
  



  



  

Programy realizowane 
w Szkole Podstawowej nr 4 

w Łukowie
w ramach projektu 
„Szkoła przyszłości 

w Gminach Ziemi Łukowskiej” 
finansowane przez EFS



  

1. Program grupy wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych.

2. Program festynu- integracja w szkole i w domu 
3. Program klubu internetowego.
4. Program kształcenia politechniczno-historycznego.
5. Program muzykoterapii
6. Program pracy z uczniem zdolnym z matematyki
7. Program ferii zimowych
8. Program koła dziennikarskiego
9. Program kształtujący umiejętności kluczowe               

                  z matematyki do sprawdzianu po klasie 
VI



  

10. Program kształtujący umiejętności kluczowe z języka 
      polskiego  do  sprawdzianu po klasie VI
11. Program mini piłki koszykowej
12. Program „Moja Mała Ojczyzna”
13. Program rozwijający zdolności i zainteresowania 
uczniów  
      kształcenia zintegrowanego.
14. Program warsztatów językowych z języka niemieckiego 
                  
      i francuskiego. 
15. Program „Szkoła Przetrwania”
16. Program świetlicy socjoterapeutycznej
17. Program obozu rehabilitacyjno- rekreacyjnego



  



  

Festyn 
integracyjny

„ Integracja w szkole    
           i w domu „

czerwiec 2007 



  

Festyn integracyjny  
czerwiec 2007



  

Festyn integracyjny  
czerwiec 2007



  

Festyn  integracyjny 
 czerwiec  2007



  

Festyn  integracyjny 
 czerwiec  2007



  

Festyn  integracyjny 
 czerwiec  2007



  

Festyn  integracyjny 
 czerwiec  2007



  

Festyn  integracyjny 
 czerwiec  2007



  

Festyn  integracyjny 
 czerwiec  2007



  

Festyn  integracyjny 
 czerwiec  2007



  

Koło
dziennikarsko- 

teatralne



  

Koło dziennikarsko  – teatralne
apel z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1231


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1232


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1235


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1227


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1643


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1230


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1233


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1239


  

Koło dziennikarsko – teatralne
- Święto Szkoły -

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1511


  

Koło dziennikarsko – teatralne
- Święto Szkoły -

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1509


  

Koło dziennikarsko – teatralne
- Święto Szkoły -

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1511


  

Koło dziennikarsko – teatralne
- Święto Szkoły -

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1514


  

Koło dziennikarsko – teatralne

- wycieczka do 
Katolickiego Radia Podlasia -

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1539


  

Koło dziennikarsko – teatralne

- wycieczka do 
Katolickiego Radia Podlasia -



  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji obchodów 
Święta Niepodległości

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1641


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji obchodów 
Święta Niepodległości

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1644


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji obchodów 
Święta Niepodległości

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1647


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji obchodów 
Święta Niepodległości

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1648


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji obchodów 
Święta Niepodległości

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1657


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji obchodów 
Święta Niepodległości

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1658


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji obchodów 
Święta Niepodległości

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1659


  

Koło dziennikarsko – teatralne
apel z okazji obchodów 
Święta Niepodległości

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1664


  

Warsztaty 
językowe 

  język niemiecki
  język angielski



  

Warsztaty językowe 
- język niemiecki -

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1631


  

Warsztaty językowe 
- język niemiecki - 

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1632


  

Warsztaty językowe 
- język angielski -

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1619


  

Warsztaty językowe 
- język angielski -

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1620


  

Warsztaty językowe 
- język angielski -

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1621


  

Warsztaty językowe 
- język angielski -

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1622


  

Warsztaty językowe 
- język angielski -

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1623


  

Program zajęć 
kształcących
umiejętności 

kluczowe                
w sprawdzianach      

               i   
egzaminach

po klasie szóstej



  

Nasi uczniowie w roku
szkolnym 2006/2007 napisali

sprawdzian po klasie VI
lepiej od uczniów                         
                   ze wszystkich szkół

podstawowych w Łukowie.

Szkoła nasza uzyskała 
ze sprawdzianu 
wynik 28,8 pkt.



  
Dzięki realizacji tego programu, uczniowie uzyskali 

najwyższy wynik w mieście na sprawdzianie po klasie VI

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1223


  

Jest to najwyższy wynik      
w mieście, ale też wyższy niż
w województwie (26,71 pkt.), 
także wyższy od średniego
wyniku ogólnopolskiego. 

Średni wynik szkół w całej
Polsce , w których uczniowie
przystąpili do sprawdzianu
wynosił 26,57 pkt.



  
Dzięki realizacji tego programu, uczniowie uzyskali 

najwyższy wynik w mieście na sprawdzianie po klasie VI

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1220


  

W dziewięciostopniowej 
skali staninowej uzyskany 
przez naszych uczniów 
wynik plasuje nas na
pozycji 7, co jest 
potwierdzeniem wysokiego 
stopnia osiągnięć uczniów.



  
Dzięki realizacji tego programu, uczniowie uzyskali 

najwyższy wynik w mieście na sprawdzianie po klasie VI

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1225


  
Dzięki realizacji tego programu, uczniowie uzyskali 

najwyższy wynik w mieście na sprawdzianie po klasie VI

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1213


  
Dzięki realizacji tego programu, uczniowie uzyskali 

najwyższy wynik w mieście na sprawdzianie po klasie VI

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1214


  
Dzięki realizacji tego programu, uczniowie uzyskali 

najwyższy wynik w mieście na sprawdzianie po klasie VI

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1218


  

Obóz 
rehabilitacyjno 

-rekreacyjny

Polanica Zdrój



  Obóz rehabilitacyjno - rekreacyjny

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1612


  
Obóz rehabilitacyjno - rekreacyjny

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1613


  
Obóz rehabilitacyjno - rekreacyjny

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1614


  

Program:

Kształcenie 
politechniczno-

historyczne



  

Kształcenie politechniczno-historyczne



  

Kształcenie politechniczno-historyczne
wycieczka do Bałtowa



  

Kształcenie politechniczno-historyczne
wycieczka do Bałtowa



  

Kształcenie politechniczno-historyczne
wycieczka do Bałtowa



  

Kształcenie politechniczno-historyczne
wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego



  

Kształcenie politechniczno-historyczne
wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego



  

Kształcenie politechniczno-historyczne
wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego



  

Program:

 Moja mała 
Ojczyzna



  

Program : Moja mała Ojczyzna
wycieczka do Białowieży 

i Janowa Lubelskiego



  

Program : Moja mała Ojczyzna
wycieczka do Białowieży 

i Janowa Lubelskiego



  

Program : Moja mała Ojczyzna
wycieczka do Białowieży 

i Janowa Lubelskiego



  

Program : Moja mała Ojczyzna
wycieczka do Białowieży 

i Janowa Lubelskiego



  

Program : Moja mała Ojczyzna
wycieczka do Białowieży 

i Janowa Lubelskiego



  

Program : Moja mała Ojczyzna
wycieczka do Białowieży 

i Janowa Lubelskiego



  

Program:

Szkoła 
Przetrwania



  
Szkoła  Przetrwania - Serpelice



  Szkoła  Przetrwania - Serpelice



  Szkoła  Przetrwania - Serpelice



  

Szkoła  Przetrwania - Serpelice



  

Świetlica 

socjoterapeutyczna

   



  

   W oparciu o Program Rozwoju 
Szkoły wyodrębniono pięć 
obszarów działania świetlicy:

zajęcia wspierające rozwój uczniów ze  specjalnymi           
               
                                            potrzebami edukacyjnymi

 zajęcia wspomagające ucznia z problemami w nauce,

 zajęcia dla uczniów z trudnościami wychowawczymi,

 terapia przez sztukę,

 zabawy ogólnorozwojowe,



  

Świetlica socjoterapeutyczna
- robótki ręczne-



  

Świetlica socjoterapeutyczna
- robótki ręczne-



  

Świetlica socjoterapeutyczna
- robótki ręczne-



  

 
 Świetlica socjoterapeutyczna

- robótki ręczne-



  

Świetlica socjoterapeutyczna
- robótki ręczne-



  

Świetlica socjoterapeutyczna
- robótki ręczne-



  

Świetlica socjoterapeutyczna
- terapia EEG metodą Biofeedbecka-



  

Świetlica socjoterapeutyczna
- terapia EEG metodą Biofeedbecka-



  

Świetlica socjoterapeutyczna
zajęcia logopedyczne



  

Świetlica socjoterapeutyczna
Wycieczka do Zamościa                              
   i Roztoczańskiego Parku Narodowego



  

Świetlica socjoterapeutyczna
Wycieczka do Zamościa                         

        i Roztoczańskiego Parku 
Narodowego



  

Świetlica socjoterapeutyczna
Wycieczka do Zamościa                           

      i Roztoczańskiego Parku 
Narodowego



  

Zajęcia :

„Emisja głosu     
           i rozwój 

zdolności 
wokalnych”. 



  

Emisja głosu  
 i rozwój zdolności wokalnych”.

http://www.sp4.lukow.net.pl/?pid=1633


  

Emisja głosu  
 i rozwój zdolności wokalnych”.



  

Emisja głosu  
 i rozwój zdolności wokalnych”.



  

Program 
rozwijający 

zainteresowania      
             i  

zdolności 
uczniów 

kształcenia 
zintegrowanego      

       



  

Program kładzie szczególny nacisk 
na kształtowanie osobowości 
dziecka zdolnego i wspieranie  
rozwoju w sferze  intelektualnej,  
artystycznej i ruchowej. 

Powstał, by dzieci  z klas I- III, 
mogły  rozbudzać i doskonalić  
swoje umiejętności.



  

• Celem głównym programu jest 

rozwijanie  wszechstronnych 
zainteresowań dzieci oraz 

właściwe wykorzystanie ich 
czasu wolnego. 



  

matematyczne, 
ekologiczne, 
plastyczne, 
muzyczne, 
taneczno-ruchowe, 
teatralne, 
rękodzieła, 
językowe.

W programie działają
 koła zainteresowań:



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
- koło taneczne -



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
- koło taneczne -



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
- koło taneczne -



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
- koło taneczne -



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

„Koło żywego słowa”



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

„Koło żywego słowa”



  

Programy rozwijające zainteresowania           
             i  zdolności uczniów  w klasach I-III



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

wycieczka do muzeum



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

wycieczka do muzeum



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

wycieczka do muzeum



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

wycieczka do muzeum



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

„święto pieczonego ziemniaka”



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

„święto pieczonego ziemniaka”



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

„święto pieczonego ziemniaka”



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

„święto pieczonego ziemniaka”



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do lasu



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do lasu



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do lasu



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do lasu



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do piekarni



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do piekarni



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do piekarni



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do piekarni



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do piekarni



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
 koło plastyczne



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
 koło plastyczne



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
 koło plastyczne



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
 koło plastyczne



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
 koło plastyczne



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
 koło plastyczne



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
 koło plastyczne



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
 koło plastyczne



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
 koło plastyczne



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
 koło plastyczne



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III
 koło plastyczne



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do Sernik



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do Sernik



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do Sernik



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do Sernik



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do Sernik



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do Sernik



  

Programy rozwijające zainteresowania i  zdolności 
uczniów  w klasach I-III

 wycieczka do Sernik


