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klasy IV-VI 

 

 Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez 

udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.  

Konkursy zewnętrzne: 

 Małopolski Konkurs Humanistyczny- udział 6 osób, do komisji rejonowej 

przesłano 3 prace: Zuzanna Godula (6c), Agnieszka Wiśniewska, 

Aleksandra Wiśniewska (6a)  

 Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej – KDK Eden – udział 36 

uczniów klas I- VI. W kategorii klas IV- VI: 

I m- Julia Zając (4a), II m- Jakub Godula (4a), III m.- ex aequo Agata 

Frontczak, Maciej Klaczek (6a),wyróż.- Aleksandra Wiśniewska (6a)  

 Małopolski Konkurs Matematyczny- udział 12 osób, do etapu rejonowego 

przesłano 1 pracę: Aleksandra Wiśniewska (6a).  

 Małopolski Konkurs  Przyrodniczy- udział 25 osób; do komisji rejonowej 

przesłano 8 prac -najwięcej punktów zdobyły Zuzanna Godula (6c) oraz 

Agnieszka Wiśniewska (6a), uczennice  zakwalifikowały się do etapu 

rejonowego. 

 Małopolski Konkurs Biblijny – udział 8 osób, Zuzanna Godula (6c) 

zakwalifikowała się do  III etapu –  finału . 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny- Pangea- on line udział  

 9 uczniów klas 5ab oraz 2 uczniów kl.6a   

 Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna - Olimpus- udział 8 uczniów; 

dyplom laureata ( startowało 3005 osób w kraju): Alicja Tomczyk 7m. 

(5a), Zuzanna Olejniczak 8m.(5a), Dawid Wołkowicz 9m.(5b), Kacper 

Gil 10m.(5a)  

 Konkurs „Bezpieczeństwo w domu, szkole, na ulicy”- DK Dwór Czeczów 

udział 28 uczniów klas I-VI. W kategorii klas IV-VI zwyciężyła 

reprezentacja klasy 6c: Karolina Furmańska, Agnieszka Pałka  

 Konkurs Plastyczny „Nasza choinka   ”- DK Dwór Czeczów;  laureaci: 

Małgorzata Pater, Aleksandra Mak (6c), Weronika Kornaszewska, 

Zuzanna Olejniczak (5a), Agata Frontczak (6a) 

 V Międzyszkolny festiwal Pieśni Patriotycznych i Legionowych 

(organizator SP 124) – Im.-ex aequo Weronika Królik i Karolina 

Furmańska   (6c)  oraz reprezentant SP40  

 

Zawody sportowe: 

 Międzyszkolny turniej  piłki nożnej : EURO w Bieżanowie- IIm. 

reprezentacji chłopców klas IV- VI 

 Szkolny turniej piłki koszykowej- klas V oraz VI 

  

 

Konkursy wewnętrzne 



 

 XII Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek klas 0-VI; udział w finale 56 

uczestników, w tym 16 solistów i zespołów z klas 4-6;  Im.- ex aequo   

 Julia Zając (4a) oraz duet Weronika Królik i Klaudia Michalik (6c) ; IIm.- 

 duet  Faustyna (6a), i Oliwia (4b) Matoga ; IIIm.-Alicja Tomczyk  (5a),  

 wyróżnienie Dominik Grochal (5a)   

 Konkurs SU – „Kartka świąteczna”   

 Konkurs fotograficzny koła redakcyjnego- „ Nasi wierni przyjaciele- 

zwierzęta”  

 

 Szkolne Koło Teatralne  przygotowało występ z okazji dnia KEN pt. „Skąd się 

wziął nauczyciel na świecie” oraz jasełka „ Dawno temu w Betlejem”, które 

wystawiono również dla rodziców na scenie DK Dwór Czeczów 

  

 Szkoła współpracuje z DK Dwór Czeczów. Uczniowie uczestniczyli:  

klasy IV  w warsztatach integracyjno- teatralnych; klasy V w warsztatach : 

tańce i zabawy średniowieczne oraz tańce dworskie; klasy VI w warsztatach: 

projektowanie strojów historycznych czasów średniowiecza i renesansu.  Wzięli 

udział w spotkaniu z bieżanowską malarką p. Łucją Kłańską- Kanarek i 

obejrzeli wystawę jej obrazów:  Na śnieżną nutę.  

Ponadto V Międzyszkolny Festiwal Pieśni Patriotycznych i Legionowych 

tradycyjnie odbył się w sali koncertowej DK Dwór Czeczów.  

 Korzystając z zaproszenia bieżanowskiego kolekcjonera p. Marka Sosenko 

uczniowie klasy 6c uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii w Galerii- 

Antykwariacie, podczas której mogli zapoznać się z bogactwem jego zbiorów.  

 

Szkoła włączyła się w obchody 800-lecia Bieżanowa. 

Współorganizowaliśmy  Sejmik Bieżanowskiej Oświaty, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele władz samorządowych Krakowa i Małopolski ,  Kuratorium, 

lokalnych organizacji społecznych  oraz bieżanowskich placówek oświatowych: 

szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli. Przygotowana została na tę 

okoliczność prezentacja multimedialna o szkole. Wydana została książka 

autorstwa Małgorzaty Łężniak „ Szkoła w Bieżanowie” ukazująca historię 

naszej szkoły. Wielu nauczycieli naszej szkoły za pracę na rzecz rozwoju 

oświaty w Bieżanowie otrzymało pamiątkowe medale Jubileuszu.  

 

W konkursie samorządu województwa małopolskiego „Małopolska 

Szkoła z Pasją” pierwszą nagrodę w kategorii szkół podstawowych zdobyła 

nasza szkoła. Konkurs miał na celu wyróżnienie i uhonorowanie szczególnie 

aktywnych szkół w tworzeniu oferty edukacyjnej we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym.    
 

 

Nasza szkoła brała udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2012” pod 

hasłem: „Dbajmy o otaczający nas świat”. Celem akcji jest  kształtowanie 

świadomości dbania o środowisko naturalne oraz inicjowanie działań na rzecz 



jego ochrony. W tym dniu uczniowie porządkowali tereny zielone należące do 

szkoły, a podczas lekcji przyrody dyskutowali nad problemem zachowania 

czystości w otoczeniu, ograniczania dzikich wysypisk śmieci i odpadów, które 

stanowią zagrożenie dla naturalnego środowiska.  

Ponadto uczniowie wzięli udział w akcji „ Ochrona środowiska- sportowcom” i 

zbierali surowce wtórne. Zebrano 40 kg puszek aluminiowych. Kontynuowana 

jest zbiórka makulatury i nakrętek.  

 W celu kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i 

rodziców uczestniczymy w programie „Trzymaj formę”, który promuje zasady 

aktywnego stylu życia  i zbilansowanej diety. Podczas obchodów Święta Szkoły 

uczniowie wzięli udział w akcji: „ Zdrowie na talerzu” i przygotowali zdrowe, 

smaczne i kolorowe posiłki w formie owocowo- warzywnych sałatek oraz 

kanapek. Ponadto zadaniem uczniów było przygotowanie w klasach gazetek 

prezentujących pozytywny wpływ witamin i pierwiastków na nasze zdrowie. 

Przygotowywane prezentacje były szczegółowo omawiane podczas lekcji 

przyrody oraz zajęć koła przyrodniczego. Wszystkie podejmowane działania 

mają na celu promocję zdrowia i aktywnego stylu życia wśród uczniów. 

Kontynuowana jest akcja ograniczenia w sklepiku szkolnym produktów 

niezdrowych na rzecz owoców i odżywczych kanapek. Szkoła uczestniczy w 

tym programie od czterech lat.  

 Tegoroczne Święto Szkoły przebiegało pod hasłem zdrowia i 

bezpieczeństwa uczniów. Poza akcją „Zdrowie na talerzu” uczniowie 

uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej, 

podczas którego zgłębiali wiedzę na temat bezpiecznego zachowania i 

właściwej reakcji w sytuacji zagrożenia. 

   Z okazji Dnia Niepodległości poczet sztandarowy, delegacja SU oraz 

uczniowie indywidualnie uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej przez 

Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa. 

Podczas różnych uroczystości szkolnych prezentuje się chór szkolny. Prace 

plastyczne i manualne naszych uczniów eksponowane są w szkolnej galerii prac 

plastycznych i wystaw, a uczniowie mogą rozwijać swoje pasje artystyczne 

podczas zajęć koła artystycznego. Ponadto mogą rozwijać swoje talenty 

literackie i aktorskie podczas zajęć koła redakcyjnego i teatralnego , a sportowe 

podczas zajęć SKS .  

 W celu zapewnienia rodzicom wszechstronnej informacji o szkole 

uaktualniono stronę internetową szkoły, podczas wrześniowych spotkań rodzice 

otrzymali kalendarz imprez szkolnych i harmonogram spotkań z nauczycielami. 

Zorganizowano kiermasz świąteczny dla rodziców. Dochód uzyskany z w/w 

kiermaszu przeznaczono na pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. 

Rodzice uczniów klas VI-tych zostali zapoznani z wynikami szkolnego 

sprawdzianu umiejętności. 

Lidia Salawa 

 

 

 


