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SPRAWOZDANIE II SEMESTR 2010/2011 

klasy IV-VI 
 

 

 

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział 

w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach. W II semestrze odbyły się: 

Konkursy zewnętrzne: 

 Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny;                             

udział 60 osób klas II-VI 

o Klasy IV: wyróżnienie - Agnieszka  (4a) 

o Klasy V: wyróżnienie- Łukasz  (5a) 

o Klasy VI: wynik bardzo dobry - Mikołaj  (6b), 

 wyróżnienie: Katarzyna  (6a), Aleksandra D.  (6b) 

 Ogólnopolski konkurs matematyczny „Meridian 2011”- laureat: Mikołaj 

(6b), finaliści: Bartłomiej (6a), Aleksandra, Barbara, Tomasz (6b), 

Katarzyna, Dawid, Dominik (6a)  

 Międzynarodowe zawody z logiki „ Genius Logicus”- udział 10 osób; 

I- etap: Ekspert rozwiązywania: Mikołaj, Aleksandra D. (6b), Mistrz 

rozwiązywania: Aleksandra J.(6b); 

 II-etap: Brązowy Certyfikat Międzynarodowy: Andrzej (6a)- 104m. w kraju, 

Gabriela  (6b)- 124m., Aleksandra D. (6b)- 131m., Dominik (6a) 153m. w kraju   

 Ogólnopolski konkurs  ekologiczny EDI- dyplom wyróżnienia: 7m. 

Aleksandra D. oraz Barbara (6b), 9m. Julia  (4a), 10m. Karolina (4b) 

dyplomy udziału 26 uczniów  

 Ogólnopolski konkurs j. angielskiego „ Panda 2011” dyplom uczestnictwa 

11osób  

 Małopolski konkurs j. angielskiego- Szkoła „ Prymus Linguist”- 

Katarzyna  (6a) doszła do III etapu konkursu  

 VIII Krakowski Konkurs Recytatorski- DK Podgórze- Im. Zuzanna 

Godula (4c), udział Katarzyna  (6b), Anna L. (5b)  

 Konkurs- test znajomości lektury „Akademia pana Kleksa”- DK 

Podgórze- udział Małgorzata P. (4c), Sylwia (4b) 

 Konkurs- test znajomości baśni H.Ch. Andersena- DK Podgórze- Vm. 

Karolina (4b), wyróżnienie: Zuzanna (4c) oraz Julia (4a), udział; Sara  

(4c), Karolina  (4a)  

 VIII wiosenne zmagania z językiem polskim- DK Podgórze- klasy VI: 

IIIm. Aleksandra D. (6b), wyróżnienie Natalia W. (6a); klasy IV: 

wyróżnienie Karolina (4b), udział: Katarzyna (6a), Anna O., Łukasz  (5a), 

Paweł , Anna L. (5b) oraz Kinga (4b), Zuzanna, Weronika, Sara (4c)  
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 Konkurs „Krakowskie ścieżki Jana Pawła II”- Wydział Edukacji UMK, 

SP 109, patronat honorowy Ks. Kardynał S. Dziwisz- VIm. Zuzanna 

Godula (4c), udział: Weronika, Agnieszka  (4c)  

 Konkurs „O czym mogą mówić wawelskie głowy...”- Dział Oświatowy 

Zamek Królewski na Wawelu- udział Zuzanna (4c)  

 Konkurs „A ja wolę moją mamę”- MDK Al.29 Listopada – wyróżnienie 

Agnieszka, udział Wiktoria S. (4c) 

 Konkurs „Kocia przygoda”- DK im.Gałczyńskiego- Im. Agnieszka, 

wyróżnienie Aleksandra (4a), udział: Agnieszka, Małgorzata P. (4c)  

 Konkurs fotograficzny „ Kraków na 4 łapy”- MDK Al.29 Listopada- 

udział Agnieszka (4c) 

 Konkurs plastyczny DK Dwór Czeczów „Ptaki”- nagrody rzeczowe, 

wystawa prac- Agnieszka, Sara, Weronika (4c) 

 Konkurs Recytatorski „Pamiętamy o Tobie Ojcze Święty” – KDK Eden – 

udział 13 osób  

o Klasy IV-VI:  

I m- Anna L. (5b) oraz Karolina P. (5b), IIm. Aleksandra  (4a) oraz 

Łukasz (6b), 

IIIm. Katarzyna (6b) wyróżnienia- Agnieszka, Julia (4a)  

 Konkurs plastyczny DK Dwór Czeczów „ Uroda świata wokół nas”-  

nagrody rzeczowe,  wystawa prac: Aleksandra, Agnieszka, Karolina, 

Maciej (4a), Monika, Wiktoria, Paweł, Adam (5b) 

 konkurs plastyczny DK Dwór Czeczów „Uroki natury”- udział  

 Konkurs plastyczny- „ Światło” Staromiejskie CKM oraz Enion SA 

Kraków- wyróżnienie Agnieszka (4a), udział 10 osób 

 Konkurs plastyczny- „Wisła rzeką naszych marzeń” – UMK Wydz. 

Spraw Społ. oraz Wojew. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej- 

udział  

 Konkurs „Prawo i my”- Policja- udział: Piotr, Tomasz, Katarzyna (6b)  

 Konkurs „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”-Policja- udział: Oliwia, 

Andrzej, Dawid (6a) 

 

Zawody sportowe: 

 Spartakiada Szkół Dzielnicy XII-   V m. klasy IV- VI 

 Ogólnopolski turniej piłki nożnej „ Z podwórka na stadion”- udział 

 Turniej piłki nożnej im. Wielgusa- udział kl. IV 

 XXI turniej tenisa stołowego dla amatorów- MDK Al. 29 Listopada- 

udział kl. IV- VI  

 Szkolna Liga Lekkoatletyczna klasy IV- VI 
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Konkursy wewnętrzne: 

 Konkursy SU 

o Najładniejszy zeszyt 

o Najmilszy kolega i koleżanka 

o Wiosna- święto warzywne- wiosenna kanapka, dekoracje klas 

o Kartka wielkanocna 

 Międzyklasowy konkurs  ekologiczny (ochrona środowiska)- na 

najciekawszy projekt przedmiotów wykonanych z odpadów  

 Szkolny Konkurs Młodych Talentów „Mam talencik” 

 Konkurs wiedzy o Patronce Szkoły- org. redakcja „ Gazetki szkolnej” 

 Konkurs ortograficzny- org. redakcja „Gazetki szkolnej” 

 konkurs „ O książce i bibliotece” 

 

Nasza szkoła współpracuje z DK Dwór Czeczów. W II semestrze uczniowie 

uczestniczyli w warsztatach: klasy V/VI- „Bezpieczny internet”, klasy IV/V 

„Kultura Indii”, klasy IV- „Książka ma swoje tajemnice”. Klasy IV wzięły 

udział w przedstawieniu n/t przeciwdziałania agresji „ Po drugiej stronie lustra”, 

ponadto  uczniowie obejrzeli okolicznościową wystawę i film o przyrodniku  

W. Puchalskim.  

W ramach corocznej akcji  Dzień Ziemi uczniowie brali udział w zajęciach 

zorganizowanych przez nauczyciela przyrody. W ramach akcji uczniowie 

wykonywali ekologiczne projekty z odpadów: eko-rzeźby, biżuterię, zabawki 

itp., wszystkie prace zostały zaprezentowane na ekologicznej wystawie. Ponadto 

uczniowie włączyli  się do akcji: „ Sprzątamy Bieżanów” zorganizowanej przez 

radnych Bieżanowa .  

W II semestrze kontynuowano program „Trzymaj formę”, którego celem jest 

edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów  

i rodziców. Program promuje zasady aktywnego stylu życia i zbilansowanej 

diety. Efektem wdrażania programu jest wprowadzenie w szkolnym sklepiku 

sprzedaży owoców i odżywczych kanapek. Ponadto w czasie obchodów  Dnia 

Wiosny zorganizowane zostało święto warzywne propagujące zdrowe 

odżywianie – smaczne, kolorowe, wiosenne kanapki. Na lekcjach przyrody 

omówiono problem otyłości i niedożywienia. 

 Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zajęcia kółka 

przyrodniczego finansowane ze środków unijnych, podczas  których uczestnicy 

realizowali program autorski „Z przyrodą na Ty”,  badali zjawiska przyrodnicze, 

wykonywali doświadczenia, wzbogacali wiedzę o  roślinach i zwierzętach. 

 Podczas zajęć koła edukacji polonistyczno- regionalnej uczniowie 

przygotowywali się do licznych konkursów, a ponadto korzystali z oferty DK 

Dwór Czeczów uczestnicząc w zajęciach z cyklu „ Etniczne piątki”: wieczór 
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bułgarski, brazylijski, ormiański, podczas  których poznawali kulturę, tańce, 

muzykę, zwyczaje innych narodów, a uczniowie klasy 4c podziwiali piękno 

teatru im. J. Słowackiego podczas zwiedzania gmachu teatru. 

Na zajęciach koła j. niemieckiego uczniowie mieli możliwość uczenia się 

drugiego języka obcego. 

Uczniowie klas IV na zajęciach koła informatycznego zgłębiali podstawy 

obsługi komputera. 

 W czasie Dni Samorządności i szkolnego  Dnia bez przemocy– uczniowie 

wspólnie z nauczycielami uczestniczyli w zawodach sportowych, grach i 

zabawach integracyjnych, mieli możliwość poznania uroków życia  

harcerskiego: rozbijanie namiotu, śpiewanie harcerskich i turystycznych 

piosenek przy ognisku, zdobywanie harcerskich sprawności. Ponadto wzięli 

udział w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, które 

przeprowadzili ratownicy medyczni. Zajęcia te sprzyjały rozwijaniu 

świadomości obywatelskiej uczniów i propagowaniu właściwych postaw            

i zachowań. Dużym zainteresowaniem uczniów klas V/VI cieszyły się 

warsztaty- spotkanie z leśnikiem z Nadleśnictwa Niepołomice oraz „ Mam 

talencik- prezentacja uzdolnień wszelakich”. 

 Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas imprezy środowiskowej XVIII 

Dni Bieżanowa szkolne koło teatralne przedstawiło sztukę: „Shrek bez Shreka”, 

a laureatka Im. VIII Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego Zuzanna Godula 

(4c) zachwyciła publiczność swoim występem, co było świetną okazją promocji 

szkoły i zdolności uczniów. Ponadto Kandydaci do nagrody: „Absolwent Roku 

2011” mieli możliwość  zaprezentowania się przed społecznością Bieżanowa.  

   Koło teatralne przygotowało występ z okazji „ Walentynek”, „ Dnia 

Kobiet”. A koło redakcyjne wydało dwa numery „ Gazetki szkolnej”                     

i przygotowało konkurs wiedzy o Patronce oraz konkurs ortograficzny.  

 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. Chór szkolny uświetnia uroczystości szkolne. 

Podczas apeli szkolnych nagradzani są zwycięzcy, uczestnicy różnorodnych 

konkursów i zawodów sportowych. 

 Nasza szkoła kontynuuje udział w innowacyjnym projekcie województwa 

małopolskiego „ Diament- dostrzec i aktywizować możliwości, energię, 

talenty”. Diagnoza uzdolnień uczniów realizowana jest w dwóch etapach: I-etap 

nominacja nauczycielska, która polega na wskazaniu przez nauczycieli ok. 10% 

uczniów uzdolnionych z danego etapu kształcenia w zakresie czterech 

obszarów: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie 

informacyjno- komunikacyjne. II-etap pisanie testu diagnostycznego, którego 

efektem będzie zakwalifikowanie od 3,5% do 6% uczniów na zajęcia 

pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych.           
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W naszej szkole test diagnostyczny pisało 17 uczniów klas IV nominowanych 

przez nauczycieli w I- etapie diagnozy uzdolnień kierunkowych. 

 Ponadto do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci zostały zgłoszone 

kandydatury uczennic klasy 4c: Zuzanny Goduli, Weroniki Królik, Sary Marzec 

do programu pomocy wybitnie zdolnym-decyzja w sprawie przyjęcia będzie 

ogłoszona w październiku. 

 Uczniowie klas VI osiągnęli bardzo dobry wynik ze sprawdzianu 

kompetencji – zajmując VIII stopień ( bardzo wysoki) w 9-cio stopniowej skali 

staninowej. Gratulujemy! 
 

opracowanie 

Lidia Salawa 
 

 

 

 


