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Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach 

na rok szkolny 2021/2022 
 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) 
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)  
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek(Dz. U. z 2017 poz. 

1611 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1575) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 

oraz z 2021 r. poz. 1618 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, 

poz. 432, z późn. zm.) oraz  rozporządzenia zmieniającego  w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 12 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1093) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1525) 

• Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. 
• Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach 
• Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1343/D2021000134301.pdf
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Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. 
2. Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022. 
3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach. 
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu plenarnej rady pedagogicznej przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Cele do zrealizowania: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 
rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.  

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości 
o zdrowie.  

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 
patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 
wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.  

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 
zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie 
w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-
komunikacyjne.  

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym 
uczeniu się dorosłych.  

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
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Spis treści: 

1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

2. Organizacja roku szkolnego. 

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych.     

4. Terminy klasyfikacji.    

5. Spotkania z rodzicami. 

6. Tematyka spotkań, szkoleń i narad nauczycieli oraz  innych organów szkoły. 

7. Harmonogram zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022. 

8. Kalendarium uroczystości szkolnych.    

9. Harmonogram konkursów 

10. Udział w programach/projektach 

11. Lekcje otwarte. 

 

1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 

Zarządzanie i organizacja 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrektor szkoły do końca sierpnia 

Opracowanie rocznego Planu pracy szkoły p. Urszula Borkowska do 10 września 

Opracowanie Programu wychowawczo - profilaktycznego Zespół do opracowania Programu 

wychowawczo-profilaktycznego 

do końca września 
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Opracowanie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły do 15 września 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej wszyscy nauczyciele do końca sierpnia 

Sprawowanie z nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły przez cały rok 

Awans zawodowy nauczycieli dyrektor szkoły, opiekun stażu okres stażu 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym i mediach Zespół ds. promocji szkoły przez cały rok 

 

Dydaktyka 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych dyrektor szkoły,  przewodniczący 

zespołów 

cały rok szkolny 

Tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych z 

uwzględnieniem indywidualnej sytuacji uczniów. 

nauczyciele przedmiotów,  

wychowawcy, pedagog, psycholog 

cały rok szkolny 

Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów 

wszyscy nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

cały rok szkolny 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez 

indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do 

udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 
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Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych  wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania dyrektor szkoły,  nauczyciele według planu nadzoru 

Analiza wyników nauczania wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane 

oceny 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez 

nauczycieli 

dyrektor szkoły na bieżąco 

Obserwacje lekcji dyrektor szkoły, wicedyrektor według harmonogramu 

Lekcje otwarte nauczyciele według harmonogramu 

Prowadzenie lekcji zdalnych lub/i hybrydowych wszyscy nauczyciele według wytycznych dyrektora 

 

Wychowanie 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizacja Programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły wszyscy nauczyciele cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów wszyscy nauczyciele, pedagog cały rok 

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz 

wycieczek 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, z  Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną 

wychowawcy klas cały rok 
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Organizowanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności 

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego 

opiekunowie samorządu cały rok 

Edukacja ekologiczna nauczyciele cały rok 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie 
w środowisku lokalnym. Wychowanie do wartości przez 
kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów. 
Uczniowie znają dziedzictwo narodowe i jego miejsce w kulturze 
europejskiej i światowej 

nauczyciele cały rok 

Edukacja czytelnicza nauczyciele bibliotekarze cały rok 

Edukacja prozdrowotna. Wdrażanie uczniów  
do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.  wszyscy nauczyciele  cały rok 
 

Opieka 
Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole 
dyrektor szkoły, nauczyciele, 

inspektor bhp 
cały rok 

Organizacja opieki pedagogicznej wszyscy nauczyciele cały rok 

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor, pedagog, wychowawcy cały rok 

Objęcie opieką świetlicową dzieci z klas 1-3 wychowawcy klas 

wychowawcy świetlicy 

cały rok 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w wychowawcy klas, pedagog cały rok 
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trudnej sytuacji życiowej 

Zapewnienie uczniom  ciepłych obiadów w stołówce szkolnej wychowawcy klas, pedagog cały rok 

 

2. Organizacja roku szkolnego 

01.09.2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

01.09.2021 – 23.01.2022 r. I semestr 

24.01.2022 – 24.06.2022 r. II semestr 

23.12.2021– 31.12.2021 r. Zimowa przerwa świąteczna 

31.01.2022 – 13.02.2022 r. Ferie zimowe 

14.04.2022 –19.04.2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

24.06.2022 r. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 

25.06.2022 – 31.08.2022 r. Ferie letnie 

  

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 

15 października 2021 r. piątek (po Dniu Edukacji Narodowej) 

12 listopada 2021 r. piątek (po Narodowym Święcie Niepodległości) 

7 stycznia 2022 r.  piątek (po Święcie Trzech Króli) 

2 maja 2022 r. poniedziałek (przed Świętem Konstytucji 3 Maja) 

24, 25, 26, maja 2022 r. wtorek, środa, czwartek - Egzamin ósmoklasisty, termin ustala dyrektor CKE  
17 czerwca 2022 r. piątek (po Bożym Ciele) 
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4. Terminy klasyfikacji 

do 19.12.2021 r. 
Informacja do rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonych ocenach 

zachowania za I semestr   

do 12.01. 2022 r. Wystawienie ocen semestralnych 

19.01.2022 r. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 

do 20.05.2022 r. 
Informacja do rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonych ocenach 

zachowania  na koniec roku szkolnego 

do 6.06.2022 r. Wystawienie propozycji wszystkich ocen   

do 13.06.2022 r. Wystawianie ocen  końcoworocznych 

20.06.2022 r. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 

 

5. Spotkania z rodzicami 

26.08.2021 r. czwartek Spotkanie z rodzicami i uczniami klas I oraz IV 

15.09.2021 r. środa Zebranie z rodzicami uczniów klas  I, II, III, IV 

16.09.2021 r. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas V, VI, VII, VIII 

04.10.2021 r. poniedziałek Dzień otwartych drzwi – spotkanie z rodzicami 

16.11.2021 r. wtorek Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, III, IV 

17.11.2021 r. środa Zebranie z rodzicami uczniów klas V, VI, VII, VIII  

06.12.2021 r. poniedziałek Dzień otwartych drzwi – spotkanie z rodzicami  
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24.01.2022 r. poniedziałek Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, III, IV 

25.01.2022 r. wtorek Zebranie z rodzicami uczniów klas V, VI, VII, VIII  

07.03.2022 r. poniedziałek Dzień otwartych drzwi – spotkanie z rodzicami 

07.04.2022 r. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, III, IV 

08.04.2022 r. piątek Zebranie z rodzicami uczniów klas V, VI, VII, VIII  

19.05.2022 r. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, III, IV 

20.05.2022 r. piątek Zebranie z rodzicami uczniów klas V, VI, VII, VIII  

06.06.2022 r. poniedziałek  Dzień otwartych drzwi – spotkanie z rodzicami 

 

6. Tematyka spotkań, szkoleń i narad nauczycieli oraz  innych organów szkoły. 

 Tematyka spotkań, szkoleń i narad nauczycieli i innych organów szkoły 
 

1. Harmonogram spotkań rady pedagogicznej 
 

Termin Tematyka posiedzenia rady pedagogicznej  Odpowiedzialny 
Sierpień 1. Zmiany w przepisach prawa oświatowego 

2. Kalendarz na rok szkolny 2021/2022 
3. Zaopiniowanie Szkolnego zestawu programów nauczania 
4. Zaopiniowanie Szkolnego zestawu podręczników 
5. Zaopiniowanie organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022, tygodniowego 

rozkładu zajęć edukacyjnych, przedstawienie przydziału stałych prac i dodatkowych 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, powołanie zespołów 
nauczycielskich i ich przewodniczących. 

6. Przydział godzin dydaktyczno – wychowawczych, przydział funkcji społecznych 
7. Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych   

Dyrektor szkoły 
Wicedyrektor szkoły 
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8. Dyżury międzylekcyjne nauczycieli 
9. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

obowiązujące od 1 września 2021 r. 
10. Poznaj Polskę – nowy program MEiN 
11. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek 
12. Zapoznanie ze zamianami w prawie oświatowym 
Szkolenie dla Rady Pedagogicznej 
Zdrowie psychiczne nauczycieli i uczniów w czasach pandemii. 

 
 
 
 
 
 
p. Justyna Kopacz (psycholog, trener 
umiejętności interpersonalnych) 

Wrzesień 1. Przedstawienie Planu nadzoru pedagogicznego 
2. Przedstawienie Planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022, Plany pracy zespołów 
3. Informacja o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 
4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022 

Dyrektor szkoły 
p. U. Borkowska 
Wicedyrektor  
Psycholog  

Październik Szkolenie dla Rady Pedagogicznej   
1. Raport z egzaminu ósmoklasisty. 
2. Jak budować dobre relacje w zespole nauczycielskim? 
3. Bezpieczny dom – bezpieczne dzieci. 

Dyrektor szkoły 
p. Elżbieta Kołtuniak (nauczyciel SP1) 
Szkolenia oświatowe EDU.HALINA 
p. Katarzyna Marciniak-Paprocka 
Pełnomocnik Prezydenta ds. 
rozwiązywania problemów uzależnień 

Listopad Szkolenie dla Rady Pedagogicznej  
1. Jak dbać o swój kręgosłup? 

Dyrektor szkoły, 
p. Agnieszka Tomczyk-Gajewska 
(nauczyciel SP1) 

Styczeń 1. Uchwalenie wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2021/2022 
2. Analiza wyników nauczania  

Dyrektor szkoły 
Rada Pedagogiczna 

Styczeń 1. Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za I semestr 
2. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu, ogólne 
informacje o pracy szkoły 

Dyrektor szkoły 
 

Marzec Szkolenie dla Rady Pedagogicznej 
1. „Fenix” – jak efektywnie zapobiegać wypaleniu zawodowemu w pracy 

Dyrektor szkoły 
Edukator Fundacja Wsparcie i Rozwój 
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nauczyciela? 
2. ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych.  

Centrum Kształcenia Nauczycieli 
Librus 

Kwiecień Przedstawienie i zaopiniowanie projektu arkusza organizacji roku szkolnego 2022/2023 
Szkolenie dla Rady Pedagogicznej 
1. Problem samobójstw i samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży. 
2. Cyberprzemoc oraz zagrożenia związane z nieprawidłowym wykorzystaniem 
zasobów sieciowych przez młodych ludzi. Agresja, pedofilia w sieci oraz nowe formy 
uzależnień. 

Dyrektor szkoły 
 
Szkolenia oświatowe EDU.HALINA 
Centrum Kształcenia Nauczycieli 
Librus 
Instytut Kształcenia EKO TUR 

Maj Szkolenie dla Rady Pedagogicznej 
1. Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty w roku 
szkolnym 2021/2022. 

Dyrektor szkoły 
 
Wicedyrektor p. Jadwiga Chomacka 

Czerwiec 1. Uchwalenie wyników klasyfikacji rocznej i końcoworocznej. 
2. Analiza wyników nauczania. 
3. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, rekomendacje do pracy 

w roku szkolnym 2022/2023, analiza diagnoz końcowych.  
4. Podsumowanie i ocena pracy szkoły za rok szkolny 2021/2022 

Dyrektor szkoły 
Rada Pedagogiczna 

 
 
 

2. Tematyka szkoleń nauczycieli i innych organów szkoły 
 

Tematyka szkolenia Forma szkolenia Odbiorca szkolenia Termin Osoba  
odpowiedzialna za 

realizację 
Nauczyciele: 
Zdrowie psychiczne nauczycieli i uczniów w 
czasach pandemii. 

szkolenie RP RP VIII Dyrektor szkoły 

Raport z egzaminu ósmoklasisty. 
Jak budować dobre relacje w zespole 

szkolenie RP RP X Dyrektor szkoły 



12 
 

nauczycielskim? 
Bezpieczny dom – bezpieczne dzieci. 
Jak dbać o swój kręgosłup? szkolenie RP RP XI Dyrektor szkoły 
„Fenix” -jak efektywnie zapobiegać wypaleniu 
zawodowemu w pracy nauczyciela? 
ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych. 

szkolenie RP RP III Dyrektor szkoły 

Problem samobójstw i samouszkodzeń wśród 
dzieci i młodzieży. 
Cyberprzemoc oraz zagrożenia związane z 
nieprawidłowym wykorzystaniem zasobów 
sieciowych przez młodych ludzi. Agresja, 
pedofilia w sieci oraz nowe formy uzależnień. 

szkolenie RP  RP IV Wicedyrektor szkoły 

Procedury organizowania i przeprowadzania 
egzaminu  ósmoklasisty w roku szkolnym 
2021/2022. 

szkolenie RP RP V Dyrektor szkoły 

Zmiany w przepisach prawa oświatowego. Informowanie na 
bieżąco 

o zmianach w prawie 
oświatowym 

RP na bieżąco Dyrektor szkoły 

Rodzice: 
Zapoznanie rodziców z wyciągiem ze Statutu 
Szkoły, Programem wychowawczo-
profilaktycznym, Planem pracy szkoły na rok 
2021/2022, kalendarzem szkoły, procedurami 

zapoznanie z 
dokumentami szkoły 

Rodzice uczniów 
kl. I-III, IV-VIII 

wrzesień wychowawcy klas 

Zagrożenia współczesnego świata, 
przestępczość wśród nieletnich, używki – 
dopalacze, narkotyki. 
 

prelekcja Rodzice uczniów  
klas VII-VIII 

listopad pedagog 
Pełnomocnik Prezydenta 
ds. rozwiązywania 
problemów uzależnień 

Predyspozycje zdrowotne a wybór szkoły 
ponadpodstawowej. Zawody przyszłości – 
spotkanie z doradcą zawodowym z PPP 

prelekcja Rodzice uczniów  
klas VIII 

styczeń pedagog 
doradca zawodowy z 
PPP  
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Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci? 
Rola rodzica w kształtowaniu właściwych 
postaw. Wychowywać to kochać i wymagać. 

prelekcja 
 

prelekcja  

Rodzice uczniów klas IV-VI 
 

Rodzice uczniów klas I-III 

kwiecień pedagog 
funkcjonariusz Policji 
pedagog 
psycholog szkolny 

Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, 
żałoby, myśli samobójczych. 

prelekcja Rodzice uczniów  
klas V-VII 

maj pedagog 
psycholog szkolny  

 
 

7. Harmonogram zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 

Data Tematyka zebrania 
 16.09.2021 r. 
 czwartek 

• Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021. 
• Przedstawienie przez dyrektora szkoły Planu nadzoru pedagogicznego, Planu pracy szkoły na rok 

szkolny 2021/2022, Programu wychowawczo-profilaktycznego (projekt),  
Zasad oceniania wewnątrzszkolnego.  

• Uchwalenie Regulaminu działalności Rady Rodziców. 
• Przeprowadzenie wyborów do prezydium Rady Rodziców: 

a) przewodnicząca/y 
b) zastępca przewodniczącej/ego 
c) sekretarz 
d) komisja rewizyjna 
• przewodnicząca/y 
• członek 
• członek 

• Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
• Ustalenie i zatwierdzenie wysokości dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców w roku 

szkolnym 2021/2022.  
• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 do 

dysponowania kontem. 
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• Zaplanowanie działalności RR  na rok  szkolny 2021/2022. 
• Sprawy różne. 

 

 04.10.2021 r. 
 poniedziałek 

• Uchwalenie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. 
• Wybór osoby do prowadzenia księgowości Rady Rodziców. 
• Uchwalenie preliminarza wpływów i wydatków gromadzonych funduszy z dobrowolnych składek oraz innych 

źródeł na rok szkolny 2021/2022. 
• Zaangażowanie RR w święto Szkoły (Dzień Edukacji Narodowej) 

 07.12.2021 r. 
 poniedziałek 

• Przedstawienie i zaopiniowanie Planu Finansowego Szkoły na rok 2022. 

 23.03.2022 r. 
 środa 

• Przyjęcie regulaminu nagradzania uczniów. 
• Szkolny Dzień Profilaktyki. 

 23.05.2022 r.  
 poniedziałek 

• Zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2021/2022. 
• Rozstrzygnięcie konkursu na klasę, która zebrała najwięcej funduszy na Radę Rodziców. 
• Zaangażowanie RR w organizację Pikniku Rodzinnego, Dnia Rodziny i Dnia Dziecka. 

 22.06.2022 r. 
 środa 

• Zaopiniowanie ustalonego przez dyrektora szkoły zestawu podręczników obowiązującego we wszystkich 
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w 
poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym. 

• Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022. 
• Podsumowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły przez dyrektora placówki. 
Zebrania Rady Rodziców będą odbywać się w sali nr 13 o godz. 17.00. 

 
 8. Harmonogram uroczystości szkolnych 

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

LP. WYDARZENIE TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
SCENARIUSZ                                 

I 
OPRAWA 

MUZYCZNA 
DEKORACJE NAGŁOŚNIENIE ORGANIZACJA 

WIDOWNI 
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KOORDYNACJA 
1. Rozpoczęcie roku 

szkolnego 
a) klasy I-II  

 
 
 

b) klasy                      
III-VIII 

1.09.2021 
środa 

 

Ewa Bazylczuk 
Gabriela Kmiecik 

 
 
 
 

Wychowawcy 
klas 

 
 
 
 
 
 
- 

Ewa Bazylczuk 
Gabriela Kmiecik 

Magdalena 
Matyszczak 

Ewa Kościesza 
 
- 

Andrzej Wojtowicz 
 
- 
 
 
 
- 

Ireneusz Dyć 
Paweł Kuligowski 

 
 
 
 
- 

2. Europejski Dzień 
Języków 

27.09.2021 
poniedziałek 

Dorota Alaba- 
Kosieradzka 
Ewa Jurzyk- 
Niedziółka 

- Nauczyciele 
języków obcych 

Andrzej Wojtowicz Paweł Kuligowski  
klasa 8a 

3. Dzień Edukacji 
Narodowej 
Święto Patrona 
Szkoły 
 a) forma                                
opracowana  przez 
wychowawców klas 
I- III 
b) akademia  
dla uczniów klas IV- 
VIII 

13.10.2021 
     środa 

 
 
 
 

Ewa Bazylczuk 
 
 
 

Weronika Paczuska 
Dorota Alaba- 
Kosieradzka 

 
 
 
 
 
 
 
 

Małgorzata 
Rudnicka 

 
 
 
 
 
 
 
 

Katarzyna Buzuk 
Ewa Sławińska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Wojtowicz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paweł Kuligowski          
klasa 8b 

4. Dzień Papieski 
 

18.10.2021 
poniedziałek 

 
 

Marina 
Winogradowa 
Opiekunowie 

Szkolnego Klubu 
Wolontariatu 

- - - - 

5. Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych 

październik 
2021 

Jolanta Hardej 
Dorota Kondraciuk 
Małgorzata Bieluga 

- - - - 
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6. 
 

Pasowanie                    
na ucznia- 
uroczystość                       
dla uczniów klas I 

27.10.2021 
środa 

Karolina Klimczyk 
Monika Ostojska 
wychowawcy kl. I 

Nauczyciele klas 
I-III 

Karolina 
Klimczyk 

Monika Ostojska 

Karolina Klimczyk Aneta Tomaszewska 
klasa 7a 

  7. Narodowe Święto 
Niepodległości 
a)forma                                
ustalona przez 
wychowawców klas 
I- III 
 
b) akademia 
klasy IV-VIII 

10.11.2021 
     środa 

 
 
 

Ewa Bazylczuk 
 
 
 

Agnieszka 
Karpińska 

Jolanta Batok 

Nauczyciele klas 
I-III 

 
 
 
 
 

 Małgorzata     
   Rudnicka 

- 
 
 
 
 
 
 

 Ewa Kościesza  
Joanna Mendza 

- 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Wojtowicz 

- 
 
 
 
 
 
 

Ewa Sławińska klasa 
7c 

8. 
 
 

Wigilia- spotkanie 
opłatkowe 
 

21.12.2021 
    wtorek 

 

Marina 
Winogradowa 

 

Małgorzata 
Rudnicka 

Aneta 
Tomaszewska 

- Agnieszka Tomczyk- 
Gajewska                
klasa 7b 

9. Na 
bożonarodzeniową 
nutę- przegląd kolęd                                     
w wykonaniu 
uczniów  

a) klas I-III   
b) IV-VIII 

 
12.01.2022 

środa 
 
 
 

 
Karolina Klimczyk 
Monika Ostojska 

 
         Marina 

Winogradowa 
Tatiana Jastrzębska 

Małgorzata 
Rudnicka 

   
- 

 

- 

10. 
 

Dzień Wiosny 
 

Światowy Dzień 
Zespołu Downa  

21.03.2022 
poniedziałek 

 
 

Ewa Bazylczuk 
 
 

    Nauczyciele 
klas I-III 

Nauczyciele 
klas I-III 

Nauczyciele 
klas I-III 

- - 

11. Dzień Sportu 21.03.2022 Ireneusz Dyć - - Andrzej Wojtowicz - 
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poniedziałek nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

Opiekunowie               
Samorządu 

Uczniowskiego 
12. Dzień Ziemi 

apel 
 

22.04.2022 
piątek 

Ewa Bazylczuk 
 

Ewa Bazylczuk 
Magdalena 
Matyszczak 

Katarzyna Buzuk 
Nauczyciele 

klas I-III 

Karolina Klimczyk 
 
 

Jacek Kulicki 
klasa 8a 

13. Szkolny Dzień 
Profilaktyki 
Projekt Zdrowie, 
Projekt Trzymaj 
Formę 
 
W klasach I-III 
forma                           
opracowana   przez 
wychowawców 

27.04.2022 
środa 

 
 
 
 

 
- 

 

Urszula 
Borkowska 
Małgorzata    
Ponikowska 
Agnieszka 
Tomczyk-
Gajewska 

 
Wychowawcy       

klas I-III 

Agnieszka 
Tomczyk-
Gajewska 

Małgorzata 
Rudnicka 

 
 
- 
 

 

Aneta 
Tomaszewska 
Ewa Sławińska 
Ireneusz Dyć 

 
 
 
- 
 

Andrzej Wojtowicz 
 
 
 
 
 
 
- 

Ireneusz Dyć 
klasa 6a 

 
 
 
 
 
- 

14. Święto Konstytucji                     
3 Maja 
a)forma                                
ustalona przez 
wychowawców klas 
I- III 
 
b) akademia                    
klasy IV-VIII 
 

29.04.2022 
piątek 

 
 

Ewa Bazylczuk 
Nauczyciele 

klas I-III 
 
 

Dorota           
Kondraciuk 

Katarzyna Buzuk 

 
 
 
 
 
 
 

Małgorzata 
Rudnicka 

 
 
 
 
 
 
 

Katarzyna Buzuk 
Dorota           

Kondraciuk 

 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Wojtowicz 

 
 
 
 
 
 
 

Adrian Potapczuk 
klasa 7c 

15. Jarmark                                       
Świętego  
Stanisława                     

6.05.2022 
piątek 

 Agnieszka 
Tomczyk-
Gajewska 

- - - 
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Małgorzata 
Rudnicka 

16. Dzień Unii 
Europejskiej 

9.05.2022 
poniedziałek 

 
 

Dorota Kępa 
Agnieszka 
Karpińska 

Maria Paczuska 
wychowawcy 

klas  VII 

- - Andrzej Wojtowicz Ewa Sławińska 
klasa 7b 

17. Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek 
 

11.05.2022 
środa 

 

Jolanta Hardej 
Małgorzata Bieluga                        
Dorota Kondraciuk 

- - - - 

18. Dzień Rodziny 
Dzień Dziecka- 
Piknik rodzinny 
Podsumowanie 
projektu 
Młodzi/Wielcy 
Twórcy - dialog                   
z mistrzem 

4.06.2022 
sobota 

 
 
 
 

Monika Kulicka 
Katarzyna Buzuk 
Ewa Sławińska 

Małgorzata Bieluga 
Jolanta Hardej 
Joanna Mendza 
Mariusz Mazur 

Nauczyciele klas 
I-III 

Nauczyciele klas 
I-III 

Karolina 
Klimczyk 

 
Andrzej Wojtowicz 

Agnieszka Tomczyk- 
Gajewska 

Aneta Tomaszewska 
klasa 7a 

19. Siedlce- moja mała 
ojczyzna 
(podsumowanie 
projektu) 

9.06.2022 
czwartek 

Karolina Klimczyk 
Agnieszka 
Tomczyk- 
Gajewska 

 Katarzyna Buzuk 
Agnieszka 
Tomczyk- 
Gajewska 

Karolina Klimczyk Paweł Kuligowski  
8a 

20. Bal Absolwenta 15.06.2022 
środa 

wychowawcy klas  
VIII 

Agnieszka 
Tomczyk-
Gajewska- 

polonez 

- Andrzej Wojtowicz - 

21. Zakończenie roku 
szkolnego 
klas VIII 

23.06.2022 
czwartek 

Małgorzata    
Jaroszczyk 

Elwira Markowska 

Małgorzata 
Rudnicka 

Katarzyna Buzuk 
Ewa Kościesza 
Joanna Mendza 

Andrzej Wojtowicz Ireneusz Dyć  
Paweł Kuligowski  

klasa 7a 
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22 a) 
 

Zakończenie roku 
szkolnego 
a) klasy I-III 
 

Zakończenie roku 
szkolnego 
uczniów 

b) kl. IV- VII 

24.06.2022 
piątek 

 
 

 
24.06.2022 

piątek 

Beata Pniewska 
Paulina Hardej 

 
 

Tatiana Jastrzębska 
Dorota Kępa 

Urszula Borkowska 

Beata Pniewska 
Paulina Hardej 

 
 

 
Małgorzata 
Rudnicka 

 
 
 
 

Katarzyna Buzuk 
Ewa Kościesza 
Joanna Mendza 

 
 
 
 

Andrzej Wojtowicz 
 
 

 

Ireneusz Dyć 
 
 
 

Paweł Kuligowski  
klasa 7a 

22 
b) 

 
Opieka nad sztandarem – p. Paweł Kuligowski, uczniowie kl. VIII b 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – Karolina Klimczyk, Monika Ostojska 
 
9. Harmonogram konkursów 

 
Nazwa konkursu Odpowiedzialni 

WRZESIEŃ 

IX Rajd Rowerowy Turystyczno - Integracyjny p. Andrzej Wojtowicz 
Ogłoszenie konkursu na „MISTRZA FREKWENCJI” 
 

opiekunowie SU, członkowie SU 

Wybór Rzecznika Praw Ucznia spośród uczniów. opiekunowie SU, członkowie SU 
Konkurs na Najlepszego Sportowca i Najlepszą Klasę (cały rok) p. Aneta Tomaszewska, p. Ireneusz Dyć, nauczyciele 

wychowania fizycznego 
Szkolny konkurs „Mistrz tabliczki mnożenia” 
 

nauczyciele matematyki 

Dzień Języków Obcych p. Dorota Alaba- Kosieradzka, p. Ewa Jurzyk-Niedziółka 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania nauczyciele bibliotekarze 

Zorganizowanie „Otrzęsin” dla uczniów klas czwartych opiekunowie SU, członkowie SU 
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Światowy Dzień Orderu Uśmiechu (21 IX) –  konkurs na projekt orderu dla bliskiej 
osoby 

opiekunowie samorządu uczniowskiego klas I-III 

PAŹDZIERNIK 

Szkolny etap konkursu recytatorskiego poezji i prozy Karola Wojtyły ,, Słowo- dar i 
tajemnica" 

p. Małgorzata Jaroszczyk 
p. Tatiana Jastrzębska 

„Memory Master” - ogólnopolski konkurs języka angielskiego p. Dorota Alaba-Kosieradzka 
„Leon” - konkurs z języka angielskiego (sesja zimowa) p. Dorota Alaba-Kosieradzka 

„Olimpusek” - konkurs z języka angielskiego (sesja zimowa) p. Elwira Markowska 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych nauczyciele bibliotekarze 
Przeprowadzenie plebiscytu wśród uczniów klas IV-VIII na „Najsympatyczniejszego 
nauczyciela naszej szkoły” 

opiekunowie SU, członkowie SU 

Konkurs plastyczny – Najciekawszy Znaczek Pocztowy - wystawa prac w klasach opiekunowie samorządu uczniowskiego klas I-III 
Październik miesiącem dobroci dla zwierząt - konkurs plastyczny opiekunowie samorządu uczniowskiego klas I-III 

Konkurs plastyczno- techniczny ,,Barwy jesieni” p. Monika Ostojska, p. Gabriela Kmiecik 

Konkurs plastyczno-techniczny „Zwierzaki – cudaki”  z owoców i warzyw  nauczyciele świetlicy 

Konkurs fotograficzny „Drzewo w mazowieckim krajobrazie” p. Dorota Kępa, p. Urszula Borkowska 

LISTOPAD 

Konkurs plastyczny „Patriotyzm widziany oczami dziecka”  nauczyciele świetlicy 
Konkurs na najładniejsze przebranie - MYSZKA MIKI  nauczyciele świetlicy 
Dzień Świętego Marcina p. Ewa Jurzyk-Niedziółka 
Wybory „Miss i Mistera  uprzejmości” 
 

opiekunowie SU, członkowie SU 

 Międzyszkolny  Konkurs  plastyczny „Bezpieczni na 6” p. Paulina Hardej, p. Beata Pniewska 

GRUDZIEŃ 

Udział w ogólnopolskiej akcji „GÓRA GROSZA”. opiekunowie SU, członkowie SU 
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Szkolny Quiz Kulturowy: Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w krajach anglo- i 
niemieckojęzycznych 

p. Ewa Jurzyk-Niedziółka, p. Małgorzata Ponikowska 

Konkurs na „Najładniejszą ozdobę choinkową”, która przystroi szkolne drzewko 
bożonarodzeniowe 

opiekunowie SU, członkowie SU 

Spotkania opłatkowe w klasach Opiekunowie samorządów uczniowskich klas I-

VIII,członkowie 

Konkurs techniczny ,,Dekoracje Bożonarodzeniowe” p. Karolina  Klimczyk, p.  Monika Ostojska 

Konkursu na świąteczny wystrój klas Opiekunowie samorządu uczniowskiego klas I-III 

STYCZEŃ 

Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „WOŚP” opiekunowie SU, członkowie SU 
Dzień ciszy i spokoju  konkurs klas- nagradzanie w formie piegów najgrzeczniejszych 
uczniów 

Opiekunowie samorządu uczniowskiego klas I-III 

Konkurs muzyczny ,,Na Bożonarodzeniową nutę” p. Karolina Klimczyk, p.  Monika Ostojska 
LUTY 

Dzień Bezpiecznego Internetu nauczyciele informatyki 

Konkurs fotograficzny „Mój czworonożny przyjaciel”  nauczyciele świetlicy 

Konkurs literacki dla kl. V- VI -  Tworzymy mity   p. Jolanta Batok 

Halowa liga drużyn mieszanych w piłkę nożną p. Ireneusz Dyć 

Walentynkowy Konkurs Językowy: LOVE AND/ UND LIEBE p. Ewa Jurzyk-Niedziółka, p. Małgorzata Ponikowska 

Konkurs fotograficzny „ Zima w mieście” Opiekunowie samorządu uczniowskiego klas I-III 

Dzień Matematyki – konkursy matematyczne na poziomach klas Opiekunowie samorządu uczniowskiego klas I-III 

Poczta Walentynkowa Opiekunowie samorządów uczniowskich klas I-

VIII,członkowie 
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MARZEC 

Konkursy „Najlepszy  biolog, chemik, fizyk, geograf w szkole” nauczyciele zespołu przyrodniczego 

Konkurs biologiczno – chemiczny „Zdrowy styl życia” p. Urszula Borkowska 

Wywiad z żyjącym świadkiem historii - szkolny konkurs dla klas 6-8 p. Agnieszka Karpińska 

Szkolny etap Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego p. Małgorzata Jaroszczyk 

p. Tatiana Jastrzębska 

Konkurs ortograficzny:  

Mistrz ortografii kl. V-VI 

Mistrz ortografii kl. VII-VIII 

p. Małgorzata Jaroszczyk 

p. Jolanta Batok 

Dzień sportu nauczyciele wychowania fizycznego 

„The Big Challenge” - międzynarodowy konkurs z języka angielskiego p. Elwira Markowska 

„Leon” - konkurs z języka angielskiego (sesja wiosenna) p. Dorota Alaba-Kosieradzka 

„Olimpusek” - konkurs z języka angielskiego (sesja wiosenna) p. Elwira Markowska 

Konkurs plastyczny „Portret mojego kolegi/koleżanki” nauczyciele świetlicy 

Plebiscyt na „Najsympatyczniejszą koleżankę w szkole” członkowie SU 

„Święta z jajem” - konkurs fotograficzny na najciekawszą pisankę wielkanocną opiekunowie SU, członkowie SU 

Konkurs fotograficzny ,,Z ekologią w obiektywie” p. E. Bazylczuk p. Magdalena Matyszczak,  

p. Kinga Domańska 

Konkurs plastyczno-techniczny z okazji Dnia Wiosny p. Karolina Klimczyk 

KWIECIEŃ 

Konkurs plastyczno-techniczny ,,Nasza planeta- nasz dom” p. Ewa Bazylczuk, p. Gabriela Kmiecik 
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Konkurs plastyczno-techniczny „Zabawka z surowców wtórnych” nauczyciele świetlicy 
Udział w akcji społeczno-edukacyjnej  ,,Żonkile 2022” nauczyciele bibliotekarze 
Turniej szachowy p. Ireneusz Dyć 

Konkurs na elektroniczne kartki świąteczne nauczyciele informatyki 

Dzień Ziemi – ekologiczne święto świata. Konkurs na najciekawszy plakat opiekunowie SU, członkowie SU 

Wielkanoc –konkurs na najpiękniejsze jajo Opiekunowie samorządu uczniowskiego klas I-III 

Konkurs multimedialny ,,Ekologia w moim życiu’’ p. Ewa Bazylczuk, p. Magdalena Matyszczak, 

p. Kinga Domańska 

MAJ 

Konkurs „Najlepszy przyrodnik w szkole” p. Urszula Borkowska 

Udział w 19 edycji Tygodnia Bibliotek Szkolnych nauczyciele bibliotekarze 

Album pełen wspomnień – „Dzieci kontra rodzice”. Stworzenie zestawienia zdjęcia 
rodzica i swojego z okresu dzieciństwa 

opiekunowie SU, członkowie SU 

Konkurs czytelniczy ,,Mistrz pięknego czytania dla uczniów klas 3” p.  Paulina Hardej, p. Beata Pniewska 

Szkolny konkurs „Najlepszy matematyk”  nauczyciele matematyki 

Najlepszy Anglista  p. Elwira Markowska, p. Weronika Paczuska 
Najlepszy Germanista p. Ewa Jurzyk-Niedziółka 
Picture Dictionary – szkolny konkurs z języka angielskiego dla kl. 1-3  p. Dorota  Alaba-Kosieradzka 
Wiosenny turniej w dwa ognie klas I-III o puchar Dyrektora szkoły SP1 nauczyciele wychowania fizycznego 

CZERWIEC 

Konkurs recytatorski ,,Czytam najpiękniej” p. Beata Pniewska 

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas 1-3 oraz 4-8  nauczyciele bibliotekarze 
„A ja mam talent” – prezentacja uzdolnień uczniów podczas Dnia Rodziny opiekunowie SU, członkowie SU 

Szkolny konkurs na najlepszego historyka dla klas 4-8 p. Agnieszka Karpińska 



24 
 

  
Konkursy organizowane przez inne instytucje. 
 
KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

według harmonogramu 

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa dla uczniów klas 6-8 według harmonogramu 
Międzyszkolna Liga Przedmiotowa dla uczniów klas 3  według harmonogramu 

Zawody sportowe organizowane przez SZS Siedlce  nauczyciele wychowania fizycznego 
Zawody sportowe organizowane przez TKKF, WLKS, Urząd Miasta Siedlce  nauczyciele wychowania fizycznego 
Ogólnopolska Olimpiada historyczna Olimpus- sesja wiosenna (marzec) nauczyciele historii 
Konkurs informatyczny  BÓBR. p. Jacek Kulicki 
Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” organizowany pod patronatem prezydenta Miasta 
Siedlce 

p. Małgorzata Jaroszczyk 
p. Agnieszka Karpińska 

The Big Challenge – międzynarodowy konkurs z języka angielskiego p. Elwira Markowska 
Fox – ogólnopolski konkurs z języka angielskiego p. Weronika Paczuska 
Dyktando z języka angielskiego  p. Elwira Markowska 
Jestem stąd – regionalny konkurs fotograficzno-językowy p. Weronika Paczuska 
Memory Master – ogólnopolski konkurs z języka angielskiego dla kl.4-8 p. Dorota Alaba-Kosieradzka 
Olimpusek – konkurs z języka angielskiego p. Weronika  Paczuska 
„Leon” - konkurs z języka angielskiego (sesja wiosenna) p. Dorota Alaba-Kosieradzka 
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR p. Elżbieta Kołtuniak, nauczyciele matematyki 
Konkurs Logicznego Myślenia nauczyciele matematyki 

 
10. Udział w projektach i programach. 
 
Akcja Sprzątanie Świata 2021 wrzesień p. Małgorzata Ponikowska, p. Urszula Borkowska 
Międzynarodowy Dzień Ziemi kwiecień p. Dorota Kępa, p. Maria Paczuska 
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Dzień Profilaktyki kwiecień p. Małgorzata Ponikowska, p. Urszula Borkowska,              
p. Agnieszka Tomczyk-Gajewska 

Dzień Unii Europejskiej maj p. Dorota Kępa, p. Maria Paczuska 
Program Wychowania Patriotycznego cały rok p. Agnieszka Karpińska - koordynator 
Narodowy Program Rozwoju  Czytelnictwa cały rok nauczyciele bibliotekarze 
Organizacja zbiórek i akcji charytatywnych zgodnie 
z ofertami instytucji 

cały rok opiekunowie SU, członkowie SU 

Udział w ogólnopolskim programie „Lepsza szkoła” cały rok nauczyciele matematyki 
Ciekawscy trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie 
pytania są dobre? Uniwersytet Dzieci 

cały rok p. Beata Pniewska 

Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w 
klasie? Uniwersytet Dzieci 

cały rok p. Monika Ostojska 

Mali inżynierowie. Co sprawia, że pomysł działa? 
Uniwersytet Dzieci 

cały rok p. Gabriela Kmiecik 

Ciekawscy trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie 
pytania są dobre? Uniwersytet Dzieci 

cały rok p. Paulina Hardej 

Innowacja (program własny)  
Siedlce – nasza mała ojczyzna 

cały rok p. Karolina Klimczyk 

Ekologiczna Szkoła  
Centrum Edukacji Obywatelskiej 

wrzesień - maj p. Ewa Bazylczuk 

Akademia ,,Uczymy Dzieci Programować” cały rok p. Ewa Bazylczuk 

Zbieramy baterie i telefony- program dla uczniów 
klas 1-8 

cały rok p. Ewa Bazylczuk 

Akademia Leśna. Jak tropić ślady w przyrodzie? 
Uniwersytet Dzieci 

cały rok p. Ewa Bazylczuk 

Kubusiowi Przyjaciele Natury                                cały rok  p. Ewa Bazylczuk 
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(klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, 
organizowany przez markę Kubuś 

Akademia Bezpiecznego Puchatka - bezpieczeństwo 
dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu,                     
w szkole oraz w Internecie, kl. 1 

cały rok p. Ewa Bazylczuk 

Udział w  ministerialnym programie SPORT 
KLUBY „Aktywny powrót do szkoły wf” 

wrzesień - grudzień p. Ewa Sławińska, p. Paulina Hardej  

Siatkarskie Ośrodki Szkolne (SOS) ogólnopolski 
projekt szkoleniowy finansowany przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki 

cały rok p. Ewa Sławińska, p. Adrian Potapczuk 

 
11. Lekcje otwarte 

 
Lekcja otwarta - wychowanie do życia w rodzinie I semestr p.  Małgorzata Rudnicka 
Lekcja otwarta - edukacja dla bezpieczeństwa II semestr p. Andrzej Wojtowicz 
Lekcja otwarta - wychowanie fizyczne II semestr p. Paweł Kuligowski 
Lekcja otwarta - historia II semestr p. Agnieszka Karpińska 
Lekcja otwarta dla rodziców - edukacja wczesnoszkolna I semestr p. Ewa Bazylczuk 
Lekcja otwarta dla nauczycieli - edukacja wczesnoszkolna I semestr p. Ewa Bazylczuk 
Lekcja otwarta dla nauczycieli - edukacja wczesnoszkolna II semestr p. Monika Ostojska 
Lekcja otwarta dla nauczycieli - edukacja wczesnoszkolna II  semestr p. Karolina Klimczyk 
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