
1 

 

 

PROGRAMY     PROJEKTY  KONKURSY  ZAWODY 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 

Działania Tytuł Autor i osoby 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

Cel Nacobezu 
(w pracy z uczniami) 

 Efekty Termin realizacji 
Adresaci 

1.Program zajęć 
W przedszkolu 

Justyna Krawczyk � Zaznajomienie uczniów 
z językiem angielskim 

� Zna podstawowe 
zwroty i 
wyraŜenia w 
języku angielskim 

� Potrafi posługiwać się 
poznanymi zwrotami 
językowymi 

2011/ 2012 
 Dzieci z oddziału 
przedszkolnego 

 

PROGRAMY 

2. Mali Polacy w 
zjednoczonej Europie 

Jolanta Łęcka 
Anita Morawska –

Wasielak 
Justyna Krawczyk 

� Popularyzacja dorobku 
artystycznego solistów 
dziecięcych. 

� Popularyzacja  
śpiewania i 
kierunkowanie 
właściwego repertuaru. 

� Wymiana pomysłów, 
doświadczeń w 
zakresie 
upowszechniania  
śpiewu wśród dzieci. 

� Promocja dziecięcej 
twórczości 
artystycznej. 

� Rozwijanie otwartości 
na jednoczącą się 
Europę. 

� Przełamywanie barier 
kulturowych. 

� Doskonalenie 
umiejętności 
językowych. 

� Potrafi 
prawidłowo , w 
sposób 
komunikatywny i 
zrozumiały 
zaprezentować 
tekst piosenki w 
języku obcym 

� Udział uczniów w 
festiwalu, 

� Osiągnięcia uczniów 
klas I-VI 

V 2012 
Uczniowie szkół 
podstawowych z 
terenu Miasta i 
Gminy Nowe 
Skalmierzyce 
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3. Poczytaj mi 
przyjacielu. 
CEO 

 Katarzyna 
Onisczuk 

Danuta Szymczak 
Alina Banaszak 

� wspieranie rozwoju 
dzieci – głośne czytanie 
rozwija ich wyobraźnię, 
pamięć, pomysłowość, 
wzbudza w nich 
ciekawość świata, uczy 
wartości moralnych; 

� budowanie 
emocjonalnych więzi 
między czytającymi i 
słuchającymi; 

� kształtowanie nawyku 
czytania ksiąŜek i 
promowanie 
czytelnictwa wśród 
najmłodszych; 
 

� poprzez czytanie i 
zabawę poznaję 
młodszych 
kolegów i 
koleŜanki w 
przedszkolu; 

� mogę pokazać 
swoje talenty 
artystyczne 
szerszej 
publiczności; 

� promuję swoją 
szkołę na stronie 
CEO 

� najwaŜniejszym efektem 
jest kształtowanie 
nawyku czytania ksiąŜek 
i promowanie 
czytelnictwa nie tylko 
wśród przedszkolaków, 
ale równieŜ uczniów 
realizujących program; 

� zaangaŜowanie uczniów 
w przygotowanie 
przedstawień, występy 
przed duŜą publicznością 
– kształtują poczucie 
własnej wartości, uczą 
współpracy w grupie; 

� inscenizacje 
uatrakcyjniają młodym 
widzom pobyt w 
przedszkolu 

2011/2012 
Uczniowie kl.0-VI 

Szkoły 
Podstawowej 

W 
Skalmierzycach 

4. Szkoła z klasą Alina Stryjak – 
koordynator 

Wszyscy 
nauczyciele 

� promowanie 
wykorzystywania 
nowoczesnych 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 
(TIK) w edukacji  i 
nauce 

� praca z uczniami 
metodą projektów 
edukacyjnych z 
wykorzystaniem 
TIK 

 

�  rozwijanie 
umiejętności 
samodzielnego 
myślenia, 
odpowiedzialnego 
korzystania ze źródeł i 
wykorzystywania 
wiedzy w praktyce 

 

2011/2012 
Uczniowie  
kl. IV-VI 
Szkoły 

Podstawowej 
w Skalmierzycach 

 

5. SUS- OK.  Jolanta Łęcka 
Justyna Krawczyk 
Beata Sochacka 

� Podniesienie jakości 
pracy szkoły 

� korzysta z 
wypracowanych 
metod i technik 
OK 

� Osiąga wyŜsze wyniki 
w nauce,  

� Chętnie i samodzielnie 
rozwiązuje zadania 
domowe 

2011/2012 
Uczniowie  

kl.I-VI 
Szkoły 

Podstawowej 
W 

Skalmierzycach 
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 6. Aktywnie po 
zdrowie – 
Ogólnopolski program 
organizowany przez 
Fundację BOŚ 

Beata Sochacka 
Jolanta Łęcka 

Danuta Szymczak  

� podniesienie poziomu 
wiedzy dzieci z klas 1 - 
3, oraz ich rodziców na 
temat zaleŜności 
pomiędzy sposobem 
odŜywiania, a stanem 
zdrowia. 

� zna zaleŜności 
między sposobem 
odŜywiania i 
aktywnością 
fizyczną, a stanem 
zdrowia i 
samopoczuciem 

� zna produkty 
słuŜące zdrowiu  

� zmiana nawyków 
Ŝywieniowych 
uczniów  

� podniesienie 
świadomości na temat 
wpływu prawidłowego 
odŜywiania na 
osiągnięcia edukacyjne 

2011/2012 
I edycja „Jesień” 

Uczniowie 
 klas I-III  
Szkoły 

Podstawowej 
w Skalmierzycach 

1.Projekt  
matematyczno-
przyrodniczy 
(kontynuacja projektu 
„Mistrz małych i 
duŜych liczb) 
poszerzony o treści 
działań związane z 
tematyką „ Od 
młynarza do piekarza” 

 Jolanta Łęcka 
Danuta Szymczak 

Alina Stryjak 

� Dostrzeganie zaleŜności 
matematycznych i 
przyrodniczych w 
otaczającym świecie 

� Analizowanie treści 
zadań , poszukiwanie 
rozwiązań 

� Twórcze 
rozwiązywanie 
problemów 
matematyczno-
przyrodniczych  

� wykorzysta 
zdobytą wiedzę 
matematyczno- 
przyrodniczą w 
rozwiązywaniu 
problemów z Ŝycia 
codziennego 

� osiągnięcia uczniów, 
� posługiwanie się 

wiadomościami i 
umiejętnościami 

       w sytuacjach                    
praktycznych   

2011/2012 
Uczniowie klas I – 

VI 
Szkoły 

Podstawowej w 
Skalmierzycach 

I Szkoły 
Podstawowej  

W Rososzycy i 
Lewkowie 
 Konkurs 

matematyczny  
V 2012 

PROJEKTY 

2. Poznajemy naszą 
małą ojczyznę 

 

Katarzyna 
Onisczuk, 
Joanna 
Małkowska 
 

� kształtowanie 
przekonania o wielkiej 
wartości zabytków 
znajdujących się w 
najbliŜszej okolicy; 

� kształtowanie 
toŜsamości narodowej 
przez poznawanie 
kultury tradycyjnej – 
gwary ludowej, starych 
obyczajów, obrzędów, 
tańców, muzyki, pieśni, 
podań, zabudowań, 
sprzętów, ubiorów, itp.  

o uczestniczę w 
wycieczkach i 
poznaję zabytki 
oraz ciekawe 
miejsca w okolicy; 

o przestrzegam zasad 
bezpieczeństwa 
podczas wycieczek 
i zajęć; 

o biorę udział w 
konkursach: na 
opis, plastycznym, 
fotograficznym 
dotyczących małej 
ojczyzny). 

o kształtowanie poczucia 
dumy z własnego 
regionu; 

o poznawanie własnego 
regionu; 

o wzmacnianie poczucia 
własnej wartości przez 
uczestnictwo w 
konkursach; 

o kształtowanie 
zachowań społecznie 
akceptowalnych; 

Rok szkolny 
2011/2012 
Kl. IV-VI 
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� rozbudzanie zdolności 
twórczych, moŜliwości 
artystycznych przez 
udział konkursach 
dotyczących realizacji 
projektu; 

� kształtowanie 
umiejętności 
samodzielnego 
poszukiwania 
potrzebnych informacji  
i materiałów, 

� uwraŜliwienie na 
piękno i 
niepowtarzalność 
róŜnych miejsc w 
najbliŜszej okolicy; 

� poznawanie najbliŜszej 
okolicy i swojego 
regionu z 
przyrodniczego, 
społecznego, 
gospodarczego, 
kulturowego punktu 
widzenia; 

� kształtowanie więzi 
emocjonalnych ze 
swoim miejscem 
zamieszkania, 
regionem, krajem; 

� przypomnienie zasad 
ruchu drogowego,  

� kształcenie 
umiejętności udzielania 

o przedstawiam 
dokonania na 
stronie 
internetowej 
szkoły; 
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pierwszej pomocy przy 
skaleczeniu, stłuczeniu 
zwichnięciu, 

� rozumienie zaleŜności 
między stanem zdrowia 
a zdrowym trybem 
Ŝycia, 

� przewidywanie skutków 
niewłaściwego 
zachowania,  

� dostosowywanie 
swojego zachowania do 
przyjętych norm 
społecznych, 

� stosowanie reguł i zasad 
obowiązujących w 
stosunkach 
międzyludzkich. 

 

 
 
 
 
 

3. Wielkopolska   
     mój region  
 

Katarzyna 
Onisczuk, 
Joanna 
Małkowska, 
Danuta Szymczak  
 
 

o kształtowanie nawyku 
czytania i promowanie 
czytelnictwa wśród 
młodych, 

o poznawanie historii 
kolebki polskiej 
państwowości, 

o kształtowanie postawy 
szacunku dla polskiego 
dziedzictwa 
kulturowego poprzez 
przedstawienie legend i 
opowieści dotyczących 
regionu Wielkopolski, 

o przeprowadzam 
zajęcia czytelnicze 
w klasach, 
przygotowuję 
potrzebne 
materiały, 
prezentacje 
multimedialne; 

o uczestniczę w 
konkursach 
dotyczących 
legend; 

 

o promowanie 
czytelnictwa; 

o poznawanie historii, 
legend, kultury 
własnego regionu; 

o kształtowanie poczucia 
dumy z własnego 
regionu; 

2011/2012 
Uczniowie kl. I-

VI 
Szkoły 

Podstawowej 
W 

Skalmierzycach 
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o kształcenie umiejętności 
poprawnego 
posługiwania się 
językiem ojczystym, 
przygotowania się do 
publicznych wystąpień, 

o kształcenie umiejętności 
efektywnego 
współdziałania w 
zespole, rozwijania 
sprawności umysłowych 
i twórczego 
rozwiązywania 
problemów. 

 
 

4.. Projekt obchodów 
Dnia Patrona Szkoły 
 
 
 
 
 
 
 

 Małgorzata 
Sulewska 
Jolanta Łęcka 
Beata Sochacka 
Joanna 
Małkowska 
Alina Stryjak 
Anita  Morawska 
Wasielak 

� przybliŜenie postaci 
oraz dorobku 
literackiego Adama 
Mickiewicza- patrona 
szkoły 

� kultywowanie tradycji 
szkolnej 
uroczystych obchodów 
Dnia Patrona 

� kształtowanie postawy 
aktywnego udziału w 
Ŝyciu szkoły 
prezentowania wiedzy 
na temat Ŝycia i 
twórczości 
Adama Mickiewicza 

� rozwijanie pasji 
twórczych,  talentów 
plastycznych, 
literackich                         
i recytatorskich 

• pozna dodatkowe 
informacje na 
temat patrona 
szkoły,  

• wykaŜe się 
zgromadzoną 
wiedzą i 
umiejętnościami , 

• kulturalnie 
zachowa się 
podczas 
uroczystości,  

• zaprezentuje talent 
artystyczny, 
recytatorski                        
i wokalny. 

• szkoła kultywuje 
tradycje związane            
z obchodami Dnia 
Patrona Szkoły 

• uczniowie są aktywni, 
rozszerzają wiedzę na 
temat patrona, 
uczestniczą w 
konkursach, 

• nauczyciele rozwijają 
pasje i zainteresowa-
nia uczniów, 
umoŜliwiają  twórcze 
współzawodnictwo. 

 

 XII 2012 
 Uczniowie  kl.I-

VI 
Szkoły 

Podstawowej 
W 

Skalmierzycach  
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5.Projekt 
BoŜonarodzeniowy 

Jolanta Łęcka 
Danuta Szymczak 
Joanna Nowicka 
Paweł Ponitka 

� przybliŜenie wydarzeń 
biblijnych związanych z 
Narodzeniem Jezusa 

� kultywowanie tradycji 
związanych z 
obchodami Świąt 
BoŜego Narodzenia 

� rozwijanie talentów 
muzycznych, 
recytatorskich, 

� kształtowanie  postawy         
aktywnego 
uczestnictwa w Ŝyciu 
szkoły  

� wykona kartkę 
świąteczna, 

� zaprezentuje 
program 
artystyczny” 
Kolędy i 
pastorałki”, 

� przygotuje wystrój 
świątecznego stołu 

� kultywuje tradycje i 
zwyczaje 
boŜonarodzeniowe 

XII 2011 
Uczniowie     kl..I-

VI 
Szkoły 

Podstawowej 
W 

Skalmierzycach 

 

6. Świat i Ja Alina Banaszak 
Jolanta Łęcka  

� wzmocnienie 
wspólnych działań 
członków rodziny na 
rzecz ograniczenia 
konsumpcyjnego stylu 
Ŝycia, 

� zmniejszenie 
negatywnego wpływu 
gospodarstwa 
domowego na 
środowisko naturalne, 

� wzmocnienie więzi 
rodzinnych, 

� podwyŜszenie jakości 
zaspakajania potrzeb 
dziecka przez rodzinę, 

� ukierunkowanie dziecka 
na podnoszenie 
odpowiedzialności za 
soje zachowania  

 

• zna dobre i złe 
zachowania 
związek z 
tematyką pakietu, 

• wykona plakat, 
• potrafi 

samodzielnie 
podejmować 
decyzje, 

• uczestniczy w 
grach i zabawach 
ruchowych, 

• potrafi  
porozumiewać się 
z członkami 
rodziny według 
obowiązujących 
zasad 
kulturalnego 
zachowywania się 

• Stosuje wypracowane 
reguły i zasady 
zachowania w szkole i 
w domu  

2011/2012 
uczniowie 
Oddziału  

przedszkolnego, 
klasa II 
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KONKURSY 1. Konkurs o 
 tematyce 
BoŜonarodzeniowej- 
Kartka świąteczna 

Jolanta Łęcka 
Danuta Szymczak 
Joanna Nowicka 
Paweł Ponitka 

� Odkrywanie i 
rozbudzanie 
zainteresowań 

plastyczno – 

technicznych u dzieci, 
kształtowanie 
umiejętności 
prezentowania własnych 
talentów. 

� Rozwijanie wyobraźni i 
fantazji uczniów w 
tworzeniu 
przestrzennych form 
uŜytkowych. 

� Kultywowanie tradycji 
związanych ze Świętami 
BoŜego Narodzenia. 

� Kształtowanie 
pozytywnej postawy 
wobec własnej pracy i 
pracy innych, 
integrowanie 
środowiska rodzinnego 
ze szkołą. 

 

� Potrafi wykonać 
pracę plastyczno-
techniczną 
wykorzystując 
róŜne środki 
wyrazu 
artystycznego 

� Wystawa wykonanych 
prac, 

� Wykorzystanie 
nagrodzonych prac 
jako projekt do 
wykonania pocztówki  

XII 2011 
Uczniowie            

kl.I-III ze Szkoły 
Podstawowej 

w Skalmierzycach 
i ze szkół z terenu 

Miasta           i 
Gminy Nowe 
Skalmierzyce 

 

 2.Szkolny konkurs na 
klasową dekorację 
świątecznego stołu 

Jolanta Łęcka 
Danuta Szymczak 
Joanna Nowicka 
Anita Morawska- 
Wasielak 

� Kultywowanie tradycji 
związanych ze 
świętami BoŜego 
Narodzenia  

� Wyrabianie 

� Przygotuje 
dekoracje 
świątecznego 
stołu 
wykorzystując 

� Prezentacja przez 
poszczególne klasy 
przygotowanych 
dekoracji  

XII 2011 
 uczniowie              

kl.I-VI 
Szkoły 

Podstawowej  
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Paweł Ponitka wraŜliwości estetycznej 
uczniów 

motywy 
świąteczno-
zimowe 

im. A. 
Mickiewicza    w 
Skalmierzycach. 

3. Konkurs plastyczny 
na temat znajomości  
zawodów 

Jolanta Łęcka 
Danuta Szymczak 
Anita Morawska -

Wasielak 

� Odkrywanie i 
rozbudzanie 
zainteresowań 
plastycznych u 
dzieci, 
kształtowanie 
umiejętności 
prezentowania 
własnych talentów 

� zapoznanie z 
róŜnymi rodzajami 
zawodów i 
narzędziami pracy 
koniecznymi  w  
danym zawodzie 

� budzenie szacunku 
dla kaŜdej pracy 

� wykona pracę 
plastyczną na 

określony 
temat 

- wystawa prac uczniów XI 2011 
 uczniowie kl.I-VI 

Szkoły 
Podstawowej  

im. A. 
Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

4. Konkurs plastyczny 
–ilustracja słów 
 A. Mickiewicza  
widniejących na 
sztandarze szkoły           
„ Będziemy wzorem 
innym, sobie samym 
chlubą” 

Beata Sochacka  
Anita Morawska –

Wasielak 
Joanna 

Małkowska 

�  rozwijanie talentów 
poprzez samodzielne 
próby twórcze 

� kształtowanie wyobraźni 
plastycznej inspirowanej 
wartościowym , 
nieprzemijającym 
słowem 

�  pobudzanie naturalnej 
ekspresji , 

- wykona 
rysunek na określony 
temat 
 
 -połączy techniki 
plastyczne tworząc 
collage 

- wystawa 
prac wykonanych przez 
uczniów róŜnymi 
technikami 

XII 2011 
 uczniowie           
kl. IV - VI 

Szkoły 
Podstawowej  

im.                          
A. Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

 5. Konkurs literacki 
„Bajka o przyjaźni  

Beata Sochacka 
Anita Morawska- 

Wasielak 
Joanna 

Małkowska 

� odkrywanie pasji               
i zainteresowań 
literackich 

� rozbudzanie wyobraźni, 
fantazji, myślenia 
intuicyjnego 

- ułoŜy opowiadanie                 
z elementami 
fantastycznymi 
i magicznymi 
 
-zapisze kształtnie                      

- prezentacja zapisanych 
bajek na forum klasy, 
fragmentów podczas 
uroczystości 
 
-wizualizacja tekstów –

XII 2011 
 uczniowie  
kl. II- III 
Szkoły 

Podstawowej  
im.                        
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� rozwijanie uczuć i 
wartości 
ogólnoludzkich: 
przyjaźni, dobroci, 
tolerancji, wraŜliwości 
na los drugiego 
człowieka 

� upowszechnianie 
kultury Ŝywego słowa 

� doskonalenie 
poprawności 
wypowiedzi pisemnej 

i czytelnie  lub 
wykorzysta technikę 
komputerową 
 
- dostrzeŜe i uzasadni 
wartość przyjaźni w 
Ŝyciu człowieka 

Albumów bajek na szkolnej 
wystawie 

A. Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

 
 

 

6. Konkurs plastyczny 
dla kl. I „Poznaj 
mojego przyjaciela” 

 

 

 

 

 

Beata Sochacka 
Anita Morawska- 

Wasielak 
Joanna 

Małkowska 

� pobudzanie naturalnej 
aktywności twórczej, 

� rozwijanie uzdolnień 
plastycznych, 

� kształtowanie 
pozytywnych postaw 
międzyludzkich: 
tolerancji, koleŜeństwa, 
przyjaźni 

 

• wykona pracę 
plastyczną na 
określony temat, 

• wyrazi emocje w 
pracy plastycznej 
 

 

 

• wystawa szkolna 
starannie wykonanych 
prac  
 

 

 

 
XII 2011 

 uczniowie kl. I 
Szkoły 

Podstawowej  
im. A. 

Mickiewicza           
w Skalmierzycach 

 7. Konkurs wiedzy o 
Ŝyciu i twórczości 
Adama Mickiewicza 

Beata Sochacka 
Anita Morawska- 

Wasielak 
Joanna 

Małkowska 

� aktywizowanie uczniów 
do zdobywania i 
sprawdzania wiedzy na 
temat patrona szkoły 

� wdraŜanie do korzystania 
z róŜnych źródeł 
informacji 

� promowanie 
pozytywnych postaw  
wspierających edukację 

- wzbogaci wiadomości 
o Ŝyciu i twórczości 
patrona szkoły 

- aktywna postawa ucznia, 
podjęcie zadań w konkursie, 
- korzystanie z róŜnych 
źródeł informacji w 
samodzielnym 
zdobywaniu wiadomości o 
Ŝyciu i twórczości patrona 
szkoły 

XII 2011 
 uczniowie kl.IV-

VI 
Szkoły 

Podstawowej  
im. A. 

Mickiewicza w 
Skalmierzycach 
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ucznia i rozwijających 
zainteresowania 

8. Wojewódzki 
konkurs matematyczny 

Alina Stryjak 
 

� pogłębianie wiedzy i 
umiejętności 
matematycznych  

 

� wzbogacenie 
zasobu wiedzy i 
umiejętności z 
podstawy 
programowej  

 

� umiejętność 
wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 
oraz korzystanie z 
informacji 

 

2011/2012 
uczniowie  
kl. IV-VI 
Szkoły 

Podstawowej  
im. A. 

Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

9.Powiatowy konkurs 
matematyczny 

Alina Stryjak � popularyzowanie 
matematyki wśród 
uczniów 

� utrwalanie i 
pogłębianie 
wiedzy i 
umiejętności 
matematycznych  

 

� umiejętność 
wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce 
oraz korzystanie z 
informacji 
 

2011/2012 
uczniowie  
kl. IV-VI 
Szkoły 

Podstawowej  
im. A. 

Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

10.Gminny konkurs  
„Mistrz klawiatury” 

Alina Stryjak � rozwijanie uzdolnień i 
zainteresowań 
informatycznych 
uczniów 

 

� rozwijanie 
sprawności 
obsługi 
komputera 

 

� wykorzystywanie TIK 
w praktyce 

� uzyskanie sprawności 
w pracy z klawiaturą – 
skróty klawiaturowe 

 
 

2011/2012 
uczniowie  
kl. IV-VI 
Szkoły 

Podstawowej  
im. A. 

Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

11.Szkolny konkurs  
„Mistrz logiki” 

Alina Stryjak � poszukiwanie nowych, 
skutecznych rozwiązań 
w pracy z uczniem 
uzdolnionym  

� pogłębianie 
wiedzy i 
umiejętności 
matematycznych  

 

� rozwijanie 
umiejętności 
logicznego myślenia, 
korzystania ze 
informacji i 
wykorzystywania 
wiedzy w praktyce 

 

2011/2012 
uczniowie  
kl. IV-VI 
Szkoły 

Podstawowej  
im. A. 

Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

 

12. Wojewódzki 
konkurs 

humanistyczny 

Joanna 
Małkowska 

� pogłębianie wiedzy z 
zakresu j.polskiego, 
historii 

-uczeń zredaguje 
wskazaną formę 
wypowiedzi 

 2012 
uczniowie kl.IV-

VI 
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    ,sztuki -zrozumie czytany tekst 
-odczytuje róŜne źródła 
informacji historycznej 
-wypowiada się na 
temat sztuki 

Szkoły 
Podstawowej  

im. A. 
Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

13. Gminny konkurs  
ortograficzny 

Joanna 
Małkowska 

� wyrabianie nawyku 
stosowania reguł 
ortograficznych 

� podniesienie poziomu 
kompetencji 
ortograficznej 

-zna wymienione w 
regulaminie zasady 
ortograficzne 
-stosuje je w praktyce  
-potrafi pracować w 
grupie 
-potrafi wykonywać w 
określonym  czasie 
dane polecenia 

- utrwalenie i poszerzenie 
znajomości zasad 

ortograficznych ujętych w 
regulaminie konkursu 

2012 
uczniowie kl.IV-

VI 
Szkoły 

Podstawowej  
im. A. 

Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

 

14. Konkurs 
recytatorsko-
plastyczny „ Miłosz 
słowem i pędzlem 
malowany 

Joanna 
Małkowska  

Anita Morawska-
Wasielak 

� upamiętnienie 100. 
rocznicy urodzin 
Cz. Miłosza 

� propagowanie 
piękna poezji 

� poszukiwanie 
literackich wzorów 
i wartości istotnych 
w Ŝyciu młodego 
człowieka ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
elementów 
patriotycznych 

� kształtowanie 
kultury Ŝywego 
słowa oraz 
doskonalenie 
warsztatowych 
umiejętności 
recytatorskich 

� poszukiwanie 
malarskich wartości 

- uczeń potrafi 
zaprezentować 
sylwetkę Cz. Miłosza 
- interpretuje 
plastycznie wiersz 
„Ganek” 
- recytuje wiersz „W 
mojej ojczyźnie” 

- udział uczniów w 
konkursie 

2011 
uczniowie kl.IV-

VI 
Szkoły 

Podstawowej  
im. A. 

Mickiewicza w 
Skalmierzycach 
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poezji Miłosza 
� plastyczna 

interpretacja tekstu 
literackiego 

15. Powiatowy 
konkurs ortograficzny 

Joanna 
Małkowska 

� podniesienie poziomu 
kompetencji 
ortograficznej 

 - poszerzenie i utrwalenie 
zasad ortograficznych 
ujętych w regulaminie 

konkursu 

2012 
uczniowie kl.IV-

VI 
Szkoły 

Podstawowej  
im. A. 

Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

16. Konkurs wiedzy o 
krajach anglo i 

niemieckojęzycznych 

Justyna Krawczyk 
Anita Morawska-

Wasielak 

� zdobywanie i 
promowanie wiedzy 
o krajach anglo- i 
niemieckojęzycznyc
h w róŜnych 
aspektach 
(geografia, kultura, 
historia, 
gospodarka) 

� zachęcanie do 
pokonywania barier 
językowych 
poprzez 
doskonalenie 
umiejętności w 
porozumiewaniu się 
w obcych językach 

- uczeń gromadzi i 
dokonuje selekcji 
zdobytych materiałów 
- korzysta z 
nowoczesnych źródeł 
informacji 

- motywacja uczniów do 
nauki języków obcych 
- uświadomienie uczniom 
europejskiej wspólnoty 
kulturowej 
- rozwijanie otwartości, 
tolerancji wobec innych 
kultur 

2012 
uczniowie kl.IV-

VI 
Szkoły 

Podstawowej  
im. A. 

Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

 

17.Gminny konkurs 
ortograficzny dla klas 
III 

Danuta Szymczak 
Jolanta Łęcka 

� doskonalenie zasad 
ortografii i interpunkcji 

� ćwiczenie umiejętności 
stosowania  poznanych 
reguł w praktyce 

-wykorzysta poznane 
zasady ortograficzne w 
wypowiedziach 
pisemnych 

-osiągnięcia uczniów 
-konstruowanie  
poprawnych wypowiedzi 
pisemnych 
- stosowanie poznanych 
reguły ortograficznych  w 
praktyce. 

2012 
uczniowie kl.II-III 

Szkoły 
Podstawowej  

im. A. 
Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

, uczniowie szkół 
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z terenu Miasta i 
Gminy Nowe 
Skalmierzyce 

18. Gminny konkurs 
matematyczny dla 
kl.III 

Danuta Szymczak � WdraŜanie uczniów do 
doskonalenia 
umiejętności 
matematycznych, 
skutecznego 
poszukiwania 
potrzebnych 
wiadomości 
 
 
 

� Kształtowanie 
odpowiedzialności i 
systematyczności 

- poszerza i utrwala 
wiadomości i 
umiejętności 
matematyczne  
- wykorzysta je 
podczas rozwiązywania 
zadań konkursowych 

-osiągnięcia uczniów 
  - aktywna i twórcza postaw 
uczniów podczas 
rozwiązywania zadań 
konkursowych 

2012 
uczniowie kl.III 

Szkoły 
Podstawowej  

im. A. 
Mickiewicza w 
Skalmierzycach 
, uczniowie kl.III 

szkół z terenu 
Miasta i Gminy 

Nowe 
Skalmierzyce 

19. Gminny Konkurs „ 
Małe omnibusy” 

Danuta Szymczak � Doskonalenie 
umiejętności 
rozwiązywania zadań 
interdyscypli 
narnych(edukacja 
matematyczna, 
polonistyczna, 
plastyczna, muzyczna) 

-wytrwale dąŜy do 
osiągnięcia sukcesu 
-poprawnie wykona 
zadania konkursowe 
 
-wykorzystuje 
zaleŜności i analogie do 
łatwiejszego 
zapamiętywania 

-osiągnięcia uczniów 
 - aktywna i twórcza postaw 
uczniów podczas 
rozwiązywania zadań 
konkursowych 

2012 
uczniowie kl.III 

Szkoły 
Podstawowej  

im. A. 
Mickiewicza w 
Skalmierzycach 
, uczniowie kl.III 

szkół z terenu 
Miasta i Gminy 

Nowe 
Skalmierzyc 

 

20.  Konkurs wiedzy o 
Wielkopolsce 
 

Katarzyna 
Onisczuk 

o poznanie historii 
regionu,  

o poznanie specyfiki 
regionu z punktu 
widzenia 
przyrodniczego, 
społecznego, 
gospodarczego, 

o poznaję zabytki, 
obiekty 
przyrodnicze 
regionu; 

o zapoznaję się z 
biografiami 
sławnych 
Wielkopolan; 

o kształtowanie poczucia 
dumy z własnego 
regionu; 

o poznawanie własnego 
regionu; 

o wzmacnianie poczucia 
własnej wartości przez 
uczestnictwo w 

2011/ 2012 
uczniowie kl.IV-

VI 
Szkoły 

Podstawowej  
im. A. 

Mickiewicza w 
Skalmierzycach 
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kulturowego. 
o ćwiczenie umiejętności 

czytania ze 
zrozumieniem pisanych 
źródeł historycznych. 

o poznaję Ŝycie 
codzienne 
dawnych 
mieszkańców 
Wielkopolski; 

konkursach; 
o kształtowanie 

zachowań społecznie 
akceptowalnych; 

 
Etap szkolny,  
etap powiatowy,  
etap rejonowy,  
etap wojewódzki 

 
21. Zdrowie nasz skarb Katarzyna 

Onisczuk, 
Jolanta Łęcka 

o nawiązanie współpracy, 
kontaktów, przyjaźni z 
innymi szkołami 
promującymi zdrowie 

o pogłębianie 
świadomości dzieci na 
temat zdrowego i 
higienicznego trybu 
Ŝycia  

o kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za 
własne zdrowie.  

o nabywanie 
prozdrowotnych 
przyzwyczajeń i 
nawyków;  

o wspomaganie 
rozwoju dziecka w 
przyjaznym i 
zdrowym 
środowisku;  

o stwarzanie sytuacji 
do kształtowania w 
uczniach postawy 
prozdrowotnej;  

o kształtowanie 
umiejętności współpracy 
w zespole i zdrowej 
rywalizacji 

o potrafię ułoŜyć  i 
zaprezentować 
krótki program 
artystyczny wg 
wymagań 
organizatora; 

o znam zasady 
postępowania w 
razie zgłaszania 
wypadku,  

o rozpoznaję 
ekoznaki,  

o znam daty świąt 
związanych z 
ochroną zdrowia, 

o wykazuję się 
wiedzą 
przyrodniczą 
odnoszącą się do 
ekologii i 
zdrowego trybu 
Ŝycia; 

o promowanie zasad 
zdrowego trybu Ŝycia; 

Wiosna 2012 r. 
uczniowie kl.IV-

VI 
Szkoły 

Podstawowej  
im. A. 

Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

 

 

22.  Dzieje pisma  
i ksiąŜki na przestrzeni 

Katarzyna 
Onisczuk, 

o zapoznanie uczniów z 
dziejami pisma i ksiąŜki 

o znam rodzaje 
pisma; 

o poznawanie 
wiadomości 

Jesień 2011 r. 
uczniowie kl.IV-
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wieków. Joanna 
Małkowska 
 

na przestrzeni wieków; 
o kształcenie umiejętności 

poprawnego 
posługiwania się 
językiem ojczystym,  

 

o wymieniam 
materiały, na 
których pisano; 

o znam staroŜytne 
ludy, które 
stosowały pismo 
obrazkowe i 
alfabetyczne; 

o opowiadam  o 
średniowiecznych 
skryptoriach; 

o wiem, kim byli: J. 
Gutenberg, J. 
Kochanowski, M. 
Rey; 

występujących w 
diagnozach, testach 
zewnętrznych; 

o realizacja ścieŜki - 
edukacja czytelnicza i 
medialna; 

 

VI 
Szkoły 

Podstawowej  
im. A. 

Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

 

 23.. Gminny konkurs o 
Janie Pawle II 

Joanna Nowicka 
Paweł Ponitka 

� zapoznanie z 
Ŝyciorysem Karola 
Wojtyły (Jana Pawła 
II), 

� zapoznanie z 
twórczością papieŜa 
Polaka przed i po 
wyborze na Stolicę 
Apostolską, 

� kształtowanie 
umiejętności 
współpracy w zespole i 
zdrowej rywalizacji. 

� Przedstawia Ŝycie 
i twórczość 
papieŜa Jana 
Pawła II. 

� osiągnięcia uczniów 
� aktywna i twórcza 

postaw uczniów 
podczas rozwiązywania 
zadań konkursowych 

2012 
uczniowie kl.II-VI 

Szkoły 
Podstawowej  

im. A. 
Mickiewicza w 
Skalmierzycach 

, uczniowie kl.III-
VI szkół z terenu 
Miasta i Gminy 

Nowe 
Skalmierzyce 

ZAWODY 1.Realizacja zawodów 
według kalendarza 
imprez sportowych 

Łukasz Krzyśka Doskonalenie poznanych na 
lekcji elementów 

taktycznych i technicznych .            
 
 
 

 
• wykazuję się 

właściwą postawa; 

•  przestrzegam 
zasad 
bezpieczeństwa 

Wysokie wyniki sportowe  2011/2012 
Uczniowie kl. IV- 

VI 
Szkoły 

Podstawowej im. 
Adama 

Mickiewicza  w  
Skalmierzycach 

 


