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ROCZNY PLAN PRACY 

ZESPOŁU SZKÓŁ w Przytułach 
(2015/2016) 

 

I Organizacja pracy 

Liczba oddziałów w roku szkolnym i przydział wychowawstw: 

Lp. Klasa/oddział Imię i nazwisko wychowawcy 

1 Przygot. 
przedszkolne 

3-4-latki Magdalena M. Mrozek 

2 „0” Małgorzata Zachłowska 

3 I etap eduka-
cyjny 

I a Bogusława Mieczkowska 

4 I b Beata Loyzance - Mazur 

5 II Joanna Karwowska-Wądołowska 

6 III Elżbieta Ziółek 

7 II etap 
edukacyjny 

IV Elżbieta Kozikowska 

8 V Zofia B. Polkowska 

9 VI Małgorzata Tomasiewicz 

10  
GIMNAZJUM 

I A Monika Szczuka-Bagińska 

11 I B Andrzej Ramotowski 

12 II Krzysztof Tarasko 

13 III Wiesława Wiśniewska 
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II. Kalendarz roku szkolnego  

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2015 r. 

DEN 14 października (środa) 

Wszystkich Świętych 1 listopada 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
(dla uczniów SP i gimnazjum)  

2 listopada (poniedziałek) 

Święto Niepodległości 11 listopada (środa) 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2015 r. 

Nowy Rok 1 stycznia (piątek) 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dla 
uczniów SP i gimnazjum) 

4 i 5 stycznia 

Święto Trzech Króli 6 stycznia (środa) 

Klasyfikacyjne posiedzenie RP 21 stycznia (czwartek) 

Zakończenie I półrocza 25 stycznia  

Początek II półrocza 8.02 (poniedziałek) 

Ferie zimowe 25 stycznia-7 lutego 2016 r. 

Rekolekcje wielkopostne …………………………….. 

Wiosenna przerwa świąteczna 24 marca – 29 marca 2016 r. 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku 
nauki w szkole podstawowej 

 5 kwietnia 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dla 
uczniów klas I-V SP) 

5 kwietnia 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum 

18-20 kwietnia 
 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych     (dla 
uczniów klas I-II gimnazjum) 

18 kwietnia 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (dla 
uczniów  I-II gimnazjum)  

19 i 20 kwietnia 

Święto Pracy 1 maja (niedziela) 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   
(dla uczniów SP i gimnazjum)  

2 maja 

Święto Konstytucji 3 maja 3 maja 

Boże Ciało 26 maja 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   
(dla uczniów SP i gimnazjum)  

27 maja 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 
 

24 czerwca 2016 r. 
 

Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2016r.  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (bez konieczności 

odpracowania)  
1) 2 listopada 

2) 4 i 5 stycznia 

3) 5 kwietnia – dzień sprawdzianu klasy  VI - wolny dla uczniów klas 0-V SP 

4) 18 kwietnia – dzień egzaminu gimnazjalnego - wolny tylko dla uczniów klas I i II gimnazjum 

5) 19 kwietnia – dzień egzaminu gimnazjalnego 

6) 20 kwietnia – dzień egzaminu gimnazjalnego 

7) 2 maja 

8) 27 maja 
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 III. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych 

TERMIN ZADANIE Odpowiedzialni 

Do 1 września Ogłoszenie informatora o sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym CKE 

  Zebranie i sprawdzenie danych o uczniach przystępujących do 
sprawdzianu lub egzaminu, 

 przygotowanie listy uczniów 

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

dyrektor 

do 18 
września  
 

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

dyrektor 

do 20 
września 

Zebranie od rodziców deklaracji: 
1) o wyborze języka obcego, który uczeń będzie zdawał na 

egzaminie gimnazjalnym (dotyczy wszystkich uczniów) 
2) o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu na poziomie 

rozszerzonym (dotyczy ucznia, który ma prawo 
dobrowolnego przystąpienia do egzaminu na poziomie 
rozszerzonym) 

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. 

 stwierdzenie uprawnień uczniów z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu z 
języka obcego na poziomie rozszerzonym. 

dyrektor 

30 września Termin wydania opinii PP-P  

do 30 
września 

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 31 
października 

Złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prawa do zdawania 

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach 

dostosowanych do dysfunkcji ucznia  

rodzic (prawny 
opiekun) ucznia 

Od 16 
października, 
nie później niż 
do 30 
listopada 

Dyrektor gimnazjum jest zobowiązany przekazać w formie 
elektronicznej do OKE listę uczniów przystępujących do egzaminu 
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 
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 poziomie egzaminu z języka obcego dla poszczególnych 
uczniów, odpowiednio: obowiązkowym podstawowym / 
obowiązkowym podstawowym i obowiązkowym 
rozszerzonym/obowiązkowym podstawowym i dobrowolnym 
rozszerzonym. 

Do końca 
stycznia 

Korekta list uczniów przystępujących do sprawdzianu dyrektor 

do 8 lutego Powołanie zastępcy przewodniczącego SZE  dyrektor 

do 23 stycznia Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół w sprawie pozyskania 
nauczycieli do zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu i 
egzaminu. 

dyrektor 

 
................... 

Szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu 
gimnazjalnego organizowane przez komisję okręgową dla 
przewodniczących i zastępców SZE 

OKE 

26 lutego  
(wtorek) 

Plenarne posiedzenie RP 
- Powołanie członków SZE na sprawdzian po klasie VI i egzamin 
gimnazjalny 

-ustalenie składu i liczebności ZN, wybór przewodniczących ZN 

dyrektor 

26 lutego  Szkolenie członków szkolnego ZE w procedurach przeprowadzania 
sprawdzianu po klasie VI 

dyrektor 

14 marca Zebranie rodziców ucz. Kl. VI SP – informacje dotyczące sprawdzianu dyrektor 

21 marca Szkolenie członków szkolnego ZE (egzamin gimnazjalny) dyrektor 

do 26 marca Zapoznanie uczniów klas VI z warunkami przebiegu sprawdzianu. 
Przekazanie INSTRUKCJI DLA UCZNIA (ksero) 

wychowawcy 

do 30 marca Przygotowanie: 

 Kopert (lub 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 

dyrektor 

4 kwietnia Przygotowanie sal do sprawdzianu Przewodniczący 
ZN 

 Nadzór nad przygotowaniem sal dyrektor 

5 kwietnia Przebieg sprawdzianu  

16 kwietnia Zebranie rodziców ucz. Kl. III gimnazjum – informacje dotyczące 
egzaminu 

dyrektor 

do 16 kwietnia Zapoznanie uczniów klas III gimnazjum z warunkami przebiegu 
egzaminu. Przekazanie INSTRUKCJI DLA UCZNIA (ksero) 

wychowawcy 

 Przygotowanie: 

 Kopert 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 

dyrektor 

17 kwietnia Przygotowanie sal do egzaminu Przewodniczący 
ZN 

 Nadzór nad przygotowaniem sal egzaminacyjnych dyrektor 

18 kwietnia 
5.00-7.30 

Odbiór arkuszy egzaminacyjnych dyrektor 



Roczny Plan Pracy Zespołu Szkół w Przytułach 2015/2016 

5 
 

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 

18 kwietnia 
godz. 9.00 
 
 
 
godz. 10.45 
 

Część humanistyczna  
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - 60 minut 
(dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas może 
zostać przedłużony max o 20 minut) 
– z zakresu języka polskiego - 90 minut 
(dla uczniów ze SPE czas może zostać przedłużony max o 45 minut 

 

Ok.12.30 
każdego dnia 
po egzaminie 

Wypełnianie protokołów zbiorczych; 
Pakowanie  dokumentacji 

wicedyrektor 

19 kwietnia 
godz. 9.00 
 
 
godz. 10.45 

Część matematyczno-przyrodnicza  
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, 
geografia) -  60 minut 
(dostosowania czasowe j.w.) 
– z zakresu matematyki - 90 minut 

 

20 kwietnia 
godz. 9.00 
 
 
godz. 10.45 

Część z języka obcego nowożytnego 
– na poziomie podstawowym - 60 minut 
(dla uczniów ze SPE czas może zostać przedłużony max o 20 minut 
– na poziomie rozszerzonym - 60 minut 
(dla uczniów ze SPE czas może zostać przedłużony max o 30 minut) 

 

Najpóźniej do  
 
..................... 

sporządzenie i przekazanie – niezwłocznie po zakończeniu 
sprawdzianu, egzaminu – dyrektorowi OKE wykazu uczniów, którzy 
nie przystąpili do sprawdzianu, egzaminu lub części egzaminu lub do 
pracy z zestawem egzaminacyjnym z przyczyn losowych bądź 
zdrowotnych lub którzy przerwali albo którym przerwano pracę z 
zestawem egzaminacyjnym, lub którym przewodniczący szkolnego 
zespołu 
egzaminacyjnego unieważnił daną część egzaminu  

dyrektor 

 Ogłoszenie wyników sprawdzianu; podanie indywidualnych wyników 
uczniom 

dyrektor, 
wychowawcy 

 Ogłoszenie wyników egzaminu; podanie indywidualnych wyników 
uczniom; dostarczenie zaświadczeń szkole 

dyrektor, 
wychowawcy 

 Wydanie zaświadczeń wraz ze świadectwami 
(poświadczenie 3 kopii dla uczniów gimnazjum) 
po podpisaniu tego faktu w księdze absolwentów w sekretariacie. 

dyrektor 

 

 

IV. System oceniania w szkole 

L.P. DATA ZADANIE 

 18 grudnia Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną - Informacja dla rodziców  

 17 stycznia Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych 

 18 stycznia Termin wystawienia ocen 

 19 stycznia Klasyfikacyjne posiedzenie RP 

 20 maja Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną - Informacja dla rodziców 

 13 czerwca Informacja dla rodziców o planowanych ocenach rocznych 
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 19 czerwca Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 

 20 czerwca do 
godz. 12.00 

Termin przyjmowania podań o egzamin poprawkowy  

 20 czerwca Klasyfikacyjne posiedzenie RP 

 27 czerwca Ostateczny termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego  

 Do 28 czerwca Wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu 
wakacji – informacja dla rodziców 

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

 8 lipca Ostateczny termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

 Prawdopodobnie 
26 sierpnia 

Egzamin poprawkowy 
Rada Pedagogiczna 

 

 

 V. Terminarz zebrań rad pedagogicznych  

L.P. DATA ZADANIE 

 31 sierpnia 
(poniedziałek) 

Rada pedagogiczna  
- informacje po konferencji dyrektorów 
 
Rada pedagogiczna – ustalenie kalendarza wydarzeń szkolnych, 
zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć i harmonogramu dyżurów. 
Przedstawienie m. in. Planu nadzoru pedagogicznego (do 15 września), 
terminarza hospitacji, zatwierdzenie zmian w Statucie Szkoły, 
przedstawienie planów pracy świetlicy, pedagoga, lidera WDN, biblioteki, 
koordynatora BRD,  koordynatora ds. bezpieczeństwa, koordynatora ds. 
uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, zespołów 
przedmiotowych, SU. 

 październik Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie programu wychowawczego i programu 
profilaktycznego 

 październik Szkolenie Rady Pedagogicznej 
1. Pierwsza pomoc przedmedyczna - kurs 
2. Procedury egzaminacyjne przed próbnym 

sprawdzianem/egzaminem - WDN 

 19 stycznia 
(wtorek) 

Klasyfikacyjne posiedzenie RP 

 luty Szkolenie RP 
 

  luty  
 

Plenarne posiedzenie RP 
 

  Szkolenie członków szkolnego ZE w procedurach przeprowadzania 
sprawdzianu po klasie VI 

 21 marca Szkolenie członków szkolnego ZE (egzamin gimnazjalny) 

 kwiecień WDN: 
 

 20 czerwca Klasyfikacyjne posiedzenie RP 

 30 czerwca Plenarne posiedzenie RP 
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 VI. Terminarz spotkań z rodzicami  

L.P. DATA ZADANIE WYKONAWCA 

 1  września 
(wtorek) 

Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III  
1.spotkanie z dyrektorem 
-inauguracja roku szkolnego 
2.spotkanie z wychowawcami 
– wybory trójek klasowych i przedstawicieli do RR 

Dyrektor, 
wychowawcy 

 30 września 
(środa)14.00 

Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły 
Zebranie rodziców uczniów  SP i gimnazjum – wybory trójek 
klasowych i przedstawicieli do RR 
- spotkanie z nauczycielem WDŻ 

Dyrektor, 
wychowawcy 

 październik Spotkanie dyrektora z przedstawicielami rady rodziców. 
Pierwsze posiedzenie RR  
– wybory prezydium i komisji rewizyjnej 
– zatwierdzenie programu wychowawczego i programu 
profilaktycznego 

Dyrektor, 
pedagog, 
przewodn. 
Zespołu ds. 
Programu 
Wychowawczego 

 20 października 
(wtorek) 

Spotkania z rodzicami. „ Drzwi otwarte szkoły”.  
 

Nauczyciele 

 18 grudnia 
(piątek) 

Spotkania z rodzicami  
Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych  

 

Wychowawcy 

 20 stycznia 
(środa) 

Podsumowanie I półrocza wychowawcy 

 15 marca 
(czwartek) 

-Spotkania z rodzicami. „ Drzwi otwarte szkoły”. 
-Spotkanie z dyrektorem szkoły  rodziców ucz. Kl. VI SP – 
informacje dotyczące sprawdzianu 

Nauczyciele 
dyrektor 

 do 15 kwietnia Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i punktu 
przedszkolnego 

dyrektor – na 
podstawie kart 
zgłoszeń 

 14 kwietnia 
(wtorek) 

-Spotkania z rodzicami. „ Drzwi otwarte szkoły”. 
-Spotkanie z dyrektorem szkoły  rodziców ucz. klasy  III 
gimnazjum – informacje dotyczące egzaminu 

Nauczyciele 
dyrektor 

 19 maja 
(czwartek) 

Spotkanie z rodzicami  
Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych 

Wychowawcy 

 23 czerwca Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie 
pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców 
Rodziców roku szkolnym 2015/2016. 

Dyrektor 

 

VII. Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków 

nauki i pracy 
DZIAŁANIE TERMIN 

Przeglądy szkół pod kątem bezpieczeństwa  Koniec sierpnia 2015 

Kontrola badań okresowych i szkoleń z zakresu 
bhp  

Wg potrzeb pracowników 

Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych  Wrzesień 2015 

Termin przeprowadzenia próbnej ewakuacji szkoły  Październik 2015 
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VIII. Promocja szkoły – imprezy, spotkania, konkursy, inne zadania 

DATA ZADANIE ODPOWIEDZIALNI 

1 IX Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego opiekunowie SU 

do 30.09 Spotkanie uczniów SP i G z przedstawicielami Policji – 

bezpieczeństwo na drodze, w szkole i w domu, konsekwencje 

niewłaściwych zachowań. 

(spotkania w grupach: 

- oddziały przedszkolne 

- klasy I-III 

- klasy IV-VI 

- gimnazjum 

 
 
 
 
wychowawcy 

Do 30 

września 

Sprawdziany diagnozujące wiedzę i umiejętności uczniów klas I 

gimnazjum 

nauczyciele  
j. polskiegoi 
matematyki 
j. angielski 
historia 

 Pasowanie na przedszkolaka wychowawca oddziału 
3-4-latków 

Do 10 X Ślubowanie klas I SP i I G wychowawcy klas 

12 X DEN SU 

26 X Konkurs wiedzy o Janie Pawle II M. Adamska 
Ks. K. Dylewski 

 „Święto Ziemniaka” B. Mieczkowska, B. 
Mazur, J. Karwowska-
Wądołowska, E. Ziółek 

 „Święto Kubusia Puchatka” M. Mrozek, M. 
Zachłowska 

 Październik – miesiącem bibliotek szkolnych – „Urodziny 

biblioteki” 

SU gimnazjum 
W. Wiśniewska 

październik-

listopad 

Wstępna diagnoza przedszkolna M. Mrozek 
M. Zachłowska 

listopad Konkursy szkolne (kuratoryjne) 

 

dyrektor i n-le 
przedmiotów 

12 XI Apel z okazji Święta Niepodległości W. Wiśniewska 

XI Egzaminy próbne w kl. III gimnazjum zespoły przedmiotowe 

 „GÓRA GROSZA” W. Wiśniewska 
M. Adamska 

30 listopada Andrzejki (klasowe) wychowawcy 

Do 5 

grudnia 

„Pocztówka z krajów anglojęzycznych”  (kl. IV-VI + gimnazjum) M. Tomasiewicz 
A. Kaliszewska 

 Konkursy plastyczne  (szkolne, gminne i powiatowe) – zgodnie 

z propozycjami 

E. Sacha 
n-le ed. plastycznej 

5 XII 2015r. Mikołajki  wychowawcy 
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 Sprawdzian próbny w kl. VI SP zespoły przedmiotowe 

 "Spotkanie czytelnicze z aniołami "– głośne czytanie utworów 

przez zaproszonych gości 

G. Kręciewska 
W. Wiśniewska 

 Dekoracja głównego korytarza (wystrój świąteczny) E. Sacha 

22 grudnia JASEŁKA M. Adamska 
 

 Szkolny konkurs plastyczny kl. I-III – Spotkanie z Mikołajem Wychowawcy 0-III 

22 grudnia Wigilia klasowa wychowawcy 

styczeń Ślubowanie czytelnicze kl. I SP W. Wiśniewska/SU 

 Konkurs czytania kl. III SP E. Ziółek 

22 stycznia Dzień Babci i Dziadka wychowawcy  
SU 
 

I  2016r. Bal Karnawałowy 

II 2016r. WALENTYNKI 

„Dzień czerwony” (przedszkole i "0") 

 SU 

wychowawcy 

 Spotkanie z pisarzem w bibliotece  (autorskie)  

II 2016r. Międzyklasowy konkurs ortograficzny (II i III) ; (V i VI) J. Karwowska-
Wądołowska 
M. Szczuka-Bagińska 
D. Cybulska 

początek 

marca 

Master of English – junior kl. I-III SP A. Kaliszewska  

 Rekolekcje wielkopostne Ks. K. Dylewski 

21 III 2016r. Dzień Wiosny/ Festiwal Projektów 

Misterium 

wychowawcy/ K. 
Tarasko/ M. Adamska 
 

do 26 marca Zapoznanie uczniów klas VI z warunkami przebiegu 

sprawdzianu. Przekazanie INSTRUKCJI DLA UCZNIA (ksero) 

wychowawcy 

 Wielkanocne zwyczaje   

Do 23 

marca 

Konkurs wielkanocny na najładniejszą pisankę (indywidualny) i 

stroik świąteczny (indywidualny), palmę wielkanocną (klasowy) 

SU 

 Master of English – junior kl. IV-VI SP M. Tomasiewicz  
A. Kaliszewska 

 Święto Pracownika Służby Zdrowia Dyrektor  
SU 

do 16 

kwietnia 

Zapoznanie uczniów klas III gimnazjum z warunkami przebiegu 

egzaminu. Przekazanie INSTRUKCJI DLA UCZNIA (ksero) 

wychowawca 

 Konkurs matematyczny - KANGUR K. Tarasko 
E. Wiśniewski 
Z. Polkowska 

 Konkursy plastyczne – gminne, powiatowe  

 Konkurs ekologiczny „Z ekologią za pan brat” Z. Polkowska 

22 kwietnia Wiosenne sprzątanie świata w ramach Światowego Dnia Ziemi 

– uczniowie SP/ Dni Kultury Ekologicznej 

wychowawcy 

do końca 

kwietnia 

Wydanie rodzicom dzieci z oddziału przedszkolnego  informacji 

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

Wychowawca  „0” 

29 kwietnia Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. W. Wiśniewska 

 Egzamin próbny w kl. II gimnazjum zespoły przedmiotowe 
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 Sprawdzian próbny w kl. V SP 

 Konkurs historyczny  W. Wiśniewska 

 Badanie Umiejętności Trzecioklasisty.  zespół edukacji 
wczesnoszkolnej 

 Konkurs wiedzy o Polsce zespół edukacji 
wczesnoszkolnej 

maj Konkurs ekologiczny – „Rady na odpady” Z. Polkowska 

 Przegląd Piosenki Przedszkolnej wychowawcy 

 Dzień Rodziny – klasy „0” i I-III, przedszkole wychowawcy,  

 Dzień sportu szkolnego  n-le wych.fiz.  

 Egzamin na kartę rowerową  

3 czerwca Święto szkoły wychowawcy 

po 20 

czerwca 

Kiermasz podręczników używanych  wychowawcy  

24 czerwca Zakończenie roku szkolnego Wychowawcy 
SU 

 

 


