HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4
1945 - 9 X
1945 - 4 XI
1948 - 1 X
1952 - 1 XI
1954 - 1 IX
1967 - V
1968 - 1 IX
1969 - 21 V
1970 - 10 X
1975 - 1 IX
1978 - 1 IX
1980 - 20 XII

1989 - 1 IX

1990 - 10 XI
1995 - X
1996 - IX
1999 - 2 IX
2001 - 1 IX
2002 - 10 IV
2003 - 9 XII
2003 - 18 XII
2003 - XII
2004 - 1 IX

Założono Publiczną Szkołę Powszechną nr 4 w Jarocinie. Przyjęto do
szkoły 290 uczniów, rozmieszczonych w siedmiu klasach. Była to szkoła
koedukacyjna. Swoją siedzibę miała w Pałacu Radolińskich. Obowiązki
kierownika szkoły pełnił p. Edward Winiarski.
Odbyła się uroczystość poświęcenia nowej szkoły.
Przeniesiono szkołę do budynku liceum. W liceum zajmowano 5 klas.
Warunki pracy bardzo się pogorszyły np.: izba lekcyjna na pierwszym
piętrze była zarazem kancelarią, pokojem nauczycielskim, biblioteką
i magazynem pomocy naukowych.
Kierownikiem szkoły został Władysław Wrona.
Rok szkolny 1954/ 1955. Stanowisko kierownika szkoły objął p.
Florian Witkowski.
Szkołę opuścili pierwsi absolwenci klas VIII.
Rok szkolny 1968/ 1969. Szkoła otrzymała z Kuratorium Oświaty
pismo informujące o nadaniu szkole imienia Władysława
Broniewskiego. Powołano na stanowisko zastępcy kierownika szkoły
mgr Łucję Hradecką.
Odsłonięto tablicę upamiętniającą akt nadania imienia Patrona.
Odbyły się uroczystości 25-lecia szkoły. Komitet Rodzicielski ufundował
szkole sztandar.
Rok szkolny 1975/ 1976. Dyrektorem mianowany został p. Henryk
Wieruszewski.
Rok szkolny 1978/ 1979. Naukę w szkole rozpoczęli uczniowie klasy
IV dowożeni z Prus.
Odbyła się uroczysta akademia z okazji 40-lecia szkoły.
Rok szkolny 1989/ 1990. Na stanowisko dyrektora powołano mgr
Zofię Smoczyńską. Wicedyrektorem pozostała mgr Łucja Hradecka.
Drugim wicedyrektorem została mgr Regina Bernat. W szkole naukę
rozpoczęło 1328 uczniów w 41 oddziałach. Obowiązywał 6 - dniowy
plan zajęć.
Szkoła świętowała swoje 45-lecie.
Uroczystość 50-lecia szkoły. Szkoła liczyła 43 oddziały. Naukę podjęło
1394 uczniów. Pracowało 68 nauczycieli.
Rok szkolny 1996/ 1997. Dyrektorem mianowany został mgr Marek
Tobolski. Funkcję wicedyrektorów pełniły mgr Regina Bernat i mgr
Aldona Kostro. W szkole naukę rozpoczęło 1337 uczniów.
Oddano do użytku oddział dla dzieci klas I - III.
Rok szkolny 2001/ 2002. Na stanowisko dyrektora szkoły po odejściu
na emeryturę mgr M. Tobolskiego powołano mgr Aldonę Kostro.
Pierwszy Ogólnopolski Sprawdzian Zewnętrzny w klasach VI.
Organizacja Powiatowego Konkursu Poezji Władysława Broniewskiego
i zdobycie III miejsca przez uczennicę klasy II c
Konkurs „Tradycje i Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku” pod Patronatem Burmistrza Jarocina - III miejsce.
Inauguracja „Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego Południowej
Wielkopolski dla osób niepełnosprawnych”.
Udostępnienie nowej sali multimedialnej oraz wyremontowanej sali
gimnastycznej, części socjalnej przy sali gimnastycznej i świetlicy

2004 – 19 X
2005
2005 - 2 VI
2005 - 13 VIII
2005 - 4 XI
2005 - XII
2006 - 11 VIII
2006 - 3 XI

2007 - 1 IX
2007 - VI
2008 - VIII
2008 - IX
2009 - III
2009 - VII
2009 - 31 VII
2009 - XII
2010 - 12 II
2010 - IV

2010 - 14 IV
2010 - VI
2010 - VIII
2010 - IX
2011 – II - VI
2012 - VI
2012 – VI
2012 – 11 XI
2012 – 6 XII
2013 – 5 III

szkolnej.
Wizyta uczniów SP4 w Parlamencie RP.
Remont, wymiana okien i termomodernizacja szkoły.
Wykonanie nowej bieżni do zajęć sportowych przez Jednostkę
Wojskową 16 Batalionu w Jarocinie.
Drenaż boiska szkolnego do gry w piłkę nożną.
Uroczystość 60-lecia szkoły. Z tej okazji dokonano odsłonięcia tablicy
pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły Wł. Broniewskiemu.
Inauguracja spotkań wigilijnych dla emerytów i pracowników szkoły
w restauracji „Klubowa”.
Wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Przecięto uroczyście wstęgę i oddano do użytku nowe
pełnowymiarowe boisko sportowe do piłki ręcznej ze sztuczną
nawierzchnią oraz nowy plac zabaw dla dzieci.
Rok szkolny 2007/ 2008. Po odejściu na emeryturę mgr Reginy
Bernat funkcję wicedyrektora zaczęła pełnić mgr Elżbieta
Markiewicz.
Laureatką XV Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”
zostaje uczennica klasy IV a Dominika Walczak
Instalacja monitoringu obiektu szkolnego.
Otwarcie nowo wybudowanego parkingu szkolnego.
Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego
zostaje uczennica klasy VI a Dominika Walczak.
Rozpoczęcie budowy nowej sali gimnastycznej.
Szkoła przejmuje opiekę nad odsłoniętą Tablicą Pierwszej Ofiary
II Wojny Światowej na Ziemi Jarocińskiej.
Renowacja Sztandaru Szkolnego.
Otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej.
Ogólnopolski Sprawdzian Klas VI – Szkoła uzyskuje wynik 26,87
pkt, który jest najwyższym wynikiem wśród szkół publicznych
z terenu gminy Jarocin, wyższym od średniej powiatu, województwa
i okręgu.
Przystąpienie do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji
Trzecioklasisty.
Spotkanie z pisarką Joanną Olech.
Modernizacja Sali do zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Szkoła została wyposażona przez Gminę Jarocin w notebooki
Realizacja przez szkołę Gminnego Projektu Unii Europejskiej w wyniku
czego stworzono salę do zajęć specjalistycznych i terapeutycznych
dla uczniów.
Najwyższy wynik w Gminie na Ogólnopolskim Sprawdzianie
Zewnętrznym klas VI.
Szkoła posiada wyczekiwany parking. Z inicjatywy dyrektora
i pracowników szkoły powstał przed szkołą pas zieleni.
Ślubowanie klas pierwszych „W Krainie Baśni”.
„Mikołajkowy Turniej Sportowy” – innowacyjny pomysł nauczycieli
wychowania fizycznego p. R. Gładych i p. E. Wojtkowiak.
Spotkanie p. Wojciechem Koterbą szefem Grupy Rekrutacyjnej
Powstania Wielkopolskiego im. gen. St. Taczaka.

2013 – 27 III
2013 – 7 VI
2013 – 17 VI

2013 – 28 VI
2013 – 2 IX
2013 – 19 IX
2013 – 27 IX
2013 – 14 X
2013 – 15 X
2013 – 15 X
2013 – 11 XI

2013 – 12 XII
2014 – III
2014 – V
2014 – VI
2014 – VI
2014 – 2 VI
2014 – 24 VI
2014 – VI
2014 – 1 IX
2014 – IX
2014 – IX
2014 – IX
2014 – XI
2014 – XI

Kolejny rok uczniowie zdobyli I miejsce w XI Gminnym Konkursie
Czytelniczym dla klas I – III „Witajcie w Lekturowie”.
Festyn „Ja i Ty jesteśmy bezpieczni” – zorganizowany w związku
z „Rokiem Bezpiecznej Szkoły”.
XIV Festiwal Piosenki Szkolnej pod hasłem „Polska – Nasza Ojczyzna”
zorganizowany w związku z obchodami 95 rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wręczenie nagród dyrektora
najlepszym uczniom: Mikołaj Małecki – 40 pkt na Ogólnopolskim
Sprawdzianie Zewnętrznym klas VI, Eliza Bukowska, Natalia Szymczak,
Milena Kolasińska.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/ 2014
Wycieczka klas IV do Biskupina w ramach „żywej lekcji historii”
z inicjatywy p. E. Markiewicz.
I Wybory Mistera Roku Szkolnego – impreza zorganizowana przez
dyrektora szkoły
Dzień Edukacji Narodowej połączony z wręczeniem medali za
pracowitość, zaufanie i elegancję.
Żakowanie i przyjęcie uczniów klas IV do starszej braci uczniowskiej.
Ślubowanie klas pierwszych wraz ze złożeniem przyrzeczenia rodziców.
Akademia
upamiętniająca
Narodowe
Święto
Niepodległości
przygotowana przez uczniów klas: IIIc, VIc. Oprócz młodego pokolenia
patriotyczny występ „Bóg – Honor – Ojczyzna” obejrzeli rodzice
i dziadkowie, którzy ze wzruszeniem wysłuchali podniosłych tekstów
i pieśni patriotycznych.
Wieczornica historyczna z prelekcją na temat wartości Powstania
Wielkopolskiego.
Laureatki Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego: Agata Walczak,
Monika Jędrzejak.
Po raz XII zdobycie I miejsca w Gminnym Konkursie klas I – III
„Witajcie w Lekturowie”.
Najwyższy wynik na Sprawdzianie Zewnętrznym Klas VI wśród
szkół publicznych w powiecie jarocińskim.
X miejsce w Województwie Wielkopolskim w sporcie na 446 szkół
Spartakiada „Jesteśmy w ruchu”. Wielki mecz uczniowie – dorośli
(burmistrz, ksiądz, przedst. RR, radny, strażacy).
Pierwszy raz w historii szkoły na prośbę SU dzieci przybyły do placówki
ze swoimi zwierzątkami.
Zakończenie remontu boiska szkolnego.
Nowy rok szkolny 2014/ 2015 – do placówki przybyli uczniowie
sześcioletni.
Zakończono remont boiska i zgodnie z prośbą uczniów zamontowano
ławki.
Uczniowie klas pierwszych otrzymali z rąk Burmistrza Jarocina
„Zaczarowane kredki”.
Rozpoczęto II edycję akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia zaowocował organizacją akcji
„Śniadanie daje moc”.
Odbyło się spotkanie uczniów z pisarką p. Agnieszką Frączek oraz p.

2014 – XII
2014 – XII
2014 – XII
2015 – II
2015 – II
2015 – III
2015 – IV
2015 – IV
2015 – 2 V
2015 – V
2015 – V
2015 – V
2015 – VI
2015 - VI
2015 – 26 VI
2015 – VI
2015 – VII
2015 – VIII
2015 – IX
2016 – I

2016 – II
2016 – III

2016 - IV
2016 – V
2016 – VI

Reginą Gruchalską.
Maluchy z przedszkola „Stokrotka” i „Bajeczka” bawiły się na
Mikołajkowym Turnieju Sportowym zorganizowanym w naszej szkole.
Odbył się coroczny Konkurs Recytatorski Poezji Władysława
Broniewskiego.
Przed świętami Bożego Narodzenia odbył się Szkolny Koncert Kolęd.
Spotkanie z poezją powstańczą 1944 r. „Tyle nadziei, tyle młodości”.
W czasie ferii zimowych uczniowie klas pierwszych brali udział
w zajęciach prowadzonych metodą projektu, efektem były fantazyjne
papierowe stroje.
Uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „Weseli Ogrodnicy” –
celem było finansowe wsparcie dzieci chorych i niepełnosprawnych.
Spotkanie z twórcą ilustracji książek panem Janem Bajtlikiem.
W związku z obchodami 72 rocznicy Wybuchu Powstania w Getcie
Warszawskim uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej
akcji „Łączy nas pamięć”, samodzielnie wykonali żonkile, które były
symbolem pamięci o bohaterach.
Czczono „Święto Flagi”.
Po zielonej, majowej lekcji przyrody uczniowie posadzili dęby –
symbole siły.
Apel „Bądźmy bezpieczni w sieci” przybliżył uczniom klas starszych
zasady pracy z Internetem.
I Gminny Konkurs Polonistyczny „Za drzwiami baśni”.
W dniu Dziecka odbył się Rockowy Festiwal Piosenki Szkolnej.
Uczniowie brali udział w zajęciach o charakterze projektu prowadzonych
przez dendrologa i archeologa w parku miejskim.
Zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Wręczenie nagród absolwentom
szkoły.
Sukces roku szkolnego – najwyższy wynik punktowy w powiecie
jarocińskim na Sprawdzianie Zewnętrznym klas szóstych.
Remont szatni szkolnej przeprowadzony dzięki środkom
finansowym wypracowanym przez szkołę.
Zamontowanie „poidełka” dla uczniów.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/ 2016
Uczniowie SP po raz pierwszy w historii nocowali w szkole biorąc udział
w poszukiwaniu kamienia Filozoficznego razem z Harrym Potterem
Zorganizowano zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze metodą
projektu. Uczniowie szkoły brali udział w Dniu Bezpiecznego Internetu
Realizowano rządowy program „Książki naszych marzeń”
Cała społeczność szkolna zaangażowała się w zbiórkę „Wesołych
Ogrodników” dla niepełnosprawnych uczniów.
Uchwałą RM połączono Szkołę Podstawową nr 4 i Przedszkole
„Bajeczka” w jedną placówkę – od 1 IX 2016 r. Zespół Szkół nr 4.
Konkurs na dyrektora szkoły wygrała Aldona Kostro.
Uczniowie klas VI po raz kolejny uzyskali bardzo wysoki wynik na
Sprawdzianie Zewnętrznymi zajęli najwyższe miejsce w powiecie.
Po raz pierwszy w historii szkoły uczniowie wywalczyli tytuł

2016 – VII
2016 – VIII
2016 – IX
2016 - IX
2016 – IX

2016 - X
2016 - XI
2016 - XI
2016 - XII
2016 - XII
2017- I - VI

2017 - III

2017 - III

2017 - IV
2017 - VI
2017 - VI

2017 - VI

2017 - IX
2017 – IX

„Najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce”. Uczniowie klas
I –III zabrali szkołę w podróż z piosenką dookoła świata.
Szkoła prowadziła przetarg na budowę nowoczesnego, pięknego
budynku, który połączy szkołę i przedszkole.
Zakończono prace administracyjno-prawne związane z tworzeniem
Zespołu Szkół nr 4.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/ 2017. W wyniku zmian
oświatowych w szkole rozpoczęła naukę tylko „jedna” klasa I.
Żywa lekcja historii - udział w XXII Festynie Archeologicznym pod
hasłem „ Biskupin Archeo – Fasion week”;
VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – patrole uczestników udały się
na teren miasta, aby sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia. W akcji
wzięło udział 338 osób, dzieci dotarły nawet do naszych władz;
Uczniowie wzięli udział w programie czytelniczym „Frazeologizmy
kulturowe na co dzień”
„Śniadanie Daje Moc” pierwszaki wzięły udział w ogólnopolskim
programie i uczyły się zasad zdrowego żywienia;
Uczniowie klas V zaprezentowali przedstawienie „Czym jest Polska?”,
była to piękna lekcja historii dla wszystkich uczniów naszej szkoły;
Odbył się coroczny Konkurs Recytatorski Poezji Władysława
Broniewskiego.
Zorganizowano Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Razem
zmieniamy Internet na lepsze”;
Przez drugie półrocze towarzyszyła uczniom muzyka, wprowadzono
„Muzyczne poniedziałki” – na dużych przerwach można było posłuchać
różnych rodzajów muzyki;
W ciągu całego roku szkolnego realizowany był Szkolny Projekt
Teatralny – klasy IV przygotowały inscenizację legendy „Jak powstał
Jarocin?”;
Uczniowie solidaryzowali się z uczniami niepełnosprawnymi poprzez
udział w Dniu Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Zespołu Downa;
ubrani w kolor niebieski propagowali Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu;
Odbył się III Gminny Konkurs Polonistyczny – „Za drzwiami baśni”,
drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła III miejsce;
Społeczność szkolna jest wrażliwa na krzywdę drugiego człowieka –
w ramach roku z teatrem przygotowano przedstawienie „Planety nadziei”
– spektakl poświęcony przeciwdziałaniu agresji.
Odbył się XVIII Festiwal Piosenki Szkolnej – „Z piosenką
w świat postaw i wartości”.
Rok szkolny 2016/2017 był pełen sukcesów, ale w historii szkoły
wpisze się jako rozbudowa placówki. Od października do czerwca
trwała rozbudowa. Powstał piękny, nowoczesny obiekt, który
połączył szkołę i przedszkole.
Zespól Szkół nr 4 w Jarocinie stał się najpiękniejszą placówką
w Gminie Jarocin.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/ 2018
Uczniowie klas młodszych wzięli udział w „Dniu Kropki”, który
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2017 - X

2017 - X
2017 – XI
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2018 – III
2018 – IV
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2018 – VI

obchodzony jest na całym świecie jako święto kreatywności, talentu
i odwagi.
Trzecioklasiści doskonalili kompetencje czytelnicze biorąc udział
w programie „Frazeologizmy kulturowe na co dzień”
Uczniowie klas czwartych gościli Seniorów z JOK w ramach projektu
„Innowacje dla Seniora”. Wspólnie programowali przy pomocy
klocków Lego Education.
Dzieci klas młodszych uczyli się niesienia madrej i skutecznej pomocy
humanitarnej biorąc udział w projekcie PAH „Zamiast kwiatka niosę
pomoc”
Tego jeszcze nie było – uczniowie klas młodszych robili śniadania dla
swoich kolegów i koleżanek w ramach projektu „Śniadanie daje moc”
Dzieci uczą się bezpieczeństwa oraz ratowania innych biorąc udział
w programie prowadzonym przez ratownika medycznego.
„Muzyczne czwartki” w ramach współpracy dzieci szkoły i przedszkola
realizowały projekt muzyczny, który kruszył nieśmiałość, uczył układu
choreograficznego i wspólnego śpiewu.
Tworząc kultury szacunku w sieci uczniowie klas starszych brali udział
w „Dniu Bezpiecznego Internetu”
Dzieci klas młodszych wzięły udział w kampanii edukacyjnej „Dziecko
bezpieczne na drodze”
Społeczność ZS nr 4 uczy się tolerancji i każdego roku bierze udział
w „Światowych Dniach Świadomości Autyzmu”
Wybór nowego dyrektora. Od września 2018 r. szkołą będzie
zarządzać p. mgr Iwona Tobolska
Zakończenie roku szkolnego 2017/18. Pożegnanie Aldony Kostro ze
społecznością szkolną po 17 latach pełnienia funkcji dyrektora

