
Plan działań szkoły skierowany do społeczności  

szkolnej i lokalnej na rok szkolny 2016/2017. 

 

Nazwa szkoły:  Zespół Szkół w Przytułach (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach 

                           i Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Przytułach) 

WRZESIEŃ 2016 

L.p. Nazwa działań Data Cele 

1.  "W drodze ku świętości" (zajęcia 

przeprowadzane w każdej klasie 

poświęcone patronowi) 

Wybrany przez 

wychowawcę 

dzień miesiąca 

- zapoznanie z życiorysem patrona; 

- przybliżanie nauki Jana Pawła II; 

- poszukiwanie w utworach 

patrona wersów - wskazówek do 

rozwijania tożsamości narodowej, 

społecznej i kulturowej, wskazówek 

"Jak żyć?"  

 

PAŹDZIERNIK 2016 

L.p. Nazwa działań Data Cele 

1.  Ślubowanie klas I 6-10.10.2016r. Rozwijanie wśród dzieci poczucia 

przynależności do Rodziny Szkół 

im. Jana Pawła II  

2.  Apel - Dzień Papieża Jana Pawła II 17.10.2016r. Upamiętnienie wyboru Polaka na 

papieża; rozwijanie przynależności 

do wspólnoty;  

3.  Udział w Turnieju SKC "Najchętniej 

stał na bramce" w Szumowie 

22.10. 2016r. Kształtowanie wśród uczniów 

zamiłowania do aktywnych form 

wypoczynku; spotkanie 

rekreacyjno-sportowe 

   4. 
 
  5. 

Szkolny konkurs recytatorski 

Udział reprezentacji szkoły w XI 

Konkursie Recytatorskim Poezji 

Karola Wojtyły w Kleosinie 

12.10.2016r. 

27.10.2016r. 

- zachęcanie dzieci do poznawania 

twórczości Jana Pawła II; 

- rozwijanie przywiązania do 

piękna ojczystego języka 

 

 

 



LISTOPAD 2016 

L.p. Nazwa działań Data Cele 

1.  Konkurs gazetek ściennych 

 "Jan Paweł II 

- patron naszej szkoły" 

Do 25.11. Rozwijanie twórczej postawy 

uczniów 

 

GRUDZIEŃ 2016 

L.p. Nazwa działań Data Cele 

1.  Konkurs wiedzy o patronie Do 9.12. -rozwijanie postaw 

prospołecznych; 

-budowanie autorytetów 

2.  Konkurs multimedialny 

 "Jan Paweł II..." 

Grudzień-styczeń - wykorzystanie wiadomości o 

patronie w pracy twórczej; 

- poszukiwanie pomysłów na 

własną prezentację, atrakcyjną 

formę przekazu 

 

STYCZEŃ 2017 

L.p. Nazwa działań Data Cele 

1.  Podsumowanie konkursu 

multimedialnego 

19.01.2016r. - nagrodzenie najciekawszych, 

twórczych prac; 

- prezentacja nagrodzonych 

prezentacji  dla rodziców i 

społeczności szkolnej 

2.  Ferie zimowe "Aktywnie spędzam 

czas, naśladując Jana Pawła II" 

"Biblioteka jest instytucją, która 

samym swoim istnieniem świadczy 

o rozwoju kultury.(...) Jest 

szczególną świątynią twórczego 

ducha ludzkiego."  

(Jan Paweł II) - Zajęcia czytelnicze 

poświęcone patronowi szkoły, 

konkurs plastyczny "Papież Polak w 

moim sercu" 

1 tydzień ferii Kształtowanie wśród uczniów 

zamiłowania do aktywnych form 

wypoczynku; spotkania i wyjazdy 

rekreacyjno-sportowe 

Poznawanie literatury znajdującej 

się w naszej bibliotece dotyczącej 

patrona i książek Karola Wojtyły 

(Jana Pawła II). 

Rozwijanie twórczej postawy 

uczniów. 

 



 

KWIECIEŃ 2017 

L.p. Nazwa działań Data Cele 

1.  Udział w Drodze Krzyżowej  ulicami 

Przytuł 

2.04. wg ustaleń  

ks. proboszcza 

- uczczenie modlitwą kolejnej 

rocznicy odejścia patrona do 

domu Ojca 

2.  Spotkanie modlitewne "Bogu 

dziękujcie-ducha nie gaście" 

27.04. - dziękczynienie za kanonizację 

 

MAJ 2017 

L.p. Nazwa działań Data Cele 

1.  Udział w XIII Zjeździe Podlaskiej 

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

11.05. - rozwijanie poczucia 

przynależności do Rodziny Szkół 

im. Jana Pawła II 

- integrowanie szkół  

2.  Konkurs dla Rodziny Szkół im. Jana 

Pawła II  i sympatyków Jana Pawła 

II  "Musicie od siebie wymagać..." 

I kategoria kl.0-III konkurs 

plastyczny 

II kategoria IV-VI i gimnazjum  - 

nasze pierwsze próby literackie 

III kategoria nauczyciel - konkurs 

na autorski  scenariusz lekcji lub 

imprezy szkolnej poświęconej 

postaci Świętego Jana Pawła II 

02.04-19.05. 

2017r. 

- propagowanie nauczania Jana 

Pawła II;  

- zapoznawanie dzieci i młodzieży 

z postacią patrona; 

- rozwijanie wśród dzieci i 

młodzieży pasji tworzenia 

(ekspresja plastyczna i literacka); 

- pobudzanie do twórczej postawy 

nauczycieli i wychowawców 

 

CZERWIEC 2017 

L.p. Nazwa działań Data Cele 

1.   Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, 

Święto Szkoły 

-Msza św. , apel , rozgrywki 

sportowe i atrakcje dla całej 

rodziny, wyjazdy klasowe do miejsc 

związanych z patronami 

(Studzieniczna, Wigry, wyjazd do 

1-3 VI 2017r.  



Zuzeli kl. III gimnazjum) 

- pielgrzymka dzieci 

pierwszokomunijnych i ich rodzin 

"Szlakiem Jana Pawła II", 

zwiedzanie i modlitwa w 

Studzienicznej i w Pokamedulskim 

Klasztorze w Wigrach.  

 

 Ponadto zainteresowane klasy wraz z wychowawcami podejmują własne działania nie 

wpisane w tradycję szkoły celem rozwijania świadomości narodowej, społecznej z 

uwzględnieniem przynależności do Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

 

 


