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                                                                                                              Suchy Las, 31.10.2019 r. 

 

 
 
 
 
 
Rada Gminy Suchy Las  
 
 
 
 

Szanowni Państwo,  
 
 
zgodnie z art. 11 ust 7 Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r. poz. 1148) przekazuję   
informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Suchy Las w roku szkolnym 
2018/2019.  
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A. Demografia Gminy Suchy Las 
 

Liczba ludności – Gmina Suchy Las (lata 2004-2018) 
 

 
 
 

 
Liczba dzieci w placówkach oświatowych 
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Liczba ludności

Przedszkole Publiczne 
"Akademos"

100 dzieci

Przedszkole 
kompetencyjne UL

43 dzieci

Przedszkole Natura
50 dzieciPrzedszkole Piraciki

57 dzieci

Przedszkole Wesoły 
Delfinek

118 dzieci

Przedszkole Kraina 
Elmo

39 dzieci

Przedszkola Niepubliczne (lub z prywatnym operatorem)
Ilość dzieci stan na 30.09.2018 r. wg SIO
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Prywatna Szkoła 
Podstawowa i 
Gimnazjum w 

Biedrusku
152 uczniów

Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Suchym Lesie

640 uczniów

Szkoła Podstawowa 
nr 2 z klasami 

gimnazjalnymi w 
Suchym Lesie
868 uczniów

ZS Chludowo
349 uczniów

ZS Biedrusko
268 uczniów

Szkoły Podswtawowe z klasami gimnazjalnymi 
Ilość uczniów stan na 30.09.2018 r.

Przedszkole 
"Leśnych Ludków" w 
Suchym Lesie - 269

dzieci

Przedszkole w 
Chludowie - 162

dzieci

Przedszkole w 
Biedrusku - 146

dzieci

Przedszkola Publiczne
Ilość dzieci stan na 30.09.2018 r.



 

 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
w Gminie Suchy Las w roku szkolnym 2018/2019 

  

6 
 

 
B. Informacje wg typów jednostek organizacyjnych systemu oświaty  
 

 1. Przedszkola 
 

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego. Obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,                                      
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 7 lat. 

 
W roku szkolnym 2018/2019 do 3 samorządowych przedszkoli oraz 6 przedszkoli 

niepublicznych lub z operatorem prywatnym uczęszczało 941 dzieci w wielu od 3 do 7 lat.  
 

Przedszkola prowadzone przez Gminę Suchy Las zapewniają opiekę od godz. 6:00 do 17:00. 
Czas pracy poszczególnych przedszkoli został dostosowany do potrzeb rodziców dzieci zapisanych do 
przedszkola.  
 

Tabela nr 1 Przedszkola samorządowe*   
  

L.p. Nazwa placówki Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. 
Przedszkole „Leśnych Ludków” 
w Suchym Lesie 

12 269 

2. 
Przedszkole przy Zespole Szkół  
 w Chludowie 
(z filią w Golęczewie) 

8 162 

3. 
Przedszkole przy Zespole Szkół  
w Biedrusku 

6 146 

RAZEM: 26 577 

* Stan: System Informacji Oświatowej (SIO) – 30 września 2018 r.  

 
Gminne przedszkola prowadzą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin 

dziennie zgodnie z art. 13 pkt. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawie Oświatowym (Dz.U. 2019 
r. poz. 1148 ze zm.). Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z art. 52 ust.3 ustawy z dnia 27 
października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017 r. poz. 2203 ze zm.). Od rodziców 
pobierana jest także opłata za wyżywienie.  
 

Przedszkola mogą organizować dla dzieci różne zajęcia dodatkowe. Za organizację tych zajęć 
i zatrudnienie nauczycieli do ich prowadzenia odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola. 
Gmina Suchy Las otrzymuje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dotację 
celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków 
bieżących związanych z realizacją tych zadań. W roku szkolnym 2018/2019 wysokość w/w dotacji na 
wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym (baza SIO) wyniosła 927 490,00 zł. 
Przedszkolaki mogą brać udział w następujących bezpłatnych zajęciach dodatkowych np.: 
- j. angielski  
- rytmika 
- logopedia  
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2. Szkoły dla dzieci i młodzieży  
a. Szkoły podstawowe 

Zgodnie z przeprowadzoną Reformą Systemu Oświaty od 1 września 2017 r. obowiązuje nowy 
ustrój szkolny: przywrócono ośmioletni system nauki z powolnym wygaszaniem gimnazjów.                      
Czas nauki podzielony jest na dwa etapy:  
- w klasach I-III prowadzona jest edukacja wczesnoszkolna – I etap edukacyjny. 
- w klasach IV-VIII wprowadza się przedmioty i ścieżki edukacyjne – II etap edukacyjny; od IV klasy 
rozpoczyna się nauczanie przedmiotowe, w VII klasie do zajęć obowiązkowych dołącza się drugi język 
obcy nowożytny. 
 

Szkoły podstawowe, gimnazja i klasy dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
podstawowych mają określoną sieć, a także granice obwodów zgodnie z obowiązująca Uchwałą                   
nr XXIX/324/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Suchy Las do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe. 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Poziomkowa 11 
przekształcono w ośmioletnią szkołę podstawową, z nazwą: Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie.  

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 2018/2019 dla dzieci 
urodzonych w 2011 r., trwa do ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej lub III klasy gimnazjum, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia (art. 35. Ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r., 
Dz.U.2019 r. poz. 1148 ze zm.) 
Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku 
kalendarzowym kończy 6 lat.  
Dyrektor na wniosek rodziców może odroczyć spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego                       
w przypadku otrzymania opinii,  z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Opina powinna zostać wydana przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną. W tym przypadku dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne w 
przedszkolu lub       w innej formie wychowania przedszkolnego.  
Obowiązek szkolny/obowiązek nauki może być realizowany także poza szkołą, czyli w ramach tzw. 
edukacji domowej. Zezwolenie na jej prowadzenie, tak jak dotychczas, może wydać dyrektor szkoły, 
do której dziecko zostało przyjęte. 
Rodzice zainteresowani tzw. edukacją domową są zobowiązani do złożenia wniosku u dyrektora szkoły. 
Do wniosku należy dołączyć wymaganą dokumentację, w tym opinię publicznej poradni 
psychologiczno- pedagogicznej. 
 
Od stycznia 2018 r. na terenie gminy Suchy Las wprowadzono uprawnienia do korzystania                             
z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz 
uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych zgodnie                       
z Uchwałą nr XLI/467/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia 
uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół 
podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Suchy Las.  
Bilet obowiązuje przez okres trwania roku szkolnego na obszarze stref biletowych B oraz C 
aglomeracyjnego systemu transportu publicznego zarządzanego przez ZTM Poznań.    
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Tabela nr 2 Szkoły podstawowe samorządowe* 
  

L.
p. 

Wyszczególnienie 

Całko
wita 

liczba 
oddz.  

Całko
wita 

liczba 
uczni

ów  

w poszczególnych klasach: (O|U) 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 
SP nr 1 
w Suchym Lesie  

 
31 

 
640 

 
3/64 

 
3/51 

 
4/91 

 
4/85 

 
4/72 

 
7/163 

 
3/50 

 
3/64 

2. 
SP nr 2 w Suchym 
Lesie 

 
33 

 
699 

 
5/100 

 
4/86 

 
nd 

 
8/161 

 
7/150 

 
nd 

 
5/114 

 
4/88 

3. 

ZS w Chludowie 
Szkoła 
Podstawowa  
 (w tym filia  
w Golęczewie) 

19 318 3/51 3/47 2/27 2/35 3/64 2/31 2/31  2/32 

4. 
ZS w Biedrusku  
Szkoła 
Podstawowa  

 
15 

 
249 

 
2/38 

 
2/27 

 
1/15 

 
2/43 

 
2/33 

 
2/29 

 
2/26 

 
2/38 

RAZEM: 98 1906 13/253     12/211 7/133 16/324 16/319 11/223 12/221 11/222 
* Stan: System Informacji Oświatowej (SIO) – 30 września 2018 r.  
*(O) – liczba oddziałów *(U) – liczba uczniów 

 
Wszystkie dzieci były objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną, której udzielali w szkołach 

pedagodzy, psychologowie, logopedzi oraz inni specjaliści zatrudnieni w miarę potrzeb przez dyrektora 
placówki. 
Liczba dzieci posiadająca orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2018/2019 
wynosiła 5. 
W każdej szkole zorganizowana jest biblioteka i świetlica szkolna.  
  
b. klasy gimnazjalne przy szkołach podstawowych 
 Sieć prowadzonych przez Gminę Suchy Las gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów 
prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów gimnazjów i klas dotychczasowych 
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Suchy Las na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 
r. określa Uchwała nr XXIX/324/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Suchy Las do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego Ustawą – Prawo Oświatowe.  
W klasach gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 naukę kontynuowały klasy III.   
Uczniowie klas trzecich obowiązkowo przystępują do egzaminu organizowanego przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną.  
 
Tabela nr 3 klasy gimnazjalne*  
  

L.p. Wyszczególnienie 
Całkowita 

liczba oddz.  
Całkowita 

liczba uczniów  

1. 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym 
Lesie – oddziały gimnazjum  

8 169 

2. 
Zespół Szkół w Chludowie - 
Gimnazjum 

5 61 

3. 
Zespół Szkół w Biedrusku - 
Gimnazjum 

2 31 

RAZEM: 15 261 

* Stan: System Informacji Oświatowej (SIO) – 30 września 2018 r.  
*(O) – liczba oddziałów *(U) – liczba uczniów 
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Uczniowie byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, której udzielali w szkołach 
pedagodzy, psychologowie  oraz inni specjaliści zatrudnieni w miarę potrzeb przez dyrektora placówki. 
 

Liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 
2018/2019 wynosi 3.  

 

3. Jednostki prowadzone przez inne podmioty niż samorząd  
 

Na terenie Gminy Suchy Las w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało osiem żłobków 
niepublicznych, sześć przedszkoli niepublicznych lub z prywatnym operatorem, jedna prywatna szkoła 
podstawowa oraz prywatne gimnazjum.  

a. Żłobki 
Żłobki niepubliczne otrzymują dotację celową w wysokości 450,00 zł miesięcznie na każde dziecko na 
podstawie Uchwały Nr XXIV/274/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. 

Dotacja wypłacana jest na podstawie Zarządzenia Nr 11/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. Wójta 
Gminy Suchy Las w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej  - 
żłobki otrzymują dotację po podpisaniu umowy na cały rok kalendarzowy, wypłacaną co miesiąc.    
  
Tabela nr 4 Żłobki niepubliczne* 

L.p. Nazwa placówki 
Średnia ilość dzieci  

(od września 2018 do 
sierpnia 2019) 

Średnia wypłacana dotacja 
(od września 2018 do 

sierpnia 2019) 

1.  „PETITEK I PETITKA” 31 167 400 zł 

2. „BAJECZKOWO” 26 140 400 zł 

3.  „PIRACIKI” 15 81 000 zł 

4.  „ UL” 10 54 000 zł 

5. 
 „ZAKĄTEK ODKRYWCÓW” do końca czerwca 
2019 r. 

24 108 000 zł 

6.  „LECHITKI” 48 152 550 zł 

7.  „TULISIE” od lutego 2019 r. 10 32 400 zł 

8.  „AKADEMOS” od kwietnia 2019 r. 7 15 750 zł 

9. „PAŁACOWY KĄCIK” od sierpnia 2019 r. 11 4 950 zł 

RAZEM: 182 
756 450 zł 

 
* Dane z Programu ODPN 

 
Dofinasowanie pobytu dzieci z Gminy Suchy Las w publicznych żłobkach.  

 
Gmina Suchy Las na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Poznań nr ZSS/495/06              

z dnia 8 sierpnia 2006 r., w roku szkolnym 2018/2019 dofinansowywała pobyt dzieci z terenu            
gminy w poznańskich publicznych żłobkach. Łącznie na ten cel przeznaczono środki w wysokości: 
25981,29 zł.  
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b. Przedszkola niepubliczne  
Na terenie Gminy Suchy Las działa sześć przedszkoli niepublicznych lub z prywatnym 

operatorem. Zgodnie z Uchwałą nr XLI/461/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r.                
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów 
oświatowych, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 
przedszkola niepubliczne otrzymują dotacje z budżetu Gminy w Suchym Lesie. Dotacja dla 
niepublicznego przedszkola przysługuje na każde dziecko w wysokości 75 % ustalonych w budżecie 
gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko. 
Dotacja na przedszkole publiczne z prywatnym operatorem zgodnie z § 2 p. 2 w/w uchwały wynosi 
130% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko. 
 
Tabela nr 5 Przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż samorząd 

L.p. Nazwa placówki 
Liczba 
oddział

ów 

Liczba 
dzieci 

Średnia 
wysokość 

dotacji na 1 
dziecko 

Uśredniona wysokość 
otrzymanej dotacji od 

września 2018 do sierpnia 2019 

1. 
Prywatne  Przedszkole 
Anglojęzyczne „Kraina Elmo” 

3 39 

683,43 zł 

319 845,24 zł 

2. Prywatne Przedszkole „Natura” 2 50 410 058,00 zł 

3. 
Prywatne Przedszkole „Wesoły 
Delfinek” 

8 118 967 736,88 zł 

4. Prywatne Przedszkole „Piraciki” 4 57 467 466,12 zł   

5. Przedszkole „Kompetencyjne UL”  4 43 352 649,88 zł  

6. 
Przedszkole Publiczne 
„Akademos” z prywatnym 
operatorem 

5 100 1184,61 zł 
1 421 532,00 zł plus 1 dziecko 

niepełnosprawne: 
16 421,28 zł 

RAZEM: 26 407  3 955 709,40 zł 
* Stan: System Informacji Oświatowej (SIO) – 30 września 2018 r.  
 
 

c. Szkoła podstawowa 
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, art.26 niepubliczne szkoły, w których 

realizowany jest obowiązek szkolny, lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację w 
wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostki samorządu terytorialnego. Na terenie Gminy Suchy Las funkcjonuje jedna Prywatna Szkoła 
Podstawowa i jedno Prywatne Gimnazjum.  
 
Tabela nr 6 Szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez podmioty inne niż samorząd * 

L.p. Wyszczególnienie 
Całkowit
a liczba 
oddz.  

Całkowit
a liczba 
uczniów  

 w poszczególnych klasach: (O|U)  

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Prywatna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 
 w Biedrusku 
(plus oddział zerowy) 

13 149 1/5 1|13 2|18 1|15 2|20 2|29 1|14 1/12 2/23 

2. 
Prywatne Gimnazjum 
Nr 1 w Biedrusku 

1 8 - - - 1|8 - - - - 
 
- 

RAZEM: 14 157 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

* Stan: System Informacji Oświatowej (SIO) – 30 września 2018 r. 
 



 

 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
w Gminie Suchy Las w roku szkolnym 2018/2019 

  

11 
 

C. Kadra  
 

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej jednostek oświatowych  
 

1. Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku:  
 

 Studia doktoranckie III stopnia: Metodyka nauczania języka 
 Studia podyplomowe: Edukacja dla bezpieczeństwa; Terapia pedagogiczna                          

z socjoterapią w ramach projektu „Uczeń z pasją” 
 

 Szkolenia, kursy, warsztaty: Historia Wielkopolski napisana pieśnią; Zagrożenia 
cyberprzestrzeni na pograniczu bezpieczeństwa i ryzyka, w trosce psychiczne młodzieży; 
Postepowanie w wybranych w sytuacjach kryzysowych współczesnego świata; Program 
antysmogowy ESA; Klub Rozwoju Osobistego; Wykorzystanie umiejętności miękkich 
w życiu codziennym – asertywność; Zajęcia wychowania fizycznego – jak zainteresować 
nimi ucznia. Edukacja zdrowotna; Jak zadbać o postawę ucznia?; Elementy integracji 
sensorycznej w pracy nauczyciela; Sposoby diagnozowania oraz interpretowania 
rozwoju fizycznego i aktywności fizycznej; Szkolenie dla szkolnych koordynatorów 
programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”; „Szkoła młodych patriotów” – prawa 
człowieka w państwie demokratycznym; Innowacyjne metody prowadzenia zajęć wf; 
Dziecko z zespołem Aspergera w klasie; Uprzedzenia, dyskryminacja – jak uczyć 
tolerancji? Metody i narzędzia pracy w edukacji antydyskryminacyjnej; Praca z dziećmi 
sprawiającymi trudności; Kierownik wycieczek szkolnych; Tylko szczęśliwy nauczyciel 
wychowa szczęśliwe dzieci; Jak oswoić konflikty w klasie – praktyczny poradnik dla 
nauczyciela; Kompetencje XXI wieku; Narzędzia TOC na języku polskim – odkrywamy 
tajemnice rozprawki; Czytanie ze zrozumieniem jako niezbędna umiejętność w procesie 
uczenia się ucznia w starszym wieku szkolnym nie tylko na języku polskim; Szkolenie 
z psychologiem oraz trenerem w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć z uczniami 
mającymi trudności w nauce – szkolenie w zakresie projektu Uczeń z Pasją; Pozytywna 
dyscyplina - jak rozpędzić ten pociąg, żeby się nie wykoleił; Metoda utwardzanie tkanin- 
warsztaty plastyczne; 100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania 
niepodległości na Twoich lekcjach; Konflikty dzieci  i młodzieży. Dlaczego chłopcy 
i dziewczynki inaczej reagują w sytuacjach trudnych?; TE15 Ale przecież to widać! – o 
uczniowskich rozumowaniach w zadaniach geometrycznych; TE16 Dowodzenie 
z GeoGebrą; TE22 Depresja i zachowania samobójcze nastolatków; Egzamin 
ósmoklasisty - vademecum nauczyciela; Egzamin ósmoklasisty z języka obcego w roku 
szkolnym 2018/2019. Co trzeba o nim wiedzieć? Jak przygotować uczniów, aby 
osiągnęli sukces na egzaminie i dostali się do wymarzonej szkoły średniej?; Nowe media 
i technologie dla edukacji; Dziecko w przestrzeniach języka; Interaktywne monitory 
edukacyjne – oprogramowanie oraz wykorzystanie jego zasobów w procesie 
dydaktycznym; Wybrane metody profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej; 
„Praca z uczniem o specjalnych potrzebach”; „Jak  wychować mola książkowego?” 
„Łapacze i Łapaczki niebezpieczeństw, czyli bezpieczeństwo w przedszkolu; 
„Sensodydaktyka w przedszkolu”; „Podsumowanie stażu w świetle nowych wymagań 
prawa”; Nie zapominajmy o prawie do dzieciństwa – rola nauczyciela i placówki 
edukacyjnej”; „Zaopiekuj się złością, czyli narzędzia skutecznej komunikacji w 
przedszkolu spójne z ideą Porozumienia bez przemocy”; 
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 Rady pedagogiczne: RODO – szkoła i przedszkole; Cybernauci – bądź bezpieczny 
w sieci; Procedury egzaminacyjne; Pierwsza pomoc przedmedyczna - szkoła i 
przedszkole; Organizacja wycieczek szkolnych - szkoła i przedszkole; Obsługa 
programu Office 365. Obsługa danych w chmurze. Korzystanie z aplikacji i usług 
dostępnych online z serwerów Microsoft, Neurodydaktyka - rola motywacji wewnętrznej 
- szkoła i przedszkole; Szkolne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych; 
Spotkanie z funkcjonariuszami policji - rodzaje narkotyków oraz przedmioty 
wykorzystywane do ich przechowywania i aplikowania. 

2. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie:  
 
 Studia podyplomowe:  Terapia pedagogiczna 

 
 Szkolenia, kursy, warsztaty: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela; 

Przedszkole młodych patriotów; Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela; Zajęcia 
wychowania fizycznego; Rola nauczyciela opiekuna; Programowanie języka dla dzieci 
z zaburzeniami; Komunikacja międzypokoleniowa; Kształtowanie postaw 
patriotycznych; Opiekun szkolnego klubu wolontariatu; Edukacja matematyczna w 
przedszkolu; Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne; Nowatorskie lekcje 
wychowania fizycznego; Nowatorskie lekcje wychowania fizycznego; Zajęcia 
artystyczne w szkole i przedszkolu; Kształcenie przedmiotów przyrodniczych; 
Samouszkodzenia i próby samobójcze 
 

 Rady pedagogiczne: Ochrona danych osobowych; Szkolenie pogłębiające; Warsztaty 
muzyczne; Planowanie procesu dydaktycznego 

 
3. Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie: 

 
 Studia podyplomowe:  dydaktyka j. angielskiego   

  
 Szkolenia, kursy, warsztaty ; kurs kwalifikacyjny -  logopedia  

 
 Rady Pedagogiczne: Matematyka w ruchu; Porozumienie bez przemocy; 

Konstruowanie i poprawność merytoryczno-metodyczna zajęć 
 
 

4. Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła 2 w Suchym Lesie 

 Studia doktoranckie: „Pedagogika” 
 Studia podyplomowe: "Przygotowanie pedagogiczne";  „Nauczanie matematyki w 

szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania 
kolejnego przedmiotu”; „Nauczanie muzyki, plastyki, techniki” 
 

 Kursy, szkolenia, warsztaty; „Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych regulacji 
prawnych”; Metody aktywizujące na lekcji języka obcego wykorzystujące materiały 
autentyczne i nowe technologie; "Analiza wybranych przypadków wychowawczych"; 
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OKE - egzamin ósmych klas; Kurs j.angielskiego zakończony uzyskaniem Certyfikatu 
LCCI na poziomie B2; Kurs ODN – Grywalizacja; Kurs ODN - Bezpieczeństwo w 
cyfrowym świecie; "Namalujesz mi kota? myślenie wizualne dla nauczycieli"; Książki 
na okrągło, wzdłuż i wszerz;  
Edukacja włączająca oraz praca z uczniem że specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
Konflikty dzieci i młodzieży, dlaczego chłopcy i dziewczynki inaczej reagują w 
sytuacjach trudnych; Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie; Kurs z zakresu 
znajomości specyfiki kształcenia zawodowego w szkole dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi; Inspiracje Korczakowskie w edukacji obywatelskiej; 
"Osiągnięcia neurodydaktyki pomocą w doskonaleniu koncentracji i pamięci uczniów 
na katechezie" (warsztaty ODN); "Jak prowadzić katechezę przy pomocy krótkich 
filmów" (Wydział teologiczny UAM); Kurs ewangelizacyjny "Nowe Życie"; 
"Pedagogika lecznicza"; "Przedsiębiorczość dla nauczycieli; „Sztuka efektywnego 
prowadzenia zebrań z rodzicami”; „100 PROJEKTÓW NA 100-LECIE 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” – kurs dla Opiekunów Szkolnych Kół Caritas; 
„Trening umiejętności społecznych”; „Edukacja muzyczna w szkole i przedszkolu”; 
„Specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego”; „Integralne podejście do 
procesu wychowania i nauczania. Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły-rola                 
i zadania wychowawcy we współczesnej szkole, umiejętności wychowawcze 
nauczyciela”; „Praca z uczniem z zaburzeniem neurorozwojowym (ADHD, Zespół 
Aspergera, autyzm) w szkole/placówce oświatowej” – Studium Prawa Europejskiego; 
Przygotowanie do egzaminu 8-klasisty (3 części); Zakamarki projektu, czyli zasada 4R: 
relacje, refleksja, rozwój, radość; Webinarium Future Leader: "Dyslexia and foreign 
language teaching"; Webinarium Future Leader: "English in early childhood"; "Using 
Video in and outside the Classroom" (PEARSON) ; "Arkusze egzaminacyjne na 100 
dni przed egzaminem" (EduNation, PEARSON) ; "Genialne pomysły na lekcje - 
wejdźmy na wyższy stopień interaktywności" (EduNation); „Nowy rok szkolny 
2018/2019 z nowym statusem nauczyciela specjalisty”; "Bezpieczeństwo dzieci                  
i młodzieży online"; "Diagnoza przemocy rówieśniczej"; "Praca z uczniami 
dyslektycznymi" (PEARSON); Szkolenie organizowane przez Edukacyjną Sieć 
Antysmogową; „Pierwsza pomoc przedmedyczna”; „Szkolenie diabetologiczne”; 
„Dziecko z cukrzycą”; „Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na 
funkcjonowanie ucznia  szkole”; „Przemoc w rodzinie”; „Egzamin ósmoklasisty                 
z matematyki – Jak mądrze do niego przygotować?”; „Sprawdzanie i ocenianie zadań      
z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty od roku 2018/2019” OKE ; MENTIS 
Centrum Szkoleń i Projektów: „Dotacja podręcznikowa, zasady kalkulowania, 
wnioskowania i wydatkowania dotacji oraz ewidencjonowanie i brakowanie 
podręczników”; „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. 
zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie; Szkolenie pt. 
„Interaktywna lekcja z Mapą Karier”; „Wychowanie patriotyczne według bł. Edmunda 
Bojanowskiego”; „Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi                      
i młodzież”; „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze 
spektrum autyzmu”; „Jak sprawić, by uczniowie w klasie czuli się bezpiecznie?”; „Jak 
uczyć i wspierać współpracę w klasie?”; „Jak zainteresować uczniów – niespodziewane 
początki i zaskakujące zakończenia”; „Szkolenie w zakresie zmian w awansie 
zawodowym dla ekspertów pracujących w komisjach kwalifikacyjnych                                   
i egzaminacyjnych”; „Mediacje rówieśnicze jako metoda przeciwdziałania agresji               
i rozwiązywania konfliktów w szkole. Umiejętność prowadzenia mediacji z rodzicami. 
Nauczyciel negocjator w konfliktach szkolnych. Reagowanie na agresję uczniów. 
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Zapobieganie konfliktom”; Konkursy i quizy formą rozwijania zainteresowań uczniów; 
Niebanalnie o giełdzie; Zarzadzanie informacją i bazami danych w humanistyce; 
"Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania"; "Funkcje motoryczne narządów mowy 
w diagnozie, profilaktyce i terapii logopedycznej, w szczególności w terapii seplenienia 
międzyzębowego"; "Wspomaganie rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością 
intelektualną". 
 

 Rady Pedagogiczne: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, profilaktyka uzależnień” – 
szkolenie z panią Małgorzatą Biskup; „Ochrona danych osobowych, RODO”; 
„Interaktywne tablice”.

 
5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie:  

 
 Kursy, szkolenia, warsztaty: - Nowa podstawa programowa;  " Fitness w szkole. 

Wszechstronny i wielotorowy rozwój ucznia”;  " Koszykówka w aspekcie motywacji 
do aktywności fizycznej " ; W ramach współpracy z Klubem Sportowym Energetyk 
Poznań brałam udział w projekcie edukacyjnym " Enea Liga Mini Piłki Siatkowej " dla 
kl.4-6 dz.i chł.(cały rok); "Papieraczki-anielskie klimaty"; "Apteczka pierwszej pomocy 
emocjonalnej";  ,,Jak można przeprowadzić lekcję o powstaniu wielkopolskim"; W 
ramach projektu PZU „Dzieci i młodzież rozwijają skrzydła” pięciokrotne warsztaty z 
Tutorem na temat motywacji;  Szkolenia z „Cyberprzemocy”; Szkolenia z MOBI 
dziennika; Szkolenia z RODO; Szkolenia dla nauczycieli przygotowujące do egzaminu 
8klasy; Warsztaty dla RODZICÓW – czterokrotne z TUTOREM; Szkolenia dla 
rodziców z Cyberprzemocy; Warsztaty dla Uczniów klas 7  - Dopalacz; Warsztaty klasy 
1-3 - I pomoc przedmedyczna. 

 
 Rady Pedagogiczne: Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej; Nowe 

rozporządzenie o wycieczkach  

                                                                                                                                                                                                    

2. Struktura zatrudnienia w roku szkolnym 2018/2019 
 
Tabela nr 7 Zatrudnienie w placówkach gminnych* 
 

Nazwa placówki 
Nauczyciele i pozostali zatrudnieni 

Etaty pracowników 
pedagogicznych 

Osoby: pedagogiczne  
i niepedagogiczne 

1. 
Przedszkole „Leśnych Ludków” 
w Suchym Lesie  

24,50 46 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie  68,83 90 

3. 
Zespół Szkół w Chludowie 
(w tym Filia w Golęczewie)  

59,05 88 

4. Zespół Szkół w Biedrusku  40,84 65 

5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie  73,97 94 

RAZEM: 267,19 383 

* Stan: System Informacji Oświatowej (SIO) – 30 wrzesień 2018 r.  
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Tabela nr  8 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 
 

Nazwa placówki 
Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Bez stopnia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany RAZEM 

Przedszkole „Leśnych 
 Ludków”w Suchym Lesie  

0 0 0 2 1 3 

SP nr 1 w Suchym Lesie  0 0 0 1 0 1 

Zespół Szkół w Chludowie 
(w tym Filia w Golęczewie)  

0 0 1 1 0 2 

Zespół Szkół w Biedrusku  0 0 0 4 0 4 

SP nr 2 w Suchym Lesie 0 0 0 0 2 2 

RAZEM: 0 0 1 8 3 12 

 

 
3. Zajęcia dodatkowe w gminnych placówkach oświatowych 

 
a. Zajęcia prowadzone w ramach pracy psychologa i pedagoga szkolnego: 
- zajęcia specjalistyczne: rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, 
- zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym, 
- trening umiejętności społecznych, 
- zajęcia z profilaktyki uzależnień, 
- zajęcia warsztatowe związane z problemami dzieci i młodzieży, 
- indywidualne zajęcia – wsparcie psychologiczne dla uczniów, 
- porady i konsultacje dla uczniów i rodziców uczniów. 
- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, 
- zajęcia motywowania do nauki, 
- działania diagnostyczne uczniów, 
- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, 
- minimalizacja skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania            
u uczniów, 
- prowadzenie działań mediacyjnych, 
- prowadzenie działań interwencyjnych w tym w sytuacjach kryzysowych, 
- udzielanie na bieżąco pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, rodzicom                          
i nauczycielom w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą. 
 

b. Działania prowadzone przez logopedę 
- przeprowadzanie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy     
i wadami wymowy, 
- organizowanie pomocy logopedycznej, 
- prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej, 
- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji;       
- wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli; 



 

 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
w Gminie Suchy Las w roku szkolnym 2018/2019 

  

3 
 

 
 
 
c. Zajęcia specjalistyczne 
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
- zajęcia o charakterze terapeutycznym 
- zajęcia rewalidacyjne 
 
 
d. Koła zainteresowań w szkołach 
 
 
Tabela nr 9.1 . Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabela nr 9.2. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie 

L.p. Typ i nazwa zajęć 

1. Koła Języka polskiego dla klas 4-8 

2.  Koła Matematyczne dla klas 4-8 

3. Koło przyjaciół biblioteki 

4. Koła Języka angielskiego dla klas 4-8 

5. Koło Biologiczne dla klas 4-8 

6. Koło Historyczne dla klas 4-8 

7. Koło Języka rosyjskiego dla klas 4-8 

8. SKS dla klas 4-8 

9. Koło Chemiczne dla klas 4-8 

10. Koło teatralne 

11. Koło matematyczne 

12. Koło plastyczne 

13. Koło ortofanka 

14. Koło ortografittii 

15. Koło ekologiczne 

16. Koło modelarskie 

17. Kraina baśni 

L.p. Typ i nazwa zajęć 

1. SKS dla klas 1-3 

2. SKS dla klas 4-8 

3. SKS dla klas gimnazjalnych 

4. Koło flażoletowe dla klas 1-3 
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Tabela nr 9.3. Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Koło turystyczne dla klas 1-3 

6. Trening umiejętności społecznych dla klas 1-3 

7. Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla klas 1-3 

8. 
Trening koncentracji uwagi i procesów motywacyjnych dla klas 4-

8 

9. Koło misyjne dla klas 4-8 

10. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla klas 4-8 

11. Zajęcia rozwijające kompetencje językowe dla klas 1-3 

12. Koła rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dla klas 1-3 

13. Koła rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dla klas 4-8 

14. 
Koła rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dla klas 

gimnazjalnych 

L.p. Typ i nazwa zajęć 

1. Z literkami za pan brat – rozwijanie wiedzy i zainteresowań 
najmłodszych uczniów 

2. Kółko plastyczne dla klas 1-3 

3. Kółko muzyczne dla klas 2-3 

4. Kółko matematyczne dla klas 2-3 

5. Kółko polonistyczne dla klas 3 

6. Kółko teatralne dla klas 3 

7. Koła matematyczne młodszych dla klas 4-5 

8. Koła matematyczne starszych dla klas 6-8 

9. Koło przyrodniczo-krajoznawcze dla klas 5-8 

10. Koło geograficzne dla klas 6 

11. Koło wokalne dla klas 4-8 

12. Koło medialno-humanistyczne dla klas 5-7 

13. Gimnastyka korekcyjna dla klas 2 

14. SKS – zajęcia rekreacyjno-sportowe dla klas 6-8 

15. SKS – piłka nożna dla klas 4-5 

16. Zajęcia psychoedukacyjne 

17. Koło chemiczne dla klas 7-8 

18. Koło naukowe dla klasy 5 
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Tabela nr 9.4 . Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L.p. Typ i nazwa zajęć 

1. 
Zajęcia sportowe 

piłka siatkowa dla klas 7-8 oraz 3 gimnazjum 

2. Koło historyczne dla klasy 7-8 oraz 3 gimnazjum 

3. Koło teatralne dla klas 7-8 oraz dla klasy 3 gimnazjum  

4. Koło języka polskiego dla klas 7-8 oraz dla klasy 3 gimnazjum 

5. Koło chemiczne dla klas 7-8 oraz 3 gimnazjum 

7. Koło fizyczne dla klas 7-8 oraz dla klasy 3 gimnazjum 

8. Koło matematyczne dla klas 4-5, 7-8 oraz dla klasy 3 gimnazjum 

9. Koła informatyczne dla klas 4-5, 7-8 oraz klasy 3 gimnazjum  

10. Koło teatralne dla klas 4-5  

11. Koło przyrodnicze dla klas 4-5  

12. Zajęcia sportowe  piłka nożna dla klas 7-8 oraz klasy 3 gimnazjum 

13. Zajęcia sportowe koszykówka dla klas 7-8 oraz klasy 3 gimnazjum 

14. Szkolne Koło Caritas dla klas 4-8 oraz klasy 3 gimnazjum 

15. 
gazetka szkolna/koło dziennikarskie dla klas 4-8 oraz  klasy 3 

gimnazjum 

16. Koło geograficzne dla klas 7-8 oraz dla klasy 3 gimnazjum 

17. Koło WOS dla klas 7-8 

18. Koło regionalne dla klas 4-5 

19. Koła artystyczne/koło DIY dla klas 4-8 oraz klasy 3 gimnazjum 

20. Koło języka angielskiego dla klas 7-8 oraz klasy 3 gimnazjum 

21. Koła plastyczne dla klas 1-2, 4-8 

22. Koło ortograficzne dla klas 1-2 

23. Koło taneczno-teatralne dla klas 1-2  

24. Koło matematyczne dla klasy 1 

25. Koło matematyczno-przyrodnicze dla klasy 1-2 

26. Koło plastyczno-taneczne dla klas 1-2 

27. Koło j. niemieckiego dla klas 7-8 oraz klasy 3 gimnazjum 

28. Koło biologiczne dla klas 7-8 oraz klasy 3 gimnazjum 

29. Zajęcia sportowe dla klas 4-5 

30. Wolontariat dla klas 4-5, 7-8 oraz klasy 3 gimnazjum 
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D. Finanse 
 
1. Wydatki  
Struktura wydatków przeznaczonych na oświatę w Gminie Suchy Las w roku szkolnym 2018/2019 

 

 
 

SUBWENCJA: 19 504 972,67 zł                                                          WYDATKI: 44 184 446,94 ZŁ 
 
2. Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez gminę Suchy Las z projektów w roku 

szkolnym 2018/2019. 
 Projekt rządowy „Szatnia na medal” - modernizacja szatni w Szkole Podstawowej w Chludowie           

i w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie: Wartość projektu: 216 477,95                                    
Pozyskane środki: 99 200 zł; 

 Projekt rządowy: Wniosek o zwiększenie  części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy          
w roku 2018 z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby 
uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części 
oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. Pozyskane środki: 104 000 zł 

22 817 112,75

51 929,80

15 872 194,72

4 933,22

18 885 723,65

602 042,81

74 444,33

129 617,59

93 790,04
280 2
10,78

1 002 494,28

1 369 352,97

Szkoły podstawowe

oddziały przedszkolne w szkołach
podstwowych

przedszkola

inne formy wychowania
przedszkolnego

gimnazja

dowożenie uczniów do szkół

dokształcanie nauczycieli

stołówki

specjalna org. nauki- przedszkola

spesjalna org. nauki - szkoły podst

wynagrodzenia nauczycieli, awanse

świetlice szkolne
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 Projekt rządowy: Wniosek o zwiększenie  części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy          
w roku 2018 z tytułu doposażenia świetlic w gimnazjach publicznych przekształconych w szkoły 
podstawowe: Pozyskane środki: 25 000 zł 

 
E. Wyniki egzaminów zewnętrznych  
 

1. Egzamin gimnazjalny  
Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone                      

w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych 
na trzecim i  na wcześniejszych etapach edukacyjnych.  
 
Egzamin składa się z trzech części: 
- humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego 
- matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki 
- z języka obcego nowożytnego (język: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, 
włoski).  
Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie 
określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, tym samym egzaminu nie można nie 
zdać. 
 
Tabela nr 10 Średnie procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gminie Suchy Las na tle 
gmin powiatu poznańskiego. 
 

 
Historia 

WOS 
j. polski przed. 

przyrod. 
matematyka j. ang. 

poziom 
podst. 

j. ang. 
poziom 

rozszerz. 

j. niem.  
poziom 
podst. 

Luboń 64,91 64,70 52,28 44,37 76,70 61,94 61,60 

Puszczykowo 61,27 63,60 53,98 52,19 78,67 65,25 88,00 

Buk 55,65 56,76 44,40 38,14 60,56 40,99 50,00 

Czerwonak 60,96 62,76 50,60 41,87 72,76 55,84 51,85 

Dopiewo 58,83 62,18 48,97 44,87 73,83 58,82 63,56 

Kleszczewo 64,92 67,78 56,88 49,13 78,79 64,42 - 

Komorniki 59,69 62,22 52,61 47,96 75,32 56,74 85,00 

Kostrzyn 59,02 60,08 48,78 36,90 65,12 45,82 54,82 

Kórnik 60,37 61,57 48,02 41,64 71,99 56,00 28,00 

Mosina 61,53 64,24 52,18 43,09 72,42 58,04 49,92 

Murowana Goślina 60,70 65,50 53,81 44,22 66,05 48,23 69,50 

Pobiedziska 59,19 63,81 49,30 42,70 66,50 50,48 58,50 

Rokietnica 65,55 65,43 50,29 46,78 72,86 56,54 94,00 

Stęszew 60,88 65,30 50,99 41,58 65,84 47,61 69,64 

Suchy Las 69,15 70,67 63,24 59,97 88,24 77,55 48,25 

Swarzędz 63,21 66,19 54,51 47,18 76,47 62,50 56,67 

Tarnowo Podgórne 63,94 63,32 52,54 47,95 76,26 59,10 - 
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Tabela nr 11 Średnie procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019      
w szkołach Gminy Suchy Las. 

 
Cz. humanistyczna 

Cz. matematyczno-
przyrodnicza 

Język obcy 

Historia/ 
WOS 

j. polski Przed. 
przyrodni

cze 

matematy
ka 

j. ang. 
poziom 

podstaw. 

j. ang. 
poziom 

rozszerz. 

j. niem. 
poziom 

podstaw. 

j. niem. 
poziom 

rozszerz. 
SP nr 2 z klasami 
gimnazjalnymi  
w Suchym Lesie  

69,46 71,42 63,98 59,03 90,14 80,57 --- --- 

ZS w Biedrusku 
Gimnazjum   69,90 65,60 62,10 49,60 83,70 65,10 30,00 --- 

ZS w Chludowie 
Gimnazjum 67,65 69,61 59,13 50,29 76,75 64,68 54,33 -- 

 
 
Jakość nauczania w klasach gimnazjalnych w Gminie Suchy Las utrzymuje się na wysokim 

poziomie. W roku szkolnym 2018/2019 nasze szkoły osiągnęły w powiecie poznańskim najwyższe 
wyniki z następujących przedmiotów: historia i WOS, j. polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka, 
j. angielski poziom podstawowy i rozszerzony.  
 

2. Egzamin ósmoklasisty  
Obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy 
egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. 
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego 
przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, 
dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 
języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. 

 
Tabela nr 12 Średnie procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019             
w szkołach Gminy Suchy Las. 
 

 j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki 

Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Suchym Lesie 70,66 56,63 77,48 - 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Suchym Lesie  71,32 56,03 79,76 97,00 

ZS w Biedrusku 
Szkoła Podstawowa  65,90 45,70 64,00 - 

ZS w Chludowie 
Szkoła Podstawowa 73,63 50,81 64,94 - 
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Tabela nr 13 Średnie procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Suchy Las na tle gmin 
powiatu poznańskiego. 

 
j. polski matematyka j. angielski. 

 
j. niemiecki 

Luboń 62,83 46,14 66,07 49,63 

Puszczykowo 66,73 50,60 67,68 95,00 

Buk 59,97 43,32 51,91 - 

Czerwonak 62,72 42,96 64,68 28,50 

Dopiewo 65,06 52,56 67,46 52,00 

Kleszczewo 63,58 47,15 65,56 35,00 

Komorniki 66,53 48,89 66,22 62,67 

Kostrzyn 64,14 40,39 62,33 27,63 

Kórnik 61,57 48,04 60,71 22,00 

Mosina 61,71 44,04 61,01 - 

Murowana Goślina 62,18 46,16 61,06 27,89 

Pobiedziska 60,68 46,21 59,79 60,00 

Rokietnica 68,06 55,45 67,75 85,00 

Stęszew 60,66 46,29 57,46 37,62 

Suchy Las 70,11 53,39 73,64 91,00 

Swarzędz 65,57 48,97 69,27 26,43 

Tarnowo Podgórne 64,64 52,89 67,41 - 

 
 
Jakość nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Suchy Las utrzymuje się na wysokim 

poziomie. W roku szkolnym 2018/2019 nasze szkoły osiągnęły w powiecie poznańskim najwyższe 
wyniki ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych.  

 
 
 

F. Informacja o wybranych ważnych działaniach w roku szkolnym 2018/2019 
 

1. Projekty rządowe, unijne 
 
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie: 
 Dzieci   i Młodzież rozwijają skrzydła” -projekt PZU –zajęcia w klasach 4 i 7 z tutoringu           

i fizyko-chemiczne z fundacji Einstein; 
 Kontynuacja projektów przedmiotowych :  

-polonistycznych „Wśród bohaterów naszych lektur” , „Zabawy z j. polskim”, „Sąd nad 
lekturą”, „Czytam bo lubię” „Pomagam z klasą”; 
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-historycznych: „Szkoła Dziedzictwa .Działaj”-org przez ODN ,Bramę Poznania, 
Prezydenta Poznania i Marszałka Woj. Wielkopolskiego, „BohaterON. Włącz historię”. 

 
2. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie 
 Program dla szkół, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu rządowego, 

zaopatrujący w mleko, warzywa i owoce 
 J@ w Internecie - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; III oś priorytetowa: Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa; Działanie 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych. 

  Program dla szkół - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – dostarczanie do szkół porcji 
warzyw, owoców i mleka oraz produktów mlecznych – program finansowany ze środków 
Unii Europejskiej i budżetu krajowego. 

 udział klubu Rekord w rządowym programie KLUB 
 Program „Szkolny Klub Sportowy” 
 
 
3. Zespół Szkół im. 7 Pułku strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku 
 Uczeń z Pasją” – program unijny 
 „Przedszkole naszych marzeń w Biedrusku”  – program unijny 

Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. Umowa podpisana w 2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi 360 096,60 zł. 
Kwota dofinansowania: 306 082,11 zł. Okres realizacji projektu: 1.08.2018 r – 31.08.2019 
r. Dzięki projektowi wzrósł dostęp do miejsc wychowania przedszkolnego oraz wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. W ramach zadania utworzono nowy 
oddział przedszkolny w Przedszkolu w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych 
Wlkp. w Biedrusku. Do funkcjonowania oddziału zatrudniono 2 nauczycieli i 1 pomoc 
nauczyciela. W ramach zadania 2 nauczycieli weźmie udział w 5 godzinnym szkoleniu z 
zakresu technik plastycznych i bajkoterapii w pracy z dzieckiem przedszkolnym.  
 
 

4.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie  
 Przystąpienie  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie do konkursu 

nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń” 
ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

 Udział uczniów czwartych klas w międzynarodowym projekcie badawczym TIMSS 2019 
(Trends in International Mathematics and Science Study) – cykliczne badanie wyników 
nauczania matematyki i przyrody w klasie czwartej, wykonywane przez Instytut Badań 
Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

 Zgłoszenie do projektu „Projekt unijny 814”; 
 Udział w programie objętym Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka „Dove 

Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny” 
 
2. Udział placówek w programach i projektach edukacyjnych  
 
1. Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie: 
 ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury",    
 ,,Klucz do uczenia Galiny Dolly” 
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 ,,Harmonijny rozwój'' 
 
 
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie:  
 Udział w projekcie Lepsza Szkoła wydawnictwa GWO – korzystanie ze sprawdzianów, 

testów, raportów zawierających wyniki, gier interaktywnych, ciekawych materiałów do 
wykorzystania na lekcjach (klasa 6.).  

 Projekty historyczne: 
- Udział w projekcie ,,Drzwi  otwarte w IPN” – wykłady związane z 100.rocznicą wybuchu 
i zakończenia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, prezentacja wojskowa, warsztaty 
historyczne, rywalizacja konkursowa, zwiedzanie Archiwum  i Działu Edukacji IPN – 
27.03.2019 
- Projekt ogólnopolski ,,BohaterON” – CERTYFIKAT dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
Podziękowanie dla n-la koordynatora szkolnych działań za udział w III edycji  kampanii. 

 Warsztaty czytelnicze z wydawnictwem “ Zakamarki”  dla klas 4-5 prezentujące uczniom 
literaturę szwedzką. 

 Prezentacja multimedialna połączona wystąpieniem członków Klubu Przyjaciół Biblioteki 
dla klas 4-6 “ Zbigniew Nienacki - twórca przygód o Panie Samochodziku”Recytatorski 
„Wiosenne przebudzenie” 

 Ortograficzne potyczki – konkurs powiatowy dla klas VI: 
 Finał XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim ,,Tobie, 

Polsko, ta kropla krwi wrzącej!”  
 CERTYFIKAT  przyznany Szkole Podstawowej nr 1 im. W. Bogusławskiego za 

długoletnie propagowanie działań, związanych z Powstaniem Wielkopolskim 
 WOJEWÓDZKI  KONKURS  HISTORYCZNY ,,1939-1945. Wojenne losy Polski i 

Polaków”  
 II LUBUSKI TURNIEJ HISTOTYCZNY ,,SZARE  SZEREGI” - - udział regulaminowej 

grupy  uczniów (3) w zmaganiach turniejowych uczniów  szkół podstawowych z kl VI-VIII 
z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego – Gorzów Wielkopolski - 11.06.2019 – w trakcie 
realizacji 

 MISTRZ  HISTORII  - Szkolny Konkurs Historyczny na poziomie poszczególnych klas: 
Mistrz Historii Klas Czwartych, Piątych, Szóstych, Siódmych, Ósmych - w trakcie 
realizacji: 6.06.2019, udział  45 uczniów  
 

 
3. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie: 
 udział w otwartych wykładach na UAM w ramach projektu „POTĘGA MATEMATYKI ” 
 CZYTAM Z KLASĄ - ogólnopolski projekt edukacyjny dla klas I-III 
 Uczymy dzieci programować. 
 Ogólnopolski projekt związany z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości „ Piękna nasza Polska cała” 
 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (organizacja), 
 Dzień Bezpiecznego Internetu, 
 Projekt Nauka dla Ciebie: „Naukobus” 
 projekt edukacyjny „Idę do szkoły”- przygotowanie dzieci 6- letnich do rozpoczęcia nauki 

w szkole (warsztaty psychologiczne: samodzielność, odpowiedzialność, współpraca w 
grupie etc). 

 projekt włączający dziecko z zespołem Aspergera do klasy. 
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 projekt „Mama i tata uczą mnie szacunku do pracy” 
 Certyfikat dla ZS w Chludowie w Ogólnopolskim Konkursie Szkolny Klub Wolontariatu 
 „Nie jesteś sam” –udział w projekcie dofinansowanym ze środków Programu Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich. 
 
 

4. Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku:  
  „Tydzień obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego”, 
 „Szkoła Młodych Patriotów”, 
 „Trzymaj Formę”, 
 „Bieg po zdrowie”, 
 „Ratujemy i uczymy ratować” Fundacji WOŚP, 
 Ogólnopolska akcja czytelnicza „Jak nie czytam jak czytam”, 
 „Polska moja ojczyzna”, 
 „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, 
 „Książka najlepszym przyjacielem”, 
 „ Mały Miś- „Kulinarne warsztaty z misiem”, 
 „Mały Miś” – Kuferek Kreatywności Małego Misia”, 
 „Bohater dnia”, 
 „Kochajmy zwierzęta”, 
 „Czytanie na dywanie”, 
 „Przyjaciele Zippiego”, 
 „Eko – przyjaciele”. 
 
5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:  
 Projekt edukacyjny „Trzymaj formę”; 
 Udział klas trzecich w programie edukacyjno-wychowawczym w Państwowym Muzeum 

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 
 Bezpieczny Puchatek – ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I 

szkół, dotyczący tematu: „Bezpieczeństwo w czterech obszarach aktywności dziecka: na 
drodze, w domu, szkole oraz w Internecie. Zasady bezpiecznych zachowań wraz z 
sytuacjami, które mogą być dla dzieci niebezpieczne. Podstawowe zasady ruchu 
drogowego, schemat udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego reagowania w 
przypadku zagrożeń, treści związane z technikami szybkiego uczenia się i pobudzania 
kreatywności. 

 Program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut 
Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. 
 

3. Realizacja programów edukacyjnych i wychowawczych  
 
1. Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie: 
 Udział w programie „bezpieczny Przedszkolak”; 
 Udział w programie: „Wiem, czuję, rozumiem”; 
 Udział w kursie I pomocy przedmedycznej. 
 
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie: 
 Praca nad ilustrowanymi dziejami gminy Suchy Las (premiera wrzesień/październik 2019) 
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 Przygotowywanie uczniów do konkursów: wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i II wojnie 
światowej, Mistrz Historii, o formach walk o niepodległość, np. o żołnierzach wyklętych, 
Konstytucji 3 Maja. 

 Promocja działań humanistycznych na stronie internetowej szkoły oraz w prasie lokalnej: 
 Współpraca z biblioteką i nauczycielami plastyki: 

- drukowanie i naklejanie miesięcznych wyników na planszach do konkursów 
polonistycznych 
- spotkania literackie “ Piątek... z historią” - Średniowieczny Couture - przygotowanie 
makiety zamku, księgozbioru oraz strojów z epoki, prowadzenie mini wykładu o modzie w 
epoce średniowiecza 

 „Akademia filmowa” – klasa 6c,  „Gatunki filmowe”. „Sprawozdanie i recenzja. Ćwiczenia 
redakcyjne” – cykl zajęć  związanych z filmem.kl.6c 

 „Interdyscyplinarne spojrzenie na sztukę” – zajęcia w Panoramie Racławickiej we 
Wrocławiu kl. 5b, 5c 

 Udział w 22. Biennale Sztuki dla Dziecka  - CK ZAMEK, 29.05. 
 Udział w Finałowym Pokazie i GALI Festiwalu Filmów Dziecięcych  OKO 

KALEJDOSKOPU – 5.04., CK ZAMEK w Poznaniu - udział uczniów w warsztatach 
filmowych ,,Tańce łamańce”, prezentacja filmu warsztatowego w spocie na kanale Youtube 
(decyzja Organizatorów)  

 Realizacja działań, związanych z edukacją teatralną – wycieczka kl. VB – Teatr Artenes 
,,Złodziej czasu”  - 5.02. 

 Realizacja spotkań w ramach całorocznego cyklu  ,,KOLOROWY UNIWERSYTET” - 
Wydział Chemii, Wydział Biologii + Ogród Botaniczny, Wydział Anglistyki, Wydział 
Teologiczny, Absolutorium w Auli UAM w Poznaniu 

 „Piątek z …literaturą -- podsumowanie dla ósmoklasistów: 
 „Piątek z … kryminałem” – edycja II dla siódmoklasistów: 
 Projekt "Kino" - we współpracy z CKiB w Suchym Lesie Projekt „Kino”- recenzje, 

szóstoklasiści wzięli udział w warsztatach ze smartfonem 
 Zajęcia przygotowujące do konkursów polonistycznych dla uczniów zdolnych, zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze. 
 Internetowy Klub nauczyciela Uczę.pl – pomoce dydaktyczne WSiP – język polski klasy 

4, 5 7 i 8, platforma edukacyjna dla nauczycieli i uczniów WSiP.net – dostęp do 
multipodręcznika. 

 Tworzenie gier RPG z "Hobbita" + wystawa w bibliotece szkolnej- możliwość zagrania 
 Biblioteka - prezentacja  pt. „Arkady Fiedler- całe życie w podróży” dla klas szóstych, 

siódmych i ósmych w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
 Konkursy polonistyczne - szkolne: kl. IV – „Czytam i rozumiem” - czytanie ze 

zrozumieniem; kl. V – „Między słowami” - językowy ; kl. VI – „Z gramatyką za pan brat” 
– gramatyczne; kl. VII – „Piszę na szóstkę!” – doskonalenie pisania dłuższych form  
wypowiedzi. 

 Projekty historyczne: ,,Mamy Niepodległą!" - działania związane ze szkolnymi obchodami 
Jubileuszu Setnej Rocznicy Niepodległości Polski 

 udział w Wielkopolskim Konkursie Historycznym ,,Orły Powstania Wielkopolskiego", 
zorganizowanie wystawy prac uczniowskich (wystawa korytarzowa) 

 udział grupy uczniów (8 uczennic z kl. V,VIII) w Wielkopolskim Konkursie ,,Epizody 
Powstania Wielkopolskiego w komiksie i plakacie" - 16.10., Poznań ( org. przez Biuro 
Edukacji Narodowej IPN, Wielkopolski Kurator Oświaty, Wielkopolskie Muzeum 
Niepodległości, Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu) 

 udział grupy uczniów ( 5 uczniów z kl.VI, VII, VIII) w XII Wielkopolskim Konkursie 
Historycznym ,,Bohaterowie Wielkopolskiej Drogi do Niepodległości, zakończonej 
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Zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim 1918 - 1919", organizowanym przez 
Stowarzyszenie im. Ks. Prof. E. Nawrota i Szkołę Podstawową nr 28 w Poznaniu ( Kiekrz, 
20.10. 2018r.) 

 przeprowadzenie szkolnych eliminacji Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu 
Wielkopolskim ,,Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej" - 20.12. ( 5 uczniów zakwalifikowało 
się do finału w marcu 2019 r) 

 ,,BohaterON.Włącz historię!" - udział uczniów w napisaniu i wysłaniu kartek do 
Powstańców Warszawskich (435 kartek, wrzesień-październik 2018 r.); 

 „Gramatyka od kuchni” – co łączy jedzenie z analizą zadań złożonych?; 
 „Epicki miszmasz” – z jakiego utworu pochodzi rekwizyt?; 
 „W służbie Jej Królewskiej Mości” – na tropie szajki przemytników dzieł sztuki; 
 Spotkanie w CK i BP w Suchym Lesie z pisarką  Renatą Piotrowską autorką książki pt. 

„Wszystkie moje mamy”. Spotkanie poprzedzone było lekcjami przybliżającymi postać 
Ireny  Sendlerowej, bohaterki książki. Po lekcji uczniowie pisali sprawozdanie ze spotkania 
– klasy 5a, 5c, 5d, 6c; 

 Udział uczniów kl. Vb w Szkolnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej. 
 

 

3. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie: 
 częściowa realizacja programu „Ekipa Chrupasa ”w ramach kampanii promującej program 

„Owoce i warzywa w szkole ” program „Sieciaki.pl ” misja bezpieczny internet; 
 Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez udział                       

w konkursie plastycznym, koncercie pieśni patriotycznych; 
 Dzień Dobrego Słowa; 
 udział w projekcie „Piękna nasza Polska cała” (zajęcia prowadzone w przedszkolu); 
 realizacja programu profilaktyczno- wychowawczego Spójrz Inaczej w klasie III. 
 
4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:  
 Realizowanie bezpłatnej wersji programu Insta.Ling dla Szkół – aplikacji do nauki słówek 

języków obcych oraz ortografii języka polskiego; 
 „Wieża czytelnicza”  
 Mały Medyk – Współpraca z Uniwersytetem Medycznym im. L. Marcinkowskiego                

w Poznaniu; 
 Zajęcia z profilaktyki uzależnień dla uczniów klas 4-8 – spotkania z Panią Małgorzatą 

Biskup –organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las; 
 „Profilaktyka zdrowia psychicznego”-zajęcia w klasach piątych z nauczycielem terapeutą; 
 „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – zajęcia dla klas siódmych, ósmych i trzecich 

gimnazjalnych organizowane przez Urząd Gminy Suchy Las; 
 Udział klas trzecich gimnazjalnych w lekcji historii w Państwowym Muzeum Auschwitz - 

Birkenau w Oświęcimiu w ramach projektu edukacyjnego; 
 Projekt edukacyjny „Dzień zdrowia” organizowany przez nauczycieli, psychologa, 

pedagoga szkolnego. 
 
5. Zespół Szkół im. 7 Pułku strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku 

 Koncerty dla dzieci z klas I-III – współpraca z Agencją Bonsai; 
 Wykonanie świątecznych kartek  dla seniorów ze Stowarzyszenia ,,Mali bracia Ubogich”. 
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4. Programy autorskie,  innowacje pedagogiczne w jednostkach oświatowych   
 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie: 
 „Piątek z literaturą” –zajęcia wieczorno-nocne dla klas 7 – zgłoszone do Kuratorium                       

w ramach dobrej praktyki; 
 „Szczęśliwy start”- program adaptacyjny dla przedszkolaków;  
 Podział języka angielskiego w klasach 7 na grupy między klasowe ze względu na poziom                 

i umiejętności językowe; 
 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – obejmuje całą szkołę; w klasach 

siódmych    debaty ” Klasa z Klasą”; 
 Szkolna Rada Wolontariatu dla klas 7-ych. 

 
3. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie: 
 Gminny konkurs piosenki „Sing mit mir”; 
 zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci 3- letnich; 
 program autorski nauczania wf. 

 

4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:  
 Zdzisław Guzik – własny program nauczania  zajęć technicznych w gimnazjum 

„Program nauczania w gimnazjum – zajęcia techniczne”; 
 Małgorzata Andrzejczak, Agnieszka Włodarczak – własny program nauczania zajęć 

artystycznych w gimnazjum „Laboratorium sztuki XXI wieku – ze sztuką za pan brat”; 
 Program własny: Program adaptacyjny Szczęśliwy Start- Justyna Szkudlarska; 
 Publikacje naukowe: 

1. Szczechowiak E. (2019) Value of work of a career counselor [w:] Šimik O., Skibska 
J.,(red.), Perspectives of Pre-primary and Primary Education – Challenges and 
Strategies, University of Bielsko-Biala, Ostrava – Bielsko-Biała.  
2. Szczechowiak E., (2019). Oczekiwania pracodawców a rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej wśród uczniów w oczach szkolnego doradcy zawodowego. [w:] Hellera 
W., Kaźmierska M., Wieczorek M., (red.), Dlaczego szkoła nie ufa emocjom? Dążenie 
emocjonalne w przestrzeni szkolnej i akademickiej, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. 

 
 
5. Przedszkole „Leśnych Ludków w Suchym Lesie:  
 program autorski profilaktyki logopedycznej ,,Przygody Języczka Wędrowniczka'' 

 
5. Współpraca międzynarodowa i krajowa szkoły (wizyty szkół w ramach współpracy)  
 

1. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie: 
 ” Drzewo św. Franciszka’- wykonanie projektu ekologicznego  i zasadzenie drzew 

przed szkołą; 
 Wizyta szkoły z Poronina maj 2019; rewizyta – czerwiec 2019; 
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 Wymiana międzynarodowa – z Niemcami i Węgrami. 
 
 

 

2. Zespół Szkół im. 7 Pułku strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku: 
 Udział w projekcie ,,Korespondencyjny przyjaciel” - nawiązanie współpracy ze 

szkołą z Hiszpanii i Włoch - wymiana wielkanocnych  kartek, przepisów, informacji o 
sobie, szkole i najbliższym otoczeniu. 
 

 
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:  
 Erasmus+ "Small businesses in the European regions - step by step" – raport z 

działalności; 
 Erasmus+ napisanie nowego projektu "A school of democracy"; 
 Udział w programie wymiany szkolnej z Gymnazjum Isernhagen - wyjazd 20 uczniów; 
 Międzynarodowy projekt realizowany w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia 

SocioMovens; 
 Wymiana partnerska z gminą Ząb. 

 
 

6. Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły: 
 

1. Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie: 
 Koncert ,, Przedszkolakom pod choinkę’’ organizowany przez Przedszkole dla całej 

społeczności Suchego Lasu; 
 Cykliczny udział dzieci w koncertach PRO SINFONIKA. 

 
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie: 

 W ramach 100 rocznicy odzyskania Niepodległości -posadzenie kapsuły czasu i 
posadzenie pamiątkowej lipy z przedstawicielem Rady Osiedla i wnuka powstańca 
Wielkopolskiego (od ul. Szkolnej na skwerze); 

 VI miejsce na najbardziej usportowioną szkołę podstawową w powiecie poznańskim; 
 Studniówka klas 8-ych i zakończenie klas 8 w Centrum Kultury 

 
 
3. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie: 
 Organizacja Gminnych Obchodów Dnia Niepodległości - Golęczewo 11 XI 2018; 
 Szkolne Mikołajki (współpraca z rodzicami); 
 Jasełka szkolne; 
 Premiera filmu „Komórkowcy” – wrzesień; 
 Realizacja projektu filmowego (od września do stycznia) i premiera filmu „Psiastoria” 

– luty; 
 Realizacja projektu filmowego i tworzenie filmu Oryginały (od marca do czerwca); 
 Udział Teatru Bez Granic w Ratajskim Przeglądzie Teatrów Nocą 29.03.2019; 
 Udział w projekcie ogólnopolskim „Jak nie czytam, jak czytam”; 
 Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; 
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 Przedstawienie na dzień Babci i Dziadka; 
 Warsztaty z rodzicami „Rozwijanie sprawności manualnych i grafomotorycznych 

dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym”; 
 Zbiórka charytatywna „Opatrunek na ratunek”, „Zbiorka dla dzieci w Otorowie”; 
 Gminne Biegi Przełajowe; 
 Gminne Rozgrywki Piłki Siatkowej; 
 Współpraca w zakresie wolontariatu z OPS z Suchego Lasu, przygotowywanie  kartek 

świątecznych dla seniorów i dzieci z hospicjum;  
 Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich z Golęczewa – zbiórka dla rodziny                     

z Golęczewa. 
 

 
4. Zespół Szkół im. 7 Pułku strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku: 

 1-5 października 2018 r. Tydzień obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego: 
- taniec z biało-czerwonymi szarfami – grupa baletowa, 
- stroje i tańce ludowe z terenu Wielkopolski – klasy I-III, 
- prezentacje multimedialne o genezie, przebiegu i najważniejszych epizodach 
Powstania Wielkopolskiego – klasy VI-VIII i gim., 
- tworzenie kotylionów narodowych, zakładek do książek – klasy I-III,, plakatów 
o wielkich Wielkopolanach, projektów znaczków pocztowych o Powstaniu 
Wielkopolskim – klasy IV-VIII i gim., 
- Konkurs Wiedzy o Powstaniu i Poznaniu – klasy IV-VIII i gim., 
- X Szkolny Maraton Humanistyczny – klasy VII-VIII i gim., 
- konkurs gwarowy – klasy I-III, 
- konkurs wokalny „Marsylianka wielkopolska i inne piosenki powstańcze” - klasy 
IV-VIII i gim., 
- Konkurs Literacki „Powstanie Wielkopolskie w poezji i prozie” – klasy IV-VIII 
i gim., 
- wycieczka po Poznaniu szlakiem powstańców wielkopolskich – klasy V, 
- wykład prof. Artura Kijasa z UAM o genezie Powstania Wielkopolskiego, 
- przedstawienie o Powstaniu Wielkopolskim (w wykonaniu klas ósmych i gim.) 
dla wszystkich uczniów; 

 Pasowanie pierwszoklasistów; 
 Projekt - konkurs „Szkoła Młodych Patriotów”: 

- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – wszystkie klasy. 
Klasy IV-VIII i gimnazjum: 
- Konkurs Pieśni Patriotycznej pt. „Droga do Niepodległości”, 
- obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości – akademia, 
- konkurs literacki „Mała Ojczyzna”, 
- konkurs historyczny „Dzieje Polski a patriotyzm”. 
- konwersatoria pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”, 
- kodeks postaw patriotycznych, 
- plakaty o stuleciu odzyskania niepodległości; 

 Bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy – w ramach programu RUR Fundacji 
WOŚP; 

 Kiermasz bożonarodzeniowy we współpracy z Radą Rodziców (cała szkoła): 
- sprzedaż ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów, 
- występy artystyczne uczniów na scenie, 
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- wspólne śpiewanie kolęd, 
- wykonywanie mydełek glicerynowych - warsztaty, 
- wykonywanie zawieszek w kształcie aniołków – warsztaty, 
- akcja „Zostań dawcą szpiku”, 
- świąteczna fotografia, 

 kiermasz używanych książek i płyt; 
 Wigilia szkolna – jasełka, konkursy kolęd i spotkania opłatkowe w klasach – cała 

szkoła; 
 Konkurs „Szkolny Mistrz Ortografii” - klasy IV-VIII i gim; 
 Konkurs logopedyczno-czytelniczy - kl. I-III; 
 Spotkanie z podróżnikiem Aleksandrem Dobą – wszystkie klasy; 
 Balik karnawałowy kl. I-III i zabawa karnawałowa klasy IV-VIII i gim.; 
 Maraton matematyczno – przyrodniczy - klasy VII-VIII i gim.; 
 Święto Młodości – zabawy integracyjne dla klas IV-VIII i gim.; 
 Święto Wiosny połączone z akcja ukwiecania szkoły – kl. I-III; 
 Akcje Małego Samorządu Uczniowskiego: „Zielony parapet”, „Wiosenne kanapki”, 

”Zajączki w szkole” - kl. I-III; 
 Konkurs mitologiczny – kl. V; 
 Konkurs czytelniczy “Andersen” - kl. II; 
 Konkurs czytelniczy “Biblioteka moich marzeń” – wszystkie klasy; 
 Konkurs kaligraficzny - kl. I-III; 
 Dzień Dziecka - kl. I-III:- teatrzyk kamishibai, 

- warsztaty plastyczno-techniczne,  
- turniej piłki nożnej. 

 Ogólnopolska akcja czytelnicza  „Jak nie czytam jak czytam” - kl. I-III; 
 Wiosenny plener - kl. I-III; 
 Konkurs literacki „Moje wakacje” – kl. I-III; 
 Dzień Talentów – wszystkie klasy; 
 Dzień Teatru – wszystkie klasy oraz (po południu) rodzice; 
 Dzień Sportu Szkolnego– rozgrywki sportowe oraz spotkanie ze sportowcami 

Marcinem Urbasiem i Adamem Wojciechowskim – wszystkie klasy; 
 Słodkie poniedziałki – wybrana klasa serwuje własne wypieki; 
 Redagowanie szkolnej gazetki „Sprawki spod Ławki”, 
 Działalność Samorządu Uczniowskiego - organizacja uroczystości i imprez 

integrujących społeczność szkolną; na końcu półrocza i roku szkolnego apel 
podsumowujący; 

 Dzień Pluszowego Misia; 
 Uroczysty Apel Niepodległościowy; 
 Spotkania choinkowe i jasełka w przedszkolu, Dzień Babci i Dziadka, Bal 

karnawałowy, Powitanie wiosny; 
 „Zwiastuny Wiosny w Biedrusku” – konkurs fotograficzny; 
 „Witamy wiosnę” – przedstawienie dzieci – dzieciom; 
 „Zwiastuny wiosny” – spacer edukacyjny do Radojewa; 
 „Bezpieczny przedszkolak” – szkolenie dla dzieci; 
 Piknik rodzinny; 
 „Majowa łąka” – konkurs plastyczny; 
 „Rzepka” – przedstawienie Panie – dzieciom; 
 „Las to nasz dom” – konkurs plastyczny; 
 Udział w akcjach:- „Opatrunek na ratunek”: 

- pomoc dla zwierząt ze schroniska, 
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- zbiórka nakrętek, - „Kasztanobranie”; 
 Pomagamy Idze (dziewczynka z cukrzycą). 

 
 

5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie: 
 Współprowadzenie spotkania dla dyrektorów szkół dotyczącego aktów prawnych 

regulujących funkcjonowanie doradztwa zawodowego w szkołach, realizacji doradztwa 
zawodowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, 
współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz przykłady dobrych praktyk; 

 Zorganizowanie na terenie Szkoły Podstawowej nr.2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 
szkolenia dla członków sieci doradztwa zawodowego z zakresu prawidłowego 
tworzenia dokumentów aplikacyjnych; 

 Udział klas trzecich gimnazjalnych w lekcji historii w Państwowym Muzeum 
Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu w ramach projektu edukacyjnego; 

 Prelekcja dla rodziców „Doradztwo zawodowe w kontekście wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej i przyszłej ścieżki kariery naszego dziecka”; 

 Szkolny Dzień Talentów; 
 „Dzień Otwarty – Dni Kariery dla gimnazjalistów i ósmoklasistów”, czyli cykl spotkań 

z absolwentami gimnazjum promującymi wybrane szkoły ponadgimnazjalne oraz 
ponadpodstawowe; 

 Cykl spotkań z artystami zorganizowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 
2  im. Jana Pawła II w Suchym Lesie; 

 Uroczystości szkolne związane z: Dniem Edukacji Narodowej, Świętem Odzyskania 
Niepodległości, Powstaniem Wielkopolskim,  Jasełkami, Świętem Konstytucji 3 Maja,  
Dniem Książki;  

 akcja pisania kartek do uczestników Powstania Warszawskiego (BohaterON);  
  Mikołajkowy kiermasz charytatywny;  
 akcja pisania kartek i listów do chorych dzieci (Marzycielska Poczta); 
 zbiórka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych przebywających w szpitalach; 
 akcja Żonkile i we współpracy z biblioteką szkolną wystawa poświęcona historii Getta 

Warszawskiego oraz wystawa książek dotyczących Holokaustu;  
 wystawa edukacyjna na temat dobrych manier: „Savoir Vivre”. 
 

 

7. Dopłata do biletów szkolnych/bezpłatny przejazd dla uczniów szkół podstawowych oraz 
uczniów dotychczasowych gimnazjów na terenie Gminy Suchy Las  
 

Od stycznia 2018 r. na terenie gminy Suchy Las wprowadzono uprawnienia do korzystania                  
z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz 
uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych zgodnie                     
z Uchwałą nr XLI/467/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia 
uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół 
podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Suchy Las.  
Bilet obowiązuje przez okres trwania roku szkolnego na obszarze stref biletowych B oraz C 
aglomeracyjnego systemu transportu publicznego zarządzanego przez ZTM Poznań.   
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8. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół  
 

W roku szkolnym 2018/2019 gmina zapewniła dowóz do szkół  uczniom niepełnosprawnym. 
Łączna kwota za dowóz wyniosła 417 404,12 zł.   
Dowóz indywidualny: 20 962,20 zł. 
 

9. Bezpłatne podręczniki dla uczniów  

 
Na podstawie art. 116  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 655) 
uczniowie szkół podstawowych klasy I-VIII i klasy gimnazjalne w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali 
darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. 
 
W roku szkolnym 2018/2019 z Rządowego Programu „Dotacja celowa na wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” skorzystało łącznie 2277 uczniów. 
Łączna kwota przekazana do szkół wynosiła: 246 972,10 zł. 
 
 

G. Osiągnięcia uczniów  
 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie: 
  

 
 
 
 
 
 

Rok szkolny 
2018/2019 

 

Konkurs Osiągnięcia ucznia/miejsce 
Finał XI edycji Wojewódzkiego Konkursu 

Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 
,,Tobie, Polsko, ta kropla krwi wrzącej!” – 

12.03.2019, kategoria klas VI – VIII 

LAUREAT   III miejsca – 
ADAM  GARSTKIEWICZ, kl. 

VIIa 

Prezentacja multimedialna połączona 
wystąpieniem członków Klubu Przyjaciół 

Biblioteki dla klas 4-6 “ Zbigniew Nienacki 
- twórca przygód o Panie 

Samochodziku”Recytatorski „Wiosenne 
przebudzenie” 

etap szkolny – wyłonienie 3 
finalistów: Zofia Baranowska 5 

d, Wiktor Gumny 6 c, Zofia 
Buszkiewicz 5 b 

etap  gminny – 2. miejsce 
Wiktor Gumny 6 c, wyróżnienie 

Zofia Baranowska 5 d 
 

Ortograficzne potyczki – konkurs 
powiatowy dla klas VI: 

 

- etap szkolny i gminny 
– 3 finalistów 

etap powiatowy – reprezentacja: 
Amelia Szkudlarz 6 e, Amelia 

Petz 6 e, Julia Siudak 6 b 
 

WOJEWÓDZKI  KONKURS  
HISTORYCZNY ,,1939-1945. Wojenne 

losy Polski i Polaków” 

LAUREAT I MIEJSCA – JAN  
MARCINIAK, kl. VIIId 
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2. Zespół Szkół im. 7 Pułku strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku 
 

 
Rok szkolny 
2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs Osiągnięcia ucznia/ miejsce 
Ogólnopolska Olimpiada  

Przedmiotowa z matematyki Olimpus sesja 
zimowa 

laureat – II miejsce 
Maksymilian Norkiewicz kl. 8a 

Międzynarodowy Konkurs  
„Kangur Matematyczny” 

Wyróżnienie: Michał 
Charaszkiewicz kl. III 

gimnazjum 

Ogólnopolski konkurs z języków obcych 
,,Albus'' 

Wyróżnienie: Michał 
Charaszkiewicz kl. III 

gimnazjum 
IV Wielkopolski Konkurs Szkolnej 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

I miejsce (Zloty Dyplom) 
w kategorii klas IV-VI 

XIX Przegląd Małych Form Teatralnych 
w Robakowie 

Starsza i młodsza grupa 
teatralna ex aequo II miejsce 

XIX Przegląd Małych Form Teatralnych 
w Robakowie 

Antonina Łopka, Gabriela 
Łopka – nagrody za 

mistrzowską grę aktorską 
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 

w Suchym Lesie 
Julia Spottek – III miejsce;  

Gabriela Łopka - wyróżnienie 
 Piłka Ręczna  

Mistrzostwa Gminy Suchy Las 
II miejsce: klasy IV-VI 

II miejsce: klasy VII-IIIG 
 Piłka Koszykowa  

Mistrzostwa Gminy Suchy Las 
II miejsce: klasy IV-VI 

III miejsce: klasy VII-IIIG 
 Piłka Siatkowa  

Mistrzostwa Gminy Suchy Las 
II miejsce: klasy IV-VI 

III miejsce: klasy VII-IIIG 
Tymbark Turniej Piłki Nożnej  

Finał Wojewódzki 
IV miejsce: klasa IV 

 
3. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok szkolny 
2018/2019 

 

Konkurs Osiągnięcia ucznia/ miejsce 
Międzynarodowy  konkurs matematyczny 

KANGUR dla klas 3-4 
Wyróżnienie - Paweł Więcek 

Ogólnopolski konkurs matematyczny Alfik Wyróżnienie - Paweł Więcek 

Woj. Konkurs Matematyczny 
Cichy Kacper – finalista 
Korzeniewicz - finalista 

Ogólnopolski Konkurs Edukacji 
Wczesnoszkolnej ZUCH 

Marcin Haduła – 13 miejsce w 
kraju- tytuł laureata 

Konkurs fotograficzny „Chronione i 
zagrożone owady Poznania i okolic” 

2 wyróżnienia 

VI OTWARTA REGIONALNA 
PARAFIADA DEKANALNA – 
OBORNIKI 11 czerwca 2019 r. 

I miejsce 

Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego 
Zakwalifikowanie się do etapu 

rejonowego 

XVIII Gminny Konkurs Recytatorki 
Iwona Balcerek – zwycięzca 
Jacek Kaczmarek - finalista 

Woj. Konkurs Chemiczny 1 laureat 
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4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rok szkolny 
2018/2019 

 

Konkurs Osiągnięcia ucznia/ miejsce 

Wojewódzki Konkurs Chemiczny 5 laureatów 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny 1 finalista 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 1 laureat 

Wojewódzki Konkurs Geograficzny 3 finalistów 

Wojewódzki Konkurs Fizyczny 1 finalista 

Ekonomiczny Klucz do Przyszłości 1 laureat 
Międzynarodowego Konkursu 

Matematycznego Kangur 
wynik bardzo dobry i 

wyróżnienia 
Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek z 

języka angielskiego 
1 laureat 

Wojewódzki Konkurs Recytatorski MDK2 
Poznań 

2 finalistki 

konkursie informatycznym "Avatarek" II miejsce 

Turniej Informatyczny EIE (Edukacja - 
Informatyk - E-zabawa) 

I i II miejsce 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Święci i 
błogosławieni Karmelu" Poznań 

-nagrodzona 1 uczennica w 
kategorii VII klas 

 

 
H. Baza lokalowa - Inwestycje  i ważniejsze remonty  
 

1. Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie: 
 Zakończono I etap modernizacji placu zabaw; 
 Montaż klimatyzacji w 4 z 10 sal dzieci. 

 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie: 
 remont szatni przy sali gimnastycznej dla dziewcząt i chłopców; 
 malowanie Sali gimnastycznej; 
 założenie terenu zielonego od ul. Szkolnej i Jagodowej; 
 utworzenie ”Miasteczka ruchu drogowego” na terenie szkoły; 
 instalacja żaluzji i światłowodów w części edukacji wczesnoszkolnej – całe skrzydło 

budynku. 

 

3. Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie: 
 Odwodnienie placu zabaw w przedszkolu w Chludowie – Kościelna 12; 
 Założenie klimatyzatorów w przedszkolu w Chludowie – Kościelna 12; 
 Remont kuchni w szkole w Chludowie – Szkolna 3; 
 Remont szatni w szkole w Chludowie – Szkolna 3. 
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4. Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku: 

 Remont zabudowy kuchennej w pomieszczeniu gospodarczym przy pokoju 
nauczycielskim – styczeń 2019 r.; 

 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem szatni – kwiecień 2019 r.; 
 Wykonanie robót budowlanych malarskich związanych z remontem pomieszczeń sal 

lekcyjnych w budynku szkolnym ul. Wojskowa 5 – wszystkie sale lekcyjne i korytarz 
na piętrze – sierpień 2019 r. 

 
 

5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie: 
 
 Przystosowanie pięciu „boksów” szatni do funkcji pomieszczeń biurowych; 
 Odmalowanie pomieszczeń administracyjnych; 
 Remont 1 łazienki uczniowskiej. 

 
 
 


