
Dni otwarte: 10 - 12.03.2016r.  

(czwartek, piątek, sobota) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiczne Gimnazjum nr 4                                                                                          

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bełchatowie 

ul. Budryka 7, tel. (44) 634 80 98 

e-mail: pg4@dolsatbelchatow.pl 

www.pg4.udl.pl 

 

(Aktualizacja z dnia 04 lutego 2016r.) 

1.  Ilu uczniów obecnie liczy placówka? 

Do Publicznego Gimnazjum nr 4 uczęszcza obecnie 276 uczniów 

zgromadzonych w 12 oddziałach. 

2. Ile pierwszych klas utworzono w obecnym roku szkolnym? 

Zarówno w roku szkolnym 2014/2015 jak i bieżącym 2015/2016 udało nam 

się utworzyć po 4 klasy – na 4 klasy trzecie, które w czerwcu 2014r. i w 

czerwcu 2015r. ukończyły szkołę. W kontekście wszechobecnego niżu 

demograficznego (w szczególności dotykającego osiedle Binków) taki stan 

naboru uważamy za bardzo satysfakcjonujący. Do kandydatów 

zamieszkałych w obwodzie szkoły (SP 12 i częściowo SP 3) dołącza 

corocznie spora rzesza kandydaci z innych obwodów. Mamy nadzieję, że 

nabór na rok szkolny 2016/2017 będzie nie mniej satysfakcjonujący. 

3. Czym te klasy pierwsze wyróżniają się na tle innych? 

Na poziomie klas pierwszych i drugich działa Szkolny Ośrodek Siatkarski 

(tzw. SOS) utworzony we współpracy z Polskim Związkiem Piłki 

Siatkowej i Urzędem Miasta Bełchatowa.  Mamy też grupy piłkarzy – 

przyszłe kadry GKS-u – klasy sportowe o profilu piłka nożna. Nie jesteśmy 
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jednak gimnazjum sportowym, a jedynie gimnazjum z klasami 

sportowymi. W liczbie 12 oddziałów mieszczą się 4 sportowe,                          

2 usportowione i 6 ogólnodostępnych: ogólnych lub z rozszerzonymi 

ścieżkami edukacyjnymi z języka polskiego, języka angielskiego, 

matematyki, informatyki. Kładziemy nacisk na rozwój wiedzy                             

i kompetencji ze wszystkich przedmiotów nauczania i na każdym polu 

– nie tylko sportowym – mamy wymierne sukcesy. Czyli…dla każdego 

coś dobrego. 

4. Ile oddziałów klas pierwszych szkoła planuje utworzyć w nowym 

roku szkolnym? 

 

Z danych demograficznych wynika, że miałyby być 3 klasy pierwsze, 

jednakże potencjalna ilość zgłoszeń i wniosków kandydatów daje szansę 

na utworzenie 4 oddziałów. 

 

5. Jakie te klasy będą, czy będą ukierunkowane? 

Tworzymy klasy tak, by każdy przyszły uczeń znalazł miejsce dla siebie. 

Wychodzimy z założenia, że uzdolnieniami i predyspozycjami uczniów 

trzeba pokierować już na etapie gimnazjum, toteż tworzymy klasy 

ukierunkowane (nie typowo profilowane, bo 

takich – zgodnie                     z obowiązującym 

prawem – na etapie gimnazjów się nie tworzy, 

dopiero w liceum) , tj. wspomniane wyżej 

klasy sportowe:  o profilu piłka nożna oraz o 

profilu - piłka siatkowa (w ramach SOS), 

matematyczno – informatyczną.  Będzie 

także klasa ogólna dla tych uczniów, którym                     

w tym momencie trudno jest jeszcze określić 

drogę własnego rozwoju. 

 

6. Szczególne osiągnięcia szkoły: 

Istotną miarą sukcesu są laureaci i finaliści 

konkursów wiedzy z poszczególnych przedmiotów, organizowane przez 

Łódzkiego Kuratora Oświaty. W tej materii mamy się czym pochwalić. 

Wyciąg z danych  za lata 2007 – 2016 - poniżej:                                                   

Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty:  

2007/2008  

Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: 

laureaci – 1 os.( biologia) 



finaliści- 5 os. ( biologia, j. polski) 

2008/2009 

Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: 

laureat – 1 os.( geografia) 

2009/2010 

Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych: 

laureat – 3 os.( biologia, geografia, historia) 

Laureaci i finaliści Wojewódzkiego Konkursu  Geograficzno-

Biologicznego „ Przez lądy morza i oceany – Europa”  

laureat – 1 os.  

Laureaci i finaliści Wojewódzkiego Konkursu  Geograficzno-

Turystycznego  

„ Przez lądy morza i oceany – Azja” 

laureat- 3 os. 

2010/2011 

Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych: 

laureaci – 2 ( biologia, wiedza o sztuce) 

 

 

 

Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o 

życiu i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „ 

Papież Słowianin”  

finalista etapu wojewódzkiego – 1 os. 

finalista etapu ogólnopolskiego -1 os. 

2011/2012 

Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych:  

finaliści – 3 ( 2 os. biologia, 1 fizyka)  



Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy                                   o Osobie i Czasach 

Karola Wojtyły – Jana Pawła II                    „ Papież Słowianin”  

finalista etapu ogólnopolskiego – 1 os.  

2013/2014 

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Osobie i Czasach Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II  

„ Papież Słowianin”  

finalista etapu wojewódzkiego – 1 os.  

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Mądre żywienie – zdrowe 

pokolenie” 

finalista etapu ogólnopolskiego – 1 os.  

2014/2015 

 

Finalista ogólnopolski i wojewódzki Ogólnopolskiego 

Konkursu Wiedzy o Osobie i Czasach Karola Wojtyły 

Papież Słowianin – 2 os. 

 

2015/2016 (stan na styczeń 2016) 

 

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno-

Turystycznego Przez lądy, morza  

 i oceany 

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z 

Języka Angielskiego  

 

 

 Inne znaczące osiągnięcia to:  

- tytuł „Szkoły odkrywców talentów” nadany 

 przez MEN (r.szk. 2010/2011) - jedyne bełchatowskie gimnazjum; 

 

- tytuł „Szkoła w ruchu” nadany przez MEN                            

w roku 2013/2014, świadczący o tym, że 

przywiązujemy wagę do zdrowego trybu życia                                                      

i aktywności fizycznej;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- laureaci województwa łódzkiego w konkursie  

na projekty wolontaryjne;   

- laureaci ogólnopolskiej kampanii społecznej „Zachowaj trzeźwy umysł”; 

- nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Czas na zdrowie – certyfikat 

- grant w Ogólnopolskim Programie Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja 

 

- nagroda w Międzynarodowym Konkursie Filmowym Moja przygoda  

  w muzeum 

 

- laureat Ogólnopolskiego Konkursu Literatury Fantasy Źródła marzeń 

 

- stypendyści Marszałka Województwa Łódzkiego 

 w ramach Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej;  

- bardzo liczne szkolnego chóru „Fermata” oraz solistów –  5 x Nagroda Grand 

Prix, miejsca I, czasem II i III w skali miasta, powiatu, 

regionu, województwa, a nawet kraju; udział chóru w 

Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych 

„Śpiewająca Polska”, dofinansowanym przez 

Narodowe Centrum Kultury; 

- niezliczone osiągnięcia sportowe – od kliku lat 

 I miejsca na najbardziej usportowione gimnazjum w 

kategorii: Miasto                       i kategorii: Powiat;  

mnóstwo finałów wojewódzkich, a nawet krajowych.  

                            



 

Sukcesy w konkursach na poziomie szkół miejskich (przykład z 2010/2011). 

Wszystkie osiągnięcia są udokumentowane w postaci dyplomów, 

pucharów, podziękowań, które znajdują się na terenie szkoły. 

7. Jak szkoła wypada w testach gimnazjalnych na tle innych 

bełchatowskich placówek? 

Wynik egzaminu gimnazjalnego wstawiony w tabelkę, kratki, rubryki itp. 

jest „suchą liczbą”, która nic nie mówi o danym uczniu. Do tych samych 

rubryk zakwalifikowany jest uczeń zdolny i uczeń z trudnościami                              

w nauce.  O pracy szkoły świadczą różne jej obszary, nie tylko cyfry.                 

Mimo wszystko nie mamy się czego wstydzić: nasze wyniki zazwyczaj 

mieściły się w kolejnych latach w obszarach: średnich, powyżej 

średnich, wysokich. Z wszystkich części egzaminu osiągaliśmy na 

zmianę z PG nr 5 drugi/ trzeci wynik w mieście. Zdarzają się roczniki, 

kiedy z niektórych części wynik jest niższy. Wpływ na to ma np. duża 

liczba uczniów w tym roczniku z opiniami i orzeczeniami z poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. Szczegóły na: www.oke.lodz.pl.                

Wyniki egzaminów w kontekście bardzo wysokich lokat sportowych, nie 

wpędzają nas w kompleksy,  jednakże nieustannie podejmujemy 

działania, które mogą te wyniki podwyższyć.  

 

8. Patron szkoły - czy w jakikolwiek sposób patron oddziałuje na życie 

szkoły, realizowane cele, programy? 

Patrona mamy chlubnego: „Żołnierz, poeta, czasu kurz” – tak pisał  

o sobie w jednym z wierszy. Jak najbardziej sylwetka Patrona rzutuje  

na kształt szkoły. Krzysztof Kamil Baczyński ma być dla młodzieży 

wzorem odpowiedzialności, odwagi i męstwa. Ma uczyć patriotyzmu – 

współczesnego, dla porównania - innego niż ten z bronią w ręku. Bardzo 

uroczyście obchodzimy Dzień Patrona, któremu towarzyszą 4 konkursy – 

dwa szkolne (wiedzy i plastyczny) i dwa powiatowe (recytatorski                         

http://www.oke.lodz.pl/


i literacki). Posiadamy autorski hymn szkoły, którego słowa nawiązują                

do sylwetki Patrona. Organizujemy liczne uroczystości patriotyczne, które 

kreują różnych bohaterów. Jeden z naszych absolwentów -Emil Rośniak- 

został odznaczony Medalem Hellwigów. 

9. Profil, ukierunkowana działalność szkoły, realizowane programy: 

 

Specyfikę naszego gimnazjum stanowią: 

 

- liczne innowacje pedagogiczne (teatralno – medialne, matematyczno – 

informatyczne, historyczno - patriotyczne, ekologiczne, językowe; 

 

- klasy sportowe i usportowione (piłka nożna, piłka siatkowa (SOS), 

lekkoatletyka); 

 

- liczne zajęcia muzyczne – jeden z najlepszych w mieście chórów 

szkolnych FERMATA, zespól wokalny, wytrawni soliści; 

 

- szeroka współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym i dalszym –       

liczne programy (np.: „Bezpieczna +”„Trzymaj formę” , „Wygraj                         

z nudą”, „Bezpieczne  i przyjazne ferie” itp., współpraca z MCK, MiPBP, 

Muzeum Regionalnym , klubami sportowymi: GKS, SKRA, BKL, UKS 

Korona. 

 

- szeroka działalność wolontariatu (nauczyciel naszej szkoły 

Wolontariuszem Roku 2007, zwycięstwo w wojewódzkim konkursie 

wolontaryjnym 2010), prężna działalność charytatywna Koła 

Wolontariatu w każdym roku szkolnym. 

 

O szerokiej współpracy mającej wpływ na rozwój młodzieży                                  

i kształtowanie ich postaw świadczą liczne podziękowania znajdujące 

się na wystawach szkolnych oraz u dyrekcji. 

 

10. Oferta pozalekcyjna, kółka zainteresowań. Jaka ofertę w tym 

zakresie ma  szkoła, ilu uczniów obecnie aktywnie uczestniczy w tego 

typu zajęciach? 

 Pełna oferta zajęć pozalekcyjnych znajduje się na stronie internetowej 

 naszej szkoły (www.pg4.udl.pl) w zakładce: Zajęcia pozalekcyjne.                      

 W niej zawarta jest różnorodność zajęć oraz ilość zapisanych uczniów. 

 Zapraszamy do lektury. Poniżej zamieszamy skrót. 

  Rodzaje zajęć pozalekcyjnych: 
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a) koła przedmiotowe (np. biologiczne, fizyczne, 

językowe); 

b) koła zainteresowań (np. chór szkolny, zajęcia teatralne, 

zajęcia sportowe); 

c) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne 

(np. dla dyslektyków, wyrównawcze z poszczególnych 

przedmiotów, gimnastyka korekcyjna). 

         Przykłady zajęć, które nas wyróżniają: 

 - koło teatralne (teatr profilaktyczny);  

 - koło dziennikarskie (gazetka szkolna „Nasza Czwórka”); 

 - koło matematyczno – informatyczne; 

 - koło ekologiczne; 

 - szkolne koła sportowe (piłka nożna , piłka siatkowa, unihokej, tenis 

    stołowy, koszykówka, lekkoatletyka); 

 - koło ruchu drogowego; 

 - chór szkolny; 

 - zespół wokalny; 

 - zespól instrumentalny (mamy własne pianino, gitarę i perkusję) - jeżeli  

           będą chętni uczniowie. 

 

11. Wycieczki, wyjazdy, zielone szkoły  

 Nieodłącznym elementem procesu edukacyjnego w naszej szkole są   

wycieczki i wyjazdy – do kina, teatrów (Łódź, Częstochowa, Warszawa) 

oraz na wycieczki krajoznawcze 1-, 2-,3-dniowe. Wyjeżdżamy także na 

prestiżowe imprezy sportowe (np. mecze SKR- y). Uczniowie 

zainteresowani postępem w zakresie języka angielskiego mają szansę 

uczestniczyć w wyjeździe do Londynu (w roku szkolnym 2014/2015 

odbył się trzeci taki wyjazd). 

12.  Bezpieczeństwo na terenie szkoły  

Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Posiadamy wewnętrzne procedury dotyczące 

zachowania uczniów na terenie szkoły i poza nią. 

Posiadamy 5 certyfikatów „Szkoły bez przemocy”, 

zdobytych w kolejnych latach szkolnych. 

Jak każda szkoła, jesteśmy objęci monitoringiem 

wizyjnym, którego funkcjonowanie pomaga  w 

zwalczaniu ewentualnych niewłaściwych zachowań.  



Teatr profilaktyczny, jaki działa w naszej szkole, 

pomaga nam                         w profilaktyce 

uzależnień.  

W naszym gimnazjum zatrudniony jest pedagog  

i psycholog szkolny, którzy swoją pracę wykonują 

z misją i pasją. Współpracujemy z Strażą Miejską, 

Policją, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, pielęgniarką szkolną itp. 

Nieustannie monitorujemy poziom bezpieczeństwa (np. poprzez 

ankietowanie uczniów i rodziców), 

 by czuwać nad jego jakością.  

13.   Dni otwarte w naszej placówce:  

 

Co roku organizujemy je w sposób bogaty i różnorodny. W tym roku 

szkolnym odbyły się w dniach: 

 

Dni otwarte: 10 - 12.03.2016r. (czwartek, piątek, 

sobota) . 
Szczegółowy, bardzo bogaty program prezentacji  warunków nauczania, 

pomocy dydaktycznych                         i zdolności uczniów zamieszczony 

jest  na naszej stronie internetowej w zakładce: NABÓR. 

Dodatkowe informacje o placówce PG nr 4: 

Posiadamy bardzo bogatą bazę lokalową i dydaktyczną.  

Oto przykłady: 

- jedyna w mieście szkoła z aulą i sceną (tu w pełni pokażesz swoje talenty!); 

- biblioteka z centrum multimedialnym i czytelnią o powierzchni 100 m; 

- kompleks sportowy „Orlik 2012” z bieżną, skocznią i wielofunkcyjnymi   

boiskami; 

- w roku szkolnym 2013/2014 pozyskaliśmy EKOPRACOWNIĘ z WFOŚiGW 

w Łodzi oraz Zieloną klasę z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  -                

w tych obiektach możesz doskonalić swoją wiedzę z przedmiotów 

przyrodniczych; 

- pełnowymiarowa sala gimnastyczna; 

- profesjonalny sprzęt sportowy o wartości ponad 40.000zł pozyskany w ramach 

SOS-u; 

- tablice interaktywne i ekrany projekcyjne; 

- dobry sprzęt muzyczny i nagłaśniający; 

- kompleks pomocy dydaktycznych „Jak to działa” do nauczania fizyki, chemii               

i biologii. 

Szkoła jest po termomodernizacji, odnowiona, estetyczne sale, korytarze, 

ekspozycje. Przyjdź, sprawdź nas! 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 



Na każde pytanie odpowie i wszelką wątpliwość wyjaśni 

sekretariat szkoły: 44 634 80 98 


