OSIĄGNIĘCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MYSŁOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1.
UZYSKIWANIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY WYSOKICH WYNIKÓW Z EGZAMINÓW – KWIECIEŃ 2019R.
Przedmiot

średnia krajowa

j. polski - powyżej średniej krajowej

63%

matematyka - powyżej średniej krajowej

45%

j. angielski - powyżej średniej krajowej

średni wynik
szkoły
74%

stanin

55%

7

74%

8

8

59%

2.
UZYSKIWANIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY WYSOKICH WYNIKÓW Z KONKURSÓW NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM
Nazwa konkursu

Osiągnięcia

Międzynarodowy Konkurs
„Kangur matematyczny 2020”

1 miejsce w powiecie oraz 1 miejsce w regionie katowickim. w kat. Maluch
ucznia kl. III

1 miejsce w powiecie oraz 4 miejsce w regionie katowickim. w kat. Benjamin
ucznia kl. V
3 wyróżnienia w kat. Kadet uczniów kl. VII-VIII

Międzynarodowy konkurs języka angielskiego
„The Big Challenge”

1 miejsce w województwie i 12 miejsce w kraju uczennicy kl. VII
dwujęzycznej
7 miejsce w województwie śląskim uczennicy kl. VIII dwujęzycznej
13 miejsce w województwie śląskim uczennicy kl. V

3.
UZYSKIWANIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY WYSOKICH WYNIKÓW Z KONKURSÓW NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM
Osiągnięcia

Nazwa konkursu

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka
Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych
województwa śląskiego
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka
Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych
województwa śląskiego
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Silesia
Incognita 2020”

tytuł laureata uczennicy kl. VIII
udział w etapie rejonowym
zakwalifikowanie się 2 uczennic do II etapu konkursu – finał odwołany
z powodu pandemii COVID-19

Festiwal Piosenki Europejskiej „Gala Złotej Nutki”
w Jaworznie

I miejsce uczennic w kat. zespoły

VII Pszczyński Festiwal Współczesnej Piosenki
Frankofońskiej

II miejsce uczennicy kl. VII

Siemianowicki Festiwal Piosenki „Jesień wspomnień
2019”

II miejsce uczennicy w kat.II

Międzyszkolny konkurs „Podróż do krainy
Smerfów”

kat. praca płaska: I miejsce uczennicy kl. 1, II miejsce uczennicy kl. 2
kat. makieta: I miejsce uczennicy kl. 2, III miejsce uczennicy kl. 2

4.
UZYSKIWANIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY WYSOKICH WYNIKÓW Z KONKURSÓW NA POZIOMIE POWIATOWYM
Osiągnięcia

Nazwa konkursu
Miejski konkurs „Młode talenty Mysłowic”

I miejsce uczennicy w kat. klas V-VIII – śpiew solowy

Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego
„Deutschmeister”

I miejsce uczennicy kl. VIII

Rejonowy etap XXV Diecezjalnego Konkursu
Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych w roku
szkolnym 2019/2020
Międzyszkolny konkurs „Kartka z kalendarza”

III miejsce ucznia kl. V
wyróżnienie uczennicy kl. V

Międzyszkolny konkurs „Ekotorba”

wyróżnienie uczennicy kl. V

Międzyszkolny konkurs bożonarodzeniowych ozdób
z piernika „Piernikowo”

I miejsce uczennicy kl. II oraz wyróżnienie uczennicy kl. II

Międzyszkolny konkurs plastyczny Ekokartka
wielkanocna 3D

wyróżnienie ucznia kl. II

V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga
Czytelników” – etap powiatowy

tytuł Mistrz Powiatu w kat. klasy 1-4
tytuł Mistrz Powiatu w kat. klasy 5-8
I Wicemistrz Powiatu w kat. klasy 1-4
I Wicemistrz Powiatu w kat. klasy 5-8
II miejsce uczennic kl. VIII

„Literackie Walentynki”
Finałowy turniej miejski grupy młodszej –
roczników 2007 i młodszych mysłowickich szkół
podstawowych
w szachach
Finałowy turniej miejski grupy starszej– roczników
2005-2006 mysłowickich szkół podstawowych
w szachach
Finałowy turniej miejski grupy starszej - roczników
2005-2006 mysłowickich szkół podstawowych
w tenisie stołowym
Finałowy turniej dziewcząt – roczników 2005 i 2006
szkół podstawowych Mysłowic w piłce ręcznej

III miejsce w generalnej klasyfikacji drużynowej

Drużynowe mistrzostwa miejskie dziewcząt grupy
starszej – roczników 2005 i 2006 mysłowickich szkół
podstawowych w szachach

III miejsce

II miejsce w generalnej klasyfikacji drużynowej
IV miejsce w generalnej klasyfikacji drużynowej

III miejsce

5. RADA PEDAGOGICZNA
OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA

Medal Komisji Edukacji Narodowej
Organizacja przez szkołę konkursów o zasięgu
wojewódzkim i powiatowym cieszących się uznaniem
wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli innych szkół

uzyskany przez nauczyciela dyplomowanego
1. Wojewódzki konkurs „Podróż do krainy Smerfów” we współpracy
z MBP w Mysłowicach,
2. Międzyszkolny konkurs plastyczny „Magia Świąt Bożego
Narodzenia”,
3. Współorganizacja powiatowego konkursu plastycznego „Wyobraź
sobie, że jesteś bohaterem książki”
4. Rejonowy konkurs tłumaczeniowy z języka francuskiego- „En avant
la traduction” dla kl. VII-VIII – finał odwołany z powodu pandemii
* wiele zaplanowanych konkursów nie odbyło się ze względu na
sytuację epidemiologiczną m.in.
- X Rejonowy Przegląd Poezji, Prozy i Małych Form Teatralnych
w języku angielskim pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
Mysłowice Dariusza Wójtowicza,
- Międzyszkolny konkurs Języka Angielskiego dla szóstoklasistów
- Wojewódzki konkurs „Godanie jest cool”
- konkurs dla kl. VI „Znam lektury”

Organizacja przez szkołę wydarzeń o zasięgu
wojewódzkim i powiatowym

1. Organizacja wystawy „60 lat Smerfów” we współpracy
z Przedstawicielstwem Walonia-Bruksela w Warszawie oraz MBP
w Mysłowicach.
2. Współorganizacja XVII Memoriału im. Stanisława Padlewskiego
w piłce siatkowej młodziczek i kadetek.

3. Organizacja Jubileuszu 25.lecia Zespołu Regionalnego Karolinki
w MOK w Mysłowicach.
4. Prowadzenie stoiska Hospicjum Cordis na VI Mysłowickim Jarmarku
Świątecznym.
5. Organizacja kiermaszy świątecznych, których dochód został w całości
przekazany na pomoc dla chorych dzieci.
6. Organizacja Jasełek dla uczniów i rodziców.
7. Organizacja obchodów Frankofonii.
Organizacja przez szkołę wydarzeń o zasięgu
szkolnym

Doskonalenie zawodowe

1. Całoroczna zbiórka zużytych baterii i elektrośmieci.
2. Organizacja Europejskiego Tygodnia Sportu.
3. Organizacja Dnia Sportu.
4. Organizacja Dnia Talentów.
5. Organizacja Dnia Otwartego Szkoły.
6. Organizacja Dnia regionalnego.
7. Organizacja Tygodnia Biblioteki Szkolnej.
8. Dzień głośnego czytania.
9. Organizacja Tygodnia Języków Obcych.
10. Organizacja obchodów Mardi Gras.
11. Organizacja rajdu górskiego.
12. Organizacja wycieczek klasowych.
13. Organizacja Święta Dyni.
14. Organizacja Erasmus Days.
15. Organizacja akcji Sprzątania Świata.
16. Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu.
- udział grupy nauczycieli w kursie języka angielskiego w ramach realizacji
programu Erasmus+
- studia podyplomowe - 4 nauczycieli
- uzyskanie przez nauczyciela licencji trenerskiej w piłce siatkowej
- udział rady pedagogicznej w licznych konferencjach, webinariach – łącznie
73 szkolenia, 39 konferencji, 70 webinarium, 15 kursów doskonalących, 4
szkolenia Rady Pedagogicznej

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
Rządowy Program „Aktywna tablica 2019”

pozyskanie grantu i realizacja programu – wyjazd 4 nauczycieli w ramach
wizyty „job shadowing” do Estonii – pozostałe zaplanowane na rok szkolny
działania zostały zawieszone z powodu pandemii
pozyskanie funduszy i zakup sprzętu

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

pozyskanie funduszy i zakup książek za kwotę 15.000zł

V edycja Ogólnopolskiego programu „Uczymy dzieci działania w zakresie kodowania i programowania w ramach realizacji
projektu
programować”
XI edycja programu edukacyjnego „Akademia
Bezpiecznego Puchatka”

przeprowadzenie zajęć dla uczniów z zakresu tematyki bezpieczeństwa
w szkole, na drodze, w domu oraz w Internecie

Projekt MMS – Młodzieżowi Mysłowiccy Sportowcy

prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci z zakresu piłki
siatkowej i sztuk walki

Projekt edukacyjny z języka polskiego i matematyki
„Lepsza szkoła”

współpraca w ramach przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Projekt „Kampania Kolejowe ABC”

szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie realizowanym przez
Urząd Transportu Kolejowego – zaplanowane na 19 marca zajęcia zostały
odwołane z powodu pandemii
szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie realizowanym
w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – zaplanowane
zajęcia zostały odwołane z powodu pandemii

Projekt „Robotyka – baw się i buduj”

„EuroWeek – Szkoła Liderów”

udział uczniów w obozie szkoleniowym EuroWeek-Szkoła Liderów
współfinansowanym przez UE

VIII edycja programu „Zdrowo jem, jestem
aktywny” pod hasłem „Piramida zdrowia”

uczestnictwo uczniów w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez
Towarzystwo Pomocy Dzieciom z Cukrzycą we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Śląskiego
Zapewnienie uczniom kl. 1-3 zdrowego posiłku w formie świeżych owoców
i warzyw

Program „Warzywa i owoce w szkole”
XIV edycja programu „Trzymaj formę”

Działania pogłębiające wiedzę uczniów w zakresie znaczenia zbilansowanej
diety i aktywności fizycznej

Projekt społeczny „Ergoskrzaty – czyli ergonomia
dla najmłodszych”

Przeprowadzenie warsztatów dotyczących profilaktyki wad postawy

Projekt Klas Frankofońskich na Śląsku we
współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Europa
Języków i Kultur
Projekt #FootballPeople small grant – Kibice
niepełnosprawni przeciw dyskryminacji

prowadzenie cyklicznych zajęć z języka francuskiego, prowadzenie przez
uczniów korespondencji w j. francuskim z rówieśnikami z Francji,
organizacja wydarzeń związanych z obchodami Frankofonii
uczestnictwo
uczniów
w
zajęciach,
spotkaniach
z
osobami
niepełnosprawnymi

Program edukacji medialnej „Lekcja w kinie”

udział uczniów w zajęciach warsztatowych

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

Akcja „#660 drzew na #660lecie miasta Mysłowice”
Warsztaty edukacyjne

włączenie się do akcji i zasadzenie drzewka
- dział uczniów w warsztatach językowych w Długopolu Zdroju
- udział uczniów w warsztatach geograficzno-historycznych w Muzeum
Śląskim w Katowicach
- udział uczniów w warsztatach przyrodniczo-historycznych w I LO nr 1
w Mysłowicach
- udział uczniów kl. 1-3 w warsztatach „Ekoceramika” w Centrum Edukacji
Ekologicznej Katowice
- udział uczniów kl. 1-3 w warsztatach technicznych „Kolejkowo”
w Gliwicach
- udział uczniów kl. 1-3 w warsztatach świątecznych „Osikowa Dolina”
w Koziegłowach
- udział uczniów kl. 1-3 w warsztatach teatralnych „Jak aktorzy na scenie,
ćwiczymy dykcję”
- udział uczniów kl. 1-3 w warsztatach technicznych – „Mały elektronik”
- udział uczniów kl. 1-3 w warsztatach z astronomii „Mobilne planetarium”
- udział uczniów kl. 1-3 w warsztatach matematycznych

7.
INNOWACJE REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ
„Zanim wyruszę w świat…”
„Jestem konstruktorem”
„W zaczarowanym świecie wierszyków”
„Przygoda z językiem angielskim”
„Po francusku nie tylko we Francji”
„Niemieckie ABC – zajęcia z języka niemieckiego dla kl. I-III
„Uczniaki kodomaniaki”
„Elementy CLIL na lekcji informatyki”
„Język angielski – oknem na świat” – rozwijanie umiejętności swobodnego
i skutecznego komunikowania się

innowacja programowa
innowacja metodyczna
innowacja metodyczna
innowacja programowo- metodyczna
innowacja programowo- metodyczna
innowacja programowo- metodyczna
innowacja programowo- metodyczna
innowacja programowo- metodyczna
innowacja programowo- metodyczna

8.
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
współpraca z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”

pomoc uczniów przy pakowaniu zakupów w sklepach

współpraca z Hospicjum Cordis w Katowicach

pomoc uczniów w prowadzeniu stoiska na rzecz hospicjum, kwesta przy cmentarzu

udział w 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy

pomoc w zbiórce pieniędzy

współpraca z Fundacją „Bajtel – Mysłowice pomagają”

prowadzenie kiermaszu babeczek i ciast dla podopiecznych fundacji

współpraca z Funduszem Pomocy Dzieciom
i Młodzieży im. M.B. z La Salette

włączenie się w akcję „Grosik do Grosika”, szkolny kiermasz Walentynowy
„Serce Sercu”

Współpraca z Koala Hospital Port Macquarie

adopcja na odległość koali

Współpraca z Fundacją Mam Marzenie

Udział w akcji „Dzień Pluszowego Misia”

9.
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI / PATRONAT
Współpraca z Przedstawicielstwem WaloniaBruksela w Warszawie

objęcie honorowym patronatem
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
organizacja lekcji europejskich dla uczniów

Współpracy z Punktem Informacji Europejskiej
Europe Direct Katowice
Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Europa
Języków i Kultur
Współpraca z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu
Śląskiego

imprez

towarzyszących

obchodom

współorganizacja wojewódzkiego konkursu „Podróż do krainy Smerfów”,
pomoc w przygotowaniu do przystąpienia uczniów do międzynarodowych
egzaminów i uzyskanie międzynarodowych certyfikatów znajomości języka
francuskiego DELF
uczestnictwo uczniów w warsztatach z fizyki „Osobliwości świata fizyki”

uczestnictwo uczniów w warsztatach i
Ogólnopolskiej Nocy Biologów

Współpraca z Wydziałem Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Śląskiego

wykładach

w ramach

IX

10.
PRACA WYCHOWAWCZA
Realizacje programów wychowawczoprofilaktycznych, organizacja prelekcji i warsztatów
dla uczniów i rodziców

- realizacja programu „Trzymaj formę”
Prelekcje, warsztaty profilaktyczne dla uczniów związane z następującą
tematyką przeprowadzone przez przedstawicieli poradni PPP, KMP
w Mysłowicach
- Odpowiedzialność prawna 13 latka.
- „Zdrowie dziewcząt”.
- Profilaktyka raka piersi.
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
- „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.
- Teatr profilaktyczny „Cyberprzestrzeń”
- Teatr profilaktycznych – uwaga komputer, telefon, gry.
- Profilaktyka uzależnienia od narkotyków „Tajemnica zagubionej skarbonki”
Prelekcje i warsztaty dla rodziców związane z następującą tematyką:
- Jak pomóc dziecku w nauce.
- Bezpieczeństwo uczniów w trakcie ferii zimowych.
- Karać czy nagradzać? Wpływ kary i nagrody na rozwój dziecka.
- Jak pomagać dziecku w odrabianiu pracy domowej.
- Jak pomóc dziecku dobrze wybrać szkołę.
- Wychowanie do wartości.
- Odpowiedzialność karna 13 –latka.
W czasie edukacji zdalnej udostępniano rodzicom materiały związane

z poniższą tematyką:
- Kilka porad na czas koronawirusa.
- Bądź bezpieczny, zostań w domu – pogadanka na temat bezpieczeństwa
- Jak zorganizować naukę w czasie zdalnego nauczania. Jak skutecznie uczyć
się.
- Jak pomagać dziecku w nauce w czasie zdalnego nauczania.
- Bądź bezpieczny w sieci.
- Ważne telefony, gdzie uzyskać pomoc specjalistyczną.
- Uwaga - deprywacja potrzeb.
- Jak rozmawiać? Podstawy dobrej komunikacji.
- Wykaz placówek niosących pomoc osobom pozostającym w izolatorium lub
wymagających pomocy psycholog.
- Cztery zasady jak osiągnąć sukces w nauce i nie tylko.
- Dziecko w potrzebie. Jak być wspierającym rodzicem.

