
WYWIADÓWKA

luty 2021 r.

Szkoła Podstawowa 

im. Mieczysława Romanowskiego 

w Józefowie



W roku szkolnym 2020/2021
w I półroczu w klasach I-VIII uczyło się 

219 uczniów, którzy uczęszczali do 
11 oddziałów.

Zatrudnionych było 30 nauczycieli, 
w tym bibliotekarz, pedagog, 

logopeda.



Wyniki klasyfikacji 
śródrocznej klas

Klasyfikowanych 
zostało

219 uczniów z 11 
klas.



Średnia ocen klas
po I półroczu



Uczniowie mający dostosowanie wymagań 
na podstawie opinii PPP



Wyniki oceny 
zachowania 
po I półroczu



Terminy postępowania rekrutacyjnego 
na rok szkolny 2021/2022 do szkół 

ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 
będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

Szczegóły na stronie Lubelskiego Kuratorium Oświaty

www.kuratorium.lublin.pl



Trwają zapisy do klasy 
pierwszej naszej szkoły

na rok szkolny 2021/2022

Szczegółowe informacje, 
terminy, wzory dokumentów 
można znaleźć na stronie 
internetowej naszej szkoły

www.spjozefow.pl

Żródło: www.gifyjagusi.pl

http://www.spjozefoe.pl


Egzaminy- klasy 8 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy 
się w semestrze wiosennym

Termin 
główny

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin
dodatkowy

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00



Informacje szczegółowe
o egzaminie klas ósmych

na stronie www.oke.krakow.pl

http://www.oke.pl


Szkoła kontynuuje realizację projektu 
"Profilaktyka nadwagi i otyłości"

Celem projektu jest zwiększenie świadomości w
zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i
otyłość oraz nabycie wiedzy w zakresie
przeciwdziałania tym problemom, wśród uczniów
klas V-VII szkół podstawowych z terenu
lubelszczyzny dzięki kompleksowej interwencji
edukacyjno-zdrowotnej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt „Profilaktyka nadwagi i otyłości”
realizowany jest przez Stowarzyszenie „Klub
XXI wieku” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego.



"Profilaktyka nadwagi i otyłości"
•badania diagnostyczne - celem badań będzie

realizacja indywidualnych badań (wzrost, masa
ciała, ciśnienie tętnicze krwi);

•zajęcia z edukacji zdrowotnej - realizacja
poprzedzona badaniem ankietowym ex-ante. Test
bada poziom wiedzy nt. prawidłowego odżywiania i
aktywności fizycznej;

•warsztaty dla wszystkich uczestników. (2 spotkania
po 45min./gr) Tematyka: „Zdrowe odżywianie się i
aktywny styl życia”;

•zajęcia z dietetyki - warsztaty dla wszystkich
uczestników (2 spotkania po 45min/gr.) Uczeń, u
którego wykryto nadwagę/otyłość (40% GD) z
opiekunem otrzyma indywidualną konsultację
(1spotkania =45min.) obejmującą m.in. wywiad
rodzinny w kierunku nadwagi/otyłości/chorób
towarzyszących, w tym możliwość leczenia oraz
inne sposoby postępowania. Spotkania
indywidualne w salach gwarantowana intymność;

•zajęcia z psychologiem - zajęcia dla wszystkich
uczestników, w formie zajęć edukacyjno-
warsztatowych (1 spotkanie - 45min. ).
Tematyka: motywacja, zaburzenia odżywiania
oraz czynniki psych. w procesie odżywiania;

•zajęcia praktyczne rozwijające aktywność
ruchową.- zajęcia mają na celu rozwijać
aktywność fizyczną. Zostaną skierowane do
wszystkich uczestników i będą prowadzone na
sali gimnastycznej/boisku szkolnym;

W ramach działań praktycznych uczniowie
otrzymają zestaw do samodzielnego
wykonywania ćwiczeń, tj.: mata do ćwiczeń,
skakanka, piłka gimnastyczna.



Jako szkoła poszukujemy nowatorskich rozwiązań, 
aby rozwijać zainteresowania uczniów -

wykaz realizowanych innowacji

1. "Angielski z pomysłem" - autor i realizator: Justyna Rezler, uczniowie klas I-VIII

2. "Ekonomia w praktyce" - autor i realizator: Aleksandra Kusztykiewicz, uczniowie kl. V

3. "Piszę, więc jestem" - autor i realizator: Elżbieta Kolaszyńska, uczniowie kl. VI-VIII

4. "Once upon a time....opowiem ci bajeczkę po angielsku." - autor i realizator Justyna 
Rezler, uczniowie kl. I-III

5. "Moda na zdrowie" - autor i realizator: Renata Kusztykiewicz, uczniowie kl. IV-VIII

6. "Matematyka z klasą. Myślę, liczę, gram, rozwiązuję." - autor: Ewa Buczkowska, 
realizatorzy: Ewa Buczkowska, Beata Droździel, uczniowie kl.II-III

7. "Baśnie i bajeczki nauczą i przepędzą smuteczki. Bajkoterapia." - autor i realizator: Ewa 
Lipian, uczniowie kl. I-III

8. "Robotyka i programowanie" - autor i realizator: Tomasz Lipian, uczniowie kl.VII-VIII

Informacje z realizowanych innowacji dostępne są na stronie internetowej szkoły.



"Co w szkole piszczy..." - szkolna gazetka

Od zeszłego roku szkolnego w naszej szkole uczniowie klas VI-VIII pod opieką
polonistki Elżbiety Kolaszyńskiej opracowują i wydają w wersji elektronicznej
gazetkę szkolną w cyklu miesięcznym. W poszczególnych numerach można zlaleźć
przepisy, ciekawostki, żarty, informacje o szkolnych wydarzeniach oraz bardzo
ciekawe wywiady. Zapraszamy wszystkich do czytania szkolnej gazetki a opiekunowi
oraz autorom artykułów i wywiadów serdecznie dziękujemy za super pomysł.

Kolejne numery gazetki są dostępne na stronie internetowej szkoły

www.spjozefow.pl

http://www.spjozefo.pl


Szkolne Koło 
Caritas

Od kilku lat w naszej szkole funkcjonuje 
Szkolne Koło Caritas pod opieką 
katechetki Bernardy Hejzner oraz księży 
Marcina Serafina oraz Mateusza Kicki.

Wolontariusze zrzeszeni w kole biorą 
udział w wielu akcjach charytatywnych 
na terenie szkoły i gminy. Informacje o 
realizowanych działaniach 
są systematycznie zamieszczane na 
stronie internetowj szkoły.



Drodzy Rodzice!

Bardzo dziękujemy za wszelką
pomoc, życzliwość i zrozumienie, 

zwłaszcza okazane w okresie
edukacji zdalnej.



Liczymy na Państwa wsparcie!
•W dopilnowaniu systematycznego i aktywnego udziału dziecka w zajęciach;

•W motywowaniu do systematycznego odrabiania prac 
domowych, prowadzenia zeszytów, odsyłania prac nauczycielom;

•W motywowaniu dziecka do systematycznego uczenia się;

•Wzmacnianiu w dziecku podstawowych zasad kulturalnego zachowania i 
funkcjonowania w społeczności, odpowiedzianego korzystania z multimediów.

Zapraszamy na stronę internetową szkoły, na której znajdziecie Państwo 
wszystkie ważne informacje o pracy szkoły

www.spjozefow.hekko.pl

http://www.spjozefow.hekko.pl



