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M-C ZADANIE 
 

FORMA KOORDYNATOR 
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1. Spotkanie uczniów klas I z Policjantem pod 
hasłem „Do szkoły bezpiecznie”. 

2. Włączenie się do akcji porządkowej „Sprzątanie 
Świata”. 

3. Uroczyste ślubowanie uczniów klas I. 
4. Impreza integracyjna dla uczniów klas I i ich 

rodziców pod hasłem „Poznajmy się”.. 

pogadanka 
 
akcja porządkowa 
 
akademia 
spotkanie integracyjne 

p.Kulig  
 
wych. klas 
 
p.Chrzan, wych. klas 
p.J.Bałdyga, wych. klas I 
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R
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 1. Rozpoczęcie całorocznej akcji „ABC dobrego 
wychowania”. 

2. Jesienna Spartakiada Małolata dla klas II- III 
 
3 Włączenie się do obchodów Święta Edukacji 

Narodowej. 
4 Konkurs „Witaminki” 

apel grupy wiekowej 
 
gry i zabawy sportowe 
 
akademia 
 
prezentacja scenek i prac 
plastycznych 

opiekun samorządziku, grupy 
wiekowej , P, Kulig 
p.J.Zmełty, n-le WF-u, wych, 
klas 
p.D.Zapart, p.D.Meyer 
 
p. Chrzan. P. Jastrzębska 
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O
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1. Wykonanie przez klasy kartek i ozdób 
świątecznych przeznaczonych na szkolną aukcję 
Wykonanie przez klasy kartek i ozdób 
świątecznych przeznaczonych na szkolną aukcję 
oraz dla osób samotnych 

2. Klasowe zabawy andrzejkowe połączone z laniem 
wosku, wróŜbami. oraz dla osób samotnych 

wystawa, aukcje, wizyta w 
Domu Pomocy Społecznej 
 
 
 
zabawy taneczne, wróŜby 

p.D.Zapart, B. Słomka, 
wych. klas 
 
 
 
wych. klas, rodzice 
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 1. Przeprowadzenie w klasach akcji „Złotówka dla 
Mikołaja”. 

2. Spotkanie z Mikołajem. 
3. Zbiórka zabawek, odzieŜy dla dzieci z rodzin 

najuboŜszych. 
4. Udział klas I-III w przedstawieniu Jasełkowym 

oraz we wspólnych Wigiliach. 

zbiórka 
 
wyjście do teatru lub kina  
zbiórka 
 
obrzęd 

p. H. Znojek 
 
wych. klas 
opiekun PCK 
 
n-le religii, wych. klas, rodzice 
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1. Organizowanie w klasach spiŜarni dla ptaków. 
2. Bal karnawałowy. 
 
3. Konkurs fotograficzno- plastyczno-wiedzowy 

„Znam swoje miasto”. 
 

4. Udział klas I-III w apelu podsumowującym pracę 
w I półroczu. 

zbiórka 
zabawa taneczna 
z konkursami, 
poczęstunkiem 
konkurs, wystawa prac  
 
 
apel 

opiekun LOP 
p.J.Bałdyga, p.D.Meyer,  
wych. klas, rodzice 
p.A.Bukartyk . p.Kulig  
 
opiekun grupy wiekowej 

LU
T

Y
 1. Konkurs plastyczny dla klas I „Moja ulubiona 

bajka”. 
2. Konkurs czytelniczy dla klas II i III na znajomość 

lektur szkolnych 

konkurs, wystawa 
 
konkurs 

p.D.Zapart 
 
p.K.Ulańska , p. Pikuła 
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 1. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 
przedszkolaków „Akcja przedszkolak”. 

2. Powitanie wiosny. 
3. Aukcja ozdób i kart świątecznych. 
4. Konkurs recytatorski dla uczniów klas młodszych 

„Wiersze znane i mniej znane”. 

zajęcia komputerowe i 
sportowe 
impreza integracyjna 
aukcja, wystawa 
konkurs 

p.W.Budny, p.B.Słomka, n-le 
WF-u 
p.M.Pikuła  
p.H.Znojek 
p.W.Budny. p. Kulig 
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1. Udział klas I-III w obchodach Tygodnia 

Ekologicznego. 
2. Warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków. 
3. Konkursy wiedzowe dla klas II i III: 
„Mistrz matematyki”, „Mistrz ortografii”. 
4. Dzień otwarty szkoły połączony ze spotkaniem 

rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych. 

olimpiada, wystawy 
 
warsztaty 
konkursy 
 
spotkanie integracyjne, 
pokazy, wystawy 

p.D.Meyer. p.B.Potocka 
 
p.D.Meyer, p.B.Potocka 
p.M.Pikuła, p.H.Znojek 
 
p.H.Znojek, p.D.Zapart-
Bobrowicz 
p.M.Pikuła 

M
A
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1. Konkurs „ABC dobrego wychowania”- 
zakończenie programu. 

2. Impreza integracyjna dla uczniów klas młodszych 
i ich rodziców pod hasłem „Mamo, tato,zobacz, co 
potrafię” 

konkurs 
 
spotkanie integracyjne 

p.H. Znojek, p.Kulig 
 
p.A. Bukartyk ,  
p.W.Budny,p.D.Meyer.wych. 
klas 
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 1. Dzień sportu na wesoło dla najmłodszych. 

2. Wycieczki, biwaki, wspólne wyjścia na lody, 
basen z okazji zbliŜających się wakacji. 

rozgrywki sportowe 
wyjścia, wycieczki 

n-le WF-u, p.B.Małecka 
wych.klas, rodzice 

 


