
Sprawozdanie dyrekcji  
Zespołu Szkół Społecznych nr 3 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie
z działalności szkoły w roku szkolnym 2015/2016

I     DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I 
OPIEKUŃCZA SZKOŁY

WYNIKI  EGZAMINÓW  ZEWNĘTRZNYCH 

→ wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w bieżącym roku szkolnym
• język polski

śr. pkt klasy VIa – 17,3 (wynik procentowy 86,3)
śr. pkt klasy VIb – 17,1 (wynik procentowy 85,3)
śr. pkt szkoły – 17,2 (wynik procentowy 85,8)
gmina – 15,8 (wynik procentowy 79,2)
województwo – 14,7 (wyniki procentowy 73,3)

• matematyka
śr. pkt klasy VIa – 17,9 (wynik procentowy 89,7)
śr. pkt klasy VIb – 17,0 (wynik procentowy 85,0)
śr. pkt szkoły 17,5 (wynik procentowy 87,3)
gmina – 13,6 (wynik procentowy 68,2)
województwo – 11,6 (wynik procentowy 58,2)

• część językowa - j. angielski
śr. pkt klasy VIa – 39,5 (wynik procentowy 98,8)
śr. pkt klasy VIb – 39,0 (wynik procentowy 97,5)
średnia pkt. szkoły – 39,3 (wynik procentowy – 98,3)
gmina – 33,5 (wynik procentowy – 83,8)
województwo – 29,3 (wynik procentowy 73,3)

• część językowa – język francuski 
śr. pkt klasy VI a – 40,0 (wynik procentowy 100,0)
średnia pkt szkoły – 40,0 (wynik procentowy 100,0)
gmina – 36,5 (wynik procentowy 91,3)
województwo – 36,5 (wynik procentowy 91,3)

→ wyniki egzaminu gimnazjalnego w bieżącym roku szkolnym
• język polski 

śr. pkt szkoły – 29,3 (wynik procentowy – 91,5) 
gmina – 24,7 (wynik procentowy – 77,2) 
województwo – 23,1 (wynik procentowy – 72,1) 

• historia i społeczeństwo 
śr. pkt szkoły – 27,9 (wynik procentowy – 87,2) 
gmina – 20,9 (wynik procentowy – 65,3) 
województwo – 19,0 (wynik procentowy – 59,3) 

• matematyka 
śr. pkt szkoły – 22,8 (wynik procentowy – 81,3) 
gmina – 17,2 (wynik procentowy – 61,4) 
województwo – 14,8 (wynik procentowy – 52,9) 

• przedmioty przyrodnicze 
śr. pkt szkoły – 22,1 (wynik procentowy – 78,8) 



gmina – 17,0 (wynik procentowy – 60,7) 
województwo – 15,1 (wynik procentowy – 54,0) 

• język angielski – poziom podstawowy 
śr. pkt szkoły – 38,4 (wynik procentowy – 95,9) 
gmina – 30,8 (wynik procentowy – 77,0) 
województwo – 25,9 (wynik procentowy – 64,9) 

• język angielski – poziom rozszerzony 
śr. pkt szkoły – 36,3 (wynik procentowy – 90,7) 
gmina – 23,9 (wynik procentowy – 59,9) 
województwo – 18,1 (wynik procentowy – 45,2) 

• język francuski – poziom podstawowy 
śr. pkt szkoły – 40,0 (wynik procentowy – 100,0)
 gmina – 35,0 (wynik procentowy – 87,5) 
województwo – 33,0 (wynik procentowy – 82,6) 

• język francuski – poziom rozszerzony 
śr. pkt szkoły – 40,0 (wynik procentowy – 100,0) 
gmina – 34,50 (wynik procentowy – 86,3) 
województwo – 34,8 (wynik procentowy – 87,1) 

http://www.miastopociech.pl/artykul/ranking-malopolskich-szkol-podstawowych-2016-jezyk-
angielski 

http://www.miastopociech.pl/artykul/ranking-malopolskich-szkol-podstawowych-2016 

http://www.miastopociech.pl/aktualnosci/wiemy-ktore-gimnazja-najlepiej-przygotowaly-do-
egzaminu 

KONKURSY  MAŁOPOLSKIEGO  KURATORA  OŚWIATY
1. Obirek Urszula – uczenia klasy VI b

Finalistka Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej
LAUREATKA (III miejsce) Małopolskiego Tematycznego Konkursu Informatycznego BALTIE 
2016 

2. Gosztyła Mikołaj – uczeń klasy VI b
LAUREAT (II miejsce)  Małopolskiego Tematycznego Konkursu Informatycznego BALTIE 2016

3. Danielak Andrzej – uczeń klasy VI b
LAUREAT (V miejsce) Małopolskiego Tematycznego Konkursu Informatycznego BALTIE 2016

4. Denkiewicz Flip – uczeń klasy VI b
Finalista Małopolskiego Przyrodniczego Konkursu Tematycznego „Skarby Przyrody i ich ochrona”
Finalista Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Wybitni władcy Polski – Piastowie” 

5. Chwastek Szymon – uczeń klasy VI a
Finalista Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej

6. Przeniosło Inez – uczennica klasy III gimnazjum
LAUREATKA Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjów

7. Kaleta Konrad – uczeń klasy III gimnazjum
LAUREAT XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjra Marka Gajewskiego 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. 
Rzeczpospolita Obojga Narodów” 

8. Jansen Daniel – uczeń klasy III gimnazjum
Finalista Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów

9. Cybula Oskar - uczeń klasy III gimnazjum
Finalista Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów

http://www.miastopociech.pl/artykul/ranking-malopolskich-szkol-podstawowych-2016-jezyk-angielski
http://www.miastopociech.pl/artykul/ranking-malopolskich-szkol-podstawowych-2016-jezyk-angielski
http://www.miastopociech.pl/aktualnosci/wiemy-ktore-gimnazja-najlepiej-przygotowaly-do-egzaminu
http://www.miastopociech.pl/aktualnosci/wiemy-ktore-gimnazja-najlepiej-przygotowaly-do-egzaminu
http://www.miastopociech.pl/artykul/ranking-malopolskich-szkol-podstawowych-2016


10. Danielewicz Jakub – uczeń klasy III gimnazjum
Finalista Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów

MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  PROGRAMISTYCZNY  BALTIE  2016
→  etap międzynarodowy:
Mikołaj Gosztyła – IV miejsce
Urszula Obirek – VI miejsce 

MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  ASTRONOMICZNY  „ODYSSEUS II”
Jakub Danielewicz – wyróżnienie

XXI  edycja  OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU  ALFIK  MATEMATYCZNY
Urszula Obirek - tytuł laureata
nagrodę w postaci dyplomu uznania organizatora za uzyskanie wysokich wyników zdobyło 2 
uczniów; dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie zdobyło 2 uczniów

XXV  edycja  MIĘDZYNARODOWEGO  KONKURSU  KANGUR  MATEMATYCZNY
→ kilkanaście wyróżnień i wyników bardzo dobrych

IX edycja  OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU  NAUK  PRZYRODNICZYCH  
„ŚWIETLIK”
→  2 nagrody i kilkanaście wyróżnień 

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  HISTORYCZNY GALILEO
→  dyplom uznania dla kilkunastu uczniów

KONKURSY  ARTYSTYCZNE – zasięg międzynarodowy
1. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moje miejsce” 

→ I, II miejsce oraz wyróżnienie 

2. 46. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny, zorganizowany pod patronatem firmy Pentel 
Poland 

→ złoty i srebrny medal oraz nagroda Pentel

KONKURSY  ARTYSTYCZNE – zasięg ogólnopolski 
1. XIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej„Świat w oczach najmłodszych – Moja 

wyobraźnia”
→  nagroda oraz wyróżnienie

2. 73. Konkurs Szopek Krakowskich 
→ wyróżnienie specjalne

3. XIII edycja konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”
→  II miejsce



4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki  „Laur Słowackiego” 
→ III miejsce oraz  wyróżnienie

5. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt „Drugie życie rzeczy”; edycja trzecia – „Skarpeta”, 
→  cztery wyróżnienia 

6.  Ogólnopolski konkurs dla gimnazjalistów „PLUS DO SUKCESU”
→ II miejsce film Pasjonatki „ Krok po kroku”

KONKURSY  ARTYSTYCZNE – zasięg wojewódzki
1. Małopolski Konkurs Plastyczny „Mój portret”

→  dwóch laureatów

KONKURSY  ARTSTYCZNE – zasięg gminy miasta Krakowa
1. Konkurs Plastyczny „A w kwiatach czary... - cudowny świat Calineczki”

→  III miejsce

XI edycja  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU WIEDZY  O  KRAKOWIE  
„KRAKUSEK”
→ Finalista 

KONKURSY  JĘZYKOWE  –  język angielski 
1. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English High Flier 2015

→  V, VII, IX oraz X miejsce w województwie 

2.  Konkursu z języka angielskiego „OLIMPUSEK” dla uczniów klas II-III
→ tytuł laureata oraz pięć wyróżnień 

3. Konkursu z języka angielskiego „OLIMPUS” dla uczniów klas  IV – VI
→  osiem tytułów laureata oraz siedem wyróżnień 

4. XII Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej dla uczniów szkół podstawowych 
miasta Krakowa

→  I, dwa II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia

5. IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
→  III miejsce oraz wyróżnienie 

6. X Festiwal Piosenki Anglojęzycznej organizowany przez DK Podgórze
→ III miejsce dla zespołu muzycznego z klasy IV

7. Szkolny konkurs języka angielskiego „Tell me about your holidays”

KONKURSY  JĘZYKOWE – język francuski
1. Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego „Mes rencontres avec le francais” , 

organizowanego dla uczniów szkół podstawowych – przeprowadzono eliminacje szkolne



KONKURSY  RECYTATORSKIE
1. Małopolski Turniej Recytatorski Poezji Współczesnej im. Andrzeja Bursy – 

przeprowadzono eliminacje szkolne

2. XIII Krakowski Konkurs Recytatorski 
→ wyróżnienie w eliminacjach rejonowych oraz w eliminacjach miejskich 

ZAWODY  Z  PIERWSZEJ  POMOCY  KRAKOWSKICH  SZKÓŁ  NIEPUBLICZNYCH  
KLAS 4-6  „RATOWNICZEK” organizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza
Słowackiego STO w Krakowie oraz Fundację „Ratuj Życie” 
→ III miejsce dla drużyny

ZAWODY  SPORTOWE
1. Turniej Koszykówki Chłopców i Dziewcząt Krakowskich Szkół Podstawowych 

zorganizowany przez Akademię Sportu PROGRES
→ II miejsce reprezentacja dziewcząt 
→ III miejsce reprezentacja chłopców 

2. Turniej Koszykówki Chłopców i Dziewcząt Krakowskich Szkół Podstawowych 
zorganizowany przez Akademię Sportu PROGRES

→ I miejsce reprezentacja dziewcząt 
→ II miejsce reprezentacja chłopców 

3. Turniej Koszykówki Chłopców i Dziewcząt Krakowskich Szkół Podstawowych 
zorganizowany przez Akademię Sportu PROGRES

→ I miejsce reprezentacja dziewcząt 
→ I miejsce reprezentacja chłopców 

4. Szkolne Zawody Narciarskie „SKI DAY” 
5. XVIII Zawody Szkół Niepublicznych w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie
6. Międzyszkolne Zawody dla dzieci szkół podstawowych  ”Lekkoatletyka dla Każdego!”

→ IV miejsce
7. I Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców

→ I miejsce reprezentacja dziewcząt 
→ III miejsce reprezentacja chłopców 

8. XV Krakowski Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych
→ VII miejsce reprezentacja Szkoły Podstawowej
→ VII miejsce reprezentacja Gimnazjum 

9. XVIII Zawody Sportowe Krakowskich Niepublicznych Szkół Podstawowych o Puchar 
Szkół „INSPIRACJA” 2016 – piłka nożna

→ IV miejsce reprezentacja Szkoły Podstawowej
→ II miejsce reprezentacja Gimnazjum  

10. Zawody – tenis ziemny
→ szereg sukcesów dójki uczniów w licznych turniejach tenisowych na poziomie wojewódzkim i 
ogólnopolskim

11. XVIII Zawodów Sportowych Krakowskich Niepublicznych Szkół Podstawowych i 
Gimnazjów w Pływaniu

→ II miejsce konkurencja w kategorii chłopców /rocznik 2007-2009/ - 25m stylem dowolnym
→IV miejsce konkurencja w kategorii chłopców /rocznik 2007-2009/ – 25m stylem grzbietowym

12. Turniej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych dla klas I – III Szkół Podstawowych 
„Mlekołaki” 

→  I miejsce



KONKURSY  SZKOLNE – SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
→„Wakacyjne wspomnienia”
→ „Złoto wokół nas”
→ „Pamiętne ferie”
→„Wakacyjne wspomnienia”
→„Nasi milusińscy”

KONCERTY  FILHARMONII  w  szkole 
→ zrealizowano 9 koncertów

PROJEKTY  zrealizowane w ciągu roku szkolnego
→ Projekt KIDSPEAK 
→ Projekt sportowy „Kumulacja Aktywności” prowadzony przez Olimpijczyka Grzegorza Sudoła
→ Wyjazd Re-Integracja 27 
→ Profesor Wnuczek
→ Projekt „Pierwsze kroki na śniegu”

Z ŻYCIA  SZKOŁY,  wybrane przedsięwzięcia 
→ 5 września Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa pod Honorowym Patronatem Pary 
Prezydenckiej
→ 15,16 września - zostały przeprowadzone bezpłatne badania logopedyczne dla uczniów klas I–III
SP
→ 26 września - Dzień Otwarty Szkoły
→ 29 wrzesień – 2 październik – uczniowie klas gimnazjalnych przebywali na obozie naukowym 
na Podhalu we wsi Ciche koło Poronina
→13 listopada – udział uczniów klas IV-VI w grze terenowej  „Śladami Niepodległości”
→ 20 listopada VII edycja projektu Czytamy Wielkie Dzieła Literatury Narodowej 
→ 26 listopada – ślubowanie pierwszoklasistów, przygotowanie przez uczniów klas szóstych, 
tematem przewodnim byli greccy i rzymscy bogowie oraz podróż dookoła świata. 
→ 27/28 listopada – wyjazd uczniów na wyjazd teatralno-muzealny do Warszawy 
→ 14 grudzień - „Dzień patriotyczny” 
→ Spotkanie z Michałem Rusinkiem - cenionym pisarzem, tłumaczem, literaturoznawcą, byłym 
sekretarzem Wisławy Szymborskiej 
→ Misterium Wigilijne w wykonaniu uczniów klasy III Szkoły Podstawowej 
→ 4 luty – Bal karnawałowy 
→ 20 luty – Dzień otwarty gimnazjum 
→ 23 luty – kilkanaście osób (z klasy I oraz III gimnazjum) wzięło udział w XII Sesji Naukowej 
dla uczniów – zorganizowanej przez Instytut Fizyki UJ.
→17 marca spotkanie ze specjalistą z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie dla
rodziców klas I-III gimnazjum
→ 17 marca spotkanie ze specjalistą z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla rodziców 
uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej
→ 19 maja odbyło się spotkanie dla rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej z 
psychologiem szkolnym.
→ 30 marca w ramach zajęć lekcyjnych dzieci klas 1-3 SP obejrzeli krótki spektakl teatralny dla 
najmłodszych pt. „Mówię nie wszystkiemu co złe”
→ warsztaty z trenerami Fundacji „FALOCHRON”, warsztaty ze specjalistą z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 im. Janusza Korczaka, 
→ 7 maja – Dzień otwarty szkoły



→ 28 kwiecień – udział uczniów klasy I gimnazjum w grze miejskiej „Zakazana szkoła”.
→ 21-25 maja – wyjazd klas IV-VI Szkoły Podstawowej na „zieloną szkołę” - kierunek 
Kampinoski Park Narodowy
→ 23-25 maja – wyjazd klas I-III Szkoły Podstawowej na „zieloną szkołę” - kierunek Kampinoski 
Park Narodowy
→ 16-24 maja – wyjazd klas I-III gimnazjum na „zieloną szkołę” - kierunek Gdańsk-Stegna-Litwa
→ 2 czerwca  – Szkolny konkurs ENGLISH SHOW
→ 5 czerwca – udział uczniów w 16.  Wielkiej  Paradzie Smoków
→ 24  czerwca – Gala końcoworoczna 
→ liczne wyjścia: do kin, Opery Krakowskiej, Teatru Groteska, Muzeum Inżynierii Miejskiej, 
Narodowy Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej, Teatr im. Juliusza Słowackiego, wycieczki po 
Krakowie w ramach przygotowań do konkursu Krakusek oraz Krakus

NASI  STYPENDYŚCI
a) Stypendium „STO-wskie Talenty” z Funduszu Stypendialnego Zarządu Głównego STO im. 
Edwarda Wieczorka, za wybitne osiągnięcia w nauce i rozwijanie zainteresowań otrzymało – 2 
uczniów
b) Stypendia Naukowe za pierwszy semestr dla uczniów Społecznego Gimnazjum nr 3 STO w 
uznaniu za osiągnięcia w nauce oraz godną postawę w ubiegłym roku szkolnym, otrzymało – 4 
uczniów 
c) Stypendia Naukowe za pierwszy semestr dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO 
w uznaniu za osiągnięcia w nauce oraz godną postawę w ubiegłym roku szkolnym, otrzymało – 3 
uczniów
d) Komisja Stypendialna Zarządu Głównego przyznała również dwa stypendia socjalne na rok 
szkolny 2015/2016
e) Stypendia Naukowe za pierwszy semestr dla uczniów Społecznego Gimnazjum nr 3 STO w 
uznaniu za osiągnięcia w nauce oraz godną postawę w bieżącym roku szkolnym, otrzymało – 6 
uczniów
f) Stypendia Naukowe za pierwszy semestr dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO 
w uznaniu za osiągnięcia w nauce oraz godną postawę w bieżącym roku szkolnym, otrzymało – 7 
uczniów
g) List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Krakowa p. Jacka Majchrowskiego otrzymało – 3 uczniów 
Szkoły Podstawowej oraz 3 uczniów Gimnazjum

AKCJE  CHARYTATYWNE z udziałem naszych uczniów
• udział w XVI edycji akcji „Góra Grosza” - łącznie zebrano - 724,00 zł 
• przygotowanie „czterech paczek” w ramach akcji Szlachetna PACZKA, 
• udział gimnazjalistów w świątecznej zbiórce żywności z Bankiem Żywności,
• zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska Psie Pole w Racławicach, 
• zbiórka darów dla zwierząt z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt
• organizacja kilku szkolnych kiermaszy przez dzieci,
• udział uczniów w akcji „Szkoło Pomóż i Ty” Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i

Niewidomych 
• sprzedaż kartek świątecznych na rzecz wsparcia finansowego Hospicjum św. Łazarza w 

Krakowie – łącznie zebrano 390,67 zł

II NADZÓR PEDAGOGICZNY, DOBÓR KADRY, EWALUACJA



W ramach nadzoru pedagogicznego dokonywana była zarówno ocena pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły, kontrola przestrzegania prawa oświatowego jak też  
wspomagania rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Przeprowadziłem 43 hospitacje, zostały zorganizowane 4 szkoleniowe Rady Pedagogiczne 
(analiza zmian prawa oświatowego w bieżącym roku szkolnym , pomoc psychologiczna dla dzieci z
dysfunkcjami, zagrożenia wynikające z cyberprzemocy).

Dokonaliśmy pod kierunkiem p. psycholog Magdaleny Ludwig analizy potrzeb oddziaływań
profilaktycznych, które znalazły się w obszernym dokumencie „Raport z diagnozy na potrzeby 
oddziaływań profilaktycznych” 

Dzięki wsparciu Zarządu SKT nr 37 zostały przeprowadzone po raz kolejny badania 
ankietowe „Szkoła mojego dziecka”, których analiza jest podstawą działań ewakuacyjnych w 
szkole.

W roku szkolnych 2015/ 2016 opracowaliśmy nowe dokumenty związane z pracą szkoły: 
Statut SP i Gimn.,  Program Wychowawczy Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego 
Gimnazjum nr 3, Szkolny Program profilaktyki. 

Pracę w szkole podjęło 4 nowych nauczycieli (2 psychologów, fizyk, wychowawca 
świetlicy), awans zawodowy  (1 komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela na stopień nauczyciela 
dyplomowanego, 2 nauczycieli miała Komisja Egzaminacyjną na stopień mianowany, 2 nauczycieli
ubiegała się o nadanie awansu zawodowego na nauczyciela  kontraktowego.

Z działalności szkoły przygotowywane były kwartalnie prezentacje na stronę oraz na 
cykliczne spotkania z rodzicami w trakcie wywiadówek. Całościowe sprawozdanie z działalności 
Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO za rok 2015/ 2016 również znajduje się na stronie www, jak  
również zostało omówione na Radzie Plenarnej.

STAN OSOBOWY UCZNIÓW, REKRUTACJA . . .

SSP3
Ilość uczniów 
stan na 01.09.2015r.

Zmiany
Ilość uczniów 
stan na 24.06.2016r.r.

Ilość uczniów 
stan na 01.09.2016r.

137 Minus 2 135 124

SG3
Ilość uczniów 
stan na 01.09.2015r.

Zmiany
Ilość uczniów 
stan na 24.06.2016r.r.

Ilość uczniów 
stan na 01.09.2016r.

47 Plus 1 48 67

=
184 183 191

Rok szkolny 
2015/2016

Ilość uczniów SSP3 Ilość uczniów SG3

9 137 47

10 137 48

11 136 48

12 136 48



1 136 48

2 136 48

3 136 48

4 136 48

5 135 48

6 135 48

7 135 48

8 135 48

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016:
klasa I SP – 20 osób
klasa I G – 12 osób (pozostały tylko wszystkie dziewczynki – 7 os., doszło 5 chłopców)

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017”
klasa I SP – 18 osób (2 osoby zrezygnowały)
klasa I a, I b Gimn. - 19 i 18 osób (5 nowych uczniów)
przyjęci uczniowie – uzupełnienie klas:
do kl. IV – 2 osoby
do klasy V – 2 osoby 
do klasy VI – 1 osoba

Stan na 1 września 2016r. - najwyższa liczba uczniów w historii szkoły
– 191 uczniów (11 oddziałów)

 

III  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 

POZYSKANE  FUNDUSZE
• uzyskaliśmy grant z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie „Rządowy 

programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe oraz szkoły 
artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze 
rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - 
Książki moich marzeń” - 1.300 zł

• uzyskaliśmy grant Wydziału Edukacji na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 
wysokości – 3.905 zł 

• uzyskaliśmy grant z ZG STO za sfinansowanie trzech imprez z Kalendarza Imprez 
(Narodowe Czytanie, Dzień Patriotyczny, Zawody Koszykówki – 1.500 zł)

• otrzymaliśmy wsparcie i podpisaliśmy umowę z fundacją AS PROGRES na realizację 
bezpłatnych zajęć z koszykówki

• podpisaliśmy umowę na realizację projektu sportowego „Kumulacji aktywności” 
prowadzone przez Mistrza Sportu Grzegorza Sudoła (40 bezpłatnych zajęć dla uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum)

• w ramach grantu z ZG STO  zrealizowaliśmy projekt „Profesor Wnuczek”
• otrzymaliśmy grant z PZU S.A. w wysokości 2.926,80 zł na realizację projektu 

„Wychowania  komunikacyjnego”



• zakwalifikowanie się do programu finansowanego z Gminny Miejskiej Kraków „Pierwsze 
kroki na śniegu” (45 uczniów z klas III – V SP uczestniczyło w ośmiu bezpłatnych 
wyjazdach szkoleniowych na stok Siepraw – SKI)

• uchwałą z dnia 19 listopada 2015r. Z ZG STO została przyznana dotacja na dofinansowanie 
działalności statutowej KÓŁ I Szkół STO w wysokości 15.934 zł

• oddelegowany nauczyciel wychowania fizycznego z MOSiRu na 2 godz. zajęć z piłki 
nożnej (bezpłatnie)

• pozyskane środki na realizację projektu („Szopki krakowskie”, „Parada Smoków”) - 900 zł

REMONTY
 Remont sali nr 2 „mały budynek”➔  

1. zerwanie wykładziny i płytek PCV i ich utylizacja
2. wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z o sprzętem /lampy, gniazda, przełączniki/
3. wykonanie nowego odcinka instalacji CO z montażem kaloryferów
4. docieplenie ścian pod oknami
5. szpachlowanie ścian i malowanie
6. wykonanie sufitu podwieszanego /kasetony/
7. przygotowanie podłoża i położenie nowej wykładziny
8. wymiana parapetów

 Remont sali nr 22 „duży budynek”➔  
1. zerwanie płytek PCV
2. wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
3. wykonanie nowego odcinka co wraz z montażem kaloryferów
4. przełożenie drzwi i uzupełnienie luksferami otworu drzwiowego
5. wymiana parapetów
6. szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów
7. przygotowanie podłoża i ułożenie wykładziny PC

 Remont pracowni komputerowej➔  
1.zerwanie wykładziny i płytek PCV i ich utylizacja 
2. wykonanie przekucia i podpory stropu
3.wykonanie instalacji elektrycznej i internetowej wraz z osprzętem /lampy, gniazda, przełączniki 
4. wykonanie nowego odcinka instalacji co wraz z montażem kaloryferów
5. Uzupełnienie otworu drzwiowego luksferami
6. wymiana parapetów
7. szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów
8. przygotowanie podłoża i ułożenie nowej wykładziny PCV
9. modernizacja rozmieszczenia gniazd i torów kablowych sieci komputerowej (okablowanie sieci 
komputerowej, okablowanie systemów audiowizualnych, instalacja elektryczna)

 Remont sali nr 4 „duży budynek”➔  
1. zerwanie parkietu i wykładziny PCV
2. wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem tj. lampy, gniazda, przełączniki
3. wymiana kaloryferów 4. wymiana parapetów
5. przygotowanie podłoża ścian pod szpachlowanie i malowanie /zerwanie paneli ściennych/
6. wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego
7. wykonanie nowej wylewki pod wykładzinę PCV
8. przygotowanie podłoża i ułożenie nowej wykładziny



 r➔ ekultywacja „zielonego boiska”;
 ➔prace pielęgnacyjne wokół terenów zielonych szkoły
 ➔stworzenie „siłowni zewnętrznej”;
 ➔odświeżenie trzech sal lekcyjnych (sala kl. II Gimn., I a Gimn. oraz biblioteki).


