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PLAN  PRACY  ZESPOŁU KSZTAŁCENIA  

W ŁUBIANIE  

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

opracowany  na podstawie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, 

priorytetów MEN i Pomorskiego Kuratora Oświaty, aktualnych potrzeb przedszkola, szkoły 

podstawowej i gimnazjum,  w bieżącym roku szkolnym, ewaluacji Planu pracy szkoły z roku 

szkolnego 2017/2018 oraz wniosków z posiedzenia podsumowującej  Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu w dniu  28 sierpnia  2019 roku. 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 19 września 2019 roku.                 
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I   Organizacja pracy 

1. Liczba oddziałów w roku szkolnym,  przydział wychowawstw 

 
L.p. 

 
Oddział / klasa 
 

 
Imię i nazwisko opiekuna/wychowawcy 

  1.  
Przedszkole, 
oddziały 
przedszkolne 

3-latki Magdalena Świderska 

  2. 4-latki Renata Kaszuba 

  3. 5-latki Anna Tuszkowska 

  4. 0 Maria Pellowska 

  6.  
I etap 
edukacyjny 

 I   Elżbieta Jagodzińska 

  7.  II Ewa Zorn 

  8. IIIa Janina Czaja 

  9. IIIb Grażyna Zaborowska 

  10.  
II etap  
edukacyjny 

IV Joanna Gralka 

  11. Va Anna Kreft 

  12. Vb  Janina Dziemińska 

  13. VIa Magdalena Landowska 

  14. VIb Benedykt Skwierawski 

  15. VII Rafał Meier 

  16. VIIIa Renata Konkol 

17. VIIIb Marcin Błaszkowski 

 

2. Inne zajęcia dla uczniów 

 
L. p. 

 
Nazwa zajęć 

 
Opiekun 

 

1. Kółko fizyczne Patrycja Rekowska - Pyszka 

2. Kółko informatyczne Rafał Meier 

3. Zajęcia rozwijające zdolności  
ekologiczne SP klasy IV – VIII  

Janina Dziemińska 

4. Rytmika Arkadiusz Prieba 

5. Zajęcia rozwijające zdolności 
wokalno-instrument. 

Arkadiusz Prieba 

6. Język angielski - wychowanie 
przedszkolne 

 Joanna Gralka, Magdalena Landowska,  

7. SKS SP  Benedykt Skwierawski, Marcin Błaszkowski 

8. Gimnastyka korekcyjna Marcin Błaszkowski 

9. Terapia logopedyczna Elżbieta Jagodzińska, Monika Kropidłowska 

10.  Rewalidacja indywidualna   Maria Pellowska, Elżbieta Jagodzińska, 
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Janina Czaja, Alina Rumpczyk,  
Oliwia Słomińska, Janina Dziemińska 
 
 

11. Zajęcia wyrównawcze  
kl. IV-VI (matematyczne) 

Anna Cygert 

12. Zajęcia wyrównawcze  
kl. IV-VI (humanistyczne) 

Oliwia Słomińska 

13. Zajęcia wyrównawcze  
kl. VII  -  VIII –  
przedmioty humanistyczne 

Joanna Gralka 

14. Zajęcia wyrównawcze 
 kl. VII -  VIII –  
matematyczne 

Renata Konkol 

15. Zajęcia korekcyjno – 
kompensacyjne kl. I - VIII 

Ewa Zorn, Maria Pellowska, Alina Rumpczyk 

 

II  Kalendarz roku szkolnego       

1. Wydarzenia 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2 września 2019 r. 

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 
(poniedziałek) – apel 
14.10.2019r. 

Wszystkich Świętych 1 listopada (piątek) 

Święto Niepodległości 11 listopada (poniedziałek)- 
apel 08.11.2019r. (w piątek) 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   
dla przedszkola, uczniów SP i  PG, zajęcia  
opiekuńcze  

punkt 2. 

Imieniny szkół/ Święto Patrona  26 listopada (wtorek) 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018r. 

Nowy Rok 1 stycznia 2020 r. (środa) 

Święto Trzech Króli 6 stycznia 2020r. 
(poniedziałek) 

Klasyfikacyjne posiedzenie RP 07 stycznia 2020r. (wtorek) 

Zakończenie I półrocza 25 stycznia  

Początek II półrocza ostatni tydzień stycznia  

Ferie zimowe  13– 26 stycznia 2020r. 

Rekolekcje wielkopostne (w IV tygodniu Postu) do uzgodnienia(IV tydzień 
Wielkiego Postu) 

Wiosenna przerwa świąteczna 09 – 14 kwietnia 2020 r. 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w 

szkole podstawowej – w klasie VIII 

21,22,23 kwietnia 2020 
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Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych     
dla uczniów z klas I – VIII szkoły podstawowej   

Ustalą dyrektorzy gminy 
Kościerzyna 

Święto Konstytucji, Flagi, UE  01-03 maja 2020r.  (piątek, 
sobota, niedziela) 

Boże Ciało 
 

11 czerwca 2020r. 

Dzień wolny od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych     
dla uczniów z klas I – VIII szkoły podstawowej   

12 czerwca 2020r. (piątek) 

Dzień Dziecka. Dzień  sportu szkolnego 
 

31.05.(piątek) lub 04.06. 
(poniedziałek) 

Roczne klasyfikacyjne posiedzenie RP 
 

 16 czerwca 2020 r. 
(poniedziałek) 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 

 26 czerwca 2020 roku  
 

Ferie letnie  27 czerwca –  31 sierpnia 
2020r. 

 

 

 

2.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez konieczności odpracowania  

      (pełnimy dyżury opiekuńcze dla dzieci przedszkolnych i szkolnych):  

 02, 03 stycznia – czwartek i piątek po Nowym roku – dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych dla  uczniów z klas I – VIII szkoły podstawowej, przedszkole wg planu, 

 21, 22, 23  kwietnia – dni egzaminu ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych dla  uczniów z klas I – VII szkoły podstawowej, przedszkole wg planu, 

 04, 05 maja – poniedziałek, wtorek po świętach majowych – dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych dla  uczniów z klas I – VIII szkoły podstawowej, przedszkole 

wg planu, 

 11 czerwca - Boże Ciało, dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  dla 
przedszkola i uczniów SP  

 12 czerwca – piątek po święcie Bożego Ciała, wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych dla  uczniów z klas I – VIII szkoły podstawowej, zajęcia w przedszkolu wg 

planu. 

 

III  Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych 

 
Termin 

  
Zadanie 

 
Odpowiada 
 

Do 10 
września 
2019r. 

Ogłoszenie informatora o egzaminie  ósmoklasisty CKE 

do 30.11.  Zebranie i sprawdzenie danych o uczniach 
przystępujących do egzaminu, 

 przygotowanie listy uczniów 

dyrektor 
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  przekazanie jej w formie elektronicznej dyrektorowi 
właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w 
ustalonym terminie. 

do 30. 09. 
 
 

Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów  
z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu  
 

dyrektor 

do  
30 września 

Zebranie od rodziców deklaracji o wyborze języka obcego, 
który uczeń będzie zdawał na  egzaminie ósmoklasisty 
(dotyczy wszystkich uczniów) 

 

Wychowawcy, 
dyrektor 

 Stwierdzenie uprawnień uczniów ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami, mających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, którzy z powodu 
niepełnosprawności nie mogą samodzielnie czytać lub pisać, 
do zwolnienia z części trzeciej egzaminu. 

 

dyrektor 

30 września Termin wydania opinii PP-P PP-P 

do 30.09. 
oraz do 
24.11. jako 
załącznik 

Przyjmowanie wniosków o dostosowaniu egzaminu do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  

dyrektor 

do 15 
października 

Przedłożenie dyrektorowi szkoły opinii PP-P rodzic (prawny 
opiekun) ucznia 

do 20 
listopada 

Złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prawa do  

egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formach 

dostosowanych do dysfunkcji ucznia  

rodzic (prawny 
opiekun) ucznia 

Od 16 
października, 
nie później 
niż do 30 
listopada 

Dyrektor  jest zobowiązany przekazać w formie 
elektronicznej do OKE listę uczniów przystępujących do 
egzaminu ósmoklasisty zawierającą:  

 imię (imiona) i nazwisko ucznia (słuchacza),  

 numer PESEL,  

 miejsce urodzenia,  

 datę urodzenia,  

 płeć,  

 informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się,  

 rodzaj zestawu egzaminacyjnego,  

 symbol oddziału i numer ucznia  w dzienniku lekcyjnym,  
Do listy dołącza w formie elektronicznej informację o: 

 języku obcym, z którego poszczególni uczniowie 
zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu. 
 

Dyrektor 

na 2 miesiące 
przed, do 
17.02. 

Powołanie zastępcy przewodniczącego SZN Dyrektor 

 styczeń Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół w sprawie Dyrektor 
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pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących przebieg  
egzaminu ósmoklasisty 

luty Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty 
organizowane przez komisję okręgową dla 
przewodniczących i zastępców SZE 

OKE 

do 16.03. 
 
 

Posiedzenie RP 
- Powołanie członków SZE na egzamin ósmoklasisty 
-ustalenie składu i liczebności ZN, wybór przewodniczących 
ZN 

Dyrektor 

pocz. 
kwietnia 

Zebranie rodziców uczniów klasy VIII – informacje dotyczące 
egzaminu 

dyrektor 

pocz. 
kwietnia 

Zapoznanie uczniów klasy VIII z warunkami przebiegu 
egzaminu. Przekazanie INSTRUKCJI DLA UCZNIA (ksero) 

wychowawcy 

 Przygotowanie: 

 Kopert/kartek z nadrukiem: imię i nazwisko ucznia; kod 
ucznia; numer PESEL 

 Numerków na stoliki 

 List uczniów (na drzwi) 

 Przyrządów piśmienniczych i geometrycznych 

 Markerów (czarnych i czerwonych) 

 Szarych / białych dużych kopert 

Przewodniczący 
ZN 

…. kwietnia Przygotowanie sal do egzaminu Wiceprzewodni-
czący ZN 

Nadzór nad przygotowaniem sal egzaminacyjnych dyrektor 

21  kwietnia 
5.00-7.30 

Odbiór arkuszy egzaminacyjnych dyrektor 

Do 7.30 
każdego dnia 
egzaminu 

Przygotowanie (w koszulce) posegregowanych materiałów 
na dany egzamin: 
-koperty z umieszczoną w środku  naklejką z kodem szkoły  
- lista obecności 
-protokół 

dyrektor 

21 kwietnia 
godz. 9:00 
 

Klasa VIII  
- godz. 9:00 z języka polskiego – 120 minut; (dla uczniów ze 
SPE do 180 minut) 
 

 

22 kwietnia 
godz. 9:00 
 

Klasa VIII  
- godz. 9:00 z matematyki – 100 minut; (dla uczniów ze SPE 
do 150 minut) 
 

 

23 kwietnia 
godz. 9:00 

Klasa VIII  
- godz. 9:00 z nowożytnego języka obcego – 90 minut; (dla 
uczniów ze SPE do 135 minut) 
 

 

Terminy 
dodatkowe:  
01 czerwca 
02 czerwca 

 
 
1. język polski, godz. 11:00 
2. matematyka, godz. 11:00 
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03 czerwca 
 

3. nowożytny język obcy, godz. 11:00 

19 czerwca   
 
 

Klasa ósma: Ogłoszenie wyników egzaminu; podanie 
indywidualnych wyników uczniom; dostarczenie 
zaświadczeń szkole 
 

dyrektor, 
wychowawca 

26 czerwca Klasa ósma: Termin wydania zaświadczeń oraz informacji 
zdającym 
 

dyrektor, 
wychowawca 

 

IV  System oceniania w szkole 

 
      Data 

 
Zadanie 

 

06 grudnia 
2019r. 

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną - informacja dla rodziców  
 

19 grudnia 
2020r. 

Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych 
 

03 stycznia Termin wystawienia ocen 
 

07 stycznia Klasyfikacyjne semestralne posiedzenie RP 

30 kwietnia Ostateczny termin egzaminu klasyfikacyjnego z I półrocza 
 

08 maja Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną - informacja dla rodziców 
 

06 czerwca Informacja dla rodziców o planowanych ocenach rocznych 
 

08 czerwca  Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 
 

16 czerwca  Klasyfikacyjne roczne posiedzenie RP 

23 czerwca  Termin przyjmowania podań o egzamin poprawkowy  

25 czerwca  Ostateczny termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego  

do 25 czerwca  Wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu wakacji 
– informacja dla rodziców 

03 lipca Ostateczny termin składania zastrzeżeń do trybu ustalenia klasyfikacyjnych 
ocen rocznych 

10 lipca  Ostateczny termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

Ostatni tydzień  
sierpnia 

Egzamin poprawkowy 
Rada Pedagogiczna organizująca nowy rok szkolny 
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1. Oceniamy  

Klasa 
1 SP 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Język angielski 

Język kaszubski 

Zajęcia 
komputerowe  

Religia  

 

Zachowanie Klasa 
2 SP 

Edukacja 
wczesnoszkolna  

Klasa 
3 SP 

Edukacja  
wczesnoszkolna 

Klasa    
 4 SP 

Język polski 
Język 
angielski 

Język kaszubski Matematyka  Przyroda Historia 

Informatyka Plastyka  Muzyka Technika Religia  Wf 

Język 
niemiecki 

Zachowan
ie 

         ---          ---       ---      --- 

Klasa 
 5 SP  

Język polski 
Język 
angielski 

Język kaszubski Matematyka  Biologia Historia  

Informatyka Plastyka  Muzyka Technika Religia  Wf  

Historia i 
kultura 
Kaszubów 

Zachowan
ie 

Język niemiecki Geografia    ---    --- 

Klasa 
  6 SP 

Język polski 
Język 
angielski 

Język kaszubski Matematyka  Przyroda Historia 

Plastyka Religia      Wf Muzyka   Technika 
Informatyk
a 

Zachowanie 
Historia i 
kultura 
Kaszubów 

Język niemiecki Geografia       ---          --- 

Klasa 
  7 SP 

Język polski 
Język 
angielski 

Język niemiecki Matematyka  Biologia Historia 

Informatyka    Wf Muzyka Geografia  Chemia  Fizyka  

Religia    Plastyka Zachowanie 
 Język 
kaszubski 

---       --- 

Klasa 
8 SP 

Język polski 
Język 
angielski 

Język niemiecki Matematyka  Biologia Historia 

Informatyka Geografia      Wf 
Język kaszub-
ski  

Religia  Fizyka   

Chemia WoS Zachowanie 
Edukacja dla 
beezpieczeńst
wa 

        --- 

 

 

http://sp1.ledziny.w.interia.pl/nauczanie1.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/komp13.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/komp13.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/religia13.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/nauczanie2.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/nauczanie3.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/polski4.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/angielski4.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/angielski4.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/matematyka4.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/przyroda4.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/plastyka4.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/muzyka4.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/religia4.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/wf4.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/polski5.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/angielski5.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/angielski5.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/matematyka5.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/plastyka5.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/muzyka5.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/religia5.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/wf5.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/polski%206.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/angielski.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/angielski.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/matematyka%206.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/przyroda%206.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/religia%206.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/wf.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/polski%206.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/angielski.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/angielski.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/niemiecki.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/matematyka%206.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/informatyka%206.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/polski%206.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/angielski.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/angielski.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/niemiecki.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/matematyka%206.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/informatyka%206.pdf
http://sp1.ledziny.w.interia.pl/wf.pdf
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V  Działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i właściwych 

         warunków nauki i pracy 

 

 Działania  
 

Termin realizacji 

Przeglądy pomieszczeń szkół pod kątem 
bezpieczeństwa i warunków nauki i pracy 

koniec sierpnia 2020 roku 

Kontrola badań okresowych i szkoleń z zakresu bhp  Wg harmonogramu, potrzeb 
pracowników (nowozatrudnieni do 
2. września) 

Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych  
 

Do 15 września 2020 

Termin przeprowadzenia próbnej ewakuacji szkoły  
 

Do uzgodnienia 

Spotkanie uczniów SP z przedstawicielami Policji – 

bezpieczeństwo na drodze, w szkole i w domu, 

konsekwencje niewłaściwych zachowań 

Od września 2019 do czerwca 2020 
pedagog, wychowawcy 

 

VI  Promocja szkoły – imprezy, spotkania, konkursy, inne zadania 

 

     Data 

 

Zadanie 

 
Odpowiedzialni 
 

02.09. 2019 Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 

 

dyrektor, 
opiekun 
ceremoniału, 

do 30.09 Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i uczniów 

Spotkania w grupach 

- przedszkole 

- oddziały przedszkolne 

- klasy I-III 

- klasy IV-VIII 

 
wychowawcy 
oddziałów, 
pedagog,  
 
 

Do 30 września Sprawdziany „na wejściu”  diagnozujące wiedzę i 

umiejętności uczniów klas I i IV  

nauczyciele  
 

wrzesień/paźd

ziernik 

Pasowanie na przedszkolaka – „Biedroneczka” wychowawca 
grupy 1.  
M. Świderska 

10.10.2019r. Ślubowanie klasy I SP  E. Jagodzińska 

14.10.2018r. DEN M. Cygert 

03.10.2019r. Dzień Seniora A. Cupa 
Dziemińska 
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31.10.2019r. Odwiedzamy mogiły z okazji Wszystkich Świętych wychowawcy 
 

w październiku Spotkanie z Policjantem, przedstawicielem Straży 

Pożarnej „Bezpieczna droga do przedszkola, do 

szkoły” 

wychowawcy 

w październiku Październik – miesiącem bibliotek szkolnych – 

„Urodziny biblioteki”, pasowanie na czytelnika 

 
J. Ptaszyńska 

październik  Wstępna diagnoza oddziału „0” M. Pellowska 

w listopadzie Konkursy kuratoryjne – etapy szkolne  

 

nauczyciele 
przedmiotów 

w ciągu roku 

szkolnego 

Wyjazdy na przedstawienia teatralne do Kościerzyny Wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotowcy 

11.11.2019r. Apel z okazji Święta Niepodległości O. Słomińska 

Do uzgodnienia Egzamin próbny w kl. VIII zespoły 
przedmiotowe 

25 listopada  Światowy Dzień Pluszowego Misia – spotkanie z 

przedszkolakami i „0” 

nauczycielki 
przedszkola 
 i edukacji 
wczesnoszkolnej 

26 listopada Imieniny szkoły, ŚWIĘTO PATRONA M. Landowska 

30 listopada Andrzejki szkolne R. Meier 
 

 Konkursy plastyczne  (gminne i powiatowe) – zgodnie 

z propozycjami 

J. Dziemińska 
B. Rekowska 

06 grudnia Mikołajki klasowe Wychowawcy 
 

w ciągu roku 

szkolnego 

Dekoracja głównego korytarza - wystrój świąteczny J. Czaja, 
A. Jereczek 
 

22 grudnia JASEŁKA, KONCERT KOLĘD J. Nakielska,  
A. Prieba 
 

23 grudnia Wigilie klasowe Wychowawcy 
 

08. 03. Ewa, rocznica wyzwolenia Łubiany i okolic M. Cygert 

21. 03. Dzień Wiosny Wychowawcy 
przedszkola i klas 
I – IV  
 

 marzec Turniej Wiedzy Pożarniczej  A.Rumpczyk 
 

marzec Turniej BRD M. Błaszkowski 
 



ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W ŁUBIANIE 

 11 

marzec/kwieci

eń 

Zapoznanie uczniów klasy VIII z warunkami przebiegu 

egzaminu, Instrukcja dla ucznia 

przewodniczący 
ZN 

4. tydzień 

Wielkiego 

Postu 

Rekolekcje wielkopostne nauczycielki 
religii: E. Zorn, 
 J. Nakielska 
 i nauczyciele 

16 lub 24 

kwietnia 

Dzień Ziemi, z ekologią za pan brat;  

Wiosenne sprzątanie świata 

Wychowawcy od 
kl. I do VIII 

do końca 

kwietnia 

Wydanie rodzicom dzieci, które mają obowiązek lub 

mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej 

informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w 

klasie pierwszej 

wychowawca „0” 

1- 3 maja Majowe Święta E. Zorn 

24 maja Dzień Matki M. Pellowska 

w maju Dzień Biedroneczek - czerwono-czarne stroje 

(przedszkole) 

Wszyscy 
wychowawcy 
przedszkola i 
oddziałów „0” 

 maj/czerwiec Wybory samorządu uczniowskiego 

 

Opiekun SU:  
M. Landowska 

01 czerwiec Dzień sportu szkolnego  

 

 n-le wychowania 
fizycznego oraz 
wychowawcy klas 
i pozostali 
nauczyciele 

koniec maja/ 

początek 

czerwca 

FESTYN RODZINNY  dyrektor, 
wychowawcy, 
nauczyciele, 
pracownicy adm. 
i obsługi 
 

w czerwcu Egzamin na kartę rowerową  

 

A. Rumpczyk 
i wychowawca 
klasy IV (J. Gralka) 

w czerwcu Wieczorek pożegnalny ósmoklasistów rodzice 
wychowawcy 

25 czerwca Dzień gospodarczy w klasie i szkole 

 

wychowawcy 

26 czerwca  Zakończenie roku szkolnego dyrektor, 
wychowawcy 

 
Opracowała: B. Rekowska 

 


