
rok szkolny 2014/2015





* Liczba nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 
– 72, 

w tym:
- stażystów – 2- stażystów – 2
- kontraktowych – 12
- mianowanych – 16
- dyplomowanych - 42

*Liczba pracowników administracji i obsługi 
–19 osób.



oddział Ilo ść oddziałów Liczba uczniów 
(razem)

„0” 5 134

I 8 179

II 5 120

III 5 125

IV 5 121

V 5 113

VI 5 115



I. DOBRE PRAKTYKI
I.1. ŚLUBOWANIE KLAS I – 29 WRZE ŚNIA

Dnia 29 wrze śnia 2014 r. klasy pierwsze zostały przyj ęte w poczet
uczniów naszej szkoły. 
W tym dniu pierwszoklasi ści składali uroczyste ślubowanie na
sztandar szkoły. Przyrzekali, że będą dobrymi uczniami, kolegami
oraz Polakami. 



29 września obchodzili śmy w naszej szkole „Dzie ń Patrona”. Wszyscy 
oddali śmy hołd naszemu patronowi poprzez pełnienie wart honor owych oraz 
ubranie si ę w stroje galowe.
Uczestniczyli śmy w uroczystym apelu, na którym za śpiewali śmy nasz hymn
narodowy. Klasy szóste wyjechały na wycieczk ę do Muzeum Hymnu 
Narodowego w B ędominie – miejsca urodzin Józefa Wybickiego.

I.2. DZIEŃ PATRONA SZKOŁY - 29 WRZE ŚNIA



I.3. WIECZÓR NIEPODLEGŁOŚCI – 12 LISTOPADA

Z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polsk ę niepodległo ści uczniowie
klas V wraz ze swoimi wychowawcami zorganizowali patrio tyczny wieczór
niepodległo ści dla swoich rodziców. Program przedstawiał drog ę
naszych przodków do wolnej ojczyzny wykorzystuj ąc fakty historyczne,
wiersze oraz pie śni. 
Uroczysto ść była wspaniał ą lekcja patriotyzmu nie tylko dla uczniów, ale
równie ż ich rodziców.



I.4. KIERMASZ ŚWIĄTECZNY – 8 GRUDNIA

8 grudnia odwiedził nasz ą szkoł ę Święty Mikołaj. Chodził od klasy do 
klasy i rozdawał wszystkim dzieciom słodycze. 
Z tej okazji zorganizowano kiermasz świąteczny prac dzieci oraz 
mikołajkow ą kawiarenk ę, w której mo żna było kupi ć pyszne wypieki 
domowe. Wszystko to odbywało si ę w otoczeniu wspaniałej świątecznej 
scenerii.



I.5. KONKURS KOL ĘD – 8 GRUDNIA

W ramach kiermaszu świątecznego na pi ęknie wystrojonej sali 
gimnastycznej odbył si ę konkurs kol ęd uczniów klas IV – VI. 



I.6. WIECZORNICA WIGILIJNA - 18 GRUDNIA
Oczekuj ąc na święta Bo żego Narodzenia zorganizowali śmy świąteczn ą 
wieczornic ę dla rodziców, która przybli żyła nam tajemnic ę świąt i 
wprowadziła nas w nastrój tego pi ęknego bo żonarodzeniowego okresu.



I.7. WIGILIA DLA DZIECI - 17 GRUDNIA

Jak co roku zorganizowali śmy wigili ę dla dzieci, któr ą na samym
początku odwiedził Gwiazdor z prezentami. Nie zabrakło równie ż
śpiewania kol ęd, dzielenia si ę opłatkiem i pocz ęstunku.



16 stycznia odbyła si ę zabawa karnawałowa dla klas 0 – III. Wszyscy 
świetnie si ę bawili. Przebrania były bardzo ciekawe i oryginalne.  

I.8. ZABAWA KARNAWAŁOWA – 16 STYCZNIA



28 stycznia wychowawcy klas IV wraz z nauczycielami ucz ącymi w tych 
klasach zorganizowali zabawy integracyjne dla uczniów i  ich rodziców 
pod hasłem „Karnawałowy zawrót głowy”. 
Każdy uczestnik spotkania mógł si ę sprawdzi ć w konkurencjach 
tanecznych oraz sportowych, zaprezentowa ć swoje umiej ętno ści 
wokalne w karaoke, manualne w technice origami lub zabawić się w grę 
kalambury. 
Podczas imprezy czynna była kawiarenka z wy śmienitymi wypiekami 
rodziców.

I.9. KARNAWAŁOWY ZAWRÓT GŁOWY - 28 STYCZNIA

rodziców.



117 marca w ramach Dnia Otwartego Szkoły obchodzili śmy w szkole Dzie ń 
Świętego Patryka, którego celem było zapoznanie uczniów z k ultur ą krajów 
angloj ęzycznych, rozwijanie zdolno ści j ęzykowych oraz oczywi ście dobra 
zabawa. Reprezentacje klas IV rywalizowały w ró żnorodnych konkurencjach 
sportowych, a tak że musiały zmierzy ć się z zadaniami sprawdzaj ącymi ich 
wiedzę z języka angielskiego. 

I.10. OBCHODY DNIA ŚW. PATRYKA – 17 MARCA



I.11. ZAJĄCZKI – 01 KWIETNIA

Zgodnie z wielkanocn ą tradycj ą naszych pierwszoklasistów 
odwiedził zaj ączek, który pozostawił uczniom niespodzianki.



W dniu 22 kwietnia w naszej szkole obchodzony był uroc zyście Dzień Ziemi. 
Uczniowie obejrzeli prezentacj ę multimedialn ą pokazuj ącą piękno natury 
oraz ciekawy program artystyczny, który był jednocze śnie lekcj ą ekologii.

I.12. DZIEŃ ZIEMI – 22 KWIETNIA



I.13. EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KART Ę 
ROWEROWĄ – 28 MAJA

W dniu 28 maja odbył si ę w naszej szkole egzamin praktyczny na
kart ę rowerow ą.



I.14. DZIEŃ RODZICA – 28 MAJA 
28 maja uczniowie klas szóstych wraz z wychowawcami zorg anizowali 
Dzień Rodzica, który był wyrazem wdzi ęczno ści i miło ści uczniów do 
swoich rodziców za opiek ę, trosk ę oraz trud wychowawczy. 
Zaprezentowany program artystyczny wzbudził wiele emocj i, obok 
uśmiechu pojawiły si ę łzy wzruszenia.



W naszej szkole z okazji Dnia Dziecka odbywały si ę różne zajęcia sportowo 
– rekreacyjne. Wychowawcy klas młodszych zorganizowali dla swoich 
uczniów wycieczki, spacery z atrakcjami. Dla klas IV-V I nauczyciele 
wychowania fizycznego przygotowali igrzyska sportowe. Z awodnicy mogli 
się zmierzy ć w 5 konkurencjach: rzut młotem, podnoszenie ci ężarów, skoki 
w worku, bieg z przeszkodami, skok w dal. 

I.15. OBCHODY DNIA DZIECKA - 1 CZERWCA 



I.16. DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY (1) - 26 MARCA

Dnia 26 marca zorganizowali śmy w szkole Dzie ń Otwarty, podczas którego 
można było obejrze ć sale lekcyjne oraz zobaczy ć jak są wyposa żone. 

Na sali gimnastycznej od godz. 16 –tej odbywały si ę przedstawienia dzieci 
z klas 0-III, recytacje wierszy, a tak że pokazy taneczne. Atrakcj ą był pokaz 
grupy rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenia Pułku Czarnieckiego oraz 
aukcja palm wielkanocnych wykonanych przez naszych uczn iów.

Na terenie świetlicy szkolnej funkcjonowała kawiarenka, w której  można 
było skosztowa ć wspaniałych wypieków rodziców uczniów oraz sałatki i 
bigosu przygotowanych przez pracowników szkolnej kuchni



I.16. DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY (2) - 26 MARCA



I.17. POZYSKIWANIE SPONSORÓW

Szkoła nasza pozyskała wielu 
sponsorów, dzięki którym mo żliwe 
było: 

• zorganizowanie wielu imprez 
miejskich i szkolnych

• rozszerzenie prac remontowych, 

Do grupy sponsorów 
wspomagaj ących nasz ą 
szkoł ę należą m.in.:

ALMARES

BALEX METAL
• rozszerzenie prac remontowych, 

• sponsorowanie wycieczek dla 
uczniów, prezentów świątecznych dla 
dzieci, nagród w konkursach, 

• doposażenie gabinetów lekcyjnych  
w pomoce dydaktyczne

BALEX METAL

PORTA

AGAT

GNIECH

BARZOWSKI

RODZICE UCZNIÓW.



I.18. ORGANIZACJA KONKURSÓW MIEJSKICH

a. Podchody z okazji wyzwolenia Wejherowa – 12 marca

12 marca obchodzili śmy 70-t ą rocznic ę wyzwolenia naszego miasta. Z tej okazji 
zorganizowali śmy VIII edycj ę Miejskich Podchodów. Dru żyny klas pi ątych 
wejherowskich szkół podstawowych zmagali si ę indywidualnie z testem 
interaktywnym, a nast ępnie dru żynowo szukali odpowiedzi na pytania w 
terenie. Ostatnim etapem był dru żynowy konkurs wiedzy. 



I.18. ORGANIZACJA KONKURSÓW MIEJSKICH

b. Konkurs Baśnie znane i nieznane – 15 maja
15 maja br. go ścili śmy w naszej szkole reprezentantów sze ściu
wejherowskich placówek, bior ących udział w konkursie czytelniczym dla
klas IV. Uczniowie rozwi ązywali krzy żówki, rebusy, odpowiadali na pytania
konkursowe zwi ązane z literatur ą dzieci ęcą, a także uczestniczyli w
konkurencjach sportowych.



I.18. ORGANIZACJA KONKURSÓW MIEJSKICH

c. Konkurs matematyczny – 21 maja

21 maja odbył si ę w naszej szkole Finał VII Miejskiego Konkursu 
Matematycznego, który odbywa si ę pod patronatem Prezydenta Miasta 
Wejherowa. 
19 uczniów klas VI wejherowskich szkół podstawowych zm agało si ę z 
zadaniami konkursu.



Pod opiek ą Pani Moniki Szel ąg i Pani Anity Siemi ńskiej uczniowie klas 
młodszych przy udziale starszych kolegów i kole żanek przygotowali monta ż 
słowno-muzyczny, którego tematem przewodnim była WIOSN A – pora 
budzącego si ę życia, rado ści i nadziei. 

Dzieci, w pi ęknej, kolorowej scenerii, śpiewem, ta ńcem i recytacj ą opiewały 
wiosenne uroki.

I.20. PRZEDSTAWIENIA DLA UCZNIÓW 



I.21. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SZKOŁAMI
Szkoła w  Górze.
Od lat szkoła nasza współpracuje ze Szkoł ą Podstawow ą w Górze. 
Uczniowie ch ętnie utrzymuj ą nawi ązane kontakty, bior ą udział we 
wspólnych zabawach, konkursach, a nauczyciele wymieni ają się 
doświadczeniami.



I.22. KULTYWOWANIE TRADYCJI PATRIOTYCZNYCH

W ramach wychowywania w duchu patriotycznym w szkole i poza ni ą (np. 
dla  członków ZBOWiD-u, pensjonariuszy Domu Pomocy Sp ołecznej) 
organizowane s ą wyst ępy, apele z okazji wa żnych rocznic. Ponadto 
uczniowie pod kierunkiem nauczyciela opiekuj ą się paleniskiem w 
Piaśnicy, a tak że „Dębem Pami ęci”.



II. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW – PRZEDMIOTOWE 

• laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego – Marta Płotka, VIe
• I miejsce w Miejskich Podchodach z okazji Wyzwolenia Miasta Wejherowa –

drużyna SP9
• III miejsce w X Mistrzostwach Wiedzy Komputerowej Szkół Podstawowych i 

Gimnazjalnych Miasta Wejherowa – drużyna SP9 



II. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW – ARTYSTYCZNE 

• „Srebrny Dyplom” w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu – chór SP9

• I miejsce w konkursie plastycznym Pingwiny na wakacjach w ciepłych krajach

zorganizowanym przez Wejherowskie Centrum Kultury – Dawid Lewandowski, „0”e

• I miejsce w w konkursie plastycznym Tańce wiosny z motylami zorganizowanym 

przez Wejherowskie Centrum Kultury – Maciej Konkol

• III miejsce w XX Wojewódzkim Konkursie „Haft Kaszubski” – Mateusz Syposz, VIe



II. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW – SPORTOWE (1)
• II miejsce Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych – drużyna dziewcząt
• I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkół Podstawowych w Drużynowych 

Zawodach Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców – drużyna dziewcząt i 
chłopców

• II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkół Podstawowych w 
Drużynowych Zawodach Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców – drużyna 
dziewcząt



II. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW – SPORTOWE (2)

• II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Wejherowa Szkół Podstawowych w 
Szachach – drużyna SP9

• VI miejsce w Powiatowych Indywidualnych Sztafetowych Biegach 
Przełajowych – Karolina Gaffka, VIe 

• II miejsce w Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Minipiłce Siatkowej 
Dziewcząt – drużyna SP9



III. WYNIKI SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO 

rok szkolny 2014/2015

j.polski matematyka j.angielski

Szkoła 
Podstawowa nr 9

70% 58% 73%

Miasto 
Wejherowo

73% 57% 75%

Powiat 
wejherowski

71% 59% 75%

Kraj 73% 61% 78%



Szkoła zapewnia uczniom opiek ę ze 
strony: 
• pedagoga, 
• psychologa, 
• logopedy, 

IV. OFERTA SZKOŁY

• logopedy, 
• pielęgniarki szkolnej (cały tydzie ń),
a także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.



IV. OFERTA SZKOŁY – Kółka przedmiotowe

Rodzaj kółek

polonistyczne 

języka angielskiego

matematyczne

Dla uczniów klas IV-VI

Dla uczniów klas młodszych 
organizowane były: 

• zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, 

• kółko taneczne

przyrodnicze

historyczne 

informatyczne 

chór

plastyczne

SKS

• kółko plastyczne

W szkole działa:
• Samorząd Uczniowski
• Szkolne koło PCK



IV. OFERTA SZKOŁY – Samorz ąd Uczniowski
Samorząd Uczniowski organizuje dla uczniów:
zbiórki makulatury, kiermasze świąteczne, pomoc w ramach wolontariatu, 
konkursy, dyskoteki oraz zawody sportowe.



IV. OFERTA SZKOŁY – Żywa lekcja historii

Dnia 24 kwietnia 2015 r. uczniowie z klas IV-VI ogl ądali pokaz pt. „Polska 
sarmacka – legenda husarii” w wykonaniu teatru histor ycznego Chor ągwi 
Komturstwa Gniewskiego. Uczniowie mogli nie tylko zob aczyć uzbrojenie, 
stroje z dawnych czasów, ale tak że się w nie przebra ć. 



IV. OFERTA SZKOŁY – „Góra Grosza”

W naszej szkole ju ż po raz kolejny w dniach od 24 listopada do 5 grudni a 
odbyła si ę „XV Edycja Góra Grosza” organizowana przez Towarzystwo "N asz 
Dom" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Ce lem projektu było 
zebranie pieni ędzy na pomoc dzieciom żyjącym poza własn ą rodzin ą. Zebrane 
pieni ądze pozwol ą na popraw ę jako ści życia dzieci, które zostały 
odseparowane od najbli ższych.



IV. OFERTA SZKOŁY – Wycieczki
Dla uczniów klas I-V organizowane s ą wycieczki jednodniowe. 

Dla uczniów klas VI tradycyjnie ju ż  organizowane s ą wycieczki 
kilkudniowe po ciekawych regionach Polski i pa ństw s ąsiednich. W tym 
roku uczniowie zwiedzili Kraków oraz Zakopane. 



IV. OFERTA SZKOŁY – Spotkania z ciekawymi 
lud źmi 
Dnia 6.11.2014r. oddział przedszkolny 0 E i klas ę III C odwiedził miły go ść. 
Pani Genowefa Słowi, która przeprowadziła z dzie ćmi lekcj ę regionaln ą. Pani 
Genowefa opowiedziała o sztuce kaszubskiej i Kaszubach.  Dzieci mogły 
przebra ć się w kaszubskie stroje.



IV. OFERTA SZKOŁY –
Przedsi ęwzięcia, programy, akcje

Szkoła przyst ąpiła do :
• programu „Szkoła z Klas ą”
• programu „W -f z Klas ą”
• programu Dzie ń Bezpiecznego Internetu
• Programu Edukacyjno – Terapeutycznego „Ortograffiti”   
•„Ratujemy i uczymy ratowa ć”•„Ratujemy i uczymy ratowa ć”
• Komputery za tonery
• Mleko dla szkół
• Owoce w szkole



IV. OFERTA SZKOŁY –
„Dzie ń Bezpiecznego Internetu”

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu dnia 16  lutego 2015 r. w 
naszej szkole zostały zorganizowane nast ępuj ące akcje: 
dla wszystkich uczniów w szkole 
1. Wystawa plakatów wykonanych przez uczniów z klas 5. 
2. Prezentacja multimedialna wykonana przez uczniów kla s 5 w telewizorze na 
parterze. 
Dla uczniów klas VI zorganizowano konkurs wiedzy.



IV. OFERTA SZKOŁY – W-f z klas ą

Nasza szkoła wzi ęła udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej
realizowanym przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu S port.pl.
Program jest obj ęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki ,
Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. 
Program WF z Klas ą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej
uczniów i przyczynia si ę do wypracowania pomysłów na nowoczesne i
ciekawe lekcje.



IV. OFERTA SZKOŁY – Szkoła z klas ą
Nasza szkoła przyst ąpiła do kolejnej edycji ogólnopolskiego programu
„Szkoła z klas ą”, który ma na celu motywowanie uczniów oraz nauczyciel i
do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyj nej w trakcie zaj ęć
szkolnych. 
Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali rozmaite pr ojekty
edukacyjne.
Nasza szkoła pod koniec roku szkolnego otrzymała certyf ikat „Szkoły z
klasą”.klasą”.



IV. OFERTA SZKOŁY –
„Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”

• Już od lat szkoła nasza uczestniczy w akcji „Mleko dla ka żdego ucznia”. 
Uczniowie podczas roku szkolnego otrzymuj ą mleko. 

• Szkoła brała tak że udział w akcji „Owoce w szkole”. Znaleziono dostawc ę 
warzyw i owoców z gospodarstwa ekologicznego. Uczniowie  z apetytem zjadali 
zdrowe warzywa i owoce. Akcja ma na celu wyrobienie u  dzieci nawyku jedzenia 
warzyw i owoców zamiast słodyczy.



V. BAZA SZKOŁY

V.A. REMONT ORAZ DOPOSAŻENIE 
ZAPLECZA KUCHENNEGO

W okresie letnich wakacji wyremontowano oraz zakupion o nowy sprz ęt do 
zaplecza kuchennego. 



V. BAZA SZKOŁY

V.B. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
W czasie roku szkolnego rozpocz ęto budow ę nowej sali gimnastycznej 
oraz sali do zaj ęć karate.  



Dziękuję za uwagę
i zapraszam do 

współpracy współpracy 
w nowym roku szkolnym 

2015/2016


