ROCZNY PLAN PRACY
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze
w roku szkolnym 2018/2019
ZADANIE I.
Wspomaganie uczniów
w rozwoju ich
zainteresowań
i uzdolnień.

FORMY REALIZACJI ZADAŃ
Dzień Tabliczki Mnożenia dla klas IV-VII.

TERMIN REALIZACJI
29 września 2018

Międzyszkolny konkurs wiedzy dla klas III Wielki test o Polsce.
Wybitni Polacy w świecie nauki - szkolny
konkurs na plakat (klasy VI-VIII). Wystawa
nagrodzonych prac.
Prezentacja widowiskowych doświadczeń
w „Dniu otwartym szkoły”.
Ogólnopolski konkurs geograficzny
Geoplaneta.
Festiwal talentów uczniowskich Mam Talent.

16 listopada 2018
pierwszy semestr

pierwszy semestr
pierwszy semestr
pierwszy semestr

Konkurs biblijny.

pierwszy semestr

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

pierwszy semestr

Liga zadaniowa – konkurs matematyczny
dla klas IV-VIII.
Ogólnopolski konkurs geograficzny
Galileo.
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
Kangur.
Ortografia na wesoło- konkurs ortograficzny
dla klas IV.
Konkurs Przyroda i zdrowie.

październik 2018 – maj
2019
8 marca 2019
marzec 2019
marzec/kwiecień 2019
kwiecień 2019

ODPOWIEDZIALNI
p. Anna Radczyc-Grzelak,
p. Janina Kiersnowska,
p. Agnieszka Ilkowska
p. Renata Łado
p. Jolanta Sztejna
nauczyciele przedmiotów
ścisłych
p. Halina Szczęśniak
p. Katarzyna Raczyńska
p. Małgorzata Mikunda Żwir
Zespół d.s. dzieci
uzdolnionych
p. Regina Śmiejczak
p. Jolanta Szumilas
p. Regina Śmiejczak
p. Jolanta Szumilas
p. Patrycja Kośmider
p. Małgorzata Mikunda Żwir
p. Zofia Macała
p. Paulina Olichwer,
p. Alicja Katrycz
p. Iwona Koźlarek
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Mecz matematyczny klas IV.

kwiecień/maj 2019

Szkolny konkurs ortograficzny O pióro
Henryka Sienkiewicza.

9 maja 2019

Lubuski Turniej BRD
Matematyczne 1 z 10 – konkurs dla klas VIVII.
Edukacja rówieśnicza - teatr profilaktyczny
Między nami - prezentacje spektakli dla
rówieśników.
Mediacje drogą do porozumienia-projekt
dla uczniów klas VII-VIII.
Legenda o moim mieście- konkurs literacki
dla uczniów klas IV.
Szkolny przegląd talentów artystycznych.

maj - czerwiec 2019
drugi semestr
drugi semestr

Projekt edukacyjny dla klas II-III Z ortografią
na ty.

cały rok szkolny

Prowadzenie przedmiotowych zajęć
pozalekcyjnych, zajęć sportowych
oraz kół zainteresowań.
Każdy ma talent - przegląd talentów
wychowanków świetlicy.
Promowanie zainteresowań i uzdolnień
uczniów w szkolnym radiu i na stronie
internetowej szkoły.
Spektakle teatralne, udział w konkursach i
przeglądach teatralnych.
Poezja dziecięca – warsztaty, prezentacje

cały rok szkolny

drugi semestr
drugi semestr
drugi semestr

cały rok szkolny,
raz w miesiącu
cały rok szkolny

p. Anna AndersMarkowska
p. Renata Łado, p. Jolanta
Sztejna (klasy I-III);
nauczyciele języka
polskiego (klasy IV-VIII)
p. Ingrid Kamińska
p. Anna Radczyc-Grzelak
p. Jolanta Garbowska,
p. Joanna Górniak
p. Jolanta Garbowska,
p. Joanna Górniak
p. Jolanta Garbowska,
p. Joanna Górniak
p. Renata Trzaskowska,
p. Joanna Soszyńska,
p. Robert Tomak
p. Małgorzata Lipińska,
p. Jolanta Sztejna,
p. Małgorzata Antkiewicz
nauczyciele przedmiotów
zgodnie ze szkolną ofertą
zajęć pozalekcyjnych
p. Agnieszka Kubacka
Zespół ds. dzieci
uzdolnionych

cały rok szkolny

p. Renata Trzaskowska

cały rok szkolny

p. Renata Trzaskowska
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Nie siedź w domu, chodź z nami –
cały rok szkolny
comiesięczny cykl zajęć rekreacyjnych.
Kangurek nie taki straszny – matematyczne
cały rok szkolny
zajęcia rozwijające dla klas I-III.
Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego: sekcja cały rok szkolny
tenisa stołowego, Kids Athletics, Rugby Tag.

ZADANIE II.
Wychowanie
do wartości
i kształtowanie
patriotycznych postaw
uczniów.

Koło matematyczne dla uczniów klas II-III
uzdolnionych matematycznie.

cały rok szkolny

FORMY REALIZACJI ZADAŃ
Międzyszkolny bieg patriotyczny.

TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2018

Tydzień dla Niepodległej - projekt.

5 – 9 listopada 2018

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I. - Znam listopad 2018
symbole narodowe.
Poranki z Niepodległą - czytanie krótkich
listopad 2018
informacji, ciekawostek związanych z naszą
Ojczyzną - dla wychowanków świetlicy.
Bieg dla Niepodległej.
Tydzień patriotyczny – wystawa prac
konkursowych, pokaz taneczny.

listopad 2018

Konkurs plastyczny dla klas I-III – Piękna
Nasza Polska cała.

pierwszy semestr

Wystawa zdjęć Jak powstawał skansen kolei Termin do uzgodnienia

p. Bożena Waszczyk,
p. Jolanta Szumilas
p. Jolanta Sztejna
p. Karolina Macuda,
p. Beata Zabłocka,
p. Damian Kociszewski
p. Renata Łado

ODPOWIEDZIALNI
p. Karolina Macuda,
p. Beata Zabłocka,
p. Damian Kociszewski
nauczyciele według
załączonego
harmonogramu
p. Małgorzata Marczak
p. Agnieszka Kubacka

p. Karolina Macuda,
p. Beata Zabłocka,
p. Damian Kociszewski
p. Wiesława Łukasiewicz
wszyscy wychowawcy
p. Małgorzata Lipińska,
p. Jolanta Sztejna,
p. Małgorzata Antkiewicz
B.Waszczyk
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szprotawskiej.
Rocznica wprowadzenia stanu wojennego – grudzień 2018
inscenizacja.
Akcja charytatywna Szlachetna paczka.
grudzień 2018

Patriotyczna majówka.

kwiecień/maj 2019

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja –
maj 2019
inscenizacja.
Twórczość Henryka Sienkiewicza w oczach
maj 2019
dzieci - wystawa prac plastycznych uczniów
uczęszczających na zajęcia logopedyczne i
korekcyjno-kompensacyjne.
Konkurs piosenki patriotycznej dla klas IV-VIII. drugi semestr

Wystawa prac plastycznych Piękna nasza
Polska cała.

drugi semestr

Lekcje wychowawcze i apele szkolne
poświęcone świętom państwowym.

cały rok szkolny,
zgodnie z kalendarzem
świąt państwowych
cały rok szkolny
(raz w miesiącu)
cały rok szkolny
(1-2 razy w semestrze)

Popołudnia z poezją patriotyczną - zajęcia
dla dzieci ze świetlicy.
Wyjścia do kina na filmy o tematyce
historycznej i patriotycznej oraz ekranizacje
dzieł literatury polskiej.
Oglądanie podczas lekcji filmów
o tematyce patriotycznej oraz ekranizacji
dzieł literatury polskiej.

cały rok szkolny

Katarzyna Wojtkowiak
p. Paulina Olichwer,
p. Anna Mizdrak,
p. Jolanta Wojtas
p. Bożena Waszczyk,
nauczyciele wychowania
fizycznego
p. Katarzyna Wojtkowiak
p. Diana Król-Tuczyńska,
p. Jolanta Wojtas

p. Joanna Soszyńska
we współpracy z
wychowawcami klas
p. Robert Tomak,
p. Bożena Waszczyk,
p. Agata Wołk
we współpracy z ZOK
wszyscy wychowawcy,
wskazani nauczyciele
p. Diana Król – Tuczyńska,
p. Jolanta Wojtas
wszyscy wychowawcy

wszyscy wychowawcy
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ZADANIE III.
Kształtowanie
kompetencji uczniów
w procesie
podejmowania
świadomych decyzji
edukacyjnych
i zawodowych.

Organizacja wycieczek klasowych
do miejsc związanych z historią miasta.

cały rok szkolny

wszyscy wychowawcy

FORMY REALIZACJI ZADAŃ
Atlas zawodów - konkurs dla klas IV-V na
lapbook. Prezentacja najciekawszych prac
podczas lekcji wychowawczych.
Stan zdrowia a wybór zawodu - spotkanie
uczniów klas VIII z lekarzem medycyny
pracy.
Co dalej ósma klaso? - gablota
prezentująca informacje o profilach
kształcenia w zielonogórskich szkołach
ponadpodstawowych (korytarz II p.).
Konkurs na prezentację multimedialną lub
film o wybranym zawodzie. Przeglądanie
najciekawszych prac podczas lekcji
wychowawczych.
Udział w festynie Baw się i pracuj
organizowanym przez OHP.
Udział w Dniach Otwartych szkół
ponadpodstawowych.
Mama i tato w roli ekspertów- prezentacje
zawodów wykonywanych przez rodziców.
Wycieczki klasowe do zakładów pracy
przybliżające specyfikę różnych zawodów.
Cykliczne gazetki klasowe i lekcje
wychowawcze o tematyce
zawodoznawczej.

TERMIN REALIZACJI
pierwszy semestr

ODPOWIEDZIALNI
p. Alicja Katrycz

pierwszy semestr

Małgorzata Mikunda - Żwir

drugi semestr

Duzy samorząd uczniowski

drugi semestr

p. Anna Anders-Markowska

czerwiec 2019

wychowawcy klas VIII

Zgodnie z kalendarzem
Dni Otwartych
cały rok szkolny

wychowawcy klas VII - Viii

cały rok szkolny

wychowawcy klas VII -VIII

cały rok szkolny

wszyscy wychowawcy

wszyscy wychowawcy

Przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 17 września 2018 r.

Dyrektor szkoły
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