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I.  SFERA PSYCHICZNA (INTELEKTUALNA I EMOCJONALNA)  

 
 

Zadania Sposób realizacji Termin  Odpowiedzialni Uwagi 

 

 Wspieranie rozwoju 

intelektualnego, 

przygotowanie do 

odbioru dóbr kultury 

i sztuki, szanowanie 

dorobku narodowego 

przy jednoczesnym 

otwarciu się na 

wartości europejskie. 

Zapobieganie 

zachowaniom 

agresywnym. 

 Galeria prac dzieci uzdolnionych plastycznie:  
-  kl. 0 – VIII  

cały rok wych. kl. 0-III 

n-l plastyki  
 

 Konkurs plastyczny dla kl. I - IV  „Najciekawszy 

Różaniec” 

X s. E. Torończak 

 
 

 Konkurs fotograficzny dla kl. I-III „Jesień w oczach 

dziecka” 

X D. Bojanowska 

E. Pawlak 

E. Przybylska 

 

 Wystawa i konkursy z okazji „Dnia Postaci 

Bajkowych” 

X R. Barczak 

 
 

 Akcje i konkursy dla kl. V- VIII z okazji Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych: 

- konkurs fotograficzny „Z książką ci do twarzy” 

- konkurs plastyczny na Exlibris Biblioteki Szkolnej 

X  

I. Szadyko 
 

 Międzynarodowy Dzień Muzyki – zorganizowanie w 

klasach IV-VIII - słuchania muzyki na przerwach, 

quizów muzycznych  

X  

A.Matijczak 
 

 Konkurs plastyczny dla kl.I-IV „Mój święty Patron” XI s. E. Torończak 

 
 

 Konkurs plastyczny dla kl. VIII „Światowy Dzień 

Walki z AIDS” 

XII B. Batycka-Kędzierawska  

 Konkurs plastyczny dla kl. I-IV „Kim był św. 

Mikołaj?” 

XII s. E. Torończak 

 
 

 Szkolny konkurs plastyczny dla kl. I-IV 

„Najładniejsza choinka”  

XII s. E. Torończak 

 
 

 Konkurs techniczny dla kl. IV-VI „Rodzinny Konkurs 

Świąteczny” 

XII Sz. Kaśków  

 Bożonarodzeniowy quiz dla klas III XII M. Kaczmarek  
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 Konkurs plastyczny dla oddziałów przedszkolnych - 

„Modna zima” 

I M. Kapica 

D. Kucner 
 

 Szkolny konkurs historyczny dla kl. IV „Drzewo 

genealogiczne rodziny” 

I J. Zielińska  

 II Dolnośląski Festiwal Piosenki Polskiej „Gdzie ci 

artyści szaleni”  

II  A. Matijczak  

 Szkolny konkurs techniczny dla kl. IV- VI „Coś 

z niczego” 

II Sz. Kaśków  

 Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy dla kl. V-VIII 

„Piękna nasza Polska cała” 

III A. Mirska  

 Szkolny konkurs informatyczny dla kl. IV-VI 

„Szybkiego pisania” 

III K. Pawłowska 

Sz. Kaśków 
 

 Szkolne Święto Liczby Pi III D. Czekawa 

K. Pawłowska 
 

 V Konkurs Wiedzy Biblijnej  

- Młody Biblista – kl. IV-VI 

III s. E. Torończak  

 Szkolny Konkurs Języka Angielskiego III R. Pelczar 

G. Zakrzewska 

M. Pakiet 

 

 Konkurs plastyczny dla kl. I-IV „Wielkanocny 

Baranek” 

III s. E. Torończak  

 Wielkanocny quiz dla klas II i III IV M. Kaczmarek  

 Konkurs plastyczny dla kl. I-III „Najpiękniejsza 

kartka wielkanocna” 

IV A. Czuba-Taras 

M. Kaczmarek 
 

 Konkurs logopedyczny na wymyślenie wierszyka 

logopedycznego dla uczniów klas 0-3 

IV J. Brasse-Melcer 

M. Kapica 
 

 Szkolny Konkurs Ortograficzny „O Pióro Pani 

Dyrektor” 

IV M. Pakiet 

J. Brasse-Melcer 
 

 Konkurs fotograficzny dla kl. I-III „Najciekawsze 

zakątki mojej małej Ojczyzny” 

IV D. Bojanowska 

E. Pawlak 

E. Przybylska 

 

 Szkolne konkursy przedmiotowe z biologii (dla kl. 

VI-VIII) i chemii (dla kl. VII i VIII) 

        V B. Batycka-Kędzierawska  
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 Konkurs dla kl. IV „Jak dobrze pamiętasz omawiane 

lektury?” 

V J. Brasse-Melcer 

M. Pakiet 
 

 Konkurs matematyczny dla kl. III „Kangurek” V D. Bojanowska 

E. Pawlak 

E. Przybylska 

 

 Szkolny konkurs matematyczny dla kl. III – V „Mistrz 

tabliczki mnożenia” 

V K. Pawłowska 

D. Czekawa 
 

 Szkolny konkurs matematyczny dla kl. VI– VIII 

„Rachmistrz” 

        V K. Pawłowska 

D. Czekawa 
 

 Konkurs rodzinny dla oddziałów przedszkolnych – 

„Najpiękniejszy latawiec” 

V M. Kapica 

D. Kucner 
 

 „Mały Omnibus 2021” – turniej wiedzy dla klas  
 II i III 

VI M. Rolewska  

Realizowanie indywidualnych projektów 

uczniowskich pt. „Stąd mój ród” oraz „Moja 

miejscowośc dawniej  i dziś”. 

cały rok M. Rutkowska  
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II.  SFERA FIZYCZNA 
 

 

 Kształtowanie właściwych 

nawyków higienicznych 

i zdrowotnych, 

umiejętności dokonywania 

wyboru zachowań 

chroniących zdrowie 

własne i innych ludzi, 

propagowanie 

ekologicznego stylu życia. 

Motywowanie do 

zdrowego i bezpiecznego 

stylu życia. 

 Akcje prozdrowotne dla kl. 0 - V: 

- „Szklanka Mleka” 

- „5 porcji warzyw, owoców lub soku” 

 

 

cały rok 

 

 

wych. kl. 0 – V 

 

 Akcja prozdrowotna dla kl. 0 - III: 

- Dzień Zdrowego Śniadania – akcja „Śniadanie Daje 

Moc” 

 

XI 

 

wych. kl. 0-III 

 

 „PALENIE JEST SŁABE” – ogólnopolska akcja w 

ramach Światowego Dnia Bez Papierosa. 

- akcja plakatowa, hasła antynikotynowe  

 

XI 

K. Sypniewska 

Sz. Kaśków 

 

 „Profilaktyka uzależnień – papierosy, e-papierosy, 

alkohol, dopalacze i inne używki” – warsztaty 

prowadzone przez specjalistę ds. uzależnień 

do 

uzgodnienia 

K. Sypniewska 

Sz. Kaśków 

 

 Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” 

II D. Czekawa  

 Realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować” cały rok n-le wychowania 

fizycznego 

 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na  

Kartę Rowerową 

IV- V n-le wychowania 

fizycznego 

 

 Konkurs dla kl. IV-VIII „Dziesięciu najlepszych 

sportowców szkoły” 

cały rok n-le wychowania 

fizycznego 

 

 „Klasa na medal” - współzawodnictwo sportowe dla 
kl. IV-VIII 

cały rok n-le wychowania 

fizycznego 

 

 Spotkania i pogadanki z pracownikami służby 

zdrowia 

cały rok wych. klas  
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III. SFERA DUCHOWA I SPOŁECZNA 

 Kształtowanie 

poczucia tożsamości 

narodowej, 

przynależności do 

społeczności szkolnej, 

lokalnej i regionalnej, 

świadomości swoich 

praw i obowiązków. 

Zaznajamianie 

z zagrożeniami 

bezpieczeństwa 

i zdrowia oraz uczenie 

prawidłowej reakcji na 

te zagrożenia. 

 Kształtowanie 

nawyków kulturalnego 

zachowania, 

wrażliwości na 

potrzeby innych, 

uczciwości, efektywnej 

współpracy, 

komunikowania się 

z rówieśnikami 

i dorosłymi. 

Wdrażanie do życia 

w społeczności 

szkolnej i rówieśniczej. 

 

 Szkolny Program Profilaktyczny  

                     „# LAJKUJ ZDROWIE” 

cały rok K. Sypniewska 

Sz. Kaśków 

wych. klas 

 

 „Jestem grzeczny – jestem bezpieczny” – cykl zajęć 

dla kl. 0-III 

cały rok K. Sypniewska 

wych. klas 0-III 

 

 Akcja związana z Międzynarodowym Dniem Kropki  

- projekt międzyprzedmiotowy (działania, które pomagają 

dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je 

zaprezentować) 

X A. Matijczak 

M. Kapica 

D. Kucner 

 

 Akcja patriotyczna „BohaterOn” – pisanie kartek do 

powstańców warszawskich 

X J. Zielińska  

 Udział klasy I w ogólnopolskiej XI edycji „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka” 

cały rok M. Łukasik 

M. Rolewska 

 

 Cykliczne Spotkania z policjantem „Bezpieczeństwo 

w domu, szkole i na drodze w czasie ferii i wakacji” 

cały rok K. Sypniewska 

Sz. Kaśków 

wych. klas 

 

 Tydzień Misyjny w szkole - wystawa misyjna, 

kiermasz 

X s. E. Torończak  

 Akcja z okazji Dnia Zwierząt X M. Rolewska  

 Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”  XI J. Zielińska 

 

 

 Dzień Życzliwości i Pozdrowień XI J. Brasse-Melcer 

M. Pakiet 

 

 „Gadki z psem” – program Fundacji Dajemy Dzieciom 

Siłę, dotyczący bezpieczeństwa dzieci – kl. I-III 

do 

uzgodnien

ia 

K. Sypniewska 

Sz. Kaśków 
 

 Dzień Ochrony Praw Dziecka - akcja XII J. Zielińska  

 Tydzień Bezpiecznego Internetu – akcja plakatowa, 

zadania projektowe, edukacja podczas zajęć informatyki 

II Sz. Kaśków 

K. Sypniewska  

n-le informatyki 
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 Integrowanie zespołów klasowych, a w szczególności 

ucz. kl. 0, I , IV – opieka nad tymi uczniami  

cały rok wych. klas   

 Integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi z zespołem klasowym i społecznością 

szkolną 

cały rok Pedagog, wych. klas  

 Działania z zakresu doradztwa zawodowego: 

spotkania z przedstawicielami szkół 

ponadpodstawowych, wizyta w wybranym zakładzie 

pracy 

cały rok M. Ciosek, pedagog, 

wych. klas 

 

 Akcje charytatywne Szkolnego Koła Wolontariatu 

- Serduszko od psiaka dla darczyńcy – uczniaka 

- Płomień pamięci – zbiórka zniczy 

- Świąteczna paczka 

- Uśmiech wyczaruj – książeczkę podaruj 

- Zbieranie plastikowych nakrętek 

cały rok M. Kaczmarek 

A. Czuba-Taras 

 

 Akcje charytatywne Ogniska Misyjnego m. in.: 

- Opatrunek na ratunek – pomoc dla Aleppo 

- Każdy znaczek wspiera misje – zbiórka znaczków 

pocztowych 

- Klucz do nieba 

- Komórki na misje 

cały rok s. E. Torończak  

 Kierowanie uczniów na badania do Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. Współpraca z PPP w 

Polkowicach 

cały rok n - le, pedagog  

 Opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły cały rok n -le świetlicy  

 Współpraca z pedagogiem szkolnym. cały rok wszyscy n – le 

i wychowawcy 

 

 


