Działania szkolne – osiągnięcia – rok szkolny 2015/2016 :
Międzynarodowe:


Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – bardzo dobry wynik kl. IV d,
wyróżnienie kl. V d, V a, VI c, VI e
 Międzynarodowy Konkurs matematyczny „Kangurek” – I miejsce kl. II h, wyróżnienie kl. II h, II j
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny dla szkół podstawowych Olsztyn – Kaliningrad – laureat - kl.VI c
 Międzynarodowy konkurs plastyczny „ Z pędzlem wśród gwiazd” – zamieszczenie prac i zdjęć uczniów w wernisażu pokonkursowym kl. III e
Ogólnopolskie:


Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Zanim ochrzcił się Mieszko I. Misje wśród naszych przodków”
- wyróżnienie kl. I a
 Ogólnopolski konkurs Ojczyzna Polszczyzna – finalista kl.VI c
 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Kocko Przygoda” - III miejsce kl. II l, wyróżnienie kl. II l,
wyróżnienie kl. III d
Wojewódzkie:



Wojewódzki Konkurs Matematyczny – laureat, finalista kl.VI c
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Adwent i Boże Narodzenie w twórczości Marii Zientary -Malewskiej”
- I miejsce uczennica kl. II k
 Wojewódzki Metropolitalny Konkurs Biblijny im. Sł. Bożego Kardynała A. Hlonda – etap archidiecezjalny
- I miejsce uczeń kl.VI b; etap wojewódzki – laureat uczeń kl. VI b
 Wojewódzki konkurs Języka Polskiego dla szkół podstawowych – finalistka kl.VI f
 Wojewódzki Konkurs Matematyczny – laureat, finalista kl.VI c
 Wojewódzkie zawody sportowe „Jem owoce, piję mleko – w życiu zajdę dalej” – III miejsce kl. II l, kl. III d
 Wojewódzkie Zawody Sportowe „Linowy siłacz” – III miejsce kl. III g
 „Z podwórka na stadiony” – wojewódzki – V miejsce kl. III g
 Zawody Sportowe „Jestem sprawny na 6” – etap wojewódzki – I miejsce kl. III d, III c ,III e, III d, III g
Miejskie:


Miejski Konkurs Plastyczny dla klas 4 -6 „Wiosna – rowerowy czas” – I miejsce kl. IV c, III miejsce kla.VI f, wyróżnienie kl. V f, IV c, V f
 Miejski konkurs „Liga Mistrzów w czytaniu” – III miejsce kl. II i
 Miejski konkurs „Regaty łódek Optymist” – III miejsce kl. II k
 Miejski konkurs ortograficzny – III miejsce kl. III d
 Diecezjalny plastyczny konkurs „1050” rocznica Chrztu Polski”- II miejsce uczennica kl. II k
 Miejski Przegląd Piosenki Dziecięcej „Pozytywka” – II miejsce kl. III b
 Zawody sportowe „Jestem sprawny na 6” – etap miejski – II miejsce kl. III d, kl. III e
Powiatowe, regionalne:






Powiatowy konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny – wyróżnienie – kl. III d
Powiatowy Konkurs Matematyczny – II miejsce kl. III d
Powiatowy konkurs plastyczny „ Dbam o swoje bezpieczeństwo” – laureat kl. III d
Powiatowy Konkurs „Nasze lektury” wyróżnienie kl. II j, II miejsce kl. III d
Powiatowy konkurs plastyczny „Moje dane, moja prywatność” – III miejsce kl. III c
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Wielka Liga Czytelników - etap regionalny
Konkurs Ojczyzna Polszczyzna – etap rejonowy – I miejsce kl. VI c, wyróżnienie kl. VI f
X Powiatowy Turniej Przyrodniczy „Przyjaciel Ziemi” – II miejsce kl. III d, II miejsce kl. III b

Sukcesy sportowe :

Wychowanie fizyczne - I półrocze roku szkolnego 2015/2016

Nazwa konkursu

Imię i nazwisko
ucznia
chłopcy

Uzyskany wynik

Klasa

IV miejsce

Klasy VI

Piłka Ręczna M.
m. Olsztyna

dziewczęta

IV miejsce

Klasy VI

Piłka Siatkowa w
M. m. Olsztyna

chłopcy

IV miejsce

Klasy VI

Tenis Stołowy

dziewczęta

II miejsce

Tenis Stołowy

chłopcy

III miejsce

Rejonowy Tenis
Stołowy

dziewczęta

III miejsce

Turniej
Mikołajkowy w
PS

chłopcy

II miejsce

Klasy VI

dziewczęta

II miejsce

Klasy IV

Piłka Ręczna M.
m. Olsztyna

Turniej
Mikołajkowy w
PN
Indywidualne
biegi przełajowe
o M. m. Olsztyna

II miejsce

Biegi Sztafetowe
o M. m. Olsztyna

dziewczęta

II miejsce

Klasy VI

Biegi sztafetowe
o M. m. Olsztyna

chłopcy

III miejsce

Klasy VI

Turniej o Puchar
Tymbarka

dziewczęta

II miejsce

Klasy IV

Turniej o Puchar
Tymbarka

chłopcy

III miejsce

Klasy IV
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Działania pozaszkolne (środowiskowe) – organizacja
Działania regionalne
1.
2.
3.
4.

Quiz „Olsztyn sercem Warmii”
Wycieczki dydaktyczne „Spacerkiem po Olsztynie”
Rajdy rowerowe „Krajobrazy Warmii” (Koło turystyczne)
Wystawienie sztuki „Legenda o św. Jakubie”
Działania patriotyczne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
Organizacja „Dnia Małego Patrioty”
V przegląd Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
Apel, tworzenie plakatów związanych z symbolami narodowymi Polski
Koncert pieśni legionowej
Konkurs historyczny o utracie i odzyskaniu przez Polskę niepodległości
Międzyszkolny Rajd Niepodległości
Działania ekologiczne

1. Tydzień Ekologiczny
2. Święto Ziemi pod hasłem:
 „Nie elektrośmieciom” (klasy I-III)
3. Organizacja zajęć edukacyjnych „SOS dla świata”
Działania prozdrowotne
1. Rajdy piesze, rowerowe – aktywne spędzanie wolnego czasu
2. Realizacja Programu „Szkoła promująca zdrowie”
3. Realizacja programu programów profilaktycznych

Efekty pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2015/2016
Zespół Przedmiotowy Edukacji Wczesnoszkolnej
Nazwa podjętego działania

I. Realizacja projektów edukacyjnych:
1. Olsztyn leży nad Łyną - klasy II,
2. Olsztyn sercem Warmii - klasy III.

Efekty - mocne strony

 Uczniowie znają historię, zabytki
Olsztyna i Warmii, znają położenie
geograficzne rzeki i regionu, przez
który przepływa Łyna,
znają legendy o Łynie oraz elementy
gwary i obyczaje warmińskie.
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 Wykonali i zaprezentowali albumy o
Olsztynie i legendach związanych z
Warmią, przygotowali przedstawienia „Legendy o świętym Jakubie”.
Sprawdzili i podsumowali wiedzę w
quizie.
 Uczniowie pracują metodą projektu,
potrafią pracować w zespole, uczyć
się od siebie.
 Systematyczna współpraca klas I-III z
PTTK i UWM.
3. Mały Mistrz: klasy Ia,
Ib,Ic,Ie,If,Ig,Ih,Ii,Ij.

4. Poczytaj Bratkowi – klasy I.
5. Książki naszych marzeń klasy II, III

6. Bezpieczne wędrówki od grosika do
złotówki.

 Chętnie uprawiają sport.
 Wiedzą, że sport to zdrowie.
 Reprezentowali szkołę w Wojewódzkich Zawodach Sportowych „Jem
owoce, piję mleko – w życiu zajdę
daleko” , zdobyli III miejsce.

 Rozwinęli zamiłowania do czytania.
 Znają korzyści płynące z regularnego
czytania.
 Wyrobili nawyk poprawności pisania,
udoskonalili zasady ortografii, technikę czytania i czytania ze zrozumieniem.
 Klasy III współpracują i opiekują się
młodszymi kolegami.
 Uznali książki jako jeden ze sposobów zagospodarowania czasu wolnego.
 Potrafią gospodarować pieniędzmi ,
ustalają priorytety przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu.
 Nabyły wiedzę o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze
szczególnym uwzględnieniem ryzyka
i bezpiecznych zachowań.
 Rozwiązują zadania o kupowaniu i
sprzedawaniu z wykorzystaniem
różnych walut.
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7. Zgrzyciaki – udział klas III w zajęciach
z e- podręcznikiem.



Korzystają z dodatkowych materiałów, zadań, ciekawych rozwiązań w
ramach pracy z e- podręcznikiem.

Efekty pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2015/2016
Zespół VIII i zaj. komputerowe klasy III

nazwa podjętego działania

efekty -

1.Organizacja i aktywny udział uczniów w konkursach łączących
różne dziedziny wiedzy i umiejętności


Organizacja XII wojewódzkiego konkursu plastycznego
i grafiki komputerowej pod hasłem „POTENCJAŁ MIŁOŚCI W
RODZINIE GOŚCI ” organizowany w ramach XII WarmińskoMazurskich Dni Rodziny „Rodzina drogowskazem życia”



Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Moje miasto, moja miejscowość pod hasłem Ruch, aktywność, sport w mojej miejscowości

7 laureatów

I – miejsce

3 laureatów





Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej dla klas III - „Zapraszamy na rowery”
Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej dla klas III - "Bocian
biały - ptak wspaniały !"
Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas IV-VI – „Wiosnarowerowy czas”
Miejski Konkurs Plastyczny dla klas IV-VI – „W Olsztynie wiosna – kolorowa i radosna”

2. Organizacja i współorganizacja akcji, działań
szkolnych.


oraz imprez

Akcja charytatywna „Kocie życie, psi los” oraz „Podusia dla
Reksia i Mruczusia”

7 laureatów
3 laureatów
5 laureatów : I III m-ce
3 wyróżnienia

Uwrażliwienie uczniów na los zwierząt
bezdomnych , osób potrzebujących
i potrzebę niesienia pomocy słabszym;
wdrożenie uczniów do cyklicznych
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Akcje charytatywne na rzecz dzieci z Domu Dziecka „Gwiazdka
dla każdego dziecka” oraz „Wpuść wiatr
do szafy”
 Akcja pod hasłem „Napisz list do chorego dziecka – Marzycielska Poczta”
 Aktywny udział w organizacji finału WOŚP w naszej szkole
 Działania promujące regionalizm – udział w projekcie PTTK pt.
„Moje miasto jest ciekawe” – cykl wycieczek dydaktycznych
dla klas I-VI
 Działania związane z organizacją w naszej szkole imprezy środowiskowej - DNIA BEZ PRZEMOCY - wystawa prac uczniowskich – plakatów

działań pomocowych,
Przybliżenie uczniom historii i tradycji
regionu i miasta; poznanie zabytków
i ciekawych miejsc w Olsztynie;
poszanowanie dla miejsc i budowli
zabytkowych.

Efekty pracy zespołu do spraw bezpieczeństwa w roku szkolnym 2015/2016 – II półrocze
Efekty pracy

Podjęte działania

Kreowano dobry wizerunek oraz
promowano naszą szkołę w mieście i
województwie. Utrwalano zasady
bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
w internecie , w czasie wolnym , na
wakacjach , w kontaktach z
nieznajomymi. Udział 169 szkół z
województwa – łącznie 4220 uczniów

Zorganizowanie VI edycji Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego „ Dbam o swoje bezpieczeństwo'' oraz
prezentacji multimedialnej, przedstawienia „ Bezpieczny
i wzorowy od nóg aż do głowy'' i zagadek podczas
uroczystej gali podsumowującej konkurs (udział 150
uczniów z olsztyńskich szkół)

Wzorowe zaangażowanie się w
tematykę bezpieczeństwa w sieci,
ochronę danych osobowych i
prywatności. Jesteśmy jedyną szkołą
w województwie, która realizuje tak
wiele działań w ramach programu
„Twoje dane twoja sprawa”

Zorganizowanie w Urzędzie Miasta Olsztyna konferencji
„Twoje dane twoja sprawa – ochrona danych osobowych
i prywatności”,
Przeprowadzenie Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Moje dane, moja prywatność” i fotograficznego :
„Fotografujesz – decydujesz. Świadoma fotografia”.
Zorganizowanie Gry Miejskiej.
Przeprowadzenie Tygodnia Bezpiecznego Internetu
i Ochrony Danych Osobowych ,

Nawiązanie współpracy z wieloma
Współpraca z instytucjami : Urząd Wojewódzki w
instytucjami , których celem jest m.in. Olsztynie, Urząd Miasta, Warmińsko-Mazurski Kurator
propagowanie bezpieczeństwa.
Oświaty, Komenda Wojewódzka Policji , Komenda
Miejska Policji, Straż Miejska, Stowarzyszenie na Rzecz
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Bezpieczeństwa, fundacja „ Dajemy Dzieciom Siłę'',
OSiR, Urząd Statystyczny, Izba Skarbowa, Urząd
Pocztowy, Biblioteka Pedagogiczna, UWM , „Gazeta
Olsztyńska'', TVP S.A.

Budowanie systemu przeciwdziałania Przeprowadzenie VI edycji społecznego programu „
przemocy i agresji w szkole i
Szkoła bez przemocy''- warsztaty dotyczące budowania
środowisku lokalnym. Integrowanie
empatii oraz przeciwdziałania przemocy i agresji,
lokalnych szkół i przedszkoli.
prelekcji dla rodziców dotyczących mobbingu i
sposobów przeciwdziałania.
Udział okolicznych szkół i przedszkoli ( 1132 ucz.)
Duże zangażowanie uczniów podczas Zrealizowano programy : „ Siedem kroków'' ( klasy Vrealizacji programów profilaktycznych 157 ucz.), „ Jak żyć z ludźmi” ( klasy IV – 121 ucz.)
mających na celu pogłębienie
umiejętności interpersonalnych, pracy
zespołowej oraz skutecznych
sposobów odmawiania w „ trudnych
sytuacjach''.
Badanie bezpieczeństwa w szkole w
celu planowania działań zespołu w
następnym roku szkolnym.

Przeprowadzenie ankiet na temat bezpieczeństwa w
klasach III ( 68 ucz.) i V ( 68 ucz.)

Edukacja rodziców.

Wywiadówki i pogadanki na temat czynników
chroniących przed uzależnieniami oraz sposobów na
skuteczną profilaktykę domową.

Efekty podejmowanych działań w zakresie edukacji regionalnej i patriotycznej w I półroczu roku szkolnego
2015/16:
Podejmowane działania

Wieczornica „Ocalmy od zapomnienia” wieczór z
Patronką w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
2015.

Efekty

Uczniowie rozwijają swoje
kompetencje społeczne poprzez
działanie w oparciu o autorytet i
twórczość Mari Zientary-Malewskiej.
Wystawa na korytarzu, w pracowniach,
w Internecie prac uczniowskich.
Uczniowie poznali życiorys, wiersze i
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legendy Patronki.
Konkurs plastyczny ”Moje miasto, moja
miejscowość” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego.

Nagroda ucznia klasy Vc

Efekty podejmowanych działań w zakresie edukacji regionalnej i patriotycznej
w II półroczu roku szkolnego 2015/16
Podejmowane działania

Efekty

Rodzinny konkurs plastyczny „ Olsztyn moje piękne i
ciekawe miasto'' dla klas II.

Na konkurs zgłoszono 40 prac
wykonanych przez dzieci i ich rodziców.
Wybrano 10 laureatów. Prace
wystawione na wystawie w szkole oraz
Ratuszu i Urzędzie Wojewódzkim.

Inscenizacja i prezentacja multimedialna oraz pokaz
średniowiecznego tańca z udziałem dzieci z
Przedszkola nr 31 z okazji obchodów 1050 rocznicy
Chrztu Polski

Uczniowie zapoznali się z historią i
znaczeniem chrztu dla państwa
polskiego

Efekty działań prozdrowotnych w roku szkolnym 2015/2016
podejmowanych przez Zespół ds. Promocji Zdrowia
Nazwa podjętego działania
Realizacja szkolnego programu
edukacyjnego
„ Hałas dekoncentruje, cisza
relaksuje”

Efekty -mocne strony
Organizacja „ Szkolnego Dnia Ciszy” w ramach
obchodów Światowego Dnia Świadomości Zagrożenia
Hałasem –udział uczniów klas I - III
Zajęcia na temat szkodliwości hałasu na zdrowie
człowieka.
Wspólne klasowe śniadania w miłej, spokojnej
atmosferze.
Spokojne przerwy śródlekcyjne .
Umieszczenie w stołówce szkolnej „ Cichotek”
zachęcających do zachowania ciszy i spokojnego
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spożywania posiłku
Zadania dla grup wiekowych:
Plakaty – klasy I
Krzyżówki – klasy II
Hasła, wiersze, rymowanki – klasy III
Organizacja międzyszkolnego
konkursu przyrodniczo –
plastycznego pt. „ Gdy hałasowi
powiesz STOP, uśmiechnięty
będziesz cały rok”
Realizacja programów
profilaktycznych:

Udział 42 uczniów z SP 34, 32, 3, 9, 30
wystawa pokonkursowa , współpraca z olsztyńskimi
szkołami

Zajęcia edukacyjne dla uczniów dla uczniów klas I - VI
Rajdy piesze – 5 rajdów łącznie 158 uczniów klas I - VI

„ Moje dziecko idzie do szkoły” –
ucz. klas I
„ Trzymaj formę” - ucz. klas V, VI

Rajdy rowerowe – 3 rajdy łącznie 30 uczniów
Konkurs plastyczny – udział 26 uczniów klas I - III

„ Nie pal przy mnie, proszę” – ucz.
klas I – III
IV Rodzinny Festyn pod hasłem „
Rodzina razem się trzyma”

Udział około 300 uczestników
integracja społeczności szkolnej , zacieśnienie
współpracy z instytucjami wspierającymi edukację
IV Turniej piłki nożnej uczniów klas IV
Animacje i zabawy dla dzieci i dorosłych
Rozgrywki szachowe
Pokaz tresury jastrzębia i sowy
Pokazy udzielania pierwszej pomocy Loteria fantowa
Konkursy i quizy rowerowe zorganizowane przez Oficera
Rowerowego Miasta Olsztyna Spotkanie z
przedstawicielami: Państwowej Straży Pożarnej,
Komendy Miejskiej Policji, Nadleśnictwa Wipsowo
Rodzinne potyczki sportowe
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Rozgrywki w piłkę siatkową i badmintona
Pokaz „ Akademii sztuki cyrkowej” przez uczniów naszej
szkoły
występy uczniów - prezentacja talentów
V Międzyszkolny Rajd pieszy pod
hasłem
„ Przyroda uczy najpiękniej ”

Udział 92 uczestników z SP Szczęsne, SP 3, SP 30
poznanie osobliwości naszego regionu
popularyzacja turystyki pieszej i krajoznawstwa
propagowanie zdrowego stylu życia
integracja społeczności szkolnej
Przejście pieszo do nadleśnictwa Wipsowo – 2 km
zwiedzanie ścieżki edukacyjnej „ Zielony szlak”
gra terenowa ,ognisko
śpiewanie piosenek turystycznych
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