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ROCZNY PLAN PRACY  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

ZADANIE I.  FORMY REALIZACJI ZADAŃ  ADRESACI TERMIN REALIZACJI  ODPOWIEDZIALNI  

Łączenie treści 

podstawy 

programowej  

z kształceniem 

właściwych postaw 

uczniowskich 

ukierunkowanych 

 na szlachetność, 

patriotyzm i dbałość  

o zdrowie. 

 

    

Narodowy Dzień Sportu - bieg w Parku 

Piastowskim 

klasy IV-VIII wrzesień 2022 Karolina Macuda, 

nauczyciele w - f 

Wystawa konkursowych prac 

plastycznych i albumów z okazji Dni 

Zielonej Góry oraz obchodów 800 – 

lecia oraz 700 – lecia nabycia praw 

miejskich. 

klasy I- III  wrzesień 2022 Renata Łado 

Akcja – Sprzątanie Świata klasy V wrzesień/październik 

2022 

Aneta Gałęzewska -  

Grysak 

wychowawcy klas 

Dni Promocji Zdrowia  

 

klasy IV-VIII październik 2022 

 

Małgorzata Sipowicz  

 

Zdrowie na talerzu – konkurs 

plastyczny. 

klasy I- III październik 2022 Sylwia Grabowicz,  

Iwona Panek 

Uroczyste obchody Narodowego 

Święta Niepodległości – wykonanie 

flag, kotylionów, wspólne śpiewanie 

hymnu, prezentacje multimedialne. 

klasy I- III listopad 2022 nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolne j 

Wieczornica z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości. 

klasy IV-VIII listopad 2022 Alicja Kaczmarek,  

Alicja Kulczyńska 

Akcja Szkoła do Hymnu! klasy I-VIII listopad 2022 Alicja Kaczmarek  

I wychowawcy klas 

Konkurs recytatorski utworów 

patriotycznych. 

klasy IV-VIII listopad 2022 Alicja Katrycz,  

polonistki 

Miejski konkurs wiedzy dla uczniów klas 

trzecich z okazji 800 – lecia Zielonej 

klasy III listopad 2022 Renata Łado 

Katarzyna Wojtkowiak 
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Góry oraz 700 – lecia nabycia praw 

miejskich. 

Przegląd piosenek i pieśni patriotycz-

nych. 

klasy I- III listopad 2022 Urszula Barczyszyn 

Wiesława Łukasiewicz 

Szlachetny bohater, którego podzi-

wiam - konkurs literacki. 

klasy IV-VI grudzień 2022 Agata Wołk, 

Beata Rusińska 
Mikołajkowy Turniej Sportowy. klasy I grudzień 2022 Jolanta Sztejna, 

wychowawcy klas I, 

nauczyciele w - f 
Świąteczna Akademia Muzyki  - lekcja 

w filharmonii. 

klasy I- III 19 grudnia 2022 nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Konkurs literacki - Szlachetne zdro-

wie…  

klasy VIII listopad/grudzień 2022 Marzena Żołądziejewska 

Alicja Kulczyńska 

Alicja Katrycz 

Beata Rusińska 
Legendy polskie – lekcje biblioteczne. klasy I - IV listopad/grudzień 2022 nauczyciel 

bibliotekarze 

Lubuskie warte zwiedzania - prezenta-

cje uczniowskie na temat ciekawych 

miejsc w naszym regionie. 

klasy IV-VIII grudzień 2022 nauczyciele geografii 

Bajkowe przerwy. klasy I - II I-II semestr  świetlica szkolna, 

specjaliści szkolni 

Dobro się opłaca, bo zawsze po-

wraca - akcje charytatywne. 

klasy IV-VIII I-II semestr Szkolne Koło 

Wolontariatu 

Uważaj na pasożyty - czyli jak uchronić 

się przed chorobami - informacje w 

postaci ulotek samodzielnie wykona-

nych przez uczniów.  

klasy IV-VI marzec/kwiecień 2023 Małgorzata Sipowicz  

 

Obchody Dnia Ziemi. 

 

klasy IV-VIII 21 kwietnia 2023  Małgorzata Sipowicz, 

Małgorzata Mikunda -

Żwir  
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Gry i zabawy o tematyce patriotycz-

nej dla klas młodszych   Polska - moja 

Ojczyzna 

klasy I - III kwiecień 2023 Janina Kiersnowska,  

Agnieszka Ilkowska 

Święta majowe – gry, zabawy, quizy  klasy I- III 26 – 28 kwietnia 2023 Agnieszka Ilkowska, 

Janina Kiersnowska 
Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. klasy IV-VIII maj 2023 Roman Igielski,  

Katarzyna Wojtkowiak 
Bezpiecznie w wodzie - warsztaty i 

konkurs plastyczny. 

klasy IV-VIII czerwiec 2022 Przemysław Mielniczuk, 

nauczyciele w - f,  

Robert Tomak 
Strażnicy uśmiechu- program 

profilaktyczno – wychowawczy. 

wybrani 

wychowankowie 

świetlicy 

cały rok szkolny Beata Grodowska, 

Natalia Nowak 

Odwiedzanie zielonogórskich miejsc 

pamięci narodowej. 

klasy IV-VII kwiecień – maj 2023 Roman Igielski,  

Samorząd Uczniowski 

Zdrowie na talerzu- zajęcia na temat 

zbilansowanej diety. 

klasy IV-VIII kwiecień – maj 2023 nauczyciele w - f 

Spójrz inaczej – program 

profilaktyczno – wychowawczy - 

wybrane treści dotyczące zdrowia 

oraz tematyki społecznej. 

wybrani 

wychowankowie 

świetlicy 

cały rok szkolny Bożena Waszczyk 

Mali patrioci - kącik patriotyczny  

w świetlicy, pokaz prac uczniowskich 

klasy I - III maj 2023 L. Witkowska,  

B. Grodowska,  

nauczyciele świetlicy 

Organizm - mechanizm.  

Wykonanie modeli komórek, tkanek, 

narządów, przedstawienie ich funkcji, 

wykazanie współdziałania - 

prezentacje w gablocie.   

klasy IV-VIII maj - czerwiec 2023 

 

Małgorzata Sipowicz  

 

    

Świadome zdrowie - zajęcia 

kształtujące nawyki prozdrowotne 

podczas lekcji edb i wf. 

wszyscy uczniowie cały rok szkolny nauczyciele w -f 
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Sposób na stres – cykl lekcji 

wychowawczych. Wyrażanie 

własnych emocji i radzenie sobie ze 

stresem. 

wszyscy uczniowie zgodnie  

z harmonogramem 

zajęć specjalistów 

szkolnych 

wychowawcy klas, 

specjaliści szkolni 

Jestem silny – wzmacnianie własnej 

wartości – cyklicznie lekcje 

wychowawcze. 

klasy I - III zgodnie  

z harmonogramem 

zajęć specjalistów 

szkolnych  

specjaliści szkolni 

Wspólne śniadania uczniów 

i wychowawców.  

klasy I  cały rok szkolny wychowawcy  

klas pierwszych 

Kontynuacja programu Pozytywna 

uwaga. 

klasy I - VIII cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

Pokaż kulturalną twarz - prezentacja 

spektakli szkolnych teatrów  

w Hydrozagadce. 

klasy I - VIII grudzień 2022 

maj – czerwiec 2023 

 

Renata Trzaskowska 

Pokaz pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

klasy IV-VIII październik – listopad 

2022 

maj – czerwiec 2023 

 

Damian Kociszewski, 

nauczyciele w - f 

 Program Szkoła myślenia 

pozytywnego. 

klasy I - VIII cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 Spacery patriotyczne do miejsc 

pamięci narodowej. 

klasy I- III maj – czerwiec 2023 nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

 Obchody Dni Patrona Szkoły   klasy I- III maj 2023 nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

 Słówko do słówka - projekt 

współpracy międzyklasowej – pisanie 

listów.  

klasy II listopad – grudzień 

2022 

maj – czerwiec 2023 

 

Sylwia Grabowicz 

 O zęby swoje dbam i piękny uśmiech 

mam – szkolny projekt edukacyjny. 

klasy I- III cały rok szkolny nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

     

ZADANIE II. FORMY REALIZACJI ZADAŃ  ADRESACI TERMIN REALIZACJI  ODPOWIEDZIALNI 
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Wykorzystanie edukacji 

cyfrowej jako wsparcia 

kształcenia 

tradycyjnego 

 z zastosowaniem 

wszelkich form, metod 

oraz narzędzi 

cyfrowych. 

 

    

Udział w międzynarodowej akcji Code 

Week, czyli Europejski Tydzień 

Kodowania. 

klasy I - III 

 
październik 2022 Janina Kiersnowska, 

Agnieszka Ilkowska 

Monika Asienkiewicz, 

Ingrid Kamińska, 

nauczyciele matematyki 

Dzień Czystego Powietrza – wykonanie 

plakatów. 

klasy VII - VIII 14 listopada 2022 Halina Szcześniak  

Akcja – Twoje dane – Twoja sprawa. klasy I- VIII listopad – grudzień 

2022 

 

Aneta Gałęzewska -  

Grysak 

Andrzej Janowiak 

Zajęcia utrwalające umiejętność 

udzielania pierwszej pomocy przy 

wykorzystaniu aplikacji  

Mały Ratowniczek. 

Klasy VIII listopad – grudzień 

2022 

 

Karolina Macuda, 

Damian Kociszewski 

Polscy nobliści w dziedzinie literatury - 

zabawa w programie Krita. 

Klasy IV - VI styczeń 2023 Beata Rusińska,  

Alicja Kulczyńska 

Dzień Bezpiecznego Internetu. klasy I - III  marzec 2023 nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej  

Światowy Dzień Wody - eksperymenty 

zilustrowane w prezentacji lub na 

filmie, piosenki o wodzie, wiersze itp.  

z wykorzystaniem narzędzi TIK.  

klasy VII - VIII 22 marca 2023 Halina Szczęśniak  

Bezpiecznie w sieci.  klasy III - VIII marzec – kwiecień 

2023 

Aneta Gałęzewska -  

Grysak 

Andrzej Janowiak 

Dzień Nowoczesnych Technologii  

w Edukacji. 

klasy I - VIII kwiecień 2023 nauczyciele informatyki, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Konkurs Bezpieczny w Ruchu 

Drogowym z wykorzystaniem 

technologii cyfrowych. 

klasy IV - VI kwiecień – maj 2023 Ingrid Kamińska 

Dzień Kosmosu - prezentacja makiet  klasa VII maj 2023 Katarzyna Raczyńska 
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i plakatów, prezentacje multimedialne 

przygotowane przez uczniów. 

Akcja – Hazard. Klasy VII - VIII październik – listopad 

2022 

maj – czerwiec 2023 

Aneta Gałęzewska -  

Grysak 

Memy z lekturą obowiązkową - konkurs 

międzyklasowy. 

klasy IV - VIII październik – listopad 

2022 

maj – czerwiec 2023 

Alicja Katrycz, 

nauczyciele języka 

polskiego 

Wykorzystanie na lekcjach 

wychowania fizycznego prezentacji 

multimedialnych i filmów z zakresu 

pierwszej pomocy. 

klasy VIII październik – listopad 

2022 

maj – czerwiec 2023 

 

Karolina Macuda, 

Damian Kociszewski 

Tworzenie prezentacji multimedialnych 

zawierających materiał utrwalający 

znajomość zasad ortograficznych. 

Klasy I - VIII październik – listopad 

2022 

maj – czerwiec 2023 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele języka 

polskiego 

Co w trawie mieszka? Prezentacje 

multimedialne przedstawiające 

ekosystem niekoszonego trawnika - 

jego zalety i wady. 

klasy VIII maj – czerwiec 2023 Małgorzata Sipowicz  

 

Tworzenie przez uczniów prezentacji 

multimedialnych i filmów z zakresu 

pierwszej pomocy. 

klasy VIII czerwiec 2023 Karolina Macuda, 

Damian Kociszewski 

Spotkanie autorskie online. klasy I - III zgodnie z planem 

pracy biblioteki 

szkolnej  

Renata Łado,  

Agnieszka Ilkowska, 

biblioteka szkolna 

Selfie z lekturą na przerwie - recenzja  

i audycja radiowa. 

Klasy IV - VIII czerwiec 2023 Agata Wołk, 

nauczyciele języka 

polskiego 

Cyfrowa wędrówka po galeriach  

i muzeach. 

klasy IV - VII cały rok szkolny Robert Tomak i chętni 

nauczyciele 

 Podróże małe i duże z Gogle Earth  

na lekcjach geografii. 

klasy: VI a i VI d cały rok szkolny Beata Zabłocka 
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ZADANIE III. FORMY REALIZACJI ZADAŃ ADRESACI TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 
Wykorzystanie  

w szerokim zakresie 

pomocy 

dydaktycznych,  

w tym nabytych  

w ramach programu 

Laboratorium 

przyszłości,  

do kształtowania 

umiejętności 

kluczowych uczniów. 

    

Wykonanie breloczków „SP1” – 

drukarka 3D 

klasy VII - VIII marzec 2023 Katarzyna Raczyńska, 

nauczyciele informatyki 

Dni europejskie w szkole (lekcje 

tematyczne, konkursy, wystawa prac 

wykonanych przez uczniów). 

klasy I-VIII marzec / kwiecień 

2023 

Justyna Suchorska, 

Anna Więcek 

Tańczyć każdy może – wspólne 

tańczenie belgijki na długich 

przerwach. 

klasy I - VIII II semestr nauczyciele w - f 

Nauka tańca klasycznego i 

nowoczesnego z wykorzystaniem 

sprzętu zakupionego w ramach LP. 

klasy IV - VIII cały rok szkolny Karolina Macuda,  

Beata Zabłocka,  

nauczyciele w - f 

Kreatywne budowanie - zabawy 

integracyjne i rozwijające  

z wykorzystaniem klocków 

konstrukcyjnych. 

klasy I - III cały rok szkolny nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele świetlicy 

Realizacja ogólnopolskiego projektu 

edukacyjnego Razem przez świat. 

klasy I-III cały rok szkolny Agnieszka Ilkowska, 

Janina Kiersnowska 

Techniki skutecznego uczenia się. klasy VI - VIII zgodnie z planami 

wychowawczymi klas 

oraz 

harmonogramem 

zajęć specjalistów 

szkolnych 

wychowawcy klas,  

specjaliści szkolni 

Wykonanie druku modeli narządów 

wewnętrznych – drukarka 3D. 

klasy VI - VIII październik 2022 

maj 2023 

Małgorzata Sipowicz 

nauczyciele informatyki 

Wykorzystanie platformy Story Logic 

Net do tworzenia Ebooków. 

klasy III-V październik – listopad 

2022 

maj – czerwiec 2023 

Justyna Suchorska 

Wykonanie druku brył na drukarce 3D. Klasy VI - VIII październik – listopad 

2022 

maj – czerwiec 2023 

nauczyciele matematyki  

i informatyki 
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Wykonanie druku modelu związków 

chemicznych – drukarka 3D 

klasy VII - VIII październik – listopad 

2022 

maj – czerwiec 2023 

Halina Szczęśniak, 

nauczyciele informatyki 

Wykonanie druku “Topograficznej 

mapy Europy” – drukarka 3D 

Klasy VI - VII październik – listopad 

2022 

maj – czerwiec 2023 

Małgorzata Mikunda – 

Żwir, 

nauczyciele informatyki 

Organizm – mechanizm. Wykonanie 

modeli narządów, przedstawienie ich 

funkcji ,wykazanie ich współdziałania -

- prezentacje w gablocie.  

klasy VII listopad 2022 

czerwiec 2023 

 

Małgorzata Sipowicz 

Techniki efektywnego uczenia się  

i samokształcenia – lekcje  

w wybranych klasach. 

klasy VI - VIII zgodnie  

z harmonogramem 

zajęć specjalistów 

szkolnych i doradztwa 

zawodowego 

wychowawcy klas,  

specjaliści szkolni, 

nauczyciel doradztwa 

zawodowego 

Wykorzystanie programów, pomocy 

i gier edukacyjnych dla uczniów 

rozwijających umiejętności 

emocjonalno-społeczne. 

klasy I - VIII cały rok szkolny specjaliści szkolni 

 

 Przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 15 września 2022 r.                                                                      

                                                                                                                                                                                                                       

 Dyrektor szkoły 

 

 


