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Szkoła Podstawowa nr 4 należy do pionierskich szkół naszego miasta. Została powołana do życia z dniem 1 września 1946 r. Mieściła się wówczas w murowanym budynku przy ul. Jedności (dziś siedziba Technikum Elektronicznego).
Pierwszym dyrektorem ówczesnej „czwórki” był kol. Jan Mach.
Początki działalności naszej szkoły, podobnie jak i innych działających już
w Koszalinie, nie były łatwe. Stare, zdezelowane sprzęty, brak elementarnych pomocy naukowych, skromna biblioteczka, często uzupełniana książkami z prywatnych
zbiorów – to kłopoty typowe dla tego okresu.
W roku 1951, szkoła nr 4 została przeniesiona do budynku przy ul. Rzecznej.
Działała tam do 1960 r., gdy na nowo budującym się Osiedlu Północ został oddany
do użytku obecny gmach „czwórki” przy ul. Podgórnej 46. W ciągu kilku pierwszych lat działalności szkoły zmieniali się dość często jej dyrektorzy. Funkcje te pełnili kolejno:
1946 – 1950 kol. Jan Mach
1950 – 1951 kol. Zofia Oleszko
1951 – 1952 kol. Bogdan Dikolenko
1952 – 1953 kol. Zofia Smolarek
1953 – 1956 kol. Chojnacka – Lenartowicz
1956 – 1959 kol. Zdzisław Legut
II 1959 – XI 1959 kol. Czesław Dębiec
XI 1959 – 1960 kol. Jadwiga Styburska
Z chwilą przeniesienia szkoły na ul. Podgórną funkcje dyrektorów pełnili:
1960 – 1965 kol. Edward Kołduński
1965 – 4982 kol. Florian Juszkiewicz
od 1982 kol. Alicja Rzemieniewska
Szkoła nasza funkcjonowała 9 lat w niewielkim budynku przy ul. Rzecznej.
Uczniów było wówczas niewielu, we wszystkich oddziałach łącznie stan ich nie
przekraczał 300. Sporo z nich pochodziło ze wsi.
Grono pedagogiczne liczyło około 15 osób. Były to przeważnie osoby młode,
z przygotowaniem pedagogicznym, pełne chęci i zapału do pracy.
W r. 1958/59 kol. Marianna Kalinowska i Barbara Ziółkowska założyły bibliotekę szkolną. Na jej księgozbiór składały się głównie książki ofiarowywane przez
rodziców uczniów. W tym samym roku otwarto Uniwersytet dla Rodziców.
W szkole organizowano różnorodne imprezy, w których pomysłowością
i aktywnością wyróżniali się rodzice ówczesnych wychowanków. W czynie społecznym urządzano i upiększano szkołę, porządkowano obejście, założono ogród przyszkolny.
W roku szkolnym 1959/60 założono pierwszą organizację harcerską. Były to
dwie drużyny: chłopców i dziewcząt. Ich opiekunką była kol Teresa Chuk – Pankowska, obecna dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Koszalinie.
Już w owych latach szkoła mogła poszczycić się pierwszym sukcesem, którym było zajęcie I miejsca na szczeblu miejskim w konkursie geograficznym o
ZSRR.

W związku z szybką rozbudową Osiedla Północ zaistniała konieczność oddania do użytku szkoły, która skupiałaby uczniów nowo budującego się
osiedla. Szkoła Podstawowa nr 4
została po raz kolejny przeniesiona
do nowego budynku przy ul. Podgórnej i rozpoczęła tu swoją działalność w roku szkolnym 1960/61.
Naukę rozpoczęło wówczas 710
uczniów, a grono pedagogiczne
zwiększyło się do 19 osób. Mieliśmy do dyspozycji 15 sal lekcyjnych, w tym gabinet fizyko-chemiczny, biologiczny, świetlicę, stołówkę, szatnię,
bibliotekę i pokój nauczycielski.
Po ciasnej, małej szkole przy ul. Rzecznej obecny gmach wydawał się nam
wspaniały, przestronny i słoneczny. Mankamentem był brak sali gimnastycznej i
boiska, które oddano do użytku w późniejszym czasie.
O szybkim tempie rozbudowy osiedla niech świadczy fakt, że już w następnym roku szkolnym 1961/62 mieliśmy 974 uczniów w 26 oddziałach, a w dwa lata
później, tj. w r. szk. 1962/63 w szkole naszej uczyło się w 29 oddziałach 1226
uczniów, zaś grono pedagogiczne wzrosło do 32 osób.
Rozpoczęły swoją działalność organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań:
Koło Miłośników Przyrody, Koło Recytatorskie, Kółko Młodych Fotografów, Koło
Sprawnych Rąk, zespół baletowy i chór szkolny. Nauczycielki tej szkoły prowadziły
także kursy j. angielskiego i niemieckiego.
W 1963 r. powstał w szkole gabinet dentystyczny.
Z działających na terenie szkoły kół i organizacji młodzieżowych od początku wyróżniał się SKS, prowadzony przez Danielę Macioszek i Edwarda Kołduńskiego, ówczesnego kierownika szkoły.
I i II miejsce w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców oraz I i II miejsce indywidualne w mistrzostwach miasta w gimnastyce rozpoczęły pasmo sukcesów sportowych trwających do dziś, czego dowodem są uzyskiwane nadal świetne wyniki oraz
puchary i dyplomy zdobiące nasz hol i gabloty.
Takie były początkowe lata działalności naszej szkoły. Po wprowadzeniu
szkoły 8 – letniej w 1966 r. nauczanie wszystkich przedmiotów zorganizowano w
nowym systemie. Zaczęły powstawać tzw. klasopracownie, które wyposażano w
coraz to nowocześniejsze urządzenia. Przybywało w szybkim tempie pomocy naukowych, m.in. środków audiowizualnych. W ciągu trzech lat 1964 – 67 na pomoce
naukowe wydano kwotę 126.000 zł, co było w owych latach sumą ogromną. Postawiło to naszą placówkę w rzędzie najnowocześniej wyposażonych szkół w mieście.
Obecnie w większości klasopracowni znajdują się telewizory, radioodbiorniki, adaptery, magnetofony, są nawet projektory filmowe i grafoskopy. W roku szkolnym
1966/67 zradiofonizowano cały gmach szkoły. Rozwinęła działalność Szkolna Spółdzielnia Uczniowska. W roku 1969/70 szkoła nasza stałą się szkołą wiodącą, a w
1972/73 szkołą środowiskową.
Fascynowała nas technika i nowoczesność. Lata sześćdziesiąte – to pierwsze
kroki człowieka w dziele podboju Kosmosu. Podziwialiśmy kosmonautów, których
nazwiska były na ustach milionów ludzi: Gagarin, Titow, Tiereszkowa, Komarow.
Oni tworzyli nową epokę. Chcieliśmy brać z n ich wzór, dążyć naprzód, tworzyć
własne, nowe dzieje.

24 IV 1967 roku dowiedzieliśmy się o tragicznej śmierci płk inż. Władimira
Komarowa, który zginął w czasie pełnienia obowiązków służbowych. Szkoła nasza
postanowiła wówczas wystąpić z wnioskiem o nadanie jej imienia bohaterskiego
kosmonauty. „Pragniemy – pisaliśmy wtedy – by nasza szkoła nosiła imię człowieka,
którego życie łączyło w sobie umiłowanie nauki z umiłowaniem walki o sprawiedliwość i pokój na świecie”. „Pragniemy, by nasza szkoła nosiła imię człowieka, który
zginął w drodze ku gwiazdom”. Wniosek nasz został przyjęty.
25 maja 1967 roku odbyły się uroczystości związane z nadaniem imienia
szkole. Na holu została wmurowana marmurowa tablica z następującym tekstem: „W
roku obchodów 50 rocznicy Wielkiej
Socjalistycznej Rewolucji Październikowej nadano Szkole nr 4 w Koszalinie
imię bohaterskiego Kosmonauty Radzickiego płk inż. Władimira Komarowa.” W dniu tym szkoła otrzymała
również sztandar ufundowany przez
Komitet Rodzicielski.
Nadanie naszej placówce imienia radzieckiego kosmonauty zapoczątkowało nawiązanie stosunków partnerskich ze szkołą radziecką w Bagiczu. Zarówno nasza młodzież jak i nauczyciele byli
w niej częstymi gośćmi.
Uczestniczyli w lekcjach, wymieniali cenne doświadczenia z kadrą wychowanków z okazji Dnia Nauczyciela, obchodów rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej czy Dnia Kosmonauty. Nawiązały się przyjaźnie między dziećmi, które
odwiedzały się w domach i utrzymywały między sobą korespondencję.
W dniu 20 III 1968 r. na odbytej Radzie Pedagogicznej podjęto decyzję, że
25 maja będzie ustanowiony jako święto szkoły obchodzone uroczyście co roku.
Wielkim wydarzeniem była dla nas 10 rocznica nadania imienia szkole. Odbył się wówczas zlot delegacji ze wszystkich szkół w kraju noszących imiona kosmonautów. Gościem honorowym była żona bohaterskiego kosmonauty pani Komarowa. Zwiedziła szkołę, zapoznała się z jej
historią i osiągnięciami, wygłosiła do młodzieży piękne przemówienie, w którym serdecznie i ze wzruszeniem przypomniała
postać swego sławnego męża. Zasadzone jej
rękami drzewko przyjaźni jest dziś dorodnym klonem rosnącym przed naszą szkołą i
przypomina nam wciąż te odległe i uroczyste wydarzenia.
W latach 80 - tych nawiązaliśmy współpracę ze szkołą radziecką w Białogardzie. Przedstawicieli tej szkoły gościliśmy również na uroczystości 40 – lecia.

W roku 1973/74 podpisana została umowa o wzajemnej współpracy ze szkołą
niemiecką w Wismarze. Trwała ona do czasu, gdy Koszalin oficjalnie nawiązał stosunki z Neubrandenburgiem. Zmieniliśmy wówczas szkołę partnerską. Stała się nią
Szkoła nr 9 im. Theodora Neubauera, którą do dziś kieruje znakomity dyrektor i
pedagog Johen Ebel.
Między naszymi szkołami utrzymuje się ścisła więź i przyjaźń. Nasza młodzież, co roku spędza 2 tygodnie wakacyjne na
kolonii wymiennej w Neubrandenburgu, a młodzi
goście z NRD są w tym czasie u nas, poznając
Koszalin i jego okolice.Rozgrywane są zawody
sportowe między drużynami obu szkół, delegacje
koleżanek i kolegów goszczą nawzajem u siebie
z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Kobiet lub święta narodowego. Wielu uczniów prowadzi ze sobą
korespondencję, wymieniając pocztówki, listy i
fotografie.
Współpraca ta poszerza krąg przyjaciół, pozwala lepiej poznać kraj naszych
zachodnich sąsiadów i kształtować uczucia internacjonalizmu i pokoju.
Od ponad 20 lat istnieje ścisła współpraca między szkołą i Komitetem Osiedlowym „Tysiąclecie”. Nabrała ona szczególnego znaczenia wówczas, gdy „czwórka” stała się szkołą środowiskową. Świadczy o współuczestniczeniu naszej placówki
w życiu całego osiedla, pogłębia więź z otoczeniem i mieszkańcami tego rejonu.
Działacze Komitetu Osiedlowego przychodzą niejednokrotnie z pomocą szkole. Interesują się sytuacją rodzin niewydolnych wychowawczo, interweniując w trudniejszych przypadkach. Są także inicjatorami czynów społecznych oraz różnych konkursów osiedlowych.
Szkoła nasza ma także znaczące zasługi w różnych czynach społecznych na
rzecz osiedla i miast. Już w roku 1961 nauczyciele i młodzież przy współpracy Komitetu Rodzicielskiego wspólnymi siłami uporządkowali ul. Odrodzenia.
W roku szkolnym 1962/63 szkoła uzyskała II miejsce w konkursie pod nazwą
„Koszalin na wysoki połysk” zorganizowanym przez władze miejskie. Zarówno nauczyciele jak i młodzież brali zawsze udział we wszystkich procach społecznych
organizowanych przez Komitet Miejski PZPR, Front Jedności Narodu, później
PRON. Porządkowaliśmy tereny pod dzisiejszy parking przy ul. Fałata, zakładaliśmy
skwery koło wiaduktu, a od chwili, gdy dostaliśmy pod opiekę tereny zielone nad
Dzierżęcinką co roku porządkujemy je w ramach prac wiosennych i jesiennych.
W roku 1967 kierownictwo szkoły i Komitet Rodzicielski otrzymały dyplom
„Za aktywny udział w realizacji czynów socjalistycznych dla uczczenia 1000 – lecia
Państwa Polskiego”.
Lata te także przyniosły sukces i uznanie władz miejskich w postaci dyplomu
„Za aktywny udział w społecznym Funduszu Budowy Szkół i Internatów w latach
1966 – 72”.
Są to tylko niektóre przykłady uznania ze strony władz nadrzędnych. Nie
sposób wymienić wszystkich, choć było ich więcej.
Co roku dzieci i młodzież naszej szkoły, z inicjatywy Samorządu Szkolnego
uczestniczą w akcji zbiórki surowców wtórnych: złomu, butelek i makulatury.
W roku 1976/77 Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała I miejsce w mieście w
zbiórce złomu. Uzyskane pieniądze przeznaczyliśmy nie tylko na potrzeby własnej
szkoły, lecz także na wzniosłe cele społeczne. Przeprowadziliśmy również zbiórki

pieniężne na SFOS, CZD, odbudowę Zamku Królewskiego, na powodzian w Płocku,
na Centrum Zdrowia Matki Polki. Za żywiołowy i spontaniczny udział w tych akcjach Samorząd Szkolny otrzymał list pochwalny od Komitetu Organizacyjnego Odbudowy Zamku Królewskiego (l976/77).
Obok Komitetu Osiedlowego z dużą pomocą szkole przychodzą również zakłady opiekuńcze.
Współpraca z zakładami opiekuńczymi istnieje od wielu lat. W połowie lat 60
patronat nad naszą szkołą pełniła Bałtycka Brygada WOP a następnie Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Bogusławka", później - na krótko - Państwowe Zakłady Zbożowe, a pod koniec roku szkolnego 1969/70 - Wojewódzki Areszt Śledczy.
Zakłady opiekuńcze w 1967/68 wyposażyły w pomoce szkolne 4 klasopracownie na kwotę 250.000,- zł. Wojewódzki Areszt Śledczy niejednokrotnie przychodzi szkole z pomocą w różnych pracach remontowych i porządkowych.
W 1983 roku podpisaliśmy umowę z Zakładem Techniki Próżniowej „Tepro"
w Koszalinie. Obydwa zakłady opiekuńcze rzetelnie dbają o nasz obiekt i w każdej
potrzebie przychodzą szkole z cenną pomocą. Naczelnik Wojewódzkiego Aresztu
Śledczego p. Eugeniusz Hełminiak jest rzeczywistym przyjacielem szkoły. Dzięki
niemu i jego podopiecznym uzyskaliśmy pomoc przy malowaniu budynku, czyszczeniu i porządkowaniu posesji szkolnej.
Od paru lat wykonywane są dla nas bezpłatne prace introligatorskie, a ostatnio otrzymaliśmy piękne, oszklone gabloty. Współpraca ta ma szeroki zakres działania i nie sposób jest tu wymienić wszystkich form.
Znakomicie też układa się praca z zakładem „Tepro", którego dyrektorem jest
mgr inż. Paweł Flens.
Umożliwiono naszym uczniom zwiedzenie zakładu. Przyjmowano w nim
również serdecznie delegację z zaprzyjaźnionej z nami szkoły w Neubrandenburgu,
którą oprowadzono po zakładzie, pokazując wszystkie urządzenia. Zakład wiele
świadczy dla szkoły, przychodzi z pomocą materialną, m.in. załatwił trudne do zdobycia termy. Pomaga w koniecznych pracach remontowych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka użyczył dla jednej z klas autokar zakładowy, zorganizował
bezpłatny przejazd, wyżywienie i zakwaterowanie we własnym ośrodku wczasowym
w Poroście. Jak cenna jest ta pomoc, świadczy fakt, iż wartość czynów wykonanych
dla szkoły przez zakłady opiekuńcze wynosi 2 miliony złotych.
Przy bibliotece działa bardzo aktywnie Koło Przyjaciół Biblioteki. Jego działalność jest bogata i różnorodna. Było ono organizatorem takich imprez, jak konkurs
czytelniczy „Moja ulubiona książka", konkurs na odznakę „Wzorowego czytelnika",
wieczór poetycki pod nazwą „Miłość nie jedno ma imię", koncert poetycki na pożegnanie odchodzących na emeryturę nauczycieli i innych. Do tradycji Koła weszło
uroczyste pasowanie uczniów klas I na czytelnika.

Związek Harcerstwa Polskiego
ZHP - organizacja młodzieżowa, która od początku swego istnienia pełniła i
pełni ogromną rolę w wychowaniu społecznym dzieci i młodzieży. Toteż od zarania
istnienia szkoły dawała znać o sobie. Już w roku szkolnym 1947/48 znajdujemy
skromne zapiski o pierwszych drużynach harcerskich działających w szkole. W

tamtych czasach, dzieci przybyłe z różnych stron Polski, poznawały na zbiórkach
harcerskich dzieje Ziem Zachodnich, które powróciły
do Macierzy, uczyły się je
kochać i pracować dla nich.
Dzięki temu silnie wiązały
się uczuciowo z tymi terenami, tu pozostały, tu dzisiaj jako ludzie dorośli, żyją
i pracują, tu także urodziły
się i dorastały ich dzieci.
Szerszą działalność
rozwinęło harcerstwo w r. szk. 1959/60, kiedy to opiekę nad drużynami objęła kol.
Teresa Chuk-Pankowska (jeszcze na ul. Rzecznej). Młoda i pełna energii druhna
organizowała biwaki, wycieczki, obozy, ogniska i inne atrakcyjne formy działalności. Pracę swoją prowadziła do r. 1965/66, gdyż potem przeszła do pracy w innej
szkole.
Funkcje komendanta szczepu przy Szkole Podstawowej Nr 4 pełnili kolejno:
- Wojciech Jobda (1966-1967)
- Karina Literska (1967-1970)
- Danuta Zdrowowicz-Pajor (1970-1972)
- Elżbieta Kocent (1972-1975)
- Celina Witczak (1975-1982)
- Elżbieta Nizioł-Kozak (1982-1985)
- Anna Broda (od 1985 r.)
Organizacja ZHP oprócz swojej propagandowej działalności na terenie szkoły
brała udział w akcjach ogólnokrajowych uczestnicząc w alertach i Turniejach Wiedzy Obywatelskiej.
W r. 1972/73 w Olimpiadzie Kopernikowskiej Komenda Hufca wyróżniła
drużynę kol. Wojciecha Jobdy. Zastępy zuchowe i harcerskie brały udział w konkursach „Śpiewających szóstek". Wyróżniały się szóstki prowadzone przez kol. Rosińską, Borowik i Dębiec oraz naszą byłą uczennicę druhnę Marię Kiełb.
Harcerze nasi brali również udział w pracach społecznych na rzecz ochrony
środowiska, ochrony przyrody, w opiece nad ludźmi potrzebującymi pomocy. Za
opiekę tę harcerze otrzymali list pochwalny z Komendy Hufca.
W r. 1976 drużyna otrzymała zaszczytne miano Drużyny Sztandarowej.
W r. 1979/80 drużyna „Słonecznikowa Gromada" prowadzona przez druhnę Rosińską otrzymała tytuł „Mistrzowskiej Drużyny Zuchowej".
Należy jednak obiektywnie stwierdzić, że praca drużyn zuchowych jest bardziej efektywna i widoczna na terenie szkoły niż praca drużyn starszoharcerskich.
Najdłużej i najefektywniej pracują do dziś z zuchami kol. Strucka, Borowik, Dębiec,
Symonowicz, Broda.

Samorząd Szkolny
Samorząd Szkolny jest organizacją, która ma uczyć zasad zespołowego działania, aktywności społecznej, samokontroli itp. Ma rozwijać umiejętności organizatorskie młodzieży i samodzielną samorządność.
Kieruje pracą wszystkich organizacji istniejących na terenie szkoły, bierze
czynny udział w realizacji czynów społecznych. O osiągnięciach w tej dziedzinie
będzie mowa w następnych rozdziałach monografii.
Bez Samorządu Szkolnego nie była przeprowadzona żadna poważniejsza akcja ani impreza.
Samorząd Szkolny nie tylko zajmował się problemami życia społecznego, ale
również był organizatorem życia kulturalnego w szkole, np. urządzał zabawy karnawałowe, wieczorki andrzejkowe, apele, spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami,
działaczami społecznymi i politycznymi. Organizował atrakcyjnie Dzień Nauczyciela, Święto Kobiet, Dzień Służby Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Dziecka.
Do stałej tradycji w działalności samorządu należy coroczne organizowanie
Dnia Absolwenta, pożegnanie klas ósmych, topienie Marzanny w pierwszy dzień
wiosny, urządzanie klasowych imprez z okazji Dnia Chłopca, Dnia Kobiet (dla
dziewcząt), koncerty życzeń, upamiętnianie rocznicy nadania imienia szkole poprzez
zaciąganie warty honorowej i składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową.
Kierowanie Samorządem Szkolnym jest pracą trudną i odpowiedzialną. Słowa uznania należą się wszystkim jego opiekunom, którymi w 40-leciu były kolejno
koleżanki: Anna Misiurna, Zofia Pilewska, Łucja Harmala, Aniceta Nowakowska,
Mariannna Socha, Anna Urbanowicz, Danuta Zawiślak.
Poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w wielu imprezach szkolnych
i ogólnomiejskich.
Wszystko, co dzieje się w szkole, jest związane ściśle z działalnością i pracą
Samorządu Szkolnego.

TPPR
Szkolne koło TPPR działa w szkole już od wielu lat. Rozpoczęło swoją działalność w r. szk. 1958/59. Kolejnymi opiekunami kota byli: p. Aleksandra Jasiakiewicz-Boczkowska, Helena Hryckowian i do dziś działająca Irena Spirin. Do koła
należą uczniowie od klas V do VIII. Przyjęcie nowych członków odbywa się zawsze
na apelu szkolnym w dniach obchodów
rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.
Zadaniem koła jest rozwijanie zainteresowań Związkiem Radzieckim i
jego osiągnięciami oraz rozwijanie przyjaźni pomiędzy młodzieżą obydwu krajów. Członkowie koła prowadzą ożywioną korespondencję z rówieśnikami z Kraju Rad, biorą udział w Olimpiadach Języka Rosyjskiego oraz w Konkursach Recytatorskich Poezji Rosyjskiej i Radzieckiej.
W r. 1972 nasze uczennice zdobyły w takim konkursie 4 pierwsze miejsca.

W r. 1978 dwie uczennice Czarnkowska B. i Trzcińska E. zajęły -I i II miejsce w Konkursie Wiedzy o ZSRR.
W roku szkolnym 1980/81 w Klubie TPPR „Kalinka" odbyły się eliminacje
wojewódzkie XII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Rosyjskiej i Radzieckiej, w którym uczennica naszej szkoły Magda Bartołd zajęła II miejsce. Do wcześniejszych sukcesów Koła należy zdobycie I miejsca za działalność na
terenie miasta w 1968/69 r. oraz III miejsca w r. 1974/75.
Uczniowie Szkolnego Koła TPPR uczestniczyli także w ogólnopolskich zjazdach i zlotach. W roku szkolnym 1969/70 uczennica naszej szkoły Elżbieta Kokoszka brała udział w Ogólnopolskim Zlocie Kół TPPR w Opolu a w 1980 delegatką na
Ogólnopolski Zjazd Aktywistów Szkolnych Kół TPPR w Warszawie została Aneta
Kozłów. W naszej szkole przyjmowaliśmy niejednokrotnie wielu znanych i zasłużonych gości ze Związku Radzieckiego.
Najbardziej wzruszające dla młodzieży było spotkanie z żoną naszego patrona, p. Walentyną Komarową, która gościła u nas w X rocznicę nadania imienia szkole.
Nieco wcześniej, w r. szk. 1974/75 mieliśmy zaszczyt gościć u siebie delegację Ministerstwa Oświaty ZSRR, a w r. 1983 przyjmowaliśmy weteranów II wojny
światowej z Uzbekistanu. Gościliśmy także delegację pionierów spod Lenino (1977)
i niejednokrotnie oficerów Armii Radzieckiej.
Nasi uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Mińska i Lenino (1979). Prowadziliśmy także współpracę ze szkołą radziecką-początkowo z Bagicza, obecnie
z Białogardu.
Koło TPPR owocnie krzewi przyjaźń polsko-radziecką i prowadzi tak ożywioną działalność m.in. dlatego, gdyż patronem naszej szkoły jest bohater Związku
Radzieckiego płk inż. Władimir Komarow.

Liga Obrony Kraju
W roku szkolnym 1972/73, rozpoczęło swoją działalność Koło Modelarskie,
którego opiekunem był instruktor Stanisław Stępień. Wyposażenie pracowni modelarskiej zawdzięcza szkoła zainteresowaniu i pomocy ze strony Kuratorium Oświaty
i Wychowania oraz Wojewódzkiemu Zarządowi Ligi Obrony Kraju.
W tych latach szkoła nasza jako jedyna na terenie województwa posiadała takie koło. Już po wykonaniu pierwszych modeli dała znać o sobie na różnych zawodach.
W roku szkolnym 1976/77 młodzi modelarze zdobyli I miejsce w Wojewódzkich Zawodach Modeli Latających oraz III miejsce w Wojewódzkich Zawodach Modeli Latających na Uwięzi.
Rok 1977 przynosi medal za zasługi dla LOK, przyznany przez ZG LOK.
1978 r. - I miejsce zespołowo w II Wojewódzkich Zawodach Modeli Swobodnie
Latających. W r. 1980 uczeń Piotr Spirin zajął I miejsce w Zawodach Modeli Kołowych. W r. 1983 zdobywa tytuł drugiego wicemistrza Polski Seniorów Modeli Kołowych.
W roku szkolnym wychowankowie „czwórki", członkowie Koła Modelarskiego zajęli powtórnie czołowe miejsca w skali krajowej. Andrzej Gliszczyński
uzyskał tytuł mistrza Polski w modelarstwie, zaś Leszek Koszela - wicemistrza Polski. Powtórzyli oni swój sukces w roku następnym, gdy A. Gliszczyński zajął I
miejsce w Wojewódzkich Zawodach Modeli Pływających, a L. Koszela otrzymał I

miejsce w Mistrzostwach Polski Modeli Kołowych w Krakowie. W roku szkolnym
1985/86 opiekę nad modelarnią przejął Stanisław Koszela, podtrzymując nadal jej
znakomitą tradycję.
W 1986 r. nasz uczeń Grzegorz Machowicz zajął II miejsce indywidualnie na
zawodach w NRD. W r. szk. 1986/87 zespół Szkoły Podstawowej Nr 4 uzyskał II
miejsce w Wojewódzkich Zawodach Modeli Pływających (I miejsce indywidualnie
Leszek Koszela) oraz III miejsce w Wojewódzkich Zawodach Modeli Kołowych.
Sukcesem w tymże roku było otrzymanie Pucharu Kuratora i dyplomu za zajęcie I
miejsca w Wojewódzkich Zawodach Modeli Pływających zorganizowanych z okazji
l Maja. We wrześniu 1987 r. Koło otrzymało również puchar i dyplom za I miejsce
w Wojewódzkich Zawodach Modeli Pływających z okazji 35-Iecia „Głosu Pomorza".
Zawodnicy reprezentowali szkołę w różnych typach zawodów organizowanych na różnym szczeblu, zajmując w nich zawsze czołowe miejsca.

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze
Zostało utworzone z Harcerskiej Drużyny Turystycznej, która zaczęła działać
w 1975 r. a opiekunem jej została p. Marianna Kalinowska. Drużyna aktywnie działała na terenie szkoły, jak również współpracowała z innymi szkołami.
Do miłych wspomnień należą wspólne wycieczki krajoznawcze na terenie
Koszalina i jego okolic oraz województwa koszalińskiego. Członkowie drużyny
prowadzili współpracę z Kołem Krajoznawczo-Goegraficznym ze Szkoły Podstawowej nr 9, którego opiekunką była wówczas p. Wanda Fikowicz.
W 1983 roku zaczęło prężnie działać Szkolne Koło TurystycznoKrajoznawcze. Organizowało liczne wycieczki po Ziemi Koszalińskiej i Słupskiej.
Wiele radości sprawiały rajdy piesze. Odbywały się one z okazji rocznic wyzwolenia
Koszalina i Dnia Zwycięstwa. W 1984 r. na IV Rajdzie Zwycięstwa odbyły się zawody rekreacyjne i konkurs krajoznawczy. Zajęliśmy wówczas zespołowo III miejsce. Od 28-30 września 1984 r. braliśmy udział w IV Zlocie Oddziału ZO PTTK.
Zdobyliśmy dwa dyplomy.
W dniu 11 maja 1985 r. w VI Rajdzie Zwycięstwa osiągnęliśmy sukces, zajmując II miejsce w konkursie historyczno - krajoznawczym. W rajdzie z okazji V
Zlotu ZO PTTK w dniu 22.09.1985 r. Koło zajęło I miejsce we wszystkich konkurencjach i otrzymało Puchar Prezesa ZO PTTK.
W rajdzie w zawodach na Orientację Pomorze 1985 Koło zajęło II miejsce
otrzymując dyplom i nagrodę. W 1986 r. Koło znów zajęło I miejsce w konkursie
historycznym podczas rajdu „Z wizytą u pomników przyrody" - indywidualnie I
miejsce A. Koszela i III miejsce Z. Trębacz. Koło otrzymało dyplom za najliczniejszy udział i dobre przygotowanie uczestników.
Wiosną 1987 r. podczas Rajdu Zwycięstwa w konkursie krajoznawczym I
miejsce zajął nasz uczeń Piotr Wieczorek.
Koło organizowało także spotkania z ciekawymi ludźmi, np. z kapitanem
jachtowym Żeglugi Bałtyckiej p. Zbigniewem Bobińskim, który wygłosił prelekcję
urozmaiconą przeźroczami z rejsu przez Atlantyk.

Szkolna Kasa Oszczędności
Od roku 1958/59 istnieje w naszej szkole Szkolna Kasa Oszczędności. Zadaniem tejże organizacji jest wyrabianie u uczniów nawyku oszczędzania, wdrażanie
do prowadzenia umiejętnej gospodarki funduszami własnymi i społecznymi oraz
wpajanie poszanowania mienia społecznego, wyrobienie nawyku systematyczności i
wytrwałości w gromadzeniu wkładów i celowego ich wykorzystania.
Wraz z Samorządem Uczniowskim SKO prowadziło akcje uczące oszczędności i gospodarności, np. zbiórka makulatury, butelek, odpadów użytkowych. Początkowo w myśl uchwały Rady Pedagogicznej, opiekunowie byli wyznaczani co dwa
lata, a później co roku. Byli nimi: A. Dobrzańska, L. Iwanowska-Harmala, D. Macioszek, W. Walińska. Sytuacja ta zmieniła się w r. 1969/70.
Ciągłe zmiany opiekunów nie sprzyjały efektywnej pracy. Wówczas to przydzielono opiekę kol. H. Hryckowian. Pełniła tę funkcję do r. szk. 1976/77. Uaktywnia się praca organizacji. W r. szk. 1974/75 po raz pierwszy wzięliśmy udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO". Konkurs ten powtarzany jest co
roku.
W r. szk. 1975/76 organizacji przyznano „Medal Niezawodnych", a w r. szk.
1976/77 PKO przyznaje dyplom za działalność w upowszechnieniu idei praktyki
oszczędzania.
W r. szk. 1980/81 uczeń J. Piątek zdobył I miejsce za plakat propagujący
oszczędzanie, a w r. szk. 1985/86 uczennica K. Urbicka zdobywa również I miejsce
za plakat w grupie dzieci młodszych. W obu przypadkach uczniów przygotowywała
kol. A. Rudnicka.
W r. szk. 1985/86 SKO zajmuje I miejsce w konkursie „Dziś oszczędzam w
SKO -jutro w PKO" na terenie województwa w grupie szkół liczących 501-600
uczniów. Otrzymaliśmy nagrodę dla szkoły i nagrody indywidualne.
W r. szk. 1986/87 na książeczce PKO zgromadziliśmy kwotę 1.149.000,złotych.

Polski Czerwony Krzyż
Organizacja ta jest najstarszą wśród działających w naszej szkole. To rówieśniczka ZHP. Jej istnienie zarejestrowano w r. 1947/48. W tamtych latach organizowano pomoc dla inwalidów wojennych, sierot. Częste były kwesty, w których aktywnie uczestniczyła młodzież starszych klas.
Odbywały się szkolenia - kursy udzielania pierwszej pomocy. Było to konieczne, gdyż na terenie całego kraju powtarzały się tragiczne wydarzenia związane
z niewypałami. Z biegiem lat zadania zmieniały się. Obecnie prowadzi akcję skierowaną przeciwko chorobom społecznym XX w.: alkoholizmowi, narkomanii, paleniu
papierosów. W tej dziedzinie PCK współpracuje ściśle z Samorządem Uczniowskim,
higienistką szkolną, stomatologiem i nauczycielem plastyki.
Owocem tej współpracy są dyplomy, listy pochwalne. Co roku przeprowadza
się konkurs międzyklasowy na estetycznie urządzoną klasę i czystość osobistą.

Liga Obrony Przyrody
O istnieniu tej organizacji znajdujemy wzmianki w latach 1966/67. Pierwszą
jej opiekunką była kol. K. Literska. Cele, jakie stawia LOP przed młodzieżą to: propagowanie idei ochrony przyrody i naturalnego środowiska, uświadamianie konsekwencji zagrażających każdej jednostce i całemu społeczeństwu w przypadku dewastacji środowiska przyrodniczego; organizowanie społecznych akcji w zakresie zadrzewiania, zalesiania; organizowanie dokarmiania zwierząt i ptactwa w okresie zimy.
Szeroko rozwiniętą działalność LOP-u w naszej szkole realizowała
kol. Z. Kodrzycka, która objęła opiekę w r. szk. 1970/71. Już w następnym roku
1971/72 LOP zdobywa I miejsce w konkursie na „Najlepiej pracujące koło LOP"; w
r. 1974 Liga Ochrony Przyrody przyznaje dyplom za konkurs „Chrońmy środowisko
życia człowieka".
W r. szk. 1975/76 LOP po raz wtóry zdobywa I miejsce za najlepiej pracujące
koło LOP na terenie województwa. W tymże roku braliśmy udział w zalesianiu terenów w okolicy Koszalina. Posadziliśmy 800 drzew. Nawiązano współpracę ze
związkiem łowieckim. Dzieci zbierały kasztany na dożywianie zwierząt w zimie.
Nasza młodzież brała udział w dwóch sejmikach biologicznych. W roku 1977
założono ogródek szkolny, zrobiono piękny skalniak. Kol. Kodrzycka odeszła na
emeryturę w r. 1984, a opiekę nad LOP przejęła kol. E. Jura. Pracowała krótko, bo
dwa lata. W r. szkolnym 1986/87 pałeczkę przejęła kol. G. Tołłoczko. Koło nadal
pracuje aktywnie, starając się podtrzymać chlubne tradycje.

Szkolny Klub Sportowy
Sport to dziedzina życia, którą ubóstwia młodzież. Od starożytności stanowi
element wszechstronnego rozwoju człowieka. Przyczynia się w wielkiej mierze do
rozwoju osobowości człowieka, kształtuje jego wydolność fizyczną i odporność psychiczną. W każdej szkole jest przedmiotem troski.
Trudno jednak mówić o wszechstronnym rozwoju tężyzny, o sprawności ruchowej, skoczności jeśli nie ma się sali gimnastycznej. A było tak do roku szkolnego
1960/61, do chwili przeniesienia „czwórki" na ul. Podgórną. Ale już w latach poprzednich szkoła przypominała o swoim istnieniu. Brała udział w imprezach sportowych, uzyskując dobre wyniki.
Nowe, sprzyjające warunki, systematyczna praca doprowadziły do pierwszych sukcesów. Wybudowanie boiska z prawdziwego zdarzenia w r. 1969/70 dało
jeszcze większe możliwości.
Oto nauczyciele, którzy w dużej mierze przyczynili się do sukcesów sportowych naszej szkoły: mgr E. Kałduński, pierwszy kierownik szkoły przy ul. Podgórnej, mgr D. Macioszek (najdłużej pracująca wuefistka w „czwórce" 1960-1984), mgr
W. Jobda i obecnie pracujący: mgr A. Ida mgr G. Godlewski i mgr T. Piwowarski.

SUKCESY SPORTOWE NASZEJ SZKOŁY:
1962
- II miejsce w rozgrywkach miasta piłki ręcznej w grupie chłopców i dziewcząt
1967
- III miejsce w biegu rozstawnym 4x60 m w Mistrzostwach Miasta w LA
1968
- dyplom za aktywny udział w Alercie Olimpijskim nadany przez Polski Komitet
Olimpijski

1970/71
- III miejsce w Miejskiej Spartakiadzie Młodzieży
1971/72
- II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Miasta w piłce ręcznej
- III miejsce chłopców w Mistrzostwach Miasta w piłce ręcznej
1974/75
- I miejsce w pięcioboju LA w Zawodach Miasta
- III miejsce na Zawodach Rejonowych w Wieloboju Sprawnościowym
- III miejsce chłopców w piłce ręcznej w rozgrywkach o Puchar Prezesa Gwardii
1975/76
- II miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego Miasta
1976/77
- II miejsce na Mistrzostwach Miasta Szkół Podstawowych w piłce ręcznej
- I miejsce w sztafecie 4x200 m na Mistrzostwach Miasta w LA
- I miejsce w czwórboju chłopców na zawodach rejonowych
- II miejsce w zawodach miejskich w minikoszykówce dziewcząt i chłopców
- II miejsce w zawodach miejskich w minikoszykówce chłopców kl. V
- 6 uczniów brało udział w Centralnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
1977/78
- III miejsce chłopców na zawodach rejonowych w Biegach Przełajowych
- II miejsce dziewcząt i chłopców w czwórboju LA na zawodach rejonowych
- II miejsce chłopców w sztafecie 8x50 m w zawodach rejonowych LA
- II miejsce w minikoszykówce na szczeblu miasta chłopców z kl. IV
- II miejsce w minikoszykówce na szczeblu miasta dziewcząt z kl. IV
- I miejsce w minikoszykówce na szczeblu miasta chłopców kl. V
- III miejsce w minikoszykówce na szczeblu miasta dziewcząt kl. V
- I miejsce i tytuł Mistrza Województwa w sztafecie 8x50 m
- Zespół reprezentował nasze województwo w półfinałach Mistrzostw Polski
w Grudziądzu zajmując VI miejsce
- II miejsce chłopców w biegu rozstawnym 4x200 m

1978/79
- III miejsce dziewcząt na zawodach rejonowych w Biegach Przełajowych
- II miejsce chłopców w Mistrzostwach Miasta w piłce koszykowej
- II miejsce w Mistrzostwach Miasta w minikoszykówce kl. VI, V
- I miejsce w Mistrzostwach Miasta w minikoszykówce kl. IV chłopców
- II miejsce w Mistrzostwach Miasta w minikoszykówce chłopców kl. V
- III miejsce w Mistrzostwach Miasta w minikoszykówce chłopców kl. IV
- I miejsce chłopców w Czwórboju LA w zawodach rejonowych
- II miejsce dziewcząt w Czwórboju LA w zawodach rejonowych
- III miejsce sztafety 8x50 m dziewcząt
- I miejsce sztafety 4x200 m dziewcząt - tytuł Mistrza Województwa
- I miejsce sztafety 4x200 m chłopców - tytuł Mistrza Województwa
- II miejsce dziewcząt i chłopców w II Mistrzostwach Województwa w minikoszykówce
- I miejsce dziewcząt w trójboju LA
- II miejsce chłopców w trójboju LA
- Indywidualnie nasi uczniowie zajęli;
- I miejsce w trójboju LA - A. Grudzień
- II miejsce w trójboju LA- P. Cegielski I miejsce w czwórboju LA - P. Zachoszcz
- I miejsce w sportowym współzawodnictwie szkół podstawowych m. Koszalina
1979/80
- II miejsce w imprezie „Nauka - sport - zabawa" - „Na olimpijskim szlaku Moskwa '80"
- II miejsce w Mistrzostwach Miasta w minikoszykówce dziewcząt
- III miejsce w Mistrzostwach Miasta w minikoszykówce chłopców
1982/83
- uczennica A. Grudzień zajęła I miejsce w Trójboju LA i Puchar z okazji Święta
Sportu Szkolnego
1984/85
- III miejsce w Mistrzostwach Miasta w Biegach Przełajowych chłopców
- III miejsce w Mistrzostwach Miasta w Czwórboju LA chłopców
- III miejsce w Mistrzostwach Miasta w piłce ręcznej chłopców
- II miejsce w drużynowych Mistrzostwach Miasta w LA chłopców
- III miejsce w turnieju piłki nożnej KS „Gwardia" kl. IV
1985/86
- I miejsce w Biegach Przełajowych chłopców-puchar i dyplom
- I miejsce w tenisie stołowym (puchar i nagroda 40.000 zł)
- II miejsce w imprezie „Sport - zabawa"
- I miejsce w Mistrzostwach Miasta w LA dziewcząt - puchar i dyplom
W latach 1986/87 młodzież naszej szkoły odnosiła kolejne sukcesy sportowe:
I miejsce w zawodach „Sport - zabawa"
I miejsce chłopców w Mistrzostwach Miasta w Wieloboju Przyjaźni
III miejsce chłopców w Mistrzostwach Wojewódzkich w Wieloboju Przyjaźni
III miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Miasta w Drużynowych Biegach Przełajo-

wych
III miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Miasta w piłce siatkowej
III miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Miasta w mini piłce siatkowej
II miejsce chłopców w Mistrzostwach Miasta w trójboju LA
II miejsce dziewcząt i chłopców klas VII zespołowo w Mistrzostwach Miasta w
LA
I miejsce chłopców klas VI zespołowo w Mistrzostwach Miasta w LA
II miejsce dziewcząt klas VII zespołowo w Mistrzostwach Miasta w LA
II miejsce dziewcząt kl. VIII zespołowo w Mistrzostwach Miasta w LA
II miejsce chłopców klas VII zespołowo w Mistrzostwach Miasta w LA
I miejsce w „Turnieju Andrzejkowym" w tenisie stołowym między SP-4 a Zespołem
Szkół Muzycznych.

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA
W pierwszych latach istnienia szkoły, kiedy borykaliśmy się z licznymi trudnościami, nie mieliśmy na swoim koncie większych sukcesów. Należy też wziąć pod
uwagę fakt, że w latach 50-tych i 60-tych nie organizowano corocznych olimpiad
i konkursów przedmiotowych na szczeblu szkoły podstawowej.
W latach 60-tych polepszyły się zdecydowanie warunki pracy. Otrzymaliśmy
stałą siedzibę przy ul. Podgórnej. Przybyło pomocy naukowych, kadra pedagogiczna
podwyższała systematycznie swoje kwalifikacje, poszukiwała nowych metod nauczania.
Stopniowo zaczęliśmy osiągać pierwsze sukcesy indywidualne i zespołowe.
Uczniowie nasi zaczęli zajmować coraz lepsze miejsca w różnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach kulturalnych. A oto nasze dotychczasowe
osiągnięcia:
W konkursie języka polskiego
1974/75
- ucz. I. Gliszczyńska zajmuje IV miejsce w Miejskiej Olimpiadzie - naucz. Nowakowska
1977/78
- ucz. A. Nowakowska zajmuje II miejsce w Miejskiej Olimpiadzie- naucz. A.
Urbanowicz
1979/80
- ucz. B. Siwula zajmuje I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie- naucz. A. Nowakowska

1981/82
- ucz. M. Dankowska zajmuje III miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie - naucz.
A. Urbanowicz

1983/84
- ucz. A. Wilczewska zajmuje IV miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie - naucz.
A. Urbanowicz

W konkursie matematycznym
1973/74
- cz, E. Brylowska zajmuje III miejsce w Olimpiadzie Matematycznej na szczeblu
powiatu - naucz. K. Szubstarska
1979/80
- ucz. A. Bernaś i A. Sadowska zajmują III i IV miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Matematycznej - naucz. S. Kołosowska
1982/83
- ucz. K. Michalska zajmuje II miejsce w Konkursie Miejskim - naucz. S. Kołosowska
1983/84
- ucz. J. Borkowski zajmuje III miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Matematycznym - naucz. E. Kocent
W konkursie biologicznym
1978/79
- ucz. C. Urbanowicz zajmuje I miejsce w Miejskiej Olimpiadzie Biologicznej i
udział w finale Olimpiady Wojewódzkiej - naucz. Z. Kodrzycka
1979/80
- ucz. B. Rosińska zajmuje II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym
- naucz. Z. Kodrzycka
1981/82
- ucz. M. Domagała zajmuje I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Biololicznym naucz. Z. Kodrzycka 1982/83
ucz. J. Borkowski zajmuje I miejsce w Miejskim Konkursie Biologicznym - naucz.
Z. Kodrzycka
1983/84
ucz. A. Gliszczyńska zajmuje III miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Biologicznej - naucz. Z. Kodrzycka

W konkursie chemicznym
1980/81
ucz. J. Nowakowski brał udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie - naucz. M. Socha

1982/83
ucz. Leszczyński zajął I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie - naucz. M. Socha
1983/84
ucz. A. Muzyczuk zajął IV miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie - naucz. M. Socha
Język rosyjski
1978/79
ucz. J. Piocha IV miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie - naucz. I. Spirin
1980/81
ucz. B. Rosińska i A. Gliszczyńska III i IV miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie naucz. N. Borowik
1983/84
ucz. A. Muszyńska II miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie - naucz. N. Borowik
1986/87
ucz. M. Łukianowicz II miejsce na Wojewódzkiej Olimpiadzie - naucz. N. Borowik
Wiedza obywatelska
1973/74
ucz. Z. Reszke I miejsce w Miejskim Turnieju Wiedzy Obywatelskiej - naucz.
K. Rogulska
oraz III miejsce zespołowo szkoła w konkursie „Poznajemy Ziemię Koszalińską"
1975/76
- III miejsce zespołowo na terenie miasta w VIII Turnieju Wiedzy Obywatelskiej naucz. H. Milczarek
1976/77
- II miejsce szkoły w Olimpiadzie Wiedzy Obywatelskiej na szczeblu miasta - naucz. H. Milczarek
1979/80
- I miejsce w Turnieju Wiedzy Obywatelskiej na szczeblu miasta - naucz. H. Milczarek
W konkursie zawodoznawczym
1971/72
- ucz. T. Graczyk zajmuje I miejsce w Miejskim Konkursie Zawodoznawczym
Imprezy kulturalne i zajęcia pozalekcyjne
1976/77
- I miejsce szkoły w konkursie malarstwa ściennego na szczeblu miejskim - naucz.

M. Cebula-Zakrzewska
- IV miejsce indywidualne ucz. B. Siwula w konkursie plastycznym na szczeblu
miejskim - naucz. M. Cebula-Zakrzewska
1985/86
- ucz. Łukasz Bednarek - wyróżnienie w konkursie rysunkowym p.n. „Film radziecki w oczach dziecka" - naucz. A. Rudnicka
Konkurs recytatorski „Ptaki i ptaszki polne"
1977/78
- ucz. J. Zakrzewska I miejsce w eliminacjach miejskich w pionie klas VIII oraz
udział w eliminacjach wojewódzkich - naucz. A. Urbanowicz
- ucz. A. Grzelak II miejsce w eliminacjach miejskich - naucz. A. Urbanowicz
- II miejsce szkoły w eliminacjach miejskich (dyplom i puchar) - naucz. A. Urbanowicz
1980/81
- ucz. B. Bernaś III miejsce w eliminacjach miejskich - naucz. A. Urbanowicz
Muzyka
1980/81
nagroda „Złota Lira" w IV Konfrontacjach Młodzieży Szkolnej - uzyskała szóstka
zuchowa „Korzenie" - naucz. Z. Rosińska

40 lat - to długi okres w życiu.
Ileż pokoleń przewinęło się przez mury
tej szkoły!...
W pierwszych dziennikach napotykamy daty urodzenia dzieci: 1933,
1934... itd., a obecnie - 1980. A więc
uczymy już nie tylko dzieci, ale i wnuków naszych pierwszych wychowanków. Jakże zmieniły się warunki nauki,
programy, metody nauczania... Tylko
nauczyciele pozostali tacy sami: ofiarni, cierpliwi, serdeczni, wyrozumiali wobec
dziecięcych psot, smutków i radości, przekazujący uczniom zawsze swą wiedzę
i doświadczenie.
„ Wspomnienia do siebie to mają,
że zawsze - chcesz, czy nie chcesz - wracają... "

CZĘŚĆ II

1986 -1996

Opracował zespół w składzie:
mgr- Barbara Hamerla
mgr- Anna Kiełb
mgr- Renata Wilant
Współpraca:
Bożena Kołodziejczyk
mgr Bożena Symonowicz
mgr Grzegorz Godlewski

Koszalin - 1996

WSTĘP
Ostatnie dziesięciolecie przypada na czas wielkich przemian politycznych
i gospodarczych w naszym kraju. Odbiły się one także w sposób dotkliwy na szkolnictwie.
W 1991 roku wprowadzono program oszczędnościowy w oświacie. Zmniejszono liczbę godzin poszczególnych przedmiotów nauczania. Zlikwidowano zajęcia pozalekcyjne
i nadobowiązkowe. Wprowadzono minima programowe i sześciostopniową skalę ocen. Sejm
uchwalił, że nauka religii w wymiarze dwóch godzin odbywać się będzie w szkole. Decyzja ta
wprowadzona została bez porozumienia z nauczycielami i rodzicami uczniów.
Od l stycznia 1992 roku nastąpił proces likwidacyjny MZEAS-u, zgodnie z Ustawą
o Oświacie z 1991 roku, staliśmy się samodzielną jednostką budżetową. Przekazano nam dokumentację szkoły wraz z jej zadłużeniem, które do dzisiaj usiłujemy spłacić. W związku
z decyzją Kuratora Oświaty w Koszalinie zwiększyła się liczba pracowników administracyjnych. Rozpoczęły pracę w naszej szkole: p. Krystyna Iwańcio i Ewa Kopistecka.
W maju 1992 roku odbył się strajk pracowników oświaty przeciwko polityce oświatowej państwa. Niestety nasze związki nic zadbały należycie o strajkujących. Decyzją władz
oświatowych za czas strajku nauczycielom i pracownikom potrącono wynagrodzenie. Po bezpardonowym potraktowaniu strajkujących nauczycieli wiara w tę formę walki została zachwiana.
Obecnie preferuje się oflagowanie szkół i marsze protestacyjne w Warszawie.
Wielkie nadzieje wiązać zaczęto z reformą oświatową i samorządową, a co za tym
idzie, z przejęciem prowadzenia szkół przez gminy (nastąpiło to l stycznia 1996 roku). Subwencje na oświatę przyznawane przez Ministerstwo Finansów są bardzo niskie.
Z wynikającymi z tego problemami borykają się samorządy lokalne i kierujący szkołami.
Dyrekcja SP 4 w tym trudnym okresie próbowała i próbuje utrzymać placówkę
w przyzwoitej kondycji.

DYREKTORZY
W ostatnim dziesięcioleciu funkcje dyrektorek pełniły:
-

Alicja Rzemieniewska - 1982-89
Anna Ida -l 989-90
Bożena Symonowicz - 1990-92
Elżbieta Kocent - od 1992 roku

W tym samym czasie wicedyrektorkami były:
-

Elżbieta Kocent -1985-92
Lidia Wójcik -1992-94
Danuta Mieszczak- od 1994 roku

W ostatniej dekadzie pracę szkoły wizytowano dwa razy. W roku szkolnym 1988/89
komisja w składzie: inspektor A. Czapla, starszy wizytator T. Miotk i wizytator
B. Symonowicz - bardzo wysoko oceniła pracę szkoły. Stwierdzono jednocześnie, że
w działalności placówki widać bardzo dużą troskę o dziecko.
W roku szkolnym 1993/94 wizytację w naszej szkole przeprowadziła pani wizytator
B. Pruszyńska, która stwierdziła, że „realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych i organizacyjnych przebiega prawidłowo. Na szczególne podkreślenie zasługuje

działalność pozalekcyjna i jej osiągnięcia nie tylko na szczeblu wojewódzkim, ale też ogólnopolskim i międzynarodowym, praca pedagoga szkolnego oraz podjęcie zadań związanych z
wychowaniem ekologicznym."

KADRA NAUCZYCIELSKA W LATACH 1986-96
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Adamska Ewa - wychowawca świetlicy
Antolak Mirosław - matematyka
ks. Artym Andrzej - religia
Augusiak Nina - nauczanie początkowe
Bera Justyna - kultura fizyczna
Bola Maria - bibliotekarka
Borowik Nina - nauczanie początkowe
Brach Joanna - matematyka
Broda Anna - nauczanie początkowe
Brzezińska Barbara - matematyka
Czerniak Bożena - religia
Czyżewska Urszula - fizyka
Dębieć Krystyna - nauczanie początkowe
Dolega Danuta - nauczanie początkowe
Foriasz Anna - nauczanie początkowe
Godlewski Grzegorz - kultura fizyczna
Górzyńska Maria - bibliotekarka
Hamerla Barbara - język polski
Harmala Łucja - technika
Herman Iwona - nauczanie początkowe
Ida Anna - kultura fizyczna
Jańczak (Skoczypiec) Alicja - język niemiecki
Jędrzejewska Kamila - język niemiecki
Kalinowska Maria - geografia
Kiełb Anna - język polski
Kocent Elżbieta - matematyka
Kołosowska Stefania - matematyka
Kończak Grażyna - niemiecki
Koszela Stanisław - technika
Kozak Elżbieta - nauczanie początkowe
Kucera Irena - muzyka
Kulesza Helena - matematyka
siostra Kupczak Danuta - religia
Lasota (Król) Anna - nauczanie początkowe
ksiądz Lewczuk Mikołaj - religia
Lipnowska Krystyna – język polski
Macioszek Daniela - kultura fizyczna
Machniewska Monika - język angielski
Mazur Danuta - bibliotekarka
Mechecka Aleksandra - geografia
Mieszczak Danuta - geografia
Milczarek Helena - historia
Nowakowska Aniceta - język polski

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Olejarz Beata - język polski
Olszański Ewa - język niemiecki
Pajączkowska (Szutowicz ) Joanna - religia
Papiernik Joanna - nauczanie początkowe
Papiernik Zbigniew - kultura fizyczna
siostra Pękała Urszula - religia
Piwowarski Tadeusz - kultura fizyczna
siostra Podołowska Janina - religia
Przyjemska Margerita - język polski
Rosińska Zofia - nauczanie początkowe
Rudnicka Anna - plastyka
Rychlińska Hanna - historia, WOS
Rzemieniewska Alicja - historia, WOS
Siembida Jadwiga - pedagog
Sieńkowski Zbigniew - język angielski
Socha Maria - chemia
Soczyńska Mariola - chemia
Spirin Irena - język rosyjski
ksiądz Stadler Ireneusz - religia
Stańczyk Zofia - bibliotekarka
Stańska Ilona - historia, język niemiecki
Stawiarska-Karbowiak Cecylia - pedagog
Stępień Zofia - wychowawca świetlicy
Strucka Maria - nauczanie początkowe
Symonowicz Bożena - nauczanie początkowe
Szkoda Józef - religia
Szymańska Magda - matematyka
Tarasewicz Maria - religia
Tołłoczko Gizela - biologia
Urbanowicz Anna - język polski
Wilant Renata - język polski
Wiśniewska-Koszela Małgorzata - nauczanie początkowe
Wójcik Lidia - nauczanie początkowe
Zachciał Joanna - język angielski
Zawiślak Danuta - technika
Zwiewka Joanna - język angielski
Zyguła Bogusława - technika

ZESPOŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
W roku szkolnym 95/96
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bednarczyk Maria - szatniarka
Grochal Ewa - woźna
Górniak Maria- intendentka
Iwańcio Krystyna- księgowa
Kaczmarczyk Janina- kucharka
Kmieć Wiesława- kucharka
Kołodziejczyk Bożena- sekretarka

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kopistecka Ewa- spec. d/s płac i kadr
Mokrzycka Lidia- woźna
Nalewajko Elżbieta- sprzątaczka
Nawarycz Regina- kucharka
Pepliński Zbigniew- palacz
Pieszych Bożena- sprzątaczka
Pisera Mirosława- sprzątaczka
Podgórska Lucyna- sprzątaczka
Skolimowski Leszek- palacz
Skolimowski Stefan- palacz
Stojak Wanda- obsługa ksero
Wojtan Irena- kierownik administracyjny

DZIAŁALNOŚĆ
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
1. Pedagog szkolny - Cecylia Stawiarska-Karbowiak
Swoją, działalność skupia na pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Obejmuje ona:
diagnozowanie środowiska wychowawczego uczniów,
współpracę z nauczycielami i wychowawcami,
opiekę nad dziećmi szczególnej troski,
współpracę z instytucjami wspierającymi proces wychowania,
prowadzenie orientacji zawodowej,
organizowanie pomocy materialnej uczniom,
profilaktykę uzależnień.
Nie sposób szczegółowo wymienić wszystkich działań pani Celiny, która w pracę
z dziećmi angażuje się całym sercem. Również my, nauczyciele, możemy zawsze liczyć na jej
pomoc, dobrą radę i współpracę. Potrzebujemy jej bardzo często ze względu na to, że wiele
dzieci naszej szkoły wywodzi się z rodzin rozbitych, zastępczych, zagrożonych alkoholizmem
i przestępczością oraz niewydolnych wychowawczo. Dlatego też praca pedagoga w naszej
szkole jest niezwykle trudna i odpowiedzialna.
-

2. Świetlica Zofia Stępień, Ewa Adamska, Małgorzata Wiśniewska-Koszela
Opieką świetlicy objęte są dzieci z klas I - III oraz uczniowie dojeżdżający z Jamna
i Łabusza, a także częściowo uczniowie z klas starszych. Świetlica realizuje w części plan
dydaktyczno-wychowawczy szkoły, spełnia funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Organizuje
różne zajęcia: muzyczne, plastyczno-techniczne, terapeutyczne, ruchowe. Panie ze świetlicy
pomagają uczniom w odrabianiu prac domowych i organizują wiele imprez okolicznościowych (Wigilia, Andrzejki, Dzień Matki, Dzień Babci, Mikołajki), dyskoteki i konkursy.
Inną formą działań świetlicy jest organizacja pracy w stołówce szkolnej. Panie dbają
o to, aby każde dziecko zjadło posiłek w sposób kulturalny i zdrowy. Wielu uczniów naszej
szkoły korzysta z obiadów bezpłatnych (w ostatnich latach około stu osób).
Panie ze świetlicy opiekują się dziećmi nie tylko z racji swoich obowiązków, ale
zawsze bardzo serdecznie i uczuciowo podchodzą do problemów wychowanków.

BIBLIOTEKA SZKOLNA
W ciągu ostatniego dziesięciolecia pracownicami biblioteki były:
-

Danuta Mazur (od 1977 roku)
Barbara Hamerla (1986-89)
Maria Bola (1989-90)
Zofia Stańczyk (od 1990)
Do
zadań biblioteki
szkolnej należą prace administracyjno - organizacyjne
(przygotowanie biblioteki i czytelni na przyjęcie czytelników, naprawa i okładanie książek
udostępnianie księgozbioru dzieciom oraz gromadzenie zbiorów. Panie bibliotekarki prowadzą także lekcje biblioteczne dla uczniów klas I - VIII. Wykonują wystawki okolicznościowe,
propagują czytelnictwo.
Przy bibliotece od 1988 roku działa Koło Recytatorskie pod opieką pani Danuty Mazur. Organizuje ona wiele imprez artystycznych na terenie szkoły oraz przygotowuje dzieci do
różnych konkursów recytatorskich. Efektem jej pracy i zaangażowania są sukcesy naszych
uczniów w następujących konkursach recytatorskich:
1988/89
- II m. Moniki Klejny w Konkursie Wojewódzkim „Poezja i Proza Rosyjska i Radziecka"
- udział Tomasza Lecha, Rafała Kietrysa, Mai Wojtkowiak w Koncercie Laureatów Konkursu Recytatorskiego „Ptaki i Ptaszki polne"
1989/90
- II m. Mariki Werner i wyróżnienia Ewy Czyżewskiej i Krzysztofa Brody-Żurawskiego
w konkursie wojewódzkim „Ptaki i Ptaszki polne" (kategoria „Ptaki")
- I m. Moniki Klejny, Łukasza Wójcika, Patrycji Arabasz oraz wyróżnienia Mai Wojtkowiak, Ani Mikołajew i Żanety Gontarek - w konkursie wojewódzkim „Ptaki i Ptaszki polne" (kategoria „Ptaszki")
1990/91
- Udział Krzysztofa Brody-Żurawskiego, Doroty Sokół i Magdy Niżewskiej w Koncercie
Laureatów Konkursu „Ptaki i Ptaszki polne"
1993/94
- I m. Krzysztofa Brody-Żurawskiego - konkurs wojewódzki „Ptaki i Ptaszki polne"
1994/95
- Udział Krzysztofa Brody-Żurawskiego w Centralnych Eliminacjach Turnieju Recytatorskiego „Na wschód od Bugu
- Wyróżnienie dla Oliwii Tomaszkiewicz i Krzysztofa Brody-Żurawskiego w Konkursie Recytatorskim im. C.K. Norwida
- II m. Doroty Serockiej w Wojewódzkim Turnieju Recytatorskim „Na wschód od Bugu"
1995/96
- I m. Edyty Zalesińskiej w Konkursie Recytatorskim im. C.K. Norwida
- II m. Edyty Zalesińskiej i wyróżnienia dla Piotra Bochenka i Filipa Szulca w Konkursie
poezji i Prozy Lwowskiej
- III m. Michała Mieszczaka w Wojewódzkim Turnieju Recytatorskim „Na wschód od
Bugu"

OPIEKA ZDROWOTNA
Pielęgniarka szkolna Janina Miluska
Do zadań pielęgniarki należą badania antropometryczne, badania wzroku, słuchu,
szczepienia ochronne, przeglądy czystości, porady ambulatoryjne oraz bilanse dziesięcio i czternastolatków. Pani Janina przeprowadza pogadanki zdrowotne, konkursy, przygotowuje
gazetki propagujące zdrowy sposób życia. W ciągu 30 lat pracy w naszej szkole jest zawsze
tam, gdzie potrzebna jest natychmiastowa pomoc.
Stomatolog

Magda Cieślińska
Maria Oziewicz
Elżbieta Górska
Głównym zadaniem szkolnego stomatologa jest udzielanie pomocy przy bólach zębów
i leczenie planowe uczniów poszczególnych klas. Na szeroką skalę prowadzi także fluoryzację zębów naszych uczniów i propaguje oświatę stomatologiczną.

KOMITET RODZICIELSKI
Komitet Rodzicielski jest bardzo często podporą funkcjonowania szkoły. Ma ogromny
wkład w organizację różnych imprez: Bal Absolwenta, Dzień Dziecka, Mikołajki, bale karnawałowe i inne. Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego uczestniczą w uroczystościach
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w imprezach z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
Dnia Kobiet itp. Rodzice okazują dużą pomoc w pracach na rzecz szkoły. Ostatnio dzięki ich
pomocy udało się odnowić wiele sal lekcyjnych i zakupić różnorodne pomoce naukowe.
W minionym dziesięcioleciu szczególnie duży wkład w pracę Komitetu Rodzicielskiego
wnieśli:
- Krystyna Małecka
- Barbara Cywińska
- Marianna Gołaś
- Krystyna Witczak
- Teresa Skwarek
- Grażyna Kietrys
- Julian Machniewski
- Mirosław Fejstrowicz
- Paweł Flens
- Grzegorz Domański
- Ryszard Danieluk
- Jerzy Gomułka
- Ryszard Gast
- Mirosław Wiśniewski
- Mariusz Tynelt
Z funduszu komitetu nauczyciele kupują nagrody książkowe dla uczniów, biorących
udział w szkolnych konkursach i na zakończenie roku. Dzięki pomocy finansowej komitetu
szkoła wzbogaciła się o telewizor, magnetowid, komputery i magnetofon.

SAMORZĄD SZKOLNY
Samorząd Szkolny działa w naszej placówce od początku jej istnienia. Podejmuje
w szkole wiele ciekawych akcji. Do stałych imprez organizowanych przez Samorząd należą:
dyskoteki, bale karnawałowe, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Święto Zakochanych, Dzień
Absolwenta, Minilista Przebojów.
Samorząd Szkolny bierze udział w akcjach charytatywnych takich jak:
-

zbiórka pieniędzy dla chorego Kamila,
gromadzenie książek dla dzieci z Wileńszczyzny,
„Prezent dla dziecka",
„Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową",
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy",
„ Fundacja Dzieciom".

Samorząd włączył się także do prac nad Statutem Szkoły, ustalaniem kryteriów ocen
z zachowania oraz Regulaminem szkoły do Kodeksu Ucznia. Dwukrotnie też uczniowie przeprowadzili konkurs organizowany przez MOK na najsympatyczniejszego nauczyciela (w 94 r.
zwyciężyła p. Basia Hamerla, a rok później p. Anna Kiełb).
Samorząd Szkolny dofinansowuje niektóre imprezy szkolne z pieniędzy pozyskanych
z dyskotek, loterii fantowych i, jak w ostatnim roku, ze sprzedaży wypieków przygotowanych
przez rodziców. W sumie ze wszystkich podjętych w ubiegłym roku akcji samorząd zarobił
ok. 1000 zł.
Opiekunkami Samorządu Szkolnego w tym dziesięcioleciu były:
-

Danuta Zawiślak
Anna Kiełb
Hanna Rychlińska
Mariola Soczyńska

W pracach Samorządu czynnie pomagali opiekunowie grup wiekowych oraz wychowawcy poszczególnych klas.

MODELARNIA
Już od ponad 10 lat zajęcia w modelarni prowadzi pan Stanisław Koszela. Pracuje
z juniorami i seniorami, odnosząc wiele znaczących sukcesów w konkursach wojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych. Oto najważniejsze z nich:

1987/88
- udział w Międzynarodowych Zawodach Modeli Pływających w NRD, I m Leszek Koszela i Rafał Kraza, III m. Robert Bieleć
- II m. w Wojewódzkich Zawodach Modeli Pływających (drużyna w składzie Grzegorz
Machowicz, Wojciech Kretowicz, Leszek Koszela)
- I m. Leszka Koszeli w Strefie Północ w klasie E-12 i EK

1988/89
- IV m. Leszka Koszeli w Mistrzostwach Polski Modeli Kołowych
- I m. drużynowo w Wojewódzkich Zawodach Modeli Kołowych
- I m. Grzegorza Machowicza i Leszka Koszeli oraz II m. Rafała Krąży w zawodach Strefy
Północ Modeli Kołowych
1989/90
- I m. drużynowo w Wojewódzkich Zawodach Modeli Kołowych (drużyna: L. Koszela,
G. Machowicz, M. Botkiewicz)
- V m. Leszka Koszeli w Mistrzostwach Polski Modeli Kołowych
- I i II m. Leszka Koszeli w Międzynarodowych Zawodach Modeli Pływających
1990/91
- Grzegorz Machowicz- Mistrzem Polski w klasie RCB
- Leszek Koszela - Wicemistrzem Polski w klasie RCE
- I m. drużynowo w Wojewódzkich Zawodach Modeli Kołowych (drużyna: L. Koszela,
G. Machowicz, S Jędrzejczyk, M. Botkiewicz)
- I m. drużynowo w Międzynarodowych Zawodach Modeli Pływających
- I m. drużynowo w Strefowych Zawodach Modeli Kołowych
- III m. drużynowo i Puchar Ministra Edukacji Narodowej w Międzynarodowych Halowych
Zawodach Modeli Kołowych ( M. Botkiewicz, S. Jędrzejczyk, G. Machowicz, R. Kowal)
1992/93
- I m. Leszka Koszeli, V m. Marka Pawlaka, VIII m. Sławomira Jędrzejczyka
w Międzynarodowych Zawodach Modeli Pływających
- IV m. zespołowo w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających (drużyna: L. Koszela, M.
Botkiewicz, M. Bizanowski, S. Jędrzejczyk)
1994/95
- V m. zespołowo w Ogólnopolskich Zawodach Modeli Pływających (S. Jędrzejczyk,
M. Botkiewicz)
- I i II m. Marcina Botkiewicza w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających
1995/96
- I m. drużynowo w Ogólnopolskich Zawodach Modeli Pływających - Puchar Kuratora
Oświaty w Koszalinie.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY
Działalność SKS skupia się na organizowaniu zajęć o charakterze:
poznawczym - omówienie i zapoznanie z nowymi grami,
rekreacyjnym - przygotowanie imprez rekreacyjnych wspólnie z uczniami, zajęcia na
świeżym powietrzu i czynne spędzanie wolnego czasu,
rywalizacji sportowej - Szkolne Igrzyska Sportowe,
rytmiczno-ruchowym,
informacyjnym - konkursy wiedzy o dyscyplinach sportowych,
sportowym - stałe grupy ćwiczebne uzdolnionej ruchowo młodzieży.
W ciągu ostatniej dekady opiekunami SKS-u byli:

-

Anna Ida
Justyna Bera
Grzegorz Godlewski
Zbigniew Papiernik

Członkowie i opiekunowie SKS-u byli i są organizatorami wielu imprez sportoworekreacyjnych w szkole (np. Andrzejki na sportowo, mecze uczniów i nauczycieli w Dniu
Absolwenta, Kwadrant). Prowadzili także zajęcia dla uczniów w czasie ferii - zimowych,
przygotowywali lodowisko, wypożyczali sprzęt zimowy.
Największym sukcesem była wygrana w 1989 roku w Ogólnopolskim Telewizyjnym
Konkursie „5 MILIONÓW” w Sochaczewie.
Od 1993 roku pod kierunkiem Justyny Bery działał Zespół Tańca Współczesnego "Moment", który w ‘95 roku
zakwalifikował się do Wojewódzkiego
Przeglądu Zespołów Tanecznych, otrzymując wyróżnienie.
Z grupami ćwiczebnymi chłopców
i dziewcząt pracują Grzegorz Godlewski
i Zbigniew Papiernik. Sportowcy pod ich
kierunkiem corocznie odnoszą sukcesy w
wielu zawodach miejskich, wojewódzkich, a także ogólnopolskich. Oto ich najważniejsze
osiągnięcia:
1987/88
- I m. w zawodach międzyszkolnych "Sport - Zabawa"
- II m. dziewcząt i III m. chłopców w Finale Wojewódzkim w Wieloboju Przyjaźni
- III m. chłopców w Lidze Szkolnej Judo
- I m. Ewy Krauze i III m. Katarzyny Urbickiej i Agnieszki Korolewicz w Koszalińskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Judo
- VII m. Ewy Krauze w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Judo
1988/89
- I m. w zawodach międzyszkolnych "Sport - Zabawa"
- I m. w Ogólnopolskim Telewizyjnym Konkursie „ 5 MILIONÓW „
1990/91
- III m. w Finale Koszalińskiego „ Rambitu”
- V m. w Finale Wojewódzkim w Wieloboju Sprawnościowym Przyjaźni
1991/92
- I m. w zawodach międzyszkolnych "Sport-Zabawa"
1992/93
- I m. w Finale Koszalińskiego "Rambitu"
1993/94
- IV m. w Finale Wojewódzkim w Trójboju LA dziewcząt

1994/95
- V m. w Finale Wojewódzkim w Czwórboju LA dziewcząt
- udział Kingi Wojnarowskiej w Finale Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych
1995/96
- V m. w Finale Wojewódzkim w Trójboju LA chłopców
- udział Edyty Zalesińskiej, Barbary Pasternak, Rafała Musyta w Finale Wojewódzkim
w biegach na 1000 i 600 m.
- I m. dziewcząt w Biegach Przełajowych z okazji Dni Koszalina - zdobycie nagrody pieniężnej ( 400 zł.).
W tym miejscu należy uhonorować sportowców - absolwentów naszej szkoły, którzy
są obecnie liczącymi się zawodnikami w kadrze narodowej :
- Ewa Krauze - mistrzyni Europy w judo w 1995 r., reprezentantka Polski na XXVI Letnie
Igrzyska Olimpijskie w Atlancie w 1996 r. Wywalczyła tam V miejsce. Gratulujemy!
- Małgorzata Andrzejczak - mistrzyni Polski młodzików w judo
- Maja Dalewska - zakwalifikowała się do kadry Polski średniodystansowców
- Sylwia Modlińska – VI m. w Mistrzostwach Polski w podnoszeniu ciężarów
- Marcin Jurecki - wicemistrz Polski Młodzików w zapasach

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
1987/88
- M. Łukianowicz - laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego (opiekun - Nina
Borowik)
1988/89
- Tomasz Bączkowski - laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego (opiekun - Gizela Tołłoczko)
1989/90
- Monika Zabłocka - udział w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym (opiekun- Mariola
Soczyńska)
- Aleksander Sycz - udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego (opiekun - Anna
Urbanowicz)
1990/91
- Ewa Nerga - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (opiekun - Aniceta
Nowakowska}
- Maciej Flens - laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (opiekun - Joanna
Brach)
- Maciej Borowiak - udział w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym (opiekun - Danuta
Mieszczak )
- Rafał Szczukiewicz i Maciej Flens - udział w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym
(opiekun - Mariola Soczyńska )

1991/92
- Sylwia Andruszko - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego (opiekun Nina Borowik)
- Kamil Kowalczyk - udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym (opiekun - Joanna Brach)
1992/93
- Katarzyna Łukasik- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego (opiekun - Mariola Soczyńska)
- Eliza Urbanowicz i Marta Szulc- udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego
(opiekun - Nina Borowik )
- Maciej Mikołajczak - udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym (opiekun - Hanna
Rychlińska)
1993/94
- Marcin Przełucki - laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego (opiekun
G. Kończak)
- Krzysztof Rojewski - laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego (opiekun Mariola
Soczyńska)
1994/95
- Marta Dworakowska - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego (opiekun Mariola Soczyńska)
- Marta Dworakowska - udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego (opiekun Renata Wilant)
- Oliwia Tomaszkiewicz - udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego (opiekun- Ewa Olszański)
1995/96
- Michał Wysoczański- III m. w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym (opiekun Mariola
Soczyńska)
- Marek Szwoch - udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym (opiekun- Hanna Rychlińska )
- Anna Nadolska - udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym (opiekun Stefania
Kołosowska )
- Dariusz Stępień - udział w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym (opiekun Mariola Soczyńska)
Na uwagę zasługuje praca naszych koleżanek nauczania początkowego, które dają
uczniom fundament wiedzy i często pomagają ukierunkować ich zainteresowania - dydaktyczne i sportowe. Przygotowują również uczniów do wielu konkursów, np. :
- ortograficznych dla klas III,
- recytatorskich „ Ptaki i Ptaszki polne”,
- wiedzy i sportu „ Rambit”,
- związanych z oświatą zdrowotną.
W wyżej wymienionych imprezach nauczyciele i uczniowie osiągają wiele sukcesów.

INNE OSIĄGNIĘCIA
1987/88
- wyróżnienie dla chóru szkolnego w konkursie „ Barwy Przyjaźni" (opiekun - Irena Kucera)
- II m. chóru szkolnego w Wojewódzkim Konkursie "Pieśń a’ capella" (opiekun Irena Kucera)
- wyróżnienie i nagroda pieniężna dla Moniki Sałek w konkursie plastycznym "Bezpieczeństwo na drodze" ( opiekun Anna Rudnicka)
1988/89
- wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych (opiekun Irena Kucera)
1989/90
- III m. w Koszalinie w konkursie SKO (opiekun Helena Kulesza )
1992/93
- wyróżnienie dla Agnieszki Mielczarek w Ogólnopolskim konkursie na wypracowanie
o tematyce olimpijskiej organizowanym przez PKOL (opiekun Anna Kiełb)
- przyjęcie ucz. Ewy Czyżewskiej do klasy zerowej w LO im. St. Dubois
- IV m. w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym (opiekun Stanisław
Koszela)
1993/94
- przyjęcie ucz. Doroty Serockiej do klasy zerowej w LO im. St. Dubois
- nagroda dla Kingi Wojnarowskiej w konkursie plastycznym pt. "Tydzień Uśmiechu"
(opiekun Anna Rudnicka )
- przyznanie przez Urząd Miejski stypendium naukowego dla uczniów: Doroty Serockiej,
Krzysztofa Brody - Żurawskiego, Krzysztofa Rojewskiego
1994/95
- I m. Anny Domblat w konkursie plastycznym "Narkomania" (opiekun Anna Rudnicka )
- I m. Kingi Wojnarowskiej w konkursie plastycznym "Tydzień Uśmiechu" (opiekun Anna
Rudnicka)
- wyróżnienie dla Justyny Michajluk w konkursie plastycznym "Mój świat" (opiekun Anna
Rudnicka)
- wyróżnienie dla Anny Nadolskiej w Ogólnopolskim konkursie na wypracowanie o tematyce olimpijskiej organizowanym przez PKOL ( opiekun Renata Wilant)
- wyróżnienie dla Andrzeja Wiącka za bardzo dobre wyniki w konkursie matematycznym
"Kangur Europejski" (opiekun Helena Kulesza)

1995/96
- przyjęcie ucz. Anny Mikołajczyk i Michała Arsoby do klasy zerowej w LO im. St. Dubois
- wyróżnienie dla Anny Nadolskiej w Ogólnopolskim konkursie na wypracowanie o tematyce olimpijskiej organizowanym przez PKOL (opiekun Renata Wilant)
- wyróżnienie dla uczniów: Michała Sutowskiego, Michała Arsoby, Tomasza Taraby za
bardzo dobre wyniki w konkursie matematycznym "Kangur Europejski" ( opiekunki: Joanna Brach, Helena Kulesza)

-

przyznanie przez Urząd Miejski stypendium naukowego dla Michała Wysoczańskiego laureata Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI...
... i zgodnie z obecną tendencją wielu nauczycieli wprowadza na lekcjach nowoczesne,
innowacyjne metody i środki dydaktyczne, chcąc być bliżej ucznia, czyniąc go współtwórcą
lekcji. Powstały także i zostały zatwierdzone:
1. programy autorskie z kultury fizycznej ( Zbigniew Papiernik)
2. program innowacyjny z języka polskiego (Anna Kiełb).
W 1993 roku powstała pracownia komputerowa, z której przede wszystkim korzystają
uczniowie klas VIII na lekcjach informatyki pod kierunkiem Urszuli Czyżewskiej.
Pani Tołłoczko wraz z uczniami włączyła się do badań w ramach Europejskiego Programu Zanieczyszczeń Powietrza.

Jak będzie dalej?...
Oto jest pytanie, na które odpowiedź może dać tylko przyszłość.
To ona właśnie napisze dalsze dzieje Szkoły Podstawowej Nr 4 w Koszalinie.
„Do tych należy jutrzejszy dzień,
Co nowych pragną zdobyczy.
Kto się usuwa w ciszę i cień.
Ten się do żywych nie liczy... "
(A.Asnyk)

CZĘŚĆ III
1996 – 2006

mgr Małgorzata Chmielowska
mgr Barbara Hamerla
mgr Anetta Koprowska
mgr Iwona Łotysz
mgr Joanna Papiernik
mgr Renata Wilant

WSTĘP
W 2006 r. przypada sześćdziesięciolecie Szkoły Podstawowej nr 4
w Koszalinie.
W tradycji naszej szkoły zawsze było świętowanie jubileuszy. Tak będzie też i w tym roku...
Z okazji czterdziestolecia SP nr 4 panie Aniceta Nowakowska i Anna Urbanowicz
opracowały monografię szkoły. Dziesięć lat później panie Barbara Hamerla, Anna Kiełb i
Renata Wilant napisały jej dalszy ciąg. Nasz zespół nie zmienił niczego w treści tych opracowań, ponieważ oddają one ducha czasów i w skrócie prezentują historię, rozwój i osiągnięcia
szkoły.
Naszym zadaniem było dopisanie kolejnej, trzeciej już, części monografii z lat 1996 2006 i pokazanie działalności Szkoły Podstawowej nr 4 w tym okresie.

W WIRZE ZMIAN
Ostatnie dziesięciolecie przypada na czas kolejnych przemian w wielu dziedzinach
życia, w tym przełomowych zmian w oświacie.
Przede wszystkim od 1 września 1999 r. SP nr 4 stała się sześcioletnią szkołą podstawową. W tym czasie odeszło z naszej placówki wielu nauczycieli, którym nie można było
zapewnić zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Wiązało się to z reformą systemu edukacji, a w związku z tym ze zmniejszeniem ilości przedmiotów nauczania. Ci, którzy pozostali wprowadzali reformę w życie.
Nowe było dla nas prawie wszystko. Opracowaliśmy wiele dokumentów niezbędnych
do funkcjonowania szkoły w nowych warunkach - Statut Szkoły, Program Rozwoju Szkoły,
Wewnątrzszkolny System Oceniania, Przedmiotowe Systemy Oceniania, Program Wychowawczy. W tym czasie pojawiło się wiele nowych pojęć, np. „diagnozowanie pracy szkoły”.
Musieliśmy się wiele nauczyć: tworzyć narzędzia do diagnoz, przeprowadzać badania, sporządzać
raporty.
W 2000 r. powstał w naszej szkole Zespół Diagnostyczny, a w 2004 r. Zespół do Monitorowania Jakości Kształcenia, które diagnozują pracę szkoły we wszystkich obszarach jej działalności.
Na szkołę, sposób w jaki funkcjonuje i w jaki jest zarządzana, zaczęto patrzeć podobnie jak na wszystkie inne instytucje i zakłady pracy, gdzie najważniejsza jest jakość. Jakość
pracy szkoły zaczęto rozumieć jako stopień zaspokajania potrzeb i spełniania wymagań jej
klientów. Stopniowo szkoła stawała się instytucją coraz bardziej samodzielną i autonomiczną
- rosła liczba decyzji merytorycznych, które pozostawały w jej gestii, a w efekcie rosła jej
odpowiedzialność za wyniki wszystkich podejmowanych działań.
Zmieniły się też zadania szkoły. Najważniejsze stało się rozwijanie ponadprzedmiotowych umiejętności potrzebnych każdemu uczniowi w jego codziennym życiu - najpierw
szkolnym, później dorosłym. Sprawdzianem stopnia opanowania tych umiejętności stał się
egzamin zewnętrzny dla szóstoklasistów, organizowany przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną) w Poznaniu.
Rok 2000 przyniósł bardzo istotną, zmianę. Rozdział 3 a znowelizowanej Karty Nauczyciela ustalał stopnie awansu zawodowego, które nauczyciel może przejść w swojej karierze zawodowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dokładnie określało zasady
ubiegania się o kolejne stopnie tego awansu. Nauczyciele rozpoczynający staże, zaczęli zdobywać dodatkowe kwalifikacje, posługiwać się technologią informatyczną, realizować programy innowacyjne, opracowywać publikacje, organizować konkursy międzyszkolne, prowa-

dzić lekcje otwarte, ściśle współpracować ze środowiskiem lokalnym.
W tym czasie został powołany lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego,
wielu nauczycieli pełniło obowiązki opiekunów stażu, kilku wykonywało zadania egzaminatora OKE.
Rozwój internetu postawił przed nami dodatkowe zadania. Powstała strona internetowa szkoły, Biuletyn Informacji Publicznej oraz System Informacji Oświatowej, które systematycznie prowadzone są do dnia dzisiejszego.
Stale podnosiliśmy jakość pracy szkoły, co potwierdzały zdobywane przez nas certyfikaty oraz wyniki mierzenia zewnętrznego. Rozpoczęliśmy też współpracę zagraniczną, w
ramach programu Socrates - Comenius, ze szkołami z Finlandii, Łotwy i Niemiec.
W opisywanym okresie zmienił się nie tylko charakter szkoły i jej zadania. Widocznej
poprawie uległ również jej wygląd. Wyremontowano i doposażono sale lekcyjne, kapitalny
remont przeszły szkolne toalety, sala gimnastyczna, szatnia i sekretariat, przebudowano wejście do szkoły i postawiono nowe ogrodzenie, zmieniły wygląd szkolne korytarze. Wreszcie
otwarto nową, wyposażoną ze środków Unii Europejskiej, pracownię komputerową.
Dzisiejsza „czwórka” przeszła wiele zmian i śmiało podąża w przyszłość. I to ona
właśnie napisze dalsze dzieje Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie.

"Co jest prawdziwym celem życia,
jeśli nie dążenie ze szlachetnych pobudek do tego,
by ten zagmatwany świat
uczynić lepszym miejscem dla tych,
którzy będą żyli na nim
po nas."

DYREKTORZY
W ostatnim dziesięcioleciu funkcje dyrektorów szkoły pełniły:
-

Elżbieta Kocent – 1992 – 2001
mgr Danuta Mieszczak - od 2001 roku

W tym samym czasie wicedyrektorami szkoły były:
-

mgr Danuta Mieszczak – 1994 – 2001
mgr Barbara Hamerla – od 2001 roku

Elżbieta Kocent

mgr Danuta Mieszczak
NAUCZYCIELE
1996 - 2006

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Adamska Józefa- wychowawca świetlicy
Adler Cezary- j. niemiecki
Bera-Sroka Justyna- wych. fizyczne
Bernecka Agnieszka- wychowawca świetlicy
Bober Anna- j. angielski
Brach Joanna- matematyka
Chmielowska Małgorzata- plastyka/ technika/ informatyka
Czop Beata- religia, s.
Dolega Danuta- nauczanie początkowe
Elżbieta- nauczanie początkowe
Foriasz Anna- nauczanie początkowe
Hamerla Barbara- wice- dyrektor/ j. polski
Jurysta Violetta- religia
Kierbiec Joanna- religia
Kocent Elżbieta- dyrektor/ matematyka
Kołodziejczak Joanna- informatyka
Koprowska Anetta- nauczanie zintegrowane
Kowalik Jadwiga- j. polski
Kupczak Danuta- religia
Kurkiewicz Karol- wych. fizyczne
Łotysz Iwona- nauczanie zintegrowane
Mechecka Aleksandra- geografia
Mieszczak Danuta- dyrektor/ przyroda
Murach Ewelina- j. angielski
Nowicki Paweł- wych. fizyczne

mgr Barbara Hamerla

Owsiak Małgorzata- biologia
Papiernik Joanna- nauczanie zintegrowane
Papiernik Zbigniew- wych. fizyczne
Pieczyńska Wiesława- nauczanie początkowe/ wychowawca świetlicy
Pluta Elwira- religia
Połaniecka Katarzyna- wychowawca świetlicy
Rychlińska Hanna- historia
Rydzewska Joanna- j. angielski
Sielicka Urszula- chemia
Sieńkowiec Anna- muzyka/ j. angielski
Stańczyk Zofia- naucz. bibliotekarz
Stawiarska- Karbowiak Cecylia- pedagog
Stępień Zofia- wychowawca świetlicy
Szutta Anna- fizyka
Tarkowska Urszula- wych. fizyczne
Tołłoczko Gizela- przyroda
Tucka Laura- j. polski
Wierzbicka Krystyna- biologia
Wilant Renata- j. Polski
Wiśniewska- Koszela Małgorzata- nauczanie początkowe
46. Wojtkowiak Maja- matematyka
47. Wójcik Lidia- nauczanie początkowe
48. Zwolińska Elżbieta- nauczanie zintegrowane
Kadra nauczycielska 2005 r.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

W roku szkolnym 2006/2007 w naszej szkole pracuje 25 nauczycieli, w tym 14 dyplomowanych (56%), 9 mianowanych (36 %) oraz 2 kontraktowych (8%).
PRACOWNICY ADMIN ISTRACJI I OBSŁUGI
1996 – 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bednarczyk Maria- szatniarka
Bindas Barbara- powielacz/ woźna
Grochal Ewa- sekretarz szkoły
Iwańcio Krystyna- główna księgowa
Kołodziejczyk Bożena- sekretarz szkoły
Kopistecka Ewa – starszy specjalista
Mokrzycka Lidia- szatniarka
Pepliński Zbigniew- konserwator
Pieszych Bożena- sprzątaczka
Pisera Mirosława- sprzątaczka
Podgórska Lucyna- sprzątaczka
Pohlodko Sabina- woźna
Sałbut- Krzemińska Alina- starszy specjalista
Stojak Wanda- powielacz
Wojtan Irena- Kierownik administracyjny

SUKCESY SZKOŁY
Stale rosnąca jakość pracy szkoły to nie tylko znaczące i coraz liczniejsze sukcesy
naszych uczniów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nas wszystkich, pracujących w Szkole
Podstawowej nr 4, możemy się poszczycić:
1. Zdobyciem certyfikatu „Szkoła z klasą” ( nr certyfikatu 603/2003)
2. Uzyskaniem tytułu „Szkoła przyjazna uczniom” z dnia 1 marca 2005 r.

3. Wejściem do Małej Ligi Baseballowej (posiadamy drużynę baseballową jedyną w naszym województwie) i zdobyciem certyfikatów w 2004, 2005 i 2006r.

4. Przyjęciem szkoły decyzją nr 11/2005 Wojewódzkiego Zespołu ds. Szkół Promujących
Zdrowie z dnia 18 września 2005 r. do Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie.
5. Zdobyciem certyfikatu „Zachodniopomorska Szkoła Jakości” (nr certyfikatu 073 z
dnia 14 czerwca 2006 r.)

Poza tym szkoła brała udział i realizowała wiele programów:
I.ogólnopolskich:
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Szkoła z klasą”,
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Lepsza szkoła” z języka polskiego,
Ogólnopolski Program „Super Szkoła”,
Ogólnopolski Program Prozdrowotny PCK w ramach „Klubu Wiewiórki”,
Ogólnopolski Program Zbiórki Baterii „Program Szkolny Reba”.
II. europejskich:
wejście do programu „Socrates – Comenius” ze szkołami z Łotwy, Niemiec i Finlandii,
współpraca ze szkołą polską w Egliszkach na Litwie pod patronatem Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” - oddział w Koszalinie.

WSPÓŁPRACA I PROMOWANIE SZKOŁY W
ŚRODOWISKU LOKALNYM
Współpraca z Urzędem Miasta – Wydziałem Edukacji w ramach społecznych
inicjatyw lokalnych
-

-

-

Inicjatywy lokalne (proponowane przez Urząd Miejski) podejmowane przez szkołę:
Coroczny udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska”.
Udział w „Międzyszkolnym Mityngu Antyalkoholowym” – czołowe miejsca naszych
uczniów.
Coroczny udział w obchodach Dni Koszalina.
Coroczny udział w Ogólno-polskich Dniach Sportu.
Podjęcie współdziałania z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego
w ramach „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2000 – 2005.
Uczestnictwo w Światowym Dniu Ziemi.
Utworzenie popołudniowej świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych
zgodnie z zaleceniami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Pełnomocnika Prezydenta m. Koszalina do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Realizacja w placówce programów profilaktycznych zgodnie z zaleceniem Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych.
Uczestnictwo naszych uczniów w „ Biegach Papieskich”.
Udział w imprezach towarzyszących Ogólnopolskiej Imprezie Sportowej „Tour de Pologne”.
Aktywny udział w zbiórce złomu na Budowę Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
zorganizowanej w związku z apelem Prezydenta m. Koszalina i Komitetu Budowy Pomnika.
Realizowanie programów innowacyjnych w zakresie samorządności i wiedzy o Unii Europejskiej zgodnie z oczekiwaniami Urzędu Miasta Koszalina.

Udział przedstawicieli władz lokalnych w uroczystościach organizowanych na terenie
szkoły np.:
- 55-lecie SP4,
- Dzień Samorządowca sesja uczniów z Radnymi Miasta Koszalina,
- pomoc w zorganizowaniu wystawy na terenie Urzędu Miejskiego „Jestem Prezydentem
miasta Koszalina”,
- udział i opieka merytoryczna nad Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy o Europie „Europa naszym wspólnym domem”.
- Udział Radnych Koszalina w zorganizowanej na terenie SP4 Trybunie Obywatelskiej
Współpraca z Radą Osiedla „Tysiąclecie”
Ścisłą współpracę z w/w Radą podjęliśmy w roku szkolnym 2000/2001. Już na początku roku szkolnego doszło do spotkania dyrekcji naszej szkoły z przewodniczącym Rady Osiedla p. Gerardem Zawadzkim. Ustalono główne kierunki współpracy. Do reprezentowania szkoły, koordynowania zadań i odpowiedzialną za współpracę z Radą Osiedla została ówczesna wicedyrektorka szkoły p. Danuta Mieszczak, która stała się jednocześnie
członkiem komisji ds. Dzieci i Młodzieży działające przy Radzie Osiedla „Tysiąc-lecie”.
Nasza dobra współpraca rozpoczęła się od wspólnie zorganizowanego „Festynu jesiennego” dla lokalnej społeczności połączone-go z rozstrzygnięciem konkursu osiedlowego
na najładniejszy osiedlowy balkon. Imprezę uświetniła obecność radnych mieszkających na
naszym osiedlu, obecność koszalińskiego pisarza p. Cz. Kuriaty, dzieci z zaprzyjaźnionych
Przedszkoli Nr 2 i 8, młodzieży z MDK (występy artystyczne). Uczniowie nasze szkoły
przedstawili swoje prace plastyczne oraz byli odpowiedzialni za nagłośnienie i muzykę podczas imprezy.
Podczas spotkania Rady Osiedla reprezentowanej przez przewodniczącego p. G. Zawadzkiego oraz innych działaczy z przedstawicielem szkoły p. Danutą Mieszczak w dniu
2001–03–05 szczegółowo omówiono zadania do realizacji, których podjęła się nasza placówka w ramach stałej współpracy na rzecz środowiska lokalnego (Osiedla „Tysiąclecie” i jego
mieszkańców).
Strony ustaliły, że w latach 2000 – 2003 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Koszalinie przeprowadzi na terenie placówki następujące imprezy, w których udział wezmą dzieci z Przedszkoli Nr 2 i 8, dzieci z Klubu Osiedlowego „Horyzont”, uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3,
oczywiście nasi uczniowie oraz chętni mieszkańcy Osiedla „ Tysiąclecia”:
-

-

-

Konkursy plastyczne na „Ozdobę Wielkanocną”, „ Stroik i kartkę Bożonarodzeniową” –
2001, 2002, 2003r.
Coroczne konkursy recytatorskie „ Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”– 2001, 2002, 2003r.
Organizacja Dnia Samorządowa. Zorganizowano spotkanie z udziałem radnych Rady
Miejskiej (p. S. Turowskim, p. D. Surową), działaczy osiedlowych z p. G. Zawadzkim na
czele. Przeprowadzono konkurs dla dzieci o tematyce samorządowej – 2001, 2002, a w
2003 r. – Trybunę Obywatelską.
Organizacja Dnia Dziecka – impreza rozrywkowo – sportowa – 2001, 2002, 2003r. – występy wokalne dzieci, konkursy rekreacyjno – sportowe, egzamin na kartę rowerową,
konkurs plastyczny „Świat w oczach dziecka”.
Organizacja i przeprowadzenie kolejnego „Festynu jesiennego” dla lokalnej społeczności
połączone z obchodami 55 – lecia powstania SP Nr 4 – październik 2001r.–
podejmowaliśmy koszalińskie władze samorządowe – prezydenta miasta Koszalina p. H.
Sobolewskiego, p. K. Kościńską, p. M. Załuskiego, radnych – p. J. Kurek, p. Zycha i innych.

-

Spotkania na terenie naszej szkoły z aktywem osiedlowym i samorządowym – 2001,
2002, 2003 r.

Współpraca z Zarządem Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie
- Utworzenie szkolnego koła PCK z dniem 3 października 2002 roku.
- Podejmowanie działań charytatywnych i wolontariatu.
- Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy:
- udział członków szkolnego koła PCK w szkoleniu
zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy w Koszalinie
- warsztaty dla uczniów klas I–III prowadzone przez
członków i opiekuna szkolnego koła PCK oraz w
zakresie oświaty zdrowotnej:
- spotkania uczniów klas I–VI z pielęgniarką szkolną na temat „Nie pal przy mnie”
- eliminacje szkolnego konkursu dla uczniów klas III „Zdrowy Ludek”
- organizacja obchodów Tygodnia Oświaty Zdrowotnej
- udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zarząd Rejonowy PCK oraz w kampaniach i projektach ogólno-polskich m.in. „Uśmiechnij się z PCK”
- organizowanie zbiórek zabawek, książek i art. Szkolnych
- upowszechnianie idei Czerwonego Krzyża
- promocja honorowego krwiodawstwa (wycieczka do Terenowego Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Koszalinie, spotkanie z honorowym dawcą krwi)
- szkolenia w zakresie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka
- organizowanie działalności charytatywnej i wolontariatu

Współpraca z Dziennym Ośrodkiem Pomocy Społecznej „Odrodzenie”
- udział w zajęciach integrujących np.: muzyczne spotkania, wspólnie gramy i bawimy się –
spotkania z wykorzystaniem za-baw i gier planszowych
- spotkania okolicznościowe z okazji świąt, imprez i uroczystości klasowych i szkolnych
np. Andrzejek, Świąt Bożego Narodzenia, powitania wiosny, Dzień Dziecka
- wspólne występy artystyczne dzieci z SP 4 i domowników,
- prezentację uczniów w inscenizacjach i przedstawieniach teatralnych,
- udział w wystawie prac plastycznych domowników Domu Pomocy Społecznej „Odrodzenie”
- udział w spotkaniu z okazji Dnia Europejczyka w SP 4,
- udział we wspólnych zajęciach z zakresu edukacji plastycznej uczniów klas młodszych i
domowników Domu Pomocy Społecznej „Odrodzenie”,
- zorganizowanie wspólnej wystawy prac plastycznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
- organizowanie wycieczek np. w poszukiwaniu zwiastunów wiosny, zabawa w podchody
na Górze Chełmskiej,
- wspólny udział w Jesiennym Pikniku Osiedlowym
Współpraca z Przedszkolem nr 8 w Koszalinie
Wspólne podjęte działania w latach 2000 – 2006 objęły m.in.:
- udział w zajęciach integrujących na terenie przedszkola i szkoły
- wspólne występy artystyczne dzieci z Przedszkola nr 8 i SP 4,
- udział w przedstawieniach teatralnych w Przedszkolu i SP 4,

-

udział w spotkaniu z okazji Dnia Europejczyka w SP4,
wspólne wycieczki,
zorganizowanie i wspólny udział w zawodach sportowych przedszkolaków i uczniów
SP 4,
udział w zbiórce darów dla biednych rodzin z okazji Bożego Narodzenia zorganizowanym
przez Przedszkole nr 8 w roku szkolnym 2001/2002 i 2002/2003,
zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla przedszkolaków w roku szkolnym
2000/2001, 2001/2002 i 2002/2003,
wspólne zajęcia z zakresu edukacji autystyczno – muzycznej

Współpraca ze Świetlicą Osiedlową „Horyzont”
- współdziałaniu w kierowaniu uczniów do świetlicy w celu zapewnienia opieki w godzinach popołudniowych
- współdziałaniu w kierowaniu uczniów do świetlicy w celu udzielania pomocy w pokonywaniu trudności w nauce
- wspólnym opracowywaniu metod pracy z uczniami przejawiającymi opóźnienia w zakresie funkcji wzrokowej, słuchowej i manualnej
- prowadzeniu zajęć dla dzieci i rodziców przez pedagoga szkolnego metodą P. Denisona
- wspólnym udziale w imprezach osiedlowych wspólnych obchodach imprez i uroczystości
związanych z Kalendarzem Imprez
- wspólnym udzielaniu pomocy materialnej
- organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów SP 4 w Koszalinie
Współpraca z lokalną gazetą -„Głosem Pomorza”
- objęcie patronatem klasy IVa (klasy dziennikarskiej)
- organizowanie dla uczniów warsztatów dziennikarskich
- promowanie szkoły na łamach „Głosu”
- wspólne zorganizowanie konkursu na najciekawszą gazetkę klasową i szkolną dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych byłego województwa koszalińskiego
Współpraca z Bankiem Polskim PKO S.A.
W ramach promowania szkoły w środowisku lokalnym nawiązano współpracę z Bankiem Polskim PKO S.A. W 2001 r. z okazji 50-lecia istnienia oddziału Banku w Koszalinie
uczniowie naszej szkoły przygotowali pod kierunkiem pani mgr Elżbiety Kozak program artystyczny, który zaprezentowali na scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. W tym roku
również uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w regionalnym konkursie plastycznym organizowanym BP PKO S.A. na opracowanie projektu skarbonki. Sukces w tym konkursie odniosła Klaudia Żudro, która zdobyła II miejsce. W październiku 2002 r. uczniowie naszej
szkoły przystąpili do udziału w kolejnym konkursie regionalnym zaproponowanym przez BP
PKO S.A. w kategorii gazetek o tematyce bankowej. Przedstawione prace otrzymały wyróżnienia, a szkoła otrzymała nagrodę rzeczową w postaci aparatu fotograficznego za zajęcie II
miejsca w konkursie.
Współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Koszalinie
W roku szkolnym 2001/2002 została podjęta współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Uczniowie klas III naszej
szkoły uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, które odbywają się w CEE PGK w siedzibie
przedsiębiorstwa, mają możliwość zapoznania się z niektórymi procesami utylizacji odpadów.
W 2002 r. szkoła przystąpiła do Konkursu „EKOŁOWCA”.

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w programach edukacyjnych przygotowanych dla nauczycieli.
Współpraca z Zarządem Miejskim LOP
Nawiązanie współpracy z Zarządem Miejskim LOP nastąpiło w roku 2002 i objęło:
- powołanie szkolnego koła LOP
- udział w konkursach
- spotkania z członkami szkolnego koła, na których realizowano zagadnienia o tematyce
ekologicznej
- opiekę nad szkolną gazetką LOP
Współpraca z Pocztą Polską
Nawiązano współpracę z Pocztą Polską na przekazanie Szkole część zużytych wkładów do drukarek atramentowych i laserowych oraz z przedstawicielem BIURO-PL, który
odkupuje w/w wkłady. Pozyskane fundusze zostały przeznaczone na doposażenie klas.
Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska
W styczniu 2003 roku został opracowany program działań z zakresu edukacji ekologicznej dla SP4. Program został złożony w Wydziale Ochrony Środowiska celem pozyskania
funduszy na jego realizację
Organizowanie konkursów
W latach 2000-2006 na terenie SP4 w Koszalinie zorganizowano następujące konkursy, obejmujące środowisko lokalne:
- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na plakat reklamujący Konkurs Piosenki Angielskiej
- Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
- III i IV Międzyszkolny Turniej Profilaktyczny „Żyję Zdrowo, Jestem Wolny Od Nałogów”
- Międzyszkolny Konkurs na „Przewodnik po okolicy lub rodzimej miejscowości” dla
szkół byłego województwa koszalińskiego
- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy O Europie „Europa naszym wspólnym domem” pod
Patronatem Prezydenta Miasta Koszalina dla klas I – III
- Środowiskowy Konkurs Plastyczny „Świat W Oczach Dziecka”
- Środowiskowy Konkurs Recytatorski „Ptaki, Ptaszki, Ptaszęta Polne”
- Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „Przyroda I Ja”
Opracowanie strony Internetowej szkoły
W latach szkolnych 2000-2006 informacje o naszej szkole ukazały się na następujących stronach internetowych:
www.info.koszalin.pl/wizytówki/szkoła4,
www.ceo.org.pl/szkolazklasa/reporterzy/strony/, www2.gazeta.pl/klasa
Na stronach tych znalazły się informacje dotyczące bazy szkoły, kwalifikacji kadry
pedagogicznej, innowacji pedagogicznych, Programu Wychowawczego szkoły, organizacji
roku szkolnego, opis współpracy z różnymi instytucjami poza-szkolnymi, ofertę zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych i z trudnościami w nauce, ważne wydarzenia i imprezy
szkolne, osiągnięcia uczniów, losy absolwentów. Dodatkowo w roku szkolnym 2002/2003 w
ramach realizacji programu „Szkoła z klasą” znalazły się relacje, opinie i sądy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat działalności naszej szkoły.
Od roku szkolnego 2004/2005 funkcjonuje oficjalna strona Internetowa naszej szkoły,

którą administruje mgr Anetta Koprowska www.sp4koszalin.com
Udział w akcjach charytatywnych i ich podejmowanie
- niesienie pomocy dzieciom niedożywionym, zorganizowanie akcji „Podziel się śniadaniem z kolegą”
- pomoc w zgromadzeniu środków na zakup paczek dla
najuboższych rodzin: – zorganizowanie loterii mikołajkowej i sprzedaży czekolad czerwonokrzyskich, zbiórka zabawek oraz książek, zorganizowanie dyskoteki dla
uczniów klas I – VI połączonej ze zbiórką żywności
- udział w ogólnopolskich akcjach: „Góra grosza – wrzuć
miedziaka dla dzieciaka” oraz w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy
- organizowanie zbiórek pieniędzy na potrzeby konkretnych osób
- wszechstronna opieka nad zwierzętami ze schroniska (zbiórka karmy, pieniędzy)
Utworzenie gazety szkolnej promującej szkołę w środowisku
W listopadzie 2001 roku Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs dla klas I-VI na nazwę szkolnej gazety. W miesiącu grudniu 2001 roku na zebraniu samorządu uczniowskiego
dokonano przeglądu złożonych propozycji i wyboru nazwy gazety szkolnej. Tak powstała
„Super-4. „Super–4” to gazeta, która przedstawia znaczące wydarzenia z życia szkoły. Każda
klasa może zaprezentować w niej swoje osiągnięcia, a każde dziecko może mieć w niej swój
głos.
Utworzenie Szkolnej Galerii Prac Uczniów -1999
Galeria Prac Uczniów mieści się na górnym holu. Systematycznie wzbogaca swoje
zbiory. Obecnie prezentuje prace malarskie i rysunkowe naszych uczniów i absolwentów.
Ponadto trwają prace nad graffiti, które jest uzupełnieniem Galerii.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE
Lata szkolne 1996 - 2000
- „Morze i Pomorze” – program z języka polskiego rozszerzony o tematykę dotyczącą morza i Pomorza – mgr Renata Wilant
- „Innowacja dziennikarska prowadzona w klasach IV – VIII” – mgr Anna Kiełb
- „Program innowacyjny z wychowania fizycznego o rozszerzonym zakresie piłki nożnej”
– mgr Zbigniew Papiernik
- „Program innowacyjny z wychowania fizycznego o rozszerzonym zakresie piłki siatkowej
i lekkoatletyki” – mgr Zbigniew Papiernik
Rok szkolny 2000/2001
- „Ja, Ty, My w Europie. Edukacja europejska na poziomie klas II-III szkoły podstawowej”
- mgr Elżbieta Kozak
- „Program autorski o rozszerzonym zakresie gier rekreacyjno - ruchowych”. (dziewczęta) mgr Zbigniew Papiernik
- „Program autorski o rozszerzonym zakresie piłki nożnej” - mgr Zbigniew Papiernik

-

„Wychowanie do samorządności uczniów I etapu edukacyjnego” - mgr Iwona Łotysz

Rok szkolny 2002/2003
- „Ja, Ty, My w Europie. Edukacja europejska na poziomie klas II-III szkoły podstawowej”
- mgr Elżbieta Kozak
- „Program autorski o rozszerzonym zakresie gier rekreacyjno - ruchowych” (dziewczęta) mgr Zbigniew Papiernik
- „Program autorski o rozszerzonym zakresie piłki nożnej” (chłopcy) mgr Zbigniew Papiernik
- „Edukacja informatyczna na poziomie uczniów klas II i III” – mgr Iwona Łotysz
- „Rozwijanie twórczej aktywności na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej” mgr Barbara Hamerla
- „Wychowanie do samorządności uczniów I etapu edukacyjnego” klasa III a mgr Iwona
Łotysz
- ”Edukacja informatyczna na poziomie uczniów klas II i III” – klasa III a
- mgr Iwona Łotysz
Rok szkolny 2003/2004
„Rozwijanie twórczej aktywności na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej” mgr Barbara Hamerla
- „Ja, Ty, My - Jesteśmy Europejczykami. Edukacja europejska na poziomie klas I-III szkoły podstawowej” - mgr Iwona Łotysz
- „Ja, Ty, My i komputer – edukacja informatyczna w nauczaniu zintegro-wanym” - mgr
Iwona Łotysz
- „Przyroda i my- program innowacyjny o rozszerzonym zakresie edukacji ekologicznej na
poziomie klas I-III szkoły podstawowej” - mgr Elżbieta Kozak
- Innowacyjny program wychowawczy „Żyję bezpiecznie, unikam zagrożeń, otrzymuję
pomoc” dla klasy II i III szkoły podstawowej - mgr Małgorzata Wiśniewska-Koszela
- Program pedagogizacji rodziców „Zapewniam bezpieczeństwo mojemu dziecku, chronię
je przed zagrożeniami otrzymuję wsparcie”- mgr Małgorzata Wiśniewska-Koszela, mgr
Celina Stawiarska –Karbowiak
- Program innowacyjny z informatyki dla klas II i III z nauczania zintegrowanego” - mgr
Joanna Papiernik
- „Elementy informatyki w nauczaniu zintegrowanym” - mgr Anetta Koprowska
- „Koszalin i okolice” – edukacja regionalna na poziomie klas II i III szkoły podstawowej”
- Anna Foriasz
- „Program innowacyjny z wychowania fizycznego o rozszerzonym zakresie gier rekreacyjno - ruchowych” - mgr Zbigniew Papiernik
- „Program innowacyjny z wychowania fizycznego o rozszerzonym zakresie piłki siatkowej” - mgr Zbigniew Papiernik
- „Podróż z małpą – zastosowanie technik informacyjnych wspomaganych Internetem dla
klasy IV i V”mgr Małgorzata Chmielowska
- „Piórem i pędzlem po kartkach historii. Program innowacyjny dla uczniów klas IV – VI
uzdolnionych humanistycznie i plastycznie” - mgr Małgorzata Chmielowska, mgr Renata
Wilant
- „Ja wśród innych. Inni wokół mnie. Program wychowawczy realizowany metodami aktywizującymi” - mgr Renata Wilant
Rok szkolny 2004/2005
- „Innowacja pedagogiczna z zakresu rozszerzenia podstawowych treści wychowania fi-

-

-

zycznego o zwiększony zasób gier rekreacyjno-ruchowych z ukierunkowaniem na grę w
baseball” - mgr Justyna Bera
„Bezpieczny pierwszak- elementy wychowania komunikacyjnego” - Anna Foriasz
„Elementy informatyki w nauczaniu zintegrowanym” - mgr Anetta Koprowska
Program koła zainteresowań „Młodzi czytelnicy” – dla klas III nauczania zintegrowanego
- mgr Joanna Papiernik , mgr Małgorzta Wiśniewska – Koszela
„Edukacja teatralna jako element wszechstronnego wspierania i pobudzania rozwoju
dziecka” - mgr Wiesława Pieczyńska
„Mały Europejczyk – elementy edukacji europejskiej w nauczaniu zintegrowanym” mgr Elżbieta Zwolińska
„Rozwijanie twórczej aktywności uczniów na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej” – mgr Barbara Hamerla
„Żyję bezpiecznie, unikam zagrożeń, otrzymuję wsparcie” - mgr Małgorzata Wiśniewska
– Koszela
„Zapewniam bezpieczeństwo swojemu dziecku, chronię je przed zagrożeniami, otrzymuję
wsparcie” – mgr Cecylia Stawiarska – Karbowiak, mgr Małgorzata Wiśniewska – Koszela
„Ja, Ty, My i komputer. Edukacja informatyczna w nauczaniu zintegrowanym” – mgr
Iwona Łotysz
„Ja, Ty, My jesteśmy Europejczykami. Edukacja europejska na poziomie klas I- III szkoły podstawowej” – mgr Iwona Łotysz
„Podróż z małpą – zastosowanie technik informacyjnych wspomaganych Internetem dla
kl. IV i V” – mgr Małgorzata Chmielowska
„Program innowacyjny z informatyki dla kl. II i III nauczania zintegrowanego” – mgr
Joanna Papiernik
Przyroda i my – program innowacyjny o rozszerzonym zakresie edukacji ekologicznej na
poziomie klas I – III szkoły podstawowej” – mgr Elżbieta Kozak
„Piórem i pędzlem po kartach historii. Program innowacyjny dla uczniów klas IV – VI
uzdolnionych humanistyczne i plastycznie” – mgr Małgorzata Chmielowska, mgr Renata
Wilant
„Program innowacyjny z wychowania fizycznego o rozszerzonym zakresie piłki siatkowej” – mgr Zbigniew Papiernik
„Program innowacyjny z wychowania fizycznego o rozszerzonym zakresie gier rekreacyjno – ruchowych” – mgr Zbigniew Papiernik

Rok szkolny 2005/2006
- „ Innowacja pedagogiczna w zakresie uzupełnienia programu nauczania wychowania fizycznego o poszerzone treści z zakresu gier rekreacyjno – ruchowych z ukierunkowaniem
na grę w baseball” - mgr Justyna Bera
- „Elementy informatyki w nauczaniu zintegrowanym” - mgr Anetta Koprowska
- „Nie taki komputer straszny, jak go malują" -edukacja informatyczna w klasach nauczania
zintegrowanego – mgr Joanna Papiernik
- „Radzę sobie bez pajączka" - program innowacyjny z gimnastyki korekcyjnej w kl. I -III
- mgr Joanna Papiernik
- „Ja i moja szkoła w Europie" - edukacja europejska w nauczaniu zintegrowanym - mgr
Małgorzata Wiśniewska – Koszela
- "Program zajęć rekreacyjno - sportowych z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej" - program innowacyjny dla dzieci w młodszym wieku szkolnym I-III - mgr
Wiesława Pieczyńska
- „Edukacja teatralna jako element wszechstronnego wspierania i pobudzania rozwoju

-

dziecka" I-III - mgr Wiesława Pieczyńska
„ Mały Europejczyk – elementy edukacji europejskiej w nauczaniu zintegrowanym” –
mgr Elżbieta Zwolińska
„Wygraj wycieczkę do Wielkiej Brytani -integracja języka angielskiego z elementami
kultury brytyjskiej” - mgr Anna Bober
„ Ja, Ty, My i komputer. Edukacja informatyczna w nauczaniu zintegrowanym” - mgr
Iwona Łotysz
„ Ja, Ty, My – Jesteśmy Europejczykami" - mgr Iwona Łotysz
„ Program innowacyjny z wychowania fizycznego o rozszerzonym zakresie gier rekreacyjno – ruchowych ” - mgr Zbigniew Papiernik
"Program innowacyjny z wychowania fizycznego o rozszerzonym zakresie piłki siatkowej
” - mgr Zbigniew Papiernik
„Edukacja ekologiczna z elementami astronomii dla uczniów kl. V i VI" - mgr Krystyna
Wierzbicka
„ Przyroda i my – program innowacyjny o rozszerzonym zakresie edukacji ekologicznej
na poziomie klas I – III szkoły podstawowej” - mgr Elżbieta Kozak
„ Piórem i pędzlem po kartach historii. Program innowacyjny dla uczniów uzdolnionych
humanistycznie i plastycznie - mgr Małgorzata Chmielowska, mgr Renata Wilant
„Muzyczna zajęcia pozaszkolne. Koło wokalne dla uczniów kl. V i VI”
- mgr Anna Sieńkowiec

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE
1. W latach 1996 - 2006 byliśmy organizatorami
wielu konkursów międzyszkolnych, obejmujących często swych zasięgiem szkoły z byłego województwa koszalińskiego:
2. „O koszalińska ziemio moja” – międzyszkolny
konkurs dla szkół podstawowych byłego województwa koszalińskiego – mgr Renata Wilant
3. „Żyję zdrowo, jestem wolny od nałogów” – międzyszkolny turniej profilaktyczny – 2 edycje –
Celina Stawiarska – Karbowiak.
4. Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej – 4 edycje - mgr Anna Sienkowiec, mgr
Anna Bober.
5. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Reklamujący Konkurs Piosenki Angielskiej – 4
edycje – mgr Małgorzata Chmielowska.
6. Koszaliński Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej – 5 edycji – s. Joanna Kierbiec i s. Beata Czop.
7. Międzyszkolny konkurs dla klas I-III „Europa naszym wspólnym domem” pod patronatem prezydenta miasta Mirosława Mikietyńskiego – 4 edycje – mgr Iwona Łotysz i
mgr Elżbieta Zwolińska.
8. Międzyszkolny konkurs ekologiczny dla uczniów klas III „Przyroda i my” – 5 edycji –
mgr Elżbieta Kozak.
9. Międzyszkolny konkurs na najciekawszą gazetkę klasową i szkolną pod patronatem
„Głosu Pomorza” – mgr Barbara Hamerla.

10. Międzyszkolny Konkurs ze Sztuki – mgr Małgorzata Chmielowska.
11. Międzyszkolny Konkurs z Techniki – mgr Małgorzata Chmielowska.
12. Międzyszkolny konkurs „Święty Mikołaj w oczach dziecka” – org. Mgr Joanna Papiernik i mgr Małgorzata Wiśniewska – Koszela
13. Międzyszkolny konkurs na ilustracje do wybranego wiersza Juliana Tuwima - org.
mgr Małgorzata Wiśniewska – Koszela i mgr Wiesława Pieczyńska.
14. Turniej sportowy „Kwadrant” dla uczniów klas III – org. mgr Joanna Papiernik i mgr
Wiesława Pieczyńska

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Nasza szkoła oferuje uczniom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych,
w zależności od wieku, zainteresowań, możliwości i potrzeb. Ich wybór zależy od ucznia i
jego rodziców.
W szkole są prowadzone:
- zajęcia wyrównawcze
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- gimnastyka korekcyjna
- szkolne Koło Europejskie
- szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
- szkolne Koło PCK
- koło polonistyczne
- koło humanistyczne (j.polski, historia, elementy historii sztuki)
- koło plastyczne
- koło matematyczne
- koło języka angielskiego
- koło dziennikarskie
- koło teatralne
- zespół wokalny z elementami tańca
- zespół fletowy
- zajęcia sportowe – baseball, piłka siatkowa,
piłka nożna, gry i zabawy ruchowe
Uczniowie są oprócz tego na osobnych zajęciach są przygotowywani do Małych
Olimpiad Przedmiotowych, konkursów recytatorskich, różnorodnych konkursów szkolnych i
międzyszkolnych.
Mogą wziąć udział w Prezentacjach Twórczości Uczniowskiej –literatura, plastyka.
Mają do dyspozycji Galerię Szkolną.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU
EUROPEJSKIEGO „EUROPEK”
Celem działania Szkolnego Klubu Europejskiego „Europek” Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie jest:
- rozwijanie tożsamości europejskiej tworzonej
na gruncie małej i wielkiej Ojczyzny;
- utrwalenie świadomości narodowej „Jestem
Polakiem, więc jestem Europejczykiem”;
- wprowadzenie w dziedzictwo kultury narodowej i europejskiej;
- przekazywanie wiedzy na temat państw euro-

pejskich;
przybliżenie aspektów geograficznych i kulturowych Europy;
wyjaśnianie pojęć z zakresu edukacji europejskiej;
rozwijanie tolerancji wobec innych;
tworzenie Szkolnego Centrum Informacji Europejskiej;
rozbudzanie potrzeby poznawania kultur innych narodów;
aktywizowanie wszystkich uczniów w życie szkoły;
wdrażanie do godnego reprezentowania szkoły;
kształtowanie poczucia przynależności do swojej klasy i społeczności szkolnej;
uczenie odpowiedzialności;
kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec innych;
kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
integrowanie społeczności uczniowskiej

W związku z tym działalność Szkolnego Klubu Europejskiego „Europek” polega na:
-

-

-

-

Nawiązaniu współpracy ze społecznością lokalną - spotkania w Centrum Informacji
Europejskiej, Biurze Promocji Urzędu Miasta, Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Nawiązaniu współpracy z innymi SKE w Koszalinie
Poznawaniu historii miasta Koszalina i najbliższej okolicy – związki naszego miasta z
Europą.
Przygotowaniu Międzyszkolnego Konkursu Europejskiego „Europa naszym wspólnym domem” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Koszalina dla przedszkoli i szkół podstawowych.
Uczestnictwie w konkursach o tematyce europejskiej
Organizacji obchodów: Dnia Europejskiego, dni poszczególnych państw europejskich,
organizacja wystaw, spektakli związanych z integracją europejską, przygotowywanie
targów europejskich
Poznaniu wybranych krajów europejskich - przygotowywanie i opracowywanie materiałów prezentujących wiedzę na temat krajów Unii Europejskiej
Systematycznym opracowywaniu artykułów z działalności SKE i zamieszczanie ich
na stronie internetowej www.sp4koszalin.com
Opracowaniu prezentacji w programie Microsoft PowerPiont z działalności SKE opra-

-

-

cowywanie prezentacji multimedialnych dotyczących poszczególnych krajów
Redagowaniu tablicy informacyjnej, prowadzenie "biblioteczki" europejskiej, opracowanie albumów tematycznych (np.: o państwach, politykach, instytucjach UE) krajów europejskich, opracowywanie własnych materiałów informacyjnych
Zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dla nauczycieli z innych szkół na temat edukacji europejskiej w szkole podstawowej.
Udziale w szkoleniach, konferencjach, warsztatach.

DZIAŁALNOŚĆ
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Na tę działalność szkoły składa się praca świetlicy szkolnej i pedagoga.
Świetlica szkolna jest placówką dla uczniów w młodszym wieku szkolnym, którym
rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szklonych i dla tych, które nie
mają w domu warunków dla ich rozwoju.
Głównym celem jest zapewnienie opieki wychowawczej, pomocy w nauce i rekreacji.
Ważnym elementem jest wspieranie dzieci w ich aktywności poprzez organizowanie zajęć:
- umysłowych-czytanie książek czasopism, rozwiązywanie krzyżówek, konkursy, prowadzenie korespondencji, nauka własna
- artystycznych- rysunek, malarstwo, rzeźba, recytacje, teatr, wystawy, pokazy
- rozrywkowych- gry i zabawy ze śpiewem, przy muzyce, konkursy sprawnościowe
- praktyczno- technicznych- szycie, haftowanie, prace z papieru, prace dekoratorskie itp.
- sportowych- gry zabawy ruchowe, turnieje, gimnastyka, spacery
- opiekuńczych- nauka samoobsługi, poprawa wymowy, ćwiczenia korekcyjnokompensacyjne
Wychowawcy świetlicy planują pracę na dany rok szkolny uwzględniając zainteresowania i potrzeby uczniów. Pracę wyznacza także plan dnia. Ważnym zadaniem wychowawców jest nauczenia dzieci myślenia twórczego, wnikliwego i odkrywczego.
W prowadzonych zajęciach dzieci uczestniczą dobrowolnie, cała praca z dziećmi polega na zabawie. W świetlicy realizowane są zajęcia na podstawie programu edukacyjnegoprofilaktyki uzależnień A. Kołodziejczyka. Umożliwia on m.in. korygowanie niepożądanych
zachowań u wychowanków.
W świetlicy prowadzone jest koło teatralne.
Grupa uświetnia imprezy szkolne , przedstawienia są
prezentowana także w środowisku lokalnym.
Jest tu realizowany program innowacyjny
„Zajęcia rekreacyjno-sportowe z wykorzystaniem
elementów kinezjologii edukacyjnej”
Dzieci mogą korzystać z pomocy przy przygotowywaniu się do konkursów szkolnych i międzyszkolnych. W świetlicy szkolnej dzieci motywowane są do rozwijania swoich zdolności, co wpływa
korzystnie na odnoszone przez nie sukcesy.

Praca pedagoga szkolnego obejmuje:
- diagnozowanie środowiska wychowawczego uczniów
- konsultacje i doradztwo pedagogiczne dla nauczycieli
- konsultacje i doradztwo pedagogiczne dla uczniów
- konsultacje i doradztwo pedagogiczne dla rodziców
- współpracę z instytucjami wspierającymi proces nauczania i wychowania:
Ognisko TPD „Horyzont”, Miejska Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Sąd
Rejonowy w Koszaline, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Wspierania Rodziny;
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną
- działania profilaktyczne
- pomoc materialną
Pedagog szkolny prowadzi zajęcia dla wszystkich uczniów podczas lekcji.
Współpraca z uczniami dotyczy:
- wyboru metod pracy umysłowej i technik uczenia się
- higieny pracy umysłowej
- zajęć warsztatowych dotyczących współpracy w grupie
- zajęć warsztatowych dotyczących umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i rodzicami
- zajęć warsztatowych dotyczących doskonalenia umiejętności radzenia sobie z agresją własną i cudzą poprzez wyrażanie trudnych uczuć
- zajęć dotyczących rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy
Pedagog szkolny prowadzi konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami w nauce i
wychowaniu, przekazuje informacje i dokumentację dotyczącą przydziału stypendiów szkolnych dla uczniów oraz gromadzi i przygotowuje odpowiednią dokumentację do Wydziału
Edukacji Urzędu Miejskiego.
Pani pedagog prowadzi „Szkołę dla rodziców” w oparciu o książkę J.Sakowskiej oraz
zajęcia warsztatowe w ramach programu „Szkoły promującej zdrowie”, realizacji programu
„Żyć skuteczniej” i „Siedem kroków do Discmena”. Systematycznie prowadzi dla uczniów
zajęcia indywidualne korekcyjno-kompensacyjne.
Przy jej ogromnym zaangażowaniu i pracy odbyły się międzyszkolne Turnieje Profilaktyczne „Żyję zdrowo, jestem wolny od nałogów”.

RADA RODZICÓW
-

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną powołaną do:
reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,
ułatwiania szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów,
współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktycznowychowawczej i podwyższania efektów pracy placówki.
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
opiniowanie programu wychowawczego i planu rozwoju szkoły,
wnioskowanie i opiniowanie wraz z dyrekcją szkoły i radą pedagogiczną dotyczące
wszystkich spraw szkoły,
gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i dysponowanie tymi fundu-

szami.
Rada Rodziców bierze czynny udział w życiu szkoły , w organizacji imprez i uroczystości organizowanych przez placówkę zgodnie z Kalendarzem Organizacyjnym Szkoły,
przedstawia opinie o pracy nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego. Współuczestniczy w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących działania szkoły.
Dofinansuje konkursy szkolne. Funduje nagrody i stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne i sportowe.
W 2002 r. Rada Rodziców ufundowała nowy sztandar szkoły oraz gabloty do eksponowania osiągnięć szkoły i obu jej sztandarów.
W ostatnim dziesięcioleciu przewodniczącymi Rady Rodziców byli:
- Krystyna Witczak
- Jolanta Starzyk
- Maria Malec
- Dariusz Gromadzki
- Henryk Skrzypkowski
- Marek Berg
- Anna Machnio
W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców oraz wszystkim
rodzicom zaangażowanym w życie klasy i szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Istota samorządowości polega na oddaniu w ręce uczniów realizacji własnych celów,
na sprawowaniu tych wszystkich funkcji, które składają się na kierowanie ich życiem i działalnością w danej grupie, w środowisku.
Efekty pracy samorządu w latach 1996-2006 widoczne były nie tylko w szkole ale i w
szerzej rozumianym środowisku lokalnym a nawet wykraczały poza nie, przy okazji angażowania uczniów naszej szkoły w różnego rodzaju akcje charytatywne itp. o zasięgu ogólnopolskim.
Podczas organizowania wielu imprez udało się w ciekawy sposób przeprowadzić wiele
trudnych zagadnień wychowawczych związanych
z bezpieczeństwem, zdrowiem, wyrabianiem pożądanych postaw, wrażliwością na sprawy społeczne itd. Działania te uatrakcyjniały i urozmaicały formy pracy edukacyjnej szkoły, co w znacznym stopniu podnosiło jakość jej pracy.
Dzięki zaangażowaniu uczniów w pracę w
samorządzie uczniowskim, możliwe było zrealizowanie wielu założonych celów, podjęcie
znaczących działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły, integracji całej społeczności
uczniowskiej i funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym przy owocnej współpracy z
Radą Osiedla „Tysiąclecie”.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w tym dziesięcioleciu byli:
-

Mariola Soczyńska
Barbara Hamerla
Anna Sieńkowiec
Małgorzata Chmielowska
Anna Bober
Maja Wojtkowiak
Zbigniew Papiernik
Iwona Lotysz
Joanna Papiernik

Samorząd Uczniowski zorganizował i przeprowadził
wiele imprez szkolnych, konkursów, zbiórek pieniędzy,
akcji charytatywnych, wycieczek, zabaw andrzejkowych z wróżbami, dyskotek, zabaw karnawałowych.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
W ostatnim dziesięcioleciu uczniowie naszej szkoły osiągali znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.
Podane zestawienie obejmuje najwyższe lokaty uczniów w różnorodnych konkursach miejskich, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
1996/97
- I miejsce chłopców kl. V w Lidze Piłkarskiej „Jesień 96”
- I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Czwórboju LA chłopców
- III miejsce w Mistrzostwach Miasta w biegach przełajowych chłopców kl. VII – VIII
- III miejsce w Mistrzostwach Miasta w Czwórboju LA – (E. Nadolna)
- III miejsce dziewcząt kl. VI w Mistrzostwach Miasta w mini piłce siatkowej
- III miejsce w Mistrzostwach Miasta w LA w biegu na 600m – (E. Zalesińska)
- III miejsce w Mistrzostwach Miasta w LA w biegu na 1000 m – (M. Klauziński)

1997/98
- laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
– Maciej Mieszczak
- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
– Joanna Godlewska

-

laureat Rejonowego Konkursu Historycznego – Marek Szwoch
I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Piłce Nożnej chłopców
I miejsce w Biegu Papieskim
I miejsce w zawodach rejonowych w Trójboju LA – dziewczęta kl. V
I miejsce w zawodach rejonowych w Trójboju LA – chłopcy kl. IV – V
II miejsce w zawodach rejonowych w Biegach Przełajowych – dziewczęta kl. V – VI
II miejsce w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych – (E. Nadolna)
III miejsce w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych – (G. Szymkowski)

1998/99
- laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego – Michał Sutowski
- laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego – Andrzej Wiącek
- laureat Rejonowego Konkursu Geograficznego – Andrzej Dudyk
- I miejsce w Mistrzostwach Rejonu LA w skoku w dal – (M. Mieszczak)
- I miejsce w Mistrzostwach Rejonu LA w biegu na 300 m – (E. Nadolna)
- I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Czwórboju LA dziewcząt
- II i III miejsce w Mistrzostwach Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych
- II miejsce w finale XXII Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży LA w biegu na 300 m – (E.
Nadolna)
- II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Miasta w Piłce Siatkowej
- III miejsce w finale XXII Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży LA w skoku w dal - (M.
Mieszczak)
- III miejsce dziewcząt w Czwórboju LA finale XXII Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży
- III miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Czwórboju LA chłopców
1999/2000

-

-

laureaci Wojewódzkiego Konkursu Historycznego – Andrzej Dudyk, Michał Sutowski
laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego – Andrzej Dudyk
laureat Rejonowego Konkursu Matematycznego – Michał Sutowski

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej chłopców
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju LA – pchnięcie kulą (Ł. Pochopień)
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju LA – (M. Grabowski)
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej dziewcząt
II miejsce w Półfinale Rejonu Zachodniopomorskiego w Piłce Nożnej chłopców
II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej i. M. Wielgusa w kategorii dziewcząt
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju LA – skok w dal i bieg na 300m (M.
Okliński)
III miejsce w Finale Rejonu Zachodniopomorskiego w Piłce Nożnej chłopców

2000/2001
- I miejsce w miejskim konkursie literackim „Chcemy spokojnie i szczęśliwie żyć” (A. Pikur – kl. V a)
- I miejsce w Diecezjalnym Konkursie Biblijnym (D. Wolicka – kl. IV a)
- I miejsce w drużynowym konkursie skoku wzwyż w Czwórboju LA
- I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Miasta w skoku wzwyż
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegach przełajowych
- II miejsce w Czwórboju Lekkoatletycznym
- II miejsce w miejskim konkursie „Śpiewać każdy może” (J. Wawrzyniak – kl. II a)
- II miejsce w Diecezjalnym Konkursie Biblijnym (J. Pudło – kl. III b)
- III miejsce w konkursie piosenki kompozytorów koszalińskich (B. Papiernik – kl. I a)
- III miejsce w finałach Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży w Judo (P. Gackowski – kl.
VI b)
- III miejsce w finałach wojewódzkich Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt
- IV miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Pamięci (D. Jasińska – kl. V b)
2001/2002
- I miejsce w Koszalińskim Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej – szkolny
- zespół wokalny
- I miejsce w konkursie plastycznym Zakładu Energetycznego (J. Pudło – kl. IV b)
- I miejsce w Diecezjalnym Konkursie Biblijnym (M. Dłużniewski – kl. IV b)
- I miejsce w regionalnym konkursie „O koszalińska ziemio moja” (S. Bilińska – kl. II a)
- I miejsce w miejskim konkursie plastycznym „Wspomnienie z wakacji” (N. Skrzypkowska – kl. I a)
- I miejsce w Miejskim Konkursie Pływackim (I. Rudnik – kl. II a)
- II miejsce w miejskim konkursie plastycznym „Chcemy spokojnie i szczęśliwie żyć” (P.
Butkowska – kl. VI c)
- II miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym” - Energuś w krainie bezpiecznej
energii” (B. Kowalski – kl. II a)
- II miejsce w Koszalińskim Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej ( duet N. i J. Skrzypkowscy – kl. I a i II a)
- II miejsce w konkursie międzyszkolnym „Higienista 2002” (kl. III a)
- II miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Profilaktycznym „Żyję zdrowo, jestem wolny od
nałogów”
- III miejsce w konkursie międzyszkolnym „Śpiewać każdy może”(P. Zieńkow – kl. II b)
- III miejsce w Koszalińskim Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej (W. Domeradzka – I a)
- III miejsce w Mistrzostwach Miasta w mini piłce nożnej dziewcząt
2002/2003
- I miejsce w Konkursie Malarstwa Ściennego Dzieci i Młodzieży (M. Nowak – kl. II a)
- I miejsce w Koszalińskim Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej – kl. II b
- I miejsce w Olimpiadzie Maluch (K. Kreft – kl. III a)
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Europejskim (S. Bilińska – kl. IIIa)
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym (I. Rudnik – kl. IIIa)
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Muzykorama” (P. Zieńkow – kl. III b)
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Koszalin w Unii Europejskiej” (J.
Lisowska – kl. IV a)
- I miejsce w Miejskim Konkursie Wiedzy „Koszalin i okolice” – kl. V b
- I miejsce w III Międzyszkolnym Mityngu Antyalkoholowym
- I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Profilaktycznym „Żyję zdrowo, jestem wolny od

-

nałogów”
I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w kategorii wiekowej 9 lat
(M. Kulik – kl. II a)
I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Koszalina w pływaniu
( M. Kulik- kl. II a)
I miejsce w klasyfikacji ogólnej Ligi Szkolnej w Judo w kategorii 26 kg (E. Krzemiński
– kl. II a)
I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Judo w kategorii 26 kg (E. Krzemiński)
I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Teakwon-do (S. Makowska –kl. IV a)
I miejsce w „Biegu za jeden uśmiech” (K. Greszata – kl. IV b)
I miejsce w Trójboju Lekkoatletycznym Powiatu Grodzkiego (D. Sztachel – kl. V b)
I miejsce w biegu na 60 m w ramach Trójboju Lekkoatletycznego Powiatu Grodzkiego
(M. Lemańczyk – kl. V b)
I miejsce w rzucie piłeczką palantową w ramach Mistrzostw Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym (A. Fijołek – kl. VI a)
Najlepsza zawodniczka Finałów Powiatowych w mini piłce nożnej dziewcząt (S. Kosmatka – kl. VI b)
II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Europejskim (K. Kiełb – kl. II a)
II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla kl. III (P. Machnio – kl. III
a)
II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Prozdrowotnym „Zdrowy Ludek” (S. Bilińska
– kl. III a)
II miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym „Ja i moje środowisko” (P. Wawrzyniak –
kl. III b)
Nagroda II stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2003” (J.
Skrzypkowski – kl. IV a)
II miejsce w Regionalnym Konkursie na gazetkę o tematyce bankowej – kl. IV a
II miejsce w Konkursie Plastycznym „Koszalin i okolice” (K. Papiernik – kl. VI b)
II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym – kl. VI a
II miejsce w judo w finałach Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży (E. Krzemiński – kl. II)
II miejsce w skoku wzwyż przy muzyce (A. Wyderski – kl. IV a)
II miejsce w „Biegu za jeden uśmiech” (D. Sztachel – kl. V b)
II miejsce w Trójboju Lekkoatletycznym Powiatu Grodzkiego (M. Lemańczyk – kl. V b)
II miejsce w skoku w dal w ramach Mistrzistw Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym (
S. Kosmatka – kl. VI b)
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w mini piłce nożnej dziewcząt
III miejsce w Koszalińskim Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej (B. Papiernik – kl. III )
III miejsce w II Dziecięcym Konkursie Piosenki „Śpiewajmy o przyrodzie” (M. Wojewoda – kl. III b)
III miejsce w Konkursie Plastycznym „Wakacje z naturą” (J. Skrzypkowski – kl. IV a)
III miejsce w Konkursie Plastycznym „Koszalin w Unii Europejskiej” (A. Foriasz – kl. V)
III miejsce w Małej Olimpiadzie z Przyrody (P. Jaroszewicz – kl. VI a)
III miejsce w Konkursie Plastycznym „Koszalin i okolice” (D. Jasińska – kl. VI a)
III miejsce w „Biegu za jeden uśmiech” (S. Groth – kl. IV a)
III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Dzieci w zapasach – styl wolny (P. Druciarek – kl.
IV a)
III miejsce w skoku wzwyż przy muzyce (E. Jaroszewicz – kl. V b)

2003/2004
- I miejsce w miejskich eliminacjach Konkursu Recytatorskiego ( R. Arabasz – kl. I a)
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Europejskim (K. Kiełb – kl. III a)
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym (D. Wiśniewski – kl. III a)
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „W świecie Muminków” (K. Borzemska – kl. – III b)
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Piękna nasza Polska cała” (E.
Skrzyńska – kl. III b)
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na ilustrację do wierszy Tuwima
(A. Traczyk – kl. III c)
- I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Tabliczce Mnożenia – (D. Duszczyk – kl. IV a)
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie ze Sztuki (J. Skrzypkowski – kl.Va)
- I miejsce w klasyfikacji zespołowej klas IV w Mistrzostwach Miasta w Tabliczce Mnożenia
- I miejsce drużynowo w Międzyszkolnym Turnieju Sportowym „Zdrowie i sport” (kl. II a i
II b)
- I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym w judo (E - Krzemiński – III a)
- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate Seitedo (W. Greszata – kl. IV a)
- I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży w judo (W. Obirek – kl. VI a)
- I miejsce w rzucie piłeczką palantową w ramach Mistrzostw Powiatu Grodzkiego w
Czwórboju LA (B. Zakrzewski – kl. VI b)
- I miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Powiatu Grodzkiego w Czwórboju LA – (D.
Sztachel – kl. VI b)
- I miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych w II Międzynarodowym Biegu Wenedów
- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Europejskim (M. Sroka – kl. I a)
- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Święty Mikołaj w oczach dziecka” (A. Woźniak – kl. III a)
- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Prozdrowotnym „Zdrowy Ludek” (D. Wiśniewski – kl. III a)
- II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Biblioteka przyszłości” (P. Kotwica
– kl. III c)
- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie z Techniki (J. Skrzypkowski – kl. V a)
- II miejsce w klasyfikacji zespołowej w grze „Ekspres” w Mistrzostwach Miasta w Tabliczce Mnożenia
- II miejsce w zawodach Ligi Szkolnej w judo w wadze 30 kg (E. Krzemiński – kl. III a)
- II miejsce w biegu na 60 m oraz w rzucie piłeczką palantową w Mistrzostwach Powiatu
Grodzkiego w Czwórboju LA (D. Sztachel – kl. VI b)
- II miejsce drużynowo w Mistrzostwach Powiatu Grodzkiego w Czwórboju LA dziewcząt
i chłopców kl. V i VI
- III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ja też jestem Europejczykiem” (K.
Kukiełka – kl. I a)
- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Europejskim (T. Pelc – kl. I b, K. Wójcik – kl
II a)
- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie ze Sztuki (M. Czerniak – kl. VI a)
- III miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym w Rabce (M. Czerniak -–kl.
VI a)
- III miejsce w II Międzynarodowym Biegu Wenedów (A. Dudek – kl. IV a)
- III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Judo (W. Obirek – kl. VI a)
- III miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Powiatu Grodzkiego w Czwórboju LA ( M.

-

Lemańczyk – kl. VI b)
nagroda Bałtyckiego Towarzystwa Fotograficznego (M. Janiszewska –
kl. II a)
wyróżnienie dla szkolnego zespołu fletowego w Ogólnopolskim Konkursie Młodego Flecisty
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” (M. Czerniak – kl. VI a)
zakwalifikowanie się do etapu ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Europa w szkole” (M. Kulik – kl. III a)
tytuł „Wzorowego czytelnika” Miejskiego Konkursu Czytelniczego (A. Wolny – kl. III a)

2004/2005
- I miejsce (laureatka) Małej Olimpiady z języka polskiego – Dorota Berg
(przyznana Nagroda Prezydenta Miasta)

-

-

-

– kl. VI a

I miejsce w międzyszkolnym konkursie na projekt znaczka pocztowego „Poczytaj mi
mamo – świat baśni, świat marzeń” ( O. Wojtyna – kl. I a, M. Wójtowicz, kl. II a)
I miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Ilustracje do legend Gracjana Bojara – Fijałkowskiego” (S. Grabowiecki – kl. I a, K. Kukiełka – kl. II a, A. Mucha – kl. Iia,
M. Rusak – kl. II a, M. Sroka – kl. II a, M. Wójtowicz – kl. II a, I. Żuk – kl. IIa)
I miejsce w miejsce w międzyszkolnym konkursie „Europa naszym wspólnym domem”
(O. Wojtyna – kl. I a, M. Sroka – kl. IIa)
I miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Polsce „Cudze chwalicie, swego nie
znacie...” (M. Rusak – kl. II a)
I miejsce w międzyszkolnym konkursie „Ciekawy zakątek Koszalina – karta do albumu”
(M. Rusak – kl. II a)
I miejsce w międzyszkolnym konkursie plastyczno – literackim „Święty Mikołaj w
oczach dziecka” (Ł. Szałajko – kl. III b)
I miejsce w międzyszkolnym konkursie „Koszalin – moje miasto” (S. Bilińska – kl. V a
I miejsce w Mistrzostwach Miasta w skoku wzwyż - chłopcy klas IV (D. Mielnik – IV b)
I miejsce w Mistrzostwach Miasta w skoku wzwyż – dziewczęta klas V (E. Stankiewicz – kl. V a)
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Trójboju LA (A. Dudek – kl. V a)
I i II miejsce w Turnieju Rekreacyjno – Sportowym szkół i zakładów pracy
II miejsce w międzyszkolnym konkursie „Europa naszym wspólnym domem” (A.
Strauss – kl. I a, S. Rudnicki – kl. II a, T. Pelc – kl. II b,
K. Kukiełka – kl. III a, P. Pietrzak – kl. III b)
II miejsce w regionalnym konkursie plastycznym „PCK w oczach dziecka” (O. Wojtyna
– kl. I a)
II miejsce w międzyszkolnym konkursie na projekt znaczka pocztowego „Poczytaj mi
mamo – świat baśni, świat marzeń” ( K. Kukiełka – kl. II a,
S. Rudnicki – kl. II a)
II miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Polsce „Cudze chwalicie, swego nie

-

-

-

-

znacie...” (S. Rudnicki – kl. II a)
II miejsce w międzyszkolnym konkursie „Ciekawy zakątek Koszalina – karta do albumu”
(K. Fijałkowska – kl. II a)
II miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Koszalin leży nad Bałtykiem” (M.
Rusak – kl. II a)
II miejsce w międzyszkolnym konkursie przyrodniczo – ekologicznym „Przyroda i my”
(O. Urbańska – kl. III a)
II miejsce w konkursie „Wakacje z naturą – ja i moje środowisko” (dzieci ze świetlicy
szkolnej)
II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym (zespół z kl. V
– B. Papiernik, I. Rudnik, M. Kukiełka)
II miejsce w międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej (B. Papiernik – kl. V a)
II miejsce w Mistrzostwach Miasta w skoku wzwyż – chłopcy kl. IV (D. Kowanda – kl.
IV b)
II miejsce w biegu na 60 m podczas Mistrzostw Powiatu w Trójboju LA ( E. Stankiewicz
– kl. V a)
II miejsce w Międzynarodowym Biegu Wenedów – uczniowie klas IV – VI
II miejsce w Mistrzostwach Miasta w skoku wzwyż przy muzyce – uczniowie z klas IV –
VI
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w mini piłce siatkowej „Dwójki siatkarskie” dziewcząt i chłopców – uczniowie klas V - VI
III miejsce w międzyszkolnym konkursie „Europa naszym wspólnym domem” (K. Fijałkowska – kl. II a, K. Fijałkowska – kl. II a, S. Michalczyk – kl. II a)
III miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Polsce „Cudze chwalicie, swego nie
znacie...” (M. Sroka – kl. II a, M. Wójtowicz – kl. II a)
III miejsce w międzyszkolnym konkursie „Ciekawy zakątek Koszalina – karta do albumu”
(M. Sroka – kl. II a)
III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastyczno – literackim „Święty Mikołaj w
oczach dziecka” (K. Kukiełka – kl. III a)
III miejsce w międzyszkolnym turnieju „Kwadrant” (zespół z
klasy III b)
III miejsce w IV Koszalińskim Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej (B. Papiernik – kl. V a)
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Flecistów ( D. Berg – kl. VI a, M. Jabłońska – kl. VI a, J. Wawrzyniak – kl. VI a)
III miejsce w biegu na 60 m podczas Mistrzostw Powiatu w
Trójboju LA
(A. Dudek – kl. V a)
III miejsce w skoku w dal podczas Mistrzostw Powiatu w
Trójboju LA (E. Stankiewicz – kl. V a)
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w mini piłce siatkowej
„Trójki siatkarskie” chłopców – uczniowie klas V – VI
Laureaci etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Moja przygoda w muzeum” ( K. Stablewska – kl. I a, M. Paprocka – kl. I a,
P. Pruszyński – kl. I a)
Laureaci etapu wojewódzkiego Europejskiego Konkursu Szkolnego „Europa w szkole” (
K. Kukiełka – kl. II a, A. Mucha – kl. II a, M. Rusak – kl. II a,
M. Sroka – kl. II a, M.
Wójtowicz – kl. II a)
Laureaci międzyszkolnego konkursu „Muzykorama” (J. Wawrzyniak – VI a, P. Zieńkow
– kl. V b, R. Arabasz – kl. II a)

-

Nagroda II stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2005” (P.
Łubniewski – kl. IV c)
Zakwalifikowanie do wystawy w międzynarodowym konkursie plastycznym „W świecie
baśni Hansa Christana Andersena” (K. Greszata – kl. VI b)

2005/2006
- I miejsce w Olimpiadzie Malucha ( M. Sroka – kl. III a)

-

I miejsce w Małej Olimpiadzie z Muzyki (B. Papiernik – kl. VI a)

-

Nagroda I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” (S. Rudnicki – kl. III a)
Laureatka Małej Olimpiady z Języka Polskiego (I. Rudnik – kl. VI a)
Laureatka Małej Olimpiady z Historii (I. Rudnik – kl. VI a)
Laureaci etapu wojewódzkiego Europejskiego Konkursu Szkolnego „Europa w Szkole”
(A. Jaworska, A. Mucha, S. Rudnicki – kl. III a)
Finalistka Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki
(I. Rudnik – kl.
VI a)
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla kl. III (S. Rudnicki kl. III a)
I miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym „Na skarpie marzeń, czyli mój kawałek
osiedla” (O. Wojtyna – kl. II a)
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Europejskim „Europa naszym wspólnym domem” (M. Paprocka – kl. II a)
I miejsce w XVII Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży „Koszalin i okolice” (A.
Mucha – kl. III a)
I miejsce Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Ilustracja do mojej ulubionej książki” (S. Rudnicki – kl. III a)
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Legendy Gracjana Bojara Fijałkowskiego” (M. Hryckiewicz, K. Kukiełka, P. Kopterska, A. Mucha, S. Rudnicki, M.
Sroka, M. Wójtowicz – kl. III a)
I miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno – Literackim „Święty Mikołaj w
oczach dziecka” (M. Wójtowicz – kl. III a)
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Przyroda i my” dla uczniów kl. III (T. Pelc – kl.
III b)

-

-

-

I miejsce w Miejskim Konkursie Recytatorskim „Ptaki, ptaszki polne”
(R. Arabasz –
kl. III a)
I miejsce w Konkursie Wiedzy o Koszalinie organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina (K. Erber, P. Łubniewski, J. Urbaniak – kl. V c)
I miejsce w Finale Wojewódzkim LA – rzut piłeczką palantową (M. Bielecki – kl. V c)
I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Grodzkiego w Trójboju LA chłopców (M. Bielecki – V c)
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Grodzkiego w Drużynowym Czwórboju LA dziewcząt (K. Kostrzewa – kl. V c, F. Kalisz – kl. VI c)
I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach powiatu Grodzkiego w Czwórboju LA (A.
Dudek- kl. VI a)
I miejsce w indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Grodzkiego w biegach Przełajowych
(A. Dudek – kl. VI a)
I miejsce w Międzyszkolnych Zawodach Pływackich na dystansie 50 m stylem dowolnym
(K. Erber – kl. V c)
I miejsce w X Międzynarodowym Turnieju judo pamięci Ewy Larysy Krause ( E. Krzymiński – kl. V a)
I miejsce w II Międzynarodowym Turnieju Młodzików w Judo (E. Krzymiński – kl. V a)
nagroda II stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” (K. Kozieł – kl. III b, K. Łazuchewicz – kl. III a)
II miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym PKO BANK POLSKI
(P. Rudnicka
kl. II a)
II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Prozdrowotnym „Zdrowy Ludek” (A. Olszewska – kl. III b)
II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Przyroda i my” dla uczniów kl. III (M. Sroka –
kl. III a)
II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Anioły” (M. Wójtowicz – kl. III
a)
II miejsce Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Malowanie z fantazją” (A. Mucha –
kl. III a)
II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na Szopkę Bożonarodzeniową (E.
Skrzyńska, D. Duszczyk – kl. V b)
II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Słowa w obraz zmienione – moje
inspiracje literaturą” (K. Adamczewska – kl. VI a)
II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Grodzkiego w Trójboju La dziewcząt (P. Stablewska – kl. V a)
III miejsce w Olimpiadzie Malucha (S. Rudnicki – kl. III a)
III miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Młodzież a Polski Czerwony Krzyż”
(P. Rudnicka – kl. II a)
III miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym „Na skarpie marzeń, czyli mój kawałek
osiedla” (J. Kiełczewska – kl. II b)
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Europejskim „Europa naszym wspólnym domem” (T. Pelc – kl. III b, A. Traczyk – kl. II b)
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym (T. Derda, K. Kiełb, M. Klich,
K. Kozłowska, D. Wiśniewski, A. Wolny – kl. V a)
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Anioły” (K. Kiełb – kl. V a)
III miejsce w Konkursie Instrumentów Dętych Drewnianych „Spotkania Młodych Dęciaków” w Elblągu (P. Zieńkow – kl. VI b)
III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Złotą Koronę Wałcza (M.
Kulik – kl. V a)

-

III miejsce w Międzyszkolnych Zawodach Pływackich na dystansie 50 m stylem wolnym
(M. Kulik – kl. V a)
Publikacje prac plastycznych uczniów kl. II a, III a i IV a w książce „Legendy Gracjana
Bojara Fijałkowskiego” wydanej z okazji 740 rocznicy uzyskania przez Koszalin praw
miejskich (S. Grabowiecki, A. Jaworska, P. Klim, A. Leśna, T. Ławrynów, A. Mucha, S.
Rudnicki, M. Sroka, M. Wójtowich)

W drogę, ku przyszłości… „po własny los…”
„ Jesteśmy w pół drogi.
Droga pędzi z nami bez wytchnienia.
Chciałbym i mój ślad na drogach
ocalić od zapomnienia…”
K.I. Gałczyński
Przyszło nam żyć w czasach ciągłego przyspieszenia cywilizacyjnego. Wszyscy musimy za nim nadążać. Naszym zadaniem jest przygotowanie dzieci do przyszłości tak, aby
potrafiły sprostać wyzwaniom, jakie postawi przed nimi życie, aby mogły uczestniczyć w
rozwoju świata i wiedzieć, jak zadbać
o własny rozwój.
Wspomagamy uczniów w kształtowaniu ich osobowości, charakterów
i poglądów, uczymy tolerancji oraz poszanowania wolności i godności człowieka.
Pragniemy, aby nauka i wychowanie w naszej szkole były dla nich inspiracją wiodącą
ku dobrej przyszłości - jako wartościowych obywateli Polski
i Europy.
My, nauczyciele i wychowawcy, ciągle poszukujemy nowych dróg, by osiągnąć zamierzone cele. Potwierdzają to uzyskane przez naszą szkołę certyfikaty i sukcesy uczniów.
„Człowiek, który lubi swój zawód, zawsze wybić się musi.
Kto szuka tylko chleba w swym zawodzie, ten chleb może
znajdzie, ale pustki w życiu tym sposobem nie wypełni.”
W.Biegański
Podążamy więc razem wspólną droga, ciągle coś nowego, coś innego, nie ma czasu na
nudę. Wierzymy, że choć czas nas zmienia, to i MY go zmieniamy…dla przyszłości , JUŻ…

