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Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Mariusza Zaruskiego  

w Gdańsku 
w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

 

Wydarzenie Data Działania 

Wrzesień 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego grupy 

przedszkolne (13.00) 

klasy 6,7,8  (10.30) 

klasy 4,5 (11.15) 

klasy 1,2,3 (12.00) 

02.09.2019 

 Rozpoczęcie roku w poszczególnych klasach  

 Dekoracja na dworze lub w sali gimnastycznej 

 Nagłośnienie  

 Sztandar  

 Prowadzenie 

Międzynarodowy Dzień Kropki. Święto Kreatywnych 

Działań Uczniowskich. 
13.09.2019 Wg harmonogramu organizatorów 

Dzień Programisty wrzesień 2019 Rozwijanie zainteresowań uczniowskich 

„Lepsza Szkoła” – sesja z plusem 
wrzesień 

2019 
Uczniowie klas 4 – diagnoza umiejętności 

KURATORYJNE KONKURSY PRZEDMIOTOWE cały rok 

szkolny 

Zgłoszenie Szkoły 

Prowadzenie 
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Festiwal Naukowy 
20.09.2019 

Promocja nauki. Rozwijanie zainteresowań uczniowskich. 

Projekt finansowany przez Radę Dzielnicy. 

Dzień Układu Okresowego Pierwiastków 
24.10.2019 Promocja nauki. 

Dzień Spadającego Liścia  23.09.2019 
Konkurs plastyczny dla klas 1- 3.  

Rozwijanie talentów uczniowskich. 

Europejski Dzień Języków Obcych 26.09.2019 
Warsztaty, gry językowe 

Everyday English, English phrases 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 26.09.2019 Uroczystość klas pierwszych 

Dzień Chłopaka 30.09.2019 Imprezy w klasach/ wyjścia klasowe 

Dzień Tabliczki Mnożenia  dla kl. 4-6 09.2019 Konkursy klasowe „Mistrz tabliczki mnożenia” 

Październik 

Bieg Przełajowy o Puchar Dyrektora SP 2 14.10. 2019 

Impreza sportowa dla SP1 i SP2, 

Integracja środowiska.  

Projekt finansowany przez Radę Dzielnicy. 

Rozpoczęcie Międzyszkolnego Maratonu 

Czytelniczego 

cały rok 

szkolny 

Dla klas 1-8 

Podanie informacji uczniom, zgłoszenie szkoły, promocja 

czytelnictwa 

Pasowanie na czytelnika uczniów kl. 1 
październik 

2019 
Organizacja i prowadzenie, promocja czytelnictwa 

Noc Bibliotek 5.10.2019 
Zgłoszenie do udziału, organizacja i prowadzenie, promocja 

czytelnictwa 
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„Co kryją w sobie Piecki- Migowo?” 
październik 

2019 
Rodzinna gra miejska, integracja środowiska 

„Bądź dzielny i odważny jak Mariusz Zaruski- patron SP 

1 w Gdańsku” 
11.10. 2019 Zajęcia tematyczne – akcja finansowana przez Radę Dzielnicy 

 XIX Dzień Papieski „Wstańcie, chodźmy” 
październik 

2019 
Apel dla społeczności szkolnej 

Mistrz Programowania Scratch 
październik 

2019 
Uczniowie 4-8, rozwijanie zainteresowań uczniowskich 

Konkurs recytatorski 
październik 

2019 

Konkurs dla uczniów klas 2 – 3,  

rozwijanie uczniowskich talentów 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej 11.10.2019 

Program według harmonogramu przedsięwzięcia               

Grupy przedszkolne 

kl. 1-8 

Apele/ przedstawienie 

Oprawa muzyczna 

Dekoracje 

„Drzewo życia Klimta” 
październik 

2019 
Międzyszkolny Konkurs Plastyczno - Techniczny 

„Certyfikat Białej Laski” 15.10.2019 Międzynarodowy Dzień Niewidomych 

Dni Erasmusa+ 
październik 

2019 
Projekt promujący wymianę międzynarodową młodzieży 

Angielska Liga Zadaniowa 

październik 

2019                 

-maj 2020 

Organizacja i prowadzenie dla klas 4 - 8 

„Nie taka ortografia straszna...” 
październik 

2019 
Konkurs dla uczniów z dysleksją z klas 7 i 8 

II Halowy Turniej Piłki Nożnej  16.11.2019 Promocja zdrowego stylu życia – projekt finansowany przez 

Radę Dzielnicy 

Dzień Origami 24.10.2019 Organizacja i prowadzenie 
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Dyktando z języka angielskiego 
termin ustali 

koordynator 

Dla uczniów klas 4 – 6 i  7 – 8 

Dwa etapy dla każdego przedziału 

Interaktywne przedstawienie muzyczno – teatralne w 

grupach przedszkolnych 

październik 

2019 

Przedstawienie w ramach projektu „Jestem widzem                        

i aktorem” 

Konkurs plastyczny grup przedszkolnych „Moja ulubiona 

bajka” 

październik 

2019 
Edukacja artystyczna 

Listopad 

Uroczystość Wszystkich Świętych  
październik – 

listopad 2019 

Dekoracje w klasie 

Wyjścia klas na cmentarze 

Tematy godzin wychowawczych cały rok szkolny 

 

 

Dzień Niepodległości grup przedszkolnych  
listopad 2019 

Uroczysty przemarsz z chorągiewkami ulicami dzielnicy 

Piecki - Migowo 

Obchody Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości 

 

 

listopad 2019 

 opracowanie projektu i organizacja, 

 Godziny wychowawcze, lekcje historii, 

 Kotyliony dla każdego dziecka 
 

  Apel z okazji Święta Niepodległości 4-8 

 

 Apel – Dzień Biało – Czerwony klas 1 - 3 

 Pieśni patriotyczne dla klas I- III 

 Gazetki tematyczne 

 Śladami przeszłości- słuchanie utworów patriotycznych 

podczas lekcji historii lub godzin wychowawczych 

 

PARADA NIEPODLEGŁOŚCI 

Wojewódzki Konkurs językowo-plastyczny „Günter 

Grass-Lesen macht Spaß” 

listopad 2019  

- marzec 2020 
II Wojewódzki Konkurs Plastyczno- Językowy 
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Szkolny konkurs pieśni patriotycznej  
08 listopada 

2019 

Konkurs dla kl. 4-8 

Projekt finansowany ze środków Rady Dzielnicy 

„Tydzień Kultury i Życzliwości” 
18 – 22. 11. 

2019 

Projekt szkolny o tolerancji i szacunku dla innych kultur oraz 

zasad dobrego wychowania 

„Szkoła Podstawowa nr 1 Seniorom” listopad 2019  

Wg harmonogramu przedsięwzięcia. 

Cel - integracja środowiska.  

Projekt finansowany ze środków Rady Dzielnicy 

II Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej” 

Everyone can sing” 

listopad 2019 – 

kwiecień 2020 
Przygotowanie uczniów 

Dzień Tumbo – Fundacja hospicyjna listopad 2019 Koordynacja działań, akcja charytatywna 

Andrzejki 30.11.2019 Imprezy klasowe 

ANKAR CUP listopad 2019  Halowy Turniej Piłki Nożnej 

Konkurs recytatorski dla klas I-III listopad 2019 Eliminacje do konkursu wojewódzkiego dla klas I-III 

„Góra grosza” 
listopad 2019 

- styczeń 2020 

Koordynowanie akcją w klasach I-III,  

akcja charytatywna  

Konkurs na grafikę komputerową 

listopad 

- grudzień 

2019 

Szkolny konkurs dla klas  1- 3, 4-6 

Turniej szachowy 
listopad              

-grudzień 2019 

Projekt promujący grę w szachy – finansowany przez Radę 

Dzielnicy, rozwijanie zainteresowań uczniowskich  

Wojewódzko – Metropolitalny Konkurs Biblijny im. Sł. 

Bożego Kard. Augusta Hlonda 

listopad 2019 – 

kwiecień 2020 

Grupy 0 – 3 – k. plastyczny 

Klasy 4 – 6 – k. pisemny 

Klasy 7 – 8 – k. pisemny 
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Szkolny konkurs plastyczno – językowy  listopad 2019 „My picture dictonary” dla uczniów klas 2- 3 

Konkurs „ Deutschland Nachbarland” listopad 2019 Koordynacja konkursu 

Konkurs spellingu listopad 2019 Dla uczniów klas 4 - 5 

IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii 

Europejskiej w języku angielskim  

listopad 2019 – 

styczeń 2020 

 

Dla klas 7 - 8 

„Ready for First” 

listopad 2019 – 

styczeń 2020 

 

Szkolny Konkurs dla klas 7 – 8  

Dzień Bajkowy grup przedszkolnych  listopad 2019  

Dzieci przebierają się za postaci z bajek, gry i zabawy 

 

 

Przedstawienie teatralne dzieci                        z grupy 0c listopad 2019 

 

Przedstawienie dla koleżanek i kolegów 

 

 

 

Grudzień 

„Dzień Magicznych Drzwi” 6.12.2019 
Dekorowanie drzwi klasowych, wejściowych, pomieszczeń 

gospodarczych 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 3.12.2019 
Uczniowie klas I- III 

Uczniowie klas IV- VIII 

Mikołajki  6.12.2019 Imprezy klasowe 

„Z Mikołajem na sportowo”- 

akcja dla dzieci z przedszkoli Moreny 
6.12.2019 

 Wg harmonogramu akcji, 

 kontakt z przedszkolami,  

 ogłoszenia i plakaty 

 dekoracja sali gimnastycznej 

 prowadzenie zabaw 
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 projekt finansowany ze środków Rady Dzielnicy 

„Integracja na sportowo” 
grudzień 2019                        

- styczeń 2020 

Wg harmonogramu. 

Impreza środowiskowa, propagowanie aktywności fizycznej  

zdrowego stylu życia. 

„Czytam i rozumiem” grudzień 2019  Projekt promujący czytelnictwo 

Rodzinny konkurs plastyczny grup przedszkolnych 

„Szopka Bożonarodzeniowa” 
grudzień 2019 Rozwijanie zainteresowań 

„Uczniowie SP1 - Przedszkolakom”  grudzień 2019 Bajkoczytanie / językowy  teatrzyk kukiełkowy 

„Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”  grudzień 2019 Udział w akcji charytatywnej  

Próbny Egzamin Ósmoklasisty grudzień  2019  

Przygotowanie, przeprowadzenie i sprawdzenie egzaminów  

Opracowanie wyników i wniosków 

Zaprezentowanie wyników  

Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej „Winter 

Wonderland” 
grudzień 2019 Organizacja i prowadzenie - dla klas 1-3 

Lekcje filmowe poza szkołą grudzień 2019 Oferta dla uczniów klas 4-8 

„Konkurs kolęd i piosenek świątecznych" 
grudzień 2019 

Prezentacja solistów i zespołów uczniów klas 4-8, 

rozwijanie talentów uczniowskich 

 

Jarmark Bożonarodzeniowy 05.12.2019 Konkurs „Rodzinna Szopka Betlejemska” 

 

Warsztaty „Uczniowie uczą uczniów”  grudzień 2019 Organizacja i prowadzenie lekcji w języku obcym 
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Szkolny Koncert Kolęd i Pastorałek grudzień 2019 
wspólny występ szkolnych zespołów muzycznych, rozwijanie 

talentów uczniowskich 

Dzielnicowy Turniej Piłki Nożnej grudzień 2019 
Turniej piłki nożnej,  

propagowanie aktywności fizycznej 

Jasełka Szkolne 
16 – 20.12. 

2019 

Przygotowanie przedstawienia 

Oprawa muzyczna 

Dekoracje  

 

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową  grudzień 2019 Kartka bożonarodzeniowa w języku niemieckim 

„Baśnie braci Grimm na długie, zimowe wieczory” 
 grudzień 2019                     

- styczeń 2020 
Pomysł i prowadzenie 

Wigilie klasowe 
16 - 20.12. 

2020.  

Spotkania klasowe wg decyzji wychowawców                                       

i w porozumieniu z rodzicami 

Przerwa świąteczna 

dla uczniów 
23.12.2019 – 31.12.2019 

Styczeń 

Ferie zimowe 13 – 26.01. 2020 

Szkolny konkurs techniczny  

„Zręczna igiełka” – IV edycja 
styczeń 2020 Konkurs dla klas V 

Bal karnawałowy dla klas 1-3 9.01.2020 Zabawa dla uczniów 

Turniej Halowy Piłki Nożnej- ROBYG CUP 
styczeń-luty 

2020 

Halowe turnieje piłki nożnej, promowanie zdrowego stylu 

życia 
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Wyjście do teatru grup przedszkolnych styczeń 2020 W ramach projektu teatralnego 

Finał WOŚP styczeń 2020 
Propagowanie wolontariatu, 

Impreza według ustalonego harmonogramu 

Luty 

„Podążaj za marzeniami” luty 2020 Międzyszkolny Konkurs dla Grup Integracyjnych 

„Dzień Netykiety” luty 2020 
Projekt „Jak zachować się w Internecie?” 

Projekt promujący bezpieczne korzystanie z Internetu. 

„Dzień Bezpiecznego Internetu” luty 2020 Projekt promujący bezpieczne korzystanie z Internetu 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – Logiczna 

Matematyka dla klas 6-8 
luty 2020 Promocja matematyki, rozwijanie zainteresowań 

Dzień Pocztówki do Przyjaciela luty 2020 Konkurs w języku niemieckim i angielskim 

„Komiks z ferii” luty 2020 
Konkurs dla uczniów klas 1-3,  

rozwijane talentów 

Ortogramy luty 2020 Wg harmonogramu imprezy m. in. gry i zabawy, konkursy itp. 

MATGEO luty 2020 Wojewódzki Konkurs 

„Pomysł na własny biznes” luty 2020 Celem projektu jest uczenie postaw przedsiębiorczości 

Promocja Szkoły w okolicznych przedszkolach 

 

luty/ marzec 

2020 
Promocja szkoły, ulotki, plakaty 

Podsumowanie międzyszkolnego konkursu plastyczno – 

technicznego „Drzewo życia Klimta” 
luty 2020 Dla klas 4 – 8 
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Eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu z Języka 

Angielskiego Keep Calm and Learn English  

 

luty/ marzec 

2020 
Dla klas 1 -3 

Szkolny konkurs piosenki obcojęzycznej „Singing 

Competition” 

luty/ marzec 

2020 
Dla klas 5 - 8 

II Edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego 

„How well can you spell?” 

luty/ kwiecień 

2020 
Dla klas 7 - 8 

Konkurs plastyczno – techniczny grup przedszkolnych 

„Kukiełka”. 

 

luty 2020 Edukacja kulturalna 

Przedstawienie teatralne dzieci                      z grupy 0A 

 

 

 

luty 2020 Rozwijanie talentów uczniowskich. 

Marzec 

Rekolekcje wielkopostne 11-13.03. 2020 Szkolne rekolekcje 

Konkurs „Mam talent” marzec 2020 
klasy 4-8, 

rozwijanie talentów uczniowskich 

„Dzień Wiosny” grup przedszkolnych  marzec 2020 Uroczysty przemarsz ulicami dzielnicy Piecki - Migowo 

Rodzinny konkurs plastyczny grup przedszkolnych „ 

Koszyczek wielkanocny” 

 

marzec 2020 Rozwijanie talentów uczniowskich. 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1. 03. 2020 

 

Warsztaty dla uczniów klas 8,  

kształtowanie postaw patriotycznych 
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Dzień Otwarty Szkoły marzec 2020 
 

Przygotowanie atrakcji i oprowadzanie gości, promocja szkoły 

Światowy Tydzień Mózgu 
12-16.03. 

2020 

Wg harmonogramu, m.in. (memory, test kolorów, skojarzenia, 

turniej reprezentacji klas i inne) 

Kolorowa skarpetka 21.03.2020. Międzynarodowy Dzień Osób z Zespołem Downa 

Pivot Animator marzec 2020 
Konkurs na animację komputerową,  

rozwijanie talentów uczniowskich. 

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Alchemik marzec 2020 Konkurs z chemii dla uczniów klas 7-8 

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA  

 
marzec 2020 Udział klas 7 i 8 

„Stop klatka” marzec 2020 
Konkurs filmowy dotyczący tematyki związanej                         

z niepełnosprawnością, tematami społecznymi 

Konkurs matematyczny ”KANGUR” marzec 2020 

 

Koordynacja i prowadzenie 

 

IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Pomorskie – 

fajna przygoda” 

 

marzec/ 

kwiecień 2020 
Etap szkolny konkursu dla klas 1 - 3 

„Snuj się, snuj bajeczko…” 

 
27.03. 2020 Konkurs Teatralny dla klas integracyjnych 

Dzień liczby π  marzec 2020 Dla uczniów 4-8 

Zajęcia otwarte dla przedszkolaków marzec 2020 Klasy 1 -3 

Konkurs wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych  marzec 2020 Konkurs językowy 

Międzynarodowy Dzień Teatru  marzec 2020 Opracowanie działań promocji teatru w szkole  
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Dzień Kobiet z „Panem Tadeuszem” 6.08.2020 Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 4-8 

Bajkoczytanie dla przedszkolaków marzec 2020 Promocja czytelnictwa 

Eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu 

Recytatorskiego                         w Klukowie 

 

marzec 2020 Rozwijanie talentów uczniowskich. 

„Dzień Magicznych Drzwi” 21.03.2020 

Dekoracje drzwi klasowych, wejściowych, pomieszczeń 

socjalnych 

 

Kwiecień 

Jarmark Wielkanocny kwiecień 2020 Impreza dla społeczności szkolnej 

Dzień Czekolady 8. 04.2020 Klasy 1 -3 

Szkoła Otwarta dla Obcokrajowców kwiecień 2020 

Organizacja projektów związanych z miastem Gdańsk: 

konkurs muzyczny piosenki europejskiej, konkurs plastyczno 

– techniczny „Kartka z kalendarza – Gdańsk Miastem 

Wolności” 

Ekotest kwiecień 2020 Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny dla klas 7 - 8 

Mistrzostwa Szkoły w Warcabach Klasycznych kwiecień 2020 Promocja gry w warcaby, rozwijanie zainteresowań 

Szkolny Konkurs Plastyczno – Językowy „Kaligramy” kwiecień 2020 
Dla uczniów klas 1- 4,  

Rozwijanie talentów uczniowskich. 
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Wielkanocna kartka świąteczna                                   w 

języku obcym 
kwiecień 2020 

Konkurs dla uczniów,  

Rozwijanie talentów uczniowskich. 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu  2.04.2020 
Klasy 1 – 3 

Klasy 4- 8  

Dzień Ziemi  22. 04.2020 

Projekt „ Zakręć się” – prace plastyczno-techniczne wykonane 

z zakrętek, połączenie recyklingu ze sztuką, wystawa prac na 

poziomie 100, 

Rozwijanie talentów uczniowskich. 

Szkolny konkurs „Nie taka chemia straszna jak ją 

malują” 
Kwiecień 2020 Konkurs dla uczniów klas 7 

Matematyka i sport Kwiecień 2020 Uczniowie klas 4 

Zawody gry w ”dwa ognie” Kwiecień 2020 
 zawody dla kl. 4,  

promocja zdrowego stylu życia i aktywności sportowej 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
20-22.04 

2020 

Do tego czasu powinny być zrealizowane określone 

zagadnienia z podstawy programowej 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 23.04.2020 
Lekcje o książkach i czytelnictwie – cały kwiecień, promocja 

czytelnictwa 

Przedstawienie teatralne dzieci                          z grupy 

0B 
kwiecień 2020 

Przedstawienie dla koleżanek i kolegów,  

rozwijanie talentów uczniowskich. 

Międzyprzedszkolny konkurs recytatorski „wiersze 

Brzechwy                     i Tuwima” 
kwiecień 2020 Rozwijanie talentów uczniowskich. 

VI Maraton Gdański- Pozytywna Strefa Kibicowania kwiecień 2020 
Dla chętnych uczniów, rodziców, nauczycieli, integracja 

społeczności szkolnej poprzez wspólne kibicowanie. 

 

Teatralne Misterium Wielkanocne kwiecień 2020 Propozycja dla klas 6 - 8 

Maj 
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„Rowerowy Maj” maj 2020 
Udział w akcji miejskiej,  

promocja zdrowego stylu  życia i aktywności sportowej 

Majowe Święta 

kwiecień/ 

maj 

 

29.04.2020 

Apel/przedstawienie/ kształtowanie postaw patriotycznych 

Dekoracja 

 

Dla klas 1 -3 

Rodzinny Bieg Gdańszczan maj 2020 
Udział w projekcie miejskim, promocja zdrowego stylu  życia 

i aktywności sportowej. 

Bieg o Puchar Zaruskiego maj 2020 

Opracowanie harmonogramu (regulamin, trasy, czas startu 

poszczególnych klas, przygotowanie nagród i dyplomów itp.), 

projekt promujący zdrowy styl życia i aktywność sportową 

Dzień Patrona Szkoły 

 
maj 

Organizacja dla klas 0-3 

Organizacja dla klas 4-8  

Dekoracje 

Wg harmonogramu imprezy 

Konkurs piosenki „Morskie nutki” maj 
Konkurs dla uczniów klas 0 i przedszkolaków,  

rozwijanie talentów uczniowskich. 

Dzień Zdrowia maj Wg harmonogramu, promocja zdrowego stylu życia 

Dzień Niemiecki maj Promocja języka niemieckiego 

Dzień Polskiej Niezapominajki 15.05.2020 

Wg harmonogramu imprezy. 

Klasy 1 – 3 

Klasy 4 -8 

Wycieczki klasowe 

maj 

- czerwiec 

2020 

Terminy organizowania wycieczek klasowych.  Prosimy 

pamiętać, aby termin wycieczki nie kolidował ze spotkaniami 

dla rodziców, terminami wystawiania ocen oraz innymi 

zaplanowanymi uroczystościami i imprezami szkolnymi (np. 

Festyn Rodzinny) 
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Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych maj 2020 Organizacja i prowadzenie 

III Szkolny Przegląd Piosenki Patriotycznej maj 2020 Dla klas 1 – 3, rozwijanie talentów uczniowskich. 

Igrzyska na Olimpie maj 2020 Dla uczniów klas 5 

Quiz wiedzy o bajkach maj 2020 
Konkurs dla grup przedszkolnych, rozwijanie talentów 

uczniowskich.. 

Przedstawienie teatralne dzieci                     z grupy 0D maj 2020 Rozwijanie talentów uczniowskich. 

Festyn Rodzinny 

„Szkoła talentami stoi” 
29.05.2020 

Gry i zabawy 

 

Flash mob 

Czerwiec 

Dzień Dziecka  1.06.2020 Zabawy sportowe  dla klas I-III 

Konkurs dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych klas 1 - 8 
czerwiec 2020 

Organizacja dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych kl. 1 – 3 

Dla klas 4 - 8 

 

Turniej szkolny- piłka siatkowa, koszykowa, nożna – o 

puchar Dyrektora Szkoły czerwiec 2020 
Dla klas 4 – 8, 

promocja zdrowego stylu  życia i aktywności sportowej. 

Karta Rowerowa  czerwiec Uczniowie klas 4 
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Bal klas 8 05.06.2020 

koordynator 

dekoracje – sala, stołówka (wykonanie i rozbiórka) 

polonez 

zaproszenia 

Zakończenie roku grup przedszkolnych  23.06.2020 
Organizacja + zamówienie i zakupienie dyplomów  

dla dzieci 

Tydzień Pustej Klasy 
15-19.06. 2020 

 
Zajęcia organizowane przez wychowawców 

Dzień Rodziny grup przedszkolnych czerwiec 2020 Wspólne gry i zabawy, integracja społeczności szkolnej 

Zakończenie roku klas 8 26.06. 2020 

 Koordynacja 

 Prowadzenie 

 Program artystyczny 

 Nagłośnienie, sztandar 

 Dekoracja 

 Upominki dla klas 8 

 Krzesła  

Zakończenie roku klas 1-7 26.06.2020 

 Prowadzenie 

 Nagłośnienie 

 Sztandar 

 Dekoracja 
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Wydarzenie Data Działania 

Całoroczne projekty realizowane wg harmonogramu 

ustalonego przez koordynatorów 

SP 1 dla dzieci z Primary School w Funzi w Kenii cały rok szkolny  

                   

Zbiórka pieniędzy, akcja charytatywna 

Profesjonalne doradztwo zawodowe cały rok szkolny 

Działania związane z doradztwem zawodowym, określenie 

predyspozycji zawodowych 

Projekt finansowany z Rady Dzielnicy 

Projekt „Szkoła różnorodności”                   

(zgłoszenie Szkoły po udostępnieniu formularza) 

wrzesień – 

grudzień 2019 

Zajęcia dla grupy uczniów prowadzone przez osoby                     

z fundacji IRSE 

„Szkoła dawniej i dziś..” 
wrzesień – 

grudzień 2019 

Projekt na podstawie lektury „Sposób na Alcybiadesa” – 

finansowany przez Radę Dzielnicy 

„Wyjątkowe Polki, wyjątkowi Polacy piórem 

pisarzy” 
cały rok szkolny 

Projekt edukacyjny dla klas 3 

 

Współpraca z Instytutem Goethe’go Centrum 

Herdera  
cały rok szkolny 

Zajęcia z języka niemieckiego,  

zajęcia rozwijające zainteresowania 

Liga sportowa dla klas 2 i 3 cały rok szkolny 
Zajęcia sportowe, zajęcia propagujące aktywność fizyczną,  

zajęcia rozwijające zainteresowania 

Szkolne Ogródki Marwit  

„Z ogrodu do butelki” 
cały rok szkolny 

Projekt przyrodniczo – ogrodniczy,  

zajęcia rozwijające zainteresowania 
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Morena Junior Cup „ Mała liga piłki nożnej ” 

patronat LWSM Morena 
cały rok szkolny 

comiesięczne rozgrywki (pierwsza lub ostatnia sobota miesiąca), 

zajęcia propagujące aktywność fizyczną 

Szkolny projekt „Aktywna Rodzina” cały rok szkolny 

Działania wg harmonogramu,  

propagowanie aktywnego spędzania czasu,  

integracja społeczności szkolnej 

„Gdańskie Ogrody Motylowe” cały rok szkolny Projekt miejski, zajęcia rozwijające zainteresowania 

„Z przyrodą za pan brat ” 
23.09.2019 – 

10.12.2019  

Lokalne zajęcia edukacyjne – projekt finansowany ze środków 

Rady Dzielnicy, projekt ekologiczny 

„Czas na robota Ozobota ” 
wrzesień – 

grudzień 2019 

Projekt finansowany przez Radę Dzielnicy, zajęcia rozwijające 

zainteresowania 

„Majsterkowanie to fajna zabawa” 
wrzesień – 

grudzień 2019 

 Projekt finansowany przez Radę Dzielnicy, 

 zajęcia rozwijające zainteresowania 

„6, 10, 14 dla Zdrowia” cały rok szkolny Projekt promujący zdrowie 

Autochodzik cały rok szkolny 
Projekt edukacyjny – zgłoszenie szkoły we wrześniu, 

bezpieczeństwo 

Koło Teatralne SP 1 „Dziwadło” cały rok szkolny 
Szkolny teatr przygotowujący przedstawienia dla społeczności 

szkolnej i lokalnej, zajęcia rozwijające zainteresowania 

„Geografia po angielsku” cały rok szkolny 
1 godzina geografii w miesiącu prowadzona w wybranej klasie w 

języku angielskim 
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„Bądź kumplem, nie dokuczaj!  

Nie zamykaj oczu na agresję.” 
I półrocze  

Według harmonogramu projektu ustalonego przez zespół, np. 

katechezy, warsztaty, konkurs plastyczny 

„Ratujemy i uczymy się ratować” II półrocze 

Pierwsza pomoc przedmedyczna, zachowanie w sytuacjach 

zagrożenia, warsztaty, zaproszenie gości, katecheza 

okolicznościowa 

„Lekcje z Mistrzem” cały rok szkolny Organizacja spotkań z ludźmi sporu 

Klub gier planszowych SP1 

 

 

cały rok szkolny Rozwijanie zainteresowań, integracja, rozrywka 

„Gdańsk - jemy zdrowo” 

 
cały rok szkolny Promocja zdrowego żywienia 

„Aktywna przerwa” cały rok szkolny 

Harmonogram ustalają koordynatorzy,  

2 razy w tygodniu, poziom 300, 

promocja zdrowego stylu życia 

„Od morza do Tatr” cały rok szkolny 
Nawiązanie współpracy z innymi szkołami,  

których patronem jest gen. Mariusz Zaruski 

Międzynarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej PO WER 

01.09.2019 -

31.08.2021 

Międzynarodowy projekt finansowany z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Rozwijamy nasze umiejętności by 

uczyć lepiej”; wyjazdy szkoleniowe  nauczycieli do Włoch, 

Irlandii, Malty, Anglii 

Ogólnopolski projekt „ Deutch Plus ” Instytut 

Goethego  
cały rok szkolny Wymiana młodzieży  

Współpraca z PNWM 

Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży 
cały rok szkolny Wymiana młodzieży  
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Centrum Mistrzostwa Informatycznego cały rok szkolny 
Zajęcia cykliczne z informatyki,  

zajęcia rozwijające zainteresowania 

Fonolandia  cały rok szkolny 

Fundacja Dbam o Mój Zasięg i GWP Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne,  

bezpieczne i higieniczne korzystanie z mediów cyfrowych 

Lekcja Enter – Fundacja Orange 
styczeń – 

czerwiec 2020 

Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w ramach 

edukacji wczesnoszkolnej przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych, przedmiotów humanistycznych i artystycznych 

„Uczymy dzieci programować” 

 
cały rok szkolny Nauka programowania, zajęcia rozwijające zainteresowania 

Lekcje przedsiębiorczości. Gdański Inkubator 

Przedsiębiorczości. STARTER 
I i II półrocze Promocja postaw przedsiębiorczych 

SzkolnY Punkt Informacji i Kariery – SPINka 

 cały rok szkolny 

Działania związane z doradztwem zawodowym,  

określenie predyspozycji zawodowych 

 

„Czas na młodzież. Przedsiębiorczość – 

Spółdzielnie Uczniowskie” 
cały rok szkolny Spółdzielnie Uczniowskie, promocja postaw przedsiębiorczych 

ERASMUS +  

międzynarodowa wymiana młodzieży 
cały rok szkolny 

Projekt językowy, poznanie innych kultur, tradycji, 

propagowanie praw dziecka 

„Jestem małym artystą” cały rok szkolny Zajęcia plastyczno – techniczne w świetlicy szkolnej 

„Metoda ruchu rozwijającego w. Sherborne” cały rok szkolny Zajęcia w świetlicy 
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„Stop przemocy” cały rok szkolny Zajęcia profilaktyczne w świetlicy 

„Europa da się lubić” cały rok szkolny Zajęcia w świetlicy szkolnej 

Baśnie H. Ch. Andersena cały rok szkolny Filmy i ilustracje 

„Czytanie wybranych książek dla dzieci” cały rok szkolny Promocja czytelnictwa w świetlicy 

„Co to znaczy”? cały rok szkolny Uczniowie poznają różne ciekawostki 

„Szukamy młodych talentów” cały rok szkolny Zajęcia muzyczne w świetlicy 

„Ciekawa historia” cały rok szkolny Zajęcia historyczne w świetlicy 

„Gdańsk - Kaszuby” cały rok szkolny Zajęcia regionalne, legendy 

„Komunikacja na 6” cały rok szkolny Zajęcia w świetlicy  

„Jestem małym ogrodnikiem” cały rok szkolny Zajęcia ogrodniczo - przyrodnicze 
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Edukacja globalna dla najmłodszych i teatrzyk 

kamishibai 
cały rok szkolny Zajęcia w świetlicy szkolnej 

„Jestem widzem i aktorem ” cały rok szkolny 
Projekt Rok Teatru dla grup przedszkolnych- teatrzyk                    

„ Byczek Fernando” 

  

 


