OFERTA SZKOŁY
SZKOLNE UROCZYSTOŚCI

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku, od 1956 r. mieści się przy ul. Częstochowskiej 6a. W 1996 r. szkole nadano imię Sybiraków.
Aktualnie uczy się 470 uczniów w 21 oddziałach. Szkoła prowadzi dla chętnych naukę języka białoruskiego dla mniejszości narodowej. Wszystkie sale
wyposażone są w tablice multimedialne z dostępem do Internetu. Nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej odbywa się z wykorzystaniem różnych form aktywności
uwzględniając inteligencję wieloraką dziecka. Nauczyciele dostosowują formy i metody pracy, zabaw do zainteresowań i zdolności dzieci, kształcą kompetencje
kluczowe. Organizują licznie konkursy: plastyczne, recytatorskie, matematyczne, ortograficzne, Kaligrafek, kulinarne „Mały Kucharz” i sportowe. Od wielu lat
integrujemy środowiska placówek przedszkolnych zapraszając przedszkolaki na lekcje, czy Olimpiadę Sportową.

W klasach pierwszych wykorzystywane są Innowacje pedagogiczne „Metoda Dobrego Startu” przy wprowadzaniu liter, czy Projekty edukacyjne: „Kreatywne
myślenie - twórcze działanie”, „Emocje-nasz świat”.. W klasach drugich i trzecich realizuje się Ogólnopolskie Projekty Czytelnicze, Ekologiczne,
Programowania „Kodowanie na dywanie”, „Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa”. Wszyscy uczniowie klas 1 – 3 uczestniczą Programie dla Szkół – przez cały rok
otrzymują bezpłatnie owoce i warzywa. Organizują imprezy klasowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Andrzejki, Spotkania choinkowe, Tydzień
Patriotyczny, Tydzień Zdrowia. Prowadzone są dodatkowe zajęcia kreatywne. W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie wszystkich klas korzystają
z basenu przy ul. Włókienniczej doskonaląc naukę pływania. Oprócz codziennych zajęć edukacyjnych nauczyciele klas edukacji wczesnoszkolnej organizują
ciekawe spotkania w Galerii Ślendzińskich, Operze Podlaskiej, Teatrze Lalek, których celem jest umiejętność korzystania z dóbr kultury, poszerzanie
horyzontów i przestrzeni życiowej uczniów klas młodszych.

UCZESTNICZYMY W RÓŻNYCH AKCJACH

DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Uczniom z orzeczeniem kształcenia specjalnego szkoła organizuje zajęcia ze specjalistami zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Wspaniałą okazją do wychowania dzieci duchu patriotycznym jest imię szkoły i jej patron Sybiracy. To dzięki współpracy ze Związkiem Sybiraków w
Białymstoku poznają losy ludzi zesłanych na Sybir, uczestniczą w ciekawych „lekcjach historii” w organizowanym przez szkołę Dniu Sybiraka. Od wielu lat
prowadzone są wykłady i prelekcje dla rodziców, podnosząc ich kompetencje wychowawcze.Za działalność wychowawczą szkoła została wyróżniona: Medalem
Pro Patria, Medalem Pro Memoria, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, Odznaką Honorową Sybiraka.

NASZE SPOTKANIA

Świetlica szkolna przy SP Nr 4 we współczesnej edukacji pełni bardzo ważną rolę. Jest to miejsce przeznaczone nie tylko do spędzania czasu wolnego,
ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się planowania pracy, samodzielnego
projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształtują uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność
psychoruchową i sprawność manualną. Uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce oraz wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach. Każde
dziecko objęte jest należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Świetlica jest to miejsce relaksu, odpoczynku, wspólnej wesołej zabawy dzieci
spragnionych ruchu i kontaktu rówieśniczego. Miejsce, w którym dzieci bezpiecznie mogą spędzać czas przed i po lekcjach . Jest to przestrzeń inspirująca do
poszukiwań talentów i rozwijania zainteresowań. Świetlica szkolna wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt multimedialny niezbędny do
przeprowadzania zajęć świetlicowych. Świetlica zapewnia wszechstronny rozwój dzieci, nieustanne doskonalenie umiejętności porozumiewania się bez
przemocy, uczy tolerancji, szacunku do drugiego człowieka. W świetlicy prowadzone są zajęcia edukacyjne, plastyczne, muzyczne, konkursy, turnieje
i uroczystości okolicznościowe.

W ŚWIETLICY SPĘDZAMY MIŁO CZAS

WITAMY WIOSNĘ NA WESOŁO

W celu zapewnienia lepszego poziomu dydaktycznego i wychowawczego szkoły realizowaliśmy ostatnio wiele projektów np.:
1. Projekt „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego - Fundacja Wolontariatu Pracowniczego w Warszawie,
2. Projekt Wielokulturowy Białystok – Wielokulturowy Kirgiastan „Razem dla Edukacji” - „Rodzina Polonijna” finansowanym przez Podlaski Oddział

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku i MEN 3. Program „mPotęga” Tytuł projektu: Różne oblicza matematyki,
4. Program „mPotęga” Tytuł projektu: Matematyka w życiu codziennym,
5. Program Ministerstwa Sportu i Turystyki. Organizator Szkolny Związek Sportowy w Warszawie - koordynator i realizator zadania. Lokalne SZS
(Wojewódzkie SZS)
6. AKCJA „Enea Akademia Talentów” - projekt „ Taniec z pasją”,
7. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
8. Projekt pomocowy dla cudzoziemców – Fundacja Perspektywa Obywatelska,
9. Akademia przyszłości – wspomaganie uczniów przez tutorów,
10. Wszystkie kolory świata – projekt UNICEF,
11. Studnia dla Południa – projekt PAH,
12. Maraton Pisania Listów – projekt AI,
13. Dzień Wody,
14. Dzień Kropki,
15. Tydzień Edukacji Globalnej,
16. Kawiarnia Parolo - warsztaty międzykulturowe wspólnie z Aliną Tkaczyk i Fundacją Dialog,
17. Wiosna przedsiębiorczości,
18. Olimpijka Przedszkolaków – integracja z przedszkolami PS 10, PS 14, PS 27,
19. Warsztaty wielokulturowe Fundacji Perspektywa Obywatelska w Warszawie w kl. 4 – 6,
20. Cykl zajęć dla rodziców w ramach edukacji pedagogicznej rodziców,
21. Caritas przy założeniu i działalność Szkolnego Koła Caritas (6 lureatek konkursu 8 Wspaniałych),
22. Stowarzyszenie rodziców dzieci uczących się języka białoruskiego AB – BA przy organizacji jak najlepszych warunków nauczania języka mniejszości
białoruskiej,
23 Projekt „Ekomisja – nie marnuję”,
23. Projekt „Emocje – nasz świat”.
Najważniejsze osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych:
Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych: 2017 – 6 laureatów, 2018 – 4 laureatów, 2019 – 5 laureatów, 2020 – 6 laureatów – zawsze w czołówce
szkół województwa podlaskiego.
Nasze specjalizacje sportowe to: Aerobik i cheerleadering, Pływanie, Unihokej.
Od wielu lat w tych dyscyplinach zdobywamy czołowe miejsca na arenie miasta i województwa:
I miejsce w Województwie w Aerobiku,
I miejsce w Międzynarodowych Prezentacjach w Cheerleaderek,
III miejsce w Igrzyskach Miasta w Unihokeju,
III miejsce w Igrzyskach Miasta w Pływaniu.

UCZYMY SIĘ BAWIĄC

SPORT TO ZDROWIE

Biblioteka szkolna to najbardziej przyjazne miejsce w szkole. Korzystają z niej uczniowie od klasy pierwszej, nauczyciele, rodzice i pracownicy
szkoły. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór - oprócz lektur i książek przydatnych w nauce szkolnej, posiadamy również zbiory wierszy, bajki i baśnie dla
najmłodszych oraz nowości beletrystyczne dla starszych uczniów. To przestrzeń pozwalająca na swobodne czytanie, ale również organizację imprez
kulturalnych, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz umożliwiająca korzystanie z dóbr nowoczesnej technologii (Internet, skomputeryzowany katalog OPAC, itp.).
Zaspakaja przede wszystkim wymagania i potrzeby młodych użytkowników. Aktywna czyli pełna inwencji, pomysłów ukierunkowanych na ucznia, nauczyciela
i rodzica.

BIBLIOTEKA I AKTYW BIBLIOTECZNY

SPOTKANIA Z MUZYKĄ

NASZE PRZESTRZENIE

NOCUJEMY W SZKOLE - SZKOŁA INACZEJ

LEKCJE W KOLOROWYCH SALACH

OD KLASY I DO VIII

SPOTKANIA – PRELEKCJE DLA RODZICÓW

MIKOŁAJKI, ANDRZEJKI, WALENTYNKI

DEKORACJE I PRACE PLASTYCZNE

SUKCESY I TALENTY

POMAGAMY - WOLONTARIAT

