
OSIĄGNIĘCIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MYSŁOWICACH 

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

1.  

 

UZYSKIWANIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY WYSOKICH WYNIKÓW Z EGZAMINÓW – MAJ 2020R. 

 
Przedmiot średnia 

krajowa 

Średnia Mysłowic 

(powiatu) 

średni wynik szkoły stanin 

 

j. polski - powyżej średniej krajowej 
 

60% 
 

55% 

 

61% 

 

5 

 

matematyka - powyżej średniej krajowej  

 

47% 
 

43% 

 

56% 

 

7 

 

j. angielski - powyżej średniej krajowej  
 

66% 
 

64% 

 

79% 

 

7 

 

2.  

 

UZYSKIWANIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY WYSOKICH WYNIKÓW Z KONKURSÓW NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM 

 
 

Nazwa konkursu 

 

Osiągnięcia 

 

Międzynarodowy Konkurs 

„Kangur matematyczny 2021” 

 

wyróżnienie  ucznia kl. VI  



Międzynarodowy konkurs języka angielskiego 

„The Big Challenge” 
 

 

1 miejsce w województwie śląskim,  9 miejsce na 2942 uczestników w Polsce 

ucznia kl. 6 

4 miejsce na Śląsku/ 64  w Polsce uczennicy kl. VI 

tytuł Laureata konkursu- poziom 4 -1 miejsce w województwie na 182 

uczestników, 13 miejsce w Polsce na 2047 uczniów uczennicy kl. VIII  

tytuł Laureata konkursu- poziom 4 -14 miejsce województwie na 182 

uczestników, 143 miejsce w Polsce na 2047 uczniów w Polsce ucznia kl. VIII 

3.  

 

UZYSKIWANIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY WYSOKICH WYNIKÓW Z KONKURSÓW 

 NA POZIOMIE OGÓLNOPOLSKIM I WOJEWÓDZKIM  

 
Nazwa konkursu Osiągnięcia 

Ogólnopolski Konkurs Kaligrafii 

" Z kaligrafią na co dzień". 

 

2 wyróżnienia dla uczniów kl. I 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka 

Polskiego dla uczniów szkół podstawowych 

województwa śląskiego 

 

udział 3 uczniów w etapie rejonowym konkursu 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka 

Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych 

województwa śląskiego 

 

udział 3 uczniów w etapie rejonowym konkursu 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka 

Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych 

województwa śląskiego 

 

udział 2 uczennic w etapie rejonowym konkursu 



Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla 

uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego 

 

udział 4 uczniów w etapie rejonowym konkursu 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 

dla uczniów szkół podstawowych województwa 

śląskiego 

 

udział 1 uczennicy w etapie rejonowym 

 

4. 

 

UZYSKIWANIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY WYSOKICH WYNIKÓW Z KONKURSÓW NA POZIOMIE POWIATOWYM 

 
Nazwa konkursu Osiągnięcia 

Międzyszkolny Konkurs plastyczno-literacki 

“Laurka urodzinowa dla misia” 

II miejsce uczennicy kl. III 

Międzyszkolny konkurs w ramach projektu “SOS - 

Segreguj-Odzyskuj-Szanuj” - na Cudaka-Zwierzaka 

I miejsce uczennicy kl. III 

Międzyszkolny konkurs - logo na koszulkę lub torbę 

wielokrotnego użytku 

 

2 wyróżnienia dla uczniów kl. II 

Międzyszkolny konkurs filmowy (MDK),,WŁAŚNIE 

TAK REDUKUJĘ SWÓJ ŚLAD"- ŚWIĘTO ZIEMI 

2021. 

I miejsce ucznia kl. VI 

Miejski Konkurs Ekologiczny „Eko tik tok” 

 

II miejsce uczennicy kl. VII 



MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

grafiki komputerowej „W Krainie Robotów” 

II miejsce ucznia kl. 1 w kategorii klas 1-3 

 

Miejski konkurs z języka angielskiego dla klas VI 

„English is fun” 

III miejsce uczniów kl. VI 

Rejonowy Przegląd poezji, prozy i małych form 

teatralnych w językach obcych. 

I miejsce, II miejsce, III miejsce klasy III- kategoria poezja , grupa wiekowa 

kl.1-3  

 

2 wyróżnienia uczniów klasy III- kategoria poezja , grupa wiekowa kl.1-3  

I miejsce ucznia kl. I oraz uczennicy klasy IV– kategoria proza, monologi lub 

duety, klasy 4-8: 

 

II miejsce uczniów klasy VI– kategoria proza, monologi lub duety, klasy 4-8: 

 

I miejsce uczennic klasy VIII - kategoria małe formy teatralne 

II miejsce uczniów klasy VII – kategoria skecz 

III miejsce ucznia klasy IV – kategoria poezja śpiewana, musical, klasy 1-4  

 

I miejsce uczennicy klasy VIII – kategoria poezja śpiewana, musical, klasy 5-

8  

Konkurs międzyszkolny “Wa(LEM)tynki literackie” II miejsce uczennicy kl. VII 

XVIII Memoriał im. Stanisława Padlewskiego  

w Minisiatkówce dziewcząt 

III miejsce 

Turniej Młodzieżowych Mistrzów Sportu  

kl. 1-3 “Z MMS fajnie jest”! 

 

IV miejsce 

Turniej Młodzieżowych Mistrzów Sportu  

kl. 4-6 “Z MMS fajnie jest”! 

 

V miejsce 



 

5. RADA PEDAGOGICZNA  

OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA 

 
Medal  Komisji Edukacji Narodowej uzyskany przez 2 nauczycieli dyplomowanych 

Quality Label przyznane przez Krajowe Biuro 

eTwinning. 

 

realizacja przez uczniów kl. VI projektu eTwinning ” Easter around 

Europe” 

 

Organizacja przez szkołę konkursów o zasięgu 

wojewódzkim i powiatowym cieszących się uznaniem 

wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli innych szkół 

Rejonowy Przegląd Poezji, Prozy i Małych Form Teatralnych  w językach  

obcych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza 

Wójtowicza oraz pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Europa Języków 

i Kultur 

 

Miejski konkurs z języka angielskiego dla klas VI „English is fun” 

 

Organizacja przez szkołę wydarzeń o zasięgu 

wojewódzkim i powiatowym  

1. Współorganizacja XVIII Memoriału im. Stanisława Padlewskiego              

w piłce siatkowej młodziczek i kadetek. 

 

 

Organizacja przez szkołę wydarzeń o zasięgu 

szkolnym 

1. Całoroczna zbiórka zużytych baterii i elektrośmieci. 

2. Organizacja Dnia Edukacji Narodowej. 

3. Organizacja Europejskiego Tygodnia Sportu. 

4. Organizacja Sportowego Święta Szkoły. 

5. Organizacja Dnia Otwartego Szkoły. 

6. Organizacja Dnia Regionalnego. 

7. Organizacja Tygodnia Biblioteki Szkolnej. 



8. Organizacja Tygodnia Języków Obcych. 

9. Organizacja obchodów Mardi Gras. 

10. Organizacja wycieczek klasowych. 

11. Organizacja Erasmus Days. 

12. Organizacja akcji Sprzątania Świata. 

13. Organizacja obchodów Światowego Dnia Ziemi. 

14. Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu. 

15. Organizacja Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia. 

16. Organizacja obchodów Dnia Matematyki. 

17. Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Pszczół i wiele 

innych 

 

Doskonalenie zawodowe - udział Rady Pedagogicznej w licznych konferencjach, webinariach , 

szkoleniach i warsztatach online, szkoleniach zagranicznych 

 

6.  

PROJEKTY EDUKACYJNE, DZIAŁANIA INNOWACYJNE 
 

Program Erasmus+ KA1 edukacja szkolna „Nasza 

czwórka otwarta na 4 strony świata: języki, pasja, 

talent i wiedza” w latach 2019-2022 

W ramach mobilności programu zrealizowano wszystkie planowane kursy               

i szkolenia: Bolonia “ SPE” ( 3 nauczycieli), Bolonia “ Metoda PBL” (3 

nauczycieli), Malta 1 “ Kurs języka angielskiego dla nauczycieli”, (3 

nauczycieli) Malta 2 “ CLIL” (p3 nauczycieli), oraz Teneryfa “ Outdoor 

Education” (3 nauczycieli). 

Projekt eTwinning realizacja przez uczniów kl. VI projektu eTwinning ” Easter around 

Europe” 

 InstaLing dla Szkół realizacja projektu  InstaLing dla Szkół z języka angielskiego i języka 

francuskiego 



Korespondencja w języku francuskim - prowadzenie korespondencji ze szkołą z Francji przez  uczniów kl. 7 i 8 

uczących  się j. francuskiego, 

 

X edycja projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” projekt dla zerówek i szkół podstawowych kl. I-III pod patronatem Pierwszej 

Damy, Agaty Kornahauser – Dudy zrealizowano w klasie 3 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - Akademia 

Świetlicowa  “Świetliczaki na tropie...skrzydeł 

natury”. 

organizacja zajęć zgodnie z modułami tematycznymi 

Program „SKRILAB – EDUKACJA STEAM                      

- w każdej szkole” 

realizacja  programu, wykorzystanie drukarki 3D,  

 „Loguj się z głową” zrealizowano program profilaktyczny w klasach 1-8 

“Bezpieczna Szkoła Krokodyla Tirka” uczniowie klas I- III wzięli udział w  akcji  ( edukacyjne zajęcia online) 

prowadzonej przez Inspektorów Transportu Drogowego 

Projekt MMS  prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci z zakresu piłki 

siatkowej - projekt realizowany w ramach Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

Projekt „Kampania Kolejowe ABC”  uczniowie kl. III uczestniczyli w projekcie realizowanym przez Urząd 

Transportu Kolejowego  

Projekt „Robotyka – baw się i buduj” szkoła włączyła się w realizację projektu realizowanego w ramach 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego  

„EuroWeek – Szkoła Liderów” udział uczniów w obozie szkoleniowym EuroWeek-Szkoła Liderów 

współfinansowanym przez UE 

 

 Ogólnopolski Program “ Uczymy Dzieci 

Programować”  

uczniowie klas 2 uczestniczyli w programie 



 Program „Warzywa i owoce w szkole” 

 

zapewnienie uczniom kl. 1-3 zdrowego posiłku w formie świeżych owoców    

i warzyw 

XV edycja programu „Trzymaj formę” Działania pogłębiające wiedzę uczniów w zakresie znaczenia zbilansowanej 

diety i aktywności fizycznej 

Projekt Klas Frankofońskich na Śląsku we 

współpracy z Polskim  Stowarzyszeniem Europa 

Języków i Kultur 

prowadzenie cyklicznych zajęć z języka francuskiego, prowadzenie przez 

uczniów korespondencji w j. francuskim z rówieśnikami z Francji, 

organizacja wydarzeń związanych z obchodami Frankofonii 

Akcja „Szkoła do hymnu” włączenie się do akcji pod patronatem MEN 

Akcja „Szkoła pamięta” włączenie się do akcji pod patronatem MEN 

Akcja „Razem na Święta” włączenie się do akcji pod patronatem MEN 

Warsztaty edukacyjne - udział uczniów w warsztatach językowych w Długopolu Zdroju, 

- udział uczniów w akcji w ramach lekcji chemii : w klasach 7   “Woda to 

życie” , w klasie 8 “Zbuduj model”  

- udział uczniów w zdalnej ścieżce edukacyjnej “ Przyroda i technika                      

w świecie wirtualnym”  

- udział uczniów kl. 7 i 8 uczących się j. francuskiego w przedstawieniu 

teatralnym online w języku francuskim zorganizowanym przez Instytut 

Francuski w Polsce, 

 

 

 

 



7.  

 

INNOWACJE REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ 

innowacja programowa  „Zanim rozwinę skrzydła…” 

innowacja metodyczna „Sensoplastyka” 

innowacja metodyczna „W krainie baśni” 

innowacja programowo- metodyczna „Przygoda z językiem angielskim” 

innowacja programowo- metodyczna „Przygoda z językiem angielskim w klasach I-III” 

innowacja programowo- metodyczna „Niemieckie ABC – zajęcia z języka niemieckiego dla kl. III 

innowacja programowo- metodyczna „Uczniaki kodomaniaki” 

innowacja programowo- metodyczna „Elementy CLIL na lekcji informatyki” 

innowacja programowo- metodyczna „Język angielski – oknem na świat” – rozwijanie umiejętności swobodnego                  

i skutecznego komunikowania się” 

innowacja pedagogiczna „Przyjazny zakątek” 

 

8.  

 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

współpraca z Hospicjum Cordis w Katowicach przygotowanie dla małych pacjentów Hospicjum Cordis przez wychowanków 

świetlicy  ręcznie szytych maskotek z filcu, zbiórka produktów 

udział w 29. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy 

pomoc w zbiórce pieniędzy 

współpraca z Funduszem Pomocy Dzieciom  

i Młodzieży im. M.B. z La Salette 

prowadzenie charytatywnego bazarku online „Bazarek dla Oli” 



współpraca  ze Stowarzyszeniem Inicjatyw 

Lokalnych “Nasze Mysłowice” 

przeprowadzenie w szkole zbiórki produktów do paczek wielkanocnych                          

i bożonarodzeniowych dla osób samotnych i starszych - “Paczka dla 

seniora” , wsparcie w organizacji XXVIII Festynu Świętojańskiego 

Pomoc dla Alicji Odziemek całoroczna zbiórka plastikowych nakrętek  

Współpraca z Parafią Ścięcia św. Jana Chrzciciela                   

w Mysłowicach 

przygotowanie akcji charytatywnej dla grupy parafialnej Smyki św. Jana  

współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem 

Wychowawczym  w Mysłowicach 

akcja charytatywna dla dzieci  

współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych nr 7                      

w Katowicach 

akcja charytatywna dla dzieci 

„Adopcja na odległość” 

 

przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej 

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt                                 

w Mysłowicach i Katowicach 

przeprowadzenie zbiórek pod hasłem: "Karma Wraca", “Paka dla kota i 

psiaka” 

 

9.  

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI / PATRONAT 

Współpraca z Biurem Walonia-Bruksela w 

Warszawie 

objęcie honorowym patronatem imprez towarzyszących obchodom 

Frankofonii, wsparcie inicjatyw 

Współpraca z ośrodkiem British Council  wsparcie dla klas dwujęzycznych, pomoc w przygotowaniu do przystąpienia 

uczniów do międzynarodowych egzaminów i uzyskanie międzynarodowych 

certyfikatów językowych FCE 



Współpracy z Punktem Informacji Europejskiej 

Europe Direct Katowice 

organizacja lekcji europejskich dla uczniów 

Urząd Miasta Mysłowice objęcie Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Dariusza Wójtowicza 

Rejonowego Konkursu Prozy, Poezji i Małych Form Teatralnych w językach 

obcych 

Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Europa 

Języków i Kultur 

objęcie patronatem Rejonowego Konkursu Prozy, Poezji i Małych Form 

Teatralnych w językach obcych 

 

10.  

PRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA 

Realizacje programów wychowawczo-

profilaktycznych, organizacja prelekcji i warsztatów 

dla uczniów i rodziców 

- udział w X edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” –promocja zdrowia, 

zdrowego odżywiania, świadomego wyboru zdrowej żywności                                

i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, 

- udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem „By powstał dom 

trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać” -realizowana  

w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na lata 2014 – 2020 celem podniesienia świadomości 

społeczeństwa i uwrażliwienia go na zjawisko przemocy w rodzinie, 

szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19, 

- udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Loguj się z głową” 

mającym na celu kształtowanie u dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy                          

i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu                          

i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami, 

- udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej:” Jak uchronić dziecko 

przed używkami” – szkolenie online adresowane do rodziców i uczniów klas 

starszych 



- realizacja programu „Trzymaj formę”, 

 

Prelekcje, warsztaty profilaktyczne  dla uczniów związane z następującą 

tematyką przeprowadzone przez przedstawicieli KMP  w Mysłowicach oraz 

innych instytucji: 

 

- Spotkanie z przedstawicielami KMP w Mysłowicach w ramach akcji 

“Bezpieczna droga do szkoły”, 

- Spotkanie z przedstawicielami KMP w Mysłowicach “Bezpieczeństwo 

podczas wakacji”, 

- bezpieczeństwo na drodze: “Bezpieczna Szkoła Krokodyla Tirka”, 

- realizacja projektu „Kampania Kolejowe ABC” , 

 

Prelekcje,  warsztaty dla rodziców, udostępnianie materiałów związanych 

m.in. z następującą tematyką: 

 

-„Jak uchronić dziecko przed używkami” – szkolenie online adresowane do 

rodziców i uczniów klas starszych, 

- Co zamiast komputera z pożytkiem dla dziecka? 

- Wpływ odżywiania na skuteczne uczenie się 

- Jak pomóc dziecku w nauce-zasady skutecznego uczenia się 

- Odpowiedzialność prawna nastolatka. Odpowiedzialność w sieci 

- Nauka w klasie 4 bez barier. Jak wspierać dziecko z uwzględnieniem 

nauczania zdalnego 

- Depresja u dzieci i młodzieży-objawy i leczenie 

- O roli rozmowy rodziców z dziećmi 

- Refleksja nad wyborem ścieżki zawodowej uczniów szkoły podstawowej 

- Profilaktyka uzależnień-rodzina jako fundament w kształtowaniu postaw                       

i osobowości młodego człowieka 

- Zwiększenie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego dzieci                        

i młodzieży  

Działania w zakresie aktywności na rzecz środowiska, m.in.:  



- zbiórka makulatury, 

- zbiórka nakrętek, 

- zbiórka elektrośmieci 

- zajęcia poświęcone segregacji odpadów i surowców wtórnych 

- organizacja konkursów szkolnych, np.: 

Karmidełko dla ptaków z materiałów recyklingowych 

Ekologiczna ozdoba choinkowa z surowców wtórnych 

- akcja “Sprzątanie Świata” 

i wiele innych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


