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W obiektywie Wirtualna wycieczka
      
Będąc na Osiedlu Warszawska, w okolicy ulicy Pescantina, trudno nie
zauważyć budynku Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach. Od
pierwszego września 2017 roku obiekt zostanie przekształcony w
Szkołę Podstawową nr 8.
Kolorowy front budynku, okazała pływalnia (wszystkie obiekty niedawno
wyremontowane),  w otoczeniu zielonych iglaków, wyglądają bardzo
estetycznie. Posadzone między tujami ozdobne drzewka i krzewy w
zależności od pory roku przybierają kolor różowo- biały   - wiosną lub
pomarańczowo - czerwony, kiedy jesienią pojawiają się owoce jarzębiny.
Zimą, do tej specyficznej stołówki przylatują różnorodne ptaki. 

Co znajduje się wewnątrz budynku? 
Zapraszamy na dni otwarte 27 marca, od

godziny 17:00!

Dla tych, którzy  nie będą mogli nas odwiedzić, trochę informacji na
temat obiektu.
      Po przekroczeniu drzwi wejściowych, przywita nas portret patrona
szkoły Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ze złoconym mottem. Przy
wejściu, po lewej stronie znajduje się sekretariat szkoły i gabinety dyrekcji.
Na lewo od Patrona  zauważymy drzwi prowadzące do części
przeznaczonej dla młodszych dzieci. Obecnie są to pomieszczenia
przedszkola i SCiDN. Tutaj, podobnie jak na sali gimnastycznej, odbywają
się przedstawienia, akademie lub inne uroczystości szkolne. 
Po prawej stronie od Patrona zważymy wejście do obszernej stołówki, ze
stolikami nakrytymi wesołymi obrusami, dalej  klatkę schodową
prowadzącą na dwie, wyższe kondygnacje oraz zejście do szatni.
Jeszcze bardziej na prawo ciągnie się długi hol udekorowany galerią
obrazów wykonanych przez uczniów. Powędrujemy nim do hali sportowej
- pełnowymiarowej, której pozazdrościć nam może wiele szkół. Po drodze
miniemy dwie sale komputerowe, bibliotekę i czytelnię. W łączniku między
budynkiem, a salą gimnastyczną  wyeksponowano galerię pucharów -
efekt pracy naszych sportowców.  Na końcu holu jest szatnia basenu i
wejście na teren pływalni,  na przeciwko zauważymy sklepik ze
smacznymi zapiekankami.  
      Z parteru, klatką schodową dostaniemy się na piętro. Naszym oczom
ukaże się jasny, przestronny korytarz. W jednej jego części zamontowano
"poidełko".  Na tej kondygnacji znajduje się pokój nauczycielski oraz
kilkanaście sal lekcyjnych. Wiele z nich posiada zaplecza, bardzo
przydatne w pracy każdego nauczyciela.  Na pierwszym piętrze
ulokowano gabinet pedagoga, logopedy i psychologa. Na drugiej
kondygnacji ściany korytarza oraz drzwi sal lekcyjnych zdobią wesołe
graffiti, wykonane pod kierunkiem nauczyciela plastyki.  
Szkoła prezentuje się schludnie,  jest po świeżym, wakacyjnym remoncie,
czysta i zadbana.
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Konkurs fizyczny i chemiczny

Konkurs drzewa i drewno

"Złoty kamerton" 2016 r. Konkurs kolęd w j. niemieckim Konkurs "Mistrz czytania"

Co nas wyróżnia?
Od wielu lat nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki na
egzaminach gimnazjalnych oraz zajmują czołowe lokaty
w konkursach przedmiotowych, literackich, muzycznych
sportowych.

Podajemy tylko przykładowe osiągnięcia z tego lub ubiegłego roku.
Więcej informacji na stronie szkoły: www.pg4.siedlce.pl,  w zakładce
Osiągnięcia.
  
W marcu 2017 roku uczeń Piotr Klepacki zajął II miejsce w
Ogólnopolskim Konkursie "Maks Matematyczny", a Maciej Chojecki
- otrzymał wynik dobry. 

Również w tym roku szkolnym pierwsze miejsce oraz liczne
wyróżnienia zdobyli nasi gimnazjaliści w konkursie przyrodniczym -
 "Drzewa i drewno".
   

W 2016 roku drugie miejsce w konkursie fizycznym "Od energii - do
materii" zajął Marcin Krasuski, a w konkursie "Z chemią w przyszłość" - II
miejsce zajęła Zuzanna Prokop.

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat osiągają  bardzo dobre i dobre
wyniki w konkursie matematycznym "Kangur" oraz w konkursie
logicznego myślenia. 
Chór szkolny jest corocznym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu
Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. W
październiku 2016 r. zdobył "Złoty kamerton", a w 2015 r. - srebrny.
Inne sukcesy w tym roku to: I miejsce, w konkursie "Mistrz czytania",
I miejsce w konkursie kolęd w języku niemieckim, III miejsce w
konkursie recytatorskim "Słowo - dar i tajemnica", I miejsce w XII
Przeglądzie Małych Form Teatralnych.
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Jaka jest nasza szkoła? 
Co myślą o niej uczęszczający do niej uczniowie?

         Od września do naszej szkoły przyjdą uczniowie klas: pierwszych,  trzecich, czwartych i szóstych.
Wszystko tu dla nich będzie nowe, inne niż w byłej podstawówce. Będą się czuć niepewnie, trochę zagubieni. 

Chcemy rozwiać te niepokoje. 
W naszej szkole jest bardzo przyjemnie! 

 We wtorek mogli się o tym przekonać goście ze Szkoły Podstawowej nr 10, a w środę ze szkoły nr 12.

Może kogoś nie było w tym dniu? Może ktoś jeszcze chce się upewnić?
Może czegoś o szkole chcą się dowiedzieć rodzice?  
Informacji na ten temat mogą dostarczyć uczące się w PG 4 dzieci.

Co myślą o swojej szkole? 
Zaprosiliśmy chętnych gimnazjalistów do wypełnienia krótkiej ankiety na temat szkoły, w której się uczą.
Uczniowie odpowiadali anonimowo, za pomocą konta gmail.  Ankieta przez długi czas była zamieszczona na
witrynie szkolnej i każdy, kto miał życzenie mógł wyrazić własną opinie.
Pierwsze pytanie miało wybadać, czego od szkoły oczekuje młodzież. Wyniki pokazały, że najważniejsze dla
nich to: przestrzenny, nowoczesny i wyposażony w pomoce dydaktyczne budynek, mili, ale wymagający
nauczyciele, miejsce do rozwijania różnorodnych zainteresowań, weseli przyjaźni ludzie: pedagodzy, personel. 
Wiele z tych oczekiwań, według opinii uczniów, spełnia właśnie nasza szkoła.
Większość uczniów jest zadowolona z uczęszczania do PG 4. Młodzież w przeważającej liczbie uważa, że
szkoła jest bezpieczna, a ponad połowa twierdzi, że pedagodzy są mili i przyjaźnie nastawieni do uczniów. Jako
zalety gimnazjaliści wymieniali: wyniki nauczania, dobą atmosferę, dobrą bazę lokalową, basen. W ocenie
punktowej od 1 do 5. Pomieszczenia lekcyjne oraz sportowe, plan lekcji i obiady na stołówce uczniowie ocenili na
cztery.  Oczywiście jest kilka rzeczy, które należałoby ulepszyć. Najważniejsze propozycje uczniów to: poprawa
estetyki w łazienkach szkolnych, na bieżąco uzupełniany papier toaletowy, unowocześnienie pracowni
komputerowych.
   Podsumowując, uczniowie są zadowoleni ze swojej szkoły. Dostrzegają wiele pozytywnych aspektów, ale też
zauważają niedociągnięcia i braki. Wypowiedzi gimnazjalistów świadczą o tym, że atmosfera w szkole jest
przyjazna, co pozwala im czuć się w niej w miarę dobrze.
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