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                                                             „Wiedza jest skarbem, 
                                                                          a praktyka jest  kluczem do niego” 

           Feliks Feldheim 
 

Oddajemy do Państwa rąk publikację – Rocznik 2012/2013, który prezentuje 
wieloaspektowe działania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Białobrzegach w dobiegającym końca roku szkolnym.  
 03.09.2012 roku społeczność szkolna rozpoczęła kolejny rok szkolny, który dla naszej 
placówki był wyjątkowy. W październiku obchodziliśmy niecodzienną uroczystość – 40 - lecie 
szkoły. Przygotowania do tego doniosłego wydarzenia rozpoczęły się kilka miesięcy 
wcześniej, a koordynował je Komitet Obchodów Jubileuszu PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach 
pod przewodnictwem pani dyrektor mgr Jolanty Plesiewicz.   
 12.10.2012 roku odbyła się uroczysta msza i pokaz multimedialny poświęcony 
przeszłości szkoły - Jubilatki. Uroczystość zgromadziła dostojnych gości-przedstawicieli władz 
miasta i gminy, księży, przedstawicieli placówek oświatowych, byłych dyrektorów szkoły, 
kadrę pedagogiczną szkoły-dawną i obecną, absolwentów szkoły, rodziców i dzieci. 
 Od świętowania szkoła płynnie przeszła do codzienności, a więc realizowania zadań 
dydaktycznych i wychowawczych. W szkole działają zespoły samokształceniowe nauczycieli: 
humanistów, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i przyrody oraz wychowania fizycznego. 
To ich praca z dziećmi zaowocowała licznymi sukcesami w konkursach przedmiotowych, 
recytatorskich, fotograficznych, ortograficznym i zawodach sportowych. W tych ostatnich 
prym wiedli uczniowie z trzech klas sportowych – IVa, Va i VIa.    
 W szkole funkcjonują dwie pracownie komputerowe, dobrze wyposażona biblioteka 
szkolna, świetlica doposażona od połowy kwietnia 2013 roku o nowe wyremontowane 
pomieszczenia.           
 Szkoła uczy, wychowuje, organizuje czas wolny swych podopiecznych w ramach zajęć 
dodatkowych tj. kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, świetlicy 
środowiskowej oraz zajęć kształtujących kluczowe kompetencje – Dziecięcej Akademii 
Przyszłości. Praca w Samorządzie Uczniowskim uczy samorządności i demokracji. 
Wychowujemy w duchu poszanowania godności człowieka, tradycji własnego narodu, kraju      
i regionu. 

Dokładniej o tym, co robimy, w dalszej części publikacji. 

                                                                                                           Redakcja 
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1. Nauczyciele Zespołu Samokształceniowego Edukacji Wczesnoszkolnej 

Małgorzata Jaszczyk, Elwira Woźna, Teresa Szaruch, Marzena Stawiarska, Elżbieta Bernat, 
Julita Zych, Anna Leksińska, Jolanta Morawiec, Anna Płowiec, Bożena Szymańska,                   
Anna Majcher. 

 Rok szkolny 2012/2013 rozpoczął się przygotowaniami do ślubowania klas 
pierwszych, które odbyło się w czasie uroczystości obchodów 40-lecia PSP nr 1                                 
w Białobrzegach. Grupa dzieci wystąpiła z programem artystycznym ,,Spotkajmy się za 20 
lat”. Wykonano szereg prac plastycznych o naszej szkole.    

 Wszyscy uczniowie czynnie włączyli się 
do akcji ,,Sprzątanie  świata”. Porządkowali 
teren wokół szkoły i jej okolice. Przekonali się, 
że estetyka środowiska zależy od nas 
wszystkich. Dzieci brały udział w akcjach 
charytatywnych ,,Góra grosza”, zbiórka 
słodyczy dla wychowanków Domu Dziecka               
w Radomiu, zbiórka nakrętek i butelek                   
oraz makulatury. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się wyjazdy do kina i teatru,                                  
które uczyły właściwych zachowań w miejscach 

publicznych oraz świadomego odbioru sztuki, a także bliższe i dalsze wycieczki krajoznawcze 
np. do Warszawy (Zamek Królewski, Centrum Nauki „Kopernik”), w Góry Świętokrzyskie 
(fauna i flora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Jaskinia „Raj”, pomnik przyrody – dąb 
Bartek), do Kawęczyna pod hasłem „Od ziarenka do bochenka”.    
 Od czasu istnienia teatru im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu uczniowie 
klas I – III mają możliwość uczestnictwa                               
w spektaklach przeznaczonych dla dzieci. 
Wychowankowie pani Anny Majcher nie 
opuścili do tej pory żadnego spektaklu! 
Chętnie bawią się w teatr, przygotowując 
szkolne jasełka pt. ,,Anioł pasterzom 
mówił…”, akademię z okazji Wielkanocy 
oraz urządzają obchody Światowego Dnia Teatru, wystawiając przedstawienie pt. ,,Przepis 
na grzeczność” i ,,Rady nie od parady”. Brali udział w Gminnym Przeglądzie Szkolnych Kół 
Teatralnych.  Licznie uczestniczą w corocznych Gminnych Konkursach Recytatorskich 
uzyskując nominacje do eliminacji powiatowych. Działania te rozwijają  kulturę żywego 
słowa,  a także uczą swobodnej prezentacji. Angażowali się w organizowane szkolne                            
i krajowe konkursy plastyczne, np.: ,,Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”, ,,Największa                       
i najpiękniejsza pisanka wielkanocna”, ,,W mojej rodzinie czuję się bezpiecznie”,                   
,,Ziemia - nasze wspólne dobro”, ,,Cudzoziemcy w Polsce - różnorodność wzbogaca”. 
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Uczniowie brali udział w szkolnym konkursie wiedzy ,,Potrafię zachować się bezpiecznie”. 
Dzieci wykazały się znajomością podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa w różnych 
sytuacjach życiowych. Wszystkie pierwszaki uczyły się bezpiecznie poruszać po drogach 
podczas akcji „Bezpieczne Pierwszaki”.       
 Kilkudziesięciu uczniów uczestniczyło w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym KANGUR, w którym Artur Puc z klasy IIIa otrzymał wyróżnienie                     
oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie ,,OLIMPUSEK”, w których sprawdzili swoją wiedzę                      
i umiejętności z matematyki i języka angielskiego, uzyskując bardzo dobre wyniki. 
 Z żywymi reakcjami spotykają się wystawy przygotowane przez ,,Białobrzeską Galerię 
Sztuki” systematycznie oglądane przez naszych wychowanków. Jest to możliwość 
bezpośredniego kontaktu z malarstwem i innymi formami sztuki.    
 Wizyty w szkolnej bibliotece pozwalają uczniom stać się pełnoprawnymi czytelnikami. 
Obcując z książką na co dzień, dzieci rozwijają umiejętność czytania i poznawania literatury,            
a książka staję się nieodzownym towarzyszem życia.                     
Uczniowie również przygotowują okolicznościowe dekoracje na korytarze szkolne. 
 W ramach zajęć informatycznych, prowadzonych przez Katarzynę Klich,                        
w dniu 26 listopada 2012 roku odbył się konkurs pt. „Moja szkoła”, przeprowadzony                      
w związku z 40 rocznicą powstania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Białobrzegach. Jego celem było przedstawienie szkoły oczyma ucznia, 
wykorzystując umiejętności komputerowe klas I – III. Wyniki konkursu są następujące:                
I miejsce zajęli: Aleksandra Bień kl. IIIc i Paweł Klich kl. IIIb, II miejsce – Katarzyna Popiel            
kl. IIIc, III miejsce  – Kuba Kamiński kl. IIIc. Uczniowie wyróżnieni: Mikołaj Syta kl. IIa,             
Julia Kostrzewa i Weronika Rekowska z kl. IIIc. Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy 
pamiątkowe  i nagrody książkowe. Ze względu na duże zaangażowanie uczniów w tworzenie 
prac grafiką komputerową, w sali informatycznej nr 13 powstała wystawa prac 
konkursowych.          
 22 lutego 2013 roku uczniowie klasy IIa wzięli udział w konkursie informatycznym 
organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Mam 6 lat i potrafię”,                  
którego celem było promowanie i upowszechnianie inicjatyw podejmowanych w celu 
zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz korzyści 
płynących z wcześniejszego rozpoczęcia nauki, jak również promowanie umiejętności dzieci 
sześcioletnich nabywanych w szkole. Do konkursu zostały zgłoszone 3 prezentacje 
multimedialne uczniów wykonane w programie Power Point. Poniżej przedstawiamy                  
po jednej wybranej pracy graficznej każdego z uczestników konkursu. 

 

 

„Dzień Niepodległości” - Mikołaj Syta kl. IIa           
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„Moje wymarzone wakacje” – Anna Rogin kl. IIa 

 

 

 

 

 

„Dzień Ziemi” - Zuzanna Molik kl. IIa 

 

 

23 kwietnia 2013 roku z okazji obchodów Dnia Ziemi 2013 odbył się konkurs 
informatyczny pt. „Dbaj o Ziemię”, w którym wzięli udział uczniowie klas II i III.                          
Każdy uczeń miał do wykonania 4 prace w programie Paint. Uczniowie wykazali się dużą 
wyobraźnią i wykonywali piękne prace graficzne, które wzbogaciły wystawę w sali nr 13                 
i zostały ocenione w następujący sposób:      
 Kategoria klas II: I miejsce – Zuzanna Bugajska kl. IIc, II miejsce – Mikołaj Syta kl. IIa , 
III miejsce – Maja Federowicz kl. IIc       
 Kategoria klas III: I miejsce – Paweł Klich kl. IIIb, II miejsce – Julia Kozłowska kl. IIIc,       
III miejsce zajęły: Aleksandra Bień kl. IIIc i Katarzyna Popiel kl. IIIc.   
 Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody podczas akademii 
zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka 2013.      
 Poniżej przedstawiamy kilka wybranych prac konkursowych. 
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Uczniowie klas III podczas zajęć informatycznych wykonywali również karty 
wielkanocne, które wzbogaciły dekorację tablicy Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Nauczyciele Zespołu Samokształceniowego Przedmiotów Humanistycznych 

Krystyna Trojanowska, Izabela Kiraga, Marzena Jakubowska, Marlena Kiech, Edyta Ofiara, 
Agata Petrzak, Ella Pawlak, Piotr Kincel, Agnieszka Czech, Paulina Mamczarz, Anna Stefanik -
Chochlewicz, Magdalena Bąk, Justyna Bartha w roku szkolnym 2012/2013 organizowali            
lub koordynowali wiele działań mających na celu motywowanie uczniów do poszerzania 
wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań. 

Język polski  

W związku z obchodami 40-lecia istnienia PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach dnia               
10 października 2012 r. w PSP nr 1 odbył się „Poranek poetycki”. Na spotkanie przybyli 
zaproszeni przez dyrekcję szkoły i nauczycielki języka polskiego, poeta – Henryk Morawski, 
autor słów hymnu szkoły i pan Janusz Ćwikła, kompozytor muzyki do słów hymnu.  
Uroczystość rozpoczęła się powitaniem Gości i prezentacją krótkiego programu 
artystycznego. Uczennice z klasy VI przedstawiły krótką biografię twórcy i kompozytora.   
Chór wykonał hymn szkoły, a uczniowie z klasy V c zaprezentowali wybrane wiersze poety. 
Spotkanie przybliżyło zebranym twórczość Pana Henryka Morawskiego i Pana Janusza 
Ćwikły. Prelekcja zaproszonych gości była niezwykle ciekawą lekcją historii. Panowie ukazali 
okoliczności powstania hymnu i muzyki do niego. Każdego roku uczniowie naszej szkoły 
chętnie biorą udział w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego                 
i Warszawskiej Syrenki, a także w konkursach „Idą Święta” i „Babcię, Dziadka Mieć” 
zdobywając nagrody i wyróżnienia. W tym roku w eliminacjach powiatowych Małego 
Konkursu Recytatorskiego uczennica klasy VI c Maja Pastuszka zdobyła wyróżnienie, 
natomiast w konkursie „Idą Święta”, uczennica klasy IV b Julia Jodłowska zajęła III miejsce. 
Uczniowie chętnie uczestniczą w szkolnych konkursach przedmiotowych. W tym roku brali 
udział w Kuratoryjnym konkursie  przedmiotowym z języka polskiego.   
 W maju uczniowie klas V napiszą sprawdzian kompetencji w zakresie treści 
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polonistycznych celem zapoznania z formułą sprawdzianu po szkole podstawowej,                   
który przygotują i opracują nauczyciele języka polskiego. Nauczyciele celem rozwijania                  
u uczniów zainteresowań prowadzili dodatkowe zajęcia pozalekcyjne t.j. koło z języka 
polskiego dla klas V. Odbywały się także zajęcia przygotowujące uczniów klas VI                           
do sprawdzianu po szkole podstawowej oraz dydaktyczno – wyrównawcze z języka 
polskiego. Uczniowie klas IV na starcie drugiego etapu edukacyjnego pisali testy 
diagnozujące z języka polskiego. Rolą testów było uzyskanie wiadomości, w jakim stopniu 
uczniowie przyswoili treści zawarte w podstawie programowej po klasie III.   
 W ramach obchodów Święta Ziemi 2013 uczniowie klas IV wzięli udział w konkursie 
pt. „Listy do Ziemi”. Spośród 63 czwartoklasistów wyłoniono 4 najciekawsze prace 
autorstwa: Krzysztofa Kiecha z kl. IVa, Bartosza Błaszczyka z kl. IVb, Bartłomieja Sobienia            
z kl. IVc i Zofii Górki z kl. IVd. Nasza szkoła również dba o wychowanie patriotyczne uczniów, 
dlatego przygotowywane są akademie poświęcone ważnym wydarzeniom historycznym.           
W tym roku uczniowie wraz z 
nauczycielami polonistami przygotowali 
program słowno -muzyczny z odpowiednią 
oprawą plastyczną z okazji Święta 
Niepodległości i rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Staramy się w 
atrakcyjny sposób przybliżyć uczniom 
ważne wydarzenia dotyczące naszej 
historii, a tym samym trudne tematy 
historyczne przekazać w bardziej 
zrozumiałej formie. W trosce o edukację 
filmową i teatralną uczniów zorganizowane zostały w naszej szkole wyjazdy do kin i teatrów. 
Uczniowie mieli możliwość obejrzenia wielu ciekawych filmów i spektakli m.in.: „Hobbit                  
i niezwykła podróż”, „Szatan z VII klasy”, „Opowieści z Narnii”, „Alicja w krainie czarów”. 
Po przedstawieniach teatralnych odbywały się spotkania z aktorami, w czasie których 
uczniowie mogli dowiedzieć się więcej o pracy aktorów i organizacji spektaklu teatralnego.  

Historia 

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach mieli 
możliwość wzięcia udziału w konkursach, 
wyjazdach do kina, wycieczkach mających              
na celu kształtowanie postawy patriotyzmu, 
poczucia jedności narodowej, więzi z małą 
ojczyzną. 

W październiku, w związku z obchodami 
40-lecia naszej szkoły został  zorganizowany 
szkolny konkurs wiedzy historycznej                          
pn. ,, Poznajemy historię naszej szkoły i jej 
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patrona”, którego celem było przybliżenie wydarzeń związanych z istnieniem szkoły                  
oraz poznanie tła historycznego początków Komisji Edukacji Narodowej. Zwycięzcami 
konkursu zostali: Maja Pastuszka kl. VIc, Adrianna Bielińska kl. VIc , Adrian Starczewski             
kl. Vc . 

W listopadzie uczniowie klas szóstych obejrzeli film historyczny                                   
,,Bitwa pod Wiedniem”, dzięki czemu poznali fakty historyczne dotyczące jednej                            
z najważniejszych bitew w Europie. 

W lutym nastąpiło podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego                
,,KLIO 2012” - ,, Polskie symbole narodowe”, którego celem była popularyzacja                         
i poszerzanie wiedzy na temat polskich symboli narodowych, kształtowanie postawy 
patriotyzmu i poczucia jedności narodowej. Uczniowie wzięli udział w trzech formach 
konkursu: wiedzy, prac plastycznych i fotograficznym. Spośród 8753 uczniów z 457 szkół               
z 16 województw uczniowie naszej szkoły uzyskali następujące wyniki w konkursie wiedzy: 
Maja Pastuszka kl. VIc – 8 miejsce w kraju, Monika Matysiak kl. VIc - 15 miejsce w kraju, 
Adrianna Bielińska kl. VIc i Karolina Śliwa kl. VIc – 17 miejsce w kraju;                                          
w konkursie plastycznym: Katarzyna Baranowska kl. Va – I miejsce w szkole                              
oraz w konkursie  fotograficznym : Gabriela Jeżak kl. IVb – 1 miejsce w szkole. 
 W kwietniu został przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny ,,KLIO 2013” 
popularyzujący wiedzę uczniów na temat wierzeń  religijnych  państw  kręgu 
śródziemnomorskiego oraz kształtujący postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego  
starożytnej Grecji i Rzymu. Wzięło w nim udział 43 uczniów naszej szkoły.                 
Oczekujemy na wyniki!          
 W roku 150. rocznicy Powstania Styczniowego uczniowie klas VI mieli stworzone 
możliwości do poznawania historii Polski i zdarzeń historycznych, które działy się na terenie 
naszej gminy. W związku z tym w maju planujemy wycieczkę do grobów Powstańców 
znajdujących się w Suchej. Będziemy też na Guzolu.  

Ponadto w celu rozwijania zainteresowań uczniów prowadzone jest koło historyczne.
  
Języki obce: język angielski, język niemiecki 
 

W roku szkolnym 2012/2013, w PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach, nauczyciele 
języków obcych przeprowadzili liczne konkursy sprawdzające umiejętności językowe                      
i wiedzę o danym kraju.          
 W styczniu odbyła się olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego i niemieckiego 
„Olimpusek” i „Olimpus”, w której łącznie wzięło udział ponad 40 uczniów z klas II - VI.                 
W konkursie germanistycznym „Olimpus”, uczennica Maja Grabarczyk zdobyła 43 punkty             
i zajęła 18 miejsce w skali kraju. Uczestnictwo w olimpiadzie pozwoliło wszystkim uczniom 
sprawdzić swoje umiejętności, a uzyskany wynik porównać z wynikami uczniów naszej 
szkoły, województwa oraz całej Polski. Wszyscy uczniowie biorący udział w olimpiadzie 
dostali dyplomy uznania.        
 Uczniowie mieli możliwość wykazania się wiedzą na temat krajów 
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niemieckojęzycznych uczestnicząc w konkursie przedmiotowym z języka niemieckiego. 
Łącznie w konkursie tym wzięło udział 20 uczniów. Pierwsze miejsce otrzymał Adrian 
Starczewski z klasy Vc.          
 22 stycznia 2013r. uczennice klasy IVb i Vb, Dominika Niewiadomska i Weronika 
Nowicka, zdobyły II miejsce w V Białobrzeskim Festiwalu Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych 
w języku angielskim, w kategorii szkół podstawowych. Dziewczęta wykonały kolędę „Silent 
night”.            
 W kwietniu 2013r. uczniowie klas IV i V wzięli udział w konkursie zatytułowanym 
″Save our Earth″. Konkurs miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów 
naszej szkoły oraz kształtowanie nawyków kultury ekologicznej i kreowanie moralnych 
postaw. Zadaniem uczestników konkursu było zinterpretowanie haseł podanych                     
przez nauczyciela w języku angielskim i przedstawienie ich w formie plakatu.                          
Nauczyciel otrzymał 40 prac, z których wszystkie nagrodzone zostały ocenami a najlepsze 
nagrodami książkowymi oraz dyplomami.       
 Uczniowie wymagający pomocy w opanowaniu podstawowych umiejętności i treści           
z języka angielskiego, każdego miesiąca, uczestniczą w zajęciach realizowanych w ramach 
projektu edukacyjnego „Dziecięca Akademia Przyszłości” - wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach 
podstawowych.         
 Przeprowadzone konkursy poza urozmaiceniem programu zajęć miały na celu przede 
wszystkim rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim i niemieckim            
oraz podniesienie umiejętności językowych (słuchania, mówienia, pisania i czytania).  

Muzyka 
 

W roku szkolnym 2012/2013 zespół wokalny działający przy PSP nr 1 im. KEN                  
w Białobrzegach, w skład którego wchodzi 20 uczniów klas IV - VI uświetnił następujące 
imprezy szkolne:          
 Dnia 12 października 2012r. odbyła się Uroczysta Akademia z okazji 40 – lecia 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach, Ślubowanie klas I oraz Dzień 
Edukacji Narodowej. Zespół wokalny wykonał następujące utwory: „Nadzieja”, „Niby nic”, 
„Pięknie żyć”, „Na Dzień Nauczyciela”.       
 25 października 2012r. zespół wokalny wziął udział w XXII Białobrzeskim Festiwalu 
Piosenki. Wokaliści zaśpiewali następujące piosenki: „Pięknie żyć” i „Moja koleżanka”,                     
zaś 12 listopada 2012r. zespół wokalny uświetnił akademię z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości, prezentując takie utwory jak: „Wojenko, wojenko”, „Pierwsza Brygada”, 
„Hymn państwowy”, „Pierwsza kadrowa”, „Przybyli ułani pod okienko” i „Rota”.  
 13 grudnia 2012r. w Białobrzegach odbyły się przesłuchania do XI Ogólnopolskiego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek 2012r., w którym zespół wokalny zaprezentował kolędy: 
„Przybieżeli do Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i zdobył wyróżnienie.  
 30 kwietnia 2013r. to data Uroczystej Akademii z okazji Uchwalenia Konstytucji 
Trzeciego Maja. Zespół wokalny odśpiewał „Hymn państwowy”, „Polonez Trzeciego Maja”, 
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„Mazurek Trzeciego Maja” oraz „Jak długo w sercach naszych”.    
 19 maja 2013r. podczas Majowych Dni Białobrzegów zespół wystąpi z piosenkami: 
„Moja koleżanka” oraz „Kolorowe dzieci”.       
 27 czerwca 2013r. to pożegnanie szóstych klas, gdzie zespół wokalny zaśpiewa 
piosenkę pt.„Lato czeka”, zaś zespół instrumentalno – fletowy klas VI zagra mini koncert                
pt. „Wiązanka melodii”. 

Plastyka 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN aktywnie uczestniczyli w wielu 
konkursach plastycznych, odnosząc sukcesy.      
 W Powiatowym Konkursie Plastycznym na projekt kartki świątecznej z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach I miejsce 
zajęła uczennica naszej szkoły Alicja Piętowska, II miejsce – Julia Jodłowska, a Natalia 
Łagoda otrzymała wyróżnienie.        
 W Eliminacjach Powiatowych XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego           
dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic 
złego nie zrobi nikomu”. I miejsce w kategorii wiekowej 9-12 lat zdobyła Zosia Jasik z kl. IVb 
i wyróżnienie otrzymała Wiktoria Traczyk z kl. IVc. Uroczyste podsumowanie i wręczenie 
nagród odbyło się 26 kwietnia 2013 roku. 

Biblioteka Szkolna 

Magdalena Bąk, Justyna Bartha  

 Bibliotekę w wakacje czekała przeprowadzka. W lipcu z dużą dozą niepewności                   
i z ogromnym zapałem zabrałyśmy się do pracy i przy pomocy Dyrekcji szkoły oraz koleżanek, 
księgozbiór i sprzęt został przeniesiony do nowego pomieszczenia biblioteki. Po zakończeniu 
prac, doszłyśmy do wniosku, że w nowej sali nr 12 „bibliotece jest bardzo do twarzy!”  
 Wrzesień i październik w naszej szkole zapowiadały się bardzo pracowicie.              
Ogromną ilość czasu poświęciłyśmy na przygotowania do jubileuszu 40 – lecia szkoły. 
Opracowane wcześniej materiały: zdjęcia, kroniki szkoły, dyplomy uczniów i inne, posłużyły 
do zredagowania okolicznościowego biuletynu. W tym czasie zespół nauczycieli pracował 
nad scenariuszem uroczystości i wystawą fotografii, przedstawiającą sławnych absolwentów 
oraz ilustrującą ważne wydarzenia PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach. Całości jubileuszu 
nadano artystyczny i wspomnieniowy kształt, który - poprzez treści zawarte w akademii, 
prezentacji multimedialnej i okolicznościowej wystawie – wpisał się w słowa „Wczoraj i dziś 
szkoły podstawowej”. Z ogromną troską i wyczuciem tematu przystąpiłyśmy do dekoracji sali 
gimnastycznej i korytarza na parterze budynku. Świętowanie 40 – lecia szkoły oparłyśmy na 
fundamentach białobrzeskiej oświaty zbudowanych przez naszych wspaniałych 
poprzedników, których imiona w historii szkoły i miasta wyryły się złotymi zgłoskami.                 
Nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby nie zdeterminowane działania podejmowane przez 
pierwszego kierownika szkoły Aleksandra Kołodziejskiego oraz jego wszystkich 
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współpracowników i kolejnych następców. Jeszcze raz składamy im wszystkim wyrazy naszej 
pamięci i wdzięczności. W listopadzie przygotowałyśmy na korytarzu na I piętrze wystawę 
fotografii, będącą przekrojową wizualizacją działalności szkoły, a na obchody Święta 
Niepodległości scenografię                
do szkolnej akademii. Po feriach 
zimowych, na zajęciach 
bibliotecznych, uczestniczki wraz 
z nauczycielem bibliotekarzem 
wykonały tablicę informacyjną na 
temat życia i twórczości Juliana 
Tuwima.    
 W Roku Juliana Tuwima 
skupiłyśmy naszą uwagę na 
rozwijaniu potrzeby sięgania,            
a przez to poznawania jego 
poezji. Pora zimowa sprzyjała tym 
uczniom, którzy przygotowywali się do udziału w konkursach recytatorskich.                  
Wspólnie poszukiwałyśmy dla każdego recytatora właściwego repertuaru. Już w grudniu 
recytatorzy informowali nas o tym, że „Idą Święta”, a w styczniu – że warto „Babcię, Dziadka 
Mieć”. W marcu skupiłyśmy się na poszukiwaniach najbardziej odpowiednich                                   
i najpiękniejszych wierszy polskich poetów dla uczniów, którzy przygotowywali się                        
do „Małego Konkursu Recytatorskiego” i „Warszawskiej Syrenki”.    
 Bibliotekarki od długiego już czasu biorą udział w pracy komisji szkolnych eliminacji 
poszczególnych konkursów. Wiosną włączyłyśmy się do obchodów Święta Ziemi, akcentując 
swój udział wykonaniem elementów dekoracji do okolicznościowej prezentacji.                  
Brałyśmy również czynny udział w akcji sadzenia zieleni, zaopatrując uczniów w sadzonki 
drzew i krzewów do nasadzenia terenu wokół szkoły. W maju zaplanowany jest konkurs 
czytelniczy dla klas II - gich „Znamy lektury” i dla klas III – cich „Pięknie czytamy”.                           
Również i w tym roku przygotowałyśmy na Majowe Dni Białobrzegów tablicę pt. „Z życia 
szkoły”, ilustrującą wydarzenia, imprezy, uroczystości szkolne oraz udział uczniów                           
w konkursach szkolnych i ich osiągnięcia. Natomiast w czerwcu – tak, jak każdego roku                     
– planujemy wybór i zakup książek na nagrody dla uczniów z klas IV – VI.    
 W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele - bibliotekarze prowadzą działalność 
informacyjno-dydaktyczną oraz opiekuńczo-wychowawczą mającą na celu: 

 wypożyczenia, pracę indywidualną z czytelnikiem;  

 przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą 
warsztatu informacyjnego biblioteki; 
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 kształcenie umiejętności korzystania z księgozbioru podręcznego ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na posługiwanie się słownikami językowymi i rzeczowymi                    
oraz encyklopediami; 

 inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez wystawy 
nowości książkowych, aktualizację tablic informacyjnych w bibliotece, konkursy 
literackie; 

 właściwy dobór literatury i lektury (na okolicznościowe konkursy tematyczne                           
i przedmiotowe); 

 pogłębianie znajomości literatury dla dzieci i młodzieży poprzez cykliczne głośne 
czytanie tekstów wybranych przez nauczyciela bibliotekarza i czytelników; 

  comiesięczną statystykę wypożyczeń; 

 lekcje biblioteczne, zastępstwa, lekcje czytania, zajęcia biblioteczne (z art. 42 KN);  

 przygotowanie zdjęć i artykułów na stronę internetową szkoły i do „Białobrzeskiej   
Gazety”. 

 

3. Nauczyciele Zespołu Samokształceniowego Przedmiotów Matematyczno – 
Przyrodniczych 

Elżbieta Siedlecka, Anna Majcher, Bożena Leśnowolska, Anna Bujska, Honorata Maciejewska, 
Katarzyna Klich, Cezary Rogala w roku szkolnym 2012/2013 organizowali lub koordynowali 
wiele działań mających na celu motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i rozwijania 
własnych zainteresowań. 

 W październiku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN                  
w Białobrzegach brali udział w Kuratoryjnych Konkursach Przedmiotowych z matematyki                 
i z  przyrody. Głównym celem tych konkursów było wdrażanie uczniów do samodzielnej 
pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy, wykorzystaniem twórczego myślenia        
oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.                  
W konkursie matematycznym wzięło udział 25 uczniów, a w przyrodniczym 30 uczniów. 
 6 listopada 2012 roku odbył konkurs matematyczny „Olimpus” – sesja jesienna. 
Wzięło w nim udział 39 uczniów naszej szkoły, w tym 13 uczniów klas IV, 7 uczniów                    
klas V i 19 uczniów klas VI. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej                     
oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, ale przede wszystkim pokazanie innej 
strony królowej nauk, która może być źródłem doskonałej zabawy. Konkursy „Olimpus” 
stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, są urozmaiceniem programu zajęć,                 
a także stanowią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.   
 Najwyższe wyniki otrzymali uczniowie: Wiktoria Trynkos kl. IVb - 14 miejsce w kraju, 
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Barbara Puk kl. IVb  - 15 miejsce w kraju, Paweł Sapała kl. IVd - 21 miejsce w kraju, Michał 
Kucharski kl. IVd - 21 miejsce w kraju, Sebastian Gajda kl. Vb - 20 miejsce w kraju, Kamil 
Monicz kl. VIb  - 25 miejsce w kraju. Szkolnym Omnibusem została Wiktoria Trynkos kl. IVb.
 8 stycznia 2013 roku odbyła się sesja zimowa konkursu „Olimpus”,  w której tak,               
jak dotychczas udział wzięli uczniowie klas IV – VI. Osiągnięcia uczniów są jeszcze lepsze,               
niż w edycji poprzedniej. Konkurs zaczął cieszyć się coraz większym zainteresowaniem                   
ze strony uczniów, a poniżej przedstawiamy najwyższe wyniki przez nich otrzymane: 
Wiktoria Trynkos kl. IVb – 6 miejsce w kraju, Paweł Sapała kl. IVd – 14 miejsce w kraju, 
Bartłomiej Pietrasik kl. IVd – 15 miejsce w kraju, Sebastian Gajda kl. Vb – 5 miejsce w kraju, 
Marta Tomczyńska kl. Vc – 13 miejsce w kraju, Mateusz Koperski kl. VIc – 13 miejsce                   
w kraju, Filip Pośnik kl. VId – 13 miejsce  w kraju, Kamil Monicz kl. VIb  – 15 miejsce w kraju. 
 To nie koniec matematycznej aktywności uczniów naszej szkoły. 25 marca odbyła się 
sesja wiosenna konkursu „Olimpus”, w której wzięło udział 26 uczniów z klas IV.                     
Najlepsze wyniki uzyskały ucznennice: Barbara Puk kl. IVb – 7 miejsce w kraju,                     
Wiktoria Trynkos kl. IVb – 9 miejsce w kraju, Zofia Jasik kl. IVb – 18 miejsce w kraju, 
Wiktoria Traczyk kl. IVc – 19 miejsce w kraju, Nina Piechota kl. IVb – 21 miejsce w kraju.
 21 marca 2013 r. nasi uczniowie po raz kolejny wzięli udział w konkursie                         
„Kangur Matematyczny”. Celem konkursu była popularyzacja matematyki wśród uczniów 
wszystkich typów szkół. Testy konkursowe zawierają zadania o różnym stopniu trudności.  
Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna                            
jest poprawna. W konkursie wzięło udział 33 uczniów z klas III – VI, w tym 6 uczniów z klas V, 
14 uczniów z klas VI. Wyniki konkursu są następujące: wyróżnienia - Marta Tomczyńska kl. 
Vc, Sebastian Gajda kl. Vb, Mateusz Koperski kl. VIc, Bartłomiej Czekaj kl. VIa,                  
Kamil Monicz VIb.           
 Od kilku lat nasi uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym 
„Albus” . Wyniki będą ogłoszone dopiero ok. 10 czerwca.     
 Z okazji obchodów 40 - lecia istnienia naszej szkoły zorganizowaliśmy konkurs 
przyrodniczy „Piękno terenów nadpilicznych” w ramach realizacji projektu Lokalnej Grupy 
Działania „Zapilicze”. Jego celem była promocja lokalnych walorów i  piękna otaczającej 
przyrody, terenów nadpiliczych, bogactwa flory i fauny. Konkurs przeznaczony                              
był dla uczniów klas V i składał się z dwóch etapów. W pierwszym  - pisemnym uczestniczyło 
17 osób, do drugiego etapu  - ustnego zakwalifikowało się 5 uczniów. Laureatką konkursu 
została Paulina Burska z kl. V b, II miejsce zdobyła Aleksandra Gwiazda z kl. V b, a III miejsce 
zajął uczeń kl. V c Adrian Starczewski.       
 W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 33 uczniów wzięło udział                                 
w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Przyrodniczej EKO -  TEST na temat ekologii i ochrony 
środowiska.  Celem konkursu było promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów                 
oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego.                 
Na wyniki czekamy do końca maja.        
 23 kwietnia 2013 roku odbył się konkurs matematyczno – ekologiczny                               
pt. „EKO – MAT”, w którym wzięli udział uczniowie klas IV – V. Od marca do kwietnia 2013 
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roku uczniowie przygotowywali zadania konsultując swoją pracę z nauczycielem matematyki. 
 Następnie 17 kwietnia 2013 roku komisja wyłoniła spośród 60 plakatów najlepsze 
prace i przyznała następujące miejsca: I miejsce - Bartosz Błaszczyk i Bartłomiej Rudecki kl. 
IVb, II miejsce - Jakub Skoczkowski i Krystian Bienias kl. IVa, III miejsce - Katarzyna 
Baranowska kl. Va. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Trynkos kl. IVb, Gabriela Jeżak kl. IVb, 
Zofia Jasik kl. IVb, Barbara Puk kl. IVb, Daria Potrzebowska kl. IVb, Gabriela Chudzik kl. IVc.
 W ocenie prac komisja 
kierowała się przede wszystkim 
formą wykonania (grafika, 
format, plastyka), trudnością 
zawartego w treści zadania 
matematycznego, pomysłowości             
i kreatywnością uczniów. 
Wszyscy uczestnicy konkursu           
za swój wkład pracy zostali 
nagrodzeni ocenami celującymi           
i bardzo dobrymi z matematyki, natomiast wyżej wymienione osoby otrzymały dodatkowo 
dyplomy i nagrody książkowe.         
 Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest udział uczniów w Ogólnopolskim Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanym we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym oraz Komendą Powiatową Policji. Myślą przewodnią konkursu jest zwrócenie 
uwagi dzieci na aspekty związane z bezpieczeństwem na drodze oraz uświadomienie im wagi 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Turniej przebiegał w dwóch 
etapach. Etap I to test wiedzy, etap II to sprawdzenie umiejętności praktycznych tj. jazda 
rowerem po miasteczku ruchu drogowego i torze sprawnościowym. Ponadto cała drużyna 
wykonywała zadanie praktyczne z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.                    
Drużyna z naszej szkoły w składzie: Stępkowska Eliza, Trynkos Kacper, Czekaj Bartłomiej, 
Wziątek Szymon zajęła III miejsce na etapie powiatowym. Corocznie uczniowie klasy IV 
otrzymują szansę uzyskania karty rowerowej. We współpracy z Komendą Powiatową Policji 
w Białobrzegach organizowany jest dwuetapowy egzamin - wiedzowy i sprawnościowy, 
uprawniający do otrzymania karty rowerowej.       
 Po raz pierwszy nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorem konkursu był Zarząd Główny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy 
z Komendą Główną i Komendą Powiatową. Celem konkursu było popularyzowanie przepisów 
przeciwpożarowych wśród dzieci i młodzieży, znajomości zasad postępowania na wypadek 
pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, 
wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii               
i tradycji ruchu strażackiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Bartłomiej Piątkowski 
z klasy IV b oraz Adrian Starczewski z klasy V c.      
 Uczniowie klas VI wzięli udział w konkursie na logo podkoszulka „Bezpieczeństwo              
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w sieci”. Konkurs miał na celu propagowanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci                  
i polegał na zaprojektowaniu koszulki propagującej bezpieczne użytkowanie Internetu. 
 W ramach realizacji treści programowych i kształtowania właściwych postaw                     
i zachowań uczniów nauczyciele zespołu matematyczno - przyrodniczego organizowali                
lub przygotowali do realizacji wycieczki tematyczne. Odbyły się wycieczki do Centrum Nauki 
Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, turystyczno – krajoznawcza Kielce – Krajno 
oraz wiele wyjazdów do kina i teatru. W maju - czerwcu planowane są wycieczki: Augustów – 
Kozienicki Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Dobieszyn, dwudniowa do Sandomierza. 
 W roku szkolnym 2012/2013 współpracowaliśmy z samorządem uczniowskim                    
kl. IV- VI,  przygotowaliśmy oprawę multimedialną obchodów 40-lecia PSP nr 1 im. KEN                
w Białobrzegach. Wykonaliśmy dekoracje tematyczne na tablicy Samorządu Uczniowskiego                 
oraz karty bożonarodzeniowe i wielkanocne.     
 Czynnie wspieraliśmy wszelakie działania prośrodowiskowe, koordynując zbiórkę 
plastikowych nakrętek. W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 wspólnie ze szkołami                
z terenu gminy zebraliśmy ok. 1 tony. 
Część pieniędzy została przekazana 
rodzicom Dominika Grzegorzewskiego na 
kontynuację jego rehabilitacji. 
 Prowadziliśmy zbiórkę materiałów 
wtórnych (papier, baterie) pieniądze 
przeznaczając na potrzeby szkoły. 
Koordynowaliśmy szkolną akcję 
„Sprzątanie Świata” oraz szkolne 
obchody Dnia Ziemi (23.04.2013). 
 Przygotowana została prezentacja multimedialna połączona z krótkim filmem 
edukacyjnym, przedstawiająca zagrożenia i niebezpieczeństwa dla Ziemi, jakie niesie ze sobą 
działalność człowieka.        
 Rozstrzygniętych zostało wiele konkursów tematycznych, których efektem była 
wystawa prac uczniów, odbyły się lekcje  o tematyce proekologicznej.                      
 Z pomocą uczniów sadziliśmy rośliny wokół szkoły, a w ramach rekreacji 

zorganizowaliśmy dla nich grilla. Nauczyciele 
celem rozwijania u uczniów zainteresowań 
prowadzili dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 
t.j. koło przyrodnicze dla kl. VI, koło 
matematyczne dla klas IV, zajęcia 
komputerowe. Odbywały się także zajęcia 
przygotowujące uczniów klas VI                         
do sprawdzianu po szkole podstawowej oraz 
dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki      
i przyrody. Uczniowie klas IV na starcie 

drugiego etapu edukacyjnego pisali testy diagnozujące z przyrody i matematyki.  
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 Rolą testów było uzyskanie wiadomości, w jakim stopniu uczniowie przyswoili treści 
zawarte w podstawie programowej po klasie III. W maju uczniowie klas V napiszą sprawdzian 
kompetencji w zakresie treści matematyczno – przyrodniczych, celem zapoznania z formułą 
sprawdzianu po szkole podstawowej, który przygotują i opracują nauczyciele przyrody                  
i matematyki.  

 

4. Nauczyciele Zespołu Samokształceniowego Wychowania Fizycznego 

Anna Kucharczyk, Konstanty Wieczorek, Krzysztof Pramik 

Od 2010 roku w PSP nr 1 im. KEN istnieją klasy o profilu sportowym. W każdym roku 
szkolnym powstawała klasa sportowa. Obecnie funkcjonują w naszej szkole trzy oddziały klas 
sportowych. Na starcie we wrześniu każdego roku uczniowie otrzymują stroje sportowe, 
ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach.                                                     
 W ramach zajęć wychowania fizycznego, dwa razy w miesiącu, uczniowie wyjeżdżają 
na basen do Warki, gdzie uczą się pływać. W czasie ferii zimowych organizowane były             
dla nich wyjazdy na basen i lodowisko w Radomiu. W czerwcu 2011 zorganizowany został 
wyjazd na tygodniowy obóz sportowy nad morze.                     
 W ramach projektu „Kibic przez duże K”, w maju 2012 zorganizowana została 
wycieczka na festyn sportowy na stadion Legii w Warszawie.  W grudniu 2012 odbył się 
dwudniowy wyjazd do ośrodka sportowego „Warszawianka” w Jachrance. Uczniowie 
zwiedzili Muzeum Sportu, korzystali z basenu i sali fitness, grali w tenisa stołowego i squash. 
W maju 2013 roku uczniowie zwiedzili Stadion Narodowy w Warszawie. Obecnie planowany 
jest nabór do klasy sportowej na rok szkolny 2013/2014.                  
 W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas IV – VI PSP nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Białobrzegach uczestniczyli w wielu zawodach sportowych na różnych 
szczeblach – gminnych, powiatowych, międzypowiatowych i wojewódzkich. 

Oto szczegółowe zestawienie osiągnięć sportowych uczniów: 

1. II TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA 06 - 07.09.2012                         
W BIAŁOBRZEGACH – 6 drużyn 

   
 DZIEWCZĘTA kat. 12-13 lat  
 CHŁOPCY kat.10-11 lat – 2 miejsce (klasa IV A sportowa) 
 CHŁOPCY kat.10- 11 lat – 1 miejsce ( nazwa drużyny KS Białobrzegi – uczniowie 

klasy VA sportowej) 
 CHŁOPCY kat. 12-13 lat   
 CHŁOPCY kat. 12-13 lat 
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2. POWIATOWE MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SZTAFETOWYCH BIEGACH 

PRZEŁAJOWYCH DN. 10.10.2012 W ADAMOWIE: 
 

 CHŁOPCY (3 miejsce): 

Szymon Wziątek, Kacper Trynkos, Kacper Kubica, Oskar Walczak, Arkadiusz Nagrodzki, 
Bartłomiej Czekaj, Mateusz Kucharczyk, Kacper Osiejewski, Filip Sobolewski, Kacper Szott, 
Wojciech Krzciuk 

 DZIEWCZĘTA (2 miejsce): 

Eliza Stępkowska, Zuzanna Uljasz, Julia Będzińska, Dominika Szczęk, Katarzyna Baranowska, 
Julia Wielgus, Anna Ziemnicka, Weronika Marciniak, Angelika Śmielewicz, Weronika Nowicka
   

3. ELIMINACJE MIĘDZYPOWIATOWE XV MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH DZIEWCZĄT – PIASTÓW 17.10.2012                      
– 12 miejsce 

Eliza Stępkowska, Zuzanna Uljasz, Julia Będzińska, Dominika Szczęk, Katarzyna Baranowska, 
Julia Wielgus, Julia Woźniak, Anna Ziemnicka, Gabriela Włodarczyk, Angelika Śmielewicz 

4. TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW KLAS PIĄTYCH W BIAŁOBRZEGACH 23.11.2012                 
– 3 miejsce 

Krystian Bienias, Krzysztof Kiech, Krzysztof Cybulski, Mikołaj Sitarek, Grzegorz Federowicz, 
Jakub Skoczkowski, Bartłomiej Pośnik, Krystian Różyc, Paweł Sapała 

5. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – Adamów 2012  -  10.11. 2012 
4 uczniów : Oskar Walczak, Kacper Trynkos, Aleksandra Gutkiewicz, Katarzyna Wieczorek 

6. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - Białobrzegi – 20 uczniów (10 chłopców i 10 dziewcząt). 
Dziewczęta: 1 miejsce - Katarzyna Baranowska, 2 miejsce - Julia Wielgus, 3 miejsce - 
Angelika Śmielewicz. Chłopcy: 1 miejsce - Mateusz Kucharczyk, 2 miejsce - Kacper Szott,  
3 miejsce – Kacper Trynkos. 
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7. MISTRZOSTWA GMINY W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT – 1 miejsce 

 
8. MISTRZOSTWA GMINY W MINI PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW – 1 miejsce 
 
9. MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MINI PIŁCE SIATKOWEJ 

DZIECZĄT – 1 miejsce 
 
10. MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MINI PIŁCE SIATKOWEJ 

CHŁOPCÓW – 1 miejsce 
 
11. „CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE” – odbyły się zawody, w których wzięło udział                      

ok. 60 uczniów naszej szkoły.                                 
 
12. MISTRZOSTWA POWIATU W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 10.04.2013 

Adamów – udział wzięło 35 osób, awans 
uzyskało 15 uczniów.  Kacper Trynkos, 
Oskar Walczak, Jerzy Grodecki, Mateusz 
Kucharczyk, Dawid Leśniewski, Jarosław 
Mielak, Julia Będzińska, Weronika 
Marciniak, Eliza Stępkowska, Dominika 
Szczęk, Zuzanna Uljasz, Julia Wielgus, 
Katarzyna Baranowska, Angelika 
Śmielewicz, Gabriela Włodarczyk. 

 

13. ELIMINCJACJE MIĘDZPOWIATOWE XV MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH - 15.04.2013 w Piastowie.                       
Udział wzięło 15 uczniów, awans do finału wojewódzkiego uzyskał Oskar Walczak 
zajmując 10 miejsce w stawce 84 uczniów. 
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14. XV MAZOWIECKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – 26.04.2013 w Kamionie.                  
Naszą szkołę reprezentował Oskar Walczak, który w stawce 69 startujących uzyskał 
bardzo dobry wynik - 10 miejsce. 
 

15. MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MINI PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW 
– 22.04.2013 w Przybyszewie – 2 miejsce 

 

 Łącznie w zawodach na różnych etapach rywalizacji, szkołę naszą reprezentowało                     
265 uczniów. 

Z ostatniej chwili!!! 

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Tymbarku”. 

      Ruszyła rywalizacja XIII edycji Turnieju U-10 w piłce nożnej w województwie 
mazowieckim. Patronat nad rozgrywkami sprawują UEFA, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo 
Edukacji. Bardzo udany występ odnotowała drużyna PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach 
wygrywając eliminacje rejonowe, które odbyły się 15.05.2013r w Białobrzegach.                            
Z ramienia ROZPN Radom turniej nadzorował pan P. Ośka.  

Wyniki Turnieju:             

       PSP Białobrzegi – PSP Siekluki   2:1 

       PSP Gózd  - PSP Białobrzegi       1:3 

       PSP Podlesie – PSP Białobrzegi   0:3 

       PSP Białobrzegi PSP - Kaszów    4:0 

 Skład zwycięskiej drużyny stanowią: Krzysztof Cybulski, Kacper Klimek, Mikołaj 
Kozłowski, Bartosz Opalewski, Bartłomiej Wojtunik, Bartosz Traczyk,  Artur Skrzypek. 
Dawid Bieliński, Mateusz Wlazło, Jakub Lao, Kuba Kamiński, Mikołaj Prykiel.  

     Drużyna z Białobrzegów awansowała do finału, w którym weźmie udział osiem 
najlepszych drużyn z regionu radomskiego. 
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IV. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole 

Justyna Bartha, Anna Stefanik – Chochlewicz, Julita Zych 

W PSP nr 1 im. KEN organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna, którą 
koordynuje pedagog szkolny. Uczniowie korzystają z pomocy pedagoga, psychologa 
szkolnego, logopedy oraz nauczycieli terapii pedagogicznej.  

Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego oraz innych specjalistów należy: 

 Prowadzenie działań pedagogicznych wynikających z zadań zespołu planującego  
i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom. 

 Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów  
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych                   
oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także wspieranie mocnych stron uczniów. 

 Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów. 

 Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem 
rodziców i nauczycieli. 

 Wspieranie działań  wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających  
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. 

 Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 
 Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej. 
Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami takimi jak: Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach, Sąd Rejonowy w Grójcu – 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna. Ponadto pedagog szkolny jest członkiem 
Interdyscyplinarnego Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
 Nauczyciele terapeuci pedagogiczni udzielają pomocy uczniom z trudnościami 
edukacyjnymi, wykazującymi deficyty funkcji językowych, percepcyjnych czy motorycznych. 
Pomoc ta udzielana jest w postaci zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Uczestniczą w nich 
uczniowie ryzyka dysleksji i z dysleksją rozwojową. Na zajęciach uczniowie głównie rozwijają      
i doskonalą umiejętność czytania i pisania oraz usprawniają zaburzone funkcje: 

 stymulują i usprawniają funkcje wzrokowe, słuchowe, językowe, 
 wzmacniają koncentrację uwagi, pamięć i spostrzegawczość, 
 ćwiczą sferę manualną, grafomotorykę i funkcje motoryczne, 
 ćwiczą i doskonalą znajomość zasad ortograficznych. 

 Nauczyciele terapeuci pedagogiczni oprócz organizacji zajęć korekcyjno - 
kompensacyjnych chętnie udzielają  wsparcia rodzicom uczniów ze specyficznymi 
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trudnościami w uczeniu się w postaci porad, konsultacji czy fachowej literatury.                
Prowadzą również  działania diagnostyczne diagnozując uczniów z zaburzeniami                             
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Badania              
te przeprowadzane są przy pomocy narzędzi diagnostycznych: „Skala Ryzyka Dysleksji”                   
oraz „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich”,                
do stosowania których specjaliści mają odpowiednie kwalifikacje. 

 

V. Świetlica szkolna 

Iwona Kacprzak, Jolanta Wielgus 

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci spędzają kilka godzin w ciągu dnia, dlatego 
tak ważne jest, by była dostosowana do ich potrzeb. Częstym problemem jest łączenie 
świetlic ze stołówkami w jednym pomieszczeniu. 
Umiejscowienie świetlicy szkolnej razem ze stołówką             
w znaczny stopniu ogranicza jej działalność.                                
Na czas wydania obiadów przerywa się pracę świetlicy – 
nauczyciele świetlicy pełnią dyżury w stołówce podczas 
spożywania przez uczniów obiadów. Rosnącym 
wymaganiom wobec szkoły muszą towarzyszyć 
odpowiednie nakłady. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
rodziców, uczniów szkoła oddała do użytku piękne nowe 
pomieszczenie na funkcjonowanie świetlicy 
szkolnej(położono terakotę, glazurę, zainstalowano 
sanitariaty, pomalowano ściany i korytarze itp.), 
zakupiono nowe meble i pomoce. Cieszymy się razem           
z uczniami. Zyskaliśmy więcej przestrzeni do pracy z dziećmi, co również usprawni naszą 
nauczycielską pracę. 

VI. Świetlica środowiskowa 
 
W szkole od poniedziałku do piątku funkcjonuje świetlica środowiskowa, której celem 

jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci.  Uczniowie biorą udział w zajęciach z zakresu 
języka polskiego, matematyki, plastyki oraz sportowych, które prowadzą panie: Krystyna 
Trojanowska, Honorata Maciejewska, Anna Kucharczyk, Anna Płowiec, Anna Leksińska                     
i Jolanta Morawiec. 
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VII. Samorządność uczniów. 

Samorząd Uczniowski klas I – III 

Opiekun: Elwira Woźna 

Nauczycielami wspomagającymi pracę dzieci w poszczególnych dziedzinach są panie: 
Anna Leksińska, Jolanta Morawiec, Anna Płowiec, Marzena Stawiarska, Teresa Szaruch             
i Julita Zych.           
  Rok szkolny 2012/2013 jest dwunastym rokiem działalności Samorządu 
Uczniowskiego klas I – III. Na mocy demokratycznych wyborów powołujemy do niego 
przedstawicieli poszczególnych klas, spośród których większością głosów wybieramy 
przewodniczącego.          
 W bieżącym roku jest nim uczeń klasy II b – Piotr Popis, a jego zastępcą jest uczennica 
klasy IIc Zuzanna Rąbkowska.        
 Członkami Samorządu są: Antoni Rąbkowski kl. Ia, Martyna Płaszczyńska kl.Ib, 
Marysia Telbuch kl.Ic, Gabriela Gutkiewicz kl. Id, Natalia Bardo kl. II a, Aleksandra 
Kazimierska kl. IId, Julia Tuszyńska kl. IIIa, Daniela Szewczuk kl. IIIb i Wiktoria Bielińska kl. IIIc.
 W tym roku szkolnym, zgodnie z ustalonym planem pracy zrealizowaliśmy wspólnie 
następujące przedsięwzięcia:         
 - we wrześniu przygotowaliśmy wystawę plakatów wyborczych i wybory 
samorządowe 2012/2013.         
 - w październiku  wykonaliśmy gazetkę z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej                 
i Dnia Nauczyciela oraz tablicę ostrzegawczą „ Nie dla czadu”.                             
 - w listopadzie zorganizowaliśmy dyskotekę dla klas I - III. Wzięło w niej udział 104 
uczniów. Za obsługę sprzętu nagłaśniającego odpowiedzialni byli uczniowie klasy VId.                  
Rolę wodzirejek pełniły  uczennice klasy IVc i  VI c.      
 - 26 listopada Samorząd Uczniowski Klas I – III ogłosił akcję zbierania  słodyczy 
mikołajkowych dla podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Radomiu. 
Zebrane smakołyki zapakowaliśmy  w kartony i 6 grudnia delegacja złożona z uczniów klas Ia    
i Ib przekazała je dzieciom ze „Słonecznego Domu”.     
 - kolejną akcją charytatywną, którą zorganizowaliśmy był udział w XIII edycji „Góry 
Grosza”. Akcja polega na zbieraniu monet o nominałach: 1 gr, 2 gr, 5gr, 10 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł               
i 5 zł. Po trwającej 2 miesiące zbiórce 5 grudnia 2012 odbyło się uroczyste ważenie naszej 
„góry”. Osiągnęła ona wagę - 56 kg 40 dag.  Na konto Towarzystwa Nasz Dom przekazaliśmy 
kwotę – 779 zł. Za obie akcje charytatywne otrzymaliśmy pisemne podziękowania                              
i pamiątkowe dyplomy.         
 - 6 grudnia 2012 r. Samorząd Uczniowski Klas I – III zorganizował akcję „Mikołajki  
w klasach I – III”. „Św. Mikołaj”  częstował wszystkie dzieci  musującymi, owocowymi 
cukierkami.           
 - w lutym zorganizowaliśmy „Pocztę walentynkową” i uczestniczyliśmy                                 
w przygotowaniu balu karnawałowego. Przy rytmicznych przebojach serwowanych nam 
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przez profesjonalnego didżeja,  bawiliśmy się doskonale. Zabawę uprzyjemniały efekty 
dymne, światła dyskotekowe i dekoracja z kolorowych balonów.    
 Samorząd Uczniowski Klas I – III jest również organizatorem corocznych konkursów, 
do których należą: konkurs wiedzy o bezpieczeństwie dla uczniów klas II, międzyklasowy 
turniej klas III w „Dwa Ognie” oraz konkursy plastyczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia                          
i Wielkanocy.  Święta są również okazją do przygotowania przez nas upominków i kart                          
z życzeniami dla nauczycieli.         
 Poza opisanymi działaniami systematycznie dbamy o oprawę plastyczną  i aktualizację 
informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeniowej samorządu.    
 Dzięki pracy w organizacji, mali samorządowcy uczą się kreatywności, efektywnego 
planowania i zgodnej współpracy. Mimo młodego wieku doskonale radzą sobie z podjętymi 
obowiązkami. Społeczność klas I – III może cieszyć się dzięki nim bogatą ofertą wspólnych 
działań służących rozrywce i edukacji. 

 
VIII. Samorząd Uczniowski klas IV – VI 

Opiekun: Małgorzata Walasik 

W miesiącu wrześniu 2012 został ogłoszony konkurs na przewodniczącego 
Samorządu Uczniowskiego. Sekcja dekoracyjna przygotowała tablice okolicznościowe z okazji 
"Roku Korczaka" oraz "Dnia Chłopaka".  

W październiku zorganizowana została akcja fundacji na rzecz osób niewidomych                   
i niepełnosprawnych - Pomóż i Ty. Ze sprzedaży kalendarzyków na rok 2013 uzyskano 194 zł, 
które przekazano na rzecz Fundacji. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego brali czynny 
udział w przygotowaniach i obchodach jubileuszu 40-lecia PSP nr 1 im. KEN.                       
Przygotowali poczet sztandarowy, dekorację ołtarza na boisku szkolnym do celebrowania 
mszy św. oraz gazetkę okolicznościową na tablicy SU z okazji Dnia Komisji Edukacji 
Narodowej. Ponadto utworzono sekcję muzyczną, dekoracyjną oraz porządkową.                           
SU zorganizował dyskotekę z okazji Dnia Chłopaka oraz gazetkę okolicznościową                               
z życzeniami dla chłopców naszej szkoły. Pod koniec miesiąca przygotowano dekorację 
związaną z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych.  

W listopadzie zorganizowano akcję uświadamiającą zagrożenie, jakim jest czad                     
w miesiącach jesienno - zimowych. Samorząd zorganizował gazetkę "Nie dla czadu".                      
Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przygotowana została gazetka, przypominająca       
o patriotyzmie i bohaterach walki o wolność. Z troski wypływającej o bezpieczeństwo 
uczniów samorząd przygotował dekorację na tablicy o zagrożeniach, walce z nimi związaną                    
z ogłoszeniem roku 2012/2013 jako "Rok bezpiecznej szkoły". Zorganizowano również akcję 
„Pomocna dłoń” w związku z dniem św. Mikołaja. Dzieci przynosiły słodycze, które zostały 
przeznaczone na paczki dla dzieci  z ubogich rodzin.  

W akcji wzięła udział duża liczba uczniów z klas I – VI. Paczki zostały rozdane                        
6 grudnia 2012.           
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  W grudniu Samorząd przygotował gazetkę „Zimowy pejzaż”, dekorację holu 
szkoły oraz karty świąteczne z życzeniami dla instytucji w naszym mieście i gminie. 

Przygotowano w lutym dekorację na Bal Karnawałowy, w którym uczestniczyli 
uczniowie kl. I-VI. W związku z Dniem 
Zakochanych, ruszyła poczta Walentynowa 
- uczniowie otrzymywali życzenia i wyrazy 
sympatii na kartach walentynkowych. 

W marcu, z okazji Świąt 
Wielkanocnych, zostały przygotowane karty 
dla pracowników naszej szkoły. Uczniowie 
przekazywali również życzenia świąteczne 
Organom Samorządowym naszego miasta. 
W dalszej działalności Samorządu 
Uczniowskiego kl. IV-VI przewidziany jest 
udział Pocztu Sztandarowego we Mszy św. dnia 03.05.2013r. oraz 10.05.2013r. na Guzolu. 
Planowana jest także dyskoteka z okazji „Międzynarodowego Dnia Dziecka".   
 Przez cały czas prężnie działa sekcja porządkowa wspierająca dyżury na I piętrze                    
i parterze oraz sekcja dekoracyjna. 

 
 

IX. Stowarzyszenie „Jedynka” 
Prezes Anna Płowiec 

W marcu 2012 roku wśród pedagogów naszej szkoły zrodziła się inicjatywa założenia 
stowarzyszenia. Celem jego miałoby być rozszerzanie i pogłębianie pozaprogramowej wiedzy 
pedagogicznej w różnych dziedzinach działalności społecznej takich jak:  

 integracja mieszkańców, 

 kształtowanie postaw patriotycznych, 

 propagowanie osiągnięć dorobku szkoły, 

 działalności edukacyjnej w zakresie kultury i sportu, 

 wolontariatu i wszelkich form pomocy dla innych.  

Został powołany komitet założycielski, który przygotował wszelkie przewidziane 
prawem dokumenty, opracował projekt statutu, założył wniosek o rejestrację do Krajowego 
Rejestru Sądowego i nadał nazwę Stowarzyszenie JEDYNKA KEN.    
 Na zebraniu założycielskim wybrano organy Stowarzyszenia tj. zarząd i komisję 
rewizyjną. 
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Po dopełnieniu wszelkich formalności decyzją Krajowego Rejestru Sądowego z dnia                         
19 września 2012 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane, otrzymało  osobowość 
prawną i rozpoczęło działalność, realizując cele zawarte w statucie.   
 W chwili rejestracji do Stowarzyszenia należało 17-stu członków. Od początku swojej 
działalności zrealizowano kilka pomysłów wynikających ze statutu: 

 współorganizowanie imprez charytatywnych na rzecz szkoły, 

 dokształcanie nauczycieli na różnych płaszczyznach, 

 zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 22 członków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiały, przygotowane przez Zespoły Samokształceniowe Nauczycieli 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach, opracował zespół 
redakcyjny: Krystyna Trojanowska, Magdalena Bąk, Marlena Kiech, Katarzyna Klich 
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