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PPLLAANN  PPRRAACCYY  SSZZKKOOŁŁYY  

PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  NNRR  33    

WW  RROOGGOOŹŹNNIIEE    

RROOKK  SSZZKKOOLLNNYY  22001177//22001188  
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II..  DDZZIIAAŁŁ  PPRRAACCYY  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNEEJJ 

LLpp..  ZZaaddaanniiaa  SSppoossóóbb  rreeaalliizzaaccjjii  OOddppoowwiieeddzziiaallnnyy  WWssppóółłpprraaccuujjąąccyy  TTeerrmmiinn 

11..  

PPoossiieeddzzeenniiaa  RRaaddyy  

PPeeddaaggooggiicczznneejj,,  

sszzkkoolleenniiaa    

ii  wwaarrsszzttaattyy  ddllaa  

nnaauucczzyycciieellii  

11..  SSzzkkoolleenniiee  BBHHPP  
DDyyrreekkttoorr  IInnssppeekkttoorr  BBHHPP  ddrr  BB..  PPttaasszzyyńńsskkaa    

22..RRaaddaa  rroozzppoocczzyynnaajjąąccaa  rrookk  sszzkkoollnnyy              22001177//22001188  DDyyrreekkttoorr  wwiicceeddyyrreekkttoorrzzyy 28 sierpnia 2017 

33..  ZZaattwwiieerrddzzeenniiee  sszzkkoollnnyycchh  pprrooggrraammóóww    

ii  ppllaannuu  pprraaccyy  sszzkkoołłyy..  DDyyrreekkttoorr  wwiicceeddyyrreekkttoorrzzyy 
12 września 2017 

44..  JJaakk  ppoommóócc  ddzziieecciioomm  sskkoonnfflliikkttoowwaannyycchh  rrooddzziiccóóww  DDyyrreekkttoorr  PPrroowwaaddzząąccyy  ––  ppssyycchhoolloogg  PPPP  ––  MM..  LLaauubbee 21 listopada 2017 

55..  RRaaddaa  kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnaa  ii  aannaalliittyycczznnaa  zzaa    

II  ookkrreess  22001177//22001188  DDyyrreekkttoorr  WWiicceeddyyrreekkttoorrzzyy,,  nnaauucczzyycciieellee  30 stycznia 2018 

66..  RRaaddaa  ppeeddaaggooggiicczznnaa--  oommóówwiieenniiee  bbiieeżżąąccyycchh  sspprraaww  

sszzkkoollnnyycchh  DDyyrreekkttoorr  WWiicceeddyyrreekkttoorrzzyy  24 kwietnia 2018 

66..  RRaaddaa  kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnaa  
DDyyrreekkttoorr  wwiicceeddyyrreekkttoorrzzyy,,    nnaauucczzyycciieellee 12 czerwca 2018 

77..  AAnnaalliizzaa  pprraaccyy  sszzkkoołłyy  ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22001177//22001188  
wwiicceeddyyrreekkttoorrzzyy::  EE..  

KKoowwaallaa,,  II..  KKoonneewwkkaa  wwyycchhoowwaawwccyy,,  lliiddeerrzzyy  zzeessppoołłóóww,,  ppeeddaaggoogg,,  ppssyycchhoolloogg 22 czerwca 2018 

22..  

OOrrggaanniizzaaccjjaa  

pprraaccyy  zzeessppoołłóóww  

pprrzzeeddmmiioottoowwyycchh  

11..  WWeerryyffiikkaaccjjaa  ppllaannóóww  pprraaccyy  nnaa  rrookk  sszzkkoollnnyy  

22001177//22001188,,  aannaalliizzaa  ii  mmooddyyffiikkoowwaanniiee  ppllaannóóww  

ddyyddaakkttyycczznnyycchh  ii  PPSSOO  

  

cczzłłoonnkkoowwiiee  zzeessppoołłóóww Do 8 września 

aa))  zzeessppóółł  nnaauucczzyycciieellii  kkllaass  II  --  IIII  

  

lliiddeerr  ––  KK..  DDoollaattaa  

bb))  zzeessppóółł  nnaauucczzyycciieellii  kkllaass  IIIIII  lliiddeerr  ––  II  AAnnddrrzzeejjcczzaakk  

cc))  zzeessppóółł  nnaauucczzyycciieellii  jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo,,  hhiissttoorriiii  

ii    bbiibblliiootteekkii  
lliiddeerr  ––  RR..  PPiieecchhoowwiiaakk  

dd))  zzeessppóółł  nnaauucczzyycciieellii  mmaatteemmaattyykkii  ii  ffiizzyykkii  lliiddeerr  ––  II..  BBoouuaarroouuaa  

ee))  zzeessppóółł  nnaauucczzyycciieellii  jjęęzzyykkóóww  oobbccyycchh  lliiddeerr  ––  MM..  MMiilleewwsskkaa  
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ff))  zzeessppóółł  nnaauucczzyycciieellii  mmuuzzyykkii,,  tteecchhnniikkii,,    ppllaassttyykkii    

ii  iinnffoorrmmaattyykkii  
lliiddeerr  ––  JJ..  KKaanniiaa  

gg))  zzeessppóółł  nnaauucczzyycciieellii  wwff  lliiddeerr  --  HH..  KKrrzzyywwoonnooss  

hh))  zzeessppóółł  nnaauucczzyycciieellii  rreelliiggiiii  lliiddeerr  ––  WW..  MMiieerrzzwwiiaakk  

  
ii))  zzeessppóółł  nnaauucczzyycciieellii  WWOOSS,,  EEddbb,,  WWDDŻŻRR,,  ddoorraaddzzttwwaa  

zzaawwooddoowweeggoo  

lliiddeerr  ––    

AA..  GGrruusszzcczzyyńńsskkaa  --  

OOssttrroowwsskkaa  
    

  jj))  zzeessppóółł  nnaauucczzyycciieellii  pprrzzyyrrooddyy,,  bbiioollooggiiii,,  ggeeooggrraaffiiii  ii  

cchheemmiiii  
lliiddeerr  ––  MM..  HHaajjtt  

  22..  DDiiaaggnnoozzaa  eedduukkaaccyyjjnnaa  ––  ookkrreeśślleenniiee  ppoottrrzzeebb  

  ii  mmoożżlliiwwoośśccii  kkaażżddeeggoo  uucczznniiaa    

zz  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  wwyynniikkóóww  ppoopprrzzeeddnniieeggoo  eettaappuu  

eedduukkaaccyyjjnneeggoo    

lliiddeerrzzyy  nnaauucczzyycciieellee  uucczząąccyy  wwrrzzeessiieeńń 

  33..  MMoonniittoorroowwaanniiee  ppooddssttaawwyy  pprrooggrraammoowweejj    

zz  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  wwaarruunnkkóóww  rreeaalliizzaaccjjii  ppooddssttaawwyy  
lliiddeerrzzyy  nnaauucczzyycciieellee  uucczząąccyy  nnaa  bbiieeżżąąccoo 

  44..  ZZbbiieerraanniiee  iinnffoorrmmaaccjjii  oo  ssuukkcceessaacchh  uucczznniióóww  lliiddeerrzzyy  cczzłłoonnkkoowwiiee  zzeessppoołłuu  pprrzzeedd  ppoossiieeddzzeenniiaammii  

kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyymm  RRPP 

  55..  OOpprraaccoowwaanniiee  sspprraawwoozzddaanniiaa  zz  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  

zzaawwaarrttyycchh  ww  ppllaanniiee  pprraaccyy  kkaażżddeeggoo  zz  zzeessppoołłóóww..  
lliiddeerrzzyy  

cczzłłoonnkkoowwiiee  

zzeessppoołłóóww  

cczzeerrwwiieecc 

33..  SSpprraawwoowwaanniiee  

ooppiieekkii  nnaadd  

pprraakkttyykkaannttaammii  

  ii  nnaauucczzyycciieellaammii  

ooddbbyywwaajjąąccyymmii  

ssttaażż  zzaawwooddoowwyy  

11..  PPeełłnniieenniiee  ffuunnkkccjjii  ooppiieekkuunnaa  ddllaa  nnaauucczzyycciieellii    

ooddbbyywwaajjąąccyycchh    ssttaażż    zzaawwooddoowwyy  DDyyrreekkttoorr,,  

wwiicceeddyyrreekkttoorrzzyy  

  

  

OOppiieekkuunn  ssttaażżuu::  II..  AAnnddrrzzeejjcczzaakk  

  

    

ddoo  3311  mmaajjaa  22001199  rr.. **  MMiilleennaa  WWoojjttuussiikk  --  nnaauucczzyycciieell  kkoonnttrraakkttoowwyy  ((ssttaażż  nnaa  

ssttooppiieeńń  nnaauucczzyycciieellaa  mmiiaannoowwaanneeggoo))  

  

  

  

  

NNaauucczzaanniiee  

wwiieellooppoozziioommoowwee  

11..  ZZoorrggaanniizzoowwaanniiee  zzaajjęęćć  ppoozzaalleekkccyyjjnnyycchh    ddllaa  ddzziieeccii  

mmaajjąąccyycchh  ttrruuddnnoośśccii  ww  nnaauuccee  zz  kkllaass  II--IIIIII  oorraazz  IIVV--VVII    

ww  rraammaacchh  ppoommooccyy  ppssyycchhooll..--ppeeddaaggooggiicczznneejj  zzggooddnniiee  

  zz  PPrroojjeekktteemm  UUnniijjnnyymm  

ddyyrreekkttoorr,,  

wwiicceeddyyrreekkttoorrzzyy  
nnaauucczzyycciieellee  uucczząąccyy  ,,  ppeeddaaggoogg,,  WWrrzzeessiieeńń--  ppaaźźddzziieerrnniikk 

22..  ZZoorrggaanniizzoowwaanniiee  zzaajjęęćć  llooggooppeeddyycczznnyycchh  ddllaaddzziieeccii    

zz  kkllaass  II..  OObbjjęęcciiee  ppoommooccąą  llooggooppeeddyycczznnąą  uucczznniióóww  

ppoottrrzzeebbuujjąąccyycchh  wwssppaarrcciiaa  ww  rraammaacchh  ppoommooccyy  

ppssyycchhoollooggiicczznnoo--ppeeddaaggoogg..      

ddyyrreekkttoorr,,  

wwiicceeddyyrreekkttoorrzzyy  
llooggooppeeddzzii  WWrrzzeessiieeńń--  ppaaźźddzziieerrnniikk 
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44..  

33..  UUrruucchhoommiieenniiee  zzaajjęęćć  ddllaa    ddzziieeccii  uuzzddoollnniioonnyycchh  zz  kkllaass  

II--IIIIII  oorraazz  IIVV--VVIIII  zzggooddnniiee  zz  PPrroojjeekktteemm  UUnniijjnnyymm  
ddyyrreekkttoorr,,  

wwiicceeddyyrreekkttoorrzzyy  
nnaauucczzyycciieellee  uucczząąccyy  ,,  ppeeddaaggoogg,,  WWrrzzeessiieeńń  --  ppaaźźddzziieerrnniikk 

44..  SSttwwoorrzzeenniiee  uucczznniioomm  mmoożżlliiwwoośśccii  ppoosszzeerrzzaanniiaa  

wwiieeddzzyy,,  ddoosskkoonnaalleenniiaa  uummiieejjęęttnnoośśccii  ii  rroozzwwiijjaanniiaa  ppaassjjii  

oorraazz  wwssppoommaaggaanniiee  ww  iicchh  iinnddyywwiidduuaallnnyymm  rroozzwwoojjuu  

ppoopprrzzeezz::  

  

ddyyrreekkccjjaa  sszzkkoołłyy  

nnaauucczzyycciieellee  

  
ccaałłyy  rrookk 

aa))    uummoożżlliiwwiieenniiee  kkoonnssuullttaaccjjii  zz  nnaauucczzyycciieelleemm  ppoo  

lleekkccjjaacchh,,  uucczzeessttnniiccttwwoo  ww  zzaajjęęcciiaacchh  kkóółł  

pprrzzeeddmmiioottoowwyycchh,,  aarrttyyssttyycczznnyycchh,,  ssppoorrttoowwyycchh  

  nnaauucczzyycciieellee  
wwgg  hhaarrmmoonnooggrraammuu  zzaajjęęćć  

ppoozzaalleekkccyyjjnnyycchh 

bb))  uuddzziiaałł  ww  kkoonnkkuurrssaacchh  pprrzzeeddmmiioottoowwyycchh,,  pprroojjeekkttaacchh,,  

pprrooggrraammaacchh  ii  zzaawwooddaacchh  ssppoorrttoowwyycchh  

  ddyyrr..  II  eettaappuu  eedduukk  

  

nnaauucczzyycciieellee  oorrggaanniizzuujjąąccyy  kkoonnkkuurrssyy  

  ii  iimmpprreezzyy  

  

  

wwgg  ppllaannuu  pprraaccyy  sszzkkoołłyy 

 

  

cc))  uucczzeessttnniiccttwwoo  ww  uurroocczzyyssttoośścciiaacchh,,  aappeellaacchh    

ii  iimmpprreezzaacchh  sszzkkoollnnyycchh  oorraazz  ppoozzaasszzkkoollnnyycchh,,  pprraaccęę  ww  

SSaammoorrzząąddzziiee  UUcczznniioowwsskkiimm  

dd))  kkoorrzzyyssttaanniiee  zz  wwsszzeellkkiieeggoo  rrooddzzaajjuu  wwyyddaawwnniiccttww  

iinnffoorrmmaaccyyjjnnyycchh,,  bbiibblliiootteekkii,,  cceennttrruumm  mmuullttiimmeeddiiaallnneeggoo  

ww  cceelluu  ssaammooddzziieellnneeggoo  zzddoobbyywwaanniiaa  wwiieeddzzyy  

  

ddyyrreekkccjjaa  sszzkkoołłyy  

nnaauucczzyycciieellee  oorrgg..  iimmpprreezzyy,,  bbiibblliiootteekkaarrzzee,,  ooppiieekkuunn  SSUU  

  

ccaałłyy  rrookk  

  

ee))  ppooddnniieessiieenniiee  jjaakkoośśccii  kksszzttaałłcceenniiaa  ii  eeffeekkttóóww  

nnaauucczzaanniiaa  ppoopprrzzeezz::  

**  ssttoossoowwaanniiee  nnoowwaattoorrsskkiicchh  ffoorrmm  ii  mmeettoodd  pprraaccyy  

ddyyddaakkttyycczznneejj  

**  rreeaalliizzaaccjjęę  zzaaddaańń  ookkrreeśślloonnyycchh  ww  ppooddssttaawwiiee  

pprrooggrraammoowweejj  

**  rroozzwwiijjaanniiee  ttwwóórrcczzeeggoo  mmyyśślleenniiaa  uucczznniióóww  

  

wwsszzyyssccyy  nnaauucczzyycciieellee,,  bbiibblliiootteekkaarrzzee  

  

ccaałłyy  rrookk  

  

    
ff))  kkoonnttyynnuuaaccjjęę  pprrooggrraammóóww  eedduukkaaccyyjjnnyycchh  zzaawwaarrttyycchh  

  ww  SSzzkkoollnnyymm  ZZeessttaawwiiee  PPrrooggrraammóóww  NNaauucczzaanniiaa  
wwsszzyyssccyy  nnaauucczzyycciieellee  ccaałłyy  rrookk 
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g) udział uczniów w spektaklach teatralnych w  

ramach programu „ Internetowy Teatr TVP dla szkół” 
nnaauucczzyycciieellee,,  iinnffoorrmmaattyykk  wwgg  hhaarrmmoonnooggrraammuu 

  
RReeaalliizzaaccjjaa  

pprroojjeekkttóóww   

 Koder Junior – Programowanie w klasach I 

– III. Rozwijanie kompetencji kluczowych 

  Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny 2014 – 2020. „Powiedz mi,  

a  zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. 

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – Nowe 

kompetencje uczniów i nauczycieli  

w Gminie Rogoźno  

DDyyrreekkttoorr,,  kkoooorrddyynnaattoorr  

pprroojjeekkttuu  
NNaauucczzyycciieellee,,  iinnffoorrmmaattyykk  

  

22001144--22002200 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSpprraawwddzzeenniiee  

ppoozziioommuu  wwiieeddzzyy                                                                                

ii  uummiieejjęęttnnoośśccii  

11..  OOpprraaccoowwaanniiee  ppllaannóóww  ddyyddaakkttyycczznnyycchh::  

aa))  kkll..  II  --  IIIIII  eedduukkaaccjjaa  wwcczzeessnnoosszzkkoollnnaa  

bb))  kkll..  IIVV  --  VVIIII  zz  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  wwyymmaaggaańń  

eedduukkaaccyyjjnnyycchh  nnaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnee  oocceennyy((aannaalliizzaa  

ii  kkoorreekkttaa  pprrzzeeddmmiioottoowwyycchh  ssyysstteemmóóww  oocceenniiaanniiaa))  

ddyyrreekkttoorr  sszzkkoołłyy  

ddyyrreekkttoorr  II  eettaappuu  eedduu..  

ddyyrreekkttoorr  IIII  eettaappuu  eedduu..  

wwsszzyyssccyy  nnaauucczzyycciieellee  
ddoo  

2233  wwrrzzeeśśnniiaa 

22..  DDiiaaggnnoozzaa  ww  kkll  VVIIII  ::  jj..  PPoollsskkii,,  mmaatteemmaattyykkaa,,  

jj..  oobbccee  

33..  DDiiaaggnnoozzaa  ww  kkllaassaacchh  IIVV  ::  mmaatteemmaattyykkaa,,  jj..  

ppoollsskkii  

ddyyrreekkttoorr  IIII  eettaappuu  eedduu..  
pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm    

nnaauucczzyycciieellee    jj..  ppoollsskkiieeggoo,,  mmaatteemmaattyykkii,,    jjęęzzyykkóóww  

oobbccyycchh  

wwrrzzeessiieeńń  

mmaajj//  cczzeerrwwiieecc 

33..  ZZaappllaannoowwaanniiee  ww  ppllaannaacchh  ddyyddaakkttyycczznnyycchh  mmoożżlliiwwiiee  

dduużżeejj  lliicczzbbyy  ggooddzziinn  nnaa  ppoowwttóórrzzeenniiee  

ii  uuttrrwwaalleenniiee  mmaatteerriiaałłuu  

ddyyrreekkttoorr  II  ii  IIII  eettaappuu  

eedduukkaaccyyjjnneeggoo  

pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm    

nnaauucczzyycciieellee    jj..  ppoollsskkiieeggoo,,  mmaatteemmaattyykkii,,  hhiissttoorriiii,,  

pprrzzyyrrooddyy,,  jjęęzzyykkóóww  oobbccyycchh  
pprraaccaa  ccaałłoorroocczznnaa 

44..  ZZaappoozznnaanniiee  uucczznniióóww  oorraazz  rrooddzziiccóóww  zz::        

  aa))  wweewwnnąąttrrzzsszzkkoollnnyymm  ssyysstteemmeemm  oocceenniiaanniiaa  ((WWSSOO))  

bb))  pprrzzeeddmmiioottoowwyymmii  ssyysstteemmaammii  oocceenniiaanniiaa    

ii  ssppoossoobbaammii  sspprraawwddzzaanniiaa  oossiiąąggnniięęćć    

zz  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  pprrzzeeddmmiioottóóww  

ddyyrreekkccjjaa  sszzkkoołłyy  wwsszzyyssccyy  nnaauucczzyycciieellee  

  

nnaa  ppiieerrwwsszzyycchh  lleekkccjjaacchh  

ddaanneeggoo  pprrzzeeddmmiioottuu    

ii  nnaa  ppiieerrwwsszzyymm  zzeebbrraanniiuu                                                

zz  rrooddzziiccaammii  --wwrrzzeessiieeńń 

55..  OOcceenniiaanniiee  wwiieellooppłłaasszzcczzyyzznnoowwee,,  rryyttmmiicczznnee,,  jjaawwnnee,,  

zz  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  zzaalleecceeńń  PPPPPP  ddoottyycczząąccyycchh  

ddoossttoossoowwaanniiaa  wwyymmaaggaańń  ddoo  mmoożżlliiwwoośśccii  uucczznniiaa  

ddyyrreekkccjjaa  sszzkkoołłyy  wwsszzyyssccyy  nnaauucczzyycciieellee  pprraaccaa  ccaałłoorroocczznnaa 

66..  SSttoossoowwaanniiee  oocceenniiaanniiaa  kksszzttaałłttuujjąącceeggoo,,  oocceennyy  

kkoolleeżżeeńńsskkiieejj  ii  ssaammoooocceennyy,,  kkttóórree  wwssppoommaaggaajjąą  pprroocceess  

uucczzeenniiaa  ssiięę  

ddyyrreekkccjjaa  sszzkkoołłyy  wwsszzyyssccyy  nnaauucczzyycciieellee  pprraaccaa  ccaałłoorroocczznnaa 



6 

 

  

55..  

77..  OOcceenniiaanniiee  zz  mmuuzzyykkii,,  ppllaassttyykkii,,  tteecchhnniikkii,,  

wwyycchhoowwaanniiaa  ffiizzyycczznneeggoo  zz  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  wwyyssiiłłkkuu  

wwkkłłaaddaanneeggoo  pprrzzeezz  uucczznniiaa    

ww  wwyywwiiąązzyywwaanniiee  ssiięę  zz  oobboowwiiąązzkkóóww  wwyynniikkaajjąąccyycchh  zzee  

ssppeeccyyffiikkii  ttyycchh  pprrzzeeddmmiioottóóww  

ddyyrreekkccjjaa  sszzkkoołłyy  
nnaauucczzyycciieellee  ppllaassttyykkii,,  mmuuzzyykkii,,  zzaajjęęćć  tteecchhnniicczznnyycchh,,  

wwyycchhoowwaanniiaa  ffiizzyycczznneeggoo  
pprraaccaa  ccaałłoorroocczznnaa 

88..  UUaakkttuuaallnniieenniiee  sszzkkoollnneeggoo  zzeessttaawwuu  pprrooggrraammóóww  

nnaauucczzaanniiaa  ii  ppooddrręęcczznniikkóóww  sszzkkoollnnyycchh  
ddyyrreekkttoorr  wwiicceeddyyrreekkttoorr  II  eettaappuu  eedduu..  cczzeerrwwiieecc,,  wwrrzzeessiieeńń 

99..  DDookkoonnaanniiee  wwyybboorruu  ppooddrręęcczznniikkóóww    

ii  ććwwiicczzeeńń  ((mmoożżlliiwwiiee  jjeeddnnoolliittyycchh  ddllaa  ddaanneeggoo  ppoozziioommuu  

kkllaass))  ttaakk,,    aabbyy  zzaappeewwnniićć  mmoożżlliiwwoośśćć  iicchh  ssuukkcceessyywwnneeggoo  

uużżyyttkkoowwaanniiaa  

wwiicceeddyyrreekkttoorrzzyy  wwsszzyyssccyy  nnaauucczzyycciieellee  kkwwiieecciieeńń,,  mmaajj 

1100..  KKoonnttyynnuuoowwaanniiee  ssyysstteemmuu  wwyyrróóżżnniieeńń  ddllaa  uucczznniióóww  

kkllaass  IIIIII  oorraazz  aabbssoollwweennttóóww  sszzkkoołłyy  ii  iicchh  rrooddzziiccóóww..  

NNaaggrraaddzzaanniiee  ddyypplloommeemm  uucczznniióóww  kkllaass  IIVV  --VVII,,  kkttóórrzzyy  

oottrrzzyymmaallii  śśwwiiaaddeeccttwwoo  zz  ppaasskkiieemm..  

ddyyrreekkccjjaa  sszzkkoołłyy  RRaaddaa  RRooddzziiccóóww,,  wwyycchhoowwaawwccyy  cczzeerrwwiieecc 

  
KKoonnkkuurrssyy  

sszzkkoollnnee 

I. Organizacja konkursów szkolnych i gminnych 

11..  SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  PPllaassttyycczznnyy  UUcczznniióóww      KKllaass  II  ––  IIIIII  

„„CChhooiinnkkaa””  „„  MMóójj  MMiiśś””  

DDyyrreekkttoorr  II  eettaappuu  eedd..  

EE..  SSzzttuurrmmiińńsskkaa,,  II..  AAnnddrrzzeejjcczzaakk,,  II..  GGóórrnniiaakk,,  AA..  SSpprraawwkkaa  ggrruuddzziieeńń 

22..  QQuuiizz  wwiieeddzzyy  oo  PPaattrroonniiee  SSzzkkoołłyy  kkllaass  IIIIII  GG..  KKaarroońń    1188..0011..22001177 

33..  KKoonnkkuurrss  --  „„SSzzkkoollnnee  MMiissttrrzzoossttwwaa  ww  GGrraacchh  

EEdduukkaaccyyjjnnyycchh””  
AA..WWyyssoocckkaa,,    lliissttooppaadd 

44..  KKoonnkkuurrss  ––  MMiissttrrzz  TTaabblliicczzkkii  mmnnoożżeenniiaa  ii  ddzziieelleenniiaa  

kkllaass  IIIIII    
GG..  KKaarroońń  MMaarrzzeecc  //  kkwwiieecciieeńń   

55..  SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  MMaatteemmaattyycczznnyy  kkllaass  IIIIII  AA..  WWyyssoocckkaa  mmaajj 

66..  SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  CCzzyyttaanniiaa  UUcczznniióóww  kkllaass  IIII    DD..  HHaajjtt  kkwwiieecciieeńń 

77..  Szkolny Konkurs Plastyczny „Wielkanocna 

Pisanka”  I-III  
EE..  SSzzttuurrmmiińńsskkaa,,  II..  AAnnddrrzzeejjcczzaakk,,  II..  GGóórrnniiaakk  kkwwiieecciieeńń 

88..  KKoonnkkuurrss  RReeccyyttaattoorrsskkii  KKllaass  IIII  AA..  SSpprraawwkkaa  mmaarrzzeecc 
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99..  KKoonnkkuurrss  EEkkoollooggiicczznnyy  KKllaass  II--IIIIII  AA..  SSpprraawwkkaa  kkwwiieecciieeńń 

1100..  GGmmiinnnnyy  KKoonnkkuurrss  PPiissaanniiaa  uucczznniióóww  kkllaass  II    SS..  MMiicckkiieewwiicczz,,  KK..  DDoollaattaa  mmaajj 

1111..    KKoonnkkuurrss  PPiissaanniiaa  UUcczznniióóww  KKllaass  II  KK..  DDoollaattaa,,  SS..  MMiicckkiieewwiicczz,,    mmaajj 

1122..  Szkolny Konkurs Plastyczny uczniów klas I-III  

„Moje wymarzone wakacje”  
EE..  SSzzttuurrmmiińńsskkaa  cczzeerrww 

13. Szkolny Konkurs Ortograficzny kl. III  DD..  HHaajjtt,,  BB..  KKuubbiiaakk  mmaajj 

1144..  ..SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  JJęęzzyykkaa  NNiieemmiieecckkiieeggoo  ddllaa  kkllaass  

IIIIII  
MM..  GGaarrsstteecckkaa  mmaajj//cczzeerrwwiieecc 

1155..  GGmmiinnnnyy  KKoonnkkuurrss  RReeccyyttaattoorrsskkii  „„WW  HHoołłddzziiee  

OOjjcczzyyźźnniiee””  ddccyyrreekkttoorr  IIII  eettaappuu  eedduu..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ddccyyrreekkttoorr  IIII  eettaappuu  eedduu..  

  

  

ZZaawwiisskkaa  EE..,,  SSttęęppiieeńń  BB  lliissttooppaadd 

1166..  KKoonnkkuurrss  LLOOPP  MMiilleennaa  WWoojjttuussiikk  mmaajj 

1177..  ŚŚwwiieettlliiccoowwyy  kkoonnkkuurrss  EEkkoollooggiicczznnyy  MM..WWoojjttuussiikk,,EE..  GGrrzzyybboowwsskkaa,,  śśwwiieettlliiccaa  kkwwiieecciieeńń 

1188..  SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  LLiitteerraacckkii  kkll  IIVV--  VVIIII  KK..  FFrraannkkoowwsskkaa  ssttyycczzeeeeńń 

1199..  SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  PPllaassttyycczznnyy  --  ""KKaarrttkkaa  

BBoożżoonnaarrooddzzeenniioowwaa””  
JJ..  KKaanniiaa,,    WW..  MMiieerrzzwwiiaakk  ggrruuddzziieeńń 

2200..OOlliimmppiiaaddaa  WWiieeddzzyy  AArrcchhiimmeeddeess  ZZeessppóółł  mmaatteemmaattyycczznnoo  ––  pprrzzyyrrooddnniicczzyy    kkwwiieecciieeńń 

2222..  SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  PPllaassttyycczznnyy  „„PPrrzzeemmooccyy  SSttoopp””  II..  GGóórrnniiaakk,,  AA..  PPaasstteerrnnaakk  ggrruuddzziieeńń 

2233..  SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  PPllaassttyycczznnyy  zz  ookkaazzjjii  oobbcchhooddóóww  

110000--ttnneejj  rroocczznniiccyy  PPoowwssttaanniiaa  WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo  
II..  GGóórrnniiaakk,,  AA..  PPaasstteerrnnaakk,,  JJ..  KKaanniiaa  ssttyycczzeeńń 

2244..  SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  TTaanneecczznnyy  ""CChheeeerrlleeaaddeerrss""  HH..  KKrrzzyywwoonnooss,,  JJ..  KKaanniiaa  mmaarrzzeecc 

2255..  SSzzkkoollnnyy  kkoonnkkuurrss  WWiieeddzzyy  IInnffoorrmmaattyycczznneejj  kkll..  VV  --  

VVIIII  
DD..  ZZiieenniiuukk,,  BB..  GGrrzzeeśś--RRoojjeekk  mmaarrzzeecc 

2266..  SSzzkkoollnnyy    KKoonnkkuurrss    OOrrttooggrraaffiicczznnyy  kkll..  IIVV--VVII  nnaauucczzyycciieellee  jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo  mmaarrzzeecc 
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2277..  GGmmiinnnnyy    KKoonnkkuurrss  OOrrttooggrraaffiicczznnyy  kkll..  IIVV--VVIIII  nnaauucczzyycciieellee  jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo  kkwwiieecciieeńń 

2288..  KKoonnkkuurrss  jjęęzzyykkaa  aannggiieellsskkiieeggoo  kkllaass  IIVV  --  VVIIII  ""LLiisstteenn  

aanndd  ddoo  iitt""  oorraazz  PPrrzzeegglląądd  ppiioosseennkkii  aanngglloojjęęzzyycczznneejj  
nnaauucczzyycciieellee  jj..  aannggiieellsskkiieeggoo  mmaajj 

2299..  SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  „„TTwwoojjee  zzddrroowwiiee  ttwwóójj  sskkaarrbb””  MM..  HHaajjtt  kkwwiieecciieeńń 

3300..  SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  PPllaassttyycczznnyy    „„MMoojjaa  uulluubbiioonnaa  

sscceennaa  zz  kkssiiąążżkkii””  
SS..  SSeellll  mmaarrzzeecc//kkwwiieecciieeńń 

3311..  SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  MMaatteemmaattyycczznnyy  KKllaass  IIVV--VVIIII  II..  KKoonneewwkkaa,,  BB..  GGrrzzeeśś--RRoojjeekk  kkwwiieecciieeńń 

3322  KKoonnkkuurrss  jjęęzzyykkaa  nniieemmiieecckkiieeggoo  kkllaass  IIVV  ,,VV,,  VVII,,  VVIIII  nnaauucczzyycciieellee  jjęęzzyykkaa  nniieemmiieecckkiieeggoo  mmaajj 

3333..  KKoonnkkuurrss  WWiieeddzzyy  oo  PPoowwssttaanniiuu  WWiieellkkooppoollsskkiimm    RR..  PPiieecchhoowwiiaakk  ggrruuddzziieeńń 

3344..  GGmmiinnnnyy  pprrzzeegglląądd  tteeaattrrzzyykkóóww  aanngglloojjęęzzyycczznnyycchh    MM..MMiilleewwsskkaa  kkwwiieecciieeńń 

3355..  SSzzkkoollnnee  MMiissttrrzzoossttwwaa  ww  BBiieeggaacchh  PPrrzzeełłaajjoowwyycchh  

kkllaass  IIVV  --  VVIIII  

ddyyrreekkttoorr  IIII  eettaappuu  eedduu..  

nnaauucczzyycciieellee  wwyycchhoowwaanniiaa  ffiizzyycczznneeggoo  wwrrzzeessiieeńń 

3366..  TTuurrnniieejj  ww  PPiiłłccee  NNoożżnneejj  oo  PPuucchhaarr  BBuurrmmiissttrrzzaa    kkll..  VV  MM..  DDaalleekkii  ,,WW..JJóóźźwwiiaakk  ppaaźźddzziieerrnniikk 

3377..  TTuurrnniieejj  MMiikkoołłaajjkkoowwyy  ww  PPiiłłccee  SSiiaattkkoowweejj  

DDzziieewwcczząątt  
HH..  KKrrzzyywwoonnooss,,  PP..  KKaanniiaa  ggrruuddzziieeńń 

3388..  Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej w ramach 

szkolnego kalendarza sportowego  
WW..  JJóóźźwwiiaakk,,  MM..DDaalleekkii  lluuttyy 

3399  SSzzkkoollnnyy  TTuurrnniieejj  TTeenniissaa  SSttoołłoowweeggoo  oo  PPuucchhaarr  

DDyyrreekkttoorraa  SSzzkkoołłyy  
WW..  JJóóźźwwiiaakk  mmaarrzzeecc 

4400..  TTuurrnniieejj  ww  PPiiłłccee  NNoożżnneejj  oo  PPuucchhaarr  DDyyrreekkttoorraa  

SSzzkkoołłyy  kkllaass  VV  
MM..  DDaalleekkii,,  WW..  JJóóźźwwiiaakk  mmaajj 

4411..  TTuurrnniieejj  ""DDwwóójjeekk""  ii    ""TTrróójjeekk""  SSiiaattkkaarrsskkiicchh  oo  

PPuucchhaarr  DDyyrreekkttoorraa  SSzzkkoołłyy  
HH..  KKrrzzyywwoonnooss,,  PP..  KKaanniiaa  mmaajj 

4422..  MMiissttrrzzoossttwwaa  SSzzkkoollnnee  ww  LLeekkkkooaattlleettyyccee  nnaauucczzyycciieellee  wwyycchhoowwaanniiaa  ffiizzyycczznneeggoo  mmaajj 



9 

 

  IIII..  UUddzziiaałł  ww  kkoonnkkuurrssaacchh    ppoozzaasszzkkoollnnyycchh  ,,    pprroojjeekkttaacchh  wwyyżżsszzeeggoo  sszzcczzeebbllaa 

  

  

  

  

  

  

KKoonnkkuurrssyy  

ppoozzaasszzkkoollnnee,,  

pprroojjeekkttyy  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

wwiicceeddyyrreekkttoorrzzyy  

    

11..  OOggóóllnnooppoollsskkii  KKoonnkkuurrss  MMaatteemmaattyycczznnyy  PPaannggeeaa  BB..  GGrrzzeeśś--RRoojjeekk  ppaaźźddzziieerrnniikk 

22..  UUddzziiaałł  ww  kkoonnkkuurrssiiee  „„BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ww  IInntteerrnneecciiee””  DDoorroottaa  ZZiieenniiuukk wrzesień-grudzień 

33..  UUddzziiaałł  ww  OOlliimmppiiaaddzziiee  WWiieeddzzyy  AArrcchhiimmeeddeess  II..  BBoouuaarroouuaa  ppaaźźddzziieerrnniikk 

44..  UUddzziiaałł  ww  WWoojjeewwóóddzzkkiimm  KKoonnkkuurrssiiee  JJęęzzyykkaa  

PPoollsskkiieeggoo  
nnaauucczzyycciieellee  jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo  lliissttooppaadd 

55..  UUddzziiaałł  ww  WWoojjeewwóóddzzkkiimm  KKoonnkkuurrssiiee  

MMaatteemmaattyycczznnyymm..                                                                                                                            

OOrrggaanniizzaaccjjaa  kkoonnkkuurrssuu  ww  sszzkkoollee  

nnaauucczzyycciieellee  mmaatteemmaattyykkii  

II..  KKoonneewwkkaa  
ggrruuddzziieeńń 

66..  UUddzziiaałł  ww  WWoojjeewwóóddzzkkiimm  KKoonnkkuurrssiiee  PPrrzzyyrrooddnniicczzyymm  nnaauucczzyycciieellee  pprrzzyyrrooddyy  lliissttooppaadd 

77....  UUddzziiaałł  ww  WWoojjeewwóóddzzkkiimm  KKoonnkkuurrssiiee  JJęęzzyykkaa  

AAnnggiieellsskkiieeggoo  
nnaauucczzyycciieellee  jj..  aannggiieellsskkiieeggoo  ggrruuddzziieeńń 

88..  UUddzziiaałł  ww  kkoonnkkuurrssiiee  rreeccyyttaattoorrsskkiimm  „„MMiicckkiieewwiicczzoowwii  

PPoottoommnnii””  
nnaauucczzyycciieellee  jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo  ggrruuddzziieeńń 

99..  ..UUddzziiaałł  ww  PPrrzzeegglląąddzziiee  PPiioosseennkkii  RReelliiggiijjnneejj    

ww  PPrruuśśccaacchh  
JJ..  KKaanniiaa,,  WW....MMiieerrzzwwiiaakk  mmaajj 

1100..  UUddzziiaałł  ww  GGmmiinnnnyymm  KKoonnkkuurrssiiee  BBiibblliijjnnyymm  AA..  BBaarrttkkoowwiiaakk,,  WW..  MMiieerrzzwwiiaakk  mmaarrzzeecc 

1111..  UUddzziiaałł    ww  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyymm  KKoonnkkuurrssiiee  

MMaatteemmaattyycczznnyymm  „„KKaanngguurr  22001188””  
WW..  BBaannaasszz  mmaarrzzeecc 

1122..UUddzziiaałł  ww  GGmmiinnnnyymm  KKoonnkkuurrssiiee  WWiieeddzzyy  

IInnffoorrmmaattyycczznneejj  
DD..  ZZiieenniiuukk  mmaarrzzeecc 

1133..  UUddzziiaałł  ww  PPoowwiiaattoowwyymm  KKoonnkkuurrssiiee  MMłłooddyycchh  

TTaalleennttóóww  --  „„MMiikkrrooffoonniiaa””  
JJ..    KKaanniiaa  mmaarrzzeecc 
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1144..  UUddzziiaałł  ww  KKoonnkkuurrssiiee  RReeccyyttaattoorrsskkiimm  „„ZZaacchhwwyytt  NNaadd  

ŚŚwwiiaatteemm  PPrrzzyyrrooddyy””    kkll..  IIIIII  
SS..  MMiicc  mmaarrzzeecc 

1155..  UUddzziiaałł  ww  KKoonnkkuurrssiiee  WWiieeddzzyy  „„BBaajjkkoowwyy  ŚŚwwiiaatt””  bbiibblliiootteekkaa  mmaarrzzeecc 

1166..  UUddzziiaałł  ww  GGmmiinnnnyymm  KKoonnkkuurrssiiee  MMaatteemmaattyycczznnyymm  

KKllaass  IIIIII  
NN--llee  kkll..  IIIIII  mmaajj 

1177..  UUddzziiaałł  ww  PPoowwiiaattoowwyymm  KKoonnkkuurrssiiee  

MMaatteemmaattyycczznnyymm..                                                                                                                

OOrrggaanniizzaaccjjaa  eettaappuu  sszzkkoollnneeggoo  

nnaauucczzyycciieellee  mmaatteemmaattyykkii  

BB..  GGrrzzeeśś--  RRoojjeekk  
kkwwiieecciieeńń 

1188..  UUddzziiaałł  ww  GGmmiinnnnyymm  KKoonnkkuurrssiiee  LLiiggii  OOcchhrroonnyy  

PPrrzzyyrrooddyy  
MM..  WWoojjttuussiikk  kkwwiieecciieeńń 

1199..  UUddzziiaałł  ww  PPoowwiiaattoowwyymm  KKoonnkkuurrssiiee  OOrrttooggrraaffiicczznnyymm  nnaauucczzyycciieellee  jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo  mmaajj 

2200..  UUddzziiaałł  ww  PPoowwiiaattoowwyymm  KKoonnkkuurrssiiee  MMiittoollooggiicczznnyymm  nnaauucczzyycciieellee  jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo  mmaajj 

2211..  UUddzziiaałł  ww  „„KKiinnddeerr””  pp..ss..  ddzziieewwcczząątt  HH..  KKrrzzyywwoonnooss,,  PP..  KKaanniiaa  ccaałłyy  rrookk 

2222..  UUddzziiaałł  ww  rroozzggrryywwkkaacchh  ww  rraammaacchh  KKaalleennddaarrzzaa  

SSzzkkóółł  WWiieellkkooppoollsskkaa  
nnaauucczzyycciieellee  wwyycchhoowwaanniiaa  ffiizzyycczznneeggoo  ccaałłyy  rrookk 

2233..  UUddzziiaałł  ww  PPrroojjeekkcciiee  EEdduukkaaccyyjjnnyymm  „„MMiissttrrzzoowwiiee  

KKooddoowwaanniiaa””  
DD..  ZZiieenniiuukk,,    ccaałłyy  rrookk 

2244..  SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  EEkkoollooggiicczznnyy  kkllaass  IIVV  ––  VVIIII    MM..  WWoojjttuussiikk    mmaajj 

2255..  UUddzziiaałł  ww  PPrroojjeekkcciiee  EEdduukkaaccyyjjnnyymm  „„SSttąądd  jjeesstteemm  ––  

ttoo  mmoojjaa  mmaałłaa  OOjjcczzyyzznnaa””  
DD..  ZZiieenniiuukk,,  mmaajj 

    2266..  KKoonnkkuurrss  CCzzyytteellnniicczzyy  „„OOppoowwiieeśśccii  zz  NNaarrnnii””    bbiibblliiootteekkaarrzzee  ppaaźźddzziieerrnniikk//lliissttooppaadd 

    

  SSzzkkoollnnyy  KKoonnkkuurrss  PPiioosseennkkii  PPaattrriioottyycczznneejj  

  

  

  JJ..  KKaanniiaa  ssttyycczzeeńń 
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77..  

IImmpprreezzyy  

kkuullttuurraallnnee,,  

aarrttyyssttyycczznnee    

ii  rreelliiggiijjnnee 

III. Imprezy szkolne 

Apel- Rozpoczęcie roku szkolnego 

dyrektor szkoły,  

wicedyrektor  

 I. Konewka  

MM..  GGaarrsstteecckkaa 04.09.2017r. 

Dyskoteka jesienna 
wicedyrektor  E. 

Kowala  
wwyycchhoowwaawwccyy październik 2017r. 

Obchody Międzynarodowego Dnia Głośnego 

Czytania 

wicedyrektor E. 

Kowala  
bbiibblliiootteekkaarrzzee październik 

Szkolny DEN dyrektor szkoły  J. Kania, D. Koprowska, H. Krzywonos 13. 10. 2017 r. 

 

Pasowanie na ucznia – klasy I 

dyrektor szkoły, 

wicedyrektor   

 E. Kowala 

wychowawcy klas  I 4.10.2017 

Dyskoteka andrzejkowa wicedyrektor  

 I. Konewka  
wwyycchhoowwaawwccyy listopad 2017r. 

Apel – Święto Niepodległości 
wicedyrektor  I. 

Konewka  
aa..  PPaasstteerrnnaakk,,  PPrrzzyybbyyłł  GG listopad 

Mikołajki w szkole – apel klas I-III Wicedyrektor 

 E. Kowala  
II..  AAnnddrrzzeejjcczzaakk grudzień 

Mikołajki w szkole Wicedyrektor 

 E. Kowala  
SSaammoorrzząądd  UUcczznniioowwsskkii 6.12.2017 

Wspólne śpiewanie kolęd Wicedyrektor  

  EE..  KKoowwaallaa  
JJ..  KKaanniiaa grudzień 

OObbcchhooddyy  MMiięęddzzyynnaarrooddoowweeggoo  DDnniiaa  KKssiiąążżkkii Wicedyrektor  

  EE..  KKoowwaallaa 
bibliotekarze grud 

Obchody Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia Wicedyrektor  

  EE..  KKoowwaallaa  
bbiibblliiootteekkaarrzzee styczeń 

Dzień Babci i Dziadka klas I w RCK Wicedyrektor  

  EE..  KKoowwaallaa  
WWyycchhoowwaawwccyy  kkllaass  II   18.01.2018 

Jasełka 
 

A. Bartkowiak, W. Mierzwiak, D. Gintrowska 22.12 2017r 

Balik karnawałowy klas I – III wicedyrektor  

 E. Kowala 
nauczyciele klas I-III 20.01.2018r. 
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Dzień Patrona + Konkurs Piosenki Patriotycznej 

Dzień Talentu 

Quiz Wiedzy o Patronie Szkoły kl III 

dyrektor szkoły,  

wicedyrektorzy 

J. Grabowska, A.Pasternak, J. Kania 

 

G. Karoń  

 

18.01.2018 

Pasowanie na czytelnika wicedyrektor  

E. Kowala 
bibliotekarze 1.02.2018 

Poczta walentynkowa wicedyrektorzy S. Sell 14.02.2018r 

„Dzień Szkoły Wolnej od Przemocy” wicedyrektor  

E. Kowala 
????????????? Luty / marzec 

Dyskoteka karnawałowa klas IV-VII wicedyrektor   

E. Kowala 
S. Sell styczeń 2018r. 

Apel - Pierwszy dzień wiosny- klasy I-III 

Dzień Talentu 
wicedyrektor  

 E. Kowala 
A. Wysocka, K. Dolata, 21.03.2018r 

Misterium Męki Pańskiej dyrektor  I. Rzańska A. Bartkowiak W. Mierzwiak, D. Gintrowska 12.04.2018r.. 

Apel z okazji Dnia Ziemi kl IV- VII 

Apel z okazji Dnia Ziemi klas I - III 

wicedyrektor I. 

Konewka 

M. Wojtusik, J. Kania 

B. Kubiak,D. Hajt 
kwiecień 2018r. 

Apel z okazji Święta Ziemi wicedyrektor B. Kubiak D. Hajt 22.04.2018 

Apel - „3 Maja” wicedyrektor H. Manikowska 28.04.2018 

Apel z okazji Światowego Dnia Zdrowia wicedyrektor M. Hajt, A. Pasternak kwiecień 

Uroczyste powitanie przyszłych pierwszoklasistów – 

„Moja pierwsza lekcja” 

wicedyrektor E. 

Kowala 
G. Karoń maj 

Dyskoteka klas z okazji MDD 
wicedyrektor  I. 

Konewka 
wychowawcy klas IV-VII maj 2018r. 

Festyn Rodzinny dyrektor szkoły 
Rada Rodziców,  

wszyscy nauczyciele 
02.06.2018r 

GGmmiinnnnyy  pprrzzeegglląądd  tteeaattrrzzyykkóóww  aanngglloojjęęzzyycczznnyycchh wicedyrektor M. Milewska maj/czerwiec 

Karta Rowerowa wicedyrektor W. Jóźwiak, D. Rzepecka czerwiec 
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Wybory do Samorządu Szkolnego wicedyrektor S. Sell czerwiec 

Dzień Dziecka na sportowo kl. I-III wicedyrektor zespól nauczycieli  kl. I-III czerwiec 

Zakończenie roku szkolnego 

dyrektor szkoły 

wicedyrektor E. 

Kowala  

AA..  SSpprraawwkkaa 23. 06.2018r. 

    Apel - Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/ 2019 dyrektor szkoły  AA..  PPaasstteerrnnaakk 1.09.2018 

  

IIII..  DDZZIIAAŁŁ  PPRRAACCYY  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEEJJ 

 

1. 

 

 

Doskonalenie 

pracy Samorządu 

Uczniowskiego 

 

1. Typowanie uczniów do Samorządu Uczniowskiego dyr. I etapu edu. wychowawcy kl. IV - VI maj 

2. Przeprowadzenie wyborów 
dyr. I etapu edu. 

Prezydium Samorządu 
opiekun Samorządu Uczniowskiego czerwiec 

3. Przeprowadzenie wyborów opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego 
dyr. I etapu edu. Prezydium Samorządu Uczniowskiego czerwiec 

4. Opracowanie planu pracy Samorządu 

Uczniowskiego 
dyr. I etapu edu. opiekun Samorządu Uczniowskiego wrzesień 

5. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań 

zawartych w planie pracy Samorządu Uczniowskiego 

dyr. I etapu edu. 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego czerwiec 

 

2. 

 

Edukacja 

Pedagogiczna 

Rodziców 

 Spotkania wychowawców z rodzicami 

 Konsultacje nauczycieli z rodzicami-załącznik nr 

2 

 Uwzględnienie w planach pracy wychowawców 

klasowych następującej tematyki oraz 

realizowanie jej na spotkaniach z rodzicami: 

  koncepcja pracy szkoły, jako wspólne 

przedsięwzięcie społeczności szkolnej 

(nauczycieli, rodziców i uczniów) 

  regulamin oceniania, klasyfikowania  

i promowania 

  regulamin oceniania zachowania  

w WSO 

  prawa i obowiązki ucznia 

  procedura uzyskiwania ocen z zajęć 

edukacyjnych wyższych niż przewidywane 

  procedury współpracy z rodzicami 

dyrektor szkoły 

dyrektor i wicedyrektorzy, wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, PPP w Rogoźnie, 

lekarz,, Policja 

 

 

wg. potrzeb poszczególnych wychowawców 

praca całoroczna 
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  rozwój dziecka w młodszym wieku 

szkolnym – kl I-III 

  role wychowawcze rodziców. Potrzeby 

psychiki dziecka - kl. I-VII 

  czas dla dziecka – kl. I-VII 

  sposoby radzenia sobie ze stresem  

i frustracjami związanymi  

z niepowodzeniami szkolnymi 

  pozytywny i negatywny wpływ komputera i 

Internetu na rozwój psychiczny i 

emocjonalny dziecka 

  dojrzałość szkolna dziecka  

  PPrrooffiillaakkttyykkaa  pprrzzeemmooccyy  ww  sszzkkoollee  

  JJaakk  ppoommóócc  ddzziieecciioomm  ww  ssyyttuuaaccjjaacchh  

kkoonnfflliikkttoowwyycchh 

 

  

  

 Maksymalne wykorzystanie pomocy pedagoga i 

psychologa szkolnego na spotkaniach z 

rodzicami: 

korzystanie z propozycji PPP, zapraszanie na 

spotkania pracowników PPP w Rogoźnie 

 

dyr. I i II etapu edu. 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog, psycholog, wychowawcy 

 

 

 

 

 

na spotkaniach 

z rodzicami 

 

 

 

 

 

3. Zapobieganie 

niekorzystnym 

zjawiskom 

wychowawczym 

1. Integrowanie całej społeczności uczniowskiej - 

zwracanie uwagi na akceptowanie dzieci z różnymi 

dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi 

2. Kształtowanie poczucia tolerancji 

w stosunku do innych ludzi (mniejszości narodowe, 

wyznania religijne, obcokrajowcy) 

3. Działania antydyskryminacyjne – przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

4. Kształtowanie szacunku dla chorych  

i ludzi w starszym wieku 

5. Omawianie z uczniami problemu dotyczącego 

zagrożenia ze strony sekt religijnych. 

6. Kontynuowanie programu pt. "Bezpieczna szkoła - 

bezpieczne dziecko" 

7. Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym 

dla klas I-III – „Klub Bezpiecznego Puchatka” 

8. Otoczenie szczególną opieką najmłodszych: 

przedszkolaków i uczniów klas I. 

dyrektor szkoły 

v-ce dyrektorzy 

 

 

 

 

 

wszyscy  nauczyciele, pedagog, 

psycholog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele EW 

praca całoroczna 

4. 

 

 

 

1. W programie wychowania fizycznego 

uwzględnienie ćwiczeń dostosowanych do możliwości 

ucznia 

dyr. I etapu edu. nauczyciele wychowania fizycznego praca całoroczna 
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Ochrona zdrowia 

psychicznego i 

fizycznego 

 

2. Dokonywanie analizy wypadków szkolnych dyrektor szkoły higienistka, inspektor BHP czerwiec 

3. Pogadanki i zajęcia realizowane przez pedagoga i 

psychologa szkolnego 

dla uczniów: 

- „Recepta na zgraną klasę” 

- „Akceptujemy siebie i innych” 

- „Razem przeciw agresji” 

- „Ja nastolatek” 

- „Rozwiązujemy konflikty” 

- „Rozpoznawanie i nazywanie uczuć. Jak 

sobie radzić z niechcianymi uczuciami” 

- „Cyberprzemoc’ 

- „Przemocy STOP! 

-  Zajęcia integracyjne – „Ja i moja szkoła” 

dla rodziców: 

- „Dojrzałość szkolna dziecka” 

- „Role wychowawcze rodziców. Potrzeby 

psychiki dzieci” 

- „Różne oblicza przemocy domowej” 

- Przemoc w środowisku szkolnym” 

- „Uzależnienia od komputera i Internetu” 

- Jak pomóc dzieciom w sytuacjach konfliktowych 

dyr. I i II etapu edu. 

Pedagog, psycholog szkolny, policja 

 

Według  potrzeb wychowawczych 

wg planu pracy 

pedagoga 

4.Praca Szkolnego Koła PCK: 

 Organizacja koła i opracowanie planu pracy SK 

PCK 

 Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań 

zawartych w planie pracy SK PCK 

dyr. I i II etapu edu. 
Opiekun PCK –S. Sell we współpracy z 

wychowawcami klas IV-VII 
praca całoroczna 

5. Zorganizowanie pogadanek na temat higieny 

dojrzewania: 

kl. IV - VII "Czystość osobista i dbałość o sylwetkę",  

"Radzimy sobie z hormonami" kl. VI. 

dyr. II etapu edu. 

pielęgniarka, 

wychowawcy, 

nauczyciele przyrody 

w trakcie roku 

szkolnego 

6. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów kl.I-

III "Nie pal przy mnie proszę" 
dyr.I etapu edu. 

wychowawcy kl.I-III,  

 koordynator  - A. Sprawka 
cały rok 

7. Realizacja zadań w zakresie tematyki  "Uczeń z 

cukrzycą- wsparcie i edukacja" 
dyrektor szkoły pielęgniarka, pedagog, wychowawcy cały rok 

8. Kontynuacja programów dla kl. I - III pt. "Wiem co 

jem, bo chcę być zdrowy" i "Zdrowi i sprawni" 
dyr. I etapu edu. J. Daleka,  praca całoroczna 

9. Realizacja programu antynikotynowego – „Znajdź 

właściwe rozwiązanie” – kl. IV - VII 
dyr.II etapu edu. M. Hajt praca całoroczna 

10. Umożliwienie uczniom rozwoju 

zainteresowań intelektualnych i 

estetycznych poprzez: 

dyr. I i II etapu edu. nauczyciele, wychowawcy cały rok 
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- organizowanie wycieczek szkolnych 

- udział w przedstawieniach teatralnych,   

lekcjach muzealnych, wystawach i innych 

imprezach kulturalnych  

- zwiedzanie muzeów i zabytków 

- udział w spektaklach profilaktycznych grupy 

teatralnej „TO MY” 

  
 

11.Obowiązkowa cykliczna kontrola czystości głów – 

przeciwdziałanie wszawicy 
Dyrektor szkoły Pielęgniarka szkolna Cały rok 

      5. 

 

Wychowanie 

ekologiczne 

1. Udział uczniów w akcji pt. "Czysta szkoła" dyr. II etapu edu. wychowawcy praca całoroczna 

2. Uczestnictwo uczniów w akcjach ekologicznych:    

- sprzątanie brzegów Jeziora Rogozińskiego i Jeziora 

Nienawiskiego 
dyr. I i II etapu edu. I. Konewka, M. Wojtusik kwiecień 

- "Sprzątanie Świata" dyr. II etapu edu. wychowawcy,  I. Konewka wrzesień 

- zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska Azorek dyr. I i II etapu edu. M. Wojtusik Wrzesień/październik 

- zbieranie topinamburu dyr. II etapu edu. I. Konewka, M. Hajt wiosna 

- zbieranie makulatury, tonerów, niepotrzebnych 

telefonów komórkowych, zużytych baterii, puszek 

aluminiowych i nakrętek od butelek 

 

wicedyrektorzy 
M. Hajt, M. Wojtusik Samorząd Uczniowski 

zespół nauczycieli kl. I - III 
cały rok 

3. Promowanie zdrowego, ekologicznego trybu życia. 

Uwzględnianie w planach wychowawczych tematyki 

proekologicznej 

dyr. I i II etapu edu. wychowawcy, nauczyciele przyrody praca całoroczna 

4. Eksponowanie na gazetkach i w gablotach treści 

związanych z ekologią i ochroną przyrody 

 

dyr. I i II etapu edu. 
nauczyciele przyrody, wychowawcy 

 
praca całoroczna 

6. Kształtowanie 

tożsamości 

europejskiej, 

patriotycznej, 

regionalnej 

1.Realizowanie programów szkolnych: 

a) Udział w Projekcie Erlebnisreise  

 

 

 

dyrektor szkoły N-le języka niemieckiego praca całoroczna 

7. 
Turystyka, 

krajoznawstwo, 

rekreacja 

1. Organizowanie wycieczek turystyczno - 

krajoznawczych 

2. Udział w rajdach, biwakach, piknikach 

3. Organizowanie wycieczek zagranicznych  

w celu bliższego poznania krajów Unii Europejskiej 

dyr. II etapu edu. 
wychowawcy klas, opiekun SU, 

nauczyciele jęz. obcych 
praca całoroczna 
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8. 

Edukacja 

czytelnicza 

1. Włączenie się w akcję pt. "Cała Polska czyta 

dzieciom" 

2. Lekcje biblioteczne – zajęcia lekcyjne  

z  wykorzystaniem słowników i encyklopedii 

 

dyr. II etapu edu. 
nauczyciele biblioteki 

nauczyciele świetlicy 
praca całoroczna 

  

IIIIII..  DDZZIIAAŁŁ  PPRRAACCYY  OOPPIIEEKKUUŃŃCCZZEEJJ 

 

 

 

     1. 

 

Zorganizowanie 

dowożenia  

i dożywania 

dzieci 

1. Zorganizowanie dowożenia uczniów na trasie: 

* Dziewcza Struga - Garbatka - Rogoźno 

* Ustalenie listy dowożonych dzieci 

* Harmonogram dowożenia skorelować  

z planem lekcji                                                                                                                                    

* zadbać o bezpieczeństwo dojeżdżających dzieci 

dyrektor szkoły 
 

CUW, nauczyciele świetlicy 

sierpień 

wrzesień, cały rok 

2. Ustalenie listy dzieci korzystających  

z obiadów zakwalifikowanie dzieci do bezpłatnego 

dożywiania 

Dyrektor, intendent GOPS, pedagog, wychowawcy klas wrzesień 

3. Zapewnienie wszystkim dzieciom możliwości 

korzystania z ciepłego napoju, mleka dyrektor, intendent wychowawcy 

październik- 

maj 
4. Zgłoszenie szkoły do programu „Owoce  

w szkole”, „Szklanka mleka” dyrektor szkoły, intendent 

październik- 

maj 

2. 

Zorganizowanie 

opieki 

wychowawczej 

uczniom 

znajdującym się 

w trudnej 

sytuacji 

 

 

1. Ustalenie listy uczniów: 

* sierot i półsierot 

* matek i ojców samotnie wychowujących dzieci 

* znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

* z rodzin moralnie zagrożonych 

* zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  

* „eurosierot” 

* dzieci z rodzin zastępczych 

dyrektor szkoły wychowawcy, pedagog, psycholog wrzesień 

2. Określenie form pomocy dzieciom znajdującym się 

w trudnej sytuacji (zespoły wyrównawcze, bezpłatne 

żywienie, zwolnienie z opłat) 

dyrektor szkoły wychowawcy, pedagog wrzesień 

3. Dążenie do 100% , dobrowolnego ubezpieczenia 

dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków 
dyrektor szkoły 

wychowawcy klas, 

Rada Rodziców 
październik 

3. 

Zorganizowanie 

zajęć opiekuńczo 

- 

wychowawczych  

w świetlicy 

szkolnej 

Według harmonogramu pracy świetlicy dyrektor szkoły nauczyciele świetlicy cały rok 
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4. 

 

Zapewnienie 

pomocy 

psychologiczno - 

pedagogicznej  

i wsparcia dla 

uczniów o 

specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych. 

Realizacja zajęć  

w zakresie 

pomocy. 

 

1. Diagnoza wychowawcza w zespołach klasowych 

2. Współpraca z  pedagogiem , psychologiem i  PPP 

 

3. Spotkania w  zespołach wychowawczych klas I-III 

oraz IV-VII 

4. Zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-

kompensacyjne dla dzieci klas I-VII 

5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla dzieci klas I-

VII zgodnie z Projektami Unijnymi 

 

dyrektor szkoły 
wychowawcy, pedagog, psycholog, członkowie 

zespołów 
cały rok 

5. 

Zorganizowanie 

zajęć w ramach 

edukacji 

komunikacyjnej 

1. Zapoznanie uczniów z przepisami Kodeksu 

Drogowego 
dyrekcja szkoły Policja,   D. Rzepecka kwiecień 

2. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową D. Rzepecka wicedyrektorzy maj 

3. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową 
D. Rzepecka, W. 

Jóźwiak 
wychowawcy maj 

4. Realizacja zagadnień o tematyce komunikacyjnej w 

ramach lekcji wychowawczych 
dyr. II etapu edu. wychowawcy cały rok 

 

6. 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

na terenie szkoły 

 i podczas przerw 

1. Zorganizowanie dyżurów nauczycieli 

 i dyżurów uczniowskich 
dyr. I i II etapu ed. nauczyciele cały rok 

2. Poinformowanie uczniów i rodziców  

o zakazie wprowadzania psów na teren szkoły,  

zasadach korzystania z boiska szkolnego po lekcjach, 

regulaminie placu zabaw 

dyrekcja wychowawcy 

zgodnie z terminem 

pierwszych 

wywiadówek 

3. Szkolenie dla uczniów klas pierwszych dotyczące 

bezpiecznego poruszania się na drodze, na przejściach 

dla pieszych – praktyczne zastosowanie zasad ruchu 

drogowego pieszych. 

dyrektor I etapu edu. Policja, wychowawcy klas I: S. Mickiewicz październik 2016r. 

4. Spotkanie  uczniów  z policjantami z  Komisariatu 

Policji w Rogoźnie nt. 

- „Odpowiedzialność nieletnich wobec      prawa” 

- „Przemoc rówieśnicza” 

- „Jestem bezpieczny” 

dyrektor Policja cały rok 

 Spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej 

nt. „Udzielanie pierwszej pomocy” 
dyrektor Straż Pożarna listopad 
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6. Przystąpienie uczniów kl. I do programu "Klub 

Bezpiecznego Puchatka" 
dyr. I etapu edu. wychowawcy kl. I,  cały rok 

7. 
Działania 

wolontariackie 

1. Kontynuacja świątecznej akcji "Dzieci - Dzieciom" 

i „Paka dla dzieciaka” 
dyr. I etapu edu. 

 

PCK 

 

grudzień 

kwiecień 

3. Współpraca z organizacjami 

 i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz osób 

potrzebujących 

dyr. I i II etapu edu. opiekun SU, opiekun PCK cały rok 

4.Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy 
dyr. I i II etapu edu. wychowawcy, uczniowie- wolontariusze styczeń 

8. 

Przeprowadzenie 

ćwiczeń 

ewakuacji 

budynku na 

wypadek 

zagrożenia 

1. Zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w 

warunkach zagrożenia  

( plan ewakuacji budynku) 

dyrektor szkoły, 

wicedyrektorzy 
wychowawcy wrzesień 

2. Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji. 
dyrektor szkoły, 

wicedyrektorzy 

wszyscy nauczyciele , Straż Pożarna , Policja , służby 

obrony cywilnej 
wrzesień/październik 

  

Pozytywna opinia Rady Rodziców - Uchwała  

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej  

 

 


