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Szkoła to nie tylko budynek, to nie tylko lek-
cyjne sale, to przede wszystkim ludzie, którzy na co-
dzień tworzą jej historię.

65-lecie to dobry moment na wspomnienia, 
podsumowania, podziękowania. To chwila zatrzy-
mania się nad tymi, którzy byli w tym miejscu, 
w czasie wydarzeń dla niej najważniejszych, gotowi 
dbać o jej dobro i przyszłość.

Nasza szkoła to miejsce, do którego wracają 
z tęsknotą absolwenci. To miejsce, w którym można 
rozwijać wszechstronne zainteresowania.

W naszej szkole pracują ludzie troskliwi, kom-
petentni, gotowi na podjęcie różnorakich wyzwań.

Oddajemy w ręce czytelników specjalny nu-
mer gazetki i życzymy miłej lektury.

piątek, 10 grudnia 2010

1000 - Msza Święta w kościele
św. Michała Archanioła

1130 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej (hol szkoły)
1200 - uroczyste obchody (sala gimnastyczna):

wprowadzenie sztandarów szkół,
występ orkiestry policyjnej,

powitanie i przemówienia zaproszonych gości,
występ przedszkolaków i inscenizacja uczniów SP,

oglądanie wystaw przygotowanych
przez uczniów i nauczycieli,

sobota, 11 grudnia 2010

900 - warsztaty dla uczniów prowadzone
przez wychowawców

1000 - oglądanie wystaw oraz warsztaty dla rodziców
1100 - inscenizacja uczniów szkoły podstawowej

OBCHODY
65-lecia SZKOŁY
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HISTORIA SZKOŁY - KALENDARIUM

wrzesień 1969 roku
ukończenie budowy

nowego budynku szkoły
przy ul. Stanisławowskiej 38/44,

wybudowanego w ramach Społecznego
Funduszu Budowy Szkół i Internatów

6 maja 1977 roku
w XXXII rocznicę wyzwolenia Wrocławia

uroczyste nadanie szkole
imienia Franciszka Juszczaka 

i wręczenie sztandaru

grudzień 1945 roku
otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 25

w budynku obecnego Przedszkola Nr 22
przy ul. Stanisławowskiej 90 

wrzesień 1954 roku
przeniesienie szkoły do obiektu
przy ulicy Stanisławowskiej 36

4 czerwca 2001 roku
powstanie Związku Szkół noszących

imiona działaczy dawnej Polonii
(SP nr 25, SP nr 63 i SP nr 72)

wrzesień 2001 roku
przystąpienie szkoły do Wrocławskiej

Sieci Szkół Promujących Zdrowie

rok 2003
otrzymanie przez Szkołę certyfikatu

„Szkoła z klasą”

rok 2006
uzyskanie certyfikatu

„Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”
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10-11 grudnia 2010 roku
uroczyste obchody 65–lecia szkoły

20-21 października 2006 roku
uroczyste obchody 60-lecia szkoły,

otrzymanie przez szkołę nowego sztandaru

rok 2007 
przygotowanie projektu rozbudowy szkoły, 

składającego się z trzech etapów,
tj. budowy nowej części placówki
z przedszkolem, budowy nowej

sali gimnastycznej z kompleksem boisk
oraz remontu starego budynku.

listopad 2008 roku
rozpoczęcie I etapu rozbudowy szkoły

rok 2008
otrzymanie przez szkołę certyfikatu
Polskiego Towarzystwa Dysleksji

2008-2009
udział społeczności szkolnej

w ogólnopolskiej akcji
„Szkoła bez przemocy” 

1 września 2009 roku
utworzenie

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15,
składającego się z Przedszkola Nr 11

i Szkoły Podstawowej Nr 25

2 listopada 2009 roku
rozpoczęcie nauki dzieci z klas 0-III

w nowym budynku
oraz otwarcie przedszkola
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ROZBUDOWA SZKOŁY

W 2005 roku pani dyrektor Jolanta Dołę-
gowska rozpoczęła starania w kierunku rozbu-
dowy naszej szkoły. Dwa lata później projekt 
ten znalazł się w planach inwestycyjnych mia-
sta Wrocławia. Zakładał budowę nowej części 
szkoły z przedszkolem, nowej sali gimnastycznej 
z kompleksem boisk oraz remont starego budyn-
ku.

Prace budowlane ropoczęto w listopadzie 
2008 roku. Łagodna zima sprzyjała szybkiej 
budowie. Zaskakiwało nas tempo pracy. Bar-
dzo szybko w miejscu ogromnej dziury w ziemi 
na dotychczasowym boisku, wyrosły mury no-
wej szkoły.

Prace cieszyły się dużym zainteresowaniem 
uczniów, którzy relacjonowali ich przebieg w ga-
zetce szkolnej:

Po powrocie z ferii zastała nas niespo-
dzianka. Zniknęło szkolne boisko i wiele drzew. 
Zamiast tego pojawili się robotnicy i koparki. 
Nareszcie rozpoczęła się rozbudowa naszej szko-
ły. Szczęśliwi pierwszoklasiści jeszcze odwiedzą 
nowy budynek, natomiast szóstoklasiści niestety 
nie zdążą już skorzystać z dobrodziejstw nowego 
budynku.

Kilka dni po feriach na szkolnym boisku 
pojawiła się ogromna dziura. Robotnicy zaczęli 
wylewać fundamenty. Praca szła im zadziwiająco 
szybko, mimo niedogodnych warunków. Właśnie 
wtedy budowa zaczęła wpływać konkurencyjnie 
na zainteresowanie lekcją uczniów. 

Jadąca koparka z ziemią, albo dźwig pod-
noszący rurę robił prawdziwą furorę! Wszyscy 
momentalnie przestawali słuchać nauczyciela 
i przyklejali nosy do szyb.

Jednak największe wrażenie robił dźwig 

podnoszący w górę różne elementy budowlane 
(dosłownie przed oknami klas!).  Lekcję przery-
wały wtedy krzyki radości i pukania w szybę. Na-
uczyciele nie byli zachwyceni. Najchętniej zasło-
niliby okna i dalej prowadzili lekcję.

Z dnia na dzień rośnie mur. Niestety, ogro-
dzenie zostało szczelnie przysłonięte. Za to są 
wspaniałe widoki z okien klas nr 17 i 43, zwłasz-
cza z sali 43, bo jest na drugim piętrze i więcej 
widać.

Robotników zdaje się codziennie przyby-
wać. Ciągle się krzątają, więc ciężko jest zliczyć 
ilu jest dokładnie. Ostatnio naliczyliśmy 25. 

Uczniowie będą z wielkim entuzjazmem śle-
dzić rozwój budowy. Ciekawe, co będzie dalej…

W maju 2009 roku rozpoczęła się budo-
wa łącznika między starą i nową częścią szkoły. 
W związku z tym utraciliśmy trzy sale lekcyj-
ne. W ich miejsce powstały: szatnia z szafkami, 
nowe gabinety pedagoga i  logopedy i jedna mała 
sala lekcyjna.

Największą niespodzianką we wrześ-
niu 2009 roku była dla nas prawie gotowa inwe-
stycja. Naszą uwagę przyciągnęły przede wszyst-
kim pastelowe, pogodne barwy elewacji nowego 
budynku.

Od tego czasu też nasza placówka zmieniła 
nazwę na: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15, 
w którym mieszczą się: Przedszkole Nr 11 
i Szkoła Podstawowa Nr 25. Nowy budynek zo-
stał oddany do użytku pod koniec października 
2009 roku.

Już drugiego listopada, mogły rozpocząć 
tam zajęcia dzieci z klas 0-III oraz nowo przyjęte 
przedszkolaki. Mają do dyspozycji piękny plac 
zabaw, nowoczesną aulę ze sceną, salę językową 
oraz piękne, przestronne sale lekcyjne i koryta-
rze. Większą powierzchnią dysponuje też świet-
lica szkolna. W nowej części znajduje się także 
gabinet pani wicedyrektor. Wraz z oddaniem no-
wego budynku zakończył się pierwszy etap roz-
budowy placówki. Z niecierpliwością czekamy 
na kolejne.

redakcja
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SYLWETKA PATRONA SZKOŁY
Franciszek Juszczak urodził się 17 wrześ-

nia 1889 roku w Baranowie koło Kępna. Po-
chodził z ubogiej  rodziny. Pracował jako kra-
wiec.

W czasie I wojny światowej walczył 
na froncie wschodnim. W wyniku odnie-
sionych ran stracił nogę i został odesłany 
do Wrocławia. Z tym miastem związał się 
już na stałe. Zaangażował się w działalność 
Związku Polaków w Niemczech. W roku 
1938 brał udział w Kongresie Związku Po-
laków, na którym otrzymał odznakę Wiary 
i Wytrwania.

Był czołowym przywódcą mniejszości 
polskiej w Niemczech przed 1945 rokiem. 
W 1957 roku został prezesem Dolnośląskiej 
Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu i pełnił 
tę funkcję aż do śmierci. Udzielał się tak-
że w Towarzystwie Miłośników Wrocławia. 
Za swoje zasługi był odznaczany m.in. Krzy-
żem Komandorskim i Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Był człowiekiem znanym i lubianym.
Zawsze szczerym, uczynnymi miłym. 
Nie opuszczał go optymizm. Cieszył się wiel-
kim szacunkiem innych ludzi.

Organizował również przedstawienia 
teatralne, a także innego rodzaju spotkania 
i imprezy. Sam przygotowywał dzieci do aka-
demii i szył im ubrania oraz mundurki.

Mieszkał we Wrocławiu aż do śmierci 
23 lutego 1976 roku.

Franciszek Juszczak jest nie tylko patro-
nem Szkoły Podstawowej nr 25. Jego imie-
niem nazwano także ulicę na Stabłowicach 
we Wrocławiu i w Jeleniej Górze-Cieplicach. 

W dniu święta naszego patrona co roku 
nasi uczniowie składają kwiaty na Cmentarzu 
Osobowickim, gdzie jest pochowany Franci-
szek Juszczak oraz w szkole pod tablicą po-
święconą patronowi.

Krystian Radomski (klasa V b) 

W rocznicę wyzwolenia Wrocławia, 
6 maja 1977 roku, miała miejsce uroczystość 
nadania naszej szkole Jego imienia.

4 czerwca 2001 roku powstał Związek 
Szkół noszących imiona działaczy dawnej 
Polonii. Tego dnia podpisane zostało porozu-
mienie o współpracy przez panią Teresę Tro-
janowską, panią Halinę Wiśniewską-Plewniak 
i panią Bogumiłę Kopacką-Gajec, dyrektorów 
trzech wrocławskich szkół podstawowych 
(SP nr 25, SP nr 63 i SP nr 72). Wymienione 
szkoły mają za swych patronów Polaków ży-
jących w przedwojennym Wrocławiu. Szkoła 
Podstawowa nr 63 nosi imię Anny Jasińskiej, 
a Szkoła Podstawowa nr 72 imię Władka Za-
rembowicza.
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PRACOWNICY NASZEJ SZKOŁY
DYREKCJA SZKOŁY

Jolanta Dołęgowska - dyrektor
Agnieszka Jaworowska - wicedyrektor

WYCHOWAWCY KLAS 0-III
Mariola Adamik - klasa 0 „a”

Małgorzata Krystyańczuk - klasa 0 „b”
Lidia Gacek - klasa 1 „a”

Beata Koksanowicz - klasa 1 „b”
Anna Frynas - klasa 1 „c”
Lidia Wójcik - klasa 2 „a”
Renata Jarych - klasa 2 „b”

Katarzyna Kasprzykowska - klasa 2 „c”
Teresa Pawłowska - klasa 3 „a”

Joanna Kostro - klasa 3 „b”
Violetta Dejnak - klasa 3 „c”

Maria Konachowicz
Magdalena Perekietko-Samotyj

JĘZYK POLSKI
Agnieszka Jaworowska, Katarzyna Błasiak

Paulina Wesołowska

RELIGIA
Arleta Molisak, Janina Sambor,

ks. Krzysztof Deja

HISTORIA
Jolanta Dołęgowska, Paulina Wesołowska

Dorota Żrałko

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Dorota Żrałko

JĘZYK ANGIELSKI
Katarzyna Jasińska, Ilona Kania,

Laura Zarian-Ruszkowski

JĘZYK NIEMIECKI
Elżbieta Lisowska-Bogacz,

Małgorzata Wierzbicka

JĘZYK FRANCUSKI
Judyta Duda

MATEMATYKA
Aleksandra Laskowska-Szatan,

Marzena Stekiel-Jarząb, Łukasz Przyczyna

PRZYRODA
Barbara Boreczek-Gietz, Danuta Chajewska

INFORMATYKA
Aleksandra Laskowska-Szatan,

Marzena Stekiel-Jarząb, Janina Ziółkowska

TECHNIKA
Łukasz Przyczyna

MUZYKA, PLASTYKA
Barbara Boreczek-Gietz

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Iwona Szydełko, Grzegorz Górecki,

Janusz Gołąbek, Tomasz Surtel

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Ewelina Staszewska, Ewelina Hudzik,
Katarzyna Piontek, Aldona Wajdner

Beata Wolańska - pedagog
Marzena Golub - nauczyciel-bibliotekarz

Ewa Leszczyńska-Lusar - logopeda

PERSONEL ADMINISTRACYJNY
Agnieszka Starżyk - sekretarz szkoły

Marzena Bober - referent gospodarczy
Aleksandra Cieślarczyk - księgowa
Zofia Piszczałka - referent ds. płac

Ilona Borczyk - specjalista ds. administracyj-
nych/intendent

PERSONEL GOSPODARCZY
woźne: Maria Biórka, Elżbieta Wróbel

pracownicy utrzymania porządku:
Elżbieta Cisło, Irena Hrabska,

Mariola Siałkowska, Anna Witkowska

Rafał Biórka - konserwator
Paweł Górny - pracownik gospodarczy 

PERSONEL MEDYCZNY
Bożena Polanin - pielęgniarka
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HISTORIA GAZETKI SZKOLNEJ

Pierwszy numer naszej gazetki poja-
wił się w roku szkolnym 2007/2008. Kołem 
dziennikarskim opiekowała się wówczas pa-
ni Barbara Boreczek-Gietz. Wyglądał zdecy-
dowanie inaczej niż obecnie. Nie był też do-
stępny w sprzedaży.

Pierwszy zespół redakcyjny, liczący 
4 osoby, długo zastanawiał się nad nazwą 
dla gazetki szkolnej. Z pomocą przyszła pani 
wicedyrektor Agnieszka Jaworowska. Osta-
tecznie zwyciężyła nazwa „Muchoborskie 
Nowinki”

Kolejną ważną zmianą była nowa szata 
graficzna. A to już było dzieło pana Łukasza 
Przyczyny. I tak z niewielkimi zmianami zo-
stało do dziś.

Gazetka jest doskonałą kroniką wyda-
rzeń naszej szkoły.

W dziale „Ze szkolnego podwórka” mo-
żecie przeczytać o wszystkim, co dzieje się 
w naszych szkolnych murach. Nie braku-
je miejsca dla naszych twórców. W każdym 
numerze, a przede wszystkim na okładkach, 
znajdziecie prace plastyczne naszych ucz-
niów. 

W dziale „Twórcy są wśród nas” mo-
żecie przeczytać wiersze, czy opowiadania, 
a w „Małej dawce kultury” znajdziecie: re-
cenzje filmów, przedstawień, książek i gier 
oraz relacje z bieżących wydarzeń kultural-
nych.

Współpracujemy również w wychowaw-
cami klas I-III, którzy informują nas o tym, 
co dzieje się w nowej części szkoły.

W każdym numerze znajdziecie też: 
krzyżówkę, wyniki ankiet, wywiady, relacje 
z wycieczek, czy wiadomości z biblioteki 
szkolnej.

Od dwóch lat koło dziennikarskie 
ma do dyspozycji kolorową drukarkę lasero-
wą, która zapewnia nam bardzo dobrą jakość 
druku i zdjęć.

Do tej pory w każdym roku szkolnym 
udawało nam wydać po cztery numery gazet-
ki. Pojawiały się też wydania specjalne po-
święcone realizowanym w szkole projektom.

Wszystkie archiwalne numery są dostęp-
ne na stronie internetowej szkoły oraz w bi-
bliotece.

W roku szkolnym 2010/2011 działają 
dwa zespoły redakcyjne pod opieką pani Bar-
bary Boreczek-Gietz i pana Łukasza Przyczy-
ny. Spotkania odbywają się w poniedziałki 
na 7 i 8 lekcji.

opiekunowie koła dziennikarskiego
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SZKOŁA DZIŚ

Koła zainteresowań
Nasza szkoła dba w szczególny sposób o rozwiajnie zainteresowań

i uzdolnień swoich uczniów. Proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. 
Każdy może znaleźć tu coś dla siebie.

Zajęcia sportowe cieszą się
dużym zainteresowaniem zarówno starszych

jak i najmłodszych uczniów.

Na zajęciach koła plastycznego oraz warsztatach
powstają piękne i oryginalne prace, które reprezentują

naszą szkołę w konkursach plastycznych
lub zdobią korytarze szkolne.

Uczniowie z koła muzycznego
występują podczas uroczystości szkolnych.

Spektakle przygotowane przez uczniów koła teatralnego,
są chętnie oglądane przez społeczność szkolną.
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Na zajęciach koła matematyczno-informatycznego
uczniowie nie tylko rozwiązują trudne zadania
matematyczne, ale wykonują też ciekawe prace

takie jak matematyczne wyszywanki.

Uczniowie koła historycznego uczestniczą
w wycieczkach po Wrocławiu.

Na zajęciach koła przyrodniczego
i matematyczno-ekologicznego uczniowie poznają

metody badawcze takie jak obserwacja i eksperyment.
Samodzielnie wykonują proste doświadczenia,

prowadzą badania i opracowują ich wyniki.

Na kółku dziennikarskim powstaje gazetka szkolna.
Z gazetką mogą też współpracować uczniowie,

którzy nie są w zespole redakcyjnym,
ale chcą zamieszczać w niej swoje artykuły.

Nasze koła zainteresowań
dla klas IV-VI

Koło dziennikarskie
p. Barbara Boreczek-Gietz, p. Łukasz Przyczyna

Koło muzyczne - p. Barbara Boreczek-Gietz

Koło przyrodnicze - p. Barbara Boreczek-Gietz

Koło matematyczno-informatyczne
p. Aleksandra Laskowska-Szatan,

p. Łukasz Przyczyna

Koło matematyczne - p. Aleksandra Laskowska-Szatan

Koło plastyczne - p. Danuta Chajewska

Koło europejskie - p. Katarzyna Błasiak

„Wesoła ortografia” - p. Katarzyna Błasiak

Koło teatralne - p. Paulina Wesołowska

Koło historyczne - p. Paulina Wesołowska

Koło matematyczno-ekologiczne
-  p. Marzena Stekiel-Jarząb

Basketmania - p. Grzegorz Górecki

SKS - p. Janusz Gołąbek,
p. Tomasz Surtel, p. Grzegorz Górecki

Książka i zabawa - p. Marzena Golub

dla klas 0-III

Basketmania - p. Grzegorz Górecki

SKS - p. Grzegorz Górecki, p. Lidia Wójcik

Koło informatyczne - p. Janina Ziółkowska

„Klub młodych odkrywców” - p. Beata Wolańska

Koło matematyczne - p. Beata Wolańska

Koło języka francuskiego - p. Judyta Duda

Zajęcia umuzykalniające - p. Joanna Kostro

Zajęcia praktyczno-techniczne - p. Violetta Dejnak

Klub biblijny - p. Janina Sambor

„Z uśmiechem przez świat” - p. Renata Jarych

„Ziemia w Twoich rękach” - p. Aldona Wajdner

„Podróż za jeden uśmiech” - p. Katarzyna Piontek

Zajęcia zręcznościowo-manualne - p. Ewelina Hudzik

Zajęcia plastyczne -
p. Lidia Gacek, p. Beata Koksanowicz

Zajęcia artystyczne - p. Anna Frynas

Koła teatralne - p. Elżbieta Lisowska-Bogacz,
p. Katarzyna Kasprzykowska

Koło liturgiczno-biblijne - p. Arleta Molisak

Język angielski dla klasy 0 - p. Laura Zarian
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Realizowane programy własne
i projekty edukacyjne

Uczniowie uczestniczący w projekcie 
zdobywają wiedzę o historii i kulturze miasta, 
architekturze, zabytkach, postaciach tworzą-
cych je. Poznają stroje i kuchnię Wrocławia. 
Odkrywają ciekawostki i tajemnice miasta.

Projekt historyczny
„Dookoła Wrocławia”

Międzyprzedmiotowy projekt
„Od drzewa do książki”

W realizowanym przez panią Agnieszkę 
Jaworowską i panią Barbarę Boreczek-Gietz 
projekcie połączone zostały treści przedmio-
tów takich jak język polski, sztuka i przyro-
da. Drzewo zostało przedstawione jako rośli-
na, jako inspiracja w literaturze i sztuce, jako 
surowiec do produkcji papieru, z którego po-
wstaje książka.

Uczniowie ukazali piękno drzew w samo-
dzielnie wykonanych fotografiach, pisali pięk-
ne teksty literackie, poznawali historię książki, 
uczyli się rozpoznawać rodzime gatunki drzew 
i wykonali zielniki. Podsumowaniem projektu 
była wystawa fotograficzna pt „Drzewo w fo-
tografii” i specjalny numer szkolnej gazetki.

Program własny
„Przez zabawę

do nauki języka angielskiego” 

Program ten w latach 2006-2009 realizowa-
ła pani Katarzyna Kasprzykowska. Podejmowane 
działania miały na celu integrowanie i przenikanie 
języka angielskiego we wszystkie omawiane obsza-
ry tematyczne oraz przygotowywanie przedstawień 
teatralnych z elementami języka angielskiego Miały 
formę gier i zabaw. Uczniowie uczyli się także języ-
ka poprzez śpiewanie piosenek oraz działanie.

Program własny
„Młody Polak Europejczyk”

Program już od trzech lat realizuje pani Ma-
riola Adamik-Beda. Dzieci bawiąc się, poznają kul-
turę, zwyczaje, ciekawostki z krajów Unii Europej-
skiej, przez które „podróżują”. Ich działania stają 
się ich inicjatywą, podlegają też tylko i wyłącznie 
ich ocenie.

Uczniowie przygotowują galerię swoich prac 
składającą się z budowli z klocków, rysunków, 
rzeźb itp. Podsumowaniem całorocznych działań 
jest zwiedzanie tej galerii połączone z warsztatem 
słowno-muzycznym dotyczącym edukacji europej-
skiej.



MUCHOBORSKIE NOWINKI

12

Program własny
„Badanie i ocena stanu środowiska

w najbliższym otoczeniu szkoły”

Projekt prowadzony był  w roku szkolnym 
2008/2009 przez panią Barbarę Boreczek- Gietz, 
panią Marzenę Stekiel-Jarząb, panią Beatę Wo-
lańską i pana Łukasza Przyczynę. Uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych i mate-
matyczno- informatycznych. Prowadzili badania 
środowiska przyrodniczego na terenie osiedla, 
poznawali jego historię, pracowali z mapą, wy-
konali makietę okolic szkoły, opracowywali dane 
statystyczne.

Edukacja ekologiczna realizowana jest 
nie tylko na lekcjach przyrody, ale też w ramach 
projektów opracowywanych przez nauczycie-
li przyrody. Uczniowie uczestniczą w zajęciach 
ekologicznych, plastycznych, w konkursach 
i wycieczkach. W ostatnich latach były realizo-
wane projekty „Woda w moim domu”, „Ja i przy-
roda”, „Czysty las”.

Program realizowany był przez panią Ma-
rzenę Stekiel-Jarząb i Barbarę Boreczek-Gietz. 
Uczniowie poznawali techniki laboratoryjne, 
metody badawcze, uczestniczyli w zajęciach te-
renowych.

Międzyprzedmiotowy projekt badawczy
„Muchobór Wielki

- poznajemy nasze osiedle”

Edukacja ekologiczna

Projekt pod patronatem Prezydenta Miasta 
Wrocławia i ETI+ realizują obecnie panie Mał-
gorzata Krystyańczuk i Mariola Adamik-Beda 
we współpracy ze SP nr 95. Uczniowie klas „0” 
poznawali drzewa, mierzyli grubość pni drzew 
i obliczali wiek drzew. Wykonali albumy z su-
szonych liści, uczestniczyli w wycieczce na Pra-
cze Odrzańskie do Campusu Pracze, poznawali 
ptaki przylatujące do nas na zimę oraz wykonali 
prace plastyczne: „Ptaki cudaki”, „Dzięcioły”, 
„Ptaki rajskie”, „Gile”.

Projekt ekologiczny
„Przyroda - a to ciekawe” 
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Promocja
zdrowia

Świetlica szkolna
„Mrowisko”

We wrześniu 2002 roku po raz pierwszy 
Szkoła Podstawowa Nr 25 przystąpiła do dzia-
łań promujących zdrowy styl życia w ramach 
Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdro-
wie. 

Obecnie realizujemy Program Profilak-
tyczny Szkoły, Program Poprawy Bezpieczeń-
stwa Uczniów „Bezpieczna Szkoła”, Szkolny 
Program Promocji Zdrowia, a także programy: 
„Cukierki” i „Domowi Detektywi”.

Jednym z celów naszych działań jest kon-
tynuowanie „dobrych tradycji” szkoły w zakre-
sie współpracy z rodzicami, opieki nad dziećmi, 
budowania pozytywnych relacji oraz przyja-
znej atmosfery panującej w placówce. Staramy 
się też rozwijać umiejętności poprawnego, kul-
turalnego mówienia i pisania, w szczególności 
dbałość o konstruowanie wypowiedzi z posza-
nowaniem odbiorcy. Pozytywnie motywujemy 
uczniów i rodziców do działania. Promujemy 
zdrowy styl życia, kształcimy umiejętności 
prospołeczne uczniów, przeciwdziałamy prze-
mocy i agresji, a także organizujemy zajęcia 
profilaktyczne na temat uzależnień i zachowań 
ryzykownych.

Realizowane są roczne projekty eduka-
cyjno-wychowawcze, skierowane do naszych 
uczniów. Są one skupione wokół określonej 
tematyki związanej z promocją zdrowia: „Za-
pomniane wartości” (2008/2009), „Jesteśmy 
bezpieczni” (2009/2010) i „Życzliwość na co-
dzień” (2010/2011).

We współpracy z Wydziałem Zdrowia or-
ganizujemy obchody Święta Wiosny, realizuje-
my programy socjoterapeutyczne dla uczniów 
i rodziców, prowadzimy kampanie: „Trzymaj 
się prosto”, „Tydzień dla bezpieczeństwa”, 
„Zdrowa dieta ucznia”. Zajmujemy się pro-
filaktyką wad słuchu i wzroku oraz stomato-
logiczną. W naszej szkole działa także działa 
Klub Liderów Zdrowia.

Świetlica jest w naszej szkole niezbęd-
na. To w niej każdego dnia w sumie po-
nad 200 dzieci z klas 0-III czeka na lekcje 
lub na swoich rodziców po zakończonych za-
jęciach.

W świetlicy uczniami opiekują się: pa-
ni Ewelina Staszewska (kierownik świetlicy), 
pani Aldona Wajdner, pani Ewelina Hudzik 
oraz pani Katarzyna Piontek.

Uczniowie mają do dyspozycji trzy 
pomieszczenia. Odrabiają tam lekcje, grają 
w różne gry, oglądają edukacyjne filmy, ba-
wią się zabawkami. Uczestniczą w zajęciach: 
muzycznych, relaksacyjnych, profilaktyczno-
wychowawczych „Z uśmiechem przez świat”, 
ekologicznych „Ziemia w Twoich rękach”, 
„Podróż za jeden uśmiech”, czy też zręcznoś-
ciowo-manualnych. Wykonują bardzo dużo 
prac plastycznych i technicznych, które po-
tem mogą sprzedawać na organizowanych 
kiermaszach. Biorą też udział w zajęciach bi-
bliotecznych „Książka i zabawa” oraz w akcji 
„Cały Wrocław czyta dzieciom”.

Wychowankowie świetlicy aktywnie 
uczestniczą w działaniach proekologicznych. 
W tym roku zbierają zużyte baterie i plastiko-
we nakrętki oraz materiały wykorzystywane 
do prac plastycznych.

Ponadto dzieci biorą udział w licznych 
konkursach organizowanych wewnątrz świet-
licy oraz w konkursach organizowanych 
przez świetlice innych szkół we Wrocławiu.
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Samorząd
Uczniowski Wolontariat

Samorząd uczniowski działa w naszej szko-
le pod opieką pani Katarzyny Błasiak i pani Alek-
sandry Laskowskiej-Szatan. Tworzą go przedsta-
wiciele wszystkich klas. Samorząd Uczniowski 
włącza się w różne akcje charytatywne, zajmuje 
się akcją „Szczęśliwy numerek”, organizuje „Ty-
dzień Życzliwości” oraz Walentynki. Jego przed-
stawiciele prowadzą także apele szkolne.

Na początku roku szkolnego organizowane 
są wybory władz samorządu: przewodniczące-
go i jego zastępcy. Trwa prawdziwa kampania 
wyborcza. Są kolorowe, duże plakaty wyborcze 
z pomysłowymi hasłami, czy dobrze przygoto-
wane i opracowane ulotki. Sprawnie działają ko-
mitety wyborcze, które mocno wspierają swoich 
kandydatów.

W wyborach biorą udział wszyscy ucznio-
wie klas IV-VI. Głosują w obecności nauczy-
ciela i pod bacznym okiem Komisji Wyborczej, 
w składzie której są ich przedstawiciele.

W tym roku wybory przebiegały spokojnie 
i bardzo sprawnie. Po zakończeniu głosowania 
rozpoczęła pracę Komisja Skrutacyjna czyli ta, 
która liczy głosy. W jej składzie znaleźli się 
przedstawiciele wszystkich klas IV-VI.

Wygrała Zosia Andryśkiewicz z klasy V b, 
natomiast zastępcą została Natalia Penar z kla-
sy IV b, a ich współpracownikami: Katarzyna Du-
ziak z klasy VI b, Paulina Skutecka z klasy VI a 
i Jolanta Stępień z klasy V a.

przewodnicząca SU - Zofia Andryśkiewicz

W naszej szkole uczniowie uczą się, 
czym jest bezinteresowna praca na rzecz 
innych. Wolontariat cieszy się bardzo du-
żym zainteresowaniem.

Pierwszym polem działania jest 
przedszkole. Wolontariusze przychodzą 
do grup i pomagają opiekować się ma-
luchami. Bawią się z nimi. Mają cotygo-
dniowe dyżury.

Drugą akcją dla wolontariuszy jest 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Chętni kwestują przez całą pierszą nie-
dzielę stycznia na ulicach Wrocławia, 
zdobywając fundusze na zakup sprzętu 
dla chorych dzieci. Również i ta akcja cie-
szy się dużym zainteresowaniem.

Nową akcją związaną z wolonata-
riatem są „Pola nadziei”. To akcja sadze-
nia żonkili, które są symbolem nadziei. 
Gdy wyrosną, zostaną ścięte, a dochód 
z ich sprzedaży będzie przeznaczony 
na opiekę nad chorymi przebywających 
w hospicjach.

W akcje wolontariatu włączają się 
chętnie uczniowie naszej szkoły. Uczest-
niczą też w zbiórkach przyborów szkol-
nych, czy odzieży dla bardziej potrzebu-
jących.

Mamy wśród naszych uczniów lau-
retkę Ogólnopolskiego Samorządowego 
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspa-
niałych”, którego celem jest wyłonienie 
i promowanie pozytywnych zachowań, 
działań i postaw młodzieży, przeciwdzia-
łanie przemocy i agresji oraz upowszech-
nienie młodzieżowego wolontariatu. Jest 
nią ubiegłoroczna absolwentka Aleksan-
dra Ogonowska.

Cieszymy się, że tak wielu uczniów 
naszej szkoły gotowych jest poświęcać 
swój czas, pracując dla innych.
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Wycieczki
i zielone szkoły

Świetlica
środowiskowa

Świetlica Środowiskowa znajduje się 
za salą gimnastyczną naszej szkoły. Opie-
kuje się nią fundacja PROM. Każde dzie-
cko może uczęszczać na zajęcia, jeśli tylko 
chce. Do świetlicy wiodą strome i kręte scho-
dy. Prowadzą tam zajęcia nasi nauczyciele: 
pan Łukasz Przyczyna oraz panie Marze-
na Stekiel-Jarząb, Teresa Pawłowska, Lidia 
Wójcik, Katarzyna Kasprzykowska, Janina 
Ziółkowska, Renata Jarych oraz Aleksandra 
Laskowska-Szatan.

Często i chętnie przychodzą tam dzieci 
z młodszych klas pobawić się, czy odrobić 
lekcje. Dla starszych są m.in. zajęcia wy-
równawcze np. „Pogotowie matematyczne”, 
czy „Powtórka szóstoklasisty”.

Dzieci zapisane do świetlicy jeżdżą rów-
nież na wycieczki w okolice Wrocławia, wy-
chodzą do kina, czy na basen.

W świetlicy znajdują się dwa kompute-
ry z różnymi grami. W oddzielnym pomiesz-
czeniu jest kuchnia. Są w niej różne smako-
łyki dla uczestników zajęć np. wafle ryżowe 
i płatki kukurydziane. W czasie, gdy panuje 
na dworze sroga zima, można przyjść i napić 
się gorącej herbaty. Świetlica wyposażona jest 
w bloki, mazaki, kredki itp., czyli wszystko 
czego potrzebują mali artyści. Pomieszczenie 
jest przystosowane do potrzeb uczniów i na-
uczycieli.

Polecam zajęcia wyrównawcze, napraw-
dę wiele dają. 

Paulina Skutecka

Ważnym elementem pracy wychowawczej 
jest integrowanie zespołów klasowych, realizo-
wane poprzez wspólne działania w klasie oraz or-
ganizowanie wycieczek szkolnych. W czasie 
wycieczek dzieci nie tylko świetnie się bawią, 
ale również poznają miejsca ciekawe pod wzglę-
dem przyrodniczym i historycznym.

wycieczka klas VI do Czech
październik 2010

wycieczka klas IV do Lorki
czerwiec 2010

wycieczka do Lwowa
maj 2010

wycieczka klas V do Warszawy
maj 2010
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TRADYCJE SZKOŁY

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
to przede wszystkim przywitanie przez panią dyrektor 
wszystkich uczniów, a w szczególności najmłodszych 

uczniów zerówki i pierwszoklasistów.

 W Dniu Patrona Szkoły uczniowie
uczestniczą w uroczystym apelu, składają kwiaty

pod pamiątkową tablicą i na Cmentarzu Osobowickim
gdzie jest pochowany Franciszek Juszczak.

W Dniu Edukacji Narodowej
uczniowie spotykają się ze swoimi nauczycielami

na zajęciach wychowawczych i na apelu,
na którym prezentują swoje talenty

i umiejętności recytatorskie i wokalne.

W Dniu Papieskim zawsze pamiętamy
o rocznicy wyboru Polaka Karola Wojtyły na papieża.

Od wielu lat z okazji Święta Niepodległości
spotykamy się na apelu, przypominamy jak wyglądała 
droga Polski do wolności. Uczniowie pod kierunkiem 

swoich nauczycieli przygotowują przedstawienie.
Na wieczornicy nie brakuje wspólnych śpiewów
pieśni historycznych z okresu I wojny światowej.
Przyłączają się do nas zaproszeni goście i rodzice.

W dniu 11 listopada uczniowie uczestniczą
w Radosnej Paradzie Niepodległości.

Dzień Życzliwości obchodziliśmy po raz trzeci.
W tym dniu rozmawiamy o tym, że warto być

życzliwym dla innych, wybieramy najbardziej życzli-
wych uczniów i nauczyciela. Uczniowie uczestniczą

też w akcjach, w których przychodzą z pomocą najbar-
dziej potrzebującym.

Pasowanie na ucznia
to uroczysty dzień dla pierwszoklasistów.

Pani dyrektor wielkim piórem
mianuje ich na uczniów naszej szkoły.
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Tradycyjnie w ostatnim dniu przed przerwą świąteczną 
uczniowie w galowych strojach i w świątecznym nastro-
ju spotykają się na klasowych wigiliach, składają sobie 
życzenia, wspólnie śpiewają kolędy, a później oglądają

jasełka przygotowane przez rówieśników.

Przegląd Młodych Talentów to organizowana
od kilku lat impreza, na którą z niecierpliwością

czekają wszyscy uczniowie. Co roku coraz liczniejsza 
grupa prezentuje swoje różnorodne talenty, często zaska-

kujące i niezwykłe. Finaliści występują później
przed całą społecznością szkolną.

Na bale karnawałowe niecierpliwie czekają przde 
wszystkim najmłodsi uczniowie. W szkole robi się 

kolorowo od barwnych strojów księżniczek, piratów, 
Batmanów i muszkieterów. Starsi uczniowie bawią się 

natomiast na karnawałowej dyskotece.

W Dniu Otwartym Szkoły
gościmy w naszych murach przedszkolaków

i ich rodziców. Pokazujemy im szkołę.
Dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach
plastycznych, językowych, gimnastycznych,

oglądają wystawy prac uczniowskich.

Dzień Dziecka obchodzony jest bardzo uroczyście. 
Wszyscy spotykają się na apelu, na którym pani dyrektor 
składa uczniom życzenia. Po nim uczniowie biorą udział 
w różnych grach i zabawach sportowych oraz atrakcyjnej 

loterii, w której każdy los wygrywa.

Bardzo uroczyście żegnamy szóstoklasistów,
którzy kończą naukę w naszej szkole.

Jest ślubowanie, przekazanie sztandaru, życzenia suk-
cesów w nowej szkole. A później jeszcze wręczenie 
świadectw, podziękowania dla rodziców, pożegnania 

z wychowawcami i nauczycielami.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
to czas podsumowania całorocznej pracy.

W tym dniu cieszymy się z naszych sukcesów,
nagradzamy najbardziej pilnych uczniów i oczywiście 

życzymy słonecznych i udanych wakacji. 

Bal szóstoklasisty to okazja do wspólnej zabawy
szóstoklasistów z rodzicami, nauczycielami

i wychowawcami. Rozpoczyna go uroczysty polonez.
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SZKOŁA W OCZACH UCZNIÓW
Bardzo chętnie chodzę do szkoły i czuję się 

w niej dobrze. Panuje tu ciepła atmosfera. War-
to do niej przychodzić, gdyż zawsze można się 
czegoś ciekawego dowiedzieć, a ułatwiają nam 
to dobre stosunki z naszymi nauczycielami.”

Martyna (klasa VI c)

W mojej szkole dobrze się czuję. Cenię za-
angażowanie nauczycieli w sprawy uczniów i to, 
że nauczyciele lubią swoich uczniów. Zajmują 
się nami i spędzają z nami dużo czasu. W szkole 
jest dużo kółek zainteresowań i zajęć wyrównaw-
czych.

Jakub (klasa VI c)

Kiedy przychodzę do szkoły, lubię spotykać 
się z innymi dziećmi. Najbardziej w szkole lubię 
się uczyć i spotykać na korytarzu swoją starszą 
siostrę. Na przerwach bawię się z moją koleżan-
ką. Moim ulubionym przedmiotem jest język an-
gielski. Uczę się nowych słówek i bawię się.

Olimpia (klasa I b)
W mojej szkole czuję się dobrze. Najbar-

dziej lubię koleżanki i kolegów z mojej klasy. 
Lubię chodzić do biblioteki, bo jest tam dużo 
książek i mogę sobie je poczytać. Najbardziej 
lubię informatykę, a na przerwach rozmawiać 
z koleżankami.

Ola (klasa I b)
W naszej szkole panuje miła atmosfera, na-

uczyciele są mili. Cenię też to, że są sprawiedli-
wi.

Rafał (klasa VI c)
W mojej szkole najbardziej podobają mi 

się wyjazdy na basen i wycieczki. W szkole jest 
najciekawiej, gdy mamy WF. Moja szkoła jest 
wspaniała.

Paulina (klasa III b)
Dlaczego nasza szkoła jest wyjątko-

wa? Bo my chodzimy właśnie do tej szkoły, 
a nie do innej, bo mamy tu wielu przyjaciół i pra-
wie wszystkich znamy. Co w niej chcielibyśmy 
zmienić? Kolor!

Hania (klasa VI a)

W mojej szkole najbardziej lubię naszą pa-
nią i jeżdżenie na basen i jeszcze WF. Moja szko-
ła jest bardzo ciekawa i fajna.

Julia (klasa III b)

Szkoły w zasadzie są takie same, lecz ma 
coś takiego w sobie, dzięki czemu chce się do niej 
chodzić. Może wydaje się mała w porównaniu 
do innych szkół, ale dla mnie jest wielka.

Ania (klasa VI a)

Nasza szkoła jest miła i zawsze przyjazna 
dla uczniów. Każdy nauczyciel jest gotów po-
móc uczniowi, uczennicy w potrzebie. Szkoda, 
że czasami stawiają jedynki, a tak rzadko szóstki. 
Nigdy nie zamieniłabym mojej szkoły na inną.

Hania (klasa V a)

Bardzo lubię spędzać czas w szkole, cho-
ciaż przeszkadza mi ranne wstawanie i męczące 
zadania domowe. Ale pomimo tego podoba mi 
się moja szkoła ze względu na miłych nauczycie-
li, ciekawe lekcje i czas spędzany z przyjaciółmi. 
W szkole najbardziej podobają mi się moje dobre 
oceny. 

Oliwia (klasa IV a)

Mogłabym powiedzieć „Szkoła jest bom-
bowa” albo „Zawsze tak super jest na lekcjach”, 
ale nie będę Was okłamywać. Nie twierdzę, 
że nie lubię szkoły, ale z kilku rzeczy nie do koń-
ca jestem zadowolona. Za dużo czasu poświęca-
my zadaniom domowym, a biblioteka jest sta-
nowczo za mała. Nie wspomnę już o wyjątkowo 
głośnych przerwach. Natomiast bardzo podobają 
mi się dodatkowe zajęcia np. kółko dziennikar-
skie. Moimi ulubionymi przedmiotami są język 
polski, plastyka i język angielski, ponieważ inte-
resuję się literaturą i sztuką od wielu lat i dostaję 
z tych przedmiotów dobre oceny. Nauczyciele 
wnaszej szkole są po prostu fantastyczni.

Klaudia (klasa IV a)
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Dolnośląski Konkurs Graficzny
„Moja wizytówka”

wyróżnienie - Łukasz Janczak - klasa V c,
Tomasz Nawara - klasa VI b

***
Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 

„Babie lato”
wyróżnienie - Katarzyna Łukojko - klasa VI b

***
II Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej 

„Pocztówka z Wrocławia”
wyróżnienie -  Joanna Zielińska - klasa VI b

***
Międzyszkolny Konkurs Informatyczny

„Historia złotej rybki”
 kategoria: strona WWW

I miejsce - Łukasz Janczak - klasa V c
 kategoria: dokument tekstowy

II miejsce - Izabela Kasenberg - klasa V a
kategoria: grafika komputerowa

III miejsce - Barbara Andrulewicz - klasa V a
***

Międzyszkolny Konkurs Informatyczny
„Technika wczoraj, dziś i jutro”

organizowany przez Politechnikę Wrocławską
w ramach X Festiwalu Nauki i Techniki

I miejsce - Eryk Rozpendek,
Mikołaj Klimiuk - klasa V c

2008/2009
Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej

„Stawiam na zdrowie”
II miejsce - Marcelina Pawlak - klasa II b

***
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

„Ojczysty dom”
kategoria: grafika komputerowa

wyróżnienie - Jason Jarikre - klasa III b

2006/2007
II Międzyszkolny Konkurs Informatyczny

„Ostrów Tumski kolebką Wrocławia”
kategoria: prezentacja multimedialna

II miejsce - Ewelina Koneczniak,
Karolina Litwicka - klasa VI c

***
II Europejski Przegląd Szkół „Szkoła z pasją”

kategoria: prezentacja multimedialna
wyróżnienie - Eryk Rozpendek - klasa IV c

***
Konkurs Twórczości Prośrodowiskowej

 „Wrocław w czterech porach roku”
kategoria: prezentacja multimedialna
wyróżnienie - Ewelina Koneczniak

Karolina Litwicka - klasa VI c,
Nikita Krzyżanowska - klasa V b

***
Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej

„Historia Świętego Mikołaja”
kategoria: dokument tekstowy

II miejsce - Daria Białobrzycka - klasa IV c

2007/2008
III Europejski Przegląd Szkół

„Tolerancja w szkole” pod patronatem
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

kategoria: prezentacja multimedialna
wyróżnienie - Kamila Peszko - klasa V c

***
Miejski Konkurs Grafiki Komputerowej

i Prezentacji Multimedialnej
„Legenda o Wrocławiu” i „Moje osiedle”

II miejsce - Katarzyna Łukojko - klasa VI b
wyróżnienie - Joanna Zielińska - klasa VI b

Ważnym elementem działalności naszej szkoły jest organizowanie konkursów oraz przy-
gotowywanie uczniów do udziału w nich.Pozwala to nie tylko rozwijać wiedzę i zainteresowa-
nia dzieci, ale stwarza możliwości odnoszenia przez nie sukcesów.Zapraszamy do zapoznania 
się z najważniejszymi osiągnięciami naszych uczniów z ostatnich pięciu lat.

KONKURSY INFORMATYCZNE
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Międzyszkolny Konkurs Informatyczny
„Wrocławskie legendy”
kategoria: strona WWW

II miejsce - Łukasz Janczak - klasa VI c
***

I Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskie-
go i Informatyki „Easter at my home”
kategoria: prezentacja multimedialna

I miejsce - Barbara Andrulewicz - klasa VI a
III miejsce - Izabela Kasenberg - klasa VI a

***
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

„10 sposobów na poznanie Wrocławia”
organizowany pod patronatem
Wydziału Edukacji i WCDN

kategoria: prezentacja multimedialna
i dokument tekstowy

finaliści: Aleksandra Cieślak,
Alicja Gabryliszyn - klasa V a,

Julia Bogacz, Katarzyna Gieranin,
Adrianna Siepsiak - klasa VI a,

Magdalena Domagała, Weronika Bury,
Paulina Kędzia, Klaudia Klimek - klasa VI b

Aleksandra Byrska, Kamila Peszko,
Aleksandra Pawlik, Eryk Rozpendek,

Jacek Kwiatkowski - klasa VI c
***

IV Europejski Przegląd Szkół
„Godność Dziecka” pod patronatem
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

kategoria: prezentacja multimedialna
wyróżnienie

Krystian Białobrzycki - klasa III a,
Mateusz Szygulski , Jason Jarikre,

Zofia Andryśkiewicz, Michał Markiewicz, 
Wiktor Grudzień - klasa III b

2009/2010
VII Internetowy Konkurs Grafiki Komputerowej

„Bezpieczna droga do szkoły”
III miejsce - Julia Janas - klasa II a

***
II Międzyszkolny Konkurs

z Języka Angielskiego i Informatyki
„Halloween”

kategoria: prezentacja multimedialna
wyróżnienie: Zuzanna Kluk - klasa V b

i Marek Olchówka - klasa VI a

VII Internetowy Konkurs Grafiki Komputerowej
„Bezpieczna droga do szkoły”

III miejsce - Julia Janas - klasa II a
***

III Międzywojewódzki Konkurs 
„Dolnośląska kolej dawniej i dziś”

kategoria: prezentacja multimedialna
III miejsce - Katarzyna Duziak - klasa V b

***
V konkurs grafiki i prezentacji multimedialnej

„Wrocław widziany z brzegu Odry”
II miejsce - Martyna Idasiak - klasa V c

***
Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej

„Moja podróż w kosmos”
wyróżnienie - Marek Olchówka - klasa VI a

***
Międzyszkolny Konkurs Twórczości

Prośrodowiskowej „Wrocławianie Na Polanie”
pod patronatem 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

kategoria: prezentacja multimedialna
III miejsce zespołowo:

Martyna Idasiak, Natalia Zając,
Patrycja Pietrołaj - klasa V c

kategoria: grafika komputerowa
I miejsce zespołowo

Paulina Ambrozik, Jolanta Stępień,
Anna Stępień, Patrycja Szymańska,

Hania Turska - klasa IV a

2010/2011
V międzyszkolny

Konkurs Grafiki Komputerowej
„Folklorystyczne nutki w muzyce Chopina”

I miejsce - Martyna Idasiak - klasa VI c
III miejsce  - Szymon Grabek - klasa IV a

wyróżnienie - Paulina Ambrozik - klasa V a
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KONKURSY PRZYRODNICZE

2007/2008

Wrocławski Konkurs Ekologiczny
„Przyroda nie zna kary ni nagrody,

zna tylko konsekwencje”
III miejsce - Konrad Falender - klasa VI b,

Anna Pisula - klasa VI a
***

I Wrocławski Konkurs Przyrodniczy
II miejsce - Konrad Falender - klasa VI b

III miejsce - Anna Pisula - klasa VI a
finaliści - Wojciech Piotrowski - klasa V a,

Franciszek Hackemer - klasa VI b,
Wiktor Duczemiński - klasa V b

KONKURSY MATEMATYCZNE
2006/2007

Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny”
laureat - Wojciech Piotrowski - klasa IV a

2007/2008

Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”

wyróżnienie - Wojciech Piotrowski - klasa V a

2008/2009

Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny”
laureat - Wojciech Piotrowski - klasa VI a

***
XI Dolnośląski Festiwal Nauki 2008

„Maraton Matematyczny 2008”
finaliści - Wojciech Piotrowski - klasa VI a

Wiktor Duczemiński - klasa VI b
***

Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”

wyróżnienie - Wojciech Piotrowski - klasa VI a

2009/2010

Finał Konkursu Lingwistycznego
„Wieża Babel”

I miejsce - Aleksandra Cieślak - klasa VI a
***

Wojewódzki
„Matematyczny bieg na orientację”

V miejsce drużynowo:
Aleksandra Ogonowska,

Mikołaj Omelaniuk - klasa VI b,
Zuzanna Kluk - klasa V b

2008/2009
Konkurs Twórczości Prośrodowiskowej

„Młody Wrocławianin wie

jak środowisko chroni się”

kategoria: projekt badawczy

I miejsce zespołowo:

Magdalena Domagała - klasa VI b,

Krzysztof Jurkiewicz, Michał Słomski,

Mateusz Magierowicz - klasa V a

***

II Wrocławski Konkurs Przyrodniczy

III miejsce - Izabela Kasenberg - klasa VI a

finaliści - Patrycja Woś, Barbara Andrulewicz 

- klasa VI a, Maciej Wedeman - klasa VI b
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KONKURSY PLASTYCZNE

2006/2007

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
„Magia świąt Bożego Narodzenia

w szklanych kulach zaklęta”
nagroda - Ewa Karnas - klasa VI c

2007/2008

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
„Święta Bożego Narodzenia w witrażu”
wyróżnienie - Agnieszka Baczewska,

Joanna Zielińska - klasa VI b
***

XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Ziemia jest jedna - Las”

nagroda - Dominika Miąso - klasa VI b,
Joanna Kubis - klasa IV a

wyróżnienie - Aleksandra Cieślak - klasa IV a 
praca zakwalifikowana do wystawy pokonkur-

sowej - Julia Kazalska - klasa IV a

2008/2009
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

„Zakładka ekologiczna”
wyróżnienie - Kamila Dymkowska - klasa III c

***
XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny

o tematyce ekologicznej
z cyklu „Ziemia jest jedna”

„Wszystkie zwierzęta świata”
wyróżnienie - Julia Kazalska - klasa V a

***
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Portret”

zakwalifikowanie prac
do wystawy pokonkursowej:

Aleksandra Dołęgowska - klasa IV a
Julia Kazalska - klasa V a

***
XI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

„Kwiaty dla Mamy”
wyróżnienie - Agata Szczypińska - klasa IV c

2009/2010
XII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

„Kwiaty dla Mamy”
wyróżnienie:

Paulina Ambrozik - klasa IV a
Weronika Domaszewska - klasa VI a 

***
XVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny

o tematyce ekologicznej
„Labirynty podwodnego świata”

nagroda: Kamila Sieniewicz - klasa IV c
Mateusz Maliszewski - klasa VI b

wyróżnienie - Aleksandra Furtak - klasa VI b
***

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„O berło liściakowego króla”

Grand Prix - Małgorzata Kubis - klasa VI a
wyróżnienie - Borys Winczura - klasa IV a

***
Miejski Konkurs Plastyczny
„Wrocław w oczach dziecka

- wrocławskie kościoły”
I miejsce - Joanna Kubis - klasa IV a
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KONKURSY SPORTOWE
2006/2007

Minisiatkówka - zawody dzielnicowe
I miejsce - chłopcy klasa IV

I miejsce - dziewczęta klasa IV
II miejsce - dziewczęta klasa V
II miejsce - chłopcy klasa VI

II miejsce - dziewczęta klasa VI

Minisiatkówka - zawody miejskie
I miejsce - chłopcy klasa IV

I miejsce - dziewczęta klasa IV
II miejsce - dziewczęta klasa V
II miejsce - chłopcy klasa VI

II miejsce - dziewczęta klasa VI

2007/2008
I Etap Biegów Na Orientację we Wrocławiu

I miejsce - Monika Synal - klasa IV a
 III miejsce - Sara Głowińska - klasa VI b,

Marta Mańkowska - klasa V c
V miejsce - Alicja Gabryliszyn - klasa IV a,

Mateusz Ogorzelec - klasa VI b,
Agnieszka Baczewska - klasa VI b

2008/2009
Mistrzostwa Wrocławia

Turniej Basketmanii klas I
I miejsce drużynowo

***
Turniej Basketmanii dziewcząt klas VI

II miejsce drużynowo

***
Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt klas VI

III miejsce drużynowo

***
Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt klas VI

I miejsce - Adrianna Płaskocińska - klasa VI b

***
Finał Stref Wrocławskich Igrzysk

Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym
III miejsce - drużynowo dziewczęta

IX miejsce - drużynowo chłopcy

2010/2011

Międzyszkolne Zawody Rolkarskie
„Spartan-Skate”

V miejsce drużynowo 

KONKURSY RELIGIJNE

2007/2008
Konkurs recytatorski

„Wielbić Boga chcę za piękno przyrody”
organizowany przez Klub Literacki
pod patronatem Akcji Katolickiej

Archidiecezji Wrocław
laureatka - Julia Bogacz - klasa V a

***
Międzyszkolny Konkurs Biblijny

„Ewangelia wg św. Mateusza - czy ją znam?”
I miejsce - Iza Kasenberg - klasa V a 

III miejsce - Klaudia Pilch - klasa VI a

2008/2009
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
„Wielbić Boga chcę słowami poetów”
I miejsce - Julia Bogacz - klasa VI a

wyróżnienie - Kinga Peszko - klasa IV b
***

Międzyszkolny Konkurs Biblijny
„Ewangelia Świętego Łukasza”

II miejsce - Izabela Kasenberg - klasa VI a

2009/2010
Finał Stref Wrocławskich Igrzysk

Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym
III miejsce - dziewczęta drużynowo

V miejsce - chłopcy drużynowo
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KONKURSY JEZYKOWE
2009/2010

Dolnośląski Konkurs Literacki
„La Tour Eiffel Fete Ses 120 Ans”

organizowany przez Ambasadę Francji
i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

kategoria: prezentacja multimedialna
II miejsce - Ola Ogonowska

i Dominika Ruszczak - klasa VI b 
***

Międzyszkolny Konkurs Recytacji
w Języku Angielskim

I miejsce - Mateusz Tabaka - klasa VI b

2008/2009
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy

o Krajach Unii Europejskiej
„W podróży przez Hiszpanię”

II miejsce zespołowo:
Wojciech Piotrowski, Adam Sokołowski

- klasa VI a, 
Magdalena Domagała - klasa VI b,
Aleksandra Ogonowska - klasa V b

***
Wojewódzki Konkurs

„Losy Polaków na Wschodzie
w latach 1939-1956”

II miejsce - Aleksandra Cieślak - klasa V a

2009/2010

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach
Unii Europejskiej „W podróży przez Grecję”

I miejsce zespołowo:
Aleksandra Ogonowska - klasa VI b,

Kamila Bańdura, Joanna Łukojko - klasa V b
***

XVI Ogólnopolski Samorządowy
Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

laureatka - Aleksandra Ogonowska
- klasa VI b

***
Międzyszkolny Konkurs
„Famous Polish People”

wyróżnienie - Martyna Idasiak - klasa V c

INNE KONKURSY

2006/2007
Ogólnopolski Konkurs dla Modelarni

II miejsce - zespołowo

2007/2008
VI Ogólnopolskie Zawody Modeli Robotów

i Jednostek Ratowniczych
I miejsce - Paweł Moroz - klasa III c

III miejsce - Mateusz Szygulski - klasa II b
***

Konkurs Wojewódzki
„Ojczyznę kocham bardziej niż serce własne”
wyróżnienie - Daria Białobrzycka - klasa V c

***
Wojewódzki Konkurs

„Losy Polaków na Wschodzie
w latach 1939-1956”

finalistka - Joanna Kubis - klasa IV a


