
To się wydarzyło 

I okres 2015/2016 

klasy IV- VI 

Konkursy zewnętrzne: 

 Małopolski Konkurs Matematyczny- etap szkolny- udział 6 osób  

 Krakowska Matematyka edycja 2015/2016 dla klas 4-6 pod patronatem 

Małopolskiego Kuratora Oświaty; organizator - Oddział Krakowski 

Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki (zasięg małopolski); udział w 

etapie szkolnym 136 uczniów; do finału zakwalifikowali się uczniowie: 

Marta Surlas (4a), Michał Frontczak (4b), Franciszek Hajduk (5a).  

 Pierwsza Pomoc Przedmedyczna  konkurs w ramach programu 

Bezpieczny Kraków-  I m. zajęli uczniowie (drużynowo):  

           Anna Mroczkowska, Jakub Radzik, Maja Trzebunia (6a)  

 Małopolski Konkurs Biblijny – udział w etapie szkolnym - 1 osoba   

 Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna -Olimpus – udział 9 uczniów, 

  tytuł laureata: w kraju- 9m. Mateusz Sopel  (5b), 11m. Łukasz Rusztowic 

 (6a), 13m. Jakub Radzik (6a) (4016 uczestników konkursu), dyplom 

 uznania za  udział- 6 osób.  

 Wojewódzki Konkurs pod honorowym patronatem Małopolskiego 

Kuratora Oświaty i Stowarzyszenia Polonistów „ Poza granicami kraju i 

ludzkiego umysłu- o twórczości polskich noblistów”- organizator 

Gimnazjum 32- udział 6 osób  

 Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej – KDK Eden – udział 20 

uczniów klas IV- VI. 

I m- Natalia Śliwiak (5a), II m- ex aequo Joanna Kotarba (5b), Marta 

Hreczańska (4b),  

         III m.- ex aequo  Szymon Tomera (4a), Wojciech Ptasznik (4b) 

Wyróżnienie- Nikola Dąbrowska (5a), Aleksandra Litwin (5a),   

Aleksandra Woźniak (5a), Maja Trzebunia (6a)  
 

Zawody sportowe: 

Uczniowie startowali w zawodach sportowych rozgrywanych  w ramach 

Krakowskiej Olimpiady Młodzieży Igrzyska Szkół Podstawowych: 

 Indywidualne biegi przełajowe- startowało 9 dz. i 9 chł. 

 I etap- m. Kraków- I m. Jakub Pestka (4a), II m. Nikodem Bochenek (6a), 

 IV m. Andrzej Sagan (4c) (miejsca premiowane startem w finałach 

 wojewódzkich) 

 II etap-  finał wojewódzki- III m. w województwie małopolskim  

 Jakub Pestka (4a) 

 Pływanie indywidualne- startowało 7 chł. i 1 dz. 

 I etap- m. Kraków- III m. Nikodem Bochenek (6a), Jan Łopuch (6a)  ( 

awans do  finałów wojewódzkich) 

 Pływanie sztafetowe- IV m. w Krakowie (awans do finałów 

wojewódzkich)  



 Piłka nożna halowa- III m. w Krakowie 

 Mini-koszykówka chłopców 

 Spartakiada Szkół Dzielnicy XII – zdobyliśmy III m. 

  

Konkursy wewnętrzne 

  Przegląd  Kolęd i Pastorałek klasy III-VI: uczestniczyło 20 osób  

 

  Szkolne koło teatralne (klasa 4a) przygotowało występ- przedstawienie z 

okazji  premiery filmu animowanego Wakacje Smoka Bonawentury, która odbyła 

się 18 grudnia 2015r. w sali widowiskowej w Zespole Szkół Specjalnych  w 

Wieliczce. Uczniowie  zaprezentowali to przedstawienie także na koncercie 

WOŚP w  DK Dwór Czeczów.   

 Szkoła współpracuje z DK Dwór Czeczów. Uczniowie klas IV- VI 

uczestniczyli w zajęciach : spotkanie z pisarzem książek dla dzieci- Marcinem 

Pałaszem; spektakl teatralny- Grimm- grupy Itaka i owaka ( aktorzy, to 

młodzież z głębszą niepełnosprawnością intelektualną); warsztaty teatralne- 

Teatr cieni ;  warsztaty- Lalka Anima (produkcja filmowa- animacja w technice 

poklatkowej);  spotkanie z reżyserem/scenarzystą- Wojciechem Terechowiczem; 

warsztaty teatralne z aktorką- Mają Kubacką. 

  Uczniowie włączyli się w pożyteczną akcję pomocy innym. Wzięli udział 

w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  który się odbył w sobotę   

9 stycznia 2016r. w DK Dwór Czeczów. Nasi reprezentanci: Gabriela 

Helizanowicz (6a), Monika Nowak (6b), Nikola Dąbrowska (5a) oraz koło 

teatralne (uczniowie klasy 4a)  uświetnili swoim występem zbiórkę pieniędzy na 

rzecz chorych dzieci oraz seniorów, którą prowadzili harcerze . 

 Szkoła włączyła się w obchody Święta Niepodległości: 11 Listopada  

poczet sztandarowy, delegacja SU oraz uczniowie indywidualnie uczestniczyli w  

okolicznościowym przedstawieniu oraz uroczystości patriotycznej 

zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa.  

   Ponadto uczniowie: Gabriela Helizanowicz (6a), Monika Nowak (6b),  

Julia Żabicka, Julia Sotwin (5c) oraz Wojciech Durbas i Jakub Wołkowicz (4a)  

wzięli udział w okolicznościowej Wieczornicy ( 11.11. 2015r.) w DK Dwór 

Czeczów- koncert pieśni patriotycznych z Kołem Seniorów- Bieżanowskie 

Trubadurki.                 

  Interesującą lekcją historii i patriotyzmu był poranek w sali Balowej DK 

Dwór Czeczów- wspólne (klasy 4-6, nauczyciele, dyrekcja szkoły) śpiewanie 

pieśni patriotycznych.   

 Delegacja uczniów ( 9 osób) uczestniczyła w niedzielę 6 grudnia  w 

obchodach 100-lecia odsłonięcia przez władze austriackie pomnika na wzgórzu 

Kaim upamiętniającego zwycięstwo wojsk austriacko-węgierskich nad 

wojskami rosyjskimi w I wojnie światowej (6 grudnia 1914r.)- obrona twierdzy 

Kraków. Uroczystości zorganizowała Rada Dzielnicy XII, Towarzystwo 

Przyjaciół Bogucic oraz władze miasta Wieliczki. Uczniowie złożyli kwiaty pod 

pomnikiem, przedstawili krótki program artystyczny: recytacja- Szymon Tomera 

(4a), śpiew- Gabriela Helizanowicz (6a).  



 Uczniowie klasy 6b uczestniczyli w lekcji historii w DK Dwór Czeczów 

na temat wydarzeń w Bieżanowie w czasie I wojny światowej: spotkanie z 

gościem honorowym- mieszkańcem Bieżanowa, panem Zygmuntem 

Szewczykiem, okolicznościowy referat przygotowali: uczeń klasy 6b- Szymon 

Śniegoń oraz nauczyciel historii- Lidia Salawa, w programie artystycznym 

wystąpili: Szymon Tomera (4a), Gabriela Helizanowicz (6a), Monika Nowak 

(6b). W zajęciach  uczestniczyli również uczniowie klasy szóstej SP 24. 

Pomysłodawcą spotkania był przewodniczący Rady Dzielnicy XII- Zbigniew 

Kożuch. 

 Nasza szkoła brała udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2015”. 

Celem akcji jest  kształtowanie świadomości dbania o środowisko naturalne. W 

tym dniu uczniowie porządkowali tereny zielone należące do szkoły. Udział w 

akcji poprzedziły pogadanki nt. zachowań ekologicznych przeprowadzone na  

lekcjach przyrody.  

 W celu kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i  ich 

rodzin od kilku lat uczestniczymy w  programie „Trzymaj formę”, który 

promuje zasady aktywnego stylu życia  i zbilansowanej diety.  

W czasie lekcji przyrody uczniowie omawiali tematykę zdrowego odżywiania, 

w grupach opracowali piramidy zdrowego żywienia oraz zdrowe jadłospisy. 

Obecnie uczniowie uczestniczący w zajęciach koła przyrodniczego 

przygotowują coroczny konkurs wiedzowy dla uczniów klas 4-6  Wiem, co jem, 

który będzie przeprowadzony podczas obchodów  Dnia Ziemi. 

 Uczestniczymy również w programie edukacyjnym z zakresu profilaktyki 

antynikotynowej Znajdź właściwe rozwiązanie. Głównym celem programu jest 

zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów. Cele programu są realizowane w 

formie zajęć tematycznych prowadzonych podczas lekcji przyrody. 

 Uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w dodatkowych lekcjach języka 

angielskiego. Klasy 4 w ramach projektu Innowacje pedagogiczne, a klasy 5-6  

w ramach projektu Budżet obywatelski.  

 Uczestniczyliśmy  w akcji „Gwiazdka dla zwierzaka”. Uczniowie zebrali  

suchą karmę i konserwy dla zwierząt ze schroniska. Wsparliśmy harcerzy w 

akcji Szlachetna paczka. Samorząd Uczniowski przeprowadził dobrowolną 

zbiórkę pieniędzy na stypendia dla niepełnosprawnych uczniów grupy teatralnej  

Itaka i owaka- zebrano 340zł .   

 Przeprowadzona była zbiórka makulatury, nakrętek, zużytych baterii i 

sprzętu.  

  Święto Szkoły połączyliśmy z obchodami święta Komisji Edukacji 

Narodowej. Lekcje wychowawcze były poświęcone Patronce Szkoły, w DK Dwór 

Czeczów odbyło się spotkanie z pisarzem książek dla dzieci- Marcinem 

Pałaszem , a w czasie zajęć z wychowawcą uczniowie uczestniczyli w licznych 

grach i zabawach. 

    Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje artystyczne podczas zajęć koła 

artystycznego, m.in. ćwiczenie gry na instrumencie.  

Ponadto mogą rozwijać swoje talenty literackie i aktorskie podczas zajęć koła  

teatralnego, a sportowe podczas zajęć SKS .  



 Rodzice informowani są o tym, co się dzieje  w szkole w czasie zebrań 

klasowych. Również na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnych gazetach 

( Dwunastka, Płomień )  można znaleźć informacje o  wydarzeniach i imprezach 

szkolnych . Zorganizowano kiermasz świąteczny dla rodziców. 

Przeprowadzono dwa próbne sprawdziany  klas VI : ogólnopolski wydawnictwa 

Nowa Era (25.11.2015r.) oraz ogólnopolski próbny sprawdzian wydawnictwa 

WSiP (03.12.2015r.). Rodzice uczniów klas VI-tych zostali zapoznani z 

wynikami próbnych sprawdzianów. 

 Lidia Salawa 
  
 

 

 

 


