
HARMONOGRAM IMPREZ, UROCZYSTOŚCI, KOMKURSÓW, ZAWODÓW SZKOLNYCH 

w ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Lp. Uroczystość/impreza Adresaci 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni Program Cel imprezy/uroczystości 

1. 
Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 2022/2023 
ZS 1.09.2022 r. 

Beata Jaworska 

Marzena Salińska 

Karol Chilewicz 

Msza Święta 

upamiętnienie 83 

rocznicy wybuchu II 

wojny światowej 

 

program  artystyczny 

- aktywny udział uczniów w życiu 

szkoły 

- kultywowanie pamięci 

narodowej, 

- kształtowanie postawy 

patriotycznej 

- integracja społeczności szkolnej 

-  angażowania się i uczestnictwa 

w ważnych wydarzeniach 

szkolnych 

2. Narodowe Czytanie LO, SP 3.09.2022 r. 
Nauczyciele 

języka polskiego 

- odczytanie listu 

Prezydenta RP                                      

-prezentacja sylwetki 

Adama Mickiewicza,                                                                                    

- czytanie Ballad i 

romansów” A. 

Mickiewicza                                                                                                     

- słuchanie muzyki 

romantycznej 

popularyzacja czytelnictwa, 

zwrócenie uwagi na potrzebę 

dbałości o polszczyznę oraz 

poczucia wspólnej tożsamości. 

3. 
Tydzień Profilaktyki 

Chorób Zakaźnych 
SP, LO 09.2022 

Zofia Bednarczuk 

Anna Mandziuk 

-pogadanki w klasach 

-obejrzenie filmu z 

zakresu profilaktyki 

-wykonanie gazetki na 

korytarzu 

-wykonanie plakatów 

przez uczniów 

-poszerzenie wiedzy z zakresu 

profilaktyki, 

-uświadomienie konieczności 

dbania o swoje zdrowie 

4. Spotkanie z policjantem 
Uczniowie 

klas I-III 
14.09.2022 Barbara Kondrat spotkanie, pogadanka  

pogadanka na temat 

bezpieczeństwa dzieci w ruchu 

drogowym, podczas czekania na 



autobus, kontrolowanie 

nawiązywania znajomości z 

obcymi 

5. 
Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka 
P 20.09.2022 

Małgorzata 

Hołosyniuk 

Barbara  Nowak 

Mirosława Panas 

Elżbieta Soroka 

 

zabawy muzyczno-

ruchowe, konkursy  

z wykorzystaniem 

przedmiotów 

nietypowych. 

organizowanie w placówce 

obchodów świąt nietypowych, 

integracja grup przedszkolnych, 

kształtowanie świadomości 

przynależności do „rodziny 

przedszkolnej”, wyzwalanie 

dziecięcej radości podczas zabaw 

z rówieśnikami. 

6. 
Sprzątanie świata 

 
ZS 20.09.2022 r. 

Zofia Bednarczuk 

Iwona Kulik 

Anna 

Kwiatkowska-

Stankiewicz 

Urszula 

Kwiatkowska 

Anna Mandziuk 

 sprzątanie Grabowca  

- budzenie i wzmacnianie 

świadomości ekologicznej 

- promowanie nieśmiecenia,  

- inicjowanie działań, dzięki 

którym zmniejszy się nasz 

negatywny wpływ na środowisko. 

 

7. 

Wyjazd na pokazy z fizyki  

i chemii do Lublina na 

UMCS 

LO 21.09.2022 

Urszula 

Kwiatkowska, 

Anna 

Kwiatkowska- 

Stankiewicz 

Aleksandra 

Chilewicz 

udział w pokazach  

- integracja młodzieży, 

- pogłębianie wiedzy z 

przedmiotów przyrodniczych 

8. 

83 rocznica tragicznych 

wydarzeń. Uroczystości 

Grabowiec-Góra. 

ZS 25.09.2022 

Agata Łaszyńska- 

Sioma 

Karol Chilewicz 

program artystyczny 

w wykonaniu kl. 8 

- kształtowanie postawy 

patriotycznej, 

- formowanie świadomości 

narodowej, 

- szacunek wobec tradycji, historii, 

wartości i symboli narodowych 

 



9. Spotkanie z policjantem 

P 

26.09.2022 r. Elżbieta Soroka spotkanie, pogadanka 

- pogadanka na temat 

bezpieczeństwa przedszkolaków  

w ruchu drogowym, 

- rozpoznawanie i nazywanie 

niektórych znaków drogowych, 

10. Dzień Języków Obcych ZS 26.09.2022 r. 

Anna Mandziuk 

Joanna Szatraj 

Aleksandra 

Chilewicz 

Anna Danilczuk 

Agata Łaszyńska - 

Sioma 

KWOKA Konkurs 

wiedzy o krajach 

anglojęzycznych; 

Konkurs na lapbook  

o życiu Królowej 

Elżbiety II  

- wzmocnienie zainteresowania 

nauką języków obcych, 

- propagowania nauki języków 

obcych, oraz różnorodności 

kulturowej. 

11. 

 

Dzień Głośnego Czytania  

w bibliotece szkolnej 

 

 

SP 

29.09.2022 r. Bożena Momot spotkanie czytelnicze 

- propagowanie czytelnictwa 

wśród najmłodszych, 

- poznanie twórczości autorów dla 

dzieci, 

- doskonalenie umiejętności 

czytania 

12. 

 

 

 

Dzień Chłopaka Klasa III SP 30.09.2022 Barbara Kondrat wyjście do Pizzerni  
- integracja zespołu klasowego, - 

kultura spożywania posiłków 

13. Dzień  Chłopaka P 30.09.2022 r. 

Małgorzata 

Hołosyniuk 

Barbara Nowak 

Mirosława Panas 

Elżbieta Soroka 

zabawy integracyjne  

- nawiązywanie relacji 

rówieśniczych,  

- integracja grupy przedszkolnej. 

14. Dzień Chłopaka 

 

 

 

LO 

04.10. 2022 
Wychowawcy 

liceum 

wyjazd do kina na 

film „Orlęta Grodno 

1939” 

- integracja młodzieży licealnej 

- kulturalne spędzanie wolnego 

czasu 

- rozwijanie zainteresowań 

historycznych 

15. 
Wycieczka do Miejsc 

Pamięci – Bełżec, 

 

SP, kl. VIII 06.10.2022 

Agnieszka 

Jałowicka 

Hanna Pedowska 

wyjazd 

- kształtowanie tożsamości 

narodowej, 

- poznawanie historii, 



Tomaszów Lubelski, 

Komarów 

- integracja młodzieży 

17. 
Październik Miesiąc 

Bibliotek Szkolnych 

 

 

 

SP 10.2022 r. Bożena Momot 

spotkania 

pogadanki 

konkurs czytelniczy 

- zaakcentowanie Święta Bibliotek 

Szkolnych 

-propagandowanie 

zainteresowania książką 

- rozbudzanie i kształtowanie 

kultury czytelniczej 

 

18. Święto Edukacji Narodowej ZS 14.10.2023 

Anna Mandziuk 

Aleksandra 

Chilewicz 

Rada Rodziców 

uroczysta akademia 

- kształcenie postawy szacunki do 

nauczycieli i pracowników szkoły, 

- pielęgnowanie tradycji, 

- integracja społeczności szkolnej 

 

19. 
XXII Dzień Papieski – pod 

hasłem „Blask Prawdy” 
ZS 17.10.2022 

Agata Kowalczyk 

Karol Chilewicz 

program artystyczny 

w wykonaniu uczniów 

klas I-III 

-przybliżenie życiorysu Świętego 

Jana Pawła II 

-wyjaśnienie hasła tegorocznego  

Dnia Papieskiego 

-ukazanie postaci Św. Jana Pawła 

II jako wielkiego Polaka 

- ukazanie, że piękno i dobro to 

najwyższe wartości, o których 

pisał Papież. 

20. Dzień Drzewa SP 10.2022 
Zofia Bednarczuk 

Iwona Kulik 

prowadzenie 

pogadanki na temat 

funkcji lasów i drzew, 

gazetka 

- budzenie i wzmacnianie 

świadomości ekologicznej 

- inicjowanie działań, dzięki 

którym zmniejszy się nasz 

negatywny wpływ na środowisko 

- promowanie postaw 

proekologicznych 

21. Szkolny Dzień Profilaktyki SP 20.10.2022 

Iwona Kulik 

Ewa Radelczuk 

Agata Kowalczyk 

warsztaty 

profilaktyczne dla 

uczniów, nauczycieli, 

rodziców 

- kształtowanie odpowiednich 

postaw, 

- uświadomienie uczniom, 

rodzicom jakie są zagrożenia 



związane z przemocą, w tym 

werbalną, hejtingiem 

 

 

 

22. 

 

 

 

Ślubowanie uczniów klas 

pierwszych 

 

 

 

SP 

 

 

 

26.10.2022 

 

Jolanta Bednaruk 

vel Bednarczuk 

Jarosław Kudyba 

Karol Chilewicz 

program artystyczny, 

inscenizacja 

zespołowa i 

indywidualna 

-zapoznanie z prawami i 

obowiązkami ucznia klasy I, 

poznanie symboli narodowych, 

-rozwijanie umiejętności w 

zakresie recytacji, 

-kształtowanie czynnej postawy 

wobec praw i obowiązków ucznia 

23. 
Dzień Uśmiechu  

i Życzliwości 
SP 11.2022 

Agata Kowalczyk 

Iwona Kulik 

Ewa Radelczuk 

- tworzenie plakatów, 

haseł o życzliwości, 

wystawa na korytarzu 

szkolnym, 

- stworzenie 

Szkolnego Dekalogu 

Człowieka 

Życzliwego, 

- Teleturniej dobrych 

manier 

- wdrażanie do pozytywnych 

zachowań, 

- oswajanie z emocjami,  

- promowanie właściwych postaw 

społecznych, 

- uświadomienie dzieciom, jak 

ważną rolę w życiu odgrywa 

uśmiech, 

- zachęcanie do czynienia dobrych 

uczynków, 

- promowanie życzliwości 

- integracja grupy. 

24. Święto Ziemniaka P 11.2022r Mirosława Panas 
zabawy plastyczno - 

techniczne 

- rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się dzieci na  

określony temat, 

- kształtowanie sprawności 

manualnej. 

25. 
Narodowe Święto 

Niepodległości 
ZS 10.11.2022 

Barbara Kondrat 

Karol Chilewicz 
część artystyczna 

- kształtowanie postawy 

patriotycznej, 

- formowanie świadomości 

narodowej, 

- szacunek wobec tradycji, historii, 

wartości i symboli narodowych 

26. Zaduszki poetyckie SP 24.11.2022. 

Agata Łaszyńska- 

Sioma 

Karol Chilewicz 

program artystyczny 
- upowszechnienie dorobku 

kulturowego, 



- rozwijanie zdolności i 

zainteresowań, 

Poszanowanie dla tradycji  

i kultury 

27. 
Dzień Pluszowego Misia w 

bibliotece 

 

 

 

SP 
25.11.2022 r. Bożena Momot spotkanie w bibliotece 

- zapoznanie dzieci z historią 

powstania Święta Pluszowego 

Misia 

- rozwijanie zainteresowania 

literaturą dziecięcą 

 

28. Święto Pluszowego  Misia P 25.11.2022 
Wychowawcy 

przedszkola 
zabawy integracyjne 

- zapoznanie dzieci z tradycją 

Święta Pluszowego Misia, 

- współpraca z GOK i biblioteką. 

- nabywanie umiejętności pracy w 

zespole. 

29. Zabawa andrzejkowa 

P 

28.11.2022 
Wychowawcy 

przedszkola 

zabawy ruchowe przy 

muzyce 

- zapoznanie z tradycją zabawy, 

-integracja grup przedszkolnych, 

wspólny taniec przy  muzyce 

30. Konkurs recytatorski Kl. 4-8 11.2022. 

Agnieszka  

Jałowicka 

Beata Jaworska 

Renata 

Pieczykolan, 

Agata Łaszyńska -

Sioma 

konkurs recytatorski – 

poezja Marii 

Konopnickiej 

- rozwijanie zainteresowań i 

zdolności uczniów, 

- kształtowanie zdolności 

recytatorskich, 

- uczenie zdrowej rywalizacji, 

- promocja talentów 

31. 
Konkurs kolęd w klasach I- 

III. 

 

 

kl. I - III 19.12.2022 

Agata Kowalczyk 

Jolanta Bednaruk 

vel Bednarczuk 

Karol Chilewicz 

indywidualne 

śpiewanie kolęd 

- kultywowanie 

Bożonarodzeniowych tradycji 

-rozwijanie zainteresowań 

muzycznych 

- kształcenie umiejętności odwagi 

32. Zabawa andrzejkowa 

 

kl. I-III 25.11.2022 
Wychowawcy kl. 

I- III 
zabawa taneczna 

Integracja zespołów klasowych, 

kultura zachowania, wspólny 

taniec, wyczucie rytmu 

33. Wizyta Świętego Mikołaja 
Uczniowie 

kl. I-III 
06.12.2022 

Wychowawcy kl. 

I- III 

wizyta  św. Mikołaja 

w klasach 
tradycje mikołajkowe 



34. Wizyta Świętego Mikołaja 

 

P 
6.12.2022 

Wychowawcy 

przedszkola 

wizyta św. Mikołaja w 

przedszkolu 

- tradycje mikołajkowe, 

- integracja zespołu klasowego, 

 

 

35. 
Mikołajki w bibliotece – 

Mikołajkowe czytanie 

 

kl. I-III 
6.12.2022 r. Bożena Momot spotkanie czytelnicze 

- upowszechnianie czytelnictwa, 

- wprowadzenie uczniów w 

atmosferę Świąt Bożego 

Narodzenia 

36. Jasełka bożonarodzeniowe 
 

ZS 
21.12.2022 

Ks. Daniel Wójcik 

Agata Łaszyńska 

 -Sioma 

program artystyczny 

śpiewanie kolęd 

- aktywny udział uczniów w życiu 

szkoły 

-kształtowanie postawy 

chrześcijańskiej 

- kultywowanie tradycji jasełek 

bożonarodzeniowych 

-przypomnienie sensu świąt 

Bożego Narodzenia 

 

37. Zabawa karnawałowa 

 

Kl. I-III styczeń 2023 
Wychowawcy kl. 

I- III 
zabawa taneczna 

Integracja zespołów klasowych, 

kultura zachowania, wspólny 

taniec, wyczucie rytmu 

38. Zabawa karnawałowa 

 

 

P 

styczeń 2023 
Wychowawcy 

przedszkola 

zabawy ruchowe przy 

muzyce 

- Poznanie znaczenia słowa 

karnawał, 

- czerpanie radości ze wspólnej 

zabawy, 

- zachęcanie do brania udziału we 

wspólnych zabawach i tańcach 

podczas imprez przedszkolnych. 

39. 
Dzień Bez Agresji i 

Przemocy 
ZS 02.2023 r. 

Agata Kowalczyk 

Iwona Kulik 

Ewa Radelczuk 

- konkurs na hasło 

promujące życie bez 

przemocy i agresji 

- zajęcia kulinarne – 

„Upiec złość” 

 

- promowanie właściwych postaw 

społecznych, 

- uświadomienie uczniom 

szkodliwości zachowań 

agresywnych, 

- pokazanie alternatywnych 

sposobów radzenia sobie ze 

złością, 



- uświadomienie uczniom 

potrzeby bezpieczeństwa, 

 

40. 
Dzień Bezpiecznego 

Internetu w bibliotece 

 

SP 
7.02.2023 r. Bożena Momot 

- zajęcia w bibliotece 

- wystawa książek 

(komputer, Internet) 

- promowanie działań na rzecz 

bezpiecznego korzystania z 

Internetu 

 

41. 

80. Rocznica wysiedlenia 

mieszkańców Grabowca  

i okolic 

ZS luty 2023 r. 

Krystyna 

Zienkiewicz 

Karol Chilewicz 

część artystyczna 

- kształtowanie postawy 

patriotycznej, 

- formowanie świadomości 

narodowej, 

- szacunek wobec tradycji, historii, 

wartości i symboli narodowych 

42. 
Międzynarodowy Dzień 

Pisarzy 

 

 

SP 3.03.2023 r. Bożena Momot 

- spotkanie 

czytelnicze, 

pogadanka 

- promowanie literatury i 

twórczości pisarzy, 

- rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych 

 

43. Dzień Kobiet 
uczniowie 

kl. III 
8.03.2023 Barbara Kondrat  

integracja zespołu klasowego, 

składanie życzeń 

44. Dzień Małych Kobiet 

 

P 8.03.2023 
Wychowawczy 

przedszkola 

- zabawy ruchowe, 

- pogadanka 

- świętowanie w grupie 

przedszkolnej, 

- poznanie zawodu mojej mamy. 

45. Powitanie wiosny 
P 

21.03. 2023 
Wychowawcy 

przedszkola 
topienie Marzanny 

- poznanie tradycji i zwyczajów 

powitania wiosny. 

46. Powitanie wiosny 
uczniowie 

kl. III 
21.03.2023 

Wychowawcy klas 

I-III 
topienie Marzanny - podtrzymywanie tradycji 

47. Pierwszy Dzień wiosny 

 

 

ZS 21.03.2023 

Anna Mandziuk 

Aleksandra 

Chilewicz 

zabawy integracyjne 

- integracja społeczności szkolnej, 

- doskonalenie sprawności 

fizycznej, 

- rozwijanie kreatywności 

 

48. 
Dzień Matematyki 2022 – 

ogólnopolski turniej 

 

 

ZS 
03.2023 r. 

Marzena Salińska, 

Iwona Karczmarz, 

Dorota Zapalska 

- konkursy, zagadki, 

rebusy 

- udział w ogólnopolskiej akcji 

- zainteresowanie uczniów 

matematyką 



popularyzowania wiedzy 

matematycznej poprzez 

zabawę, quizy.  

49. Dzień Liczby Pi ZS 03.2023 r. 

Marzena Salińska, 

Iwona Karczmarz, 

Dorota Zapalska 

wykonanie plakatów, 

gazetek szkolnych; 

w starszych klasach 

przybliżenie liczby pi 

– geneza, 

zastosowanie, liczba 

pi w literaturze 

- udział w ogólnopolskiej akcji 

- zainteresowanie uczniów 

matematyką 

50. Konkurs czytelniczy  ZS 03.2023. 

Agnieszka  

Jałowicka 

Beata Jaworska 

Renata 

Pieczykolan, 

Agata Łaszyńska -

Sioma 

„Czytam bo lubię” 

- propagowanie czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży, 

- wzbudzanie zainteresowania 

literaturą, 

- kształtowanie umiejętności 

pięknego czytania, 

- promowanie młodych talentów. 

51. Dzień Świętego Patryka ZS 16.03.2023 r. 

Aleksandra 

Chilewicz 

Joanna Szatraj 

Agata Łaszyńska – 

Sioma 

Anna Mandziuk 

- gazetka 

informacyjna na 

korytarzu, 

- uczniowie ubrani na 

zielono, 

- quiz wiedzy o 

Irlandii. 

- propagowanie nauki języki 

obcych; 

- kultywowanie zwyczajów i 

tradycji charakterystycznych dla 

krajów anglojęzycznych. 

52. Dzień Książki dla Dzieci 

 

 

SP 

 

 

3.04.2023 r. 

Bożena Momot 

- gazetka na korytarzu, 

- spotkanie czytelnicze 

 

- budzenie i rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych u 

dzieci, 

- kształtowanie szacunku do 

książki, 

 

53. Dzień Tolerancji ZS 04.2022 r. 

Agata Kowalczyk 

Iwona Kulik 

Ewa Radelczuk 

- ekspozycja hasło: 

„Każdy inny, wszyscy 

równi”, 

- kształtowanie postawy 

akceptacji, tolerancji, szacunku 

- wzmacnianie właściwych postaw 

społecznych 



- obejrzenie filmów  

o tolerancji, 

- konkurs o tolerancji. 

 

- integracja uczniów 

54. Dzień Ziemi ZS 04.2022 r. 

Zofia Bednarczuk 

Iwona Kulik 

Anna 

Kwiatkowska-

Stankiewicz 

 

happening ulicami 

Grabowca, gazetka na 

korytarzu 

- budzenie i wzmacnianie 

świadomości ekologicznej 

- inicjowanie działań, dzięki 

którym zmniejszy się nasz 

negatywny wpływ na środowisko 

- promowanie postaw 

proekologicznych 

55. Konkurs ortograficzny ZS 04.2022. 

Agnieszka  

Jałowicka 

Beata Jaworska 

Renata 

Pieczykolan, 

Agata Łaszyńska -

Sioma 

konkurs ortograficzny 

- mobilizowanie do poznawania i 

utrwalania reguł ortograficznych, 

- zachęcanie do zabawy ortografią, 

- rozwijanie zainteresowania 

językiem polskim, 

- wyłonienie Mistrza Ortografii. 

56. 

Uroczyste zakończenie 

roku szkolnego dla klasy 

IV LO 

LO 28.04.2023 Anna Danilczuk cześć artystyczna 

- angażowania się i uczestnictwa 

w ważnych wydarzeniach 

szkolnych 

- aktywny udział uczniów w życiu 

szkoły 

 

57. 
Akademia z okazji rocznicy 

konstytucji 3 Maja. 
ZS 04.05.2023 

Renata 

Pieczykolan 

Karol Chilewicz 

część artystyczna 

- kształtowanie postawy 

patriotycznej, 

- formowanie świadomości 

narodowej, 

- szacunek wobec tradycji, historii, 

wartości i symboli narodowych 

 

58. Dzień Patrona ZS 05.2022. 
Beata Jaworska 

Karol Chilewicz 

uroczysty apel, 

konkursy 

- rozbudzanie zainteresowania 

polską kulturą i tradycją,  

- poznanie patrona szkoły, 



- szerzenie polskiej kultury i 

tradycji,  

- rozwijanie zdolności uczniów. 

59. 

Wystawa książek Henryka 

Sienkiewicza i o Henryku 

Sienkiewiczu 

 

 

ZS 
4.05.2023 r. Bożena Momot 

wystawa książek i 

publikacji 

- uczczenie rocznicy urodzin 

pisarza, 

- przybliżenie postaci Patrona 

społeczności szkolnej, 

- popularyzowanie zbiorów 

bibliotecznych 

60. Dzień Niezapominajki ZS maj 2023 r. 

Zofia Bednarczuk 

Iwona Kulik 

 

wystawa  

- budzenie i wzmacnianie 

świadomości ekologicznej 

- inicjowanie działań, dzięki 

którym zmniejszy się nasz 

negatywny wpływ na środowisko 

- promowanie postaw 

proekologicznych 

61. 
Wycieczka do Kazimierza 

Dolnego 

 

Kl. III SP 
czerwiec Barbara Kondrat wyjazd turystyczny 

poznawanie zabytków naszego 

kraju, rejs statkiem, 

bezpieczeństwo w czasie 

wycieczki, integracja grupy 

62. 
Dzień Dziecka – piknik w 

Dańczypolu 
ZS 1.06.2023 

Urszula 

Kwiatkowska 

Aleksandra 

Chilewicz 

Anna Mandziuk 

Rada Rodziców 

piknik 

- integracja społeczności szkolnej, 

- wspólne zabawy i konkursy 

- odkrywanie talentów szkolnych 

 

63. 
Uroczyste zakończenie 

Roku Szkolnego 2022/2023 
ZS 23.06.2023 

Z. Bednarczuk 

K. Chilewicz 
część artystyczna 

- aktywny udział uczniów w życiu 

szkoły 

- integracja społeczności szkolnej 

-  angażowania się i uczestnictwa 

w ważnych wydarzeniach 

szkolnych 

Konkursy szkolne, międzyszkolne, zawody sportowe 

 
Biegi przełajowe „Dla 

Niepodległej” 
kl. 4-8 

październik, 

listopad 2022 

Krzysztof 

Karczmarz 
biegi przełajowe 

-uczczenie rocznicy odzyskania 

niepodległości, 



-integracja dzieci i młodzieży, 

-rywalizacja fair play 

1. 
Konkurs recytatorski 

„Wiersz o Ojczyźnie” 

 

Kl. 1-3 
listopad 2022 

Jolanta Bednaruk 

vel Bednarczuk 

Jolanta 

Sieczkowska 

Elżbieta 

Pomazanka 

recytacja wierszy 

-rozwijanie zdolności 

recytatorskich, 

-zainteresowanie uczniów poezją, 

-dostrzeganie humoru w utworach 

poetyckich, 

-zachęcanie dzieci do 

przezwyciężania własnej 

nieśmiałości poprzez występy 

przed publicznością , 

-uczenie rywalizacji w przyjaznej 

atmosferze 

- rozwijanie wrażliwości 

literackiej o tematyce 

patriotycznej, w 

2. 
Quiz „Dzień bezpiecznego 

Internetu” 

Uczniowie 

kl. 1-3 
luty 2023 Barbara Kondrat 

konkurs wiedzy  

w klasach I, II, III 

DBI ma na celu przede wszystkim 

inicjowanie i propagowanie 

działań na rzecz bezpiecznego 

dostępu dzieci i młodzieży do 

zasobów internetowych, 

zaznajomienie rodziców, 

nauczycieli i wychowawców z 

problematyką bezpieczeństwa 

online oraz promocję 

pozytywnego wykorzystywania 

internetu. 

3. Turniej „Skakanka” Kl. 4-8 grudzień 2022 
Krzysztof 

Karczmarz 
konkurs sportowy 

-integracja dzieci i młodzieży, 

-promowanie zdrowego stylu 

życia, 

-bezpieczeństwo podczas imprez 

masowych.  

4. 
Konkurs matematyczny 

„Mistrz Rachunków” 
Kl. 1-3 Mmarzec 2023 

Jolanta Bednaruk 

vel Bednarczuk 

konkurs wiedzy 

matematycznej 

- rozbudzanie zainteresowań 

matematycznych, 

- kształcenia postaw rywalizacji,   



5. 

Konkurs polonistyczny 

„Mistrz Poprawnej 

Pisowni” 

Kl. 1-3 kwiecień 2-23 Jarosław Kudyba 
konkurs wiedzy 

polonistycznej 
 

6. 

Konkurs o krajach 

niemiecko i 

anglojęzycznych. 

Klasy 7-8 maj 2023 

Nauczyciele 

języka 

niemieckiego i 

angielskiego 

konkurs online 

- poznanie kultury, geografii i 

obyczajów w krajach niemiecko i 

anglojęzycznych 

- promowanie wśród uczniów 

nauki języków obcych 

- nauka zdrowej rywalizacji. 

7. 
Konkurs plastyczny - 

,,Sienkiewicz w liczbach” 
Klasy  4-8 kwiecień 2023 

Marzena Salińska 

Iwona Karczmarz 

Dorota Zapalska 

wykonanie prac 

plastycznych przez 

uczniów 

- popularyzacja matematyki oraz 

propagowanie i rozwijanie 

aktywności artystycznej wśród 

uczniów, 

- ukazywanie korelacji 

matematyki z innymi 

przedmiotami, 

- rozwijanie pomysłowości i 

wyobraźni uczniów 

 

8. 
Udział w Światowym Dniu 

Tabliczki Mnożenia 
Klasy 4-8 7.10.2022 

Marzena Salińska 

Iwona Karczmarz 

Dorota Zapalska 

zawody w znajomości 

tabliczki mnożenia 

- uczenie zdrowej rywalizacji, 

- przypomnienie tabliczki 

mnożenia, 

 

9. Konkurs szachowy klas II. Klasy 2 maj 2023 Jarosław Kudyba konkurs szachowy 
- uczenie zdrowej rywalizacji, 

- kształcenie logicznego myślenia 

10. 
Konkurs „Poznajemy Parki 

Krajobrazowe Polski” 

 

Klasy 7-8 

01.2023 r. – 

03.2023 r. 
Iwona Kulik konkurs tematyczny 

- rozbudzanie ciekawości  

o otaczającym świecie, 

zainteresowań geograficznych, 

- motywacja do samokształcenia  

i pogłębiania wiedzy, także  

o środowisku lokalnym 

- kształtowanie umiejętności 

korzystania z różnych źródeł 

informacji geograficznej, 

- uczenie zdrowej rywalizacji 



11. Halowy turniej piłki nożnej Klasy 4-6 luty 2023 
Krzysztof 

Karczmarz 
turniej sportowy 

-promowanie zdrowego stylu 

życia, 

-promowanie zasad fair play, 

-integracja dzieci. 

12. 
Szkolny konkurs „Mistrz 

Matematyki 2022” 
Klasy 4 - 8 03.2023 r. 

Marzena Salińska,  

Iwona Karczmarz, 

Dorota Zapalska 

- przeprowadzenie 

dwóch etapów 

konkursu  

– uczniowie 

rozwiązują zestawy 

zadań 

- zainteresowanie uczniów 

matematyką 

13. 
Konkurs „Przyrodnik 

Roku” dla uczniów SP 

 

 

 

Klasy 5-6 

04.2023 r. Iwona Kulik konkurs tematyczny 

- rozbudzanie ciekawości  

o otaczającym świecie, 

zainteresowań geograficznych, 

- motywacja do samokształcenia  

i pogłębiania wiedzy, także  

o środowisku lokalnym 

- kształtowanie umiejętności 

korzystania z różnych źródeł 

informacji geograficznej, 

- uczenie zdrowej rywalizacji 

14. 
„Turniej proekologiczny 

chemiczno - biologiczny”         

 

04.2023 r. 

Zofia Bednarczuk, 

Urszula 

Kwiatkowska, 

Anna Mandziuk 

przeprowadzenie testu 

wiedzy z zakresu 

biologii i chemii 

-poszerzenie wiedzy z zakresu 

biologii i chemii, 

-kształtowanie odpowiedzialności 

za stan własnego środowiska 

15. 
Międzyszkolny Konkurs 

Piosenki Angielskiej 
SP V 2023 

Aleksandra 

Chilewicz 

Anna Mandziuk 

Joanna Szatraj 

Agata Łaszyńska- 

Sioma 

konkurs 

- prezentacja umiejętności 

wokalnych, propagowanie i 

motywacja do nauki języka 

angielskiego przez piosenkę,  

- promocja szkoły w środowisku. 

16. 

Szkolny konkurs 

geograficzny ,,Przez Polskę 

i Europę”. 

 

 

Klasy 7 

05.2023 r. Iwona Kulik konkurs 

- rozbudzanie ciekawości  

o otaczającym świecie, 

zainteresowań geograficznych, 

- motywacja do samokształcenia  



 i pogłębiania wiedzy, także  

o środowisku lokalnym 

- kształtowanie umiejętności 

korzystania z różnych źródeł 

informacji geograficznej, 

- uczenie zdrowej rywalizacji 

17. 
„Dzień bezpiecznego 

Internetu” 

Klasy LO, 

SP 
III 2023 Janusz Baran 

wykonanie plakatu, 

scratch - projekt 
Korelacja międzyprzedmiotowa 

18. Turniej piłki siatkowej 
LO II, III, 

IV 
IV 2023 Janusz Baran 

Zasady organizacji 

zawodów  

Zdrowa rywalizacji, popularyzacja 

siatkówki 

19. Dzień Dziecka P 01.06 2023 
Wychowawcy 

przedszkola 
zabawy w plenerze 

- poznanie praw i obowiązków 

dziecka , 

- kulturalne zachowanie podczas 

wspólnych zabaw, 

- rozwijanie tolerancji dla dzieci o 

odmiennym wyglądzie i stylu 

życia, 

- zaprezentowanie dzieci z 

różnych stron świata. 

 

 

 

 

 

 


