


Gimnazjum im. Józefa Pił-
sudskiego w  Jastkowie jest 
szkołą nowoczesną, innowa-
cyjną i przyjazną. Naszą misją 
jest: Pomóc uczniowi poznać 
świat i siebie, odnieść sukces 
na miarę swoich możliwości, 
nauczyć żyć w zgodzie z ludź-
mi i  otaczającą rzeczywisto-
ścią. W szkole pracują dobrze 
wykształceni nauczyciele, do-
skonalący swój warsztat pracy, 
wykorzystujący nowości z za-
kresu dydaktyki, komunikacji  
i techniki. Ich mottem są sło-
wa Jana Pawła II: Dobro mło-
dego pokolenia niech będzie 
troską naszego życia i waszej 
pracy wychowawczej. Do war-
tości, o które dbamy należą też  
patriotyzm i pamięć historycz-
na. Opiekujemy się miejsco-
wym Cmentarzem Legioni-
stów, uczestniczymy w  akade-
miach związanych ze świętami 
narodowymi.

Nasza szkoła  

to miejsce
Uczymy w systemie jednozmiano-

wym korzystając z pracowni przedmio-

towych, sali komputerowej, Centrum 

Informacji Multimedialnej, sprzętu au-

diowizualnego (na wyposażeniu niemal 

w każdej sali), komputerów podłączo-

nych do Internetu i dwóch tablic inte-

raktywnych. Mamy pełnowymiarową 

salę gimnastyczną, dobrze wyposażoną 

siłownię, nowoczesne wielofunkcyjne 

boiska. Działa stołówka i sklepik szkol-

ny. Wszyscy uczniowie objęci są opieką  

lekarską i stomatologiczną. Każdy ma 

swoją szafkę.

Nasza szkoła to nauka

Nasza szkoła to 
bezpieczeństwo

W jastkowskim gimnazjum uczeń nie 
jest anonimowy. Pomagamy gimnazja-
listom i ich rodzicom, organizujemy 
akcje integracyjne i profilaktyczne, roz-
wijamy mocne strony uczniów przygo-
towując ich do życia w świecie różnych 
zagrożeń. Mamy dziennik elektronicz-
ny, w którym rodzic może kontrolować 
oceny i frekwencję swojego dziecka. 
Budynek i teren szkoły są objęte moni-
toringiem. 

Osiągamy bardzo dobre wyni-
ki egzaminów, często wyższe niż 
średnia powiatu i  województwa. 
W minionym roku w 9. stopnio-
wej skali wyników uzyskaliśmy  
7. (wysoki) stanin z historii i wos 
oraz przedmiotów przyrodni-
czych; 6. (wyżej średni) z języka 
polskiego i angielskiego i 5. (śred-
ni) z matematyki. Audytorzy ze-
wnętrzni przyznali nam status 
szkoły wspierającej i szkoły suk-
cesu, spełniającej wymagania 
państwa  na poziomie wysokim 
i bardzo wysokim. Mamy klasy  
z rozszerzonym językiem angiel-
skim. W szkole działają liczne ko-
ła przedmiotowe, zainteresowań, 
Szkolny Klub Sportowy, chór, ko-
ło teatralne oraz Klub Strategicz-

nych Gier Planszowych. Uczymy 
innowacyjnie - uczestniczymy 
w pokazach z  fizyki, chemii, lek-
cjach muzealnych, grach dydak-
tycznych, uczymy programowania 
z wykorzystaniem robotów lego, 
bierzemy udział w warsztatach 
filmowych i dziennikarskich. Pro-
wadzimy zajęcia przygotowują-
ce do egzaminów gimnazjalnych 
oraz dydaktyczno - wyrównawcze. 
Organizujemy wycieczki krajowe 
i zagraniczne, „Zielone Szkoły”  
i wymianę międzynarodową. Naj-
lepsi mogą się starać o  stypendia 
fundowane przez prywatnych spon-
sorów. Pedagog i doradca zawo-
dowy pomagają w   wyborze szkół,  
a nasi absolwenci idą do najlepszych  
i studiują na różnych uczelniach.

Nasza szkoła  
to sukcesy

Mamy 11 laureatów kuratoryjnych 
konkursów przedmiotowych z: języ-
ka polskiego, historii, fizyki i matema-
tyki. Nasi uczniowie zdobywają liczne 
nagrody w   konkursach artystycznych  
i recytatorskich. Zajmujemy czołowe miej-
sca w zawodach sportowych na szczeblu 
powiatu i województwa.

Jesteśmy dumni  
z naszej szkoły

Mamy wspaniałą młodzież, świadomą 
celów, chętną do pracy, ambitną. Jestem 
dumna z ich zaangażowania w naukę, 
działań na rzecz potrzebujących w ramach 
wolontariatu, aktywności na rzecz szkoły  
i społeczności lokalnej, pomysłowości, któ-
ra często pozytywnie zaskakuje nas doro-
słych.  Zapraszam wszystkich do naszej 
szkoły. 

Dyrektor Krystyna Zniszczyńska



Uczniowie o swojej szkole

Media bez tajemnic
Szkoła po raz kolejny, ale my pierwszy raz brałyśmy udział w Młodzieżowych Warsztatach  Dziennikarskich „Media bez cenzury” (TVP Lu-blin). Miesiąc wcześniej 13 uczniów klasy Ia uczestniczyło w warsztatach  operatorsko - fil-mowo - montażowych (Warszawska Szkoła Fil-mowa). Zajęcia prowadził operator i montażysta pan Piotr Gorszczyński. Pod jego kierunkiem poznaliśmy tajemnice pracy z kamerą, światłem i profesjonalnym sprzętem, następnie stworzy-liśmy własny scenariusz, nakręciliśmy sceny  i zmontowaliśmy film. Wyszło naprawdę super. W Lublinie, pod kierunkiem redaktora Józefa 

Szopińskiego - dziennikarza PR i TVP Lublin stworzyliśmy hasztag - #offlineonlife, który będzie zachęcał ludzi do wylogowania się z sieci. Od lublinianina Marcina Łukasika - najmłodszego redaktora RMF FM - do-wiedzieliśmy się, jak w młodym wieku zacząć pracę w dużych mediach. Zachęcał nas do spełniania „medialnych marzeń”. Jego optymizm zaraża! Myślę, że niektó-rzy z nas już dziś z tych rad skorzystają  i w czasie wakacji spróbują swoich dzien-nikarskich sił. 
  Kasia i Ola, kl. 1a

Noc w szkole
4 grudnia 2015 r., z piątku na sobotę, odbyła 

się wyczekiwana przez uczniów, trzecia NOC 

KULTURY. Wszystko zaczęło się wieczorem, od 

baśni „Trzy kruki”, wystawionej dla najmłod-

szych uczniów szkoły podstawowej i przed-

szkolaków. Po przedstawieniu maluchy poszły 

spać, a gimnazjaliści zaczęli swoją przygodę. 

O godzinie dwudziestej ok. 80. uczniów sta-

wiło się w szkole. Czekało nas wiele atrakcji: 

coś dla ciała – ogólnorozwojowa zumba, coś 

dla ducha – seans filmowy i znów coś dla ciała 

- rozgrywki sportowe. Noc w szkole to zabawa, 

integracja, trochę inne relacje z rówieśnikami 

i nauczycielami. Uważam, że jestem ogromną 

szczęściarą, bo to mój pierwszy rok w gimna-

zjum, co znaczy, że jeszcze przede mną dwie 

wspaniałe i niezapomniane noce kultury.  
Kasia Fatyga, kl. 1a

Praca = sukces
Minęły prawie trzy lata mojej 

nauki w gimnazjum i jestem prze-

konana, że był to dobrze spędzony 

czas. W tej szkole spotkałam nie-

samowite osoby - otwarte, ciekawe 

świata, interesujące się wieloma 

sprawami. Udało mi się zdobyć tytuł 

laureatki konkursu kuratoryjnego  

z języka polskiego, dzięki któremu 

byłam zwolniona z pisania egzami-

nu z tego przedmiotu. Osiągnęłam 

także maksymalną liczbę punktów 

potrzebną do rekrutacji do szkoły 

ponadgimnazjalnej. Mój sukces nie 

byłby możliwy, gdyby nie nauczy-

ciele, którzy pomogli mi przygo-

tować się do konkursów, wspierali 

dobrym słowem oraz radą. Sądzę, 

że jest to ogromna zaleta tej szkoły - 

wyjątkowa kadra nauczycielska. 

  Magdalena Szymańska, kl. 3d

Roboty

Interesuje mnie informatyka, a szczególnie 
programowanie, dlatego chodzę na kółko infor-
matyczne, na którym używamy zestawów kloc-
ków Lego Mindstorm, dających nieskończenie 
wiele możliwości tworzenia własnych konstruk-
cji. Wykonanie i zaprogramowanie jednego mo-
delu zajmuje sporo czasu, wymaga systematycz-
nej pracy, uczy cierpliwości i sprawia, że efekt 
końcowy daje ogromną satysfakcję. Od kilku 
lat gimnazjalni informatycy z sukcesami biorą 
udział w turniejach ligi SumiBot, a od kilku lat 
roboty z naszej szkoły wygrywają z każdym! 

Krzysztof Stępski, kl. Ia

Koło teatralne  „Duża Przerwa”
Dla nas – pierwszoklasi-

stów początek roku był trudny. 
Wszystko nowe - nauczyciele, 
przedmioty, wymagania. Sku-
tecznie zachęceni zaczęliśmy 
uczęszczać na zajęcia kółka te-
atralnego i okazało się, że mo-
żemy tu użyć wyobraźni, po-
udawać kogoś innego wcielając 
się w ciekawe postacie, uczyć 
dykcji, gestu i ruchu sceniczne-
go, bawić się głosem i nie tyl-

ko. Atmosfera na zajęciach jest 
wspaniała. Rozmawiamy na róż-
ne tematy, życzliwie śmiejemy 
się z samych siebie, jeździmy do 
prawdziwego teatru, odkrywamy 
i rozwijamy swoje pasje i zainte-
resowania, a przede wszystkich 
przełamujemy własne słabości  
i ograniczenia.  Nauczyliśmy się, 
że wiara we własne siły i radość 
jest ważna każdego dnia.

gimnazjalni aktorzy



Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Ko-
ściuszki w  Jastkowie jest największą 
szkołą podstawową na  terenie Gminy 
Jastków, zatrudniającą 35 nauczycieli 
i  16 pracowników administracji i  ob-
sługi. W  roku szk. 2015/2016 uczęsz-
cza do  niej 328 uczniów z  klas I-VI. 
Przy  szkole funkcjonują również od-
działy przedszkolne. Szkoła posiada 19 
sal lekcyjnych, w tym 24-stanowiskową 
pracownię komputerową i  językową. 
Wspólnie z gimnazjum korzystamy z po-
mieszczeń sali gimnastycznej, siłowni, 
kuchni, stołówki i biblioteki oraz z zaso-
bów ICIM. Uczniowie mają do dyspozy-
cji kompleks boisk sportowych oraz dwa 
place zabaw. Pomieszczenia szkolne są 
zadbane, kolorowe i dobrze wyposażone 
w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowi-
zualny i multimedialny, w tym 10 tablic 
interaktywnych. Korzystamy także ze 
szkolnego radiowęzła. Szkoła zapewnia 
opiekę świetlicową w  godz. 7:00-16:00, 
a  także medyczną i  stomatologiczną. 
Dzieci objęte są również opieką pedago-
ga i logopedy.

Nasi uczniowie osiągają wyni-ki na  miarę swoich możliwości. W  2015  r. wyniki sprawdzianu szó-stoklasisty wyglądały następująco: język polski: 71,6%, matematyka: 62%, język angielski: 87%. Uczniowie corocznie odnoszą sukcesy na fo-rum szkoły i  poza nią, biorąc udział w  licznych konkursach i  zawodach. Na  przestrzeni kilku ostatnich lat powodów do  dumy dostarczyli nam laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z  języka polskie-go, języka angielskiego, matematyki i przyrody. Bardzo duże sukcesy dzie-ci odnoszą także na polu sportowym oraz w konkursach artystycznych. 

Szkoła posiada bogatą ofertę za-
jęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
zarówno dydaktyczno-wyrównaw-
czych, jak i  rozwijających zaintere-
sowania uczniów. Wśród tych ostat-
nich są zajęcia przedmiotowe, spor-
towe (SKS, karate, szachy) oraz arty-
styczne (chór, koło plastyczne, koło 
origami, zajęcia taneczne). Rozwija-
niem talentów plastycznych zajmu-
je się także świetlica szkolna. 

Od kilku lat współ-
pracujemy z  Wolon-
tariatem Studenckim  
PROJEKTOR – orga-
nizując dla  uczniów 
zajęcia ze studentami 
różnych kierunków. 
W lutym 2015 r. zna-
leźliśmy się w  gronie 
10 polskich szkół naj-
bardziej zaangażo-
wanych w  realizację 
programu. Współpra-
cujemy także ze  stu-
dentami KUL ze  Sto-
warzyszenia „Słuchaj 
Patrz Pomagaj”.

W  styczniu 2015  r. ucznio-wie naszej szkoły zaangażowali się w  program „Adopcja Serca”, w  ramach którego materialnie i duchowo wspierają dwie dziew-czynki z Afryki – z Rwandy i Kon-go. Bardzo widoczna jest działal-ność koła PCK i  LOP. Corocznie aktywnie włączamy się w  akcje charytatywne, np.:  Świąteczna Zbiórka Żywności, Szlachetna Paczka. Wspieramy podopiecz-nych Domu Dziecka w  Przyby-sławicach, a  także dzieci wyma-gające rehabilitacji, zbierając na  ten cel plastikowe nakrętki. Pomagamy również zwierzętom ze  schroniska w  Lublinie, włą-

czając się w  akcję Pełna miska dla  schroniska. Dbamy o  środo-wisko naturalne, zbierając zuży-te baterie, uczestnicząc w  gmin-nych i  ogólnopolskich akcjach sprzątania, sadząc kwiaty w  ra-mach akcji Kwiatki na rabatki. Uczniowie naszej szkoły z  po-wodzeniem biorą udział w  kon-kursach „Święto Polskiej Nieza-pominajki” i  „Mój las”, organizo-wanych przez ZO LOP w Lublinie i  Dyrekcję Lasów Państwowych. W  klasach młodszych prowa-dzone są hodowle patyczaków, w sali przyrodniczej hodowla żół-wi, świerszczy, zeberek i  rybek akwariowych. 



Dbamy o  swoje zdrowie, organizując na  te-

renie szkoły kiermasze zdrowej żywności 

oraz sprzedaż jabłek: „Zdrowe drugie śniadanie”. 

Uczestniczymy w programach „Mleko w Szko-

le” oraz  „Warzywa i  owoce w  szkole”. Ucznio-

wie jedzą zdrowe i  smaczne obiady, gotowane 

na miejscu – w szkolnej kuchni. O dobrą kondy-

cję dbamy także poprzez organizację Szkolnego 

Festynu Sportowego „Trzymaj Formę”. 

Uczestniczymy w  programach i  projektach 

o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej, reali-

zowanych ze środków WFOŚ i GW w Lublinie, 

np. „Czysto i zielono wokół nas”, „Jesteśmy 

częścią przyrody”. 

Prężnie działa Samorząd 
Uczniowski, organizując akcje, 
imprezy i uroczystości na tere-
nie szkoły, a także włączając się 
w  różnorodne działania o  za-
sięgu lokalnym i krajowym (np. 
akcje Pomóż Dzieciom Prze-
trwać Zimę oraz Góra Grosza). 

Jesteśmy dumni z  wypra-
cowanego przez lata bogatego 
kalendarza imprez i uroczysto-
ści szkolnych - pielęgnujemy 
tradycje szkolne, regionalne 
i narodowe. Włączamy się tak-
że w akcje o zasięgu ogólnopol-
skim i  światowym (np.  Dzień 
Pluszowego Misia, Dzień Zie-
mi, Światowy Tydzień Przed-
siębiorczości).

Corocznie uczniowie biorą udział 

w  50-60 wyjazdach pozaszkolnych, 

w trakcie których poznają walory krajo-

znawcze i przyrodnicze regionu i kraju, 

zwiedzają ciekawe i  ważne miejsca, 

uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, 

seansach filmowych i  teatralnych, in-

tegrują się w  trakcie aktywnego wy-

poczynku lub  reprezentują szkołę 

w  zawodach i  konkursach. Ogromne 

zasługi w propagowaniu turystyki i ak-

tywnego wypoczynku ma  działający 

przy  szkole SKKT „ORNAK”. Jego wy-

chowankowie (uczniowie kl. 6B naszej 

szkoły) zajęli ostatnio I i  III miejsce 

w XLV Ogólnopolskim Maratonie Mar-

szów na Orientację (w kategorii TD).     

W ubiegłym roku 
szkolnym zakoń-

czyliśmy realizację 
dwóch projektów: 

„Szkoła Współ-
pracy. Uczniowie 

i rodzice kapitałem 
społecznym no-

woczesnej szkoły” 
oraz „Kompleksowe 

wspomaganie roz-
woju szkół i przed-

szkoli w Powiecie 
Lubelskim”. Nasza 

szkoła zaistniała 
także na arenie 

międzynarodowej – 
w latach 2005-2014 

zrealizowaliśmy 
dwa międzynaro-

dowe projekty w ra-
mach programu  

COMENIUS. 

Powstanie na-
szej szkoły wiąże 
się ściśle z  najważ-
niejszym wydarzeniem 
w historii miejscowości – Bitwą 
pod Jastkowem (1915). Pielęgnuje-
my zatem pamięć o Legionistach, opie-
kując się położonym przy szkole Cmenta-
rzem Legionistów. Szkoła została za to uhono-
rowana medalami: Złotym Medalem Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej, przyznanym przez Radę 
Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa oraz  Srebrnym 
Medalem, przyznanym przez Zarząd Główny Związku 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 Realizujemy także programy o  tematy-
ce bezpieczeństwa (np.  „Bądź bezpieczny 
na drodze”), organizujemy spotkania z po-
licjantami, a uczniowie naszej szkoły mają 
możliwość zdobycia w  szkole karty rowe-
rowej. Uczniowie (a także rodzice) uczą się 
udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

Jesteśmy jedyną szkołą w gminie, w któ-
rej działa SKO. Oszczędzania dzieci 
uczą się także poprzez udział w progra-
mie „Bezpieczne wędrówki. Od  grosika 
do złotówki”.

Szkoła prowadzi dziennik interneto-
wy, posiadamy także stronę internetową 
(www.sp.jastkow.pl). 

Jesteśmy szkołą promującą czytelnictwo 

– dzieci z oddziałów przedszkolnych ob-

jęte są programem „Poczytaj Bratkowi” 

oraz  „Czytam sobie w bibliotece”, dzieci 

z klas  I-III uczestniczą w kampanii spo-

łecznej „Cała Polska Czyta dzieciom”. Bi-

blioteka szkolna organizuje kiermasze 

taniej książki, będące doskonałą oka-

zją do  wzbogacenia domowych księ-

gozbiorów. Wydajemy także szkolną 

gazetkę „Kurierek”. Dzięki współpracy 

z Biblioteką Gminną w Jastkowie i Woje-

wódzką Biblioteką Publiczną im. H. Ło-

pacińskiego w Lublinie, możemy oglądać 

wystawy okolicznościowe i  brać udział 

w imprezach poświęconych książce.
Nasi uczniowie mają szansę spotkać w szkole ciekawych ludzi, w tym absolwen-tów szkoły. Odwiedzili nas już m.in.: hima-laista, twórcy ludowi, leśnicy, misjonarze, tancerze, aktorzy, muzycy i  artyści cyrko-wi. Zajęcia dla uczniów prowadzą nie tylko nauczyciele, ale także rodzice, którzy w ten sposób dzielą się z  dziećmi swoimi pasja-mi. Dwukrotnie w ciągu roku odwiedza nas zaprzyjaźniony Brytyjczyk, który prowadzi dla  uczniów zajęcia z  języka angielskiego i pomaga im poznawać kulturę krajów an-glojęzycznych. 



Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie
Ożarów 160, 24-150 Nałęczów, tel (fax):  (81)5017819, e-mail: spozarow@poczta.onet.pl

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO  
I  WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA

W szkole zatrudnionych jest 12 wykwalifikowanych 
nauczycieli, posiadających doświadczenie zawodowe.

Szkoła położona jest przy drodze Garbów – Sadurki w odległości 5 km od Garbowa. 
Stoi na pograniczu miejscowości Ożarów i Ługów. W budynku mieści się 7 sal lekcyjnych oraz sala dla od-działu przedszkolnego. 
Dysponuje dobrze wyposażoną pracownią kompute-rową i biblioteką szkolną.                                    

W ostatnim czasie baza szkoły została wzbogacona o zastępczą salę gimnastyczną, gabinet pedagoga szkol-nego, salę przeznaczoną na zajęcia świetlicowe oraz garderobę teatralną. 

Funkcjonuje tu również stołówka, w której uczniowie spożywają śniadania oraz obiady. 

Obok szkoły znajduje się boisko do piłki ręcznej oraz boisko do piłki siatkowej. Kilka lat temu wspólnymi si-łami nauczycieli, rodziców, przyjaciół szkoły oraz spon-sorów zagospodarowano ogród szkolny. Posadzono tu wiele drzew, krzewów i kwiatów, urządzono plac zabaw dla dzieci. Powstało tym samym bezpieczne miejsce do nauki i wypoczynku na świeżymi powietrzu. 
Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają realizację podstawy programowej, przyjętych programów nauczania oraz sprzyjają wspieraniu indywidualnych potrzeb uczniów. Na bieżąco podejmowane są działania wzbogacające bazę dydaktyczną.

Swoje kwalifikacje wykorzystują nie tylko do prowa-
dzenia zajęć obowiązkowych, ale też pozalekcyjnych ta-

kich jak np. zajęcia logopedyczne, czy korekcyjno-
-kompensacyjne. 

Nauczyciele współpracują ze sobą w organiza-
cji procesów edukacyjno-wychowawczych, two-
rzą atmosferę sprzyjającą nauczaniu i uczeniu 
się. Wykorzystują na lekcjach środki dydaktycz-
ne w tym programy multimedialne, stosują róż-
norodne metody pracy z uczniami, różnicując 
proces nauczania i dostosowując go do indywi-
dualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele podej-
mują działania mające na celu upowszechnianie 
i wzmacnianie właściwych zachowań, zapobie-
ganie konfliktom i zagrożeniom. Współpracują 
w tym zakresie z zewnętrznymi instytucjami, np. 
z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Po-
licją. Systematycznie uczestniczą w różnych for-
mach doskonalenia zawodowego, rozwijają swoje 
umiejętności, poszerzają wiedzę z zakresu pracy 
dydaktycznej i wychowawczej. Realizują i roz-
powszechniają ideę uczenia się przez całe życie. 

ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i 

uzdolnienia na zajęciach organizowanych w ra-

mach różnych kół zainteresowań: teatralnego, 

plastycznego, ekologicznego, języka angielskie-

go. Dzieci uzdolnione muzycznie uczą się gry 

na pianinie, flecie i gitarze. Odbywają się także 

zajęcia podnoszące sprawność fizyczną naszych 

uczniów: gimnastyka korekcyjna i zajęcia spor-

towe. Dla klasy szóstej prowadzimy dodatkowe 

zajęcia z języka polskiego, matematyki i przy-

rody. Uczniowie o specjalnych potrzebach edu-

kacyjnych otrzymują pomoc logopedyczną oraz 

z zakresu terapii dysleksji. 
W naszej szkole sprawnie działa Samorząd 

Uczniowski, który współpracując z nauczycie-

lami realizuje wiele ciekawych inicjatyw np. 

Dzień Samorządności, Dzień Zwierzaka, dysko-

teki szkolne, Andrzejki oraz wiele innych. 

Organizowane są liczne konkursy, imprezy 

artystyczne, wystawy prac uczniowskich oraz 

uroczystości środowiskowe. 
Imprezy odbywające się w naszej szkole an-

gażują, a zarazem integrują przez wspólną pra-

cę uczniów, nauczycieli i rodziców, tworzą spe-

cyficzny klimat, dzięki któremu szkoła staje się 

bliższa, bardziej przyjazna.

WPROWADZAMY INNOWACJE PEDAGOGICZNE
W celu systematycznego podnoszenia jakości kształ-

cenia i wzbogacania oferty szkoły nauczyciele podej-
mują nowatorskie działania. W roku szkolnym 2015/16 
w naszej szkole realizowane były dwie innowacje pe-
dagogiczne o charakterze metodyczno-programowym: 

„Z książką za pan brat przemierzam świat” rozwija-
jąca zainteresowania czytelnicze oraz „Piszę i czytam 
… z przyjemnością” skierowana do uczniów z trudno-
ściami w nauce czytania i pisania. W ramach tych in-

nowacji zostały zaproponowane uczniom ciekawe za-
jęcia z wykorzystaniem programów multimedialnych i 
tablicy interaktywnej, konkursy, quizy, wspólne czyta-
nie książek, gry planszowe, które zachęciły uczniów do 
rozwijania umiejętności czytania i pisania, a także wy-
zwolenia kreatywności. Działania proponowane w ra-
mach tych innowacji stanowią atrakcję urozmaicającą 
szkolne życia, cieszą się dużym zainteresowaniem, an-
gażują wielu uczniów i co najważniejsze- są efektywne.



ROZWIJAMY TALENTY UCZNIÓW
Na szczególną uwagę zasługuje koło te-

atralne. Teatrzyk „Iskierki” działa już od wie-
lu lat, obecnie w dwóch grupach wiekowych. 
Skupia wszystkich chętnych uczniów po-
cząwszy od oddziału przedszkolnego. Na zaję-
ciach teatralnych dzieci rozwijają swoje talenty  
aktorskie, a ich występy uświetniają liczne uroczy-
stości szkolne. Niejednokrotnie młodzi aktorzy go-
ścili w Domu Dziecka w Przybysławicach, w szko-
łach i innych ośrodkach kultury na terenie  naszej 
gminy. Artyści sięgali po nagrody i  wyróżnienia na 
szczeblu wojewódzkim. Każdego roku nasza szkoła 
jest współorganizatorem Gminnego Przeglądu Te-
atrów Dziecięcych i Młodzieżowych, który odbywa 
się w Dąbrowicy.

PROPONUJEMY UDZIAŁ W KONKURSACH
Od 6 lat szkoła organizuje Gmin-

ny Konkurs Ortograficzny „Mistrz 
Ortografii”, w którym biorą udział 
uczniowie wszystkich szkół podsta-
wowych Gminy Jastków. 

Konkurs  ma formę zabawy. Ta-
ka formuła ma na celu pokazanie 
uczniom, że ortografia nie musi być 
nudna i nieprzyjemna. 

Uczestnicy mają okazję spraw-
dzić i pogłębić swoje umiejętności 
ortograficzne rozwiązując krzyżów-
ki, rebusy, łamigłówki, zagadki, a 
więc zadania, które w sposób atrak-
cyjny angażują dzieci. Głównym ce-
lem konkursu jest bowiem zachęce-
nia uczniów do pogłębiania wiedzy 
z zakresu ortografii, a nie wzajemna 
rywalizacja. 

Tradycją szkoły stał się już corocz-
ny Szkolny Konkurs Recytatorski,  
którego laureaci zdobywają najwyż-
sze nagrody i wyróżnienia na kon-
kursach rejonowych i wojewódz-
kich. Kilkakrotnie dzieci ze  szkoły 

w Ożarowie otrzymywały szarfy 
najlepszych recytatorów w swojej 
kategorii wiekowej oraz nagrody 
publiczności podczas Wojewódz-
kich Koncertów Laureatów. Oprócz 
konkursu recytatorskiego w naszej 
szkole odbywa się również szereg 
innych, np. matematyczny, kon-
kursy plastyczne, Szkolny Przegląd 
Kolęd i Pastorałek. Nasi uczniowie 
biorą też udział w konkursach rejo-
nowych i wojewódzkich, np. poloni-
stycznym, historycznym, matema-
tycznym dla uczniów szkół podsta-
wowych, Turnieju Poezji Dziecięcej, 
Małym Konkursie Recytatorskim, 
Gminnym Konkursie Matematycz-
nym, Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym „Kangur”, Ogólno-
polskim Konkursie Języka Angiel-
skiego „Fox”, Gminnym Turnieju Te-
nisa Stołowego, Biegu Przełajowym 
„Szlakiem Dąbrowicy” itd.

Nasi uczniowie byli również lau-
reatami konkursów literackich: o 

zasięgu wojewódzkim- „Moja miej-
scowość w dawnych opowieściach” 
oraz ogólnopolskim- „Ekstraklasa”.  

Duże sukcesy nasi uczniowie odno-
szą w turniejach organizowanych w 
ramach Gminnej Ligi Szachowej.

ORGANIZUJEMY IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

W naszej szkole odbywa się szereg uroczy-

stości i  imprez: uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego, Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji 

Narodowej, Ślubowanie klasy pierwszej, Święto 

Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie 

opłatkowe, Choinka szkolna, Dzień Seniora, 

Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Odkrywania 

Talentów, Miesiąc Kultury Zdrowotnej, Dzień 

Ziemi, Spotkanie wielkanocne, Święto 3 Maja, 

Dzień Europy, Dzień Patronów, Dzień Dziecka, 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego i poże-

gnanie absolwentów.
Wśród wymienionych uroczystości niektóre 

nabrały specyficznej oprawy i stały się elemen-

tem naszej szkolnej tradycji. Można do nich 

zaliczyć Ślubowanie Klasy Pierwszej. Impreza 

odbywa się zazwyczaj w listopadzie, ponieważ 

uczniowie pod kierunkiem wychowawczyni 

starannie się do niej przygotowują. Dzień ślu-

bowania jest świętem dla całej społeczności 

uczniowskiej. 
Najważniejszą szkolną, a zarazem środowi-

skową imprezą jest Choinka organizowana w 

karnawale. Co roku przyciąga nie tylko rodzi-

ców i krewnych uczniów, ale również absolwen-

tów i  przyjaciół szkoły. Choinka staje się więc 

okazją, by pokazać społeczności lokalnej nasz 

dorobek artystyczny. Wtedy na scenie prezen-

tuje się teatrzyk, zespół taneczny, instrumental-

ny, a także wybrane klasy. Współorganizatorem 

uroczystości są rodzice, którzy przygotowują 

poczęstunek oraz drobne prezenty dla swoich 

dzieci.
Kolejna oczekiwana przez uczniów impreza 

odbywa się pierwszego dnia wiosny i przebiega 

pod nazwą Dzień Odkrywania Talentów. 

W naszej szkole jest to czas zabaw i radości. 

Rozpoczyna się Szkolnym Konkursem Recyta-

torskim. Uczniowie wyłonieni w  drodze elimi-

nacji klasowych stają do konkursowych zma-

gań. Wszyscy dostają pamiątkowe dyplomy, a 

najlepsi nagrody książkowe. 
Następnie uczniowie mają oka-

zję zaprezentować własne talen-

ty, uzdolnienia, czy podzielić się 

swoimi zainteresowaniami. 
Prezentacje te mają różne 

formy: organizowane są wy-
stawy, pokazy umiejętno-
ści, pokazy slajdów. 

Dużo radości dostarcza 

wszystkim także Dzień Patronów 

organizowany zwykle na przełomie 

maja i czerwca. Dzień ten obchodzo-

ny jest w naszej szkole bardzo uroczyście. 

Wśród zaproszonych gości są władze gminy, 

rodzina patronów, przyjaciele szkoły, rodzice, 

mieszkańcy. 

PAMIĘTAMY O NASZEJ HISTORII

Szkoła została założona w 1916 r. Początkowo 
mieściła się w małym budynku mieszkalnym w 
Ługowie. W 1936 r. szkoła została przeniesiona 
do nowego budynku, w którym funkcjonuje do 
chwili obecnej. Założycielem i długoletnim kie-
rownikiem szkoły był Andrzej Nowak.  W czasie 
II wojny światowej wraz z żoną prowadził on tajne 
nauczanie. 6 grudnia 1943 roku gestapo areszto-
wało tu Annę Nowak, którą zamordowano w czasie 
śledztwa oraz porucznika Stanisława Jagielskiego 
(pseudonim – „Siapek”).  Od 20 maja 2013 r. szko-
ła nosi imię Anny i Andrzeja Nowaków. Rok 2016 
jest rokiem jubileuszowym- szkoła obchodzi setną 
rocznicę istnienia.



1 Cz rozpoczęcie roku szkolnego

2 Pt

3 So

4 Nd

5 Pn

6 Wt

7 Śr

8 Cz

9 Pt

10 So

11 Nd

12 Pn

13 Wt

14 Śr

15 Cz

16 Pt

17 So

18 Nd

19 Pn

20 Wt

21 Śr

22 Cz

23 Pt

24 So

25 Nd

26 Pn

27 Wt

28 Śr

29 Cz

30 Pt Dzień Chłopaka

1 Wt Wszystkich świętych

2 Śr

3 Cz

4 Pt

5 So

6 Nd

7 Pn

8 Wt

9 Śr

10 Cz

11 Pt Święto Niepodległości, Dzień  
Patrona w Gimnazjum w Jastkowie

12 So

13 Nd

14 Pn

15 Wt

16 Śr

17 Cz

18 Pt

19 So

20 Nd

21 Pn Dzień Patrona w SP Snopków

22 Wt

23 Śr

24 Cz

25 Pt

26 So

27 Nd

28 Pn

29 Wt Andrzejki

30 Śr

1 So Prima Aprilis

2 Nd

3 Pn

4 Wt

5 Śr

6 Cz

7 Pt

8 So

9 Nd

10 Pn

11 Wt

12 Śr

13 Cz wiosenna przerwa świąteczna

14 Pt wiosenna przerwa świąteczna

15 So wiosenna przerwa świąteczna

16 Nd Wielkanoc

17 Pn Poniedziałek Wielkanocny

18 Wt wiosenna przerwa świąteczna

19 Śr

20 Cz

21 Pt

22 So

23 Nd

24 Pn

25 Wt

26 Śr

27 Cz

28 Pt

29 So

30 Nd

1 Cz Dzień Dziecka

2 Pt

3 So

4 Nd

5 Pn Dzień Patrona w SP Ożarów

6 Wt

7 Śr

8 Cz

9 Pt

10 So

11 Nd

12 Pn

13 Wt

14 Śr

15 Cz Boże Ciało

16 Pt dodatkowy dzień wolny

17 So

18 Nd

19 Pn

20 Wt

21 Śr

22 Cz

23 Pt Dzień Ojca

24 So

25 Nd

26 Pn

27 Wt

28 Śr

29 Cz

30 Pt zakończenie roku szkolnego

1 Śr

2 Cz

3 Pt

4 So

5 Nd

6 Pn

7 Wt

8 Śr

9 Cz

10 Pt

11 So

12 Nd

13 Pn

14 Wt

15 Śr

16 Cz

17 Pt

18 So

19 Nd

20 Pn

21 Wt

22 Śr

23 Cz

24 Pt

25 So

26 Nd

27 Pn

28 Wt

1 So

2 Nd

3 Pn

4 Wt

5 Śr

6 Cz

7 Pt

8 So

9 Nd

10 Pn

11 Wt

12 Śr

13 Cz

14 Pt Dzień Nauczyciela

15 So

16 Nd

17 Pn Dzień Patrona w SP Tomaszowice

18 Wt

19 Śr

20 Cz

21 Pt

22 So Dzień Patrona w SP Płouszowice  
i obchody 80-lecia szkoły

23 Nd

24 Pn

25 Wt

26 Śr

27 Cz

28 Pt

29 So

30 Nd

31 Pn dodatkowy dzień wolny

1 Nd Nowy Rok

2 Pn

3 Wt

4 Śr

5 Cz

6 Pt Trzech Króli

7 So

8 Nd

9 Pn

10 Wt

11 Śr

12 Cz

13 Pt

14 So

15 Nd

16 Pn ferie zimowe

17 Wt ferie zimowe

18 Śr ferie zimowe

19 Cz ferie zimowe

20 Pt ferie zimowe

21 So Dzień Babci

22 Nd Dzień Dziadka

23 Pn ferie zimowe

24 Wt ferie zimowe

25 Śr ferie zimowe

26 Cz ferie zimowe

27 Pt ferie zimowe

28 So

29 Nd

30 Pn

31 Wt zakończenie 1 semestru nauki

1 Cz

2 Pt

3 So

4 Nd

5 Pn

6 Wt Mikołajki

7 Śr

8 Cz

9 Pt

10 So

11 Nd

12 Pn

13 Wt

14 Śr

15 Cz

16 Pt

17 So

18 Nd

19 Pn

20 Wt

21 Śr

22 Cz

23 Pt przerwa świąteczna 

24 So wigilia Bożego Narodzenia

25 Nd Boże Narodzenie

26 Pn św. Szczepana

27 Wt przerwa świąteczna 

28 Śr przerwa świąteczna 

29 Cz przerwa świąteczna 

30 Pt przerwa świąteczna 

31 So Sylwester

1 Śr

2 Cz

3 Pt

4 So

5 Nd

6 Pn

7 Wt

8 Śr Dzień Kobiet

9 Cz

10 Pt

11 So

12 Nd

13 Pn

14 Wt

15 Śr

16 Cz

17 Pt

18 So

19 Nd

20 Pn

21 Wt

22 Śr

23 Cz

24 Pt Dzień Patrona w SP Jastków

25 So

26 Nd

27 Pn

28 Wt

29 Śr

30 Cz

31 Pt

1 Pn Święto Pracy

2 Wt dodatkowy dzień wolny

3 Śr Święto Konstytucji 3 Maja

4 Cz

5 Pt

6 So

7 Nd

8 Pn

9 Wt

10 Śr

11 Cz

12 Pt

13 So

14 Nd

15 Pn

16 Wt

17 Śr

18 Cz

19 Pt

20 So

21 Nd

22 Pn

23 Wt

24 Śr

25 Cz

26 Pt Dzień Matki

27 So

28 Nd

29 Pn

30 Wt

31 Śr

1 So WAKACJE

2 Nd WAKACJE

3 Pn WAKACJE

4 Wt WAKACJE

5 Śr WAKACJE

6 Cz WAKACJE

7 Pt WAKACJE

8 So WAKACJE

9 Nd WAKACJE

10 Pn WAKACJE

11 Wt WAKACJE

12 Śr WAKACJE

13 Cz WAKACJE

14 Pt WAKACJE

15 So WAKACJE

16 Nd WAKACJE

17 Pn WAKACJE

18 Wt WAKACJE

19 Śr WAKACJE

20 Cz WAKACJE

21 Pt WAKACJE

22 So WAKACJE

23 Nd WAKACJE

24 Pn WAKACJE

25 Wt WAKACJE

26 Śr WAKACJE

27 Cz WAKACJE

28 Pt WAKACJE

29 So WAKACJE

30 Nd WAKACJE

31 Pn WAKACJE

1 Wt WAKACJE

2 Śr WAKACJE

3 Cz WAKACJE

4 Pt WAKACJE

5 So WAKACJE

6 Nd WAKACJE

7 Pn WAKACJE

8 Wt WAKACJE

9 Śr WAKACJE

10 Cz WAKACJE

11 Pt WAKACJE

12 So WAKACJE

13 Nd WAKACJE

14 Pn WAKACJE

15 Wt WAKACJE

16 Śr WAKACJE

17 Cz WAKACJE

18 Pt WAKACJE

19 So WAKACJE

20 Nd WAKACJE

21 Pn WAKACJE

22 Wt WAKACJE

23 Śr WAKACJE

24 Cz WAKACJE

25 Pt WAKACJE

26 So WAKACJE

27 Nd WAKACJE

28 Pn WAKACJE

29 Wt WAKACJE

30 Śr WAKACJE

31 Cz WAKACJE
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SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁOUSZOWICACH 
– ODKRYWANIE TAJEMNICY

Niemal każdemu, kto po raz pierwszy gości w naszej szko-
le, nasuwają się od razu dwie uwagi. Pierwsza dotyczy kło-
potów z trafieniem, pomimo bliskiej odległości od Lublina  
i głównych traktów w pobliżu dróg w kierunku Warszawy i 
Nałęczowa. Druga wyraża się w szczerym zachwycie nad uro-
kiem zakątka, do którego właśnie przybył. Warto pochylić się 
nad tymi refleksjami, bo istotnie przybliżają one w dużej mie-
rze coś, co można nazwać genius loci płouszowickiej szkoły. 
Malownicze położenie w dolince Czechówki, niemal u jej źró-

deł, piękno domostw rozrzuconych na obu zboczach, 
wszystko to sprawia, że owo miejsce 
spowija ledwie uchwytna aura sub-

telnie pobrzmiewającej no-
stalgii. I, choć do wielkomiej-
skiego zgiełku nie jest zbyt 

daleko, nasza szkoła skutecz-
nie się przed nim chroni, za-

praszając jednocześnie każde-
go, kto pragnie odkryć jej uroki.

A historię te strony mają ciekawą. To tutaj 

zapuszczał się na wycieczki Bolesław Prus, 

gdy przebywał w Nałęczowie. To prawdopo-

dobnie tu, spędziwszy uprzednio całe dnie 

na rozmowach, osadził akcję powieści Pla-

cówka. Przemawia za tym zwłaszcza fakt, że  

w Płouszowicach mieszkali koloniści z Nie-

miec, którzy jednak w przeciwieństwie do 

tych powieściowych, tworzyli z miejscowymi 

zgodną społeczność, mieli we wsi nawet swój 

zbór. Po latach, w okresie międzywojnia, 

protestanci sprzedali swoją świątynię i 

tak oto narodziła się historia naszej 

szkoły, bowiem to właśnie była jej 

pierwsza siedziba.

Nic dziwne-
go więc, że chcąc 
uczcić tradycję, 
mieszkańcy Pło-
uszowic, Dąbrowicy 
oraz społeczność szko-
ły wybrała w 2004 roku 
za swego patrona Bolesła-
wa Prusa. Jego patronat ma 
nie tylko historyczne uza-
sadnienie, wyznacza również 
symbolicznie nasze priorytety  
w nauczaniu i wychowaniu. Prus 
to bezkompromisowy patriota, ale 
jednocześnie wielki krytyk współ-
czesnego mu społeczeństwa; to, z 
jednej strony tradycjonalista, z drugiej 
– scjentysta stawiający na naukę i in-
nowacyjność jako rękojmię rozwoju spo-
łeczeństwa. Żadna inna postać wybitnego 
Polaka nie odzwierciedliłaby lepiej na-
szych dążeń i celów. 



Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa 

również wychowywani są w duchu patriotyzmu, zarówno 

w odniesieniu do tej małej, lokalnej ojczyzny, jak i do tej 

pisanej wielką literą. Jednak równocześnie uczeni są 

samodzielnego myślenia już od najmłodszych lat. Sta-

wiając na metody projektu i eksperymentu, rozwijamy 

w uczniach krytyczne spojrzenie, pełne intelektualnego 

sceptycyzmu wobec rzeczywistości. Mamy tym samym 

nadzieję, że choć trochę spełniamy marzenia Prusa o 

dojrzałym, wyemancypowanym społeczeństwie, które 

świadome swojej wartości, odważnie stawia czoła coraz 

bardziej wymagającej cywilizacji.

Jesteśmy przekonani, że 
stwarzamy idealne warun-
ki do rozwoju nowoczesnego 
Polaka – obywatela Europy 
i świata. Gwarantujemy sie-
lankowe otoczenie, kameral-
ne klasy, całkowite bezpie-
czeństwo, a jedyny niepokój, 
który towarzyszy uczniom to 
ten poznawczy, inspirujący  
i motywujący do rozwiązy-
wania coraz to ciekawszych 
i bardziej skomplikowanych 
problemów. 

Jesteśmy świadomi, że rozwój intelektualny musi być stymulowany rozwojem kreatywności, więc sta-ramy się w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczniów  i rodziców organizować różnorodne koła zain-teresowań, zarówno te, które związane są ściśle  z poszczególnymi przedmiotami, jak i te rozwija-jące pasje artystyczne, sportowe w bardzo szero-kim spektrum. Otaczamy również opieką uczniów, którzy wymagają szczególnego wsparcia. W naszej szkole, i nie jest to czczy slogan, każde dziecko jest doskonale znane nauczycielom i pani dyrektor, to-też jego potrzeby są szybko zdiagnozowane.

Przedstawiając naszą szkołę, 
chcieliśmy uniknąć epatowa-
nia liczbami, statystykami czy 
wykresami, choć mielibyśmy 
się czym pochwalić. Ale to moż-
na zrobić zawsze, sięgając do 
ogólnodostępnych źródeł. Je-
steśmy przekonani, że takie su-
che, martwe informacje, nie są  
w stanie oddać ducha i klimatu 
naszej szkoły, nie pokażą jej wy-
jątkowości, charakteru, prawdzi-
wie familiarnej atmosfery, sło-
wem, nie odkryją jej tajemnicy.



Początki nauczania w Snopkowie 
sięgają roku 1911, kiedy to lekcje od-
bywały się jeszcze w prywatnym do-
mu. W 1927 roku rozpoczęła się bu-
dowa pierwszego szkolnego budyn-
ku, a 3 maja 1934 roku poświęcono 
sztandar szkoły – przechowywany 
do dziś. 4 października 1997 roku 
odbyły się obchody 70-lecia szkoły. 
W tym też dniu został poświęcony 
nowy sztandar szkoły ufundowany 
przez społeczeństwo. Miesiąc póź-
niej szkoła otrzymała pozwolenie na 
rozbudowę istniejącego budynku. 9 
października 1999 roku nastąpiło 
poświęcenie nowej szkoły. Od kilku 
lat jest on systematycznie rozbudo-
wywany i adaptowany do istnieją-
cych potrzeb. 

Historia Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie

Od lat uczniowie klasy VI osiągają wysokie wyniki na spraw-dzianie zewnętrznym – 7 i 8 stanin w dziewięciostopniowej ska-li. W ostatnich kolejnych trzech latach szkoła uzyskała 8 stanin. Uczniowie kl. III i V biorą udział w zewnętrznych testach kompetencyj-nych (ich wyniki zawsze plasują się powyżej średniej krajowej). Ponadto uczniowie biorący corocznie udział w kuratoryjnych konkursach przed-miotowych uzyskali w ostatnich latach tytuł laureata i finalisty w konkursie historycznym oraz finalisty w konkursie przyrodniczym. Nasi reprezentanci osiągają liczne sukcesy w zawodach sportowych (na szczeblu rejonowym), kon-kursach plastycznych, recytatorskich, muzycznych, tanecznych i wielu innych. Ewaluacja zewnętrzna dokonana w 2014 r. dowiodła skuteczności działań podejmowanych przez szkołę. 

Wyniki nauczania

Działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza 

Obecnie w szkole dzieci uczą się w siedmiu 

oddziałach – I, IIa, IIb, III, IV, VI, VI. Istnieją 

też dwie grupy przedszkolne. Uczniowie ma-

ją zapewnioną opiekę świetlicową – zarów-

no przed lekcjami, od godziny 7.00, jak i po 

skończonych zajęciach – do godziny 16.00. 

Dzieci mieszkające daleko od szkoły dowożo-

ne są autobusami zapewnionymi przez Urząd 

Gminy w Jastkowie.  W szkole udzielana jest 

pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Or-

ganizowane są różnorodne zajęcia - logo-

pedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, ko- 

rekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, pra-

ca z pedagogiem oraz zajęcia wczesnego wspo-

magania rozwoju ucznia i gimnastyka korek-

cyjna. Jednocześnie zapewnione są liczne 

zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, rozwijające 

uzdolnienia dzieci – wśród nich przedmioto-

we koła zainteresowań, zajęcia sportowe (pił-

ka siatkowa, tenis stołowy), zajęcia plastyczne, 

fotograficzno – filmowe, klub dyskusyjny itp. 

Szkoła bierze też udział w licznych pro-

jektach unijnych - „Szkoła marzeń”, „Spo-

łeczność w szkole - szkoła w społeczności”, 

„Ku przyszłości”, „Modernizacja oddziałów 

przedszkolnych”, dzięki którym została wy-

posażona w nowoczesne środki dydaktycz-

ne oraz różne pomoce i materiały niezbędne 

do realizacji zajęć. W szkole odbywają się 

też inne zajęcia dodatkowe – zorganizowane 

przez rodziców: piłka nożna, karate, zajęcia 

taneczne, zajęcia na basenie.



Akcje charytatywne

Dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej i 
materialnej organizuje się wszelką możliwą pomoc. Poza 
tym szkoła bierze udział w licznych akcjach charytatywnych 
- „Adopcja serca” (od wielu laty uczniowie szkoły opiekują 
się chłopcem z Ruandy, a dzięki ich wspar-
ciu ma on możliwość uczenia się i 
godnego życia),  „Twój dar dla 
hospicjum”, „Polacy roda-

kom”, „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę”, 

„SOS dla Nepalu”, 
„Góra grosza”.

Baza dydaktyczna

W szkole, oprócz klas lekcyjnych,  istnieje 

pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, 

biblioteka szkolna, sala do nauczania indywidu-

alnego i zajęć dodatkowych, zaś przy szkole – no-

woczesne, wielofunkcyjne boisko oraz nowy plac 

zabaw. 

Promocja zdrowego stylu życia

W szkole realizowane są różne programy profi-

laktyczne - „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka 

mleka”, „Carex – czyste ręce”, „Pora na pomidora”, 

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Klub bezpiecznego 

Puchatka”, „Trzymaj formę”, „Moje dziecko 

idzie do szkoły”, „Wf z klasą”, „RUR- ratu-

jemy i uczymy ratować – WOŚP, „Te-

sco dla szkół” (dwie edycja – „Talent 

do niemarnowania” – o właści-

wym traktowaniu pożywienia oraz 

„Przyszłość na talerzu”). Ponadto 

szkoła realizuje projekty edukacyjne 

UNICEF – „Baw się i bądź bezpieczny”, 

„Szkoła z prawami dziecka”.

Imprezy szkolne i lokalne
W szkole organizowane są różno-
rodne uroczystości, m.in. Dzień 
Patrona (połączony ze ślubowaniem 
uczniów klasy I oraz występem 
uczniów klasy VI prezentujących 
twórczość J.I.Kraszewskiego), Dzień 
Samorządności (gdy uczniowie 
klasy VI uczą młodszych kolegów), 
jasełka i wigilie klasowe, Dzień 
Babci i Dziadka, Święto Niepodle-
głości, Dzień Dziecka i wiele innych. 
Ponadto szkoła uczestniczy w wielu 
imprezach środowiskowych – przy-
gotowuje występ na uroczystości 
rocznicowe w Marysinie upamięt-
niające bitwę partyzantów 
„Szarugi” z 1944 roku, 
bierze udział w lokal-
nych festynach – w 
Jastkowie i Ma-
rysinie oraz 
w wydarze-
niach typu 
„Jastkowskie 
Kolędowanie” czy 
„Jastkowskie Czyta-
nie”. 

Współpraca

Szkoła jest miejscem praktyk pedagogicz-

nych. Nasi uczniowie natomiast uczestniczą 

w warsztatach organizowanych przez uczel-

nie. Szkoła współpracuje z uczelniami (Uni-

wersytet Marii Curie – Skłodowskiej), insty-

tucjami (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Lechaa Consulting, policja, straż 

pożarna, Hospicjum im. Małe-

go Księcia) i organizacjami 
(Rada Sołecka, Rada 

Parafialna). 



Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Tomaszowicach

Szkoła stoi w centrum To-maszowic, w pobliżu zabyt-kowego parku, w niewielkiej odległości od drogi łączącej Lublin z Nałęczowem. Dowóz dzieci ułatwiają dobre drogi dojazdowe, autobus MPK (li-nia 33) i zorganizowane do-wozy szkolne, a bezpieczne dojście zapewnia chodnik dla pieszych. Przy szkole jest par-king. Nowoczesny budynek z monitoringiem daje wygodę i bezpieczeństwo. Zajęcia od-bywają się na jedną zmianę, każda klasa ma własną salę lekcyjną. 

Misją szkoły 
jest przygotowywanie dzieci do podjęcia na-uki na kolejnych eta-pach edukacyjnych,  a w dalszej perspekty-wie do życia w rodzi-nie i społeczeństwie poprzez działania dydaktyczne, wycho-wawcze i opiekuń-cze, organizowane zgodnie z przepisa-mi prawa, normami  i duchem patrioty-zmu.

Mottem działań wychowawczych szkoły 

są słowa patrona, Jana Pawła II: W wychowaniu chodzi przede 
wszystkim o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej czło-
wiekiem… ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale  
i dla drugich. Celem wielu działań jest tworzenie bezpiecznej 
i sprzyjającej nauce atmosfery, wyrównywanie szans eduka-
cyjnych w stosunku do dzieci miejskich i wspieranie rozwo-
ju uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Na co 
dzień uczymy odpowiedzialności, wiary w siebie, uczciwości 
i zasad dobrego wychowania, pielęgnujemy ceremoniał 
szkolny, odkrywamy mądrość patrona – Jana Pawła II, ob-
chodzimy święta. Kalendarz szkolny jest zawsze bardzo bo-
gaty – nie ma czasu na nudę. Jesteśmy niewielką szkołą – w 
klasach 1-6 uczy się u nas nieco ponad setka dzieci, a w od-
działach przedszkolnych około 50. Nauczyciele znają wszyst-
kich swoich podopiecznych – nikt nie jest tu anonimowy.

Baza szkoły jest funkcjonalna i nowoczesna, a składają się na nią:

• Jasne, słoneczne i duże 
sale lekcyjne, wyposażone w 
projektory multimedialne, 
laptopy ze stałym dostępem 

do Internetu, odtwarzacze CD i inny 
sprzęt, umożliwiający prowadzenie 
zajęć w sposób niekonwencjonalny, 
ciekawy, wyzwalający aktyw-
ność uczniów. 

• Pracownia kompu-

terowa  - 12 stanowisk z 

dostępem do Internetu 

i zapleczem - w której odbywają 

się lekcje i zajęcia indywidualne,  

z użyciem ciekawych multime-

dialnych programów edukacyj-

nych. Elementy informatyki po-

znają uczniowie już od klasy I,  

a w klasach starszych uczą się ele-

mentów programowania.  

• Duża i dobrze wyposażona 

biblioteka szkolna, z wypoży-

czalnią i czytelnią, nieograniczonym 

dostępem do półek z książkami i licz-

nie prenumerowanych czasopism dla 

dzieci i młodzieży. Do czytania zachę-

ca tu cisza, przestrzeń i kuszące koloro-

wymi okładkami nowości wydawnicze. 

• Gabinet pedagoga i logopedy, w którym odbywają się zajęcia in-dywidualne i w małych grupach. Logopeda przeprowadza diagnozę potrzeb, organizuje warsztaty dla dzieci i rodziców, monitoruje po-stępy.



• Świetlica szkolna, za-
pewnia opiekę od godz. 7 
rano do godz. 16. Pod czuj-
nym okiem nauczyciela 
dzieci odrabiają tu prace 
domowe, oglądają filmy, 
bawią się, grają w gry plan-
szowe, a latem wychodzą 
na plac zabaw. 

• Plac zabaw - jedno 
z najbardziej lubianych 
miejsc w szkole. Tu, na 
świeżym powietrzu, 
w sąsiedztwie parku 
uczniowie mogą huśtać 
się, wspinać, budować 
zamki z piasku, biegać 
po trawiastym placu 
szkolnym. 

Na stronie sptomaszowice.pl:  
oferta szkoły, dokumenty, 
wymagania edukacyjne, 

aktualne wydarzenia, galeria 
zdjęć; do pobrania – kara 

zgłoszenia dziecka do szkoły

KONTAKT:  
SP im. Jana Pawła II  

21-008 Tomaszowice Kol. 40 A 
Tel. 81/5029228  

e-mail:  
sptomaszowice3@wp.pl

Dzieci uczęszczające do naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień pod okiem profesjonalnej kadry pedagogicznej. Szkoła oferuje liczne zajęcia pozalekcyjne - koła przedmiotowe, szachowe i arty-styczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka pol-skiego, matematyki i języka angielskiego, zajęcia sportowe, chór i szkolny teatrzyk „Stonoga”. Wyjeżdżamy też poza To-maszowice, zapraszamy ciekawych ludzi do siebie i korzy-stamy z funduszy unijnych realizując projekty edukacyjne. Na sprawdzianach zewnętrznych i konkursach przedmio-towych nasi uczniowie wypadają dobrze zajmując często wysokie miejsca, zdobywając tytuły laureatów, nagrody  i wyniki, którymi mogą się pochwalić. Na co dzień panuje tu przyjazna i życzliwa atmosfera, a podmiotowość ucznia jest sprawą priorytetową. Klasy nie są liczne i nauczyciele do-skonale znają wszystkich wychowanków, ich potrzeby i moż-liwości. W każdej sytuacji  udzielają im wsparcia i pomocy. Uczniowie u nas czują się bezpiecznie.

• Dobrze wyposażone 
sale dla dzieci od lat 6. 
Zerówka z zapleczem 
sanitarnym. Sale dla 

najmłodszych są  
wystarczająco duże, 
aby móc się w nich 

uczyć i bawić.  
Funkcjonalne wypo-

sażenie i całe  
mnóstwo zabawek 

przyciąga do nich nie 
tylko maluchy. 



Autobusy szkolne
W każdym roku gmina Jastków organizuje tabor autobu-

sów dowożących uczniów rano do szkoły na zajęcia i odwo-
żących do domu po lekcjach. Ustawa o systemie oświaty obli-
guje Gminę do zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom 
realizującym roczne przygotowanie przedszkolne i uczniom 
klas I – IV w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły 
p r z e - kracza 3 km. Uczniom starszym (klasa V i VI 

oraz gimnazjum) odległość tę wydłużono w 
ustawie do 4 km. 

W naszej gminie z dowożenia autobu-
sem szkolnym mogą korzystać również 

dzieci mieszkające bliżej szkoły,  je-
śli w autobusie są wolne miejsca. 

Dziennie przewozimy około 600 
uczniów. Każdego dnia 3 duże 
autobusy (79 miejsc) wyruszają 

rano około 6.30 w różnych kierunkach. Każdy z nich robi co 
najmniej dwa kursy. W jedną stronę jadą dzieci do szkół pod-
stawowych wysiadając w Tomaszowicach, Płouszowicach i w 
Snopkowie, a w drugą, gdy autobusy wracają do Jastkowa, jadą 
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Jastkowie. W tym 
samym czasie mały autobus dowozi dzieci zamieszkałe w ob-
wodzie szkoły podstawowej w Ożarowie. Po lekcjach autobusy 
robią więcej kursów, tak, żeby dzieci kończące lekcje wcześniej 
nie musiały długo czekać w świetlicy. W kolejnych latach pod-
nosi się standard wynajmowanych przez Gminę autobusów. Są 
one sprawne, czyste i wygodne.  

W każdym autobusie jedzie opiekun uczniów, który dba o 
bezpieczeństwo dzieci w czasie podróży, podczas wysiadania 
i przechodzenia przez jezdnię. W przypadku awarii autobusu 
zawiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji  i zapewnia 
bezpieczeństwo uczniom.


