Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku Jadwiga Podlejska
od 1 września 2007 roku w ramach obowiązku dyrektora szkoły i gospodarza.
Zaraz po przejęciu szkoły należało wykonać:
1. Przed szkołą oddaliśmy PLAC ZABAW, do którego zostały dokupione sprzęty i piaskownica.
2. W nowej szkole od północnej strony wykonano rynny, które zakupiono przez Wspólnotę
Gruntową Wsi Jaworznik zaraz przy tym wykonano owiewki i pomalowano kominy.
3. W przedszkolu wykonano drzwi między salą zabaw a łazienką dzieci, które od włamania były
popękane i niebezpieczne dla dzieci.
4. Wymieniono na nowe drzwi od tylnego wejścia do starej szkoły, które były nieszczelne i ledwie
się trzymały. Przy tym wykonano zadaszenie, oświetlono lampą oraz wykonano z kostki część
chodnika przy wejściu.
5. Wykonano łącze internetowe do pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora.
6. Zabezpieczono kratami okna szkoły od boisk sportowych.
7. Corocznie wymieniano nieszczelne okna na starej szkole na okna plastykowe.
W następnych latach:
8. Pomalowano: salę gimnastyczną, korytarze na których wymieniono odpadające lampy na nowe.
Również na nowe wymieniono lampy w 6 salach lekcyjnych, które groziły dzieciom, gdyż
odpadały od sufitu nawet podczas lekcji. Następnie te sale zostały pomalowane przez rodziców,
a szkoła finansowała farby.
9. Pomalowano kuchnię, zaplecze, szatnie przy sali gimnastycznej, w których wymieniono palety na
podłogach.
10. W 2008 roku przygotowano i zrealizowano uroczystości nadania szkole imienia „Jana Pawła II
w Jaworzniku”. Uchwała Rady Miejskiej w Żarkach o nadaniu szkole imienia była podjęta już 28
kwietnia 2005r.
11. W 2009r. w I rocznicę nadania szkole imienia mieliśmy uroczystość otrzymania sztandaru.
Podczas tej uroczystości od biskupa Jana Długosza otrzymaliśmy pierścień, który należało
właściwie zabezpieczyć i to zrobiono: przygotowano ścianę i gablotę, doprowadzono alarm
i ustawiono kamery.
12. Zakupiono do kuchni zmywarkę i wyparzacz do jaj.
13. Wykonano remonty kanalizacji odpływowej z kuchni, wymieniono bojlery nie tylko w kuchni,
ale i w łazienkach, wymieniono rury odprowadzające i wykonano studzienkę przed szkołą.
14. Wykonano w całości łazienkę dla osób odwiedzających Świetlicę Wiejską.
15. W oddziale przedszkolnym wykonano łazienkę, dostosowując do małych i większych dzieci,
wymieniono rury, krany umywalki, sedesy i grzejniki na nowe oraz położono płytki i zakupiono
nowoczesne kabiny.
16. Wymieniono dach na starej szkole, który był dziurawy i zbutwiały, zarwał się po kolejnych
deszczach i zostały zalane sale oraz korytarz.
17. Wykonano nową instalację odgromową i uzupełniono brakujące rynny na starej szkole.
18. Wymieniono instalację elektryczną w starej szkole, gdyż stwarzała zagrożenie, a była wykonana
jeszcze w obwolucie papierowej jak mówił elektryk.
19. Wymieniono w kuchni taborety gazowe oraz szafkę na podręczne produkty.

20. Dokupiono do sali komputerowej i gabinetu dyrektora komputery.
21. Wykonano monitoring na korytarzach i przed szkołą podnosząc bezpieczeństwo uczniów oraz
zabezpieczenie mienia.
22. Przeprowadzona została termomodernizacja i modernizacja układu grzewczego.
23. Zakupiono meble do szatni, kolorowe szafki dla klas I-III, białe i korkowe tablice dla wszystkich
klas i na korytarze, ławeczki i krzesełka regulowane do klasy I, szafy do sali matematycznej oraz
przenośną tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem, sprzęt nagłaśniający oraz 4 radiomagnetofony.
24. Zakupiono zestaw nagłaśniający, wieżę stereo oraz 4 radiomagnetofony.
25. Co rocznie zakupujemy programy do pracowni komputerowej; do języka polskiego, matematyki,
przyrody, historii, języka angielskiego, techniki, logopedii, przygotowanie do karty rowerowej
oraz do zajęć pozalekcyjnych i rewalidacji. Nasza baza jest ciągle unowocześniana
i aktualizowana.
26. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki do oddziału przedszkolnego. Został również
zakupiony zestaw kształtek piankowych oraz ławeczki gimnastyczne do bezpiecznych ćwiczeń
oraz zabaw na sali.
27. Doposażono sale gimnastyczną w nowe materace, Mini hokej dla młodszych i starszych dzieci,
Hula hop i piłki do siatkówki i piłki nożnej, komplety do tenisa stołowego oraz piłkarzyki.
28. Na bieżąco jest doposażona biblioteka oraz biblioteczki w salach lekcyjnych klas młodszych
i w oddziale przedszkolnym
29. W miarę posiadanych środków dokupujemy pomoce dydaktyczne, sprzęt dla klas I-III do
aktywnych przerw śródlekcyjnych i pomoce dydaktyczne.
30. Organizowaliśmy Pikniki Rodzinne, na które były zaproszone zespoły folklorystyczne z naszej
gminy, zespoły z Miejskiego Ośrodka w Myszkowie oraz 2 krotnie na te uroczystości
środowiskowe zaprosiliśmy ORKIESTRĘ GÓRNICZĄ KW Bielszowice.
31. Dyrektor był współorganizatorem oddania ulicy Wschodniej.
32. Oddanie boiska wielofunkcyjnego „Orlik”, współorganizator oddania ulicy Szkolnej.
33. W roku szkolnym 2014/2015 - zakupiono programy i pomoce dydaktyczne do nauczania języka
angielskiego, matematyki, języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej oraz doposażono oddział
przedszkolny
34. Zakupiono przenośna tablicę interaktywną, telewizor i odtwarzacz, rolety do sal 3,5,8,12 oraz do
kuchni.
35. Dokupiono regały do sali 5, 16,17 by zabezpieczyć zakupiony telewizor, rzutniki i tablice
interaktywną.
Przygotowano i zrealizowano projekty podnoszące umiejętności i wiedzę naszych uczniów:
A) W ramach Radosnej Szkoły „Kraina Sprawności i Zdrowia Na Deszcz” został przygotowany
projekt przez dyr. J.Podlejską p. B. Ledwoch i K. Deptułę
B) Przygotowane zostały dwa wnioski do Fundacji Ekologicznej „SILESJA” przygotowane:
pierwszy przez dyr. J. Podlejską, drugi przez p. M. Gurbałę i B. Ledwoch, w ramach których
obsadziliśmy drzewkami i krzewami boisko szkolne.
C) W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Jaworznik został
opracowany przez p. I. Górniak, K. Deptułę i J. Podlejska projekt na konkurs „Pożyteczne ferie
2008” organizowany przez Fundację Wspomagania Wsi „Zimowe zmagania umysłowe. Od nauki
do zabawy” oraz „Pożytecznych ferii 2009” – „Śląskie podróże w cyfrze i kulturze”
przygotowanego przez dyr. J. Podlejską, I. Górniak, K. Deptułę. Projekty te realizowali

nauczyciele szkoły podczas ferii zimowych w ramach których przeprowadzono zajęcia
rozwijające umiejętności matematyczne, z języka polskiego, plastyczne, muzyczne oraz sportowe.
Nasi uczniowie byli na wycieczce po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej oraz poznając kulturę
Śląska mieli zajęcia w Muzeum Górnictwa.
Uczestniczymy w różnych projektach przygotowywanych przez innych, w ramach których
doposażamy poszczególne klasy.
Na konkurs MEN „Otwarta szkoła” został przygotowany wniosek przez: dyr. J. Podlejską, B.
Ledwoch, K. Deptułę i I. Górniak w ramach którego znaleźliśmy się w gronie
NOMINOWANYCH i otrzymaliśmy certyfikat oraz kamerę.
Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej akcji „Wary Być Dobrym” w ramach której nasza uczennica
otrzymała rower.
Na okoliczność otrzymania imienia przez szkołę otrzymaliśmy pamiątkową tablicę. Na tablicę
przekazała Wspólnota Gruntowa Wsi Jaworznik 3000zł, natomiast resztę ramę i inne koszty
związane z oprawą tablicy pokryła rada rodziców. Koszty pozostałej części organizacji
uroczystości pomogła pokryć rada rodziców i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jaworznik.
Rada Rodziców wraz Radą Miasta i Gminy w Żarkach zakupiła sztandar dla naszej szkoły
w kwocie 4400zł w tym Radni MiG w Żarkach przekazali na ten cel 1450 zł i Rada Rodziców
2400zł oraz od indywidualnych sponsorów 550 zł. Drzewiec do sztandaru, szarfę, pokrowiec
zostały zapłacone z nagrody, którą otrzymaliśmy wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Na Rzecz
Wsi Jaworznik podczas konkursu „Na Najpiękniejszą Wieś Województwa Śląskiego” w kwocie
1500zł.
Wspólnota Gruntowa w 2009 roku dofinansowała wycieczki: w czerwcu 1000zł – do Krainy
Dinozaurów dla całej szkoły oraz dla klas III-VI we wrześniu Gniezno- Licheń-Biskupin również
w kwocie 1000zł a pan Pilis obniżył koszty przejazdu, dzięki temu wycieczka mogła się odbyć.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jaworznik zakupiło z 1 % dla szkoły:
4 Kamery, zasilacze, przedłużacze i inne materiały montażowo-instalacyjne 1902,42 zł
Rejestrator, dysk Samsung 1554,71 zł
Tablice korkowe, książki, program 311,01 zł
Drążki gimnastyczne, przeplotnia łańcuchowa- plac zabaw 1918,80 zł
2 kamery, zasilacze, z materiałami instalacyjnymi 987,08zł
Zakupiono ławeczki i stoliki do klasy I – 2809,97zł
2/3 kosztów szatni dla uczniów klas I-VI - 2002,79zł
PROJEKTOR ACER X113PH DL SVGA 3000 - 1295,00zł
Uchwyt sufitowy do projektora TAPA 700-1200mm SILV - 199,00 zł

