
OSIĄGNIĘCIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MYSŁOWICACH 

 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

1.  

 

UZYSKIWANIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY WYSOKICH WYNIKÓW Z EGZAMINÓW – MAJ 2022R. 

 
Przedmiot średnia 

krajowa 

Średnia Mysłowic 

(powiatu) 

średni wynik szkoły stanin 

 

j. polski  
 

60% 
 

60% 
 

63% 

 

6 

 

matematyka  

 

57% 
 

52% 
 

54% 

 

5 

 

j. angielski  
 

67% 
 

65% 
 

67% 

 

6 

 

2.  

 

UZYSKIWANIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY WYSOKICH WYNIKÓW Z KONKURSÓW NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM 

 
 

Nazwa konkursu 

 

Osiągnięcia 

 

Międzynarodowy Konkurs 

„Kangur matematyczny 2022” 

 

3 wyróżnienia w kategorii Żaczek uczniów kl. II 

1 wyróżnienie w kategorii Maluch uczennicy kl. III 

1 wyróżnienie w kategorii Kadet ucznia kl. VII 

Uzyskanie bardzo dobrego wyniku uczennicy kl. VII w kat. Kadet 

 



3.  

 

UZYSKIWANIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY WYSOKICH WYNIKÓW Z KONKURSÓW 

 NA POZIOMIE OGÓLNOPOLSKIM I WOJEWÓDZKIM  

 
Nazwa konkursu Osiągnięcia 

Ogólnopolski konkurs plastyczny 

" Kosmiczne przygody - wycieczka w kosmos". 

 

1 wyróżnienie dla uczennicy kl. IV 

1 wyróżnienie dla ucznia kl. V 

1 wyróżnienie dla uczennicy kl. VII 

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny 

" Stwórz ilustrację do książki Ulica Siedmiu 

Mikołajów". 

 

I miejsce uczennicy kl. II 

Wojewódzki konkurs „Wielka Liga Czytelników” 

kategoria klas 1-3 

I miejsce uczennicy kl. II – Mistrz Województwa 

I miejsce ucznia kl. II – Mistrz Województwa 

 

 

 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka 

Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych 

województwa śląskiego 

 

udział 2 uczniów w etapie rejonowym konkursu 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka 

Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych 

województwa śląskiego 

 

udział 2 uczniów w etapie rejonowym konkursu 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla 

uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego 

udział 3 uczniów w etapie rejonowym konkursu 



Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla 

uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego 

 

udział 1 ucznia w etapie rejonowym 

 

4. 

 

UZYSKIWANIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY WYSOKICH WYNIKÓW Z KONKURSÓW NA POZIOMIE POWIATOWYM 

 
Nazwa konkursu Osiągnięcia 

Wojewódzki konkurs „Wielka Liga Czytelników” – 

kategoria klas 1-3 - etap powiatowy 

I miejsce w etapie powiatowym uczennicy kl. 2 – Mistrz Powiatu 

I miejsce w etapie powiatowym ucznia  kl. 2 - – Mistrz Powiatu 

I miejsce w etapie powiatowym ucznia kl. 1 – Mistrz Powiatu 

 

 

Wojewódzki konkurs „Wielka Liga Czytelników” – 

kategoria klas 7-8 - etap powiatowy 

II miejsce w etapie powiatowym 2 uczennic kl. 8 – Wicemistrz Powiatu 

Międzyszkolny konkurs plastyczny “Zakładka do 

książki z postacią Misia” 

I miejsce uczennicy kl. III 

wyróżnienie uczennicy kl. II 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Maria 

Konopnicka” 

I miejsce uczennicy kl. I 

Rejonowy Przegląd poezji, prozy i małych form 

teatralnych w językach obcych. 

 

 

 

I miejsce, II miejsce, III miejsce oraz 2 wyróżnienia - kategoria poezja i proza 

- grupa wiekowa kl.4-6   

 

I miejsce, II miejsce, III miejsce - kategoria poezja i proza  - grupa wiekowa 

kl.7-8   



 II miejsce - kategoria skecze , grupa wiekowa kl.7-8 

 

II miejsce, III miejsce oraz 2 wyróżnienia - kategoria muzyka filmowa , grupa 

wiekowa kl.7-8 

XIX Memoriał im. Stanisława Padlewskiego  

w piłce siatkowej dziewcząt w kat. Minisiatkówka 

I miejsce 

Finałowy Turniej Młodzieżowych Mistrzów Sportu  

kl. 1-3  

II miejsce 

Finałowy Turniej Młodzieżowych Mistrzów Sportu  

kl. 4-6  

 

IV miejsce 

Finały miejskie Mini koszykówki dziewcząt rocznika 

2009 i młodszych 

II miejsce 

Finały miejskie Mini siatkówki dziewcząt rocznika 

2009 i młodszych 

II miejsce 

Finały miejskie Mini siatkówki chłopców rocznika 

2009 i młodszych 

III miejsce 

Finały miejskie Mini piłki ręcznej dziewcząt 

rocznika 2009 i młodszych 

II miejsce 

Finały miejskie Mini piłki nożnej dziewcząt rocznika 

2009 i młodszych 

II miejsce 

Finały miejskie siatkówki chłopców rocznika 2008 i 

starszych 

IV miejsce 

Czwórbój lekkoatletyczny I miejsce – kat. skok w dal 

I miejsce – kat. rzut piłeczką palantową 

III miejsce – kat. bieg 600m 

 

II miejsce indywidualnie uczennicy kl. 7  



III miejsce drużynowo dziewczęta 

 

5. RADA PEDAGOGICZNA  

OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA 

 
 

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 

 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny “Magia Świąt Bożego Narodzenia” 

 

Organizacja przez szkołę wydarzeń o zasięgu 

wojewódzkim i powiatowym  

Współorganizacja XIX Memoriału im. Stanisława Padlewskiego  w piłce 

siatkowej młodziczek i kadetek. 

 

 

Organizacja przez szkołę wydarzeń o zasięgu 

szkolnym 

1. Organizacja Dnia Edukacji Narodowej. 

2. Organizacja Europejskiego Tygodnia Sportu. 

3. Organizacja Sportowego Święta Szkoły. 

4. Organizacja Dnia Otwartego Szkoły. 

5. Organizacja Dnia Regionalnego. 

6. Organizacja Tygodnia Biblioteki Szkolnej. 

7. Organizacja Tygodnia Języków Obcych 

8. Organizacja Dnia Frankofonii. 

9. Organizacja wycieczek klasowych. 

10. Organizacja Erasmus Days. 

11. Organizacja akcji Sprzątania Świata. 

12. Organizacja obchodów Światowego Dnia Ziemi. 

13. Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu. 



14. Organizacja Europejskiego  Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

15. Organizacja Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia. 

16. Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Matematyki. 

17. Organizacja Międzynarodowego Dnia Liczby PI. 

18. Organizacja Dnia Pluszowego Misia. 

19. Organizacja Obchodów Dnia Polskiej Nauki. 

20. Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Pszczół i wiele 

innych 

 

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

szkoleniach i warsztatach online 

- udział nauczycieli w Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej, 

- udział przedstawicieli RP w konsultacjach – „Strategie RP na rzecz młodego 

pokolenia dla woj. śląskiego” 

 

 

 

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 

 

organizacja Dni Erasmusa w ramach Dnia Edukacji Narodowej – 

interdyscyplinarna gra szkolna,  

organizacja i udział w Biegu Erasmusa  

W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu Erasmus  „Nasza czwórka 

otwarta na 4 strony świata …” zrealizowano szereg działań wdrażających                   

i upowszechniających rezultaty projektu oraz promujące szkołę w środowisku 

lokalnym, m.in: 

1. Organizacja Rejonowego Przeglądu Poezji Prozy i Małych Form 

Teatralnych w Językach Obcych pod honorowym patronatem Prezydenta 



Miasta Dariusza Wójtowicza oraz patronatem Polskiego Stowarzyszenia 

Europa Języków i Kultur. 

2. Organizacja Dnia Frankofonii pod patronatem Biura Walonii Brukseli              

w Warszawie. 

3.  Realizacja projektu eTwinning z języka francuskiego „Dis-moi qui es 

tu”. 

4. Bieg Erasmusa.  

5. Dni Erasmusa w ramach Dnia Edukacji Narodowej oraz edukacyjnej gry 

szkolnej. 

6. Regularne warsztaty z przedstawicielem Europe Direct.  

7. Realizacja projektu e-Twinning z j.angielskiego „Future jobs”. 

8. Innowacje pedagogiczne z języków obcych oraz edukacji 

wczesnoszkolnej. 

9. Lekcja robotyki dla klas 4-8  w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. 

10. „Spotkanie z Mikołajkiem” - realizacja lekcji międzyprzedmiotowych  

z j. polskiego i j. francuskiego w klasach czwartych. 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne 

prace plastyczne 2021/2022” 

realizacja projektu przez uczniów klasy 1 w ramach działań świetlicowych 

 Projekt „Laboratoria Przyszłości” organizacja zajęć z robotyki dla klas 1-8 oraz spotkań z zaproszonymi gośćmi 

Projekt eTwinning realizacja przez uczniów kl. VII projektu eTwinning ” Future jobs” 

 

 realizacja przez uczniów kl. VII i VIII projektu eTwinning w języku 

francuskim „Dis-moi qui es tu” 

Projekt “Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią 

kamienie - 13 grudnia 1981- Pamiętamy!”. 

udział w wojewódzkim projekcie realizowanym  w 40 rocznicę 

wprowadzenia w Polsce stanu wojennego “Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej 

mówią kamienie - 13 grudnia 1981- Pamiętamy!” –prelekcje, wystawy – 

laureatka konkursu 

Ekomobilne Mysłowice dbają o zdrowie!  udział uczniów  w miejskiej imprezie propagującą zdrowy tryb życia 



 Insta.Ling dla Szkół realizacja programu Insta.Ling 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, 

 

8. Międzynarodowy Festiwal Filmowy online udział uczniów klas 5 w festiwalu filmów – patronat biuro WB w Warszawie 

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  organizacja obchodów na terenie szkoły 

XII 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 … zagadek” 

organizacja zajęć zgodnie z modułami tematycznymi 

Projekt MMS  prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci z zakresu piłki 

siatkowej - projekt realizowany w ramach Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

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

współfinansowanym przez UE 

 

 Program „Warzywa i owoce w szkole” 

 

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

i warzyw 

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 

„Bezpieczna droga do szkoły”  udział uczniów klas 1-3 w projekcie – prelekcje, warsztaty, konkursy  

Ogólnopolski Program “Uczymy dzieci 

 programować”  

 

organizacja zajęć innowacyjnych dla uczniów klas 1-3 

“Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”.  udział w projekcie edukacyjnym uczniów klas 1 

 

“Serdeczna karteczka”  

 

udział uczniów klas 1-3 w projekcie  w ramach działalności świetlicy 

 

“Kreatywne prace plastyczne”  udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym w ramach działalności 

świetlicy 

“Zaciekawiajmy matematyką” 

 

udział klas IV i V w projekcie “Zaciekawiajmy matematyką”  

“Wojewódzka Wielka Liga Czytelników”  

 

udział w projekcie – laureaci konkursu 

“Jak odczytywać emocje”   

 

udział uczniów klas II w projekcie  

“Lepsza szkoła” udział w programie “Lepsza szkoła” z zakresu matematyki  

Warsztaty edukacyjne - udział uczniów klas 8. w konsultacjach – „Strategie RP na rzecz młodego 

pokolenia dla woj. śląskiego” 



- udział uczniów klas 1-3 w zajęciach pt. “Maria Konopnicka i kaligrafia”, 

- udział uczniów klas 1-3 w zajęciach pt. “W świecie  pszczół”, 

- udział uczniów klas 1-3 w zajęciach pt. „W świecie baśni i legend”.  

- udział uczniów w warsztatach językowych Euroweek Szkoła Liderów, 

 

 

 

7.  

 

INNOWACJE REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ 

innowacja programowa  „Zanim rozwinę skrzydła…” 

innowacja metodyczna „Sensoplastyka” 

innowacja programowo- metodyczna „Przygoda z językiem angielskim” 

innowacja programowo- metodyczna „Niemieckie ABC – zajęcia z języka niemieckiego dla klas młodszych 

innowacja programowo- metodyczna „Uczniaki kodomaniaki” 

innowacja programowo- metodyczna „Elementy CLIL na lekcji informatyki dla klas IV-VIII” 

 

 8.  
 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

“Serce Miasta Bije dla Lenki” 
organizacja koncertu “Serce Miasta Bije dla Lenki” – prezentacje i występy 

uczniów, kiermasze 

“Lenkowy kramik”  
szycie maskotek przez wychowanków świetlicy na kiermasz 



“Dla kolegi, koleżanki z Ukrainy”  włączenie się w akcję KO - zbiórka plecaków szkolnych dla uczniów z 

Ukrainy 

„Pomoc dla Ukrainy” włączenie się w akcje zbiórek darów i produktów spożywczych dla 

uchodźców z Ukrainy 

Pomoc bezdomnym zbiórka odzieży i wyposażenia mieszkania 

współpraca z Hospicjum Cordis w Katowicach kwesta na cmentarzu na rzecz Hospicjum Cordis 

udział w 30. 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” , zbiórka produktów do VI śniadania wielkanocnego, przygotowanie 

kartek z życzeniami 

Pomoc dla Alicji Odziemek całoroczna zbiórka plastikowych nakrętek  

„Adopcja na odległość” 

 

przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej 

 

 

 



9.  

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI / PATRONAT 

Współpraca z Biurem Walonia-Bruksela  

w Warszawie 

objęcie honorowym patronatem imprez towarzyszących obchodom 

Frankofonii, wsparcie inicjatyw, możliwość uczestniczenia w 8. 

Międzynarodowym Festiwalu Filmowym online 

Współpracy z Punktem Informacji Europejskiej 

Europe Direct Katowice 

organizacja lekcji europejskich dla uczniów 

Urząd Miasta Mysłowice współorganizacja koncertu charytatywnego “Serce Miasta Bije dla 

Lenki”oraz 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 oraz projektu „Spotkanie z Mikołajkiem” 

Współpraca z MBP w Mysłowicach współorganizacja konkursu „Biblioteczne potyczki” 

Mysłowicki Ośrodek Kultury  współorganizacja koncertu charytatywnego “Serce Miasta Bije dla Lenki”, 

współorganizacja Rejonowego Konkursu Prozy, Poezji i Małych Form 

Teatralnych w Językach Obcych 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach zajęcia MMS, SKS, zawody, 

Centrum Edukacji Filmowej udział uczniów w projekcji filmów wraz z warsztatami tematycznymi 

 Fundacja Bakcyl udział uczniów w zajęciach w ramach programu Bankowcy dla Edukacji 

Finansowej Dzieci i Młodzieży 

-   Hospicjum Cordis  włączenie się szkoły w akcje na rzecz wolontariatu 



    Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych “Nasze                      

Mysłowice” 

włączenie się szkoły w akcje na rzecz wolontariatu 

    MOPS, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarną, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna,   Sanepid, parafia Ścięcia 

Św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach 

współpraca z instytucjami celem wsparcia uczniów, rodziców, zapewnienia 

pomocy w rozwiązaniu bieżących problemów, zapewnienia bezpieczeństwa, 

organizacja spotkań i prelekcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

 

 

10.  

PRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA 

Realizacje programów wychowawczo-

profilaktycznych, organizacja prelekcji i warsztatów 

dla uczniów i rodziców 

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

zdrowia, zdrowego odżywiania, świadomego wyboru zdrowej żywności                                

i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, 

 

- „Nawigacja w każdą pogodę” - przystąpienie do Ogólnopolskiego 

Projektu Profilaktycznego kl.7-8 - udział  w Wojewódzkiej Akcji 

Informacyjno Profilaktycznej,  

 

- „Wirusoochrona”  - Wojewódzka Akcja Informacyjno-Edukacyjna dla 

uczniów kl. 1-3 - udział w akcji – prelekcje, wystawy, warsztaty, pogadanki, 

konkursy. 

 

 - Teatr Bajaderka - CYBERPRZEMOC - udział uczniów klas 1-3 w 

przedstawieniu teatralnym,  

- „Bezpieczeństwo w szkole”- prelekcje klasy 4-5,  

- „Bezpieczeństwo w Sieci” -  prelekcje klasy – 7-8, 

- zajęcia Profilaktyczne ze Specjalistami z PPP Mysłowice, 

 - - zajęcia Profilaktyczno Prewencyjne z Policją klasy:1-4, 5-8,  

 - - „Bezpieczeństwo wśród nas-Stop Agresji „ - klasa 4 - zajęcia profilaktyczne, 

 - - ,,Współczesna otyłość - nadwaga czy otyłość” - prelekcja 

-  



 

Prelekcje, warsztaty profilaktyczne  dla uczniów związane z następującą 

tematyką przeprowadzone przez przedstawicieli KMP  w Mysłowicach oraz 

innych instytucji: 

 

- “Bezpieczna droga do szkoły” - spotkanie uczniów z przedstawicielami KMP 

w Mysłowicach  

 

- Szkolny konkurs techniczno-informatyczny “Bezpieczna droga do szkoły”  

- Spotkanie z przedstawicielami KMP w Mysłowicach “Bezpieczeństwo 

podczas wakacji”, 

 

Prelekcje,  warsztaty dla rodziców, udostępnianie materiałów związanych 

m.in. z następującą tematyką: 

„Bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w szkole i w czasie pandemii”,  

„Zagrożenie płynące z niekontrolowanego korzystania z komputera                        

i Internetu przez dzieci”, „Wiek dojrzewania a postawa rodziców”, „Stres 

związany z egzaminem i wyborem szkoły”, „Stop agresji – jak zapobiegać 

zachowaniom agresywnym?”, „Jak przygotować dziecko do klasy 4?”, 

„Wychowanie bez porażek”, „Moje dziecko kim chce być? Pomoc  

w wyborze ścieżki zawodowej ucznia szkoły podstawowej.”  

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

- akcja “Sprzątanie Świata” 

- zbiórka makulatury, 

- zbiórka nakrętek, 

- zbiórka elektrośmieci 

- zajęcia poświęcone segregacji odpadów i surowców wtórnych                                    

- organizacja konkursów szkolnych, np.:                                                                     

- konkurs przyrodniczy - test wiedzy “Powietrze to życie” (kl. 7)                                                

- konkurs plastyczny - plakat “ Powietrze to życie”  (kl. 5-8)  

-   - konkurs plastyczny “Zdrowa planeta to zdrowy człowiek” - (kl.4-8 )  

-  - szkolny konkurs techniczny “Ptasia stołówka” i wiele innych 



 

 


