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KALENDARZ UROCZYSTOŚCII KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU 

Lp. WYDARZENIE TERMIN OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

(nazwisko 

koordynatora) 

UWAGI 

(adresat, cel, formy 

organizacyjne, 

efekty) 

WRZESIEŃ 

1. Rozpoczęcie Roku 

Szkolnego 

2021/2022 

1.09.2022r.   

2.  

 

Dzień Kropki 

15.09.2022r. Iwona Kęsy  

Karolina Piekarska  

Katarzyna Ratajczak 

Edyta Tomalak 

Agata Suszek 

Marzena Kowal 

Adresaci: uczniowie klas 1-3 

Cele: rozwijanie 

kreatywności i poczucia 

własnej wartości Forma: 

zajęcia tematyczne w 

klasach 

3.  

Projekt edukacyjny 

„Ekomisja w 

podstawówkach”  

5.09.2022r. – 

28.02.2023r. 

Agata Jurga  

Joanna Kucharska 

Liliana Nowak  

Edyta Tomalak  

Adresaci: uczniowie klas 1-3;  

Cele: zwiększenie 

świadomości na temat 

ekologicznych skutków 

marnowania żywności; 

kreowanie mody na 

niemarnowanie żywności;  

Forma: działania edukacyjne 

4.  

 

Powitanie Jesieni  

23.09.2022r. Wychowawcy klas 1-3 Adresaci: uczniowie klas 1-3; 

Cele: integracja grupy, 

Kształtowanie empatii i 

życzliwości;  

Forma: działania w klasach 

według pomysłu 

wychowawcy 

5.  

 

 

Dzień Chłopca 

 

30.09.2022r. Wychowawcy klas 1-8 Adresaci: uczniowie klas 1-8; 

Cele: budzenie 

zainteresowania przyrodą, 

pogłębienie wiedzy na 

temat jesieni, integracja 

dzieci, rozwijanie 

kreatywności;  

Forma: zajęcia w terenie, 

działania w klasach według 

pomysłu nauczycieli 

6. DACHL- Was wissen wrzesień - Monika Babończyk- Adresaci: uczniowie klas 7-8, 
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wir? czerwiec Gołąb 

Marlena Bandowska 

Cele:poszerzenie wiedzy na 

temat kultury, historii 

krajów anglojęzycznych, 

świadomość różnic 

kulturowych, 

przezwyciężenie tremy 

przez występami 

publicznym 

7. Vocabulary 

Champion – konkurs 

całoroczny 

 

październik- 

kwiecień 

Monika Babończyk - 

Gołąb 

Paulina Kędra 

Maria Marianowska 

Adresaci: uczniowie klas 8, 

przygotowanie do egzaminu 

ósmoklasisty. 

Nauka słownictwa. 

8. 

Mistrz Historii 

wrzesień - 

czerwiec 

 

Alina Kardas 

 

Adresaci: uczniowie klas 4-8. 

Konkurs całoroczny, 

rozwijanie zainteresowań 

historycznych 

 

9.   

Klasa na medal 

 

 

? 

opiekunowie SU  

10. 

Master of English 

październik - maj Agnieszka Olendrowicz Adresaci: uczniowie klas 4-6. 

Konkurs całoroczny. 

Wzbogacanie słownictwa z 

języka angielskiego. 

PAŹDZIERNIK 

11. Dzień Edukacji 

Narodowej 

13.10.2022r. wychowawcy klas 5 Adresaci: uczniowie klas 4-8. 

12.   

 

Pasowanie na 

Ucznia  

13.10.2022r. Luiza Krawczak 

Anna Kasprzak  

Mirosława Łapińska 

Karolina Piekarska 

Agata Suszek  

Adresaci: uczniowie klas 1-3; 

Cele: integracja środowiska 

szkolnego, przyjęcie 

uczniów klas 1 w poczet 

uczniów szkoły; 

Forma: uroczysty apel. 

13. 

Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych 

październik  Marietta Kilanowska 

Paulina Kabacińska 

Adresaci: uczniowie klas 1-8; 

Cel: promocja czytelnictwa  

i biblioteki; 

Forma: konkursy: 

wiedzy/plastyczne w 

grupach wiekowych 1-3, 4-

6, 7-8. 

14. 
Deutsche 

Sprichworter in 

Bilder 

wrzesień - maj Marlena Bendowska 

Monika Babończyk-

Gołąb 

 

Adresaci: uczniowie klas 4-8 

Cel: Poszerzanie wiedzy 

leksykalnej i literackiej. 

Możliwość zaprezentowania 
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umiejętności plastycznych i 

wyrażenie własnej 

interpretacji przysłów. 

Rozstrzygnięcie: Maj 

15. CodeWeek 17-21.10.2022r. Paweł Fiałkowski 

Karolina Piekarska 

Iwona Kęsy  

Edyta Tomalak 

Adresaci: Kl IV-VIII i kl.I-III; 

Cel: rozwijanie umiejętności 

programowania i logicznego 

myślenia; 

Forma: zajęcia tematyczne 

w klasach. 

16. 

Konkurs 

recytatorski 

(eliminacje do 

gminnego lub tylko 

szkolny) 

październik Paulina Kabacińska 

Joanna Komórek 

Aneta Rzadkiewicz 

Joanna Zaborowska 

 

Uczniowie klas IV-VIII.  

Edycja jesienna. Cele: 

rozwijanie wrażliwości na 

słowo poetyckie, 

odkrywanie i rozwijanie 

uzdolnień artystycznych, 

doskonalenie umiejętności 

recytatorskich, oswajanie 

tremy, popularyzacja 

literatury i poezji. 

17. 

Konkurs na 

najpiękniejszą 

kapliczkę Maryjną 

październik Renata Kudłaszyk 

Radosław Nowakowski 

Radosław 

Andrzejewski 

Adresaci: uczniowie klas I-

VIII. 

Cel: rozwijanie 

zainteresowań polska 

tradycją; zachęcenie do 

rodzinnego spędzenia 

popołudnia. 

Forma: Konkurs plastyczny 

18. 

TongueTwisters - 

Łamańce językowe 

październik Agnieszka Olendrowicz Adresaci: uczniowie klas 4-6.  

Nauka fraz i zwrotów 

szczególnie trudnych do 

wymówienia, zachęta do 

ćwiczeń dykcji poprzez 

naukę zwrotów szczególnie 

trudnych do wymówienia 

LISTOPAD 

19. Narodowe Święto 

Niepodległości 

10.11.2022r. wychowawcy klas 6 Adresaci: uczniowie klas 1-8. 

20. 

Międzynarodowy 

Dzień Postaci z 

Bajek 

7.11.2022r. Marietta Kilanowska 

Paulina Kabacińska 

 

Adresaci: uczniowie klas I-III. 

Cel: rozwijanie 

zainteresowań 

czytelniczych; 

Forma: Konkurs plastyczny 

na najlepszą reklamę 

przeczytanej bajki. 
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21. 

Światowy Dzień 

Pluszowego Misia 

25.11.2022r. Agata Suszek 

Marietta Kilanowska 

Paulina Kabacińska 

Agnieszka Olendrowicz 

Marzena Kowal 

Adresaci: uczniowie klas 1-3 

Cele: zapoznanie uczniów z 

historią powstawania 

pluszowego misia, 

poszerzanie wiedzy 

przyrodniczej, rozwijanie 

zainteresowań 

czytelniczych; 

Forma: zajęcia tematyczne 

w klasach. 

22.  

 

Asy z trzeciej klasy  

listopad 2022r.  Aneta Jezierska 

Katarzyna Ratajczak 

Izabela Czyż 

Iwona Kęsy 

Adresaci: uczniowie klas 3 

Cele: rozwijanie 

zainteresowań 

matematycznych i 

umiejętności samodzielnej 

pracy uczniów; rozwijanie 

sprawności fizycznej; 

integracja dzieci; 

Forma: konkurs 

matematyczno - sportowy 

23.  

 

Andrzejki 

 

30.11.2022r. 

 

wychowawcy  

klas 1-3 

 

 Adresaci: uczniowie klas 1-3 

Cele: integracja dzieci, 

kultywowanie tradycji; 

Forma: działania w klasach 

według pomysłu 

wychowawcy. 

 

24. Dyskoteka 

andrzejkowa 

listopad 2022r. opiekunowie SU Adresaci: uczniowie klas 4-8. 

25.  

 

Konkurs 

matematyczny 

„Złota Żaba” 

listopad -   

marzec  

zespół matematyczny Adresaci: uczniowie klas 7- 8 

Cele: Doskonalenie 

umiejętności łączenia 

wiedzy z umiejętnością 

logicznego myślenia, 

motywowanie uczniów do 

poszukiwania 

alternatywnych rozwiązań 

problemów, precyzyjnego 

posługiwania się słowem 

i liczbami. 

GRUDZIEŃ 

26. List do św. Mikołaja grudzień Marietta Kilanowska Adresaci: uczniowie klas 4-6. 
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Paulina Kabacińska Cel: doskonalenie formy 

tworzenia listu; 

Forma: napisanie listu 

zgodnie z kryteriami. 

27. 

Wymiana kartek 

świątecznych 

grudzień nauczyciele języków 

obcych 

Rozwijanie plastycznych i 

językowych umiejętności 

uczniów klas 4-7. 

Nawiązanie współpracy z 

innymi szkołami. 

28. 

Christmasiscoming! 

 

grudzień Agata Suszek Adresaci: uczniowie klas 1-3; 

Cele: rozwijanie twórczej 

aktywności poprzez 

ekspresję plastyczno-

techniczną,  

Forma: konkurs plastyczny  

29. Mikołajki 

Mikołajkowy Turniej 

Sportowy  

6.12.2022r.  wychowawcy klas 1-3,  

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Adresaci: uczniowie klas 1-3; 

Cele: integracja dzieci, 

kultywowanie tradycji;  

Forma: działania w klasach 

według pomysłu 

wychowawcy, zabawy 

sportowe. 

30. Przedstawienie 

świąteczne 

21/22.12.2022r. zespół katechetyczny Adresaci: uczniowie klas 1-8. 

31. Spotkania 

bożonarodzeniowe 

22.12.2022r.  wychowawcy klas 1-8 Adresaci: uczniowie klas 1-8; 

Cele: integracja dzieci, 

kultywowanie tradycji;  

Forma: działania w klasach 

według pomysłu 

wychowawcy. 

32. 

Międzyklasowy 

Turniej Debat 

Oksfordzkich 

12.2022r. nauczyciele WOS Adresaci: uczniowie klas 8 

Cele: kształtowanie 

umiejętności gromadzenia i 

selekcji informacji, kultury 

wypowiedzi i dyskusji, 

rzeczowej argumentacji, 

współpracy w zespole.  

Forma: działania w 

zespołach klasowych. 

STYCZEŃ 

32. Tydzień Dobrego 

Słowa  

16.01-20.01. 

2023r.  

Anna Kasprzak 

Luiza Krawczak 

Mirosława Łapińska 

Liliana Nowak  

Adresaci: uczniowie klas 1-3 

Cele: zachęcenie do 

podejmowania działań 

mających na celu poprawę 
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Małgorzata Łuczka  

Agata Mazurek 

(poczta życzliwości) 

atmosfery w szkole i 

poczucia bezpieczeństwa 

uczniów; 

Forma: zajęcia tematyczne 

w klasach. 

33. Międzyszkolne 

zawody sportowe z 

piłki koszykowej 

grudzień/styczeń nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Adresaci: uczniowie klas 4-8 

Cel: rywalizacja z 

rówieśnikami o awans do 

rozgrywek powiatowych 

Forma: zawody sportowe na 

sali gimnastycznej. 

LUTY 

34. Dzień Bezpiecznego 

Internetu 

13-17.02.2023r. 

 

Paweł Fiałkowski 

Karolina Piekarska 

Adresaci: uczniowie klas 1-8 

Cele: rozpowszechnianie 

wiedzy o rodzajach zagrożeń 

w Internecie i sposobie na 

przeciwdziałanie im; 

Forma: zajęcia tematyczne 

(kl. 1-3). 

35. 

Konkurs piosenki 

kwiecień Marta Begier  

Renata Kudłaszyk 

Adresaci: uczniowie klas 4-7 

Cele: wspieranie osób 

uzdolnionych wokalnie, 

propagowanie kultury 

muzycznej wśród dzieci i 

młodzieży; 

Forma: indywidualna 

prezentacja piosenki. 

36. 

Worterbuch - 

słownik językowy 

luty-marzec Monika Babończyk-

Gołąb 

Marlena Bendowska 

Adresaci: uczniowie klas 4-8 

Cele: rozwijanie 

kreatywności, zachęcenie do 

nauki języków obcych, 

pokazanie różnic i 

podobieństw leksykalnych w 

j. niemieckim i j. angielskim. 

37.  

Bal walentynkowy 

Walentynki  

14.02.2023r. wychowawcy klas 1-3  Adresaci: uczniowie klas 1-3; 

Cele: integracja dzieci, 

kultywowanie tradycji;  

Forma: zabawa taneczna, 

zajęcia tematyczne w 

klasach 



7 
 

38.  

 

 

 

Szkolny Konkurs 

Ortograficzny 

luty Joanna Komórek 

Aneta Rzadkiewicz 

Joanna Zaborowska 

Adresaci: uczniowie klas 4-8. 

Cele: mobilizowanie do 

poznania i utrwalania reguł 

ortograficznych; 

kształtowanie czujności 

ortograficznej, doskonalenie 

poprawności ortograficznej. 

Motywowanie uczniów do 

samodzielnego poszerzania 

wiedzy i zdobywania 

umiejętności potrzebnych w 

kolejnych etapach 

kształcenia. 

MARZEC 

39. 

Tydzień Matematyki 

13-17.03.2023r. Ewa Nowicka 

Zofia Bąkowska 

Małgorzata Karpińska 

Uczniowie klas 4-8. 

40.  

 

Dzień Kobiet 

8.03.2023r.  wychowawcy klas 1-3 Adresaci: uczniowie klas 1-3; 

Cele: integracja dzieci, 

kultywowanie tradycji;  

Forma: działania w klasach 

według pomysłu 

wychowawcy. 

41. 

Konkurs 

recytatorski 

(eliminacje do 

gminnego lub tylko 

szkolny) 

 

marzec Joanna Komórek 

Aneta Rzadkiewicz 

Joanna Zaborowska 

Uczniowie klas IV-VIII.  

Edycja wiosenna. Cele: 

rozwijanie wrażliwości na 

słowo poetyckie, 

odkrywanie i rozwijanie 

uzdolnień artystycznych, 

doskonalenie umiejętności 

recytatorskich, oswajanie 

tremy, popularyzacja 

literatury i poezji. 

42.  

 

Powitanie Wiosny  

Dzień Bez Plecaka  

20.03.2023r.  Izabela Czyż  

Iwona Kęsy  

Agata Suszek 

Aneta Jezierska 

Katarzyna Ratajczak 

Marzena Kowal 

Adresaci: uczniowie klas 1-3; 

cele: budzenie 

zainteresowania przyrodą, 

pogłębienie wiedzy na 

temat wiosny, integracja 

dzieci, rozwijanie 

kreatywności dzieci; forma: 

korowód przebierańców, 

zajęcia artystyczne. 

43.  

Dzień Patrona 

marzec Monika Babończyk - 

Gołąb 

Adresaci: uczniowie klas 1-8. 
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Szkoły Paulina Kędra 

Katarzyna Ratajczak 

Agnieszka Olendrowicz 

44. Konkurs piosenki 

anglojęzycznej 

„Little Singers” 

marzec Agnieszka Olendrowicz 

Monika Babończyk - 

Gołąb 

Agata Suszek 

Adresaci: uczniowie klas 1-3. 

KWIECIEŃ 

45. Światowy Dzień 

Książki i Praw 

Autorskich 

 

24.04.2023r. Marietta Kilanowska 

Paulina Kabacińska 

 

Adresaci: uczniowie klas 4-8. 

Cel: promowanie 

czytelnictwa; 

Forma: konkurs tematyczny. 

46. 

Big Challenge 

marzec/ 

kwiecień 

Paulina Kędra 

Monika Babończyk - 

Gołąb 

Adresaci: uczniowie klas 4-8. 

Cele: rozpowszechnianie 

umiejętności językowych w 

zakresie słuchania, czytania, 

znajomości kultury krajów 

anglojęzycznych oraz 

posługiwania się językiem w 

codziennych sytuacjach. 

47.  

Wielkanocne 

spotkania  

5.04.2023r.  wychowawcy klas 1-8 Adresaci: uczniowie klas 1-8. 

Cele: integracja dzieci, 

kultywowanie tradycji;  

Forma: działania w klasach 

według pomysłu 

wychowawcy 

48.  

 

Dni Zdrowia 

12-14.04.2023r. 

 

Agata Jurga 

Joanna Kucharska 

Liliana Nowak 

Edyta Tomalak 

 

Adresat: uczniowie klas 1-3; 

Cele: kształtowanie postaw 

prozdrowotnych;  

promocja zdrowego stylu 

życia; Forma: akcje 

promocyjne, zajęcia 

warsztatowe w klasach, 

konkurs plastyczny. 

49. 

Konkurs plastyczny 

„Wiosna kolorowa i 

radosna!” 

kwiecień Aneta Jezierska 

Katarzyna Ratajczak 

Adresaci: uczniowie klas 1-8. 

Cele: rozbudzanie 

zainteresowania pięknem 

przyrody, rozwijanie 

uzdolnień plastycznych 

uczniów, zachęcanie do 

aktywnego udziału w życiu 

szkoły. 

50.  

Dzień Ziemi 2022 

21.04.2023r.  Anna Kasprzak  

Luiza Krawczak 

Adresat: uczniowie klas 1-3; 

cele: zwiększenie poziomu 
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Sprzątanie Świata  Mirosława Łapińska  

Agata Suszek 

Marzena Kowal 

świadomości ekologicznej; 

Promowanie postaw 

proekologicznych; forma: 

zajęcia terenowe, zajęcia 

tematyczne w klasach. 

MAJ 

51. Święto Konstytucji  

3 Maja 

27/28.04.2023r. wychowawcy klas 2 i 4 Adresaci: uczniowie klas 1-8. 

52. 

Dzień Bibliotekarza i 

Bibliotek 

8.05.2023r. Marietta Kilanowska 

Paulina Kabacińska 

Adresaci: uczniowie klas 1-8. 

Cel: promocja biblioteki; 

Forma: Konkurs na logo 

biblioteki szkolnej. 

53. 

Tydzień Europejski 

9.05-13.05. 2023r. nauczyciele języków 

obcych 

Adresaci: uczniowie klas 1-3 

oraz 4-8; cel: zapoznanie się 

z kulturą krajów 

europejskich; forma: 

projekty, konkursy, 

aktywności językowe 

54.  

Konkurs „Mistrz 

kaligrafii” 

maj  Agata Jurga 

Joanna Kucharska 

Liliana Nowak  

Edyta Tomalak 

Adresaci: uczniowie klas 1-3; 

cel: rozbudzanie 

kształtnego, starannego i 

estetycznego pisania; 

forma: konkurs. 

55. 

Konkurs poezji 

religijnej 

maj 

 

Renata Kudłaszyk 

Radosław Nowakowski 

Radosław 

Andrzejewski 

 

Adresaci: uczniowie klas 4-8. 

Cel: promowanie 

czytelnictwa i twórczości o 

tematyce religijnej; 

Forma: konkurs tematyczny. 

CZERWIEC 

56.  

 

Dzień Przyjaciela 

9.06.2023r.  Anna Kasprzak 

Luiza Krawczak 

Mirosława Łapińska  

Karolina Piekarska  

Agata Suszek  

Adresaci: uczniowie klas 1-3; 

cele: uświadomienie ważnej 

roli przyjaźni, potrzeby 

budowania dobrych relacji, 

przynależności do grupy 

rówieśniczej; forma: zajęcia 

warsztatowe w klasach. 

57. 

Międzyklasowy 

Turniej Debat 

Oksfordzkich 

maj/czerwiec nauczyciele WOS Adresaci: uczniowie klas 8. 

Cele: kształtowanie 

umiejętności gromadzenia i 

selekcji informacji, kultury 

wypowiedzi i dyskusji, 
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rzeczowej argumentacji, 

współpracy w zespole.  

Forma: działania w 

zespołach klasowych. 

Efekty: wyłonienie 

reprezentacji szkoły do 

gminnego turnieju debat. 

58. Bal Ósmoklasistów Czerwiec Rada Rodziców Adresaci: uczniowie klas 8 

59. Zakończenie roku 

szkolnego 

 

23.06.2023r. wychowawcy klas 7-8 Adresaci: uczniowie klas 4-8. 

 

 

Zaplanowane Konkursy Wojewódzkie: 

1. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 

2. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 

3. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 

4. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii 

5. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii 

6. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii 

7. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii 

8. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 

 

 

Projekty edukacyjne: 

- Projekt edukacyjny „Klimada 2.0”. Projekt realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy. Jego pełna nazwa to „Baza wiedzy o zmianach klimatu i 

adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania 

odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i 

minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Obejmuje lekcje tematyczne klas 4-8 

podczas zajęć przyrodniczych (przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka); realizowane 

podczas całego roku szkolnego. Koordynatorzy: Anna Haremska i Małgorzata Karpińska. 

- Projekt edukacyjny „Chcemy wiedzieć więcej!”. Kierowany jest do uczniów klas: 3a, 3c i 3d. 

Koordynatorzy: Aneta Jezierska, Katarzyna Ratajczak, Iwona Kęsy. Cele: rozszerzanie wiedzy i 

umiejętności, aktywne zdobywanie wiedzy, umiejętne korzystanie z różnych źródeł wiedzy, 

współpraca w zespołach. 

- Projekt edukacyjny „Ekomisja w podstawówkach”. Kierowany jest do uczniów klas 1-3. 

Koordynatorzy: Edyta Tomalak, Agata Jurga, Joanna Kucharska, Liliana Nowak. Cele: 

zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na temat ekologicznych 

skutków marnowania żywności; pokazanie pozytywnych aspektów ograniczenia marnowania 

żywności; kreowanie mody na niemarnowanie żywności.  
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- Projekt edukacyjny „Podróże z książką”. Projekt kierowany jest do uczniów klasy 3b. 

Koordynator: Izabela Czyż. Cele: rozwijanie aktywności czytelniczej; budzenie ciekawości 

literackiej; doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem; pogłębianie wiedzy na 

temat innych krajów. 

- Projekt edukacyjny „Artystycznie” kierowany jest do uczniów klasy 1b. Koordynator: Luiza 

Krawczak. Cel: rozwijanie artystycznej aktywności, zaspokajanie potrzeby tworzenia i odbioru 

szeroko pojętej sztuki, wspieranie całościowego rozwoju uczniów. 

- Projekt edukacyjny „Kurs dobrego zachowania” kierowany do uczniów klasy 1b. 

Koordynator: Luiza Krawczak. Cel: zdobywanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności 

związanych z kulturą osobistą, zasadami savoir-vivre. 

- Projekt edukacyjny „Artystycznie” kierowany jest do uczniów klasy 1b. Koordynator: Luiza 

Krawczak. Cel: rozwijanie artystycznej aktywności, zaspokajanie potrzeby tworzenia i odbioru 

szeroko pojętej sztuki, wspieranie całościowego rozwoju uczniów. 

- Projekt edukacyjny „Kurs dobrego zachowania” kierowany do uczniów klasy 1b. 

Koordynator: Luiza Krawczak. Cel: zdobywanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności 

związanych z kulturą osobistą, zasadami savoir-vivre. 

 

- „Edukacyjna Sieć Antysmogowa” - program informacyjny na rzecz czystego powietrza 

realizowany przez Państwowy Insytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem 

Smogowym. Obejmuje lekcje tematyczne klas 4-8 podczas zajęć przyrodniczych (przyroda, 

biologia, geografia, chemia, fizyka); realizowane podczas całego roku szkolnego. 

Koordynator: Anna Haremska i Małgorzata Karpińska. 

- „Trzymaj Formę!”ogólnopolski program edukacyjny, realizowany jest przez Główny 

Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w 

ramach realizacji strategii WHO dot. Diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu 

„Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków 

wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej 

diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Obejmuje lekcje 

tematyczne klas 4-8 podczas zajęć przyrodniczych (przyroda, biologia, geografia, chemia, 

fizyka); realizowane podczas całego roku szkolnego. Koordynatorzy: Małgorzata Karpińska i 

Anna Haremska. 

- „Znamię? Znam je” program, którego celem jest upowszechnienie wśród młodzieży 

ponadgimnazjalnej wiedzy na temat profilaktyki czerniaka. Kierowany jest dla klas 7-8 i 

będzie realizowany podczas zajęć biologii. Koordynator: Anna Haremska. 

 

Innowacje: 

- Innowacja „Korespondencyjni przyjaciele” prowadzona przez Karolinę Piekarską, opiera się 

na pedagogice Celestyna Freineta i wykorzystuje dwie techniki:swobodna ekspresja - 

samodzielne pisanie tekstów, tworzenie prac plastyczno-technicznych, na dowolny 

temat;korespondencja międzyszkolna - wymiana listów i prac będzie się odbywać między 

uczniami klasy 1D Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku z 

uczniami klasy 2A ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach, raz w miesiącu. 

Ponadto dzieci będą miały możliwość spotkać się wirtualnie, aby lepiej się poznać. 
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- Innowacja „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki” prowadzona przez Iwonę Kęsy w klasie 

3c; Innowacja programowo – metodyczna; realizowana będzie od 3.10.2022r. do 

31.05.2023r.; innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą; polega na 

połączeniu czytania danej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat wybranych krajów na kuli 

ziemskiej, o których będzie mowa w czytanym tekście (ich kultury, tradycji, piękna oraz 

różnorodności); uczniowie będą realizowali kreatywne zadania oraz akcje czytelnicze; celem 

innowacji jest także rozbudzenie wśród uczniów ciekawości literackiej, doskonalenie 

umiejętności czytanie ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania. 

- Innowacja „Szkolni Przyjaciele” prowadzona przez Izabelę Czyż w klasie 3b. Innowacja o 

charakterze wychowawczym. Jej głównymi celami jest: doskonalenie umiejętności 

nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji rówieśniczych, budowanie postaw 

tolerancji, empatii, koleżeńskości oraz integracja zespołu klasowego. Innowacja opiera się na 

programach profilaktyczno – wychowawczych „Spójrz inaczej”, „Przyjaciele Zippiego”. 

Uczniowie raz w miesiącu (w ciągu całego roku szkolnego) będą uczestniczyli w specjalnych 

zajęciach dotyczących przyjaźni, roli grupy, tolerancji, itp. Na zajęciach wykorzystywane będą 

różnorodne formy i metody pracy.  

- Innowacja „Czy bocian lubi jeść żaby?” prowadzona przez Annę Kasprzak. Innowacja 

metodyczna, prowadzona od 1 marca 2022r. do 20 czerwca 2023r. Ma na celu rozbudzenie 

ciekawości otaczającego nas świata, popularyzację wiedzy na temat bociana białego, 

zwrócenie uwagi na konieczność ochrony gatunku. Podczas zajęć uczniowie będą prowadzili 

obserwację gniazda w Przygodzicach jednocześnie tworząc kalendarium wydarzeń i 

indywidualne dzienniczki obserwacji. 

- Innowacja „Przeczytane - polecane” prowadzona przez Anetę Jezierską w klasie 3d w trakcie 

całego roku szkolnego. Jest to innowacja metodyczno – organizacyjna. Jej celem jest 

wspieranie i popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów, czerpanie przyjemności z czytania 

książek. Polega na samodzielnym czytaniu wybranej książki, a następnie, w ramach 

comiesięcznych spotkań w klasie, dokonanie krótkiej recenzji i polecanie jej koleżankom i 

kolegom. 

- Innowacja „Krok do czwartej klasy” prowadzona przez Anetę Jezierską i Katarzynę Ratajczak 

w klasach 3a i 3d przez cały rok szkolny. Jest to innowacja metodyczno – organizacyjna. Jej 

celem jest przygotowanie uczniów do przedmiotowego systemu nauczania i poznanie 

nauczycieli, z którymi spotkają się w czwartej klasie. Innowacja pomoże uczniom oswoić się 

ze zmianami, które czekają ich w przyszłym roku, a także wzbogacić wiedzę, poszerzyć 

zainteresowania. Polega na organizowaniu warsztatów, wykładów, lekcji z ekspertem 

(nauczycielem przedmiotu), w ramach realizowanych w klasie programowych bloków 

tematycznych. 

- Innowacja „Podróże kształcą” prowadzona przez Lilianę Nowak w klasach 2a,2b,2c,2d przez 

cały rok szkolny. Polega na wyjazdach – 1 wycieczka w miesiącu. Innowacja ma charakter 

poznawczy. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę. Rozwijają indywidualnie zdolności i 

zainteresowania oraz aktywność twórczą. Jej celem jest zrozumieć i głębiej poznać tradycje, 

zwyczaje oraz kulturę danego regionu w której uczniowie mieszkają.  

- Innowacja „Język polski: chcę więcej!” prowadzona przez Joannę Zaborowską wśród uczniów 

klasy 7; metodyczna; wprowadzenie karty samodzielnej pracy ucznia, zawierającej 

propozycje zadań dodatkowych, o różnym stopniu trudności (indywidualizacja pracy z 

uczniem), m. in. ćwiczenia redakcyjne, doskonalące kreatywność, argumentowanie, zasób 
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językowy, utrwalające treści nauki o języku i literaturze (tworzenie prac pisemnych, 

krzyżówek, wykreślanek, podcastów, map myśli, lapbooków). 

- Innowacja „Lubię czytać!” prowadzona przez Joannę Zaborowską w klasie 7; metodyczno-

organizacyjna; zajęcia prowadzone w ramach innowacji adresowane są do młodych 

miłośników literatury. Obejmują one działalność klubu czytelnika, w którym uczniowie (i 

nauczyciel, jako członek grupy) proponują tytuły książek, która uznają za ciekawe i 

wartościowe. Po przeczytaniu ustalonych tytułów, omawiają swoje wrażenia czytelnicze, 

próbując wcielić się w rolę krytyków literackich. 

- Innowacja „DACHL-Was wissen wir?” prowadzona przez Monikę Babończyk-Gołąb i Marlenę 

Bendowską; - IX 2022- VI 2023, klasy 7-8; cele: poszerzenie wiedzy na temat kultury, historii 

krajów anglojęzycznych, świadomość różnic kulturowych, przezwyciężenie tremy przez 

występami publicznymi. 

- Innowacja „Vocabulary Champion” prowadzona przez Monikę Babończyk-Gołąb, Paulinę 

Kędrę i Marię Marianowską. Przygotowanie uczniów pod kątem słownictwa z zakresu 

egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie uczą się słownictwa, systematycznie poszerzając zasoby. 

- Innowacja „Lernendurchspielen” prowadzona przez Monikę Babończyk-Gołąb i Marlenę 

Bendowską; uczniowie klas 7-8; utrwalenie wiedzy gramatycznej i leksykalnej poprzez 

zabawę, kreatywne tworzenie gier przez uczniów, zachęcenie uczniów do nauki języków. 

- Innowacja „Świat kometki” prowadzona przez Agnieszkę Skotarczyk, Katarzynę Pfajfer w 

klasach 4. Celem innowacji jest poznanie gry rakietowej jaką jest kometka, zaznajomienie się 

z przepisami gry oraz różnymi zabawami badmintonowymi. 

- Innowacja „Ratuj życie”prowadzona przez Agnieszkę Skotarczyk, Katarzynę Pfajfer w klasach 

4. Celem innowacji jest poznanie przez uczniów sposobów i metod wzywania pomocy, 

radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych, stresowych i zagrażających życiu poprzez naukę 

samo-obrony oraz umiejętne wezwanie pomocy. 

- Innowacja „Master of English” prowadzona przez Agnieszkę Olendrowicz. Wzbogacanie 

słownictwa uczniów klas 4-6. Nauka systematycznego poszerzania słownictwa. 

- Innowacja „Podróżowanie przez czytanie” prowadzona przez Agatę Suszek dedykowana jest 

dla uczniów klasy 1e. Celem innowacji jest nauka poprawnej wymowy i nauka czytania.  

Program realizowany będzie przy wykorzystaniu metody symultaniczno-sekwencyjnej 

(Metody Nauki Czytania profesor Jagody Cieszyńskiej). Każda lekcja zajęć poświęcona 

zostanie innej tematyce i poznaniu nowego kraju. Innowacja ma na celu zachęcać dzieci do 

czytania poprzez zainteresowanie ich tematami podróżniczymi. Dzieci będą miały możliwość 

bliższego poznania innych krajów, ich kultury, ludzi, języka czy obyczajów. Zajęcia 

realizowane będą jeden raz w miesiącu, zaczynając od września do końca roku szkolnego. 

- Innowacja „Nice to e-meetyou” prowadzona przez Marię Marianowską.Lekcje 

międzynarodowe online, w godz. popołudniowych, z nauczycielami oraz uczniami z innych 

krajów. Cel: przełamanie bariery komunikacyjnej, motywacja do nauki języka angielskiego. 

 


