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Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1               

im. generała Mariusza Zaruskiego w Gdańsku 
w roku szkolnym 2021/2022 

 

Wydarzenie Data Działania 

WRZESIEŃ 

Uroczyste rozpoczęcie roku szk.:  

grupy OP        godz. 13.30 

klasy 1            godz. 12.30 

klasy 2 –3       godz. 12.00 

klasy 4 – 6      godz. 9.00 

klasy 7 - 8       godz. 10.30 

01.09.2021 

Rozpoczęcie roku w poszczególnych klasach  

Prowadzenie, poczet sztandarowy  

Nagłośnienie 

Pasowanie uczniów klas 1 01.09.2021 Uroczystość dla uczniów klas pierwszych 

Diagnoza umiejętności matematycznych 

kl.4-8 (P4) 
6-20.09.2021 

 

Przeprowadzenie testu umiejętności ,, Lepsza szkoła” 

 

OMJ  

Olimpiada Matematyczna Juniorów 
wrzesień Przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu  

Ogólnopolski Tydzień Szczęścia 20-26.09.2021  

Narodowe Czytanie  (P3) 04.09.2021 Według opracowanego harmonogramu  

Pasowanie na Świetliczaka (P1) wrzesień Program opracowany przez organizatorów 

Międzynarodowy Dzień Kropki Święto 

Kreatywnych Działań Uczniowskich 
wrzesień Według harmonogramu organizatorów 
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Kuratoryjne konkursy przedmiotowe cały rok szkolny 
Zgłoszenie SP1 

Prowadzenie 

Dzień Chłopaka (P1) 30.09.2021 Imprezy w klasach  

Kręć kilometry dla Gdańska 09/10.2021 Zasady ustala koordynator akcji 

Recytujemy wiersze K.K. Baczyńskiego i 

C.K. Norwida   

dla kl. VII-VIII (P3) 

koniec września Prezentacja występów uczniów  

Europejski Dzień Języków Obcych (P4) wrzesień Zadania plastyczne i muzyczne dla uczniów 

Dzień Języków Obcych (P3, P4) wrzesień Według harmonogramu organizatorów 

Ogród motylowy i warzywny (P6) wrzesień- czerwiec Działania porządkowe i pielęgnacyjne 

PAŹDZIERNIK 
Międzynarodowy Dzień Białej Laski (P2, 

P4)  
15.10.2021 

Międzynarodowy Dzień Niewidomych,                   

Certyfikat Białej Laski 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  1-10.10.2021 Konkursy, quizy, zabawy 

Pomorska Liga Zadaniowa   

Tydzień z grami planszowymi - 

Ogólnopolski Dzień Gier Planszowych (P4)  
04-10.10.2021 

Nauka wybranych gier w klasach, które wyrażą chęć udziału 

w projekcie. Turnieje wybranych gier. 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej (P3) 14. 10. 2021 

Apele, przedstawienie, oprawa muzyczna, dekoracja 

 

Świetlica 
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Rozpoczęcie Międzyszkolnego Maratonu 

Czytelniczego 
cały rok szkolny 

Dla klas 1-8 

Podanie informacji uczniom, zgłoszenie szkoły 

Pasowanie na czytelnika uczniów kl. 1 październik Organizacja i prowadzenie  

Święto Szkoły- obchody 40 rocznicy 

utworzenia szkoły  

+ Dzień KEN  (P3) 

15. 10. 2021 

Program uroczystości opracowany przez koordynatorów 

 

 

Konkurs językowo-plastyczny (P4) październik ,,English crossword” dla klas 2-3 

Geography In English (P6) od października Geografia po angielsku kl 7 (cyklicznie raz w miesiącu) 

Liga Zadaniowa (P4) od października Konkurs cykliczny – raz w miesiącu 

Światowy Dzień Origami (P3) 24.10.2021  

Światowy Dzień Owoców 

i Warzyw (P2) 
15.10.2021  

Konkurs plastyczny 

„Mój różaniec”  (P2) 
październik Konkurs plastyczny „Mój różaniec” dla klas  1 

Konkurs plastyczny „Moja tajemnica 

różańcowa”  (P2)  
październik Konkurs plastyczny dla klas 4-6 

Konkurs fotograficzny “Mój pupil” (P2) październik  

Ciasteczka Zaduszne  

– Soul Cake 

dla Kenii Kiermasz  
listopad 

Wypieki związane z tradycjami różnych kręgów religijnych 

oraz kulturowych .  

Dochód przekazany na pomoc dzieciom z kenijskiej szkoły 

w Funzi Primary School. 

Uroczystość Wszystkich Świętych  
październik – 

listopad 2021 

Dekoracje w klasie 

Tematy godzin wychowawczych  
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Dzień Wszystkich Świętych (P1) listopad Świetlica szkolna 

Dzień Tolerancji (P2) 13.11.2021 Świetlica szkolna 

Kaligramy – konkurs plastyczno-językowy 

(P4) 
listopad Konkurs dla kl.4-5  

III Halowy Turniej Piłki Nożnej „Łączy nas 

piłka”. 
listopad Promocja zdrowego trybu życia i pozytywnej rywalizacji 

Zręczna igiełka listopad Konkurs krawiecki dla uczniów klas 5 

 

 

 

Rocznica Odzyskania Niepodległości 

(P1, P2) 

 

listopad 

 Opracowanie projektu  i organizacja kl.4-8 
Dekoracje, kotyliony  
Gazetki tematyczne 

Udział w Paradzie Niepodległości 

Projekt dla klas 1-3 pt. “Jesteśmy patriotami – o Polsce 

recytujemy, śpiewamy, pamiętamy” 10.11.21 r. 

Rocznica Odzyskania Niepodległości-świetlica (P3) 

Dzień Tumbo – Fundacja hospicyjna listopad Koordynacja działań 

Andrzejki 30.11.2021 Imprezy klasowe 

Dzień Erasmusa (P3) listopad Wg ustalonego harmonogramu 

Szkoła Podstawowa nr 1 Seniorom listopad  

Konkurs ortograficzny dla klas 7-8 (P4) listopad  

Wojewódzki Konkurs 

Recytatorski  (P3) 
listopad Szkolne eliminacje 

Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej 

na kartkę bożonarodzeniową „Magia świąt”  
listopad Koordynacja i eliminacje szkolne 
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GRUDZIEŃ 

Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych (P2, P4) 
03.12.2021 Konkurs, warsztaty, gazetki tematyczne 

Dzień Bota (P4) 10.12.2021 Konkurs dla kl.4-8 

Konkurs „Czytam i rozumiem” (P3) grudzień Konkurs dla uczniów klas 4 - 8 

Mikołajki  6.12.2021 Imprezy klasowe 

Dzień Anioła (P3) 6.12.2021  

Mikołajki w świetlicy szkolnej (P3) grudzień 
Zabawa w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa 

Impreza „Z Mikołajem na sportowo”  

(P2,P4) 
grudzień Koordynacja + koncepcja  

Konkurs artystyczno-językowy (P4) grudzień „Winter Wonderland” kl.1-3 

Próbny Egzamin Ósmoklasisty grudzień Przygotowanie, przeprowadzenie i sprawdzenie egzaminów  

Dzień Migranta  (P2) 17. 12. 2021 Wg ustalonego harmonogramu 

Lekcje filmowe on line (P2, P4) grudzień Oferta dla uczniów klas 4-8 

Świąteczne spotkania z językiem 

niemieckim w krajach DachL-  

(P1, P4) 

grudzień 
Przygotowanie stoisk prezentujących zwyczaje świąteczne - 

z zachowaniem bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego 
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Wigilie klasowe 20–22.12 .2021 
Spotkania klasowe wg decyzji wychowawców                        

i w porozumieniu z rodzicami 

Wigilia (Jasełka) grudzień Przedstawienie teatralne 

STYCZEŃ 

Tydzień Kultury i Życzliwości 

(P1. P2) 
styczeń 

Projekt szkolny o tolerancji i szacunku dla innych kultur 

oraz zasad dobrego wychowania 

„Ready for First” dla kl.8 etap 1 (P4) styczeń  

Styczeń miesiącem życzliwości (P3) styczeń  

Bal karnawałowy w świetlicy (P3) styczeń  

Spotkanie z p. Gabrielą Dobą styczeń 
Spotkanie z żoną zmarłego podróżnika i kajakarza 

Aleksandra Doby 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 

„Zimowy Pejzaż” (P4) 
styczeń 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Zimowy Pejzaż” dla 

grup integracyjnych klas 1-8 

LUTY 

Dzień Bezpiecznego Internetu  

(P2, P4) 
luty Projekt promujący bezpieczne korzystanie z Internetu 

Konkurs Mitologiczny dla klas V(P3) początek lutego 
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy 

mitologicznej dla uczniów klas V. 

Dzień Pizzy (P2) 09.02.2022  

Walentynki w świetlicy (P1) 14.02.2022  
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Promocja SP 1 w okolicznych 

przedszkolach  
luty/marzec  

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (P4) luty Singing competition – konkurs piosenki kl.5-8 

Konkurs „Podążaj za marzeniami” 

(P4) 
luty 

Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny 

 „Podążaj za marzeniami”. 

MARZEC 

Rekolekcje wielkopostne marzec Szkolne rekolekcje 

Konkurs Piosenki Europejskiej marzec Konkurs muzyczny 

Dzień Otwarty Szkoły marzec 

Koordynator 

Przygotowanie atrakcji i oprowadzanie gości, promocja 

szkoły 

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu 

Nauk Przyrodniczych “Świetlik”  
8.03.2022  Test konkursowy  

Dzień liczby π 14.03.2022 
Konkurs na największą ilość zapamiętanych cyfr po 

przecinku w rozwinięciu liczby π 

Konkurs matematyczny ”KANGUR” (P4) marzec Koordynacja i prowadzenie 

Dzień Morza (P6) 17.03.2022  

Quiz Wiosenny (P2) 21.03.2022  

Dzień Kolorowej Skarpetki  

(P2, P4) 
21.03.2022 Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa  
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Międzynarodowy Dzień Teatru  

(P3) 
marzec Opracowanie działań promocji teatru w szkole  

Dzień Kobiet z Adamem Mickiewiczem 

(P3) 
marzec 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 4-8 

 

Konkurs językowo plastyczny (P4,  P6) marzec Your favourite wild Animals-kl 1 

Ready for First dla kl.8 etap 2 (P4) marzec  

Dzień wody (P3, P6) 22.03.2022  

Dzień Logopedy (P4) marzec Warsztaty, konkurs plastyczny 

Konkurs fotograficzny 

“Pomorskie – fajna przygoda”  

 (P3, P4) 

marzec Koordynacja, eliminacje szkolne  

KWIECIEŃ 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu  

(P2, P4) 
2.04.2021 

Konkurs, warsztaty, gazetki tematyczne  

Klasy 1 – 3 

Klasy 4- 8  

Dzień Czekolady (P6) 12.04.2022 Impreza dla dzieci ze świetlicy szkolnej 

Tydzień Ziemi (P3, P6) 18-22.04  

Dzień Ziemi (P6) 22.04.2022 

Koordynatorzy opracują plan działań 

Dzień Ziemi w świetlicy 

kl.1-3 
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Konkurs na świąteczną grafikę 

komputerową (P4) 
kwiecień Konkurs dla kl.1-8 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

(P3) 
22.04.2022 Lekcje o książkach, czytelnictwie – cały kwiecień 

20 lat z Harrym Potterem 

(P2) 
kwiecień 

Promocja czytelnictwa związana z dwudziestoleciem 

polskiego wydania powieści „Harry Potter…” 

Tydzień Mózgu (P2, P4)  kwiecień Konkursy dla uczniów kl. 4-6 i 7-8 

Misterium wielkanocne (P2) kwiecień Przedstawienie teatralne dla klas 6-8 

„Snuj się, snuj bajeczko…” 

 (P3, P4) 
kwiecień Wojewódzki Konkurs Teatralny dla Klas Integracyjnych 

MAJ 

Rowerowy Maj 

(P2, P4) 
maj  Udział w projekcie miejskim 

Dzień Patrona Szkoły (P3) 12.05.2022 Klasowy festiwal szantowy 

Dzień Flagi i Święta Majowe w świetlicy 

szkolnej (P2) 
maj Wg ustalonego harmonogramu 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
24,25,26. 

05.2022 

Do tego czasu powinny być zrealizowane określone 

zagadnienia z podstawy programowej 

Majowe Święta  

(P1, P2) 
maj 

Apel/przedstawienie 

Dekoracja 

Lekcje wychowawcze 

Rodzinny Bieg Gdańszczan 

(P2) 
maj Udział w projekcie miejskim 

Noc Bibliotek Na bieżąco Wg harmonogramu opracowanego przez organizatorów 
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Językowa gra miejska- uczniowie uczą 

uczniów, promocja języka niemieckiego 

(P1, P4) 

05/06.2022 

Działania między klasowe lub międzygrupowe np. 

przestawienie prezentacji lub pokaz wykonanych zadań na 

tle klasy lub grupy 

Dzień Rodziny (P1) 13.05.2022  

Wojewódzki Konkurs 

Plastyczny - “Sokrates 

powiedział...”  (P2, P3)  

maj Koordynacja 

CZERWIEC 

Dzień Dziecka (P1) czerwiec Gry i zabawy 

Festyn rodzinny (P1) czerwiec koordynator 

„Szkoła dawniej i dziś..” czerwiec 
Projekt na podstawie książki „Sposób na Alcybiadesa” – 

finansowany przez Radę Dzielnicy 

Dzień Informatyka 08.06.2022 Quizy podczas zajęć informatyki 

Bal klas 8 11.06.2022 

Koordynacja 

dekoracje – sala, stołówka (wykonanie i rozbiórka) 

polonez 

zaproszenia 

Dzień Pustej Klasy   

(P4, P6)  

trzeci piątek 

czerwca 
 

Zakończenie roku klas 8 czerwiec 

Koordynacja 

Program artystyczny 

Dekoracje 

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 24.06. 2022 

 Prowadzenie sztandar 

 Nagłośnienie 

 Dekoracja 
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Wydarzenie Data Działania 

Całoroczne projekty realizowane wg harmonogramu ustalonego przez 

koordynatorów. 
Wielki Maraton Czytelniczy (P3,P4) Cały rok  

“Jesteś ważny, PINKU!” - jak budować i 

wzmacniać poczucie własnej wartości – (P2, P4) 

Raz w miesiącu 

od X do V  

Projekt dla klas 1 –3 – cykl lekcji oraz ćwiczeń 

pomagających uczniom uwierzyć w siebie, budować 

i wzmacniać poczucie własnej wartości. 

Projekt „ Szkoła różnorodności” - zgłoszenie 

Szkoły po udostępnieniu formularza (P2, P3) 

wrzesień – 

grudzień  

Zajęcia dla grupy uczniów prowadzone przez osoby                     

z fundacji IRSE 

Odkrywamy talenty cały rok szkolny 
Prezentacja indywidualnego dorobku plastycznego 

uczniów uzdolnionych plastycznie 

ERASMUS + POWER  cały rok szkolny Mobilność kadry pedagogicznej 

GraMy turnieje gier planszowych cały rok szkolny Projekt edukacyjny 

„Stop przemocy” w tym bezpieczny Internet (P4) cały rok szkolny Zajęcia profilaktyczne w świetlicy 

„ Europa da się lubić ” (P3) cały rok szkolny Zajęcia w świetlicy szkolnej 

Wojewódzko – Metropolitalny Konkursu Biblijny 

im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda (P2) 
luty – marzec  

Konkurs plastyczny „Ewangelia według św. Łukasza” 

 Klasy I-III 

 Klasy V-VIII              

Polsko- niemiecka wymiana doświadczeń wśród 

nauczycieli  (P4) 

październik- 

grudzień 
Wg harmonogramu opracowanego przez organizatorów 

Realizacja projektu pt. „ Federsammler” – 

Europejski Projekt Literacki  (P4, P5) 

od września do 

marca  

Wg harmonogramu opracowanego przez organizatorów- 

konkurs na najlepszy komiks w języku niemieckim 

Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (P4) 
listopad- 

kwiecień 

Prezentacja występów uczniów biorących udział w 

konkursie 
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Wymiana polsko- niemiecka (P1, P4) cały rok szkolny Wg harmonogramu opracowanego przez organizatorów 

Szkolenia dla nauczycieli i uczniów 

organizowane przez w/w instytucje oraz wymiana 

doświadczeń (P4, P5, P6) 

Na bieżąco Wg harmonogramu opracowanego przez organizatorów 

Kontakt i współpraca z Instytutem Goethego, 

Instytutem Herdera i innymi szkołami w 

sprawach związanych z konkursami szkolnymi, 

pozaszkolnymi i o zasięgu wojewódzkim bądź 

krajowym. 

Na bieżąco Wg harmonogramu opracowanego przez organizatorów 

Projekt szkolny Tydzień kultury 

i życzliwości 
  

Projekt związany z bezpieczeństwem w sieci   

Projekt ,,Szkoła otwarta dla obcokrajowców” na bieżąco  

Integracyjne Majsterkowanie 
wrzesień-

grudzień 
 

,,Bądź dzielny i odważny jak Mariusz Zaruski”- 

Patron SP 1 Gdańsk 
  

,,Jestem małym ogrodnikiem” (P6)  Zajęcia ogrodniczo przyrodnicze w ogródku świelicowym 

Centrum mistrzostwa Informatycznego (P4) Cały rok Koło robotyczne i koło programistyczne 

5-10-15 dla zdrowia (P2)  

 

Badania przesiewowe uczniów dotyczące stanu zdrowia 

 

Konkurs List do Św. Mikołaja” (P2, P3) grudzień  

Projekt “Wirtualne podróże” (P3, P6)  cały rok 
Systematyczna realizacja zadań obowiązkowych 

i dodatkowych 
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Projekt „Wspólne drzewo” - P3, P6 cały rok 

Systematyczna dekoracja „drzewa” tematycznymi 

„listkami” wg harmonogramu opisanego 

w projekcie  

cały rok 
Systematyczna dekoracja “drzewa” tematycznymi 

“listkami” wg harmonogramu opisanego w projekcie 

GraMY  (P1, P4) cały rok 

Turnieje gier planszowych  

Spotkania w Klubie Gier Planszowych, nauka gier, 

rodzinne granie 

Konkurs “Złote pióro”  (P3, P4)  cały rok  

Uniwersytet dzieci w klasie. “Ekologia. Jak 

chronić środowisko? “  
cały rok Projekt dla klas 1-3. 

Gdańska Międzyszkolna Liga Rummikub  

(P1,P4)  

od września do 

maja 

Liga dla wszystkich szkół gdańskich  

Liga dla wszystkich chętnych bez względu na wiek 

Szkolna Liga Rummikub (P1, P4)  IX-X, XI-V  Liga dla wszystkich uczniów SP nr1 

 


