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Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Rydzewie 

 

 
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Rydzewie (fot. Monika Michalak) 

 
Sztandar szkoły ( fot. Monika Michalak) 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Rydzewie jest publiczną placówką 
oświatową. Znajduje się na terenie Gminy Miłki, w powiecie giżyckim, województwie 
warmińsko-mazurskim. Szkoła położona jest w turystycznej wiosce – Rydzewie, nad 
Jeziorem Niegocin. Do szkoły podstawowej obecnie uczęszcza 78 uczniów, którzy uczą 
się w 8 oddziałach, tj. klasach I-VIII. W placówce zorganizowany jest również oddział 
przedszkolny dla 19 dzieci w wieku 3,4,5,6 – lat. Obecnie zatrudnionych jest 19 
pracowników, w tym: 15 wykwalifikowanych nauczycieli i 4 pracowników administracji 
i obsługi.  

Do szkoły dzieci uczęszczają z okolicznych miejscowości: Paprotki, Jagodne Małe, 
Jagodne Wielkie, Borki, Kleszczewo i Rydzewo, Przykop, Czyprki. Placówka oprócz 
obowiązkowych lekcji oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych: wspierających 
uczniów z trudnościami w zdobywaniu wiedzy i umiejętności m.in. terapia 
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logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne i wyrównawcze oraz 
zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje: artystyczne, sportowe, teatralne, 
czytelnicze, taneczne, informatyczne, a także rozwijające zainteresowania z języka 
angielskiego, matematyki, historii, biologii, języka polskiego. Uczniowie szkoły i dzieci                
z przedszkola są bardzo kreatywne. Aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych                
i zewnętrznych projektów.  

Szkoła kształci kompetencje kluczowe z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych promuje zdrowy styl życia poprzez działania 
ekologiczne, prozdrowotne i prospołeczne. Prowadzi edukację profilaktyczną w zakresie 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i świecie realnym. Realizuje wiele przedsięwzięć 
edukacyjnych, ogólnopolskich, które wpływają na efektywne kształcenie i wychowanie. 
Szkoła posiadamy Certyfikaty: “ Szkoła Przyjazna Rodzinie”, “Szkoła Przyjazna 
Środowisku”, “ Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym”, Jest liderem ekologii                       
w powiecie giżyckim. Realizuje wiele programów i akcji wpływających na atrakcyjność           
i efektywność nauczania i wychowania, m.in: “Przyjaciele Zippiego” – program 
promujący zdrowie psychiczne wśród dzieci, “ Trzymaj Formę” – promocja zdrowego 
stylu życia. Realizujemy programy rządowe, m.in: “Aktywna Tablica” – wykorzystanie na 
zajęciach zasobów internetu i programów edukacyjnych,  “ Program dla szkół” – 
promocja zdrowych nawyków żywieniowych poprzez spożywanie w szkole mleka, 
owoców i warzyw.  

 Szkoła realizuje obecnie w szkole dwuletni projekt unijny: "Podniesienie jakości 
oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z 
obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Giżycko. Mikołajki”, dzięki 
któremu uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i wyrównywać 
braki edukacyjne z wykorzystaniem TIK. 

W szkole zorganizowana jest biblioteka z czytelnią, z której aktywnie korzystają 
zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły, rodzice i mieszkańcy. Szkoła realizuje 
również wieloletni program na lata 2016-2020 promujący czytelnictwo “Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” , w celu poprawy stanu czytelnictwa wśród uczniów 
poprzez wzmacnianie roli biblioteki szkolnej jako lokalnego ośrodka życia społecznego, 
stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy. Efektem realizacji programu jest 
wzrost czytelnictwa, dzięki uzupełnianym zbiorom naszej biblioteki o nowości 
wydawnicze i lektury. 

Jak powszechnie wiadomo, czytanie przynosi wiele korzyści: wzbogaca 
słownictwo, pogłębia wiedzę, porusza wyobraźnię, wspomaga koncentrację i poprawia 
pamięć a nawet rozwija empatię. Powodów, dla których warto czytać jest tyle, ile 
dobrych książek. Jednak nie wszyscy dostrzegają wartości płynące z lektury. Właśnie w 
tym celu bibliotekarz i inni nauczyciele starają się przekonać uczniów do czytania 
poprzez różnorodne akcje czytelnicze. 

Od wielu lat szkoła realizuje szkolny program rozwoju czytelnictwa, który jest 
spójny z “Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa”. Promuje czytelnictwo 
poprzez udział uczniów w ogólnopolskich akcjach “Cała Polska czyta dzieciom”, “ Noc 
Bibliotek”, “Jak nie czytam, jak czytam”, “ Poczytaj mi Mamo”, “Rozczytana przerwa” itp. 
Zaprasza do szkoły Gości, którzy wspólnie z uczniami czytają. Uczestniczy w spotkaniach 
z pisarzami. Organizuje i realizuje wiele konkursów promujących czytanie. 
Współpracujemy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Giżycku, Gminną Biblioteka w 
Miłkach”. Bibliotekarz szkolny doskonali warsztat pracy z dziećmi poprzez uczestnictwo 
w webinariach, szkoleniach i kursach rozwijających kompetencje zawodowe, aby jak 
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osiągać efekty: aktywność czytelniczą uczniów poprzez kreatywne zajęcia biblioteczne. 
Szkoła wprowadza gamifikację jako formę promującą czytelnictwo. Promuje gry 
planszowe, które wpływają na efekty czytania. Realizuje szkolne akcje promujące 
czytelnictwo: Imieniny biblioteki, festyny biblioteczne, tematyczne escape room-y. 
Zaprasza do biblioteki gości, prezentujących ciekawe formy przekazu czytelniczego np. 
teatr kamishibai. Organizuje wycieczki do Powiatowej Biblioteki w Giżycku, gdzie dzieci 
uczestniczą w ciekawych formach zabaw, promujących czytanie. W codziennej pracy 
nauczyciele od najmłodszych lat diagnozują umiejętności czytania. Zarówno technikę, 
jak i tempo, a także rozumienie przeczytanego tekstu. W ramach różnych zajęć 
prezentują wiedzę i umiejętności za pomocą labooków, metaplanów, prezentacji 
multimedialnych i przestrzennych, doskonaląc w ten sposób umiejętności czytelnicze. 
Nawyki czytelnicze rozwijane są także poprzez zabawę w teatr. 

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęliśmy realizację projektu: „Jaś i Ola z 
Gminy Miłki idą do przedszkola”, którego celem jest upowszechnienie wychowania 
przedszkolnego w Gmnie Miłki poprzez wykorzystanie  wolnych miejsc 
w funkcjonujących Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego, do tej pory 
niewykorzystanych oraz wyrównanie szans i podniesienie kompetencji kluczowych 
w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, 
inicjatywności, przedsiębiorczości, poprzez rozszerzenie oferty placówek o dodatkowe 
zajęcia wyrównawcze w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów i rozwijające 
kompetencje kluczowe. 

Poprzez uczestnictwo w projekcie nasza szkoła nawiąże współpracę z innymi 
placówkami, organizacjami, wymieni się doświadczeniami, podniesie kompetencje osób 
pracujących z dziećmi oraz wzbogaci proces wychowania, edukacji i opieki w nowe 
kreatywne rozwiązania.  

Uczniowie szkoły/ dzieci z oddziału przedszkolnego: 

 uzyskają możliwość dobrej zabawy i uczestniczenia w twórczych, 
kreatywnych zajęciach,  

 zdobędą nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia,  
  profilaktyka uzależnień w cyberprzestrzeni i świecie realnym, 
 udoskonalą umiejętności językowe rozwiną pamięć, wyobraźnię, 

koncentrację uwagi, myślenie abstrakcyjne i logiczne,  
 chętnie i z własnej woli będą sięgać po literaturę. 

Nauczyciele: 
 wzbogacą swój warsztat pracy- udział w różnych formach kształcenia 
 wymienią się doświadczeniami 
 wypromują szkołę  

Szkoła : 

 wzbogaci i udoskonali swoją ofertę edukacyjną w zakresie kompetencji 
czytelniczych, 

 pozyska nowych partnerów  
 podwyższy poziom rozwoju kompetencji kluczowych: językowych i 

społecznych. 
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Projekty dofinansowane z UE realizowane w ostatnich 3 latach: 

 

Program UE 
Regionalny Program Operacyjny Warmia i 
Mazury 2014 -2020 

Rok 2018 - 2020 

Numer identyfikacyjny projektu  RPWM.02.02.01-28-0199/16 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Gmina Miłki 

 

 

Program UE Jaś i Ola z gminy Miłki idą do przedszkola. 

Rok 2019-2021 

Numer identyfikacyjny projektu  NR RPWM.02.01.00-28-0048/18-00 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Gmina Miłki 

 

 

Opracował dyrektor szkoły – Monika Michalak 


