
Szkoła została otrzymała tytuł  Szkoły Odkrywców Talentów za następujące 
działania prowadzone w roku szkolnym 2013/2014:

Kółko plastyczne

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych.

Opiekun: Lidia Sochal

Zajęcia kółka plastycznego odbywają się raz w tygodniu dla dwóch grup:dzieci 
młodszych (0-III) i dzieci starszych (IV-VI). Zadaniem kółka plastycznego jest 
zainteresowanie dzieci plastyką,rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, 
pomysłowości, nabywania umiejętności pracy zespołowej, podnoszenia własnej 
wartości. Organizowanie spotkań, które nie krępują i nie ograniczają potrzeby 
rysowania, malowania oraz ćwiczeń manualnych. Podczas zajęć młodzi artyści 
poznają wiele technik m.in. malarstwo, rysunek, bibułkarstwo, papieroplastyka, 
pastele, batik, grafikę, wycinanki, kapiące kredki, rzeźby w gipsie, collage z 
kolorowych papierów, formy przestrzenne z gliny. Tematyka zajęć dobierana jest 
stosownie do pór roku. W trakcie zajęć dzieci wykonują także prace okolicznościowe 
np. na Boże Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka , Walentynki, Wielkanoc. 
Wykonywaliśmy prace konkursowe.

Opis dokonań uczniów: 

2011/2012 SPORT NAS ŁĄCZY-EURO 2012- III międzynarodowy konkurs 
plastyczny; II miejsce , III miejsce, wyróżnienie. SZCZĘŚLIWY DOM, SZCZĘŚLIWA 
RODZINA- powiatowy konkurs plastyczny; I miejsce, wyróżnienie MOJE 
WYMARZONE WAKACJE – gminny konkurs plastyczny; wyróżnienie. NA 
POCZTÓWKĘ I PUZZLE PROMUJĄCE MUZEUM MIODU– gminny konkurs 
plastyczny. 2012/2013 KLEKSOWE PTAKI DZIWAKI I RYBY NA NIBY– wojewódzki 
konkurs logopedyczny; wyróżnienie LEKKOATLETYKA KRÓLOWĄ SPORTU– 
międzynarodowy konkurs plastyczny; 2 miejsce, wyróżnienia TWOJA WIEDZA I 
CZUJKA CZADU W DOMU, TLENEK WĘGLA NIC ZŁEGO NIE ZROBI NIKOMU - 
ogólnopolski konkurs plastyczny; wyróżnienia. ZAGROŻENIA WYPADKOWE W 
INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH– wojewódzki konkurs 
plastyczny; 2 wyróżnienia na szczeblu gminnym. JEŚLI PSZCZOŁY WYGINĄ… - 
gminny konkurs plastyczny; nagroda specjalna.

Kółko teatralne „Zgrana Paka”

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych.

Opiekun: Małgorzata Augustyniak

Celem zajęć kółka teatralnego jest przygotowanie przedstawień teatralnych i ich 
prezentacja przed publicznością. Kółko istnieje od 2001 roku. Skupia uczniów z klas 
IV-VI. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny. Repertuar oparty jest na 



tekstach literackich lub autorskich pomysłach nauczyciela prowadzącego i uczniów. 
W programie znalazły się: inscenizacje wierszy, legend, baśni, przedstawienia 
kabaretowe, proekologiczne, układy taneczne. Do procesu twórczego włączani są 
członkowie kółka teatralnego. Mają oni wpływ na całokształt przedstawienia, 
proponując np. wizerunek dekoracji, dobór kostiumów, przydział ról. Efekty pracy 
artystycznej prezentowano w szkole, na konkursach, uroczystościach 
środowiskowych (m.in. dożynkach gminnych, obchodach świąt), sympozjach, na 
scenach okolicznych domów kultury oraz w gdańskim szpitalu dla dzieci przewlekle 
chorych.

Opis dokonań uczniów: 

Uczniowie w konkursach teatralnych zdobywali liczne nagrody. Podczas VI 
Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Amatorskich Szkół Podstawowych w Teatrze 
Miniatura w Gdańsku, zespół „Zgrana Paka” otrzymał Nagrodę Dyrektora Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta w Gdańsku za przedstawienie „Kopciuszek inaczej”. 
Udział w IX edycji konkursu przyniósł Wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdańsk za 
przedstawienie „Pchła Szachrajka” oraz Nagrodę Dyrektora Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjum Pomorskiego Kuratorium Oświaty za najlepszą kreację 
aktorską dla odtwórczyni głównej roli. Na Festiwalu Teatrów Poszukujących w 
Kolbudach „Zgrana Paka” otrzymała wyróżnienie za prezentację kabaretu „Łoł tok 
szoł”. W Międzyszkolnym Konkursie Recytacji Aktorskiej członkowie grupy 
dwukrotnie zajęli I miejsce.

Sport, piłka nożna

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień sportowych.

Opiekun: Tomasz Dera

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu w ramach godzin dodatkowych oraz zajęć na 
Orliku. Koncentrowały się one na nauce techniki, taktyki i odpowiedzialności za 
zespół. Uczyły zasad fair play. Prowadziły do nawyku aktywnego spędzania czasu 
wolnego.

Opis dokonań uczniów: 

Piłka Nożna 1) FINAŁ WOJEWÓDZKI 04.10.2012 GNIEWINO - IV miejsce w 
województwie dziewcząt Dołgowicz Agata, Olejnik Eliza, Wólczyńska Natalia, 
Wasilewska Paulina, Mechlik Aleksandra, Kisiel Joanna, Wawrzak Wiktoria, 
Lewandowska Paula, Banaszak Zuzia, Furman Weronika 2) FINAŁ WOJEWÓDZKI 
02.10.2013 KWIDZYN - IV miejsce w województwie dziewcząt Olejnik Eliza, 
Dołgowicz Agata, Klamann Natalia, Lewandowska Paula, Wólczyńska Natalia, Kisiel 
Joanna, Pichol Wiktoria, Jasińska Marta, Cymek Aleksandra, Sigda Weronika



Programy europejskie

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych, językowych, 
organizacyjnych, TIK.

Opiekun: Małgorzata Gregorkiewicz

Uczniowie biorą udział w realizacji zadań programów współpracy europejskiej szkół: 
Comenius i e Twinning. Zajęcia odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i służą 
omówieniu i przygotowaniu kolejnych działań uzgodnionych ze szkołami 
partnerskimi. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zdolności w różnych 
dziedzinach: plastyka, muzyka, teatr, technologia informatyczna i komunikacyjna, 
organizacja i zarządzanie. Poszerzają wiedzę o tradycjach i kulturze różnych 
regionów Europy, geografii. Posługują się językiem angielskim i poznają inne języki 
europejskie.

Opis dokonań uczniów: 

Od 2006 roku zrealizowane zostały trzy całoroczne projekty eTwinning: "Lighthouses"
ze szkołą z Włoch, "Welcome to my school, town and region"               ze szkołą z 
Litwy, "Streets of History" ze szkołą z Włoch. Zrealizowane zostały też programy 
Comenius: 2006-2009 "Podobieństwa i różnice w mitach i legendach"         z Wielką 
Brytanią, Islandią i Czechami, 2009-2011 "Nowe ścieżki w Europie"              z 
Hiszpanią, Grecją, Turcją i Włochami. Od 2012r. do 2014r.trwał dwuletni projekt "Our 
lives by the sea" z Wielką Brytanią, Grecją, Francją, Danią, Włochami, Turcją       i 
Hiszpanią, za który szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning.


