
Realizujemy 

poprzez udział w szkol-
nych, miejskich i  gmin-
nych obchodach świąt 
patriotycznych: Święto 
Niepodległości, Święto 
Konstytucji 3 Maja, 
Dzień Żołnierzy Wyklę-
tych, rocznice Września 
1939 roku, rocznica 

Zbrodni Katyńskiej, Dzień Podchorążego, Święto 
Marszałka J.  Piłsudskiego; poznawanie sylwetki 
rotmistrza Witolda Pileckiego, systematyczną 
pracę z Patronem Szkoły (integracja ze środo-
wiskiem lokal-
nym, obcho-
dzenie corocz-
nie „Święta 
Szkoły” i „Świę-
ta Pułku”, 
organizację 
Spotkań Po-
koleń z udzia-
łem członków Koła „Rodzina Osiemnastki”, 
współpraca ze środowiskiem lokalnym: 
Jednostką Wojskową w Komorowie, Szkołą 
w Komorowie, MBP, Muzeum DRP).  

Jako jedyna placówka w powiecie ostrowskim 
wygraliśmy ogólnopolski konkurs MEN, 

otrzymując wsparcie finansowe na realizację 
ważnego dla naszej społeczności szkolnej 
projektu edukacyjnego „Godność, wolność, 
niepodległość”. W wyniku różnorodnych 
działań  zw.  z 100 – rocznicą utworzenia 
18. PAL-u, powstała Szkolna Izba Pamięci. 
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Szkoła Podstawowa nr 4 
w  Ostrowi Mazowieckiej 
usytuowana jest w odległości 
ok. 3 km od centrum miasta.  
Walorem placówki jest 
malownicze położenie, dobra 
baza dydaktyczna 
i  doświadczona kadra. 

Szkoła oferuje różnorodne 
formy edukacji, które 
gwarantują wszechstronny 
rozwój ucznia i  stwarzają 
możliwości do  kształtowania 
właściwych postaw. 
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uczniowie uczestniczą 

w Tygodniu Bezpie-
czeństwa, programach 

zdrowotnych, olimpia-
dach (Zdrowego Stylu 

Życia, Wiedzy Pożarniczej), Turnieju Bez-

pieczeństwa w Ruchu Drogowym, próbnych 
ewakuacjach oraz nabywają umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy (spotkania z Policją, 
Strażą Pożarną, ratownikami medycznymi). 

Młodzież bierze 
(spotkania ornitologiczne), 

prowadzi obserwację „szkolnego” bociana, 
: zbiórka makulatury, zużytych baterii, 

nakrętek, Sprzątanie Świata, Święto Ziemi. 
W ramach 

biblioteka szkolna 
otrzymała dotację na zakup nowości 

wydawniczych. Program rozwija zaintereso-
wania 
uczniów 

przez 
promo-

wanie 
i wspie-

ranie 
rozwoju 

czytel-
nictwa 

wśród 
dzieci i młodzieży. Dzięki udziałowi w projek-

cie szkolny księgozbiór  wzbogacił się 
o ok. 900  książek.  

Również 
 zakupiono monitor 

interaktywny (75 cali) do pracowni informa-
tycznej. 

 

 „Doświadczenie 
najlepszym 

nauczycielem.” 
                                                         Cyceron 

 

 
 
 

 

 
 poprzez 

działalność Samorządu Uczniowskiego, który ma 
znaczący wpływ na podejmowane w szkole 
decyzje. Organizuje również życie kulturalne 

(DEN, Święto Wiosny, 
Mikołajki, akcje charyta-

tywne, kiermasze świą-
teczne) oraz wydaje ga-

zetkę szkolną „Od  Kadeta 
do Adepta”. Uczniowie 

aktywnie uczestniczą 
w życiu miasta i kraju, 

m.  in. biorą udział w Mło-
dzieżowym  Forum Rozwoju pod patronatem 

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka. 
 Nasza szkoła współpracuje z Fundacją 

Świętego Mikołaja, która realizuje program 
. Celem 

programu jest finansowa pomoc uczniom 
osiągającym bardzo dobre i dobre wyniki 

w nauce, a ich postawa 

życiowa i działania na rzecz 
środowiska lokalnego 

zasługują na wyróżnienie 
i docenienie. 

W placówce działa 
. Uczniowie uczestniczyli w projekcie 

edukacyjnym „Z podwórka na bieżnię” 
realizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. 

W ramach  

dzieci,  już od pierwszej klasy uczestniczą 
w spotkaniach z przedstawicielami różnych 

zawodów i odwiedzają zakłady pracy. 
W lutym 2018 r. harcerstwo powróciło 

do ostrowskiej „Czwórki” i działa jako 
4 Ostrowska Wielopoziomowa 

. 

W program Wychowawczo – Profilaktyczny 
szkoły na stałe wpisały się następujące 

wydarze-
nia: Dzień 

Papieski, 
Dni Mate-

matyki 
i  Przedmio-

tów Przyrod-
niczych, Dni Bezpieczeń-

stwa i Ekologii, Dzień 
Teatru oraz liczne 

konkursy tematyczne. 
W dniu 28  września 

2018 roku odbyły się 

powiatowe komplek-
sowe ćwiczenia ob-  

ronne  
. Udział w nich 

wzięli funkcjonariusze KPP i KPPSP w Ostrowi 
Mazowieckiej 

oraz uczniowie 
naszej szkoły. 

Funkcjona-
riusze KPP prze-

prowadzili sy-
mulację akcji 

antyterrorys-
tycznej, zaś funkcjonariusze KPPSP - akcji 

ratunkowej poszkodowanych w wyniku deto-
nacji ładunku wybuchowego. 


