PLAN PRACY
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR
1IM. KS. PPŁK.
J. WRYCZY
W TUCHOLI
NA ROK SZKOLNY
2019/2020
Podstawa prawna:


ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn.
zm.);



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.



Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych
uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie
nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego.
Priorytety Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny
2019/2020
1. Organizacja procesu dydaktycznego przez nauczycieli w sposób
sprzyjający efektywnemu uczeniu się, z wykorzystaniem wyników
diagnozy uczniów uwzględniającej wskazania zawarte w opiniach i
orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Kształtowanie odpowiedzialności oraz postaw obywatelskich uczniów
poprzez działania wynikające z inicjatyw uczniowskich.

WIZJA SZKOŁY
Jesteśmy szkołą, w której uczeń wszechstronnie się rozwija. Gwarantujemy nu
warunki do samodzielnego, kreatywnego i twórczego uczenia się oraz działania.
Zdobyta wiedza , umiejętności i postawy dają mu możliwość planowania
własnej przyszłości we współczesnym świecie w zgodzie z tradycjami.
MISJA SZKOŁY
Nauczanie i uczenie się jest twórczą i wciągającą przygodą dla uczniów,
rodziców i nauczycieli, gwarantującą nabycie umiejętności pracy zespołowej
oraz będącej fundamentem wysokiego poziomu nauczania.
Trafnie rozpoznane potrzeby i możliwości uczniów wykorzystujemy do
planowania dalszego rozwoju wychowanków.
Dbamy o klimat sprzyjający partnerstwu, wzajemnej pomocy oraz
pielęgnowaniu przyjaźni i szacunku dla drugiego człowieka w duchu tolerancji.
Podstawą wszelkich działań jest współpraca i zaangażowanie uczniów,
rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.
Uczeń czuje się bezpiecznie, w ważnych dla siebie sprawach może liczyć na
pomoc i wsparcie nauczycieli oraz pracowników szkoły.

1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
semestr I – od 02.09.19 do 26.01.20, semestr II – od 10.02.19 do 26.06.20
2 września 2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia 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.)
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.
1603).

31 października 2019

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Podstawa prawna:
§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4 grudnia 2019
23 – 31 grudnia 2019

Święto patrona szkoły

Przerwa świąteczna
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 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.)
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.
poz. 1603)

1 stycznia 2020
2 stycznia 2020

Nowy Rok

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Podstawa prawna:
§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3 stycznia 2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Podstawa prawna:
§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

26 stycznia 2020
27 stycznia – 9 lutego
2020

9 kwietnia – 14 kwietnia
2020 r.

Zakończenie I semestru roku szkolnego 2019/20

Ferie zimowe
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 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.)
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.
poz. 1603).

Przerwa wiosenna
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia 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.)
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603).

21 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty – język polski
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn.
zm.);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1
sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

22 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty – matematyka
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn.
zm.);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1
sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

23 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty – język nowożytny
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn.
zm.);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1
sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

30 kwietnia 2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Podstawa prawna:
§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

12 czerwca 2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Podstawa prawna:
§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

25 - 26 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia 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.)
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.
1603).

27 czerwca - 31 sierpnia
2020 r.

Ferie letnie
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia 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.)
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.
poz. 1603).

2. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych
Do 30 września dyrektor zgłasza szkołę do okręgowej komisji egzaminacyjnej
Do 30 września Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły
pisemną deklarację, w której: wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń
lub słuchacz przystąpi do egzaminu. Do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed
egzaminem) Rodzice ucznia lub słuchacz mogą zgłosić dyrektorowi szkoły
pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.
Wniosek o wyrażenie zgody na organizację egzaminu w innym miejscu niż
szkoła składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły
w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż na 3 miesiące przed
terminem egzaminu ósmoklasisty.
Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy,
przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku
szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5
ustawy, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15
października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu
ósmoklasisty.
Dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia, o którym mowa w art.
44zzr ust. 1–7 ustawy, o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub
sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie
później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje
do egzaminu ósmoklasisty
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty
W terminie
próbnym
W terminie
głównym
W terminie
dodatkowym

Grudzień 2019 termin do ustalenia
1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)
– godz. 9:00
1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz.
9:00
2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 3
3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) –
godz. 9:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty
19 czerwca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń
19 czerwca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020 r.
3. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:
Zadania
Terminy
Klasyfikacyjne rady pedagogiczne
22 stycznia 2020
18 czerwca 2020
Egzaminy klasyfikacyjne
uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami
Egzaminy poprawkowe
W ostatnim tygodniu ferii
letnich
Informowanie rodziców o zagrożeniach oceną Od 16.12.19 do 20.12.19
niedostateczną
Od 25.05.20 do 28.05.20
Wystawianie propozycji ocen
Do 08.01.20
Do 05.06.20

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Termin
Cel spotkania
04.09.19
grupy
przedszkolne
Godz. 17.00
12 - 13.09.19
1-3
Godz. 17.00
16.09.19
4-8
Godz. 17.00
05- 06.11.19

19.12.19

23 – 24.01.20

19.03.20
28.05.20

23 – 24.06.20

Zebrania organizacyjne z rodzicami.
Porządek obrad:
1) wydanie podręczników szkolnych przez
wychowawców
2) wybór trójek klasowych i przedstawiciela do RR
2) zapoznanie z systemem oceniania, nowymi aktami
prawnymi, zmianami w statucie szkoły,
3) zapoznanie z rocznym planem pracy szkoły,
3) wspólne ustalenia w sprawie planów
wychowawczych klasy,
4) sprawy różne: zgody, upoważnienia, wnioski
5) procedura egzaminu klas ósmych,
Spotkanie z wychowawcą 16.00 – 17.00
Dyżur nauczycielski 17.00 – 19.00
Wyniki diagnozy wstępnej analiza bieżących ocen z
przedmiotu.
Dyżur nauczycielski 16.00 – 17.30
Indywidualne kontakty rodziców z nauczycieli z
rodzicami w związku z proponowanymi ocenami
niedostatecznymi z przedmiotu na I semestr.
Podsumowanie semestru.
Porządek obrad:
1) spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły,
2) analiza wyników nauczania i sytuacji
wychowawczej w klasach,
4) sprawy bieżące
Zebrania ogólne z rodzicami.
Organizacja egzaminu klas ósmoklasisty.
Dyżur nauczycielski 16.00 – 17.30
Indywidualne kontakty rodziców z nauczycieli z
rodzicami w związku z proponowanymi ocenami
niedostatecznymi z przedmiotu na I semestr.
Podsumowanie roku szkolnego
Wyniki egzaminu klas ósmych – analiza i wnioski do
dalszej pracy.
Kontakty indywidualne z nauczycielami

Osoba
odpowiedzialna
Dyrektor ,
wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

Dyrektor ,
Wicedyrektor
wychowawcy

Dyrektor
Wicedyrektor

Dyrektor

VI.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Partner szkoły
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Tucholi
Miejska Biblioteka Publiczna
Komenda Powiatowa Policji
Tucholski Ośrodek Kultury
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Tucholski Park Krajobrazowy
Nadleśnictwo Woziwoda i Gołąbek
Gostycyński Ośrodek Kultury
Sztab Tucholskiej WOŚP
Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Sąd rodzinny dla nieletnich
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi

Forma współpracy
Diagnozowanie uczniów, wsparcie
psychologiczne, terapia uczniów, prowadzenie
zajęć socjoterapeutycznych
Spotkania autorskie, lekcje biblioteczne,
konkursy
Pogadanki, realizacja działań prewencyjnych,
sprawy wychowawcze uczniów,
Udział w przedstawieniach, koncertach,
imprezach środowiskowych
Udział w zawodach sportowych
Udział w zajęciach z edukatorami, wystawy
tematyczne, udział w konkursach
przyrodniczych,
Udział w zajęciach z edukatorami, wystawy
tematyczne, udział w konkursach
przyrodniczych
Udział w przeglądzie teatralnym
Udział wolontariuszy i opiekunów w akcji
Sprawy wychowawcze uczniów, wsparcie
rodzin,

Sprawy wychowawcze uczniów, wsparcie
rodzin,
Muzeum Borów Tucholskich
Udział w zajęciach warsztatowych, wystawy
tematyczne
Koło haftu borowiackiego, Koło Gospodyń Udział w zajęciach warsztatowych
Wiejskich

Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych
Planowane działania

Termin
02.09.2019
Przez cały rok
szkolny

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
PROJEKTY:
* Niepodległe Pomorze
- realizacja zadań z projektu Piękna nasza Polska cała” ,
- montaż słowno – muzyczny na wyzwolenie Tucholi,
- realizacja projektu Piękna nasza Polska cała”
* Zaczytana Jedynka
- realizacja zadań w ramach głośnego czytania, obchodzenia dni
związanych z książkami i ich bohaterami, poznawania regionalnych
legend,
- projekt Pocztówka,
- cykliczne akcje i zadania realizowane przez zespół humanistyczny:
* Narodowe czytanie nowel – IX (B. Tajl)
* Tydzień pisania listów – X ((M. Grochowska)
* Dzień postaci z bajki – XI (J. Piotrowski)
* Słodkie czytanie – XII (M. Pipowska, K. Jagła)
* Kiermasz świątecznej książki – XII (W. Górska, J. Ollick-Jelińska)
* Wiosenne wesołe rymy – III (H. Gut)
* Pisankowe czytanie – IV (M. Pipowska, K. Jagła)
* Uwolnij książkę -V (D. Chudzinska i D. Słoma)
* „Coś” na finał – podsumowanie VI
* Matematyczne potyczki
- kodowanie na dywanie
- organizowanie i udział w konkursach matematycznych,
- rozwijanie uzdolnień matematycznych,
- 10 wizyt w królestwie sprytu – całoroczny turniej matematyczny
* Trzymaj formę
- akcja W zdrowym ciele, zdrowy duch,
- udział w zawodach sportowych - Bieg Borowiaka, Borowiacki Miś,
- Dzień Zdrowego Żywienia,
- Międzynarodowy dzień Tańca,
- Mierzenie kilometrów,
- Ogólnopolski konkurs „Trzymaj formę”
- Zdrowo i sportowo - projekt

16 IX 2019

* Szkoła z klasą
Dzień Kropki – zabawy z kropką

20 IX 2019

Święto Przedszkolaka - pasowanie

30 IX 2019

Dzień chłopca

Wrzesień 2019

PROJEKT - Tydzień Zdrowia

04 X 2019

Dzień uśmiechu – spotkanie ze stomatologiem lub pielęgniarką

10 X 2019

Święto Drzewa
- prezentacja idei święta,
- sadzenie drzew,
- czytanie utworów

14 X 2019

Dzień Edukacji Narodowej
- życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły,
- uczniowski występ dedykowany nauczycielom

Październik
2019
22 X 2019

Kampania i wybory do Samorządu Uczniowskiego

11 XI 2019

Narodowe Święto Niepodległości
- montaż słowno – muzyczny (apel),

25 XI 2019

Dzień Misia

29 XI 2020

Andrzejki
- wróżby
- dyskoteka

04 XII 2019

Święto Szkoły
- turniej klas VII- VIII,
- prezentacje prac uczniowskich

06 XII 2019

Mikołajki

Grudzień 2019

Próbne egzaminy klas ósmych

16-20 XII 19

PROJEKT – Bożonarodzeniowy tydzień
- świąteczny stół,
- świąteczna choinka,
- spotkania z rodzicami - wych. przedszkolne,
- jasełka – wych. przedszkolne,
- koncert kolęd w języku obcym,
- ciasteczkowy tydzień,
- szkolne i klasowe spotkania wigilijne
- Zaczarowany kramik św. Mikołaja - TOK
Karnawał
- bal przebierańców
- dyskoteka dla kl. IV-V
Odzyskanie Niepodległości przez Tucholę
Walentynki
konkurs na kartkę walentynkową,
- poczta walentynkowa,
- walentynkowe karaoke
Dzień babci i Dziadka
Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika
Dzień Otwartej Szkoły
- zajęcia dla dzieci, zabawy z piosenką,

Styczeń 2020

29 I 2020
14 II 2020

21/22 I 2020
28 II 2020
17 III 2020

Pasowanie uczniów klas pierwszych

21 III 2020
Kwiecień 2020

22 IV 2020
29 IV 2020
02 V 2020
15 V 2020
18-22 V 20
Maj 2020
25 V 2020
01 VI 2020
16 VI 2020
22 VI 2020
25 IV 2020
26 VI 2020

- prezentacja klasowych projektów matematycznych,
- warsztaty plastyczne,
- pacynkowe wierszowanie
Dzień Wiosny
- topienie Marzanny
PROJEKT – Wielkanocny tydzień
- tydzień ciasteczkowy,
- wielkanocne ozdoby
Dzień Ziemi
Dzień Tańca
Święto Flagi
Dzień Rodzin – Piknik naukowy
PROJEKT – Tydzień wychowawczy
Turniej szachowy
Dzień Matki
Dzień Dziecka
Bal klas ósmych
Dzień Sportu
Uroczyste zakończenie klas ósmych
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Planowane konkursy szkolne i pozaszkolne
Termin Nazwa konkursu

Organizator

Przez
Szkolne potyczki matematyczne
cały rok Liga zadaniowa

N-le matematyki

Przez
X Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
cały rok XXVI edycja Czwartków Lekkoatletycznych

K. Piotrowska

Przez
Biegi przełajowe
cały rok

N-le wych. fiz.

IX

Bieg Borowiaka

N-le wych. fiz.

IX/X

Szkolny konkurs matematyczny dla kl. IV „Mistrz Tabliczki
Mnożenia”

N-le matematyki

X

Bieg Kasztelański

N-le wych. fiz.

X

Piłka nożna chłopców

N-le wych. fiz.

X

Gminny konkurs pisania listów dla kl. IV - VIII

M. Grochowska

Przez
Kuratoryjne konkursy przedmiotowe
cały rok

N-le matematyki
N-le wych. fiz.

N-le przedmiotów

XI

Szkolny konkurs plastyczny dla kl. I – III „Dzień Pluszowego D. Tajl, M. Paś
Misia”

XI

Szkolny konkurs poetycki dla kl. IV – VI „Wiersz o moim
misiu”

XI

Szkolny konkurs matematyczny dla kl. IV – VIII na Światowy N-le matematyki
Dzień Tabliczki Mnożenia”

XI

Szkolny konkurs matematyczny dla kl. II i III

B. Wiśniewska,
D. Gabryel,
P. Drewek

XII

Sportowy Turniej Mikołajkowy

N-le wych. fiz.

XII

Borowiacki Miś

N-le wych. fiz.
N-le I - III

XII

Powiatowy konkurs wiedzy o AIDS- etap szkolny i
powiatowy

W. Jabłońska,
M. Kuligowska

XII

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy „Olimpus” matematyka, geografia,

N-le przedmiotów

XII

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy „Galileo” - geografia

W. Jabłońska

I

Siatkówka

N-le wych. fiz.

I

Ogólnopolski konkurs biologiczny „Trzymaj formę”

W. Jabłońska

I

Szkolny konkurs matematyczny dla kl. III

J. Fierek,
K. Piotrowska

I

Szkolny konkurs ortograficzny dla kl. III

D. Gabryel,
P. Drewek

II

Szkolny konkurs na kartkę walentynkową

D. Tajl, M. Paś

II

Międzypowiatowy konkurs walentynkowy „Miłość niejedno
ma imię”

M. Grochowska,
W. Rydelek,
A. Kieliński

II

Międzyszkolny konkurs pięknego czytania z języka
niemieckiego

B. Okrzyńska

III

Konkurs recytatorski „O pióro Jana Brzechwy” - eliminacje
szkolne

J. Fierek,
B. Wiśniewska

III

Piłka nożna dziewcząt

N-le wych. fiz.

III

I powiatowy konkurs fiz. - chem. - biol. - geog.

E. Grzegorczyk,
W. Jabłońska,
M. Kuligowska

III

Konkurs matematyczny „Kangur” dla kl. I-III i IV-VIII

N-le przedmiotów

III

Gminny konkurs sceniczno – recytatorski „Wywiedzione ze
słowa”

M. Grochowska,
W. Rydelek,

III

Gminny konkurs ortograficzny z języka angielskiego

N-le j. angielskiego

III

Szkolny konkurs wiedzy o mózgu

W. Jabłońska

IV

Konkurs recytatorski dla kl. I-III „Z ekologią za pan brat” eliminacje szkolne

K. Piotrowska

IV

Powiatowy konkurs dla kl. V-VIII „ Przyroda wokół nas”

W. Jabłońska

IV

Konkurs historyczny „O Niepodległość i granice
Rzeczypospolitej (1887-1922)

D. Chudzinska

IV

Szkolne potyczki ekologiczne z okazji Dnia Ziemi

W. Jabłońska

IV

Szkolny konkurs geograficzny dla kl. V-VIII z okazji Dnia
Geografa

W. Jabłońska

V

Wielobój LA

N-le wych. fiz.

V

II gminny konkurs chemiczno – fizyczny „O złoto
Burmistrza”

E. Grzegorczyk

V

II gminny konkurs sceniczno – plastyczny „Kocham Cię
Mamo”

K. Glama,
E. Tyblewska,
J. Wiśniewska

V

Powiatowy konkurs dla kl. V-VI i VII- VIII „Gramatyka z
głowy nie umyka”

M. Grochowska,
H. Gut, B. Tajl

V

Szkolne potyczki wiedzowe z okazji Dnia Europy”

N-le j. angielskiego

V

Szkolny konkurs plastyczny z okazji Dnia Polskiej
Niezapominajki

W. Jabłońska

VI

Igrzyska sportowo - rekreacyjne

N-le ds.sportu i
rekreacji

