Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie
Białogard, 14 października 2013 r.

„Nie wystarczy robić coś dobrze,
Jeszcze otoczenie musi o tym wiedzieć!”
– kierując się tą maksymą przekazujemy „garść” informacji o bieżącej pracy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie ma już 53 lata. W budynku przy ulicy
Kołobrzeskiej 23 - funkcjonujemy już 16 rok szkolny, bo musimy przypomnieć, iż wcześniej byliśmy
zameldowani przy ulicy Świdwińskiej 7. Szkoła jest samorządowa, publiczna i sześcioletnia. Od roku
1970 nosi imię Władysława Broniewskiego.
Trzy lata temu obchodziliśmy „hucznie” pięćdziesięciolecie a już mamy kolejne lata i tak powoli
wchodzimy w wiek średni a to zobowiązuje!
Nasza metryczka na dziś:
 16 oddziałów, w tym 2 oddziały „0” – pięcio- i sześciolatków
 Uczniów w szkole = 437 przeciętna ucz. w klasie 27,3 ucz., klasy I abc - liczą po 25 ucz.
 Kadra pedagogiczna liczy 33 nauczycieli, w tym 32 z tytułem – mgr, 1 nauczyciel –licencjat
 Pod względem awansu zawodowego: dyplomowanych=18, mianowanych =10, kontraktowych
=4, stażysta =1
Naszym celem jest szkoła, która:
 kształtuje umiejętności rozumienia siebie i świata,
 jest dla ucznia drugim domem bezpiecznym i przyjemnym,
 umacnia jego wiarę we własne możliwości, siły i zdolności,
 pozwala osiągać wartościowe i trudne cele.
Nauka w naszej szkole ma być przyjemnością,
ma dobrze przygotować do życia
w świecie dorosłych.
Staramy się, by nasza szkoła
Była dobrze postrzegana w środowisku.
Potwierdzeniem realizacji tych wzniosłych celów są oto informacje, które uzyskaliśmy od uczniów,
cytuję:
Wiktoria N.- „Moja szkoła jest bardzo dobrą szkołą. Grono nauczycieli ma wysokie umiejętności,
szeroką wiedzę i wielką wyrozumiałość. Uczniowie tutaj czują się bezpiecznie. W szkole panuje
tolerancja oraz kultura. Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów i interesują się ich problemami.
Szkoła jest czysta i zadbana, więc nauka tutaj to przyjemność.”
Jakub S. – „Moja szkoła jest fajna, dużo tutaj się dzieje. Przede wszystkim nie jest nudno, są fajni
nauczyciele, koledzy i koleżanki. Nie zamieniłbym tej szkoły na inną. Dużo wymagają, ale przyda się
to nam w przyszłości.”
Ania L. – „Moja szkoła ma duże boisko oraz kolorowy plac zabaw z różnymi ciekawymi budowlami.
Jest w niej wiele ładnie pomalowanych sal z ciekawymi przyborami. Na przerwach jesteśmy stale
pilnowani.”
Mikołaj Ś.- „…są jakieś konkursy i zawody, miło jest gadać z nauczycielami i fajnie jest jeździć na
zawody”
Piotr Z. – „…często chodzimy do teatru i na koncerty. Teraz mamy akcję z darmowym mlekiem.”
Paweł K.- „…mamy zadbane klasy, toalety, nauczyciele zawsze nam pomogą, jeżeli czegoś nie
rozumiemy. Mamy wiele zajęć pozalekcyjnych, kółek…”
Jesteśmy szkołą dążącą do wychowania dziecka aktywnego, samodzielnego, ciekawego świata,
otwartego na innych, twórczego, mającego poczucie własnej wartości.
Pracujemy nad wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów.
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Prowadzimy szeroki zakres zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wspomagający indywidualny
rozwój każdego ucznia, jego talentów w ramach dobrze zorganizowanych, atrakcyjnych zajęć.
Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo.
Jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany i nowości.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie posiada bazę dydaktyczną
umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia.
Klasopracownie - szkoła posiada 16 dobrze wyposażonych sal przedmiotowych. Są to sale do
nauczania edukacji wczesnoszkolnej (7), informatyczną (1), polonistyczną (2), językową (1),
matematyczną (1), przyrodniczo-muzyczną (1), przyrodniczą (1), historyczną (1), dla oddziałów
przedszkolnych (2). W pracowni informatycznej znajduje się 20 stanowisk komputerowych typu PC ze
stałym łączem internetowym.
Uczniowie rozwijają swoje umiejętności informatyczno – komunikacyjne w pracowni komputerowej
z oprogramowaniem Windows z dostępem do Internetu.
Nauczyciele
podczas
lekcji
wykorzystują
nowoczesny
sprzęt
dydaktyczny.
Sale lekcyjne wyposażone są w niezbędny sprzęt: telewizory, odtwarzacze kaset VHS oraz płyt DVD
i CD, rzutniki do foliogramów, komputery, kamery, aparaty fotograficzne projektory multimedialne
i ekrany.
Klasy wyposażone są w szereg pomocy dydaktycznych jak np. plansze, modele, gry dydaktyczne,
filmy edukacyjne, plansze multimedialne.
W szkole, do dyspozycji uczniów są 24 komputery z dostępem do Internetu, w tym: 4 komputery
w bibliotece, w Centrum Multimedialnym. Są to komputery otrzymane w ramach projektu MEN
„Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna wraz z czytelnią. Biblioteka w naszej szkole pełni
funkcję interdyscyplinarnej pracowni, w której uczniowie uczą się zdobywać wiedzę. Zbiory
udostępniane są drogą wypożyczeń i na miejscu w czytelni.
Czytelnicy poszukujący materiałów na wybrany temat zawsze mogą liczyć na pomoc nauczyciela
bibliotekarza. Księgozbiór uporządkowany jest w/g systemu UKD. Najważniejsze działy to: księgozbiór
podręczny, lektury, literatura piękna, popularnonaukowa, pedagogiczna. Zbiory biblioteki są
systematycznie uzupełniane o nowości ukazujące się na rynku. Biblioteka jest skomputeryzowana.
Pracujemy w programie MOL. Czytelnia wyposażona jest w 4 stanowiska komputerowe ze stałym
łączem internetowym, drukarkę i skaner. Ciekawe formy pracy z czytelnikiem (m.in. konkursy
literackie), bogaty księgozbiór, rozbudowany warsztat informacyjno-bibliograficzny, komputery,
INTERNET to atuty przyciągające coraz więcej czytelników. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są
oprogramowania multimedialne: m.in. Powszechna Encyklopedia PWN, Atlas Świata i Słowniki PWN
W celu dalszego udoskonalenia pracy biblioteki wprowadzane są kody kreskowe. Pod kierunkiem pani
bibliotekarki i nauczycielki z edukacji wczesnoszkolnej uczniowie z klas I –III i IV –VI redagują gazetkę
szkolną p.n. „Ploteczki Piąteczki”.
Ośrodkiem życia kulturalnego jest hol szkolny na parterze szkoły, sala sportowa oraz czytelnia. Tam
odbywają się wszystkie ważne uroczystości jak np.: rozpoczęcie roku szkolnego, podsumowanie
dorobku pracy szkoły, nadanie kolejnych tytułów szkole (Szkoła z Klasą). Jest też miejscem
kultywowania tradycji państwowych i szkolnych. Korytarze szkolne i hol szkolny na parterze stanowią
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również swego rodzaju galerię sztuki, gdyż wykorzystywane są do prezentacji prac uczniów oraz
występów muzycznych.
Zaplecze sportowe - stanowią je: pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, zaplecze sanitarne
oraz boiska na zewnątrz szkoły. W grudniu 2012 roku dokonano odbioru kompleksu boiskowego.
Boisko ma wymiary 60 na 30 metrów, znajdują się tam: dwa boiska do piłki koszykowej, boisko do piłki
ręcznej i siatkówki. Nawierzchnia jest nowoczesną technologią tartanową. W tym samym czasie
oddano do użytku nowoczesny plac zabaw dla dzieci w ramach unijnego projektu: Radosna Szkoła.
Urządzenia zainstalowane tam umożliwiają bezpieczne spędzanie przerw przez najmłodszych
uczniów, nawierzchnia tartanowa też niweluje następstwa ewentualnych upadków.
Świetlica i stołówka szkolna
Świetlica szkolna mieści się w 1 pomieszczeniu, choć dysponujemy również drugą mniejszą salą do
pracy cichej z uczniami. Wyposażenie świetlicy w sprzęt /stoliki, krzesła, biurka, szafki/ jest
wystarczający, mankamentem jest więcej niż skromne wyposażenie w zabawki, gry i inne pomoce
dydaktyczne.
W roku szkolnym 2012/2013 dokonano zakupu:
3 ekrany oraz jeden projektor = na kwotę 4858,50,W celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa uczniów przeprowadzono remonty:
1. Nowe boisko sportowe.
2. Plac zabaw dla najmłodszych.
3. Ułożono nowe chodniki na boisku szkolnym.
4. Założono trawniki wokół placu zabaw i boiska szkolnego.
5. Wymalowano ławki na terenie boiska.
6. Wymalowano zewnętrzne elementy typu: ogrodzenie szkoły, „murki” przy siatkach
ogrodzeniowych.
7. Wymalowano salę oddziału pięciolatków, zakupiono też tam nowe mebelki.
8. Wyposażono w pomoce dydaktyczne, programy komputerowe i wymalowano salę do terapii
pedagogicznej.
Ponad 200 ucz. korzystało przez 3 lata z programu „Owoce w szkole”, obecnie w ramach projektu
„Szklanka mleka” – pije to mleko 347 uczniów.
W ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III”
prowadzone były zajęcia: dla ucz. ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla ucz.
z trudnościami umiejętności matematycznych, z zaburzeniami mowy oraz dla ucz. uzdolnionych.
Około 50% ucz. klas I –III uczestniczyło w w/w projekcie edukacyjnym.
Z kolei dla ucz. całej szkoły jest realizowany projekt edukacyjnego wsparcia p.n. „Przyjazna szkoła”.
Są to, dodatkowo - 33 godzin tygodniowo.
Dla wewnętrznego życia szkoły istotne są liczne konkursy przedmiotowe, plastyczne, językowe, tzw.
„wiedzowe”, sportowe, artystyczne, muzyczne…. Lista jest niezwykle długa. Wybrane sukcesy
naszych uczniów z ostatniego roku szkolnego:


Uczennica klasy VI – w KONKURSIE JĘZYKA POLSKIEGO Z ELEMENTAMI HISTORII na
szczeblu rejonu została finalistką, reprezentowała szkołę na szczeblu wojewódzkim, podobnie
w Konkursie Matematycznym – uczeń został finalistą tego konkursu na szczeblu rejonowym
i reprezentował szkołę na szczeblu wojewódzkim, tam „brakowało” im zaledwie 2 pkt. „by zostać
w gronie laureatów”.
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Mały Konkurs Recytatorski w kategorii klas I–III -wyróżnienie, w kategorii klas IV–VI -laureatka
/ucz. kl. V/ oraz jedno wyróżnienie.
Ogólnopolski Konkurs wiedzy „Zuch” – test zintegrowany dla klas I–III: laureatka, uczennica
klasy III a.
Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny”- wyróżnienie uzyskało 3 ucz. z klasy III, jeden
uczeń z klasy IV oraz jeden uczeń z klasy V.
Regionalny konkurs recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”: troje uczniów zostało
laureatami eliminacji miejskich.
I miejsce uczennicy klasy III a w powiatowym Konkursie Ortograficznym.
Międzyszkolny konkurs plastyczny: „Mieszkańcy naszych lasów”: w kategorii klas I–III uczniowie
szkoły zajęli II i III miejsce, w kategorii klas IV–VI- uczeń klasy VI uplasował się na II miejscu,
kolejny uczeń otrzymał wyróżnienie.
Ogólnopolski konkurs polonistyczny „Albus”: 5-cioro uczniów zostało laureatami, natomiast
8 uczniów uzyskało wyróżnienie; o tej samej nazwie, ale konkurs matematyczny: 5 uczniów – to
laureaci + 2 ucz. z wyróżnieniami.
Ogólnopolski konkurs językowy „Albus z języka angielskiego”: 2 uczniów to laureaci, 6 ucz.
zostało wyróżnionych.
Międzyszkolny konkurs umiejętności z języka angielskiego: w kategorii klas IV – uczniowie naszej
szkoły zajęli I i II miejsce, klas V –trzecie miejsce, klas VI – drugie miejsce ucznia.
Międzyszkolny konkurs czytelniczy: „Pierwszaki też uczniowie, litery już znają i pięknie czytająpierwsze i trzecie miejsce uczennic klas I naszej szkoły.
Międzyszkolny festiwal piosenki angielskiej – grand prix w kategorii solista i duety klas.
Uczestnictwo i osiągnięcia naszych uczniów w imprezach sportowych obrazuje dość bogatą
ofertę szkoły w tym zakresie i to uważamy za sukces szkoły/ TURNIEJ MINI PIŁKI NOŻNEJ –
CHŁ. – I MIEJSCE, WOJEWÓDZKA OLIMPIADA MŁODZIKÓW W KOSZALINIE – II, III i V
miejsce, indywidualnie ucz., MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
W ZAPASACH/ MIELNO – II i V miejsce naszych uczniów, MISTRZOSTWA POWIATU W MINI
PIŁCE RĘCZNEJ – I MIEJSCE dziewcząt, II miejsce chłopców, SPORT I ZABAWA – I miejsce
w mieście i w powiecie, MISTRZOSTWA POWIATU W MINI KOSZYKÓWCE DZ. I CHŁ.II miejsce dz. i III miejsce chł., DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W ZAPASACH W STYLU WOLNYM/ KARLINO – II miejsce,
MISTRZOSTWA POWIATU W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM – II miejsce ucznia SP5/
Sukcesem niewątpliwym dla nas jest powrót szkoły do staninu 5, w stosunku do ubiegłego roku
szkolnego /byliśmy w staninie 3/.

Szkoła realizuje programy zatwierdzone przez MEN. Tym niemniej prowadzonych jest 6 innowacji
dydaktycznych w nauczaniu wychowania fizycznego, informatyki i języka obcego. Taką perełką
innowacyjną jest duży współudział rodziców w realizacji innowacji z języka obcego. Rodzice
przygotowali i zaprezentowali ogółowi szkolnemu 4 przedstawienia.
Uczniowie zakwalifikowani do kształcenia specjalnego realizują indywidualne programy dostosowane
do ich możliwości.
Nauka języka angielskiego i zajęcia informatyczne prowadzone są od klasy pierwszej.
W związku ze współpracą z TKKF Ognisko Gryf w Białogardzie uczniowie szkoły, co tydzień korzystali
bezpłatnie z pływalni w Ustroniu Morskim, gdzie doskonalili naukę pływania.
W ramach profilaktyki realizowane są programy:
 Program „Adaptacja klas I i IV”.
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Indywidualizacja nauczania dla klas I –III –projekt edukacyjny /do maja 2013 r./.
Dziecko z trudnościami w nauce czytania, pisania.
„Między nami kobietkami” – program wspierający edukacje zdrowotną i wdż.
Szklanka mleka – od 01.09.2013, do czerwca 2013 – Owoce w szkole.
Klub Bezpiecznego Puchatka –program edukacyjny dla klas I w zakresie bezpieczeństwa.
„Radosny uśmiech –radosna przyszłość” – program edukacyjny dla klas I –III.
Przyjazna Szkoła.
Programy profilaktyczne: „Wspólnie przeciw uzależnieniom”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie
pal przy mnie, proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
 „Przyjazna szkoła”- projekt edukacyjny.
 Programy innowacyjne: Mini piłka nożna –sport dla mnie, Zapasy – sport dla wszystkich, Piłka
ręczna – sport dla mnie, Technologia informacyjna w szkole podstawowej, Język angielski
z mamą i tatą, Mini piłka nożna dla klas I –III.
Bardzo prężnie działa Samorząd Szkolny w dwóch grupach wiekowych. Pod jego patronem odbywają
się w szkole imprezy okolicznościowo – tematyczne. Pomysłowość prowadzonych turniejów
uczniowskich - tworzy swoisty klimat i obrzędowość szkolną. Ważnym akcentem jest udział
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w debacie, którą zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta.
Współpraca z rodzicami przebiega w dwóch wymiarach. Z jednej strony w kierunku ciągłego wsparcia
i podnoszenia wiedzy rodziców na temat rozwoju i wychowania swojego dziecka, z drugiej strony
w kierunku włączania ich w rozmaite działania dzieci i dla dzieci.
Szkoła jest instytucją publiczną, istniejąca w danym środowisku, więc niemożliwe jest jej wyizolowanie
się, gdyż jej pozytywny wizerunek uzależniony jest od wielu podmiotów i instytucji jej przyjaznych.
Dlatego bardzo ważna dla nas jest współpraca z organem prowadzącym - Miastem Białogard,
z samorządem, PPP, jednostkami podległymi UM, z Parafią, Policją, Sądem dla Nieletnich, Strażą
Pożarną, MOPS -em i GOPS –em, BTK, instytucjami kultury i wielu innymi. Walory własnej szkoły
prezentujemy na stronie internetowej www.sp5bialogard.pl, jak też poprzez artykuły w lokalnej prasie.
Specyficzny klimat SP5 w Białogardzie tworzymy poprzez przyjęty model edukacyjny. Poprzez
stosowanie w pracy edukacyjnej interesujących, nowoczesnych form i metod pracy, ceremonii
klasowych, programów wsparcia, realizacji nauczania integracyjnego, indywidualizację nauczania,
sprzyjający klimat do nauki i pracy a także zabawy. Niekonwencjonalne scenariusze różnych
projektów realizowanych w ciągu roku szkolnego obrazują entuzjazm i żywiołowość uczniów SP5,
którymi wystarczy dobrze pokierować. Tradycją jest ślubowanie klas pierwszych oraz pożegnanie klas
szóstych, demokratyczne wybory do Samorządu Szkolnego z prawdziwą urną a także kampanią
prezentującą kandydatów do władz SU.
Niepowtarzalny klimat SP5 tworzą sami nauczyciele, wyzwalający wśród uczniów inicjatywę,
stwarzający atmosferę sprzyjającą twórczemu poszukiwaniu, poświęcający wiele wolnego czasu
osobistego na różnego rodzaju atrakcje pozalekcyjne.
Przedstawione inicjatywy i działania mamy nadzieję, iż wpływają na pozytywny wizerunek naszej
szkoły, a tym samym na stałe podnoszenie jakości pracy, co jest naszym nadrzędnym celem.
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