II – "Nie 

lękajcie się":  laureat 
04.10.2021 

1b, 2a, 

 4a, 6a 

2. 
  X Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej 

„Uwielbiaj duszo moja Pana”- laureat 
05.10.2021 1b, 

3. 
Wyróżnienie w XVII Przeglądzie Poezji i Pieśni 

Niepodległościowej "Żeby Polska była Polską" 
06.11.2021 3a  

4. 

II i III miejsce w XIV Konkursie Plastycznym Jan 

Paweł II- “Nie lękajcie się” 

 

04.10.2021 

4a (II miejsce) 

8b (III miejsce) 

 

 

5. 

  

I miejsce w VI Turnieju Wiedzy o Janie Pawle II z 

okazji obchodów XXI Dnia Papieskiego w 

Puławach 

. 

11.10.2021 

 

8b 

6. 

II miejsce w wojewódzkim turnieju piłki nożnej “Z 

Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w 

kategorii U-10 chłopców 

31.05.2022 
4a, 3a, 

 2a, 2b, 

7. 
III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w 

trójboju lekkoatletycznym chłopców 
3.06.2022 4a, 4a, 3a 
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8. 
Laureatka 41.Małego Konkursu Recytatorskiego w 

Lublinie 
8.06.2022 7b 

9. 
Laureatka Kuratoryjnego Konkursu 

Przedmiotowego z Fizyki 
marzec 2022 8b 

   

 

 

✓ OSIĄGNIĘCIA OGÓLNOPOLSKIE 
       

  
 Opis osiągnięć Data Klasa 

1. 
Laureatka II ogólnopolskiego konkursu "Kocham 

Cię Tato, kocham Cię Mamo" 
24.12.2021 7b 

2. 

I miejsc w konkursie na  

,, Bożonarodzeniową Szopkę Przestrzenną” w 

ramach Ogólnopolskiego XXVII FESTIWALU 

KOLĘD - PUŁAWY 2022 

luty 2022 4b 

3. 

Wyróżnienie w konkursie na  

,, Bożonarodzeniową Szopkę Przestrzenną” w 

ramach Ogólnopolskiego XXVII FESTIWALU 

KOLĘD - PUŁAWY 2022  

luty 2022 1a 

4. 

Wyróżnienie: 

XXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ilustracje 

do wierszy Józefa Czechowicza i Franciszki 

Arnsztajnowej" 

kwiecień 2022 7c 

5. 

Laureatami Ogólnopolskiego konkursu 

plastycznego "Ptaki Polski" w kategorii Szkoła 

Podstawowa. 

czerwiec 2022 I a 

    

 

 

 

 

✓ OSIĄGNIĘCIA MIĘDZYNARODOWE    
  

  Opis osiągnięć  Data  Nazwiska uczniów  

1. 

XIX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 

Dzieci i Młodzieży „Tęczowy Kalendarz” -

wyróżnienie. 

26.11.2021 4b 

2. 

The big challenge contest- 

międzynarodowy konkurs wiedzy z zakresu 

gramatyki, leksyki, kultury i geografii krajów 

anglojęzycznych 

28.03.2022 8a,8b 

 

 

 

 

 


