SZKOŁA W LICZBACH



Liczba uczniów: 619, w tym


127 w klasach 1-3



342 w klasach 4-8,
3gim



Liczba oddziałów szkolnych: 22



Liczba sal lekcyjnych:
 13 sal ogólnodostępnych
 2 sale gimnastyczne
 pracownia komputerowa
 sala do zajęć korekcyjnych
 sala logopedyczna



Liczba nauczycieli: 47, w tym


2 pedagogów



psycholog



Świetlica czynna od 700 do 1700



Stołówka serwuje obiady w cenie 3,50zł



Średnia szkoły w I sem.: 4,13



Klasa z najwyższą średnią: 4,58 – klasa 5b



Najwyższa średnia w szkole: 5,67– uczennica klasy 5c



103 osoby ze średnią ocen powyżej 4,75



Średnia frekwencja w szkole 89%



16 osób nie opuściło nawet 1 godziny- 100% frekwencji



Wystawiono 130 ocen celujących, 1656 bardzo dobrych



70 osób uzyskało wzorową, a 118 bardzo dobrą zachowania



Od 20 lat organizujemy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego



SAMORZĄD UCZNIOWSKI





daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie.



Działalność samorządu uczniowskiego jest lekcją demokracji, samorządności



W naszej szkole prężnie działa

MAŁY SAMORZĄD
(kl.1-3), SAMORZĄD UCZNIOWSKI oraz SENAT.


Samorząd organizuje liczne akcje, konkursy i imprezy. W I semestrze m.in.:


„Dzień zwierzaka domowego”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Góra Grosza”



dyskoteki szkolne, popołudnie filmowe,



przeprowadził zbiórkę karmy dla zwierząt ze Schroniska,



konkursy w ramach comiesięcznych Dni Samorządności,



zorganizował I Kiermasz Świąteczny angażując nie tylko uczniów ale i rodziców
(uzbierane środki zostaną przeznaczone na zakup ławek na boisko szkolne).



kampania PAH „Zróbmy pokój”,



udział w akcji charytatywnej fundacji dla osób niepełnosprawnych- sprzedaż
kartek świątecznych



przez cały rok szkolny trwa rywalizacja między klasami o tytuł „Klasa Roku”. Po
zakończeniu I semestru br.
I miejsce zajmuje klasa 8c.



Senat SP61 wyłania Ucznia Miesiąca i Wydarzenie Miesiąca. Wszystkie nominacje
znajdują się na stronie : https://senat61.wordpress.com/uczen-miesiaca-2018-19/



Szkoła włącza się w różnorodne akcje i programy, w tym Akademia Bezpiecznego
Puchatka, "Mali odkrywcy na tropie nauki"- projekt dla uczniów klas I-III, Góra Grosza,
Dzień Bezpiecznego Internetu, WOŚP, „Umiem pływać”, „Śniadanie daje moc”, „Dzień
kropki”, „Dzień Języka Ojczystego”, „Sprzątanie Świata” i in.



Współpracujemy z licznymi instytucjami zewnętrznymi: Wojewódzką Biblioteką
Pedagogiczną, Muzeum Oświaty, Bractwem Rycerskim, IPN, Radą Osiedla Górzyskowo,
Fundacją Praesterno, Bydgoskim Klubem ORIZURU, Narodowym Bankiem Polskim,
Centrum Chemii w małej skali w Toruniu, Multikinem, Filharmonią Pomorską,
Laboratorium Demokracji UM, Wojskowymi Zakładami Lotniczymi, Regionalnym
Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Górznie, Zakładem Aktywności Zawodowej OSiR w
Białych Błotach, Poznańską Filharmonią Pomysłów i in.



Nasza szkoła włącza się w realizację Bydgoskiego Projektu Miejskiego „Szkoła Otwarta i
Tolerancyjna”, którego koordynatorem jest pan P.Nowakowski- nauczyciel j.angielskiego.
Dwa zespoły uczniów uczestniczyły w eliminacjach do Przeglądu Małych Form Teatralnych
„Bez maski”.



Dzieci klas 1-3 podejmują się rywalizacji w różnych dyscyplinach w ramach cyklicznie
przeprowadzanych Sportowych sobót



Klasa IIIa pracuje wg idei „Budzącej się szkoły”. Dzieci siedzą w kręgu, nie w rzędach, nie
otrzymują standardowych ocen, a na zielono mają zaznaczane te rzeczy, które wykonały
poprawnie, samodzielnie przygotowują materiały dydaktyczne. Pracują metodą projektów.
Nie obowiązują ich dzwonki szkolne.



Szkoła proponuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne, w tym koła przedmiotowe i
zainteresowań, takie jak koła matematyczne już od klasy II, Koło Teatralne, Klub
Olimpijczyka (j. angielski), „Spotkania z językiem polskim”, zajęcia wyrównawcze z języka
polskiego i matematyki, Koło historyczno- teatralne, Koło muzyczne, Szkolny Klub
Turystyki Pieszej „TRAMPY” i in.



Nauka to nie tylko siedzenie w ławkach, ale nabywanie wiedzy poprzez udział w
warsztatach, wyjściach przedmiotowych, integrujących klasę, zajęciach zawodoznawczych
czy wycieczkach. Przykładowo- klasy I uczestniczyły w warsztatach wypiekania pierników;
uczniów klas starszych integrowała rywalizacja na torach kręgielni, w parku
trampolinowym, LaserFight czy escape room-ie; nabywali wiedzę w zajęciach agro w
Edukacyjnej Zagrodzie Wiejskiej w Kozielcu.



Dbamy o kulturalny rozwój uczniów m.in. poprzez udział w koncercie świątecznym w
Filharmonii Pomorskiej czy balecie „Królowa Śniegu”, seansach filmowych, audycjach
muzycznych, spektaklach.



Kształtujemy u uczniów postawy patriotyczne. Ważnym wydarzeniem w I sem. było
przygotowanie uroczystości Wieczorek Poetycki „Nasza Niepodległa”, w oprawie której
uczestniczyli również nauczyciele, a odbiorcami byli licznie zaproszeni goście.



Już po raz 20 odbył się Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego



Organizowane są cykliczne spotkania i warsztaty integracyjne z udziałem nauczycieli,
dzieci i rodziców, np. Warsztaty świąteczne, Rodzina drogowskazem na wszystko



W naszej szkole organizuje się również zajęcia dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców i
nauczycieli z wykorzystaniem technik składania papieru (origami). Byliśmy
współorganizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Origami „Barwy Biało- Czerwone Ukryte
w Papierze”.



Nasi nauczyciele organizują wiele konkursów szkolnych i zachęcają do udziału w
konkursach zewnętrznych- międzyszkolnych, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.
Są to konkursy wiedzy, multimedialne, plastyczne, filmowe, językowe, teatralne, poetyckie,
literackie, sportowe i in.



Poczet sztandarowy uczestniczy w ważnych wydarzeniach w mieście.



Biblioteka szkolna promuje czytelnictwo poprzez propozycje licznych konkursów,
prowadzenie lekcji bibliotecznych, wzbogacanie księgozbioru o pozycje literatury
dziecięcej i młodzieżowej

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW


Hubert Święczkowski z klasy
6b, został laureatem ogólnopolskiego
konkursu
literacko-plastycznego
„Cudze chwalicie, a swoje znacie?
Anioł – zwiastun dobrej nowiny” ,

Praca
plastyczna
Kariny
Maćkowiak, uczennicy klasy 8a
została wyróżniona w Wojewódzkim
Konkursie Literacko- Plastycznym
"Wielcy Polacy dla Niepodległości”

Gracjan Materek, uczeń
klasy 7c, zajął II miejsce w XIV
Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 18 ShinKyokushin Polskiej Federacji Kyokushin
Karate.
 Komenda Miejska w Bydgoszczy, Leśny Park Kultury i Wypoczynku oraz Straż Miejska w
ramach akcji Akademia Bezpieczeństwa zorganizowali konkurs plastyczny na temat:
Bezpieczna Droga Do Szkoły- uczennica klasy 1 a Maja Grochowalska zajęła w nim II
MIEJSCE.
 Kinga Wardacka wspólnie z formacja Baila Girls ze Studia Tańca Bailamos została
mistrzynią świata podczas turnieju w czeskim Libercu.
 Uczeń Mateusz Grabowski z klasy 4c zdobył wyróżnienie w konkursie grafiki
komputerowej "Choinka 2018".
 Nasza szkoła reprezentowana przez uczniów klasy IVa (Paulina Tokarz, Marta
Ulatowska, Paweł Andryszczyk i Nikodem Wierciński) zdobyła IV miejsce w
międzyszkolnym konkursie Ogród szkolny – miejsce zamieszkania i stołówka zwierząt
 Uczennica naszej szkoły, Paulina Resmer z klasy 8a, została laureatką Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego „Moja Niepodległa za 20 lat”.
 Jakub Ziółkowski otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z języka
niemieckiego „Mach mit”
 Jakub Ziółkowski zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z
historii.
 Ida Mrozińska awansowała do etapu wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z biologii
 Martyna Kowalewska-zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Origami „Barwy
biało- czerwone ukryte w papierze”
 V miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Bydgoszczy w Szachach

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

I.

„Matematyka naszą pasją”- projekty matematyczne od klasy IV,

II.

„Myślę, liczę i eksperymentuję z matematyką”- innowacja realizowana w klasie VI
pozwalająca
uczniom mogą dostrzec przydatność wiedzy matematycznej w życiu
codziennym.

III.

Klasa IVc kontynuuje ubiegłoroczną innowację „W wędrówce po Europie- elementy języka
włoskiego w korelacji z językiem angielskim” zachęcając dzieci do poznawania języków
obcych, zestawienia i porównania tradycji i zwyczajów krajów anglojęzycznych oraz Włoch i
Polski.

IV.

Dzieci klasy III rozwijają swoje kompetencje informatyczne uczestnicząc w zajęciach
kodowania CodeMonkey oraz elementów programowania w Scratch- u „Chcę tworzyć”

V.

„Wędrówki po literaturze i sztuce” to propozycja zajęć innowacyjnych z elementami
filozofii i języka łacińskiego dla uczniów klas VII i VIII.

VI.

„Teatrzyk z historią w tle”. Młodzież przygotowuje inscenizacje historyczne, samodzielnie
wyszukuje i opracowuje materiały historyczne, rekwizyty, nagrywają filmiki, które
prezentowane są na różnych uroczystościach szkolnych.

VII.

„Edukacja wyprzedzająca w nauczaniu biologii i chemii” to innowacja polegająca na
wdrażaniu uczniów do samodzielnej nauki przedmiotów przyrodniczych, wykorzystaniu IT i
metody doświadczeń.

VIII.

„Książka uczy, bawi i wychowuje”- w klasie I dzieci kształtują umiejętność uważnego
słuchania

IX.

„Tajemniczy świat słów, kolorów i dźwięków” w oparciu o autentyczne historie zawarte w
książce „Mali bohaterowie” B. Gawryluk

X.

„Wspólna gra wiele w życiu da”- poznanie nowych gier utrwalających wiedzę i
umiejętności, pobudzających ciekawość, kreatywność i pobudzających do analizowania i
przewidywania.

