
 1 

 
Ciemne, dn. 15 września 2017 r. 

 

 
Plan pracy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem 

na rok szkolny 2017/2018 
 
Plan opracowany został na podstawie: 

1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/18 
2. Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017. 
3. Obowiązujących przepisów prawa 

 
 
Cele do zrealizowania: 
 

1. Stwarzanie warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju uczniów. 
2. Rozwijanie kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych uczniów. 
3. Przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia i wyboru przyszłego zawodu. 
4. Zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju dzieciom niepełnosprawnym i mającym problemy edukacyjne. 
5. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 
6. Kształtowanie postawy odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

I . Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 
 
 
A. Zarządzanie i organizacja 
 

Lp. Zadania Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. Podział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom Dyrektor placówki do 31. 08. 2017 

2. Opracowanie rocznego planu pracy szkoły Zespół nauczycieli do 18. 09. 2017 

3. Opracowanie szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego Zespół nauczycieli, Rada 
rodziców 

do 04.10.2017 

4. Nowelizacja lub opracowanie nowego statutu placówki dostosowanego do nowych przepisów prawa Dyrektor placówki 
Zespół nauczycieli,  

do 30. 11.2017 

5. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor placówki do 18. 09. 2017 

6. Opracowanie planów pracy dydaktyczno - wychowawczej wszyscy nauczyciele do 18. 09. 2017 

7.  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego Dyrektor placówki cały rok szkolny 

8. Wspomaganie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy Dyrektor placówki, 
opiekunowie stażystów 

cały rok szkolny 

 
 
B. Kształcenie 
 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji 

Doskonalenie 
metod pracy 

Rozpoznawanie preferencji uczenia się uczniów, dostosowanie form i metod pracy do 
potrzeb. 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie, kierowanie uczniów 
na badanie, realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Doskonalenie własnego warsztatu pracy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w 
ramach zespołów klasowych 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Stosowanie różnych form i metod aktywizujących w procesie dydaktycznym wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Obserwacje lekcji i zajęć pozalekcyjnych dyrektor placówki wg harmonogramu 

Realizacja Przygotowanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnych z obowiązującymi wszyscy nauczyciele wrzesień 
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podstawy 
programowej 

podstawami programowymi 

Rzetelne prowadzenie zajęć dydaktycznych wszyscy nauczyciele  

Wykorzystywanie dostępnych w szkolne pomocy dydaktycznych wszyscy nauczyciele  

 wszyscy nauczyciele  

Rozwijanie 
zainteresowań i 
uzdolnień 
uczniów 

Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby uczniów  dyrektor placówki wrzesień 

Prezentacja osiągnięć uczniów podczas imprez szkolnych i środowiskowych wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przez indywidualizację zadań. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Zapewnienie uczniom możliwości udziału w różnorodnych konkursów szkolnych 
i pozaszkolnych 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego doradca zawodowy cały rok szkolny 

Rozwijanie 
kompetencji 
matematycznych, 
przyrodniczych 
i informatycznych 
uczniów 
 

Oferta zajęć dodatkowych w ramach projektu „Szkoła równych szans” (zajęcia 
wyrównawcze, rozwijające z matematyki, praca metodą eksperymentu, koło 
matematyczne) 

nauczyciele prowadzący 
zajęcia,  

wrzesień - grudzień 

Pedagogizacja rodziców mająca na celu uświadomienie wartości systematycznej pracy 
w domu 

wychowawcy, pedagog cały rok szkolny 

Organizacja pomocy koleżeńskiej wewnątrz oddziałów klasowych wychowawcy, opiekunowie 
SU  i wolontariatu 

cały rok szkolny 

Stosowanie aktywizujących metod pracy z wykorzystaniem multimediów, pracy w grupach 
i pedagogiki zabawy 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Organizacja i przeprowadzenie konkursów m.in. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia- 
akcja edukacyjna i konkurs Ogólnopolski Konkurs Matematyczny – Alfik, Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny – Kangur. 
 

nauczyciele nauk 
matematyczno - 
przyrodniczych 

wg harmonogramu 

Zapewnienie wszystkim uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiedniego 
wsparcia (zajęcia wyrównawcze, konsultacje, dostosowanie form i metod pracy) 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Zachęcanie do wykorzystywania wiadomości i umiejętności w sytuacjach życia 
codziennego 

wszyscy nauczyciele  

Rozwijanie technik skutecznego uczenia pedagog szkolny, 
wychowawcy 

cały rok szkolny 

Podniesienie 
jakości 
kształcenia z 

Systematyczne przeprowadzanie analiz wyników kształcenia:  

 analiza sprawdzianów kompetencji uczniów 

 porównywanie wyników sprawdzianów i ocen śródrocznych 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 
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wykorzystaniem 
wyników badań 

Stałe monitorowanie wyników nauczania w poszczególnych klasach. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Podnoszenie 
efektywności 
kształcenia 
w zakresie 
czytelnictwa 

Organizacja konkursów czytelniczo - literackich nauczyciele języka polskiego 
i biblioteki 

 

Prowadzenie lekcji bibliotecznych nauczycie bibliotekarz  

Przygotowywanie gazetek, wystaw nauczycie bibliotekarz  

 
C. Wychowanie, opieka, bezpieczeństwo uczniów 
 

Lp. Zadania Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

2. Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

3. Realizacja programów zapobiegających agresji, przemocy i uzależnieniom Zespół nauczycieli, 
wychowawcy 

cały rok szkolny 

4. Organizacja uroczystości oraz imprez szkolnych, wycieczek wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

5. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych i profilaktycznych wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

6. Organizacja pracy samorządu uczniowskiego oraz szkolnego wolontariatu opiekunowie SU i 
wolontariatu 

cały rok szkolny 

7.  Wychowanie ekologiczne wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

8. Wychowanie patriotyczne, kształcenie tożsamości narodowej, regionalnej i funkcjonowanie 
w środowisku lokalnym. 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

9. Organizacja opieki pedagogicznej. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

10. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

11. Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wychowawcy, pedagog 
szkolny 

wg potrzeb 

12. Objęcie opieką świetlicy wszystkie dzieci wymagające takiej opieki wychowawcy, nauczyciel 
świetlicy 

cały rok szkolny 

13. Zapewnienie obiadów w szkole dyrektor placówki, 
pracownicy obsługi 

cały rok szkolny 

14. Współpraca z rodzicami, wspierania ich kompetencji wychowawczych wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 
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D. Umacnianie pozycji szkoły w środowisku lokalnym, współpraca z rodzicami i promocja Zespołu 
 
  

Lp. Zadania Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. Zamieszczanie na stronie WWW. szkoły 
bieżących informacji. 

opiekun strony internetowej 
szkoły, wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 

2. Zamieszczanie na stronie WWW. szkoły 
bieżących zdjęć w galerii 

opiekun strony internetowej 
szkoły 

cały rok szkolny 

3. Informowanie na bieżąco o ciekawych wydarzeniach w szkole i przedszkolu, sukcesach uczniów wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

4. Udział pocztu sztandarowego na uroczystościach gminnych i państwowych opiekunowie Pocztu wg harmonogramu 

5. Organizacja imprez szkolnych i przedszkolnych z udziałem rodziców i członków społeczności 
lokalnej 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

6. Zaopiniowanie planu pracy placówki, wniesienie uwag i propozycji przez Radę Rodziców 
 

dyrektor placówki, rada 
rodziców 

wrzesień 

7. Uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego placówki   wrzesień 

8. Zaopiniowanie planów wychowawczych klas przez rodziców wychowawcy wrzesień 

9. Współdziałanie z rodzicami przy organizacji wycieczek szkolnych wychowawcy cały rok szkolny 

10. Pomoc rodziców w dokonywaniu drobnych napraw i remontów dyrektor placówki, 
wychowawcy 

wg potrzeb 

11. Organizacja prelekcji i spotkań dla rodziców ze specjalistami w zakresie wychowania i opieki dyrektor placówki, pedagog wg potrzeb 

12. Współpraca z Międzyszkolnym Klubem Historycznym im. Armii Krajowej nauczyciel historii cały rok szkolny 

 
 
 

E. Baza szkoły 
 

Lp. Zadania Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. Dostosowanie stolików i krzesełek uczniowskich 
do wzrostu dzieci 

wychowawcy 
konserwator 

wrzesień 
luty 

2. Wzbogacanie wyposażenia szkoły w niezbędny dyrektor cały rok szkolny 
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sprzęt. wychowawcy 

3. Wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce 
dydaktyczne 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

4. Analiza potrzeb szkoły w zakresie remontów  dyrektor placówki, rada 
rodziców 

cały rok szkolny 

5. Przegląd stanu technicznego budynku i stanu 
bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

dyrektor placówki, komisja sierpień 

 
 
II. Kalendarz szkolny – rok szkolny 2016/2017 
 

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 
 
L.p
. 

Tematyka Odpowiedzialny Termin 

1 Organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018 - przedstawienie głównych zadań pracy szkoły 
oraz podanie propozycji do planu pracy szkoły i przedszkola na rok szkolny 
2017/2018.Zaopiniowanie przydziału nauczycielom czynności stałych i dodatkowych w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego, tygodniowego rozkładu zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, 
form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno 
wychowawczych. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2017/2018. przypomnienie zasad 
BHP w szkole oraz przedstawienie regulaminu i harmonogramu dyżurów nauczycieli podczas 
przerw międzylekcyjnych. 

Dyrektor 29 VIII 2017 

2 Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora na rok szkolny 2017/2018. 
Zatwierdzenie planu pracy placówki na rok szkolny 2017/2018. ustalenie planu organizacji 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zatwierdzenie projektu Programu Wychowawczego 
szkoły wraz z programem profilaktyki jako jednego dokumentu. Analiza koncepcji pracy szkoły, 
wniosków do planu nadzoru pedagogicznego. Omówienie zmian w prawie oświatowym, 
wdrażanie nowej podstawy programowej - analiza. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie 
nagrody nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej. 

Dyrektor 15 IX 2017 



 7 

3 Rada pedagogiczna wyjazdowa - szkoleniowa. Koordynator WDN 14 X 2017 

4 Rada pedagogiczna prognozująca klasyfikację - przedstawienie uczniów zagrożonych ocenami 
niedostatecznymi oraz nagannymi i nieodpowiednimi z zachowania. Zaopiniowanie projektu 
planu finansowego na rok 2018. 

Dyrektor 11 XII 2017 

5 Klasyfikacja śródroczna uczniów za I półrocze roku szkolnego 2017/2018. Dyrektor 10 I 2018 

6 Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze, diagnoza i ewaluacja. Wnioski ze sprawowania 
nadzoru i informacje o działalności szkoły. 

Dyrektor  II 2018 

7 Rada pedagogiczna - szkoleniowa "Szkoła dobrze wychowana" - jak można to osiągnąć? Pedagog 20 III 2018 

8 Zaopiniowanie projektu organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019. Dyrektor IV 2018 

9 Rada pedagogiczna prognozująca klasyfikację, przedstawienie uczniów zagrożonych ocenami 
niedostatecznymi oraz nagannymi i nieodpowiednimi z zachowania za rok szkolny 2017/2018. 

Dyrektor 14 V 2018 

10 Klasyfikacja  roczna i końcowa uczniów. Dyrektor 14 VI 2018 

11 Podsumowanie pracy szkoły za II półrocze. Wnioski ze sprawowanego nadzoru i informacje o 
działalności szkoły. Wnioski i rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2018/2019 

Dyrektor 26 VI 2018 

 
 
 
Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 
 

L.p. Termin  

1. 18 września 2017 - poinformowanie o organizacji roku szkolnego 2017/2018 oraz wymaganiach edukacyjnych i 
sposobach sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, przeprowadzenie wyborów do rad 
oddziałowych i rady rodziców, przedstawienie radzie rodziców planu nadzoru pedagogicznego z 
uwzględnieniem wniosków z pełnionego nadzoru w poprzednim roku szkolnym oraz o ustalonych w 
danym roku szkolnym dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych a także przedstawienie 
projektu programu wychowawczego placówki w celu wspólnego uzupełnienia treści i uchwalenia do 
realizacji, 
 

2. 23 października 2017 zebranie z rodzicami, przedstawienie uchwalonego programu wychowawczego dla placówki oraz zmian 
w statucie. Godz. 17.40 - spotkanie z wychowawcami. 
 



 8 

3. 12 stycznia 2018 zebranie - podsumowanie I semestru. 

4. 21 marca 2018 zebranie otwarte 

5. 15 maja 2018 zebranie z rodzicami, poinformowanie uczniów klas IV-VII i rodziców o zagrożeniach ocenami  
niedostatecznymi oraz naganną z zachowania za II semestr oraz przewidywanych ocenach rocznych 

6. 12 czerwca 2018 zebranie z rodzicami uczniów z klas I-III - poinformowanie o ocenach rocznych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenie z zachowania 

 

 
Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 
 

Lp. Data Uroczystości/impreza Forma realizacji Koordynatorzy 

1. 04.09.2017r. Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczyste rozpoczęcie i spotkanie z 
wychowawcami klas 

Dyrektor , wychowawcy, opiekunowie 
Pocztu Sztandarowego 

2. wrzesień 
 
 
 
 

Akcja sprzątania świata 
 
 
 

Przygotowanie worków, wyznaczenie terenów i 
udział w akcji 

Wychowawcy, nauczyciel przyrody 
 
 

3, wrzesień  
Dzień Tabliczki Mnożenia 

 Paulina Mroczek 

4. wrzesień Wybór Samorządu Uczniowskiego Według ordynacji wyborczej Wychowawcy, samorząd szkolny 

5. 08.10.2017r. Dzień Papieski Wystawa, szkolny konkurs tematyczny Nauczyciel religii 

6. 13.10.2017r. Dzień Komisji Edukacji Narodowej  Przedstawiciele SU – koordynator- K. 
Piasecka 

7. październik Ślubowanie uczniów klasy I Akademia Wychowawca klasy I, opiekunowie Pocztu 
Sztandarowego 

8. 26,31.10.2017r. „ Szlakiem pamięci narodowej”.  Oddanie hołdu bohaterom wojen 
spoczywających na cmentarzu wojennym w 
Radzyminie 

Wychowawcy klas 

9. Listopad wg Szkolny turniej szachowy  Zawody dla klas IV-VII i I-III Nauczyciel wychowania fizycznego: Piotr 
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harmonogramu Orkiszewski 

10. 10 listopada 
2017r. 

Święto Odzyskania Niepodległości Akademia, 
prelekcje w klasach 

Nauczyciel historii – M.Ligęza 

11. listopad  Program według inwencji autorów Wychowawcy przedszkola: P. Matusiak, I. 
Rudzka Jósk, J. Popińska 

12. 18-20 listopada 
2017r., przerwy 
śródlekcyjne 

Światowy Dzień Życzliwości i 
Pozdrowień 

Poczta szkolna z miłymi życzeniami Wychowawcy klas, SU 

13. listopad Bezpieczny Tydzień Spotkanie edukacyjne z przedstawicielem 
Policji, konkurs plastyczny 

Pedagog 

14. 30 listopada 
2017r. 

Andrzejki Dyskoteka klas IV-VII Wychowawcy 

15. 2-4 grudnia 2017r. Dzień wolontariatu Według inwencji organizatora Pedagog, opiekunowie samorządu 
uczniowskiego 

16. 8-10 grudnia 
2017r. 

Dzień Ochrony Praw Dziecka Prezentacja, wystawa SU z opiekunem 

17. 22 grudnia 2017r. Jasełka Bożonarodzeniowe, 
oddział przedszkolny oraz klasy I-
III, 
Spotkanie przedświąteczne w 
klasach 

Przedstawienie, konkurs szkolny na stroik 
świąteczny 

Nauczyciel religii-M.Baranowska- 
koordynator, nauczyciele świetlicy 

18. styczeń 2018r, 
Święto Szkoły 

Mikołaj, zabawa karnawałowa Bal karnawałowy dla klas I-III oraz oddziału 
przedszkolnego 
Dyskoteka dla klas IV-VII 

Wychowawcy, nauczyciele – koordynator: 
Renata Majewska 

19. styczeń/luty 2018r. Klasowe uroczystości „Dzień 
Babci i Dziadka” 

Forma dowolna w klasach Wychowawcy: 
Klas: 1-3 

20. luty 2018r. Walentynki Poczta Walentynkowa SU 

21. luty 2018r. Dzień Bezpiecznego Internetu Cykl zajęć, konkursy Nauczyciele uczący informatyki: 
koordynator –Dorota Laszuk Redman 

22. marzec 2018r. Na tropach wiosny Wystawa fotografii wykonanych przez uczniów- 
konkurs 

Nauczyciel przyrody: Beata Dąbrowska 

23. marzec/kwiecień Tradycje wielkanocne Wystawa świąteczna prac uczniów Nauczyciele świetlicy: koordynator- Natalia 
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2018r. Murawska 

24. 25 kwiecień 2018r. Dzień Ziemi Konkurs szkolny, wystawa prac plastycznych Nauczyciel przyrody i geografii: 
Beata Dąbrowska, Maria Klimkiewicz 

25. 30 kwiecień 2018r. Święto Konstytucji 3 Maja kl.IV-VII Apel Nauczyciel języka polskiego: M.Kowalik 

26. maj 2018r. Klasowe obchody Dnia Matki i 
Ojca kl 1-3 

Forma dowolna w klasach Wychowawcy klas 

27. maj 2018r. „ Wielokulturowość” w języku 
angielskim” dla uczniów klas I-III 

Test tematyczny oraz krótkie inscenizacje Nauczyciel języka angielskiego: Michalina 
Duś-Nowicka 

28. 16 czerwca 2018r. Święto rodzin Piknik rodzinny oraz konkurencje sportowe , 
konkursy dla całej społeczności szkolnej 

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy-
koordnatorzy: 
P.Orkiszewski, 
 
D.Klimek 

29. 22 czerwca 2018r. Uroczystość zakończenia roku 
szkolnego 

 Dyrektor szkoły, wychowawcy klas III 
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Terminarz konkursów i turniejów - 2017/2018 
 

l.p. Tematyka Termin 
realizacji 

Organizator 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 

Konkurs na Mistrza Recytacji – wiersze o tematyce patriotycznej kl. 1-7 – listopad 2017- w związku z 
ogłoszonym przez MEN Rokiem Niepodległej 
 
 
Konkurs dla zespołów klasowych- z okazji obchodów Święta Szkoły. 

 

Klasy 1-3 

Ręcznie wykonany tomik poezji pt. „Moja szkoła i patronka” 

 

Klasy 4-7  

Ręcznie wykonana książka pt. „Opowiadania o patronce naszej szkoły” 

Tworzenie okładek i opraw graficznych w miesiącach X-XI,        Tworzenie tekstów w miesiącach XII-I) 
 

Konkurs na własnoręcznie wykonaną książkę  w klasach 1-4 oraz komiks w kasach 5-7 w 3 kategoriach  
wiekowych  (kl. 1-2, Kl. 3-4, kl. 5-7) – z okazji Dni Książki IV 2018 

 
 Mistrzostwa Gminy - Biegi przełajowe Radzymin - klasy IV-VII 
 
 
Bieg Niepodległości w Radzyminie 

Listopad 2017 
 
 
 
X-XI 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII 2017- I 2018 
 
 
 
19 IX 2017 
 
 
Listopad 2017 

Renata Majewska 
 
 
 
Renata Majewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renata Majewska 
 
 
 
Piotr Orkiszewski 
 
 
Piotr Orkiszewski 
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6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
13. 
 
 
14. 
 
 
15. 
 
 

 
 
Szkolny Turniej Szachowy w ramach "Roku Niepodległej" 
 
 
Mistrzostwa szkół Podstawowych w warcabach w Słupnie 
 
 
Konkurs "Policjanci są wśród nas" w Wołominie 
 
 
Konkurs plastyczny "Pani Jesień" 
 
 
Konkurs plastyczny "Kartka Bożonarodzeniowa" 
 
 
Konkurs plastyczny "Wielkanocne pisanki" 
 
 
Konkurs plastyczny "Kwiaty z krepiny" 
 
 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
 
 
Alfik matematyczny 
 
 
Kangur matematyczny 
 
 

 
 
Listopad 2017 
 
 
Kwiecień 2018 
 
 
Maj 2018 
 
 
X/XI 2017 
 
 
XII 2017 
 
 
Marzec 2018 
 
 
Maj/czerwiec 
2018 
 
Wrzesień 2017 
 
 
Listopad 2017 
 
 
Marzec 2018 
 
 

 
 
Piotr Orkiszewski 
 
 
Piotr Orkiszewski 
 
 
Piotr Orkiszewski 
 
 
Natalia Murawska 
 
 
Natalia Murawska 
 
 
Natalia Murawska 
 
 
Natalia Murawska 
 
 
Paulina Mroczek 
 
 
Paulina Mroczek 
 
 
Paulina Mroczek 
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16. 
 
 
17. 
 
 
18. 
 
 
19. 
 
 
20. 
 
 
21. 
 
 
22. 
 
 
23. 
 
 
24. 
 
 

Konkurs "Mistrz ortografii" 
 
 
Kl. I – III: „Najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej”, konkurs diecezjalny 
 
 
Kl. VII: „Tajemnice Jasnej Góry”, konkurs diecezjalny 
 
 
Kl. 0 – VII, konkurs związany z miesiącem różańcowym , konkurs szkolny. 
 
 
Kl. IV – VII, konkurs związany z osobą Jana Pawła II , konkurs szkolny. 

 
 

Kl. IV – VI, konkurs wiedzy religijnej, konkurs międzyszkolny. 
 
 
Kl. IV-VI "Na początku mego listu" konkurs diecezjalny 
 
 
Literowanie czyli spelowanie w języku angielskim 
 
 
Dni brytyjskie /British days/ 

 

w/g terminarza 
 
 
IX,X 2017 
 
 
IX,X 2017 
 
 
X 2017 
 
 
V 2018 
 
 
IV,V 2018 
 
 
IX-X 2017 
 
 
w/g terminarza 
 
 
w/g terminarza 
 

Monika Kowalik 
 
 
Magdalena 
Baranowska 
 
Magdalena 
Baranowska 
 
Magdalena 
Baranowska 
 
Magdalena 
Baranowska 
 
Magdalena 
Baranowska 
 
Magdalena 
Baranowska 
 
Katarzyna 
Piasecka 
Katarzyna 
Piasecka 

Udział w pozostałych konkursach gminnych, powiatowych, ogólnopolskich oraz przedmiotowych zgodnie z harmonogramem organizatorów. 
 

 
 


