To się wydarzyło
II okres 2015/2016
klasy IV- VI
Konkursy zewnętrzne:
 międzynarodowy
Konkurs
Kangur
Matematyczny;
udział 52 uczniów klas IV-VI
◦ Klasy IV: tytuł laureata – Michał Frontczak (4b); wynik bardzo
dobry- Marta Surlas (4a); wyróżnienie- Wojciech Zając (4a)
◦ Klasy IV: wynik bardzo dobry – Franciszek Hajduk (5a)
◦ Klasy VI: wyróżnienie- Michał Słomak (6b)
 ogólnopolski konkurs humanistyczny OMNIBUS 2016 – wynik bardzo
dobry: Monika Nowak (6b), Franciszek Hajduk (5a), Kacper Sarota
(5c), Kacper Hołda (4a), Borys Masier (4a), Wojciech Zając (4a); wynik
dobry: Natalia Szymańska (6a), Jakub Groblicki (5a), Marta Surlas (4a),
Kacper Kotara (4a). Uczestniczyło 24 uczniów klas 4-6
 ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z języka polskiego OLIMPUS
sesja wiosenna 2016: tytuł laureata uzyskał Bartosz Godula (5b) .
uczestniczyło 25 uczniów klas 4-6
 ogólnopolski konkurs ekologiczny EDI - wyróżnienie Daria Baryła(6a),
udział 14 osób
 ogólnopolski konkurs historyczny EDI Początki Państwa Polskiego -16m.
w kraju (1724 uczestników) Franciszek Hajduk (5a). Uczestniczyło
13 uczniów klas 5.
 ogólnopolski konkurs literacki Bohater jakiego jeszcze nie było MDK
przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie; patronat nad konkursem objęło
Miasto Dzieci – wysłano pięć prac; Klaudia Sadowska (4b) zdobyła
wyróżnienie.
 ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych na plakat i hasło
promujące bezpieczeństwo na kolei Torowisko to nie boisko. Zespół
Kolejowego ABC – Wojciech Durbas (4a) zdobył nagrodę.
 Krakowski konkurs literacko-plastyczny A ja wolę mego tatę, część
literacka (MDK al. 29 Listopada 102 w Krakowie wspólnie z Biurem
Pełnomocnika PMK ds. Rodziny Urzędu Miasta Krakowa) – wysłano
jedną pracę, Szymon Tomera (4a) zdobył nagrodę
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 konkurs 3D – Papierowe rzeźby (MDK przy al. 29 Listopada 102 w
Krakowie) – Marta Surlas (4a) zdobyła wyróżnienie
 - konkurs językowo-artystyczny Kaligram (MDK al. 29 Listopada 102),
udział wzięło trzech uczniów.
 - udział w XII Małopolskim Konkursie Literackim i Plastycznym Co kto
może wymyślić? część literacka (SP 101 w Krakowie), wysłano jedną
pracę plastyczną i dwie prace literackie
 - udział w II Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym O Pióro
Henryka Sienkiewicza, część literacka (SP 38 w Lublinie), wysłano 5 prac
 - udział w konkursie literackim dla klas czwartych Zabierze mnie, gdzie
kwitną cudne kwiaty – fantastyczne podróże Calineczki (DK Podgórze),
wysłano 6 prac.
 Małopolski Konkurs Pięknego Czytania – 9 edycja
(Organizatorzy: TNBSP Oddz. w Krakowie i Wojewódzka Biblioteka
Publiczna). Na etapie szkolnym z klas 4-6 Mistrzem Czytania została
Gabriela Helizanowicz (6a)
 Konkurs Patron naszej szkoły ( Biblioteka Główna UP w Krakowie oraz
TNBSP Oddz. w Krakowie). W kategorii klas IV – VI komiksy
przygotowali uczniowie klasy 6a i 6b.
 Drzewo Recenzji (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz
TNBSP Oddz. w Krakowie). Udział wzięli uczniowie klasy 6a: Błażej
Wysowski, Daria Baryła i Gabriela Helizanowicz.
 Konkurs Recytatorski Pamiętamy o Tobie Ojcze Święty – KDK Eden –
udział 21 osób - klasy 4-6:
◦ I m- Joanna Kotarba (5b)
◦ II m. Aleksandra Woźniak (5a)
◦ III m. Nikola Dąbrowska (5a)
 Międzyszkolny konkurs Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy.
DK Dwór Czeczów, SP124, Policja, Straż Miejska- udział 9 uczniów
klas 4-6,
◦ klasy IV- Im. Wojciech Zając (4a),
◦ klasy V- Im. Jakub Groblicki (5a), IIm. Bartosz Godula (5b)
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Konkursy wewnętrzne:
 Konkurs SU -Najmilszy kolega i koleżanka
 Konkurs czytelniczy dla Elfa – bohatera książek uczniów klas 4-6 :
Czy znasz Marcina Pałasza? Zwycięzca- Andrzej Sagan (4c).
W konkursie wzięło udział 9 uczniów.
 Konkurs przyrodniczy Wiosna, wiosna- ach, to ty (kategoria: fotografia
przyrodnicza).
Zawody sportowe:
Uczniowie naszej Szkoły startowali w zawodach sportowych rozgrywanych w
ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży Igrzyska Szkół Podstawowych:
 Sztafetowe biegi przełajowe- sztafeta chłopców zdobyła tytuł Mistrzów
Krakowa i V miejsce w finałach wojewódzkich.
Udział: Jakub Pestka (4a), Andrzej Sagan (4c), Wojtek Zając (4a), Dawid
Duda (5a), Adrian Wołek (5a), Wiktor Nawrot (5a), Nikodem Bochenek
(6a), Jan Łopuch (6a), Jakub Grochal (6a)
 Im. w Krakowie i IIIm. w wojewódzkich indywidualnych biegach
przełajowych- Jakub Pestka (4a)
 sztafeta dziewcząt – 13 m. ( udział 9 osób)
 VI m. w wojewódzkich zawodach w pływaniu w stylu grzbietowym –
Jan Łopuch (6a)
 13m.w wojewódzkich zawodach w w stylu dowolnym Nikodem
Bochenek (6a)
 IIIm. w zawodach o Mistrzostwo Krakowa w pływaniu- Jan Łopuch
(6a)
 IV m. w Krakowie i 12m. w województwie małopolskim sztafeta
chłopców w pływaniu – udział: Nikodem Bochenek (6a), Jan Łopuch
(6a), Jakub Łopuch (4b), Michał Słomak (6b), Kacper Chachlowski (6b),
Patryk Jędrzejczyk (6b), Maciej Jakosz (3), Jacov Kirillovskii (6a),
Kajetan Szot (6b)
 Gry zespołowe - w piłce nożnej, piłce siatkowej i piłce ręcznej
rywalizowaliśmy bardzo dzielnie z innymi szkołami. Niestety w tych
dyscyplinach odpadliśmy w eliminacjach grupowych nieznacznie
przegrywając mecze eliminacyjne.
 IIm. w Krakowie w halowej piłce nożnej- udział: Kasper Burkat,
Nikodem Bochenek, Grzegorz Mróz, Jacov Kirillovskii (6a), Patryk
Jędrzejczyk, Adrian Wincencik (6b), Jakub Pestka, Jakub Wołkowicz (4a),
Jakub Basista, Mateusz Krzak (5b), Dawid Duda (5a).
 IV miejsce w Krakowie w Czwórboju Lekkoatletycznym
Udział: Jakub Grochal (6a), Jan Łopuch (6a), Jakub Radzik (6a), Łukasz
Rusztowic (6a), Andrzej Sagan (4c), Jacov Kirillovskii (6a)
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Podsumowując należy podkreślić, że nasza szkoła w klasyfikacji łącznej
szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 zdobyła 10 miejsce na 128
sklasyfikowanych szkół podstawowych.
W klasyfikacji chłopców zdobyliśmy tytuł Wicemistrzów Krakowa ustępując
tylko SP 162.
Współpraca z DK Dwór Czeczów. W II okresie uczniowie klas IV- VI
uczestniczyli w różnych zajęciach: spotkanie z Krótkofalowcami; warsztaty
Bezpiecznie w górach; projekcja filmu animowanego Wakacje smoka
Bonawentury (efekt pracy uczniów klas czwartych na warsztatach – Lalka
Anima).
Rozpoczęliśmy rok jubileuszowy 140-lecia Szkoły. Zaplanowano wiele
imprez. Odbył się międzyszkolny turniej piłki nożnej o Puchar dyrektora szkoły
z okazji jubileuszu 140-lecia zorganizowany we współpracy z KS
Bieżanowianka.
Efektem pracy uczniów klas 4-6 (12 osób) uczestniczących w warsztatach
muralowych w DK Dwór Czeczów było wykonanie pod opieką artysty malarza
Joanny Róg-Ociepki w budynku przy ul. Weigla okolicznościowego muralu
poświęconego Patronce Szkoły, którego odsłonięcie nastąpiło w czasie
szkolnego Pikniku rodzinnego- imprezy zorganizowanej wspólnie przez
rodziców i nauczycieli z okazji Dnia Dziecka.
Uczniowie klas 4-6 wzięli udział w małopolskim konkursie szkół
podstawowych: Patron naszej szkoły. Zadaniem uczniów było wykonanie
komiksu (w wersji papierowej lub elektronicznej) związanego z życiem i
działalnością patrona szkoły.
Z okazji pierwszego Dnia Wiosny i obchodów Dni Ziemi uczniowie i
nauczyciele klas III - VI uczestniczyli w akcji pod hasłem Zdrowo jem – czyli
wiosenne śniadanie. W ramach realizacji akcji odbyły się liczne konkursy
promujące zdrowy styl życia oraz dietę opartą na produktach zdrowych, nie
przetworzonych produktach spożywczych.
Kontynuowany jest program Trzymaj formę, którego celem jest edukacja
w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i ich rodzin
poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. W II
okresie uczniowie uczestniczyli w zajęciach koła przyrodniczego realizując
założenia autorskiego programu pt Wiem co jem. Podczas obchodów Dnia Ziemi
odbył się konkurs poświęcony tej tematyce.
Kontynuowany jest program edukacyjny z zakresu profilaktyki
antynikotynowej pt. Znajdź właściwe rozwiązanie – celem głównym programu
jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół
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podstawowych i gimnazjum. Uczniowie realizowali cele programu w formie
zajęć tematycznych prowadzonych podczas lekcji przyrody.
Uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w dodatkowych lekcjach języka
angielskiego. Klasy czwarte w ramach projektu Innowacje pedagogiczne- Have
fun with English projeckt. Zajęcia odbywały się w wymiarze 3 g. tygodniowo.
Zrealizowano projekty w obszarach: dom, życie rodzinne i towarzyskie, kultura,
zakupy, człowiek,świat przyrody, podróże i turystyka, zdrowie. W czasie zajęć
wykorzystano alternatywne metody i techniki nauczania (techniki
multimedialne, techniki dramowe, gry i zabawy dydaktyczne, nauka piosenek,
prace plastyczne). Innowacja była realizowana w ramach pilotażowego
programu Jedna godzina języka angielskiego codziennie w szkołach
podstawowych i w gimnazjach.
Uczniowie klas 5-6 w ramach projektu Budżet obywatelski realizowali
dodatkowo dwie godziny j. angielskiego tygodniowo.
Szkolne koło teatralne (klasa 4a) przygotowało przedstawienie: Jak to z
konstytucją było? Występ uczniów był ciekawą lekcją historii, a gra młodych
aktorów i stroje nawiązujące do epoki przybliżyły wszystkim uczestnikom
wydarzenia z 1791r.
W czasie szkolnego
Pikniku rodzinnego uczniowie wspólnie z
nauczycielami, rodzicami, uczestniczyli w zawodach sportowych, grach i
zabawach integracyjnych. Zajęcia te sprzyjały propagowaniu właściwych
postaw i zachowań w duchu fair play. Rodzice ufundowali słodki poczęstunek
dla każdego dziecka .
Zgodnie z wieloletnią tradycją wzięliśmy udział w imprezie
środowiskowej XXIII Dni Bieżanowa. Na scenie wystąpiły: Monika Nowak
(6b), Gabriela Helizanowicz (6a), Nikola Dąbrowska (5a). Piosenki śpiewane
przez uczennice wzbudziły aplauz publiczności.
Ponadto Kandydaci do nagrody: „Absolwent Roku 2016” mieli możliwość
zaprezentowania się przed społecznością Bieżanowa przedstawiając swoje
osiągnięcia w formie plakatów.
Rodzice są informowani na bieżąco o życiu szkoły i osiągnięciach
uczniów podczas comiesięcznych spotkań z nauczycielami, uczestniczą w
imprezach klasowych i szkolnych. Osiągnięcia uczniów prezentowane są na
forum klasy, szkoły, środowiska. Prowadzona jest stała ekspozycja prac
plastycznych w szkolnej galerii. Podczas apeli szkolnych nagradzani są
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zwycięzcy, uczestnicy różnorodnych konkursów i zawodów sportowych.
Nagrody dla uczniów funduje Rada Rodziców.
Na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnej prasie osiedlowej można
znaleźć informacje o tym, co się dzieje w szkole.
Uczniowie klas VI osiągnęli dobry wynik ze sprawdzianu kompetencji
zajmując VII stopień wynik wysoki w 9-cio stopniowej skali staninowej
z języka polskiego i matematyki, lepszy wynik uzyskali z j. angielskiego
zajmując – VIII stopień wynik bardzo wysoki. Gratulujemy!!!
Lidia Salawa
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