
Sprawozdanie z pracy Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych za II półrocze       
r. szk. 2009/2010 

 
 Zespół pracował w składzie: 
Krystyna Pieczonka, Małgorzata Pisarczyk, Lidia Mróz- j. polski 
Elżbieta Majcher- muzyka 
Katarzyna Bartuś- historia 
Bogusław Bartuś- plastyka 
Piotr Majcher- oprawa multimedialna 
 
 Zespół przygotował wiele przedsięwzięć o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, 
reprezentujących i promujących społecznośc SP w Sieniawie. I tak:  
 
·18 i 19 marca w sali widowiskowej "Sokoła" w Sieniawie odbył się koncert pod hasłem "Bo 
piękno na to jest, by zachwycało..." przygotowany i zorganizowany przez L. Mróz, E. Majcher, 
P. Majchra i Bogusława Bartusia, w hołdzie Fryderykowi Chopinowi, z okazji dwustulecia 
urodzin i obchodów w Polsce roku chopinowskiego. Zaproszenia przygotowała p. Bożena Dyrda. 
Przed publicznością naszej szkoły i licznie zaproszonymi gośćmi (m.in. władze MiG Sieniawa, 
radni, dyrektorzy szkół, wójtowie gmin: Tryńcza, Jawornik Polski, Adamówka) zaprezentowali 
się uzdolnieni artystycznie uczniowie oraz nasz były wychowanek, obecnie student III r. 
Uniwersytetu Muzycznego im. Chopina w Warszawie- Paweł Janas, akordeonista. To wydarzenie 
kulturalne stało się promocją nie tylko naszej szkoły, ale również miejscowości i gminy. L. Mróz 
i P. Majcher zadbali, aby w Biuletynie Samorządowym Sieniawy ukazały się zdjęcia i tekst 
relacjonujący przebieg przedsięwzięcia, a w tygodniku "Gazeta Jarosławska" zamieszczono 
sprawozdanie z koncertu, który rozpoczął realizację projektu edukacyjnego pt. "Muzyka 
Chopina", zakończonego konkursem szkolnym o charakterze plastyczno- literackim. Pani E. 
Majcher przygotowała prezentację wybranych prac na korytarzu szkoły. Laureaci otrzymali 
nagrody książkowe ufundowane przez burmistrza MiG Sieniawa p. Adama Wosia: 
I miejsce: Aleksandra Pich i Bartosz Wikiera (kl. VIb) 
           Estera Saidło, Agata Łopatowska i Karolina Szyszka (VIc) 
                     Maciej Chamik (IVc) 
II miejsce: Agata Grycko i Patrycja Garbaty (VIb) 
                  Kamil Krokos (VIc), Karolina Paluch i Marlena Bachórz (IVc),  
                  Sylwia Musiał (IVa) 
III miejsce: Joanna Dyrda i Alicja Krzemińska (VIb), Katarzyna Mirek (VIb), 
                    Kamil Pietluch (IVc). 
 
·Panie K. Pieczonka, M. Pisarczyk i L. Mróz już 10. rok zrealizowały przedsięwzięcie pt. 
"Ortografia da się lubić", w ramach współpracy w Międzyszkolnym Zespole Polonistów. 
Zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny: 
- 4 lutego odbyły się eliminacje klasowe dla wszystkich uczniów klas IV-VI,  
- 25 marca odbyły się eliminacje szkolne, w których wzięło udział 57 zakwalifikowanych 
uczniów, 
-12 maja miał miejsce finał konkursu, gdzie uczestniczyło 56 reprezentantów szkół gminy, w tym 
38 z naszej szkoły. Zadania konkursowe na finał (dyktando i tekst z lukami) przygotowały 
polonistki z Gimnazjum w Sieniawie- panie: Alicja Jazienicka i Danuta Ożga. 
 



 Komisja konkursowa, w skład której wchodzą wszyscy poloniści szkół podstawowych 
gminy, ogłosiła 15 uczniów z naszej szkoły laureatami ( na 23 wszystkich laureatów). Oto oni:  
Mistrz Ortografii- Joanna Biedroń (Va, naucz. K. Pieczonka), 
I miejsce- Joanna Dyrda (VIb, naucz. M. Pisarczyk) i Estera Saidło (VIc, naucz. L. Mróz), 
II miejsce- Kinga Myszor, Alicja Krzemińska (VIb, naucz. M. Pisarczyk), Katarzyna Leja (VIa, 
naucz. L. Mróz), 
III miejsce- Marek Antosz (Va) i Małgorzata Krzemińska (IVc)- naucz. K. Pieczonka 
Wyróżnienia- Patrycja Garbaty, Wiktor Jagusztyn (VIb)- n. M. Pisarczyk 
                       Damian Paluch (VIc), Agata Wawrzaszek (VIa) i Katarzyna Łata (Vb)- n. L. Mróz 
                       Marlena Bachórz (IVc) i Anna Stawarz (Va)- n. K. Pieczonka. 
 
·X edycja konkursu i działalności zespołu została podsumowana imprezą pt. "Witajcie w 
Ortoglandii", która miała charakter środowiskowy i odbyła się 10. czerwca w budynku "Sokoła". 
Scenariusz uroczystości w formie turnieju ortograficznego drużyn- reprezentacji poszczególnych 
szkół gminy- opracowały panie: K. Pieczonka i M. Pisarczyk, które również czuwały nad 
prawidłowym przebiegiem konkursu i wspólnie z panem B. Bartusiem przygotowały tematyczną 
dekorację sceny. Nauczycielki zorganizowały także konkurs na herb ortograficzny szkoły, 
reprezentujący naszą drużynę, natomiast p. E. Majcher przygotowała uczniów do występu z 
piosenkami, które urozmaiciły turniej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz MiG 
Sieniawa, dyrektorzy szkół oraz reprezentacje uczniów. Na zakończenie imprezy laureaci 
Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe, 
ufundowane przez burmistrza p. A. Wosia, który objął honorowym patronatem jubileuszowy 
finał konkursu. Nastąpiła promocja naszej szkoły jako gospodarza konkursu i jego 
podsumowania oraz promocja Sieniawy i szkół gminy w postaci artykułu i zdjęcia 
zamieszczonego w "Gazecie Jarosławskiej", o co zadbała p. L. Mróz. 
·Z kolei panie K. Bartuś, M. Pisarczyk i E. Majcher przygotowały szkolną akademię z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja, dekorację wykonał p. B. Bartuś. 
·Pani K. Pieczonka opracowała scenariusz i reżyserię programu "W zdrowym ciele, zdrowy 
duch", propagującego aktywny i higieniczny tryb życia oraz przygotowała uczniów do występu 
na okoliczność oddania do użytku boiska "Orlik 2012". Pani E. Majcher przygotowała oprawę 
muzyczną i dzieci z klasy Ia do występu. Program został powtórzony w szkole 21 maja z okazji 
Dnia Patrona i dodatkowo wzbogacony o konkurencje sprawnościowe "na wesoło". 
·Panie K. Pieczonka, K. Bartuś i M. Pisarczyk pracowały w komisji na sprawdzianie po VI 
klasie, a p. L. Mróz była przewodzniczącą jednej z komisji  oraz pracowała w komisji na 
sprawdzianie w Gimnazjum w Sieniawie. 
·Panie polonistki opiniowały skierowania uczniów do PPP w Przeworsku. 
·P. K. Bartuś wypisała dedykacje na nagrodach książkowych dla laureatów konkursów (39 sztuk) 
oraz pracowała w komisji Mini Playback Show w Dniu Święta Patrona. 
·P. K. Pieczonka sprawowała opiekę nad uczniami klas V-ych na wycieczce do Rzeszowa, a 
obecnie wspólnie z p. E. Majcher przygotowują dzieci do występów podczas lipcowych Dni 
Sieniawy i obchodów 50. rocznicy MKS Sokół. 
·P. L. Mróz we współpracy z p. W. Augustyn- Daź (opiekunem SU) i p. M. Grycko 
(wicedyrektor) zainicjowały w naszej szkole i w gminie obchody Święta Polskiej 
Niezapominajki, które przypada na dzień 15 maja i znane jest w Polsce od ośmiu lat. W ten 
sposób SP w Sieniawie dołączyła do grona miłośników i propagatorów rodzimej przyrody, 
kultury i tradycji (w miejsce komercyjnych "walentynek"). Pod opieką nauczycielek uczniowie 



wykonali dwie tematyczne gazetki oraz bukieciki i pocztówki ( "niezapominajki"), którymi 
zostało obdarowane grono pedagogiczne i przyjaciele szkoły ( m.in. pan burmistrz i pan 
nadleśniczy)- w dowód pamięci i w nadziei na dalszą, życzliwą współpracę służącą wspólnemu 
rozwojowi. 
P. Augustyn- Daź napisała artykuł propagujący ideę święta i naszą szkołę do Biuletynu 
Samorządowego. 
·P. E. Majcher prowadziła zajęcia z chóru 3 godz. Tygodniowo. Uczestniczyli w nich uczniowie 
klas I-VI . Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności wokalno- instrumentalnych. 
Chór uświetniał  wszystkie imprezy organizowane przez naszą szkołę. 
·Z kolei p. Piotr Majcher sprawował nadzór techniczny nad sprzętem nagłaśniającym i 
oświetleniem, dbał o efekty dźwiękowe przedstawień oraz opracowywał i prowadził 
dokumentację medialną działalności naszego zespołu ( przesyłanie zdjęć do Biuletynu, 
umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły). 
·P. Bartuś przygotowywał dekoracje do wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez szkołę. 
·22 czerwca p. L. Mróz zorganizowała dla klasy VIa wycieczkę rowerową do gospodarstwa 
agroturystycznego z placem zabaw w Rudce. W sprawowaniu opieki pomógł p. Romuald Górski. 
·P. L. Mróz pozyskała sponsorów kosztów koncertu "Bo piękno na to jest, by zachwycało..." 
oraz nagród książkowych dla laureatów dwóch konkursów: ortograficznego i "Muzyka Chopina". 
Dzięki temu 39 uczniów otrzymało atrakcyjne nagrody i mogło doświadczyć poczucia 
satysfakcji. 
 
 Na podsumowanie pracy zespołu należy stwierdzić, że jesteśmy twórczy i inspirujący, 
dajemy szansę wszystkim uczniom i każdemu z osobna, łączymy nauczanie z wychowaniem, 
uczymy wrażliwości i odpowiedzialności. Współpracowaliśmy z całym środowiskiem lokalnym: 
z rodzicami, z władzami, instytucjami, przedsiębiorcami i mediami. Wszystkie podejmowane 
przez nas przedsięwzięcia były celowe, miały charakter ogólnorozwojowy i służyły promocji 
naszej społeczności szkolnej. Dziękuję wszystkim za współpracę. 
 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca  
Zespołu Nauczycieli  

Przedmiotów Humanistycznych 
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Sieniawa, 25 czerwca 2010r.  
 


