
Konkursy: 

Nazwa konkursu zasięg Uczeń/na-el Nasze osiągnięcia 

OXFORD – J. ANGIELSKI ogólnopolski   Seweryn Janus, Karolina 
Piotrowska 
Weronika Szcześniak 
n-el: Magdalena Jaśkowska 

II miejsce 
 
III miejsce 

Gminny konkurs dla 
uczniów klas III – „Mądry 
Dzieciak” 

gminny Krystian Dybka,  
Wiktoria Wąchocka 
n-el: Ewa Sikora 

II miejsce  
III miejsce 

Gminnym konkurs 
wiedzy o patronie – 
Janie Pawle II w 
Brzezinach 

Gmina 
Morawica 

Uczniowie klasy III 
n-el: Magdalena Jaśkowska 

wyróżnienie 

I Świętokrzyskim 
Turnieju 
Matematycznym 

województwo Karolina Piotrowska, 
Karolina Pakuła, Wiktoria 
Ozga, Wiktoria Włodarczyk 
n-el: Joanna Białek 

I miejsce 

Konkurs pożarniczy gminny Piotr Mochocki  II miejsce 

Plastyczny Konkurs 
Pożarniczy – Dniem i 

nocą straż przychodzi Ci 

z pomocą. 

gminny Wiktoria Ozga 
n-el:  JustynaRaczyńska 

I miejsce 

Projekt Otwarta Twoja 
Kariera 

wojewódzki Uczniowie klas I-IV 
n-el: Justyna Raczyńska 

Statuetka 
kryształowego 
„Oteka” 

IX Festiwal Piosenki 
Turystycznej w Cedzynie 

ogólnopolski - 
region 

Marlena Kopacz 
Klaudia Ozga 
n-el Katarzyna Kletowska 

I miejsce 
wyróżnienie 

Świątecznym Koncercie 
Chóru Kameralnego 
Fermata „Muzyczne 
opowiastki od 
świątecznej gwiazdki”. 

- Marlena Kopacz 
n-el Katarzyna Kletowska 

Reprezentacja 
szkoy 

Gminny konkurs „Nałogi 
drogą do nikąd, gdzie 
zajęli III miejsce.  
 

gminny  Grupa uczniów z klas V-VI 
n-el:  Joanna Białek 

III miejsce 

    

    
 

 

 

 



Projekty: 

Projekt  EDUSCIENCE 

Od marca 2011 r. Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach uczestniczy w pierwszym etapie 

innowacyjnego projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk 

matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i 

technologii – EDUSCIENCE, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt EDUSCIENCE skierowany jest do uczniów i nauczycieli z 250 szkół w całej Polsce na 

wszystkich etapach kształcenia, w tym kilkunastu szkół z woj. świętokrzyskiego. Głównym 

celem projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o 

kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic poprzez 

opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów 

nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej. 

 

Projekt Efektywny Nauczyciel 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach uczestniczy w realizowanym przez 

Kuratorium Oświaty w Kielcach projekcie o  unikatowym w skali kraju, innowacyjnym 

charakterze. W ramach tego projektu zostanie stworzony system motywowania do 

innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowoczesnych programów, metod, technik i 

narzędzi nauczania. System ten będzie zakładał  współpracę dyrektorów szkół, organów 

prowadzących szkoły, wizytatorów Kuratorium Oświaty i metodyków nauczania w zakresie 

motywowania nauczycieli do podejmowania działań mających na celu stworzenie; 

programów, narzędzi, metod i form nauczania. Cała kadra pedagogiczna uczestniczy w 

wymianie doświadczeń na platformie e-learningowej, prowadzi zajęcia z wykorzystaniem 

tablicy interaktywnej otrzymanej w ramach projektu. 

 

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Szkoły Odkrywców Talentów” 

Od 5 marca 2010 roku szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II szczyci się tablicą „Szkoły 

Odkrywców Talentów". Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez panią minister 

Katarzynę Hall Rokiem Odkrywania Talentów. Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” uzyskało 

jedynie 12 szkół z województwa świętokrzyskiego. 

  O ten tytuł mogły ubiegać się placówki, które wyróżniają się pracą z uczniami 

utalentowanymi, przyczyniając się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i 

młodzieży. 



Projekt Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia – drogą do wiedzy – projekt oparty na Teorii 

Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, która została uznana za największe odkrycie 

nauk humanistycznych XX wieku. Zgodnie z tą teorią, każdy (każde dziecko też!) ma własny 

profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy 

gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo wartościowy, bowiem określa profil 

naturalnych zasobów człowieka; 

Projekt „WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI, TO SUPER START DO PRZYSZŁOŚCI” – projekt w ramach 

którego realizowano cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki i przyrody ze 

szczególnym uwzględnieniem nauczania polisensorycznego (wykorzystanie tablicy 

interaktywnej oraz nowoczesnych środków dydaktycznych ułatwiających uczenie się 

matematyki i przyrody). Nauczyciele pracowali w oparciu o nowatorskie scenariusze kładące 

nacisk na wykorzystanie nowoczesnych technologii  w procesie nauczania matematyki. 

Edukacja Przedszkolna – piękne dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie. Projekt 

skierowany do dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

 

Klub Bezpiecznego Puchatka – Klasa I - Dzięki udziałowi w Klubie Bezpiecznego Puchatka 

uczniowie klasy pierwszej wiedzą  jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w drodze do 

szkoły, na skrzyżowaniu, poznają telefony alarmowe, uczą się zasad bezpiecznego poruszania 

się po drodze. 

Program Pięć porcji warzyw owoców lub soku - dzięki udziałowi w programie uczniowie klasy II 

wiedzą jak ważne jest zdrowe odżywianie i zbilansowana dieta. Rozumieją także, że owocowo-

warzywne porcje są niezbędne w ich diecie i stanowią naturalne źródło cennych witamin i 

składników mineralnych. 

Program Od grosika do złotówki - to pierwszy program edukacji finansowej skierowany do 

uczniów szkół podstawowych w ramach kształcenia zintegrowanego, realizowany we 

współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Udział w programie  pomaga 

uczniom klasy III w kształtowaniu nawyku oszczędzania, budzeniu poczucia wartości pracy, 

posługiwaniu się pieniądzem oraz przygotowaniu do dokonywania racjonalnych zakupów 

Projekt Rolnicza Akademia Przedsiębiorczości. 

Od 1 marca 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach realizowany 

jest projekt Rolnicza Akademia Przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Beneficjentem projektu jest Gmina Górno 



oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach. Wartość pozyskanego 

dofinansowania  w ramach realizacji projektu wynosi: 40 940 zł. 

 

Projekt Otwarta Twoja Kariera -  ideą projektu „Otwarta Twoja Kariera” jest uwrażliwienie 

uczniów i ich otoczenia (nauczycieli, rodziców) na potrzebę właściwego zaplanowania przyszłości 

zawodowej młodego pokolenia.  

Wizyta studyjna młodzieży z Ukrainy. 

W dniach 4 – 12 czerwca 2011 roku miała miejsce wizyta studyjna dzieci i młodzieży z 

Ukrainy. Grupa licząca 27 osób (23dzieci i 4 opiekunów) przybyła na zaproszenie dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach – p. Lidii Rafalskiej. Zakwaterowali się 

oni w  Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej, gdzie przebywali dzięki gościnności ks. 

dr. dyr. Andrzeja Jankoskiego. Większość przybyłych  dzieci była po raz pierwszy w Polsce, dla 

wielu była to pierwsza wycieczka zagraniczna. Wiele spośród tych dzieci pochodziło z 

najbiedniejszych rodzin. Dzięki wsparciu licznych sponsorów i ludzi dobrej woli możliwa stała 

się realizacja ich marzeń. Dzieci i młodzież mieli możliwość zwiedzenia terenu pięknych Gór 

Świętokrzyskich, zdobyli Łysicę, modlili się na Świętym Krzyżu. Zapoznali się z historią 

pięknego pałacu w Krozwękach, obejrzeli stada bizonów, z dużym zaciekawieniem 

przemierzali podziemne mroki Jaskini Raj oraz zachwycali się bogactwem i różnorodnością 

kalcytowych form naciekowych. Mogli tu obejrzeć skupiska stalaktytów o unikatowym na 

skalę światową zagęszczeniu. Niezapomnianą i pełną przygód wycieczką okazał się pobyt w 

Parku Dinozaurów, w Bałtowie. 

 

 

 


