
 

„Jak przedstawić naszą szkołę w liczbach?” 
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 Nauczyciel wspomagający: mgr Katarzyna Strug 

 

        W tym roku szkolnym uczniowie naszej klasy mieli za 
zadanie odpowiedzieć na pytanie: „Jak przedstawić naszą 
szkołę w liczbach? Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
przystąpiliśmy do realizacji kilkunastu zadań. Podzieleni 
byliśmy na trzy grupy. Zadania projektowe wykonywaliśmy 
przez trzy miesiące. Bieżące konsultacje z koordynatorem 
projektu i nauczycielem wspomagającym  pomogły nam w 
uzyskaniu rozwiązań naszych zadań. Dzisiaj chcielibyśmy 
zaprezentować efekty naszej pracy. 



Wiek szkoły 

 

 

 

Nasza szkoła ma już 77 lat. 

Usamodzielniła się w roku  

1936 – wtedy ustalono granice 

rejonu  szkolnego, sporządzono  

mapy i zorganizowano kancelarię 

szkolną.  

 



Wynajęta izba Budynek główny 

„Jak przedstawić naszą szkołę w liczbach?” 



Szkoła podczas budowy w 1954r. 

 
„Jak przedstawić naszą szkołę w liczbach?” 



Budynek szkoły w 1956r. 
Obecny budynek szkoły ma już  57 lat .  

Budynek  hali ma 9 lat. 

„Jak przedstawić naszą szkołę w liczbach?”  
 
 



Publiczne Gimnazjum Zespół Szkół  

 W 1999 roku zostało 
utworzone Publiczne 
Gimnazjum, zatem 
istnieje od 14 lat. 

 W 2002 roku powstał 
Zespół Szkół imienia 
Stanisława 
Wyspiańskiego, zatem 
istnieje od 11 lat. 

 
„Jak przedstawić naszą szkołę w liczbach?”  



 Ilość absolwentów Ilość pracowników  

Szkołę Podstawową w 

Mordarce ukończyło  

1864 uczniów. 

Publiczne  Gimnazjum  

ukończyło  

566 uczniów 

 

31    katechetów  

  (1903-2013) 

8    dyrektorów 

(1945 - 2013) 

95    nauczycieli   

(1903-2013)  

 

„Jak przedstawić naszą szkołę w liczbach?”  



 
 
 
 
 
Najstarszy  
absolwent 
Szkoły 
Podstawowej 

Dziewczyny Monika 
Król, Marcelina 
Biedroń,  Natalia 
Kądziołka i Angelika 
Piszczek  odnalazły 
najstarszego absolwenta 
Szkoły Podstawowej i 
przeprowadziły z nim 
wywiad. 

 



Antoni Oleksy 

Dziewczyny 
przygotowały również 
dla pana Antoniego 
Oleksego dyplom 
honorowy Najstarszego 
Absolwenta Szkoły 
Podstawowej i wręczyły 
uroczyście, z czego pan 
Antoni był  bardzo 
zadowolony. 

 



Najstarszy absolwent Szkoły Podstawowej 



Najstarsza 
absolwentka 
Publicznego 
Gimnzjum 

Dziewczyny odwiedziły 
również najstarszą 
absolwentkę 
Publicznego 
gimnazjum.  Ma ona 28 
lat.  Otrzymała 
wykonany przez 
dziewczyny dyplom 
honorowy najstarszego 
absolwenta gimnazjum. 



Magdalena Domiter Dyplom honorowy 

Najstarsza absolwentka Publicznego Gimnazjum 



„Jak przedstawić naszą szkołę w 
liczbach?”  

 

Szkoły wybrane 

przez absolwentów: 

Liceum – 44% 

Technikum – 27% 

Szkoła zawodowa – 

29% 



Uczniowie naszej szkoły 

W szkole jest 15 klas 
razem z oddziałami 
przedszkolnymi:  

10 w Szkole Podstawowej i  
5 klas w Gimnazjum. 
Najliczniejsza jest klasa 
VI; liczy 34 uczniów a 
najmniejsza IIB 
gimnazjum; liczy 13 osób. 
Średnia liczba uczniów w 
klasie wynosi 24. 

W naszej szkole jest 358 
uczniów: w szkole 
podstawowej  230 i w 
gimnazjum 128 
uczniów. 

 

 

 

  



Ankieta 

Ankietę opracowały 
uczennice Olga Drożdżak, 
Wioleta Drożdżak, Alicja Lis i 
Marzena Gancarczyk. Została 
ona przeprowadzona pośród 
wszystkich uczniów z klas IV 
– VI oraz w gimnazjum. W 
klasach O – III dziewczyny 
przeprowadziły wywiad  
z wychowawcami. Realizacja 
tego zadania nauczyła nas 
techniki opracowywania 
ankiet, doboru odpowiednich 
pytań, nawiązania kontaktu z 
ankietowanymi, następnie 
opracowywania wyników  

To było niełatwe zadanie, 
zwłaszcza opracowanie 
wyników. Oto niektóre 
pytania i odpowiedzi z 
ankiety. 

 



Jaki przedmiot jest najbardziej 
lubiany przez uczniów kl. „4-6” 

 

Który przedmiot dla uczniów 
jest najtrudniejszy: 

 

PRZEDMIOTY 



Których przedmiotów uczniowie kl. „1-3 
gimnazjum” uczą się najchętniej : 

 

Który przedmiot dla uczniów jest 
najtrudniejszy: 

 

PRZEDMIOTY 



 

ULUBIONY PRZEDMIOT 

 

 

Jaki przedmiot 
jest najbardziej 
lubiany przez 
uczniów kl. „1-3 
gim” 



Uczniowie kl. „0” 
uczestniczą w zajęciach 

Uczniowie klas 1-3 
uczestniczą w zajęciach 

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 



Klasy IV- VI Gimnazjum 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ  



W jakich konkursach 
kl. „0” brała udział ? Klasy 1-3 

KONKURSY 



W jakich konkursach kl . 
„4-6” brała udział : 

W jakich konkursach kl. „1-3 
gim” brała udział : 

KONKURSY 



Czym się interesują uczniowie SZP? 
 

 

 

Czym się interesują uczniowie 
gimnazjum? 
 

 

ZAINTERESOWANIA 



 
Ile czasu uczniowie SZP poświęcają 
na odrabianie lekcji? 
 

Ile czasu uczniowie gimnazjum 
poświęcają na odrabianie lekcji? 

NAUKA 



 

Na naukę którego przedmiotu 
uczniowie kl. „4-6”poświęcają 
najwięcej czasu: 

 

Na naukę którego przedmiotu 
uczniowie kl. „4-6”poświęcają 
najmniej czasu: 

NAUKA 



Na naukę którego przedmiotu 
uczniowie kl. „1-3 gim” poświęcają 
najwięcej czasu: 

Na naukę którego przedmiotu 
uczniowie kl. „1-3 gim” poświęcają 
najmniej czasu: 

NAUKA 



STOŁÓWKA SZKOLNA 

 

 

Ile osób kl.  
„1-3” korzysta 
ze szkolnej 
stołówki: 



Szkoła Podstawowa kl. 4-6 Kl. 1-3 gimnazjum 

STOŁÓWKA SZKOLNA 
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Szkoła podstawowa Gimnazjum  

ULUBIONE DANIA UCZNIÓW: 



Szkoła Podstawowa Gimnazjum 

Czym uczniowie docierają do szkoły? 



Z jakiej sieci uczniowie  SzP 
posiadają telefon komórkowy: 

Gimnazjum kl. „1-3” 

KOMUNIKACJA 



Powierzchnia, objętość budynku 
szkoły i inne liczby 

 

Chłopcy Jakub Florek, 
Daniel Grzyb, Mateusz 
Hanzel, Konrad 
Kowalczyk,  Waldemar 
Król dokonali pomiarów 
budynku szkoły na 
zewnątrz i wewnątrz,  
długości i szerokości 
boisk, zliczyli sprzęt  w 
szkole i opracowali 
wyniki. Używali w tym 
celu taśmy mierniczej a 
także miernika 
laserowego wewnątrz 
budynku. Oto wyniki ich 
pracy: 



Powierzchnia i objętość  Pomiary na boisku 

 Szkoła zajmuje wraz z halą 
sportową powierzchnię 
1927 m2, boisko do piłki 
nożnej zajmuje 2074 m2, 
boisko do koszykówki zajmuje 
459 m2 a boisko do siatkówki 
ma powierzchnię 286 m2. 
Hala sportowa ma prawie 
1000 m2 powierzchni. 
Objętość szkoły wynosi 7283 
m3 a objętość hali sportowej 
około 10 000 m3. 
 

Budynek szkoły i boiska 



Powierzchnia 

 Łącznie szkoła z halą 
mają powierzchnię 
1927 m²,  to tak jak 
byśmy  postawili koło 
siebie 4 Boeingi 747 

Budynek szkoły i hala 



Pomiary powierzchni 
wewnątrz szkoły 

Parter -803  m2 

Budynek szkoły 



Piętro - 471 m2 Podziemie - 177 m2 

Budynek szkoły 



Zliczanie pomocy 
naukowych 

Wyniki 

W szkole jest   

 105 schodów,  

 270 ławek, 

  501 krzeseł, 

  19 tablic,  

 27 komputerów,  

 3 tablice multimedialne  

 i prawie 1200 pomocy 
naukowych.  

 

Sprzęt w szkole 



Oceny 
W roku szkolnym 
2011/2012 w 
Gimnazjum wystawiono 
dwa razy więcej ocen 
niż w  Szkole 
Podstawowej 

 

Szkoła Podstawowa :  

17 226 ocen 

Gimnazjum :  

35 704 ocen 

 

    Chłopcy obliczyli, ile ocen rocznie 
wystawia się w szkole oraz ile ocen 
przypada na jednego ucznia? 

 

 Rocznie w szkole podstawowej w 
zeszłym roku szkolnym wystawiono 
17 226 ocen, więc na jednego 
ucznia przypada  207 ocen 
rocznie. 

 

 Uczeń gimnazjum rocznie 
otrzymuje przeciętnie 250 ocen. W 
gimnazjum wystawiono 35 704 oceny 
w zeszłym roku. 

 



OCENY 

Klasa IV  - 28 uczniów  
Z przedmiotów zostało wystawionych  

Język polski : 1484 ocen 
Historia : 392 ocen 
Język angielski : 644 ocen 
Matematyka : 1036 ocen  
Przyroda : 616 ocen  
Muzyka : 364 ocen  
Plastyka :224 ocen 
Technika :168 ocen    
Informatyka : 168 ocen  
W-F : 364 ocen 
Religia 308 ocen 
 
W sumie w klasie IV w roku szk. 2011/2012 wystawiono : 5768 ocen  
 



OCENY  

Klasa V  -21 uczniów 
Z przedmiotów zostało wystawionych : 

religia : 315 ocen 
Język polski : 1260 ocen 
Historia : 315 ocen 
Język angielski :420 ocen 
Matematyka : 693 ocen  
Przyroda : 504 ocen  
Muzyka : 315ocen 
Technika : 126 ocen  
W-F : 336 ocen 
 
W sumie w klasie VI w roku szk. 2011/2012 wystawiono : 4284 ocen  
 



OCENY 

Klasa VI – 34 uczniów  
Z przedmiotów zostało wystawionych : 

Religia : 612 ocen 
Język polski : 2108 ocen  
Historia : 442 ocen  
Matematyka : 1496 ocen  
Przyroda : 884 ocen  
Plastyka : 374 ocen  
Informatyka : 238 ocen  
W-F : 544 ocen 
Język angielski : 476 ocen 
 
W sumie w klasie V w roku szk. 2011/2012 wystawiono : 7174 ocen  

 



 

Klasa I „a” gim – 28 uczniów   

 

Klasa I „b” gim – 13 uczniów 

Z przedmiotów zostało wystawionych : 
 
Religia : 666 ocen  
Język polski : 728 ocen  
Język angielski : 896 ocen 
Język niemiecki : 336 ocen  
Muzyka : 420 ocen 
Geografia : 980 ocen 
Biologia : 448 ocen  
Matematyka : 1036 ocen  
Informatyka : 224 ocen 
W-F : 448 ocen  
Historia : 560 ocen  
WOS 532 : ocen  
Chemia : 364 ocen  
Fizyka : 420 ocen 
 
W sumie w klasie I „a” gim w roku szk.2011/2012 

Wystawiono : 8204 ocen   
 

Z przedmiotów zostało wystawionych : 
 

Religia 195 ocen  

Język polski 351 : ocen   
Język angielski 390 : ocen  
Język niemiecki 117 : ocen  
Muzyka 156 : ocen  
Plastyka 146 : ocen  
Historia 208 : ocen 
WOS 169 : ocen  
Geografia 338 : ocen  
Biologia 208 : ocen 
Chemia 182 : ocen  
Fizyka 169 : ocen 
Matematyka : 416 ocen 
 informatyka : 78 ocen 
W-F -143 : ocen 
 

W sumie w klasie I „b” gim w roku szk. 2011/2012 
wystawiono : 3263 oceny  

 

OCENY 



Klasa II „a”gim – 27 
uczniów  

Klasa II „b” gim- 28 
uczniów  

Z przedmiotów zostało wystawionych : 
 
Religia 189 : ocen 
Język polski 567 : ocen 
Język angielski 702 : ocen  
Język niemiecki 270 : ocen 
Historia 486 : ocen 
WOS 378 : ocen  
Geografia 540 : ocen  
Biologia 351 : ocen 
Fizyka 378 : ocen 
Matematyka 864 : ocen  
W-F 432 : ocen 
Zajęcia artystyczne 324 : ocen 
Zajęcia techniczne 162 : ocen 
 
W sumie w klasie II „a” w roku szk. 2011/2012 

wystawiono: 5643 oceny  
 

Z przedmiotów zostało wystawionych : 
 
Religia 238 : ocen  
Język polski 616 : ocen  
Historia 475 : ocen  
Język angielski 532 : ocen  
Matematyka 924 : ocen 
Język niemiecki 364 : ocen 
WOS 392 : ocen  
Geografia 336 : ocen 
Biologia 420 : ocen  
Chemia 476 : ocen 
Fizyka 476 : ocen  
W-F 420 : ocen  
Zajęcia artystyczne : 364 ocen  
Zajęcia techniczne : 224 ocen 
 
W sumie w klasie II „b” gim w roku szk. 2011/2012 

wystawiono : 6258 ocen  
 

OCENY 



Klasa III „a”gim – 26 
uczniów  

Klasa III „b” gim-20 
uczniów 

Z przedmiotów zostało wystawionych : 
 

Religia : 208 ocen 
Język polski : 832 ocen 
Język angielski : 936 ocen 
Język niemiecki : 234 ocen 
Zajęcia artystyczne : 364 ocen  
Historia : 442 ocen 
WOS : 338 ocen 
Geografia : 364 ocen 
Biologia : 338 ocen  
Chemia : 312 ocen 
Fizyka : 364 ocen 
Matematyka : 832 ocen 
Informatyka : 182 ocen 
W-F : 312 ocen 
 
W sumie w klasie III „a” w roku szk. 2011/2012 

wystawiono : 6552 ocen 
 

 

Z przedmiotów zostało wystawionych : 
 

Religia : 180 ocen 
Język polski : 760 ocen 
Język angielski : 700 ocen 
Język niemiecki : 240 ocen 
Historia : 340 ocen 
WOS : 504 ocen 
Geografia : 340 ocen 
Biologia : 300 ocen 
Chemia : 300 ocen 
Fizyka : 300 ocen 
Matematyka : 640 ocen  
Informatyka : 140 ocen 
W-F : 340 ocen 
EDB : 260 ocen  
Zajęcia artystyczne  : 280 ocen 
Zajęcia techniczne : 160 ocen  
 
W sumie w klasie III „b” w roku szk. 2011/2012 zostało 

wystawionych : 5784 ocen 
 

OCENY 



 
 

Szkoła Podstawowa 
 
 

Gimnazjum 

 Uczeń szkoły 
podstawowej spędza w 
niej rocznie 778 
godzin. 

 Każdy uczeń, który 
skończy szkołę  
podstawową spędzi w 
niej 4672 godzin a to 
się równa 194 pełnych 
dni. 

 

 Uczeń gimnazjum 
spędza w szkole 
rocznie 857 godzin. 

 Natomiast uczeń 
kończący  gimnazjum 
będzie w niej musiał 
spędzić  aż 7717 
godzin, co nam daje 
321 i pół dnia. 

 

CZAS SPĘDZONY W SZKOLE 



Artykuł we 
Fraszce 

Opis realizacji projektu 
i wywiad z najstarszym 
absolwentem  Szkoły 
Podstawowej w 
Mordarce 
opublikowaliśmy w 4 
numerze Fraszki. 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  

 

UCZNIOWIE KLASY IIB 

 

 
 


