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DZIAŁANIA  ZMIERZAJĄCE  DO NABYWANIA PRZEZ UCZNIÓW 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

 

DZIAŁANIE TERMIN 

Klasy I - III 

Bajkowe pigułki na dziecięce smutki- bajkowe czytanki Rok szkolny 

Mały Przyjaciel przyrody - uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych organizowanych 

przez CEiRJ w Szczecinku  

Rok szkolny 

Klasowy system motywacji - JESTEM AKTYWNY  Rok szkolny 

Jestem,, Superpożeraczem książek" - klasa 2b i 2d Rok szkolny  

Zajęcia wspomagające naukę i myślenie  Rok szkolny 

Rozwijanie umiejętności ładnego czytania- Konkurs głośnego czytania poznanych 

tekstów - MISTRZ CZYTANIA 

Rok szkolny  

,,Matematyczne łamańce"- rozwijanie matematycznych umiejętności uczniów zdolnych   IX- VI 

,, Spotkania młodych literatów"- rozwijanie umiejętności pisania dłuższych wypowiedzi 

w zabawach słowem  

IX- VI 

"Olimpusek" - ogólnopolska olimpiada dla klas drugich i trzecich I 

,,Sudoku" - konkurs matematyczny dla klas drugich.  III  

Zajęcia kreatywne  Rok szkolny 

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy "Leon" dla klas pierwszych IV 

Szkolny i powiatowy konkurs matematyczny dla klas trzecich  V  

Szkolny i powiatowy konkurs ekologiczny dla klas trzecich IV 

Klasy IV- VI 

Kółko historyczne – praca z uczniem zdolnym – kl. V-VI  Rok szkolny 

Koła matematyczne w klasach 4-6. Praca z uczniem zdolnym Rok szkolny 

Okładka na ciekawą książkę- projekt plastyczny, wernisaż prac  Rok szkolny 

Tworzenie ilustracji do książek- projekt plastyczny,  wernisaż prac Rok szkolny 

Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach 4-6 Rok szkolny 

Zajęcia dla zainteresowanych językiem polskim Rok szkolny 

Praca z uczniem zdolnym: kl. 6s , język polski IX-I 

Wielkie Dyktando Szkolne  XII 



 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE  AKTYWNOŚĆ  UCZNIÓW 
 

DZIAŁANIE TERMIN 

Klasy I - III 

''Polecam Ci tę książkę" - ilustrowanie  najciekawszych książek przez uczniów kl.1-3, 

publikowanie w szkolnej gazetce ''Adaś" 

Rok szkolny 

,, Poznajemy życie naszych rówieśników w Europie i na innych kontynentach" - 

rozwijanie zainteresowań czytelniczych   

X- V  

,, Jestem w tym świetny" - rozwianie i wzmacnia własnych mocnych stron  X- VI  

,, O czym mówią drzewa?"- konkurs literacki dla klas trzecich X 

,,Drzewo - dąb Adaś w barwach jesieni" .Wystawa prac X 

,, Kartka urodzinowa dla misia" - konkurs plastyczno- literacki dla klas trzecich  XI 

,,Jesień w poezji" - wykonywanie ilustracji do tekstu wierszy autorów poezji dziecięcej. 

Wystawa prac. 

X/XI 

,, Szczecinek w zimowej szczacie"- konkurs plastyczny dla klas trzecich  II  

,, Warzywa i owoce w poezji"- konkurs recytatorski  IV 

Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego- LEON dla klas I- II   IV  

Konkurs literacko - plastyczny ,,W krainie bohaterów  bajek i baśni"  V/VI  

Klasy IV- VI 

Czwartki LA Rok szkolny  

Udział w konkursach ogólnopolskich: Losy żołnierza; organizacja etapu szkolnego (inne 

zgodnie z ofertą KO); 

Rok szkolny  

Praca z uczniem zdolnym - zajęcia przyrodnicze  Rok szkolny 

''Bractwo Czytających" - cykliczne zajęcia dla klas 4-6 promujące czytelnictwo Rok szkolny 

''Polecam Ci tę książkę" - recenzowanie najciekawszych książek przez uczniów kl.4-6, 

publikowanie w szkolnej gazetce ''Adaś" 

Rok szkolny 

Dyskusyjny Klub Edukacyjny – ogólnopolska akcja „Ja czytam” w ramach Narodowego 

Programu Czytelniczego- klasa 6b i 6c 

Rok szkolny  

Przygotowanie uczniów klas do konkursów matematycznych Rok szkolny 

Ekslibris Biblioteki Szkolnej – projekty, wykonanie prac, konkurs Rok szkolny 

Przygotowanie do konkursów plastycznych . Wystawy prac plastycznych Rok szkolny 

Galeria prac plastycznych w Bibliotece szkolnej  Rok szkolny 

Konkurs Wiedzy o Muzyce  IX 

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego ,,OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES. 

LIHGUA PLUS. PLUS" dla klas 3-6 

X i IV 

'' Zorientowany matematyk" - pozaszkolny konkurs matematyczny IX 

Szkolny, Rejonowy i Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego  X 

Szkolny , Rejonowy i Wojewódzki Konkurs Matematyczny XI i II 

Konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu  XII  

Konkursy Czytelnicze dla klas 4,5,6  I , VI 

English Days dla klas IV- VI - konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych. Wystawa 

prac, prezentacja  

III 

''Mistrzowie Pióra" - szkolny konkurs literacki III 

Konkurs matematyczny ,,Kangur" dla uczniów klas 3-6 III 



IX Maraton Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych IV 

Wokalne Talenty Jedynki - konkurs muzyczny VI 

Przeprowadzenie zawodów sportowych, etap międzyszkolny i powiatowy:  

Organizacja Mistrzostw Miasta w ramach IMS w biegach przełajowych 10x800 m 

dziewcząt i chłopców, Organizacja Mistrzostw Miasta w ramach IMS w czwórboju LA, 

IX  

Organizacja Mistrzostw Miasta i Powiatu w ramach IMS w mini piłce siatkowej 

chłopców 

XII, I  

Organizacja Mistrzostw Miasta w ramach IMS w indywidualnych biegach przełajowych 

dziewcząt chłopców, 

III 

Organizacja Mistrzostw Miasta i Powiatu w ramach IMS w mini piłce nożnej dziewcząt IV 

Organizacja zawodów w pływaniu: Mistrzostwa  Powiatu, IV 

Organizacja Mistrzostw Powiatu w ramach IMS w czwórboju LA, V 

 

 

DZIAŁANIA  WYCHOWAWCZE  ELIMINUJĄCE  ZAGROŻENIA                                             

I WZMACNIAJĄCE  WŁAŚCIWE  ZACHOWANIA 

 

DZIAŁANIE TERMIN 

Klasy I - III 

,, Dzieciaki naopaki" - zastosowanie znajomości zasad kulturalnego zachowania w 

praktyce- pokaz dla uczniów klas pierwszych  

II semestr  

Cykl zajęć o tematyce zdrowotnej ,,Żyj zdrowo". Wystawa plakatów  z okazji 

Światowego Dnia Zdrowia 

IV 

Nałogom mówimy NIE -konkurs plastyczny dla klas 2-3  V 

Turniej sportowy  ,,Dwa ognie" dla klas trzecich  V, VI  

Konkurs Ekologiczny dla klas trzecich IV 

Klasy IV- VI 

Zdrowy Piątek – SU  Rok szkolny  

Bez przemocy wobec dzieci - cykl zajęć dla wybranych klas. Rok szkolny 

Promowanie zdrowego trybu życia- MEDITEST. Udział w ogólnopolskim konkursie o 

tematyce prozdrowotnej 

Wg grafiku 

organizatora  

Szkolne Koło Pierwszej Pomocy   Rok szkolny 

Przeprowadzenie konkursów szkolnych: Mikołajkowe potyczki dla klas IV, 

Mikołajkowe potyczki dla klas V, Mikołajkowe potyczki dla klas VI. 

XI 

Jakie zagrożenia niesie Internet ? II 

Akcja jestem widoczny, jestem bezpieczny - akcja ogólnoszkolna,  pokaz XI 

Moje bezpieczeństwo - konkurs, wystawa plakatów V 

Dzień Bezpiecznego Internetu  II 

Trening Kontroli Złości - cykle zajęć wychowawczych w klasach piątych Rok szkolny 

Dzień  Życzliwości  XI 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE  NA RZECZ  ŚRODOWISKA  LOKALNEGO              

I SZKOŁY 
 



DZIAŁANIE TERMIN 

Klasy I - III 

Mały Samorząd Uczniowski - zaplanowanie działań i ich organizacja  Rok szkolny  

Zajęcia dydaktyczne w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną i Muzeum 

Regionalnym  

Rok szkolny 

Pomagamy dzieciom niepełnosprawnym ,,Wózek inwalidzki za nakrętki” Rok szkolny 

''W krainie Jana Brzechwy" - konkurs plastyczny dla 5-6- latków z okolicznych 

przedszkoli oraz  uroczyste rozdanie nagród 

IX 

Chcę wiedzieć więcej o moim mieście - projekty uczniowskie  I, II  

Klasy IV- VI 

Pomorze jakiego nie znamy projekt SAPiK Rok szkolny 

Szkolne koło LOP - mini konkurs, ciekawostki, prezentacje na cyklicznych działaniach 

w klasach I- III 

Rok szkolny 

Wystawy okolicznościowe - informacje, ciekawostki, zdjęcia o tematyce przyrodniczo- 

ekologicznej  

Rok szkolny 

,, Podaj dalej- drugie życie odpadów"- akcja ogólnopolska- SPRZĄTNIE ŚWIATA IX 

,, Dni Ochrony Przyrody"- i Święto Drzewa- cykl działań: konkurs na zdjęcie ciekawego 

drzewa, plakat ,wiersz lub opowiadanie  o drzewach. Wystawa o naszej planecie.  

X  

Bajkowo- Mikołajkowo- spektakl w wykonaniu szkolnego kółka teatralnego ,, Scenka" 

dla dzieci ze Szkolnego Ośrodka w świątkach   

XII 

- Turniej gier i zabaw sportowych dla pięciolatków i sześciolatków II 

EKOTEST - ogólnopolski konkursu wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska IV 

EKOKONKURS przy współudziale Nadleśnictwa Czarnobór IV/V 

Pola Nadziei - festyn i kiermasz charytatywny  V 

VIII Piknik Literacki V 

 

DZIAŁANIA  WYCHOWAWCZE  DOTYCZĄCYCH  KULTYWOWANIA TRADYCJI 

RODZINNYCH I PATRIOTYCZNYCH 
 

DZIAŁANIE TERMIN 

Klasy I - III 

Przygotowanie kartek bożonarodzeniowych w języku angielskim z najpiękniejszymi 

życzeniami - wystawka  

XII  

Widokówka mojego  miasta Szczecinka - konkurs plastyczny. Wystawa prac. II/III 

,, Moja babcia jest..."- konkurs literacki dla klas trzecich  I 

Wiosenne i wielkanocne dekoracje - wystawa prac. IV 

Klasy IV- VI 

Przegląd pieśni i utworów patriotycznych  XI 

Konkurs recytatorski poezji patriotycznej ,, By mowę wieków usłyszeć" XI 

Wystawka z najpiękniejszymi plakatami bożonarodzeniowymi w języku angielskim dla 

klas IV- VI  

XII  

Międzyszkolny Konkurs Literacki ''Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne" XII 

Witraże – wystawa  XII 

Bombka choinkowa – konkurs, wystawa   XII 



Kartki wielkanocne w języku angielskim- wystawka prac  III  

Kim była Danuta Siedzikówna? – wystawa,  III 

Kwiaty i bukiety z bibuły – konkurs, wystawa   III/ IV 

Święto Konstytucji 3 maja – wystawa, happening  V 

 

 

 

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYM 
 

DZIAŁANIE TERMIN 

Klasy I - III 

Wychowanie przez czytanie - projekt edukacyjny Rok szkolny 

Klasowy kalendarz urodzin - klasowa tradycja obchodów urodzin połączona z 

doskonaleniem umiejętności obliczeń kalendarzowych i upływu czasu 

Rok szkolny  

Międzynarodowy Dzień Muzyki  IX 

Międzynarodowy Miesiąc  Bibliotek Szkolnych X 

Konkurs na zakładkę do książki dla klas trzecich  X  

Spotkanie Autorskie z T. Czukiem X 

Prezentacja dla klas I- III na temat  Święta Dziękczynienia przygotowana przez uczniów 

klas IV- VI  

XI  

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom VI 

,, Więc chodź pomaluj mi świat..."- konkurs plastyczny  V 

Klasy IV- VI 

Projekt w kl.5c – A gdyby ożyły obrazy…- projekt  Rok szkolny  

Rajdy piesze z Wiarusami-Pieczony ziemniak, Trzesiecko, Zima, Witamy wiosnę Rok szkolny  

,, Powtarzanie przez zwiedzanie" - korelacja międzyprzedmiotowa: przyroda- historia, 

organizacja wycieczek  

Rok szkolny  

Obchody Roku Henryka Sienkiewicza- Maraton czytelniczy IX 

Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Horzelą II 

Konkurs kl. V-Czar Par  III 

Wystawa  plakatów o treści ekologicznej  III/ IV 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - wernisaż prac plastycznych, spektakl w 

wykonaniu kółka teatralnego ,, Scenka"  

IV 

Konkurs kl. V-Mistrzowie Szkoły V 

Potyczki matematyczno - sportowe dla klas czwartych VI 

 
 

PROWADZENIE  RÓŻNYCH  FORM  ANGAŻOWANIA  RODZICÓW                               

W ŻYCIE SZKOŁY 
 

DZIAŁANIE TERMIN 

Zawody i pasje naszych rodziców- kontynuacja cyklu spotkań w klasach 2b i 2d, 3d Rok szkolny  



Cykl zajęć plastyczno- technicznych prowadzonych przez rodzica  Rok szkolny 

Czytanie na zawołanie- spotkania cykliczne poświęcone głośnemu czytaniu przez 

rodziców i dziadków fragmentów książek z ich dzieciństwa  

Rok szkolny 

Pedagogizacja rodziców: ,, Uczeń agresywny- metody pracy" , ,, Granice autorytetu"  Rok szkolny 

Konsultacje dla rodziców i uczniów  Rok szkolny  

,, Proste odpowiedzi na trudne pytania" - konkurs dla rodziców  II semestr  

,, Czy znamy swoje mamy?"- przedstawienie oraz quiz z okazji Dnia Matki  V 

 

                                                                      


