
Kalendarz działań podejmowanych przez Szkołę Podstawową w Koźminie 

rok szkolny 2019/2020 

 
 

Cele: 

Zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, 

moralno-emocjonalnego i fizycznego 

w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami 

psychofizycznymi w warunkach poszanowania 

ich godności osobistej oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej 

 

 

Motto        

„Korzenie wiedzy są gorzkie, ale jej owoce słodkie” 

          Arystoteles 

 



Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 
w dniu 13 września 2019 r. 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 
realizacji 

Uwagi 

 

Opieka nad uczniami,  

którzy mają trudności w nauce. 

Pomoc w rozwiązywaniu 

problemów szkolnych. 

Zapobieganie zagrożeniom. 

 
 
 
 
 
 
 

Stały kontakt nauczycieli z rodzicami uczniów mających trudności 
w nauce. 

nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów 

cały rok  

Nawiązanie kontaktu nauczyciela  z rodzicami dzieci  w celu 
złożenia wniosków do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                 
w Turku , określenie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

rodzice, wychowawcy i nauczyciele, dyrektor 
 

cały rok  

Indywidualizacja wymagań w zakresie opanowania wiadomości 
programowych. 

nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów 

cały rok  

Opieka nad dzieckiem niedostosowanym społecznie. wychowawcy klas cały rok  

Opieka nad uczniami, którzy mają trudności w nauce – 
zorganizowanie pomocy koleżeńskiej. 

wychowawcy 
 

cały rok  

Zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych, pogadanki, integracja ze 
środowiskiem szkolnym. 
 

nauczyciele prowadzący, dyrektor cały rok  

Prowadzenie zajęć logopedycznych, korekcyjno-
kompensacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć rozwijających 
kompetencje emocjonalno-społeczne. 

nauczyciele prowadzący zajęcia cały rok  

Realizacja i ewaluacja Indywidualnego Programu Edukacyjno-
Terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem z PPP, programów 
rewalidacyjnych, logopedycznych, zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-
społeczne. 

zespół uczący w poszczególnych klasach  
i oddziałach przedszkolnych, wychowawcy 

cały rok  

 

 
Program zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego to my”. 
 
Lekcje z zakresu profilaktyki uzależnień w klasach 4-8. 
 
 
Lekcje z zakresu wychowania - Konsekwencje, jako skuteczny 
środek wychowawczy – klasy I -VIII, oddział przedszkolny. 
 

 
wychowawca oddziału przedszkolnego 
 
wychowawcy 
 
 
wychowawcy 

cały rok 

cały rok  -  
wg potrzeb 

cały rok -  
wg  potrzeb 

 



Materialne i finansowe wspieranie 

rodzin w trudnej sytuacji 

materialnej i życiowej. 

Wydawanie dzieciom z rodzin potrzebujących pomocy obiadów  
w porozumieniu z GOPS w Brudzewie. 
 

dyrektor, pracownicy szkoły cały rok  

Rozwijanie  

twórczych  

zainteresowań  

uczniów. 

Konkursy przedmiotowe i szkolne: 
- konkurs recytatorski 
 
 
 
- konkursy plastyczne 
 
 
 
- Gminny konkurs czytelniczy dla kl. IV „Mistrz pięknego 

czytania” 
 
- Szkolny Konkurs Matematyczny kl. I - VIII 
 
 
- konkursy przedmiotowe 
 
 
-Powiatowy konkurs plastyczny „Śpiewam i maluję”  
Dobra 2020 
 
 
-  konkurs plastyczny: wielkanocny, bożonarodzeniowy 
 
 
- konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej 
 
- inne konkursy według potrzeb 
 

 
nauczyciele języka polskiego,  
wychowawcy kl. I-III, oddziału 
przedszkolnego 
 
 
wychowawcy kl. I-III, oddziału 
przedszkolnego, nauczyciel plastyki, 
 
 
nauczyciel języka polskiego w kl. IV-VIII 
 
 
nauczyciele matematyki, wychowawcy kl. I-III 
 
 
nauczyciele przedmiotów 
 
 
nauczyciel muzyki, wychowawca oddziału 
przedszkolnego 
 
nauczyciel plastyki, wychowawca oddziału 
przedszkolnego, wychowawcy klas I-III 
 
 
nauczyciel katecheta 
 
nauczyciele 
 
 

 
 
 

 
zgodnie  

z regulaminem 
konkursów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Inne konkursy: 
 
-  „KANGUR” – konkurs matematyczny 
 
-  Ogólnopolski Turniej Pożarniczy 
 
- konkursy informatyczne 
 
- Konkurs PTOP Salamandra i inne konkursy przyrodnicze 
 
- konkursy muzyczne 
 
- konkursy o tematyce religijnej 
 
-  wyjazd do muzeum – lekcje muzealne, konkursy 
 
 
- warsztaty przyrodnicze – Leśnictwo Brudzew, Nadleśnictwo 
Turek 
 

 
 
nauczyciele matematyki, wychowawcy kl. I-III 
 
wychowawca kl. VII 
 
nauczyciele informatyki 
 
nauczyciel biologii, geografii 
 
nauczyciel muzyki 
 
nauczyciel katecheta 
 
nauczyciele historii, języka polskiego, 
wychowawcy 
 
nauczyciel przyrody, geografii, wychowawcy 
klas I-III, oddziału przedszkolnego 

 
 
 

cały rok 
 
 
 

cały rok 

 

Kształtowanie postaw tolerancji 

akceptacji, szacunku  

oraz umiejętności współżycia  

w zespołach klasowych  

i grupach rówieśniczych. 

 

 

 

 

 

Stworzenie sytuacji do wypowiadania się i prezentowania swoich 
poglądów. 
 

opiekunowie SU, wychowawcy, dyrektor 
szkoły 

cały rok  

Uświadomienie praw ludzi niepełnosprawnych w społeczeństwie – 
pogadanki, działania integracyjne. 
 

wychowawcy klas, nauczyciele wg potrzeb  

Realizacja cyklu zajęć „Konwencja o prawach dziecka”. 
 
 

dyrektor,  wychowawca kl. VIII, nauczyciel 
wiedzy o społeczeństwie 

cały rok  

Wolontariat: „Misiowy wolontariat” w ramach projektu 
innowacyjnego „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - klasy 1-3. 

Światowy Dzień Walki z AIDS - pogadanki w klasach 7-8. 

nauczyciele realizujący projekt, wychowawca 
klasy VIII 

wychowawcy 

wychowawcy 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie imprez klasowych: 
- Ślubowanie pierwszoklasistów 
- Pasowanie na czytelnika 
- Dzień Tabliczki Mnożenia 
- Dzień Przedszkolaka 
 
 
 
- Dzień Chłopca, dyskoteka 
-  Dzień Pluszowego Misia 
-  Andrzejki, wróżby i dyskoteka 
-  Mikołajki w klasach I-VIII według potrzeb, mikołajki    
    z  udziałem rodziców w oddziałach przedszkolnych 
-  Spotkania przy wigilijnym stole 
-  Jasełka szkolne i w parafii dla lokalnej społeczności 
-   Zajęcia otwarte dla rodziców klasy II i oddziału przedszkolnego  
   „Ozdabiamy bożonarodzeniowe pierniki” 
 
-  Bal walentynkowy w oddziale przedszkolnym i w klasach 

I-III 
 
- Bajkowy bal karnawałowy oddziałów przedszkolnych 

i w klasach I-III 
 
- Dzień Babci i Dziadka w oddziale przedszkolnym 
 
- Dzień Matematyki 
- Powiatowy Przegląd Sztuki Katolickiej 
- Gminny Konkurs Piosenki Religijnej 
- Powiatowy Przegląd Twórczości Religijnej poświęconej  

Janowi Pawłowi II 

wychowawca kl. I 
nauczyciele 
wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski 
wychowawca kl. VII 
wychowawcy klas I, III, oddziału 
przedszkolnego 
 
wychowawcy klas 
wychowawcy klas I, III, oddziału 
przedszkolnego 
wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski 
wychowawcy klas i oddziałów przedszkolnych 
nauczyciel katecheta, nauczyciel muzyki 
wychowawca oddziału przedszkolnego, 
wychowawca klasy II 
 
 
wychowawcy klas I-III, oddziału 
przedszkolnego 
 
wychowawcy klas I-III, oddziału 
przedszkolnego 
 
wychowawca oddziału przedszkolnego 
 
nauczyciele matematyki 
nauczyciel katecheta 
nauczyciel katecheta, nauczyciel muzyki 
nauczyciel katecheta 
 

X-XI 2019 r. 
. 

 
 
 
 
 

IX 2019 r. 
 
 

X 2019 r. 
 

 
XII 2019 r. 

 
 
 

I 2020 r. 
 

I-II 2020 r. 
 
 
 

II 2020 r. 
 

I 2020 r. 
 

V 2020 r. 
zgodnie  

z regulaminami 
konkursów 

 

Ewangelizacja dzieci i młodzieży poprzez ukazywania dróg nad 
umacnianiem wartości chrześcijańskich i wspólnoty w grupach 
katechetycznych wśród ludzi. 
 
Dzień Nauki „Eksperymentujemy i badamy” dla uczniów  
z pierwszego etapu edukacyjnego i oddziału przedszkolnego. 
 
Dzień Interdyscyplinarny „Planujemy wakacje”. 

nauczyciel  katecheta 
 
 
 
wychowawcy klas I-III, oddziału 
przedszkolnego 
 
nauczyciele 

cały rok 
 
 
 
 
 
 

VI 2020 r. 

 



Racjonalne 
i zdrowe odżywienie. 

Wydawanie posiłków dzieciom. Dzieci otrzymują bezpłatne 
mleko, warzywa i owoce w ramach „Programu dla szkół”. 
Zajęcia otwarte dla uczniów klasy II i oddziału przedszkolnego 
„Apetyt na zdrowie”. 

dyrektor, pracownicy szkoły 
 
wychowawca kl. II, oddziału przedszkolnego 

cały rok  

Promocja zdrowia. Wdrażanie  
w zakresie wychowania 

zdrowotnego takich cech jak: 
troska o zdrowie, rozwój 

sprawności fizycznej. 

Organizacja pikników rekreacyjnych pod hasłem SMACZNIE, 
ZDROWO I NA SPORTOWO – Dzień Rodziny – klasy I-III  
i oddział przedszkolny. 
 

dyrektor 
organ prowadzący, Rada Rodziców 
sponsorzy, Nadleśnictwo Turek, wychowawcy 
klas I-III, oddziału przedszkolnego, rodzice 

II półrocze  

Badania lekarskie. Ośrodek Zdrowia w Brudzewie cały rok  
Okresowe przeglądy, zestawienie problemów zdrowotnych 
uczniów, sprawozdania, pogadanki. 

pielęgniarka szkolna cały rok  

Informowanie rodziców o stanie higienicznym uczniów. wychowawcy, pielęgniarka szkolna raz w półroczu  

Zaopatrzenie apteczki szkolnej w podstawowe lekarstwa. dyrektor, pielęgniarka szkolna IX 2020 r.  

Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym uczniom. pielęgniarka szkolna,  nauczyciele wg potrzeb  

Rozmowy z uczniami na temat racjonalnego odżywiania się  
i konieczności spożywania w szkole drugiego śniadania. 

wychowawcy 
nauczyciel biologii- lekcje biologii 

zgodnie  
z planem  

Realizacja programów zawartych w Programie profilaktyki. 
Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „ZACHOWAJ 
TRZEŹWY UMYSŁ”. 

wychowawcy, dyrektor zgodnie  
z planem  

Udział uczniów w zawodach sportowych w ramach współpracy       
z Gminnym Klubem Sportowym „Kasztelania”, szkołami z terenu 
powiatu tureckiego. 

nauczyciel wychowania fizycznego cały rok  
Zajęcia sportowe w ramach SKS. nauczyciel wychowania fizycznego cały rok  
Zawody w tenisa stołowego. nauczyciel wychowania fizycznego II półrocze  

Szkoła i jej otoczenie  

bezpieczne dla uczniów, 

pracowników. 

 

Przygotowanie uczniów kl. IV do egzaminu na kartę rowerową. nauczyciel techniki cały rok  

Pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. wychowawcy, policja cały rok  

Realizacja programów dotyczących zagrożeń. nauczyciele klas I-III, policja cały rok  

Spotkanie z policjantem. wychowawcy klas, pedagog szkolny I, II półrocze  

Próbne alarmy ewakuacyjne. dyrektor  raz w roku  

Podnoszenie 

wyników  nauczania. 

Realizacja podstawy programowej, stosowanie  zaleceń do 
realizacji podstawy programowej. 

nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów 

cały rok  

Różnicowanie wymagań programowych. nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów 

cały rok  



 Stosowanie różnorodnych form kontrolowania wiadomości ucznia, 
w celu uzyskania informacji zwrotnej i wspierania ucznia. 

nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów 

cały rok  

Sprawdzenie wyników nauczania po I/II półroczu. 
 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów I, VI 2020  r.  

Analiza wyników nauczania i czytelnictwa za I i II półrocze – 
wykonanie gazetki ściennej. 
 

nauczyciel biblioteki I, II półrocze  

Prezentacja 

osiągnięć uczniów. 

Kąciki sukcesu, dokumentacja osiągnięć indywidualnych, 
zespołów klasowych. 
 

wychowawcy klas cały rok  

 

Podniesienie kultury języka 

Polskiego – praca nad poprawą 

ortografii, estetyki, pisma, 

techniki czytania. 

Systematyczna kontrola zeszytów przedmiotowych. nauczyciele poszczególnych przedmiotów cały rok  

Uatrakcyjnienie metod pracy na lekcji poprzez wykorzystanie 
różnorodnych pomocy dydaktycznych, internetu, programów 
multimedialnych, tablic interaktywnych, klocków lego, robotów, 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 
 

nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów 

cały rok  

Zwrócenie uwagi na poprawną ortografię i poprawną technikę 
czytania i pisania. 
 

nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów 

cały rok  

Wymaganie pełnych, konkretnych i poprawnych wypowiedzi 
uczniów. 

nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów, 

cały rok  

Kształtowanie  

nawyków  

stałego  

czytelnictwa. 

Uroczyste pasowanie pierwszaka na czytelnika. 
 

nauczyciel biblioteki, wychowawca kl. I XI 2019 r.  

Uzupełnianie księgozbioru nowymi, ciekawymi książkami  oraz 
lekturami. 
 

nauczyciel biblioteki cały rok  

Prezentacja ciekawych książek. Minuty głośnego czytania. 
 

wszyscy nauczyciele 
biblioteka szkolna 

cały rok  

Konkursy organizowane przy współpracy z Gminną Biblioteką 
Publiczną. 
 

nauczyciel biblioteki, nauczyciele cały rok  

Zakupienie prenumeraty czasopism popularnonaukowych. 
 

dyrektor cały rok  

Wdrażanie uczniów do korzystania z literatury 
popularnonaukowej i czasopism. 
 

nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów 

cały rok  

Sporządzenie wykresu czytelnictwa. 
 
 
 

nauczyciel biblioteki po I i II półrocze.  



Cykliczne czytanie przedszkolakom i uczniom kl. I-III z udziałem 
zaproszonych gości. 

 
 

wychowawcy klas I-III, oddziału 
przedszkolnego 

listopad-czerwiec 

Kontynuowanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. 
 

nauczyciel biblioteki cały rok  

Wystawa książek. 
 
 

nauczyciel biblioteki cały rok  

Edukacja kulturalna. 

Upowszechnienie turystyki  

i krajoznawstwa. 

Wycieczki do teatru, muzeum. 
 

nauczyciele wg potrzeb  

Imprezy organizowane przez Domy Kultury, GOK. nauczyciele wg potrzeb  
Wycieczki: 
 
Kino, teatr 
 
 
 
Nadleśnictwo- Turek 
 
 
 
 
 
 
Baśniowa Kawiarenka w Łodzi 
 
 
Skansen w Uniejowie 
 
 
 
 
Świnice Warckie 
 
 
Wyjazd na warsztaty kulinarne do Inkubatora Kuchennego 
Fundacji ze Smakiem w Krwonach 
 
Góry Świętokrzyskie, kl. VI-VIII 
 

 
 
nauczyciele 
wychowawcy klas I-VIII, oddziału 
przedszkolnego 
 
wychowawcy klas I-III,  nauczyciele przyrody, 
geografii oddziału przedszkolnego 
wychowawcy klas I-III, oddziału 
przedszkolnego, wychowawca kl. IV 
 
 
wychowawcy klas I-III, oddziału 
przedszkolnego 
 
 
wychowawcy klas I-III, oddziału 
przedszkolnego 
 
 
 
nauczyciel katecheta 
wychowawcy kl. IV, V, VI 
 
wychowawcy kl. I-III, oddziału 
przedszkolnego 
 
 
wychowawcy klas VII-VIII 

 
 
 

cały rok 
 
 

cały rok 
 
 
 
 
 

II półrocze 
 
 
 

II półrocze 
 
 
 

 
 

X 2019 r. 
 

cały rok 
 

 
II półrocze 

 



 

Ekologia w naszej szkole. 

Opieka nad zwierzętami i ptakami w okresie zimy. wychowawcy okres zimy  
Wystawa prac plastycznych, komputerowych, ciekawej książki 
przyrodniczej, prasy. 

nauczyciele plastyki, informatyki, przyrody, 
techniki, edukacji wczesnoszkolnej 

cały rok  

Zajęcia w Izbie Edukacyjnej w Nadleśnictwie w Turku. nauczyciele przyrody, geografii, wychowawcy 
klas I-III, oddziału przedszkolnego 

cały rok  

 
Organizowanie uroczystości 

szkolnych. 

Rocznica napaści Niemiec i ZSRR na Polskę SU, nauczyciele historii IX 2019 r.  

Dzień Edukacji Narodowej SU, wychowawcy X 2019 r.  

Uroczystość Wszystkich Świętych wychowawcy klas, SU X-XI 2019 r.  

Dzień Niepodległości – obchody przy pomniku Powstańców 
Styczniowych. Udział w gminnych uroczystościach 

dyrektor, opiekunowie SU, nauczyciel 
katecheta, nauczyciel historii 

XI 2019 r.  

Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego - gazetka szkolna nauczyciel historii, SU XII 2019 r.  

Choinka szkolna dyrektor, nauczyciele, Rada Rodziców I-II 2020 r.  

Dzień Babci i Dziadka Wychowawca oddziału przedszkolnego I 2020 r.  

Dzień Kobiet w klasach opiekunowie SU, wychowawcy klas III 2020 r.  

Święto Konstytucji 3-go Maja – gazetka szkolna, apel klasa VII, 
udział w uroczystościach gminnych 
 

dyrektor, opiekunowie  SU, 
wychowawcy klasy IV, VI, VII, VIII 

V 2020 r.  

Dzień Rodziny wychowawcy klas I-III, oddziału 
przedszkolnego 

VI 2020 r.  

Rocznica Wydarzeń Czerwca 1956r. w Poznaniu - gazetka szkolna nauczyciele historii, SU VI 2020 r.  

Dzień Dziecka – Dzień Sportu w ramach zadań realizowanych w  
Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „ZACHOWAJ 
TRZEŹWY UMYSŁ” 

dyrektor, Rada Rodziców. wychowawcy VI 2020 r.  

Wdrażanie uczniów  

do działalności  

samorządowej. 

 

 

 

 

Spotkanie młodzieży z dyrektorem i przedstawicielami Samorządu 
Uczniowskiego. 

SU wg potrzeb  

Mobilizowanie uczniów do aktywnego udziału w pracach 
Samorządu Uczniowskiego. 

opiekunowie SU cały rok  

Zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem szkoły, Regulaminem 
dowozów, Programem  Wychowawczo-Profilaktycznym, 
Kalendarzem działań. 

dyrektor, wychowawcy, opiekunowie,  SU I półrocze  

Składanie wniosków przez Samorząd Uczniowski na 
posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

SU wg potrzeb  

Włączanie uczniów do czynnego udziału w uroczystościach. dyrektor, nauczyciele, opiekunowie SU cały rok  



 

 

 

 

Naprawa zniszczonych podręczników  i książek z biblioteki 
szkolnej. 
 

nauczyciel biblioteki wg potrzeb  

Wybór ścieżki 

edukacyjno-zawodowej. 

Dbałość o estetykę pomieszczeń szkolnych i obejścia szkoły. 
 

wychowawcy, pracownicy wg potrzeb  

1.Poznajemy zawody wykonywane w mieście i na wsi. 
2.Spotkania uczniów klasy VIII z przedstawicielami szkół  
ponadpodstawowych. 
3. Wyjazdy uczniów klasy VIII do szkół ponadpodstawowych 
w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną. 
4. Organizacja wyjazdów do zakładów pracy. 
 

nauczyciele, wychowawcy cały rok  

 
 
 
 
 
 
 

Współpraca  
ze środowiskiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizowanie imprez i prac społecznych na rzecz środowiska. 
 

dyrektor, nauczyciele, SU wg potrzeb  

Włączanie rodziców do pracy na rzecz szkoły. 
 

wychowawcy, dyrektor cały rok  

Włączanie rodziców do organizowania uroczystości szkolnych. 
 

wychowawcy, dyrektor cały rok  

Udział rodziców w tzw. „otwartych dniach” – prezentowanie 
ciekawych prac plastycznych oraz osiągnięć w nauce uczniów. 
 

wychowawcy wg potrzeb  

Zapoznanie rodziców z aktualnymi problemami szkoły. dyrektor podczas spotkań                       
z rodzicami 

 

Współpraca z Kościołem- Jasełka w kościele. 
 

nauczyciel - katecheta   

Spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach poznawania zawodów. 
 

wychowawcy klas I-III, oddziału 
przedszkolnego 

cały rok 
 

 

 



 
 
 
 

Współpraca z organizacjami społecznymi: OSP w Koźminie  
i Krwonach, KGW w Koźminie i w Krwonach. 

dyrektor, nauczyciele  
cały rok 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wolontariat 
 
 
 

Podejmowanie działań charytatywnych. SU, nauczyciel katecheta, wychowawcy cały rok  

Realizacja projektów 
edukacyjnych, programów             

i innowacji. 

1. Projekty edukacyjne: 
- „Muzyka moją pasją” dla klasy VI, w ramach programu English 
Teaching, 
- „Nauczanie matematyki przez sztukę na podstawie polskiej   
i fińskiej współpracy szkół podstawowych”, w ramach programu 
POWER, 
-„LEGO® MINDSTORMS® EV3 w edukacji szkolnej STEM”, 
w ramach programu ERASMUS+ 
2. Innowacje pedagogiczne: 
- program czytelniczy „Radość  czytania” dla klas IV, V, VIII. 
- Ogólnopolski Program Rozwijanie Czytelnictwa „Mały miś  
w świecie wielkiej literatury”, odział przedszkolny, kl. I-III,   
  „Badamy, eksperymentujemy i doświadczamy”, „Zdrowe  
odżywianie przez cztery pory roku”. 
3.Akcja czytelnicza „Jak nie czytam, jak czytam”. 
4. Nauka tańca towarzyskiego. 

 

autorzy projektów edukacyjnych, innowacji, 
nauczyciele 

 
 
 
 
 

zgodnie                             
z 

harmonogramami 

 

Promocja szkoły 
Prezentowanie osiągnięć uczniów i szkoły w internecie, lokalnej 
prasie. 
 

dyrektor, nauczyciele, cały rok  

 

 


