
 PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2017/2018  

Zadania całoroczne  

  

Obszar działań/nr 

działania w 

odniesieniu do 

koncepcji pracy  

Odpowiedzialni  Zakładane efekty realizacji  

Jestem dobry, będę lepszy – kontynuacja konkursu 

„Frekwencja na szóstkę” VI edycja. 

II 2, II 3, II 7 W. ADAMOWICZ Zwiększy się frekwencja uczniów. 

„Spotkanie z bajką" dla młodszych dzieci- 

raz w tygodniu.  

I/IV/A  M. RYDLEWSKA  

E.BAGIŃSKA  

Wdrażanie do wysłuchiwania czytanych 
opowieści ze zrozumieniem.  
 Nauka opowiadania.  

Spotkania integracyjne z uczniami ze SP nr 1- zajęcia 

prowadzone metodą W. Sherborne 

III/I/1  M.RYDLEWSKA  

K. MELLER 
  

Integracja z rówieśnikami  

Spotkania integracyjne z uczniami ze SP nr 1- III/I/1 B. STEFANOWICZ, 

V.KWAŚNIAK 

Rozwijanie zainteresowań czytania 

książek 

Lekcje biblioteczne(każda klasa 2 razy do roku) – 

bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne 

korzystanie z mediów 
  

I/I/1  B.STEFANOWICZ  
  

Rozwój czytelnictwa, poprawa jakości 

czytania ze zrozumieniem, rozwój 

zainteresowań, wykorzystanie techniki 

komputerowej w gromadzeniu         i 

przetwarzaniu informacji.  

Współpraca z MBP-udział w imprezach  

czytelniczych z cyklu: Cała Polska czyta dzieciom", 
teatrzykach, spotkaniach autorskich, warsztatach.  

Wypożyczenia międzybiblioteczne-wg grafiku MBP.  

III/I/3  B.STEFANOWICZ,  

E.BAGIŃSKA,  

M.RYDLEWSKA  

Integracja, poszerzenie ofert 
czytelniczych dla uczniów.  
  

Zebrania rodziców w ramach cyklu Szkoła rodzica 

pod hasłem „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich 

stał się tym, kim stać się może – dzieci się liczą”. 
 

IV 2, IV 4  M.STRYCZEK,  

W. ADAMOWICZ 

WYCHOWAWCY KLAS I 

ZESPOŁÓW 

Rodzice czują się potrzebni  
w szkole, lepiej rozumieją potrzeby 
swoich dzieci, zdobywają wiedzę 
pomocną     
w procesie wychowania,  ich działalność 
jest integralnym elementem procesu 
dydaktyczno-wychowawczego. 



Spotkania „Cała Polska czyta dzieciom”- raz                

w miesiącu.  

V6  I.MARKOWSKA-BAŁA  

P. GOŁDA - WOZOWCZYK 

Upowszechnianie czytelnictwa wśród 
wychowanków.  

„Stań po zielonej stronie mocy” SLAM POLAND – 

konkurs całoroczny zbiórki odpadów – 

kontynuowanie akcji.  

V 6  K. KWAPISZ Utrwalanie zasad segregacji odpadów.  

„Pewnego razu …”- językowe wyprawy w krainę 

bajek.  

V6  P. GOŁDA - WOZOWCZYK Usprawnianie umiejętności czytania.  

Kontynuacja „Zakręconej akcji” .  V6  I.MARKOWSKA - BAŁA Pomoc osobom potrzebującym.  

Kontynuacja akcji zbiórki puszek i surowców 

wtórnych.  

II 7  P.BIROWSKI Podsumowanie akcji prospołecznych 
RECAL-ZOKiR.  

Popołudnie z książką- spotkania z rodzicami II/IV/3 I.MARKOWSKA-BAŁA 

K. MELLER 

Włączenie rodziców w rozwijanie 
kompetencji czytelniczych 

 Warsztaty sensoplastyki z udziałem dzieci i 

rodziców 

I/IV/3 
  
  

K. MELLER 

I. MARKOWSKA - BAŁA 

M. RYDLEWSKA - 

KAWAŁKO 

Usprawnianie  wielozmysłowe, 
integracja z rodzicami 

Konkurs na najlepszego sportowca i najbardziej 

usportowioną klasę o Puchar Dyrektora.  

  

V3  M.MILESZKO, 

A.ŚLADEWSKA  

Wyłonienie najbardziej usportowionej 
klasy i najlepszego sportowca w szkole.  

Wielobój sprawnościowy grup wychowawczych.  II6  P.BIROWSKI  Wyłonienie liderów, podnoszenie 
sprawności ogólnej, promowanie 
aktywności i zdrowego stylu życia.  

Uczestnictwo w rajdach organizowanych przez 

szkołę i środowisko.  

II7, III6, IV4  M.GODA  

A.SĄSIADEK  

Propagowanie turystyki pieszej, 
zwiedzanie zabytków.  

 OK – wdrażanie wybranych strategii w klasie VII I1, II3,6, III5  M. PALONKA Stosowanie wybranych strategii.  

Współpraca z klastrem edukacyjnych LSSE  

  

IV3  

  

W.MARKOWSKI  

  

Udział w zajęciach warsztatowych, 
wyjazdach studyjnych, praktyki i staże  
w zakładach pracy.   



Współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych  IV3 W. MARKOWSKI Udział w zajęciach warsztatowych, 
wyjazdach studyjnych, praktyki i staże  
w zakładach pracy.   

Współpraca z KPP Złotoryja  W. MARKOWSKI Cykliczna akcja ,,Kulturalny  kierowca”. 
Wyrabianie postawy bezpieczeństwa  w 
ruchu drogowym. 

Uważność i spokój żabki- ćwiczenia koncentracji i 

radzenia sobie z emocjami- grupy wychowawcze 

  P.BIROWSKI  Relaksacja 

Turniej unhokeja dla zespołów  II6 M. MILESZKO 

A. ŚLADEWSKA 

Przestrzeganie zasad fair-play  

Edukacja filmowa „ Nowe horyzonty” ZOKiR III6 D. STAWIŃSKA 

A. WOLSKA - 

BANASZYŃSKA 

Umiejętnie korzystanie ze źródeł kultury 

Cykliczne spotkania z rodzicami- „Kącik czytającego 

rodzica”.  

V6  K.WARSZAWSKA,  A. 

ZDAŃSKA-BROŻYNA 

Poszerzanie oferty czytelniczej dla 
wychowanków i rodziców.  

Kino miniaturka.  

  

III6  A. ZDAŃSKA-BROŻYNA, 

A. ZDAŃSKA – BROŻYNA  

Alternatywne metody spędzania  czasu 
wolnego.  

Spotkania Zespołu do spraw podnoszenia jakości i 

nauczania. 

I!,II3,6, III5 M. PALONKA Praca w grupach wymiana, wymiana 
doświadczeń, wspólne ustalanie strategii 
i rozwiązywanie trudności. 

Warsztaty „ W ogrodzie zmysłów” dla dzieci 

(DOTYK, RÓWNOWAGA, WZROK, WĘCH, 

SŁUCH, SMAK)  

I/IV/3 

 

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI I 

WSPÓŁPRACY Z 

RODZICAMI 

Usprawnianie wielozmysłowe, 
integracja z rówieśnikami i 
środowiskiem lokalnym. 

  

  



Miesiąc  Zadania  Obszar  

działań/nr  

działania                

w odniesieniu         

do koncepcji 

pracy  

Odpowiedzialni  

  

Zakładane efekty realizacji  

Wrzesień  
  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2017/2018- apel.  
  

II 6  
  

M.WOJTKOWIAK,  

M.MĄKOWSKA  
  

  
  

Zebrania rodziców w ramach cyklu Szkoła 

rodzica pod hasłem „Pomóżmy dzieciom, by 

każdy z nich stał się tym, kim stać się może – 

dzieci się liczą”. 

Wybory do Rady Rodziców. 
 

IV 2, IV 4  M.STRYCZEK,  

W. ADAMOWICZ 

WYCHOWAWCY KLAS I 

ZESPOŁÓW 

Rodzice czują się potrzebni  
w szkole, lepiej rozumieją potrzeby 
swoich dzieci, zdobywają wiedzę 
pomocną     
w procesie wychowania,  ich działalność 
jest integralnym elementem procesu 
dydaktyczno-wychowawczego. 
Wybranie Rady Rodziców. 

Opracowanie broszury informacyjnej dla  

rodziców – kalendarium szkolne                           

i priorytety na rok szkolny 2017/2018 .  

IV 3, VII 2  W. ADAMOWICZ Rodzice zdobędą najważniejsze 
informacje dotyczące organizacji roku 
szkolnego. 

 Jestem dobry będę lepszy – kontynuacja 

konkursu „Frekwencja na szóstkę” VI edycja. 

II 2, II 3, II 7 W. ADAMOWICZ Zwiększy się frekwencja uczniów. 

 Wybory do SU  
  

II 6  K. KWAPISZ Wdrażanie zasad demokratycznych 
wyborów- wybór rady szkoły uczniów.  

 Sprzątanie Świata   V 6  
  

K. TOMIAK Wdrażanie do dbałości       o środowisko 
naturalne.  

Modyfikacja IPET i tworzenie nowych  
  

I2,3    
  

Określenie zakresu pomocy 
psychologicznopedagogicznej.  

Przeprowadzenie diagnozy uczniów 

rozpoczynających etap kształcenia.  

  NAUCZYCIELE  

PRZEDMIOTÓW  

Określenie poziomu wiadomości i 
umiejętności uczniów.  

Opracowanie analiz wyników egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe  

I5  W.MARKOWSKI  Analiza wyników.  



Pożegnanie lata dla rodziców i uczniów            

ZRW oraz nauczania indywidualnego.  

V 3   A.WOJTACZKA  Integracja grup i rodziców 
wychowanków.  

październik   „ Zaplątani w sieci”- program                       

w zakresie profilaktyki uzależnień od świata 

wirtualnego” (  realizator zewnętrzny).  

II 6,II 8,V6 W. ADAMOWICZ Wypracowane zostaną podstawowe 
zasady bezpiecznego korzystania  
z sieci przez uczniów. 

„Jestem dobry, będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny (sierpień – wrzesień-październik).  

II 2, II 3, II 7 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY Wśród uczniów zmniejszy się ilość 
zachowań niepożądanych, zwiększy się 
ich frekwencja oraz wzmocni się 
poczucie wartości. 

Dzień ziemniaka – biesiada szkolna, jesienny 
rajd , wspólne ognisko  

V3 J. KOŚCIUK 

M. MĄKOWSKA 

Utrwalenie wiedzy z zakresu zdrowego 
żywienia. 

 Happening czytelniczy Podróż za jeden 

uśmiech 

I/VI /A ZESPÓŁ DS.JAKOŚCI 

CZYTANIA ZE 

ZROZUMIENIEM 

Kształcenia umiejętność czytania. 

Mecz integracyjny nauczyciele- uczniowie.  III6,V2 i 3 II1 i 6  M.MILESZKO, 

A.ŚLADEWSKA  

Integracja środowiska szkolnego.  

Dzień Nauczyciela.  III6, V2 i 3 II1 i 6  K. KWAPISZ Integracja środowiska szkolnego.  

 Ognisko integracyjne grup wychowawczych.   V3, II4, III6  
  

K.WARSZAWSKA  Wdrażanie do aktywnego spędzania 
czasu wolnego.  

Konkurs czytelniczy o tematyce religijnej 

„Mój bohater jest niebieski”. 

II/1, 4 I.MARKOWSKA - BAŁA Rozwój czytelnictwa, poprawa jakości 
czytania ze zrozumieniem, rozwój 
zainteresowań, 

Turniej piłkarzyków w grupach 
wychowawczych.  

III5 III6  
  

P. BIROWSKI  
  

Wdrażanie do sportowego zachowania 
podczas zawodów sportowych.  

listopad  „ Młody, mądry, szczęśliwy”- program 

profilaktyczno - wychowawczy poświęcony 

edukacji dotyczącej asertywności oraz innych 

potrzebnych umiejętności społecznych”                        

( realizator zewnętrzny ). 

IV 3, IV 4 W. ADAMOWICZ Wypracowane zostaną  podstawowe 
umiejętności społeczne w zakresie : 
autoprezentacji, nawiązywania 
kontaktów, empatii, mówienia „nie”, 
wyrażania własnego zdania, zdolności 
wykorzystania swoich mocnych stron, 
rozumienia  
i nazywania przeżywanych uczuć, 
konstruktywnego radzenia sobie w 
sytuacjach konfliktowych, 



11 listopada- apel.  II 6,7 

III6,V2 

A.DZIUBA,   M. PALONKA                         Kształtowanie postaw. 

 Abilimpiada – konkurs sprawnościowy dla 

uczniów niepełnosprawnych intelektualnie  w 

stopniu umiarkowanym i znacznym 

II3 M. GODA 

V. KWAŚNIAK 

A. SĄSIADEK 

Integracja ze środowiskiem. 

 Wesołe zabawy z literkami i liczbami- 

regionalny konkurs dla uczniów kl. I-III sp. 

II1,4 M.RYDLEWSKA,  

E.BAGIŃSKA 

Utrwalanie zdobytej wiedzy, integracja. 

Dzień z postaciami bajek III 6  

IV 3 i 4  

A.WOLSKA- 
BANASZYŃSKA  

E.BAGIŃSKA  

M.RYDLEWSKA  

M. WOJTKOWIAK 

Wzbogacenie oferty  
zabaw i gier do wykorzystania               
w czasie wolnym.  

 Konkurs czytelniczy  II/I/4  B.STEFANOWICZ  Rozwój czytelnictwa.  

Dzień europejski.  III 6  D.BANASZEK  Bogacenie wiadomości o krajach 
europejskich.  

Poczta „Dobre słowo”- dzień życzliwości.  II3,8  I.MARKOWSKA-BAŁA  Wdrażanie zasad życzliwości, miłego 
zachowania itp.  

Spotkanie z absolwentami .  
  
  

VI 1,2   
  
  

A.GODA  

A.SĄSIADEK  
  

Integracja uczniów PP        z 
absolwentami. Zebranie informacji jak 
układają się losy absolwentów.  

„ Przepis na szczęście - zwrócenie uwagi na 

takie wartości jak  przyjaźń, radość, szczęście 

- ogólnoszkolny konkurs plastyczny.  

II 6,II 8,V6 K. KWAPISZ Uczniowie wzmocnią swoje mocne 
strony, z jednoczesnym docenieniem 
zalet innych osób oraz zwiększy się u 
nich empatia w stosunku do siebie i 
innych. 

Andrzejki.  IV4, III 6, II 7  L. KORTUS 

J. KOŚCIUK 

M. MĄKOWSKA 

M. WOJTKOWIAK 

Włączenie rodziców  w działania szkoły 
i integracja uczniów.  

„Jestem dobry, będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( listopad ).  

II 2, II 3, II 7 ZESPOÓŁ 

WYCHOWAWCZY 

Wśród uczniów zmniejszy się ilość 
zachowań niepożądanych, zwiększy się 
ich frekwencja oraz wzmocni się 
poczucie wartości. 



„Andrzejkowy wieczór zmysłów” - spotkanie  
z rodzicami.  

IV 4  
  

J.KOŚCIUK,  

M.WOJTKOWIAK  

L. KORTUS,  

M.MĄKOWSKA  

Integracja uczniów z rodzicami, 
ukazanie sposobów spędzania czasu 
wolnego ze swoimi dziećmi.  

grudzień  „Proszę, dziękuję, przepraszam”- prezentacja 

scenek rodzajowych – klipy filmowe w 

zespołach klasowych i grupach 

wychowawczych w ramach obchodów 

Światowego Dnia bez Przekleństw  

( 17.12 ). 

 

II 6,II 8,V6 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY 

I WYCHOWAWCY KLAS I 

ZESPOŁÓW 

 

Wśród uczniów zmniejszy się ilość 
zachowań niepożądanych, a zwiększy 
się  kultura bycia na co dzień. 

 Mikołajkowy turniej unihokeja.  
  

III 6  M.MILESZKO  

A.ŚLADEWSKA  

Doskonalenie poznanych  
umiejętności gry w unihokeja.  

„Jestem dobry będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( grudzień ).  

II 2, II 3, II 7 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY Wśród uczniów zmniejszy się ilość 
zachowań niepożądanych, zwiększy się 
ich frekwencja oraz wzmocni się 
poczucie własnej wartości. 

Kalendarz adwentowy- zabawki ukryte przez 

Mikołaja.  

III6  K. WARSZAWSKA Pielęgnowanie tradycji.  

Wigilia   III6  M.SMOLARCZYK, 

B.STEFANOWICZ 

I. MARKOWSKA - BAŁA 

Pielęgnowanie tradycji.  

Boże Narodzenie w kręgu tradycji i obrony 

domu.  

II8  K.WARSZAWSKA  

I. MARKOWSKA - BAŁA 

Wdrażanie do dbania o tradycje w 
gronie rodzinnym.  

styczeń  Zebranie rodziców w ramach cyklu” Szkoła 

rodzica” pod hasłem „Bezpieczeństwo  

w Internecie.  

Odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznościowych” - uświadomienie 

rodzicom zagrożeń wynikających  

z korzystania z Internetu przez ich dzieci. 

II 6,II 8,V6 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY Rodzice i opiekunowie 
dowiedzą się jakie zachowania w 
Internecie mogą być dla ich dzieci  
niebezpieczne i w jaki sposób można ich 
uniknąć oraz jak powinni reagować, 
kiedy się z takimi sytuacjami zetkną. 



  Szkolny turniej tenisa stołowego.   
  

V 3  A.ŚLADEWSKA,  

M.MILESZKO  
  

Doskonalenie poznanych  
umiejętności                        
i wiadomości z zakresu gry w tenisa 
stołowego oraz zasad sędziowania.  

Dzień Babci i Dziadka  
  
  

III 6, IV 1,3,4 II 

6  

E.BAGIŃSKA, 

M.RYDLEWSKA  

M. WOJTKOWIAK 

A. WOLSKA - 

BANASZYŃSKA 

Przedstawienie roli dziadka i babci w 
życiu rodzinnym.  

 Bal karnawałowy.   III 

6 II 

7  

D.BANASZEK 

A. DZIUBA 

Integracja, wdrażanie zasad wesołej 
zabawy.  

Gry logiczne- kalambur, scrable.   I,II4  K. KWAPISZ Rozwijanie logicznego myślenia.  

Zimowe warsztaty z rodzicami   III 6  

IV 1,2,3,4  
A.WOJTACZKA, 

M.SKOWRONEK  

Integracja uczniów z rodzicami, 
ukazanie sposobów spędzania czasu 
wolnego ze swoimi dziećmi.  

Jestem dobry, będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( styczeń ) 

II 2, II 3, II 7 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY Wśród uczniów zmniejszy się ilość 
zachowań niepożądanych, zwiększy się 
ich frekwencja oraz wzmocni się 
poczucie własnej wartości. 

luty  „ Czyste płuca”  profilaktyczny poranek 

filmowy dla poszczególnych grup wiekowych 

w zakresie profilaktyki uzależnień od 

nikotyny. 

 

II 6,II 8,V6 WALDEMAR ADAMOWICZ Uczniowie : udoskonalą  podstawowe 
umiejętności 
w zakresie asertywnego 
zachowania (obrona przed zachętami 
oraz presją dotyczącą palenia 
papierosów), utrwalą wiedzę  na temat 
szkodliwości palenia, wskażą zalety 
niepalenia. 

Dzień Języka Ojczystego.  II7  A.DZIUBA,  
B.STEFANOWICZ,  

M.PALONKA  

Dbałość o poprawne  
wypowiadanie się w mowie i piśmie.  

Turniej gier logicznych i stolikowych dla grup 

wychowawczych.  

II8  P. BIROWSKI  Kształtowanie logicznego myślenia.  



Integracyjny turniej tenisa stołowego: Osz z 

Śds.  

III 6  

V 2  

II 3  

A.ŚLADEWSKA, 

M.MILESZKO  

Doskonalenie techniki gry w tenisa 
stołowego, integracja ze środowiskiem.  

Jestem dobry, będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( luty ). 

II 2, II 3, II 7 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY Wśród uczniów zmniejszy się ilość 
zachowań niepożądanych, zwiększy się 
ich frekwencja oraz wzmocni się 
poczucie własnej wartości. 

marzec  Dzień kobiet   II6 V5 V2  R. SKIBICKI Inegracja społeczności szkolnej  

Gry logiczne- rummikub.  I,II4  K. KWAPISZ Rozwijanie logicznego myślenia.  

Jestem dobry, będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( marzec ). 

II 2, II 3, II 7 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY Wśród uczniów zmniejszy się ilość 
zachowań niepożądanych, zwiększy się 
ich frekwencja oraz wzmocni się 
poczucie własnej wartości. 

Ogólnoszkolny konkurs wiedzy w zakresie 

profilaktyki uzależnień -  utrwalenie wiedzy z 

zakresu negatywnych skutków stosowania 

używek. 

II 8 WALDEMAR ADAMOWICZ Uczniowie będą wiedzieć z jaką 
łatwością można popaść  
w uzależnienia oraz jakie 
niebezpieczeństwa niosą one ze sobą. 

Turniej warcabowy  
  

II 7  R.SKIBICKI  Kształtowanie logicznego myślenia.  

Cepeliada- kiermasz ozdób świątecznych pt. 

„My też potrafimy”.  

III6  I.MARKOWSKA-BAŁA,  Nabywanie umiejętności wykonywania 
ozdób świątecznych, promocja Ośrodka.  

Spotkanie z absolwentami.  VI 2,1  M.GODA  Integracja uczniów PP z absolwentami. 
Zebranie informacji jak układają się 
losy absolwentów.  

kwiecień  Wiosenne spotkanie integracyjne ZRW  

i nauczanie indywidualne.  

V 2  M.SKOWRONEK  
  
  

Integracja  
wychowanków,  
stymulowanie doznań  i wrażeń 
związanych z imprezą.  



Regionalny Przegląd Zespołów 

Artystycznych Szkół i Placówek im. Janusza 

Korczaka  z terenu Dolnego Śląska – ZOKiR  

III 6  

V 5  

V 2  

II 7  

D.STAWIŃSKA  
A.WOLSKABANASZYŃSKA  
L.KORTUS  

J.KOŚCIUK  

M. WOJTKOWIAK  

Zintegrowanie ze szkołami z Dolnego 
Śląska.  

 Jestem dobry, będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( kwiecień ). 

II 2, II 3, II 7 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY Wśród uczniów zmniejszy się ilość 
zachowań niepożądanych, zwiększy się 
ich frekwencja oraz wzmocni się 
poczucie własnej wartości. 

 Tydzień Dla Ziemi.  V 3, II 8  K. TOMIAK Wdrażanie do dbałości o środowisko 
naturalne.  

Międzynarodowy Dzień Autyzmu połączony       

z happeningiem pod hasłem „ Mały uśmiech 

tworzy wielki świat”.  

III6  J.KOŚCIUK  

L.KORTUS,  
M.WOJTKOWIAK,   

 M. MĄKOWSKA  

Integracja ze środowiskiem lokalnym.  

Wielkanoc- apel.  V3,II8  I.MARKOWSKA - BAŁA Pielęgnowanie tradycji.  

Konkurs Czytelniczy   II1,3,5  M.PALONKA, A.DZIUBA  Rozwijanie kompetencji czytelniczych.  

maj  Jestem dobry, będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( maj ). 

II 2, II 3, II 7 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY Wśród uczniów zmniejszy się ilość 
zachowań niepożądanych, zwiększy się 
ich frekwencja oraz wzmocni się 
poczucie własnej wartości. 

Zebrania rodziców w ramach cyklu Szkoła 

rodzica pod hasłem „ Chwalimy się”                           

- podsumowanie roku szkolnego 
 

IV 2, IV 4  M. STRYCZEK 

W. ADAMOWICZ 

WYCHOWAWCY KLAS I 

ZESPOŁÓW 

Rodzice czują się potrzebni  
w szkole, lepiej rozumieją potrzeby 
swoich dzieci, zdobywają wiedzę 
pomocną     
w procesie wychowania,  ich działalność 
jest integralnym elementem procesu 
dydaktyczno-wychowawczego. 

 Udział w Mistrzostwach Polski w Płukaniu 
Złota Osób z Niepełnosprawnością. 

III6 A.WOJTACZKA Integracja ze środowiskiem lokalnym. 

 Zielona szkoła- Przemków  V3 D.STAWIŃSKA Integracja ze środowiskiem, poznawanie 
najbliższych okolic. 



Dzień z mamą i tatą .  III 6  

IV 1,2,3,4  

M.RYDLEWSKA,  

E. BAGIŃSKA  

A.WOLSKA- 

BANASZYŃSKA  

L. KORTUS  

M. WOJTKOWIAK 

Przedstawienie roli mamy i taty w życiu 
człowieka.  

Gotuj z mamą i tatą – warsztaty kulinarne.  
  

III 6, IV 1,2,3,4   J.KOŚCIUK, L.KORTUS 
 

Promocja zdrowego odżywiania, 
integracja.  

Dzień Matki dla ZRW oraz nauczania 
indywidualnego .  
  

  

IV 4   
M.SKOWRONEK, A.  

SĄSIADEK  

Kontynuowanie cyklu spotkań, 
przedstawienie roli matki w życiu 
każdego człowieka.   

Regionalny turniej piłki nożnej.  
  
  

III6, V2  M.MILESZKO, 

A.ŚLADEWSKA  

Wdrażanie do nabywania umiejętności 
współpracy w zespole, utrwalanie 
zdobytych umiejętności  i wiadomości z 
zakresu gry w piłkę nożną, integracja.  

Miejskie podchody „Złotoryja jest spoko”- 

gra terenowa  

V3  J.KOŚCIUK, M. 

WOJTKOWIAK, M. 

MĄKOWSKA 

L.KORTUS.  

Zintegrowanie ze złotoryjskimi 
szkołami  i przedszkolami.  

czerwiec  Jestem dobry, będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( czerwiec ). 

II 2, II 3, II 7 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY Wśród uczniów zmniejszy się ilość 
zachowań niepożądanych, zwiększy się 
ich frekwencja oraz wzmocni się 
poczucie własnej wartości. 

 Festyn z okazji Dnia Dziecka z TPD  w 
Legnicy.   
  

 III 6, V 2,3   
  

M.SMOLARCZYK  

M. GODA 

Integracja uczniów  z różnych 
środowisk. Osiąganie sukcesów podczas 
realizacji konkursów.  

 Dzień Dziecka  IV 4, III 6  ZESPÓŁ DS. PROMOCJI I 

WSPÓŁPRACY Z 

RODZICAMI 

Integracja uczniów  z rodzicami. 
Ukazanie sposobów wspólnego 
spędzania czasu wolnego, propozycja 
zabaw i gier.  

 Dzień Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu głębokim.  

IV 4, III 6  A.WOJTACZKA,                  

M. SKOWRONEK  

 Integracja uczniów.  



Jestem dobry, będę lepszy – podsumowanie  

VI edycji konkursu „Frekwencja na szóstkę” - 

wręczenie podziękowań, dyplomów i nagród. 

II 2, II 3, II 7 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY Wyłonienie uczniów, którzy spełnili 
wymagania konkursu. 

Kolorowy tydzień- spotkanie  

Integracyjne z ŚDS 

IV 4 III6 ZESPÓŁ DS. PROMOCJI I 

WSPÓŁPRACY Z 

RODZICAMI 

Integracja ze środowiskiem 
rówieśniczym i lokalnym. 

Powitanie lata IV4,III6  A.WOJTACZKA, 

M.SKOWRONEK  

Integracja uczniów.  

Zakończenie roku szkolnego 2017/18- apel.  II6  J. KOŚCIUK 

M. PALONKA 

Pożegnanie absolwentów.  

  


