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II..  DDZZIIAAŁŁ  PPRRAACCYY  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNEEJJ 

LLpp..  ZZaaddaanniiaa  SSppoossóóbb  rreeaalliizzaaccjj ii  OOddppoowwiieeddzziiaa llnnyy  WWssppóółłpprraaccuujjąąccyy  TTeerrmmiinn 

11..  

PPooss iieeddzz eenniiaa  

RRaaddyy   

PPeeddaaggooggiicczz nneejj,,   

sszz kkoolleenniiaa    

ii  wwaarrsszz tt aatt yy   ddllaa  

nnaauucczz yy cciieellii  

11..   SSzz kkoolleenniiee  BBHHPP  
DDyy rreekktt oorr  IInnsspp eekktt oorr  BBHHPP  ddrr  BB..  PPtt aasszz yy ńńsskkaa    

22..RRaaddaa  rroozz pp oocczz yy nnaajjąąccaa  rrookk  sszz kkoollnnyy               22001166//22001177  DDyy rreekktt oorr  wwiicceeddyy rreekktt oorrzz yy   29 sierpnia 2016 

33..   ZZ aatt wwiieerrddzz eenniiee  sszz kkoollnnyy cchh  pp rrooggrraammóóww    

ii  pp llaannuu  pp rraaccyy   sszz kkoołłyy ..   DDyy rreekktt oorr  wwiicceeddyy rreekktt oorrzz yy   
5 września 2016 

44..   RRaaddaa  sszz kkoolleenniioowwaa  ––   SSzz kkoolleenniiee  pp rrzz eecciiwwpp oożż aarroowwee DDyy rreekktt oorr  IInnsspp eekktt oorr  BBHHPP  ddrr  BB..  PPtt aasszz yy ńńsskkaa    11 października 2016 

55..   RRaaddaa  sszz kkoolleenniioowwaa;;  AAggrreess jjaa,,   pp rrzz eemmoocc    

ii  ccyy bbeerrpp rrzz eemmoocc  ww  sszz kkoollee””  
DDyy rreekktt oorr    29 listopada 2016 

30 listopada 2016 

66..   RRaaddaa  kkllaassyy ffiikkaaccyy jjnnaa  ii  aannaalliitt yy cczz nnaa  zz aa    

II  ookkrreess   22001166//22001177  DDyy rreekktt oorr  WWiicceeddyy rreekktt oorrzz yy ,,  nnaauucczz yy cciieellee  24 stycznia 2017 

77..   RRaaddaa  sszz kkoolleenniioowwaa  ––   „„  MM nneemmooddyy ddaakktt yy kkaa  ww  pp rraakktt yy ccee  

nnaauucczz yy cciieellaa””  DDyy rreekktt oorr  AA..  WWyy ssoocckkaa  2288  mmaarrccaa  22001177  

88..   RRaaddaa  sszz kkoolleenniioowwaa  ––   „„  WWyy kkoorrzz yy ss tt aanniiee  

mmnneemmoott eecchhnniikk  ww  pp rraaccyy   nnaauucczz yy cciieellaa””  DDyy rreekktt oorr  AA..  WWyy ssoocckkaa  25 kwietnia 2017 

99..   RRaaddaa  kkllaassyy ffiikkaaccyy jjnnaa  
DDyy rreekktt oorr  wwiicceeddyy rreekktt oorrzz yy ,,    nnaauucczz yy cciieellee  13 czerwca 2017 

1100..  RRaaddyy   sszz kkoolleenniioowwee  zz wwiiąązz aannee  zz   pp rrzz yy ggoott oowwaanniieemm  ddoo  

pp rraaccyy   zz   ddzz iieennnniikkiieemm  eelleekktt rroonniicczz nnyy mm  DDyy rreekktt oorr     

1100..  AAnnaalliizz aa  pp rraaccyy   sszz kkoołłyy   ww  rrookkuu  sszz kkoollnnyy mm  22001166//22001177  
wwiicceeddyy rreekktt oorrzz yy ::  EE..   

KKoowwaallaa,,   II..   KKoonneewwkkaa  wwyy cchhoowwaawwccyy ,,  lliiddeerrzz yy   zz eesspp oo łłóóww,,  pp eeddaaggoogg,,   pp ssyy cchhoolloogg  23 czerwca 2017 

22..   

OOrrggaanniizz aaccjjaa  

pp rraaccyy   zz eesspp oo łłóóww  

pp rrzz eeddmmiioott oowwyy cchh  

11..   WWeerryy ffiikkaaccjjaa  pp llaannóóww  pp rraaccyy   nnaa  rrookk  sszz kkoollnnyy   

22001166//22001177,,  aannaalliizz aa  ii  mmooddyy ffiikkoowwaanniiee  pp llaannóóww  

ddyy ddaakktt yy cczz nnyycchh  ii  PPSSOO  

  

cczz łłoonnkkoowwiiee  zz eesspp oołłóóww  Do 8 września aa))  zz eesspp óółł  nnaauucczz yy cciieellii  kkllaass00--II  

  

lliiddeerr  ––   DD..  HHaajjtt   

bb))  zz eesspp óółł  nnaauucczz yy cciieellii  kkllaass   IIII  lliiddeerr  ––   II..   AAnnddrrzz eejjcczz aakk  

cc))  zz eesspp óółł  nnaauucczz yy cciieellii  kkllaass   IIIIII  lliiddeerr  ––   AA..  JJaawwoorrsskkaa  
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dd))  zz eesspp óółł  nnaauucczz yy cciieellii  jjęęzz yy kkaa  pp oollsskkiieeggoo,,  hhiiss tt oorriiii  ii  

bbiibblliioott eekkii  
lliiddeerr  ––   RR..  PPiieecchhoowwiiaakk  

ee))  zz eesspp óółł  nnaauucczz yy cciieellii  mmaatt eemmaatt yy kkii  ii  pp rrzz yy rrooddyy  lliiddeerr  --  MM ..  HHaajjtt   

ff))  zz eesspp óółł  nnaauucczz yy cciieellii  jjęęzz yy kkóóww  oobbccyy cchh  lliiddeerr  ––   RR..  CCzz eecchhoowwsskkaa  

gg))  zz eesspp óółł  nnaauucczz yy cciieellii  mmuuzz yy kkii,,   tt eecchhnniikkii,,   pp llaass tt yy kkii  ii  

iinnffoorrmmaatt yy kkii  
lliiddeerr  ––   JJ ..   KKaanniiaa  

hh))  zz eesspp óółł  nnaauucczz yy cciieellii  wwff  lliiddeerr  --   HH..  KKrrzz yy wwoonnooss   

ii))  zz eesspp óółł  nnaauucczz yy cciieellii  rreelliiggiiii  lliiddeerr  ––   WW..  MM iieerrzz wwiiaakk  

  22..  DDiiaaggnnoozz aa  eedduukkaaccyy jjnnaa  ––   ookkrreeśś lleenniiee  pp oott rrzz eebb  

  ii  mmoożż lliiwwoośśccii  kkaażż ddeeggoo  uucczz nniiaa    

zz   uuwwzz ggllęęddnniieenniieemm  wwyy nniikkóóww  pp oopp rrzz eeddnniieeggoo  eett aapp uu  

eedduukkaaccyy jjnneeggoo    

lliiddeerrzz yy   nnaauucczz yy cciieellee  uucczz ąąccyy   wwrrzz eess iieeńń 

  33..  MM oonniitt oorroowwaanniiee  pp ooddss tt aawwyy   pp rrooggrraammoowweejj    

zz   uuwwzz ggllęęddnniieenniieemm  wwaarruunnkkóóww  rreeaalliizz aaccjjii  pp ooddss tt aawwyy   
lliiddeerrzz yy   nnaauucczz yy cciieellee  uucczz ąąccyy   nnaa  bbiieeżż ąąccoo 

  44..  ZZ bbiieerraanniiee  iinnffoorrmmaaccjjii  oo  ssuukkcceessaacchh  uucczz nniióóww  lliiddeerrzz yy   cczz łłoonnkkoowwiiee  zz eesspp oołłuu  
pp rrzz eedd  pp ooss iieeddzz eenniiaammii  

kkllaassyy ffiikkaaccyy jjnnyy mm  RRPP 

  55..  OOpp rraaccoowwaanniiee  sspp rraawwoozz ddaanniiaa  zz   rreeaalliizz aaccjjii  zz aaddaańń   

zz aawwaarrtt yy cchh  ww  pp llaanniiee  pp rraaccyy   kkaażż ddeeggoo    

zz   zz eesspp oołłóóww..  

lliiddeerrzz yy   
cczz łłoonnkkoowwiiee  

zz eesspp oołłóóww  

cczz eerrwwiieecc 

33..   

SSpp rraawwoowwaanniiee  

oopp iieekkii  nnaadd  

pp rraakktt yy kkaanntt aammii  

  ii  nnaauucczz yy cciieellaammii  

ooddbbyy wwaajjąąccyy mmii  

ss tt aażż   zz aawwooddoowwyy   

11..   PPeełłnniieenniiee  ffuunnkkccjjii  oopp iieekkuunnaa  ddllaa  nnaauucczz yy cciieellii    

ooddbbyy wwaajjąąccyy cchh    ss tt aażż     zz aawwooddoowwyy   

DDyy rreekktt oorr,,   

wwiicceeddyy rreekktt oorrzz yy   

OOpp iieekkuunn  ss tt aażż uu::  RReennaatt aa  PPiieecchhoowwiiaakk  

  

TT eerrmmiinn  zz ooss tt aanniiee  

ookkrreeśś lloonnyy   pp oo  pp oowwrroocciiee  

zz   uurrlloopp uu  

mmaacciieerrzz yy ńńsskkiieeggoo    **  KKiinnggaa  RRooddoowwsskkaa  --  nnaauucczz yy cciieell  kkoonntt rraakktt oowwyy   ((ss tt aażż   nnaa  

ss tt oopp iieeńń   nnaauucczz yy cciieellaa  mmiiaannoowwaanneeggoo))    

**  MM iilleennaa  WWoojjtt uuss iikk  --  nnaauucczz yy cciieell  kkoonntt rraakktt oowwyy   ((ss tt aażż   nnaa  

ss tt oopp iieeńń   nnaauucczz yy cciieellaa  mmiiaannoowwaanneeggoo))  

OOpp iieekkuunn  ss tt aażż uu::  II..   AAnnddrrzz eejjcczz aakk  

  

ddoo  3311  mmaajjaa  22001199  rr.. 

  

  

NNaauucczz aanniiee  

wwiieelloopp oozz iioommoowwee  

11..   ZZ oorrggaanniizz oowwaanniiee  zz aajjęęćć  pp oozz aalleekkccyy jjnnyy cchh    ddllaa  ddzz iieeccii  

mmaajjąąccyy cchh  tt rruuddnnoośśccii  ww  nnaauuccee  zz   kkllaass   II--IIIIII  oorraazz   IIVV--VVII  ww  

rraammaacchh  pp oommooccyy   pp ssyy cchhooll..--pp eeddaaggooggiicczz nneejj  

ddyy rreekktt oorr,,   

wwiicceeddyy rreekktt oorrzz yy   
nnaauucczz yy cciieellee  uucczz ąąccyy   ,,   pp eeddaaggoogg,,  wwrrzz eess iieeńń 
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44..   

22..   ZZ oorrggaanniizz oowwaanniiee  zz aajjęęćć  llooggoopp eeddyy cczz nnyy cchh  ddllaa  ddzz iieeccii    

zz   kkllaass   II..   OObbjjęęcciiee  pp oommooccąą  llooggoopp eeddyy cczz nnąą  uucczz nniióóww  kkll..IIII      
ddyy rreekktt oorr,,   

wwiicceeddyy rreekktt oorrzz yy   
llooggoopp eeddaa  wwrrzz eess iieeńń 

33..   UUrruucchhoommiieenniiee  zz aajjęęćć  ddllaa    ddzz iieeccii  uuzz ddoollnniioonnyy cchh  zz   kkllaass   

II--IIIIII  oorraazz   IIVV--VVII  

ddyy rreekktt oorr,,   

wwiicceeddyy rreekktt oorrzz yy   
nnaauucczz yy cciieellee  uucczz ąąccyy   ,,   pp eeddaaggoogg,,  wwrrzz eess iieeńń 

44..   SStt wwoorrzz eenniiee  uucczz nniioomm  mmoożż lliiwwoośśccii  pp oosszz eerrzz aanniiaa  

wwiieeddzz yy ,,  ddoosskkoonnaalleenniiaa  uummiieejjęętt nnoośśccii  ii  rroozz wwiijjaanniiaa  pp aass jjii  

oorraazz   wwsspp oommaaggaanniiee  ww  iicchh  iinnddyy wwiidduuaallnnyy mm  rroozz wwoojjuu  

pp oopp rrzz eezz ::  

  

ddyy rreekkccjjaa  sszz kkoołłyy   

nnaauucczz yy cciieellee  

  
ccaałłyy   rrookk 

aa))    uummoożż lliiwwiieenniiee  kkoonnssuulltt aaccjjii  zz   nnaauucczz yy cciieelleemm  pp oo  

lleekkccjjaacchh,,   uucczz eess tt nniicctt wwoo  ww  zz aajjęęcciiaacchh  kkóółł  

pp rrzz eeddmmiioott oowwyy cchh,,  aarrtt yy ss ttyycczz nnyycchh,,  sspp oorrttoowwyycchh  

  nnaauucczz yy cciieellee  
wwgg  hhaarrmmoonnooggrraammuu  

zz aajjęęćć  pp oozz aalleekkccyy jjnnyy cchh 

bb))  uuddzz iiaałł  ww  kkoonnkkuurrssaacchh  pp rrzz eeddmmiioott oowwyy cchh,,   pp rroojjeekktt aacchh,,   

pp rrooggrraammaacchh  ii  zz aawwooddaacchh  sspp oorrtt oowwyycchh  

  ddyy rr..   II  eett aapp uu  eedduukk  

  

nnaauucczz yy cciieellee  oorrggaanniizz uujjąąccyy   kkoonnkkuurrssyy   

  ii  iimmpp rreezz yy   

  

  

wwgg  pp llaannuu  pp rraaccyy   sszz kkoołłyy 

 

  

cc))  uucczz eess tt nniicctt wwoo  ww  uurroocczz yy ss tt oośścciiaacchh,,   aapp eellaacchh    

ii  iimmpp rreezz aacchh  sszz kkoollnnyy cchh  oorraazz   pp oozz aasszz kkoollnnyy cchh,,  pp rraaccęę    

ww  SSaammoorrzz ąąddzz iiee  UUcczz nniioowwsskkiimm  

dd))  kkoorrzz yy ss tt aanniiee  zz   wwsszz eellkkiieeggoo  rrooddzz aajjuu  wwyy ddaawwnniicctt ww  

iinnffoorrmmaaccyy jjnnyy cchh,,  bbiibblliioott eekkii,,   cceenntt rruumm  mmuulltt iimmeeddiiaallnneeggoo  

ww  cceelluu  ssaammooddzz iieellnneeggoo  zz ddoobbyy wwaanniiaa  wwiieeddzz yy   

ddyy rreekkccjjaa  sszz kkoołłyy   

nnaauucczz yy cciieellee  oorrgg..   iimmpp rreezz yy ,,  bbiibblliioott eekkaarrzz ee,,   oopp iieekkuunn  SSUU  

  

ccaałłyy   rrookk  

  

ee))  pp ooddnniieess iieenniiee  jjaakkoośśccii  kksszz tt aałłcceenniiaa  ii  eeffeekktt óóww  nnaauucczz aanniiaa  

pp oopp rrzz eezz ::  

**  ss tt oossoowwaanniiee  nnoowwaatt oorrsskkiicchh  ffoorrmm  ii  mmeett oodd  pp rraaccyy   

ddyy ddaakktt yy cczz nneejj  

**  rreeaalliizz aaccjjęę  zz aaddaańń   ookkrreeśś lloonnyy cchh  ww  pp ooddss tt aawwiiee  

pp rrooggrraammoowweejj  

**  rroozz wwiijjaanniiee  tt wwóórrcczz eeggoo  mmyy śś lleenniiaa  uucczz nniióóww  

  

wwsszz yy ssccyy   nnaauucczz yy cciieellee,,   bbiibblliioott eekkaarrzz ee  

  

ccaałłyy   rrookk  
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ff))  kkoonntt yy nnuuaaccjjęę  pp rrooggrraammóóww  eedduukkaaccyy jjnnyy cchh  zz aawwaarrtt yy cchh    

        ww  SSzz kkoollnnyy mm  ZZ eess tt aawwiiee  PPrrooggrraammóóww  NNaauucczz aanniiaa  
wwsszz yy ssccyy   nnaauucczz yy cciieellee  ccaałłyy   rrookk 

g) udział uczniów w spektaklach teatralnych  
    w  ramach programu „ Internetowy Teatr TVP 

    dla szkół” 
nnaauucczz yy cciieellee,,   iinnffoorrmmaatt yy kk  wwgg  hhaarrmmoonnooggrraammuu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55..   

SSpp rraawwddzz eenniiee  

pp oozz iioommuu  wwiieeddzz yy                                                                                 

ii  uummiieejjęętt nnoośśccii  

11..   OOpp rraaccoowwaanniiee  pp llaannóóww  ddyy ddaakktt yy cczz nnyy cchh::  

aa))  kkll..   II   --  IIIIII  eedduukkaaccjjaa  wwcczz eessnnoosszz kkoollnnaa  

bb))  kkll..   IIVV  --  VVII  zz   uuwwzz ggllęęddnniieenniieemm  wwyy mmaaggaańń   

eedduukkaaccyy jjnnyy cchh  nnaa  pp oosszz cczz eeggóóllnnee  oocceennyy ((aannaalliizz aa  

ii  kkoorreekktt aa  pp rrzz eeddmmiioott oowwyy cchh  ssyy ss tt eemmóóww  oocceenniiaanniiaa))  

ddyy rreekktt oorr  sszz kkoołłyy   

ddyy rreekktt oorr  II  eett aapp uu  eedduu..   

ddyy rreekktt oorr  IIII  eett aapp uu  eedduu..  

wwsszz yy ssccyy   nnaauucczz yy cciieellee  
ddoo  

2233  wwrrzz eeśśnniiaa 

22..   DDiiaaggnnoozz aa  sszz kkoollnnaa  zz   jjęęzz yy kkóóww  oobbccyy cchh,,  mmaatt eemmaatt yy kkii,,     

jj..   pp oollsskkiieeggoo  ii  pp rrzz yy rrooddyy   ww  kkllaassaacchh  IIVV--VVII  
ddyy rreekktt oorr  IIII  eett aapp uu  eedduu..  

pp rrzz eeddee  wwsszz yy ss tt kkiimm    

nnaauucczz yy cciieellee    jj..   pp oollsskkiieeggoo,,  mmaatt eemmaatt yy kkii,,   hhiiss tt oorriiii,,   

pp rrzz yy rrooddyy ,,   jjęęzz yy kkóóww  oobbccyy cchh  

wwrrzz eess iieeńń   

mmaajj//  cczz eerrwwiieecc  

33..   ZZ aapp llaannoowwaanniiee  ww  pp llaannaacchh  ddyy ddaakktt yy cczz nnyycchh  mmoożż lliiwwiiee  

dduużż eejj  lliicczz bbyy   ggooddzz iinn  nnaa  pp oowwtt óórrzz eenniiee  

ii  uutt rrwwaalleenniiee  mmaatt eerriiaałłuu  

ddyy rreekktt oorr  II  ii  IIII  eett aapp uu  

eedduukkaaccyy jjnneeggoo  

pp rrzz eeddee  wwsszz yy ss tt kkiimm    

nnaauucczz yy cciieellee    jj..   pp oollsskkiieeggoo,,  mmaatt eemmaatt yy kkii,,   hhiiss tt oorriiii,,   

pp rrzz yy rrooddyy ,,   jjęęzz yy kkóóww  oobbccyy cchh  
pp rraaccaa  ccaałłoorroocczz nnaa 

44..   ZZ aapp oozz nnaanniiee  uucczz nniióóww  oorraazz   rrooddzz iiccóóww  zz ::        

  aa))  wweewwnnąątt rrzz sszz kkoollnnyy mm  ssyy ss tteemmeemm  oocceenniiaanniiaa  ((WWSSOO))  

bb))  pp rrzz eeddmmiioott oowwyy mmii  ssyy ss tt eemmaammii  oocceenniiaanniiaa    

ii  sspp oossoobbaammii  sspp rraawwddzz aanniiaa  ooss iiąąggnniięęćć    

zz   pp oosszz cczz eeggóó llnnyy cchh  pp rrzz eeddmmiioott óóww  

ddyy rreekkccjjaa  sszz kkoołłyy   wwsszz yy ssccyy   nnaauucczz yy cciieellee  

  

nnaa  pp iieerrwwsszz yy cchh  lleekkccjjaacchh  

ddaanneeggoo  pp rrzz eeddmmiioott uu    

ii  nnaa  pp iieerrwwsszz yy mm  

zz eebbrraanniiuu                                                

zz   rrooddzz iiccaammii  --wwrrzz eess iieeńń 

55..   OOcceenniiaanniiee  wwiieelloopp łłaasszz cczz yy zz nnoowwee,,  rryy ttmmiicczz nnee,,   jjaawwnnee,,   zz   

uuwwzz ggllęęddnniieenniieemm  zz aalleecceeńń   PPPPPP  ddoott yy cczz ąąccyy cchh  

ddooss tt oossoowwaanniiaa  wwyy mmaaggaańń   ddoo  mmoożż lliiwwoośśccii  uucczz nniiaa  

ddyy rreekkccjjaa  sszz kkoołłyy   wwsszz yy ssccyy   nnaauucczz yy cciieellee  pp rraaccaa  ccaałłoorroocczz nnaa 

66..   SStt oossoowwaanniiee  oocceenniiaanniiaa  kksszz tt aałłtt uujjąącceeggoo,,  oocceennyy   

kkoolleeżż eeńńsskkiieejj  ii  ssaammoooocceennyy ,,  kktt óórree  wwsspp oommaaggaajjąą  pp rroocceess   

uucczz eenniiaa  ss iięę  

ddyy rreekkccjjaa  sszz kkoołłyy   wwsszz yy ssccyy   nnaauucczz yy cciieellee  pp rraaccaa  ccaałłoorroocczz nnaa 

77..   OOcceenniiaanniiee  zz   mmuuzz yy kkii,,   pp llaass tt yy kkii,,   tt eecchhnniikkii,,   wwyy cchhoowwaanniiaa  

ffiizz yy cczz nneeggoo  zz   uuwwzz ggllęęddnniieenniieemm  wwyy ss iiłłkkuu  wwkkłłaaddaanneeggoo  

pp rrzz eezz   uucczz nniiaa    

ww  wwyy wwiiąązz yy wwaanniiee  ss iięę  zz   oobboowwiiąązz kkóóww  wwyy nniikkaajjąąccyy cchh  zz ee  

sspp eeccyy ffiikkii  tt yy cchh  pp rrzz eeddmmiioott óóww  

ddyy rreekkccjjaa  sszz kkoołłyy   
nnaauucczz yy cciieellee  pp llaass tt yy kkii,,   mmuuzz yy kkii,,   zz aajjęęćć  tt eecchhnniicczz nnyy cchh,,  

wwyy cchhoowwaanniiaa  ffiizz yy cczz nneeggoo  
pp rraaccaa  ccaałłoorroocczz nnaa 
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88..  UUaakktt uuaallnniieenniiee  sszz kkoollnneeggoo  zz eess tt aawwuu  pp rrooggrraammóóww  

nnaauucczz aanniiaa  ii  pp ooddrręęcczz nniikkóóww  sszz kkoollnnyy cchh  
ddyy rreekktt oorr  wwiicceeddyy rreekktt oorr  II  eett aapp uu  eedduu..  cczz eerrwwiieecc,,   wwrrzz eess iieeńń 

99..   DDookkoonnaanniiee  wwyy bboorruu  pp ooddrręęcczz nniikkóóww    

ii  ććwwiicczz eeńń   ((mmoożż lliiwwiiee  jjeeddnnoolliitt yy cchh  ddllaa  ddaanneeggoo  pp oozz iioommuu  

kkllaass ))  tt aakk,,     aabbyy   zz aapp eewwnniićć  mmoożż lliiwwoośśćć  iicchh  ssuukkcceessyy wwnneeggoo  

uużż yy tt kkoowwaanniiaa  

wwiicceeddyy rreekktt oorrzz yy   wwsszz yy ssccyy   nnaauucczz yy cciieellee  kkwwiieecciieeńń ,,   mmaajj 

1100..  TT eess tt   kkoommpp eett eennccjjii  tt rrzz eecciiookkllaass iiss tt yy   OOBBUUTT   ddyy rreekktt oorr    II  eett aapp uu  eedduukk..  nnaauucczz yy cciieellee  uucczz ąąccyy   ww  kkll..   II   ii  IIIIII  mmaajj  

1122..  KKoonntt yy nnuuoowwaanniiee  ssyy ss tt eemmuu  wwyy rróóżż nniieeńń   ddllaa  uucczz nniióóww  

kkllaass   IIIIII  oorraazz   aabbssoollwweenntt óóww  sszz kkoołłyy   ii  iicchh  rrooddzz iiccóóww..  

NNaaggrraaddzz aanniiee  ddyy pp lloommeemm  uucczz nniióóww  kkllaass   IIVV  --VVII,,   kktt óórrzz yy   

oott rrzz yy mmaallii  śśwwiiaaddeecctt wwoo  zz   pp aasskkiieemm..  

ddyy rreekkccjjaa  sszz kkoołłyy   RRaaddaa  RRooddzz iiccóóww,,  wwyy cchhoowwaawwccyy   cczz eerrwwiieecc 

  

  

  

66..   

  

  

  

KKoonnkkuurrssyy   

sszz kkoollnnee  

I. Organizacja konkursów szkolnych i gminnych 

11..  SSzz kkoollnnyy   KKoonnkkuurrss   PPllaass tt yy cczz nnyy   UUcczz nniióóww      KKllaass   00  ––   IIIIII  

„„MM iikkoo łłaajj  ii  jjaa””  

DDyy rreekktt oorr  II  eett aapp uu  eedd..   

EE..  SSzz tt uurrmmiińńsskkaa,,   II..   AAnnddrrzz eejjcczz aakk  ggrruuddzz iieeńń   

22..   KKoonnkkuurrss   --  „„SSzz kkoollnnee  MM iiss tt rrzz ooss tt wwaa  ww  GGrraacchh  

EEdduukkaaccyy jjnnyy cchh””  
AA..WWyy ssoocckkaa,,   GG..  KKaarroońń   lliiss tt oopp aadd  

33..   SSzz kkoollnnyy   KKoonnkkuurrss   MM aatt eemmaatt yy cczz nnyy  kkllaass   IIIIII  KK..  FFrraannkkoowwsskkaa  ggrruuddzz iieeńń   

44..   SSzz kkoollnnyy   KKoonnkkuurrss   CCzz yy tt aanniiaa  UUcczz nniióóww  kkllaass   IIII  BB..  KKuubbiiaakk,,  DD..  HHaajjtt   mmaajj  

55..   Szkolny Konkurs Plastyczny „Wielkanocna 

Pisanka”  0-III  
EE..  SSzz tt uurrmmiińńsskkaa,,   II..   AAnnddrrzz eejjcczz aakk  kkwwiieecciieeńń   

66..   KKoonnkkuurrss   RReeccyy tt aatt oorrsskkii  KKllaass   IIII  AA..  SSpp rraawwkkaa  mmaarrzz eecc  

77..   KKoonnkkuurrss   EEkkoollooggiicczz nnyy   KKllaass   II--IIIIII  AA..  SSpp rraawwkkaa  kkwwiieecciieeńń   

88..   SSzz kkoollnnyy   KKoonnkkuurrss   MM aatt eemmaatt yy cczz nnyy  KKllaass   IIII  GG..  KKaarroońń   mmaajj  

99..     GGmmiinnnnyy   KKoonnkkuurrss   PPiissaanniiaa  UUcczz nniióóww  KKllaass   II  JJ ..   DDaalleekkaa  ,,   KK..  FFrraannkkoowwsskkaa  mmaajj  
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1100..  Szkolny Konkurs Plastyczny uczniów klas 0-III  

„Moje wymarzone wakacje”  
EE..  SSzz tt uurrmmiińńsskkaa  cczz eerrwwiieecc  

1111..SSzz kkoollnnyy   KKoonnkkuurrss   JJęęzz yy kkaa  NNiieemmiieecckkiieeggoo  ddllaa  kkllaass   IIIIII  MM ..  GGaarrss tt eecckkaa  mmaajj//cczz eerrwwiieecc  

1122..  Szkolny Konkurs Ortograficzny uczniów klas III   DD..  HHaajjtt ,,   BB..  KKuubbiiaakk  mmaarrzz eecc//kkwwiieecciieeńń   

1133..  KKoonnkkuurrss   FFoott ooggrraaffiicczz nnoo  ––   PPllaass tt yy cczz nnyy   „„MM óójj  

cczz wwoorroonnoożż nnyy   pp rrzz yyjjaacciieell””  

ddccyy rreekktt oorr  IIII  eett aapp uu  eedduu..   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ddccyy rreekktt oorr  IIII  eett aapp uu  eedduu..   

  

  

MM ..WWoojjtt uuss iikk,,   EE..   GGrrzz yy bboowwsskkaa,,   śśwwiieett lliiccaa  pp aaźź ddzz iieerrnniikk  

1144..  ŚŚwwiieett lliiccoowwyy   kkoonnkkuurrss   EEkkoollooggiicczz nnyy   MM ..WWoojjtt uuss iikk,,EE..   GGrrzz yy bboowwsskkaa,,   śśwwiieett lliiccaa  kkwwiieecciieeńń   

1155..  SSzz kkoollnnyy   KKoonnkkuurrss   nnaa  pp rreezz eenntt aaccjjęę  mmuulltt iimmeeddiiaallnnąą  

„„JJeess tt eeśśmmyy   rraazz eemm””  
DD..  ZZ iieenniiuukk,,  BB..  GGrrzz eeśś --RRoojjeekk  ggrruuddzz iieeńń   

1166..  SSzz kkoollnnyy   KKoonnkkuurrss   PPllaass tt yy cczz nnyy   --  ""KKaarrtt kkaa  

bboożż oonnaarrooddzz eenniioowwaa””  
JJ ..   KKaanniiaa,,     WW..  MM iieerrzz wwiiaakk  ggrruuddzz iieeńń   

1177..  SSzz kkoollnnyy   KKoonnkkuurrss   TT aanneecczz nnyy   ""CChheeeerrlleeaaddeerrss""  HH..  KKrrzz yy wwoonnooss ,,   JJ ..   KKaanniiaa  2211..0033..22001177rr..   

1188..  SSzz kkoollnnyy   kkoonnkkuurrss   WWiieeddzz yy   IInnffoorrmmaatt yy cczz nneejj  kkll..   VV  --  VVII  DD..  ZZ iieenniiuukk,,  BB..  GGrrzz eeśś --RRoojjeekk  mmaarrzz eecc  

1199..  SSzz kkoollnnyy     KKoonnkkuurrss     OOrrtt ooggrraaffiicczz nnyy   kkll..   IIVV--VVII  nnaauucczz yy cciieellee  jjęęzz yy kkaa  pp oollsskkiieeggoo  mmaarrzz eecc  

2200..  GGmmiinnnnyy     KKoonnkkuurrss   OOrrtt ooggrraaffiicczz nnyy   kkll..   IIVV--VVII  nnaauucczz yy cciieellee  jjęęzz yy kkaa  pp oollsskkiieeggoo  kkwwiieecciieeńń   

2211..  KKoonnkkuurrss   jjęęzz yy kkaa  aannggiieellsskkiieeggoo  kkllaass   IIVV  --  VVII  ""LLiiss tt eenn  

aanndd  ddoo  iitt ""  oorraazz   PPrrzz eegglląądd  pp iioosseennkkii  aanngglloojjęęzz yy cczz nneejj  
nnaauucczz yy cciieellee  jj..   aannggiieellsskkiieeggoo  mmaarrzz eecc  

2222..  SSzz kkoollnnyy   KKoonnkkuurrss   „„TT wwoojjee  zz ddrroowwiiee  tt wwóó jj  sskkaarrbb””  MM ..  HHaajjtt   kkwwiieecciieeńń   

2233..  SSzz kkoollnnyy   KKoonnkkuurrss   PPllaass tt yy cczz nnyy   PPCCKK    SS..   SSeellll  mmaarrzz eecc//kkwwiieecciieeńń   

2244..  SSzz kkoollnnyy   KKoonnkkuurrss   MM aatt eemmaatt yy cczz nnyy  KKllaass   IIVV--VVII  II..   KKoonneewwkkaa,,   BB..  GGrrzz eeśś --RRoojjeekk  kkwwiieecciieeńń   

2255..  GGmmiinnnnyy   KKoonnkkuurrss   MM aatt eemmaatt yy cczz nnyy  KKllaass   VV  ii  VVII  BB..  GGrrzz eeśś --RRoojjeekk,,  II ..   KKoonneewwkkaa,,   mmaajj  

2266..  SSzz kkoollnnyy   KKoonnkkuurrss   PPllaass tt yy cczz nnyy   ––„„JJeess tt eeśśmmyy  rraazz eemm””  WW..MM iieerrzz wwiiaakk  wwiioossnnaa  
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226677  KKoonnkkuurrss   jjęęzz yy kkaa  nniieemmiieecckkiieeggoo  kkllaass   IIVV  ,,VV,,  VVII  nnaauucczz yy cciieellee  jjęęzz yy kkaa  nniieemmiieecckkiieeggoo  mmaajj  

2288..  KKoonnkkuurrss   WWiieeddzz yy   oo  PPoowwss tt aanniiuu  WWiieellkkoopp oollsskkiimm    RR..  PPiieecchhoowwiiaakk  ggrruuddzz iieeńń   

2299..  MM uulltt iimmeeddiiaallnnyy   KKoonnkkuurrss   jj..   aannggiieellsskkiieeggoo    ZZ eesspp óółł  nnaauucczz yy cciieellii  jj..   aannggiieellsskkiieeggoo  mmaajj  

3300..  GGmmiinnnnyy   pp rrzz eegglląądd  tt eeaatt rrzz yy kkóóww  aanngglloojjęęzz yy cczz nnyy cchh    MM ..MM iilleewwsskkaa  mmaajj--cczz eerrwwiieecc  

3311..  SSzz kkoollnnee  MM iiss tt rrzz ooss ttwwaa  ww  BBiieeggaacchh  PPrrzz eełłaajjoowwyy cchh  kkllaass   

IIVV  --  VVII  

ddyy rreekktt oorr  IIII  eett aapp uu  eedduu..  

nnaauucczz yy cciieellee  wwyy cchhoowwaanniiaa  ffiizz yy cczz nneeggoo  wwrrzz eess iieeńń 

3322..  TT uurrnniieejj  ww  PPiiłłccee  NNoożż nneejj  oo  PPuucchhaarr  BBuurrmmiiss tt rrzz aa    kkll..   VV  MM ..  DDaalleekkii  ,,WW..JJóóźź wwiiaakk  pp aaźź ddzz iieerrnniikk  

3333..  TT uurrnniieejj  MM iikkoołłaajjkkoowwyy   ww  PPiiłłccee  SSiiaatt kkoowweejj  DDzz iieewwcczz ąątt   HH..  KKrrzz yy wwoonnooss ,,   PP ..  KKaanniiaa  ggrruuddzz iieeńń   

3344..  Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej w ramach 

szkolnego kalendarza sportowego  
WW..  JJóóźź wwiiaakk,,   MM ..DDaalleekkii  lluutt yy   

3355..  SSzz kkoollnnyy   TT uurrnniieejj  TT eenniissaa  SStt oołłoowweeggoo  oo  PPuucchhaarr  

DDyy rreekktt oorraa  SSzz kkoołłyy   
WW..  JJóóźź wwiiaakk  mmaarrzz eecc  

3366..  TT uurrnniieejj  ww  PPiiłłccee  NNoożż nneejj  oo  PPuucchhaarr  DDyy rreekktt oorraa  SSzz kkoo łłyy   

kkllaass   VV  
MM ..  DDaalleekkii,,   WW..  JJóóźź wwiiaakk  mmaajj  

3377..  TT uurrnniieejj  ""DDwwóójjeekk""  ii    ""TT rróó jjeekk""  SSiiaatt kkaarrsskkiicchh  oo  PPuucchhaarr  

DDyy rreekktt oorraa  SSzz kkoołłyy   
HH..  KKrrzz yy wwoonnooss ,,   PP ..  KKaanniiaa  mmaajj  

3388..  MM iiss tt rrzz ooss ttwwaa  SSzz kkoollnnee  ww  LLeekkkkooaatt lleett yy ccee  nnaauucczz yy cciieellee  wwyy cchhoowwaanniiaa  ffiizz yy cczz nneeggoo  mmaajj  

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

  

  

  

  

  

11..  11..UUddzz iiaałł  ww  ggmmiinnnnyy mm  kkoonnkkuurrss iiee  wwiieeddzz yy   oo  PPrrzz eemmyy śś llee  IIII  

wwiicceeddyy rreekktt oorrzz yy   

RR..  PPiieecchhoowwiiaakk  mmaarrzz eecc  

22..   OOggóó llnnoopp oollsskkii  KKoonnkkuurrss   MM aatt eemmaatt yy cczz nnyy  PPaannggeeaa  BB..   GGrrzz eeśś --RRoojjeekk  pp aaźź ddzz iieerrnniikk  

33..   UUddzz iiaałł  ww  kkoonnkkuurrss iiee  „„BBeezz pp iieecczz eeńńss tt wwoo  ww  IInntt eerrnneecciiee””  DDoorroott aa  ZZ iieenniiuukk  wrzesień-grudzień   

44..   UUddzz iiaałł  ww  OOlliimmpp iiaaddzz iiee  WWiieeddzz yy   AArrcchhiimmeeddeess   II ..   BBoouuaarroouuaa  pp aaźź ddzz iieerrnniikk  
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KKoonnkkuurrssyy   

pp oozz aasszz kkoollnnee,,   

pp rroojjeekktt yy   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55..   UUddzz iiaałł  ww  WWoojjeewwóóddzz kkiimm  KKoonnkkuurrss iiee  JJęęzz yy kkaa          

PPoollsskkiieeggoo  
nnaauucczz yy cciieellee  jjęęzz yy kkaa  pp oollsskkiieeggoo  lliiss tt oopp aadd  

66..   UUddzz iiaałł  ww  WWoojjeewwóóddzz kkiimm  KKoonnkkuurrss iiee  MM aatt eemmaatt yy cczz nnyymm  nnaauucczz yy cciieellee  mmaatt eemmaatt yy kkii  ggrruuddzz iieeńń   

77..   UUddzz iiaałł  ww  WWoojjeewwóóddzz kkiimm  KKoonnkkuurrss iiee  PPrrzz yy rrooddnniicczz yy mm  nnaauucczz yy cciieellee  pp rrzz yy rrooddyy   lliiss tt oopp aadd  

88.. ..   UUddzz iiaałł  ww  WWoojjeewwóóddzz kkiimm  KKoonnkkuurrss iiee  JJęęzz yy kkaa  

AAnnggiieellsskkiieeggoo  
nnaauucczz yy cciieellee  jj..   aannggiieellsskkiieeggoo  ggrruuddzz iieeńń   

99..   UUddzz iiaałł  ww  kkoonnkkuurrss iiee  rreeccyy tt aatt oorrsskkiimm  „„MM iicckkiieewwiicczz oowwii  

PPoott oommnnii””  
nnaauucczz yy cciieellee  jjęęzz yy kkaa  pp oollsskkiieeggoo  ggrruuddzz iieeńń 

1100..  ..UUddzz iiaałł  ww  PPrrzz eegglląąddzz iiee  PPiioosseennkkii  RReelliiggiijjnneejj    

ww  PPrruuśśccaacchh  
JJ ..   KKaanniiaa,,   WW....MM iieerrzz wwiiaakk  mmaajj  

1111..  UUddzz iiaałł  ww  GGmmiinnnnyy mm  KKoonnkkuurrss iiee  BBiibblliijjnnyy mm  AA..  BBaarrtt kkoowwiiaakk,,  WW..  MM iieerrzz wwiiaakk  mmaarrzz eecc  

1122..  UUddzz iiaałł    ww  MM iięęddzz yy nnaarrooddoowwyymm  KKoonnkkuurrss iiee  

MM aatt eemmaatt yy cczz nnyymm  „„KKaanngguurr  22001166””  
II ..   BBoouuaarroouuaa  mmaarrzz eecc  

1133..UUddzz iiaałł  ww  GGmmiinnnnyy mm  KKoonnkkuurrss iiee  WWiieeddzz yy   

IInnffoorrmmaatt yy cczz nneejj  
DD..  ZZ iieenniiuukk  mmaarrzz eecc  

1144..  UUddzz iiaałł  ww  PPoowwiiaatt oowwyy mm  KKoonnkkuurrss iiee  MM łłooddyy cchh  

TT aalleenntt óóww  --  „„MM iikkrrooffoonniiaa””  
JJ ..     KKaanniiaa  mmaarrzz eecc  

1155..  UUddzz iiaałł  ww  KKoonnkkuurrss iiee  RReeccyy tt aatt oorrsskkiimm  „„ZZ aacchhwwyy tt   NNaadd  

ŚŚwwiiaatt eemm  PPrrzz yy rrooddyy ””    kkll..   IIIIII  
AA..  WWyy ssoocckkaa,,   KK..  DDoollaatt aa  mmaarrzz eecc 

1166..  UUddzz iiaałł  ww  KKoonnkkuurrss iiee  WWiieeddzz yy   „„BBaajjkkoowwyy   ŚŚwwiiaatt ””  AA..WW..  JJaawwoorrsskkaa  mmaarrzz eecc 

1177..  UUddzz iiaałł  ww  GGmmiinnnnyy mm  KKoonnkkuurrss iiee  MM aatt eemmaatt yy cczz nnyy mm  

KKllaass   IIIIII  
KK..  FFrraannkkoowwsskkaa  mmaajj 

1188..  UUddzz iiaałł  ww  PPoowwiiaatt oowwyy mm  KKoonnkkuurrss iiee  MM aatt eemmaatt yy cczz nnyymm  nnaauucczz yy cciieellee  mmaatt eemmaatt yy kkii  kkwwiieecciieeńń 

1199..  UUddzz iiaałł  ww  GGmmiinnnnyy mm  KKoonnkkuurrss iiee  LLiiggii  OOcchhrroonnyy   

PPrrzz yy rrooddyy   
KK..  ŚŚlluussaarrcczz yy kk  kkwwiieecciieeńń 

2200..  UUddzz iiaałł  ww  PPoowwiiaatt oowwyy mm  KKoonnkkuurrss iiee  OOrrtt ooggrraaffiicczz nnyy mm  nnaauucczz yy cciieellee  jjęęzz yy kkaa  pp oollsskkiieeggoo  mmaajj  
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2211..  UUddzz iiaałł  ww  PPoowwiiaatt oowwyy mm  KKoonnkkuurrss iiee  MM iitt oollooggiicczz nnyy mm  nnaauucczz yy cciieellee  jjęęzz yy kkaa  pp oollsskkiieeggoo  mmaajj  

2222..  UUddzz iiaałł  ww  „„KKiinnddeerr””  pp ..ss ..   ddzz iieewwcczz ąątt   HH..  KKrrzz yy wwoonnooss ,,   PP ..  KKaanniiaa  ccaałłyy   rrookk  

2233..  UUddzz iiaałł  ww  rroozz ggrryy wwkkaacchh  ww  rraammaacchh  KKaalleennddaarrzz aa  SSzz kkóółł  

WWiieellkkoopp oollsskkaa  
nnaauucczz yy cciieellee  wwyy cchhoowwaanniiaa  ffiizz yy cczz nneeggoo  ccaałłyy   rrookk  

2244..  UUddzz iiaałł  ww  PPrroojjeekkcciiee  EEdduukkaaccyy jjnnyy mm  „„MM iiss tt rrzz oowwiiee  

KKooddoowwaanniiaa””  
DD..  ZZ iieenniiuukk,,    ccaałłyy   rrookk  

2255..  UUddzz iiaałł  ww  pp rroojjeekkcciiee  ee--TT wwiinnnniinngg  DD..  RRzz eepp eecckkaa  ccaałłyy   rrookk  

2266..  UUddzz iiaałł  ww  PPrroojjeekkcciiee  EEdduukkaaccyy jjnnyy mm  „„SStt ąądd  jjeess tt eemm  ––   tt oo  

mmoojjaa  mmaałłaa  OOjjcczz yy zz nnaa””  
DD..  ZZ iieenniiuukk,,  mmaajj  

    
2277..  OOggóó llnnoopp oollsskkaa  OOlliimmpp iiaaddaa  ZZ ddrroowweeggoo  SStt yy lluu  ŻŻ yy cciiaa  

PPCCKK  
  SS..SSeellll  pp aaźź ddzz iieerrnniikk//lliiss tt oopp aadd  

77..   

IImmpp rreezz yy   

kkuulltt uurraallnnee,,   

aarrtt yy ss tt yy cczznnee    

ii  rreelliiggiijjnnee  

III. Imprezy szkolne   

Apel- Rozpoczęcie roku szkolnego 

dyrektor szkoły ,  

wicedyrektor  

 I. Konewka  

DD..RRzz eepp eecckkaa,,   WW..  MM iieerrzz wwiiaakk 1.09.2016r. 

Dyskoteka jesienna 
wicedyrektor  E. 

Kowala  
wwyy cchhoowwaawwccyy październik 2016r. 

Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych (MMBS) 

wicedyrektor E. 

Kowala  
bbiibblliioott eekkaarrzz ee październik 

Szkolny DEN dyrektor szkoły  M. Garstecka, J. Kania 14. 10. 2016 r. 

Pasowanie na przedszkolaka –oddział 0 

Pasowanie na ucznia – klasy I 

dyrektor szkoły, 

wicedyrektor   

 E. Kowala 

wychowawcy klas 0 i I 14 października 2016 

Dyskoteka andrzejkowa wicedyrektor  

 I. Konewka  
wwyy cchhoowwaawwccyy listopad 2016r. 
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Apel – Święto Niepodległości 
wicedyrektor  I. 

Konewka  
AA..  JJaawwoorrsskkaa,,JJ ..   KKaanniiaa listopad 

Mikołajki w szkole – apel klas I-III Wicedyrektor 

 E. Kowala  
A. SSpp rraawwkkaa,,   GG..  KKaarroońń grudzień 

Mikołajki w szkole Wicedyrektor 

 E. Kowala  
SSaammoorrzz ąądd  UUcczz nniioowwsskkii 6.12.2016 

Dzień Szkoły Wolnej od Zagrożeń- apel „Jesteśmy 

razem” 
DDyy rreekktt oorr  II..   RRzz aańńsskkaa  J. Kania, E. Szturmińska, M. Garstecka luty/marzec 

Akcja na rzecz Dzieci- Dzieciom i Paka dla Dzieciaka dyrektor I. Rzańska GG..  KKaarroońń ,,   SS..  SSeellll 

Grudzień 2016 

Kwiecień 2017 

Jasełka dyrektor I. Rzańska A. Bartkowiak, W. Mierzwiak 22.12 2016r 

Dzień Pluszowego Misia wicedyrektor  

E. Kowala 

Bibliotekarze Listopad  2016 

Balik karnawałowy klas I – III wicedyrektor  

 E. Kowala 
nauczyciele klas I-III 20.01.2017r. 

Dzień Patrona 

Dzień Talentu 

dyrektor szkoły ,  

wicedyrektorzy 
R. Piechowiak, J. Kania 

M. Garstecka 
20.01.2017r 

Pasowanie na czytelnika wicedyrektor  

E. Kowala 
bibliotekarze luty 2017 

Poczta walentynkowa wicedyrektorzy A. Jaworska 14.02.2017r 

Dyskoteka karnawałowa klas IV-VI wicedyrektor   

E. Kowala 
A. Jaworska styczeń 2017r. 

Apel - Pierwszy dzień wiosny- klasy I-III 

Dzień Talentu 
wicedyrektor  

 E. Kowala 
A. Wysocka, K. Dolata, 21.03.2017r 

Misterium Męki Pańskiej dyrektor  I. Rzańska A. Bartkowiak W. Mierzwiak 12.04.2017r.. 

Apel z okazji Dnia Ziemi 
wicedyrektor I. 

Konewka 

Klasy I-III D. Hajt, B. Kubiak 

Klasy IV-VI K. Ślusarczyk 
kwiecień 2017r. 



11 

 

Apel - „3 Maja” wicedyrektor D. Koprowska J. Kania 28.04.2017 

Apel z okazji Światowego Dnia Zdrowia wicedyrektor M. Hajt kwiecień 

Uroczyste powitanie przyszłych pierwszoklasistów – 

„Moja pierwsza lekcja” 

wicedyrektor E. 

Kowala 
B. Kubiak, zespół nauczycieli klas III maj 

Dyskoteka klas z okazji MDD 
wicedyrektor  I. 

Konewka 
wychowawcy klas IV-VI maj 2017r. 

Festyn Rodzinny dyrektor szkoły  
Rada Rodziców,  

wszyscy nauczyciele 
02.06.2017r 

GGmmiinnnnyy   pp rrzz eegglląądd  tt eeaatt rrzz yy kkóóww  aanngglloojjęęzz yy cczz nnyy cchh wicedyrektor M. Milewska maj/czerwiec 

Karta Rowerowa wicedyrektor M. Daleki, D. Rzepecka czerwiec 

Wybory do Samorządu Szkolnego wicedyrektor A. Jaworska czerwiec 

Dzień Dziecka na sportowo kl. 0-III wicedyrektor A.Wysocka, zespól nauczycieli  kl. 0-III czerwiec 

Zakończenie roku szkolnego 

dyrektor szkoły 

wicedyrektor E. 

Kowala  
KK..  FFrraannkkoowwsskkaa 23. 06.2017r. 

    Apel - Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/ 2018 dyrektor szkoły   MM ..  GGaarrss tt eecckkaa wrzesień 2017 

  

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 
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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 

 rozwój dziecka w młodszym wieku 
szkolnym – kl I-III 

 role wychowawcze rodziców. Potrzeby 

psychiki dziecka - kl. I-VI 

 czas dla dziecka – kl. I-VI 

 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 

 „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak 

słuchać, żeby dzieci mówiły” 

 PPrrooffiillaakktt yy kkaa  pp rrzz eemmooccyy   ww  sszz kkoollee 
 

dyrektor szkoły  

dyrektor i wicedyrektorzy, wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, PPP w Rogoźnie, 
lekarz,, Policja 

 

 

wg. potrzeb poszczególnych wychowawców 

praca całoroczna 

  

  

 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 
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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. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ochrona 
zdrowia 

psychicznego i 

fizycznego 

 

1. W programie wychowania fizycznego 

uwzględnienie ćwiczeń dostosowanych do możliwości 

ucznia 

dyr. I etapu edu. nauczyciele wychowania fizycznego praca całoroczna 

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” 
 

dyr. I i II etapu edu. 
Pedagog, psycholog szkolny, policja 

 

Według  potrzeb wychowawczych 

wg planu pracy 
pedagoga 
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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-VI 
praca całoroczna 

5. Zorganizowanie pogadanek na temat higieny 
dojrzewania: 

kl. IV - VI "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 programu „Moje dziecko idzie do szkoły” dyr. I etapu edu. D.Hajt    
w trakcie roku 

szkolnego 

8. Realizacja zadań w zakresie tematyki  "Uczeń z 

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

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

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

10. Realizacja programu antynikotynowego – „Znajdź 

właściwe rozwiązanie” – kl. IV - VI 
dyr.II etapu edu. J. Grabowska praca całoroczna 

11. Udział w  Ogólnopolskim Programie 

Edukacyjnym propagującym zdrowy tryb życia „ 

Trzymaj formę” 

dyr. II etapu eduk. wychowawcy 

praca całoroczna – 

realizacja zadań 

konkursowych 

12. Umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań 

intelektualnych i estetycznych poprzez: 

- organizowanie wycieczek szkolnych 

- udział w przedstawieniach teatralnych,   lekcjach 
muzealnych, wystawach i innych imprezach 

kulturalnych  

- zwiedzanie muzeów i zabytków 

dyr. I i II etapu edu. nauczyciele, wychowawcy cały rok 

  
 

13.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, K. Ślusarczyk, kwiecień 

- "Sprzątanie Świata" dyr. II etapu edu. wychowawcy,  I. Konewka wrzesień 
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- zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska Azorek dyr. I i II etapu edu. K. Ślusarczyk Wrzesień/październik 

- zbieranie topinamburu dyr. II etapu edu. I. Konewka, K. Ślusarczyk wiosna 

- zbieranie makulatury, tonerów, niepotrzebnych 
telefonów komórkowych, zużytych baterii, puszek 

aluminiowych i nakrętek od butelek 

 

wicedyrektorzy 
M. Hajt, K. Ślusarczyk, 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) Edukacja Europejska w naszej szkole  

 

b) realizacja programu eTwinning 

 

dyrektor szkoły  R. Piechowiak,  D. Rzepecka,, wychowawcy 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 

 

 
 

 

 

 

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 
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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-VI 

4. Zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-

kompensacyjne dla dzieci klas I-VI 
5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla dzieci klas I-VI 

 

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 

5. 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, odpowiedzialna – S. Mickiewicz cały rok 

7. 
Działania 

wolontariackie 

1. Kontynuacja świątecznej akcji "Dzieci - Dzieciom" i 

„Paka dla dzieciaka” 
dyr. I etapu edu. 

G. Karoń, S. Sell 

 

grudzień 

kwiecień 

2. Zorganizowanie zbiórki słodyczy  

i zabawek dla dzieci ubogich w naszej szkole 
dyr. II etapu edu. zespół nauczycieli  jęz. obcych grudzień 

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 

  

 


