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Sierpień i wrzesień 2021r.
„Karol Bis ‘Wysoki’ - żołnierz drugiej konspiracji”
Na łamach dwumiesięcznika historycznego „Podkarpacka Historia” wydawanego
w Rzeszowie, opublikowano artykuł o Karolu Bisie, żołnierzu z naszego regionu.
Autor artykułu: Mateusz Korpal

1.09.2021r.
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego
Dnia 1 września 2021 roku rozpoczął się kolejny Rok Szkolny. O godz. 8.00
w Kościele Źródło Miłosierdzia (parafia św. Floriana) została odprawiona Uroczysta Msza
św. z udziałem Pocztu Sztandarowego Szkoły, rozpoczynająca JUBILEUSZOWY ROK
SZKOLNY (50-lecie szkoły). Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas
pierwszych i dzieci z oddziału przedszkolnego z udziałem jednego rodzica, rozpoczęło się
w sali gimnastycznej.
Spotkanie informacyjne z wychowawcami uczniów pozostałych klas odbyło się
w salach lekcyjnych (bez udziału rodziców).
Pieczę nad sztandarem sprawowała: Beata Stępak.
Nad oprawą plastyczną sali gimnastycznej czuwała: Anna Sawicka.

09.09.2021r.
„Statek w porcie jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki”
W ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli uczniowie klasy
8a i 8c wzięli udział w spotkaniu z absolwentką Aleksandrą Knap.
Ola jest pełną pasji, młodą osobą, podróżniczką, poetką, artystką. W niezwykle
ciekawy sposób przedstawiła uczniom prezentację dotyczącą wrażeń z pobytu w Islandii.
Wskazała na potrzebę realizacji marzeń, dążenia do celu i rozwijania własnych pasji.
Osoby odpowiedzialne: Urszula Sudoł – Rękas, Urszula Szkutnik, Zuzanna Bielecka

15.09.2021r.
Dzień Kropki
Międzynarodowy Dzień Kropki jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy.
Uczniowie podczas lekcji wychowawczych wykonywali kreatywne prace i zadania
z wykorzystaniem kropek. W tym dniu obowiązywał strój w kropki.
Osoby odpowiedzialne: Justyna Madej, Marta Woszczyna, Iwona Jabłońska

15-16.09.2021r.
Zebrania z rodzicami
15 i 16 września odbyły się zebrania z rodzicami. Spotkania miały miejsce w salach
lekcyjnych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z powodu sytuacji pandemicznej wszystkie
informacje przekazywali wychowawcy (spotkanie z panią dyrektor na sali gimnastycznej
zostało odwołane).

17.09.2021r.
Sprzątanie Świata Polska 2021
Przygotowanie i udostępnienie wychowawcom materiałów do wykorzystania na
lekcjach wychowawczych z okazji ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata Polska 2021 Myślę, więc nie śmiecę”.
Osoba odpowiedzialna: Joanna Grzegorczyk

29.09.2021r.
Pasowanie na ucznia
Tego dnia odbyło się pasowanie na ucznia dzieci z klas I, podczas którego zostały one
włączone do społeczności szkolnej. Ze względu na sytuację epidemiczną, uroczystość odbyła
się w poszczególnych salach lekcyjnych. Pani dyrektor Alicja Bartoszek odwiedzała
poszczególne klasy i osobiście pasowała dzieci. Wszystkie otrzymały też drobną pamiątkę.
Osoby odpowiedzialne: Marta Polańska, Karolina Czeladka, Beata Furman, Jolanta Łuszczak,
Anna Dąbek, Anna Madej
Koordynator: Marta Polańska

Wrzesień 2021r.
Broszurka jubileuszowa na temat historii szkoły
Przygotowanie broszurki na temat historii Publicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika, w celu przedstawienia faktów
z życia szkoły, obejmujących lata 1971 – 2021.
Osoba odpowiedzialna: Mateusz Korpal
Dokonywanie korekty językowej publikacji: Urszula Sudoł-Rękas, Brygida Małek

Wrzesień 2021r.
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
W klasie 1b odbyło się głośne czytanie baśni pt. „Calineczka”.
Osoba odpowiedzialna: Beata Furman

Wrzesień 2021r.
Warsztaty Lego Education Innovation Studio Campus
Promowanie nauki przez zabawę i ciekawe doświadczenia. Rozwijanie kreatywności
uczniów klasy III d.
Osoba odpowiedzialna: Anna Konefał

Wrzesień i październik 2021r.
Spotkania z policjantem
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniach z policjantem. W klasach 1-3
odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych. Uczniowie
zostali uwrażliwieni na przestrzeganie zasad ruchu drogowego w drodze do szkoły i ze
szkoły.
Uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w prelekcji, podczas której dowiedzieli się, co grozi
nieletnim za udział w czynach karalnych, jakie są procedury i konsekwencje powyższych
zachowań.
Osoba odpowiedzialna: Alina Szymaszek- Dymek
Opiekę sprawowali nauczyciele uczący w klasach

Wrzesień i październik 2021r.
Code Week
Zajęcia przygotowujące do Code Week, programowanie, algorytmika, gry i zabawy
z wykorzystaniem platformy MS Teams - klasy 4-8 (ok. 200 uczniów).
Osoba odpowiedzialna: Jacek Skrzypacz

Wrzesień i październik 2021r.
Dzień Chłopaka
Jak co roku w naszej szkole z okazji Dnia Chłopaka większość klas zorganizowała
imprezy klasowe, wyjścia lub wycieczki, m. in.:
1. Uczniowie klasy 5C wraz z wychowawcą udali się na spacer ulicami naszego miasta. Mile
spędzony czas uświetniła również wizyta w pizzerii Heaven&Hell.
Osoba odpowiedzialna: Mateusz Korpal
2. Zostało zorganizowane ognisko integracyjne dla klasy 7c i 7h na stalowowolskich Błoniach
połączone ze świętowaniem Dnia Chłopaka.
Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Mrowiec, Anna Sawicka

3. Klasy 8 b i 8 g udały się na integracyjne wyjście do pizzerii „Fiori”. Poczęstunek
w cukierni. Spacer do parku linowego, gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Osoby odpowiedzialne: Beata Stępak, Brygida Małek
4. Zostało zorganizowane wyjście integracyjne klasy 6b do pizzerii „Fiori”.
Osoba odpowiedzialna: Marta Woszczyna
5. Klasy 8a i 8c wyjechały na piknik do Kłyżowa do gospodarstwa agroturystycznego
“Stodoła”.
Osoba odpowiedzialna: Iwona Jabłońska, Zuzanna Bielecka, Urszula Sudoł- Rękas
Szkolny Dzień Chłopaka
Z
okazji
Dnia
Chłopaka
zostało
przeprowadzone
głosowanie
na
„najprzystojniejszego” ucznia naszej szkoły. Następnie przeprowadzono specjalny test,
w wyniku którego wyłoniono największego gentelmana wśród chłopców.
Osoby odpowiedzialne: Justyna Madej, Marta Woszczyna, Iwona Jabłońska

Wrzesień 2021r.- styczeń 2022r.
Współpraca z Gorzyckim Stowarzyszeniem „Zwierzęcy Zakątek”
Współpraca polegała na zbiórce karmy i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt
przebywających w schronisku w Gorzycach. Wszystkie informacje o przeprowadzanych
akcjach były podawane na stronie internetowej szkoły i gorzyckiego stowarzyszenia oraz na
plakatach wykonywanych przez wolontariuszy.
Uczniowie zbierali również nakrętki i brali udział w „bazarkach” organizowanych
przez stowarzyszenie, polegających na wystawieniu i licytacji różnych przedmiotów,
z których pieniądze przekazywane były na rzecz zwierząt.
Osoby odpowiedzialne: Beata Bryk- Pokrzywa, Dorota Grobel

Wrzesień 2021r.- styczeń 2022r.
Innowacja pedagogiczna - warsztaty kulinarne
Cykliczne warsztaty kulinarne odbywały się raz w tygodniu - w każdy poniedziałek.
Zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania przebiegały w wesołej i swobodnej atmosferze.
W czasie zajęć uczniowie poprzez zabawę dowiadują się wielu ciekawych rzeczy. Rozpoznają
składniki, uczą się je ze sobą łączyć, wspólnie pracują przy tworzeniu efektu ostatecznego.
Ważną rolę odgrywają zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie zdobywają
umiejętności przydatne im w życiu codziennym. Dzięki tym warsztatom uczniowie się
integrują, uczą współpracy i współdziałania. Są one bardzo lubiane przez dzieci, także ze
względu na wspólną degustację wykonywanych potraw. Najwspanialszy moment to radość ze
wspólnie zrobionej potrawy.

Dzieci samodzielnie wykonały między innymi: szarlotkę, pizzę, sałatki, zdrowe
kanapki, zdrowe i smaczne pasty, pierniczki świąteczne, ciastka owsiane oraz wiele innych
smacznych i zdrowych potraw.
Osoba odpowiedzialna: Beata Furman

Wrzesień 2021r.- styczeń 2022r.
Szkoła Promująca Zdrowie
Koordynowanie i przygotowanie wyników autoewaluacji potrzebnej do otrzymania
Krajowego Certyfikatu SZPZ.
Osoba odpowiedzialna: Beata Furman

Od września 2021r.
Wirtualna adopcja
Uczniowie klasy 5 B adoptowali psa Cleo. Adopcja polega na finansowaniu potrzeb
czworonoga przez comiesięczne wpłaty na konto fundacji. Kwota ta jest przeznaczana na
żywność, leczenie i inne potrzeby wybranego przez uczniów zwierzaka.
Osoba odpowiedzialna: Beata Bryk- Pokrzywa

Od września 2021r.
Strona jubileuszowa na Facebooku
Przez cały I semestr była prowadzona strona jubileuszowa naszej szkoły na facebooku,
na której umieszczano zdjęcia i wspomnienia absolwentów, uczniów oraz pracowników
naszej szkoły.
Osoba odpowiedzialna: Iwona Jabłońska

Od września 2021r.
Obchody 50-lecia PSPzOI nr 7
W czasie trwania I półrocza trwały prace w zespole do spraw obchodów 50-lecia
Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika
w Stalowej Woli.
Koordynowanie prac: Urszula Szkutnik

PAŹDZIERNIK 2021

1.10.2021r.
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
1 października 2021 roku w naszej szkole odbył się Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia. Uczniowie rozwiesili w szkole kolorowe plakaty, które promowały ćwiczenie
tabliczki mnożenia. W tym dniu klasy IV-VIII bawiły się, rozwiązując mini testy oraz
łamigłówki z tego zakresu. Wszyscy uczniowie chętnie brali udział w tej akcji.
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Moskal, Joanna Sikorska

5.10.2021r.
„Godziny przy piórze”
Chętni uczniowie klas 6a, 8b i 8f wzięli udział w XXI edycji konkursu poetyckiego
„Moja mała Ojczyzna” organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Liceum
Ogólnokształcące im. KEN oraz Starostwo powiatowe w Stalowej Woli.
Osoba odpowiedzialna: Brygida Małek, Elżbieta Łuszczak

14.10.2021r.
Apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej
14 października 2021r. zaprezentowano w formie on-line występ artystyczny z okazji
Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie śpiewem i tańcem podziękowali nauczycielom
za trud włożony w edukację i wychowanie.
Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Szwedo, Anna Majkowska- Sobiło

15.10.2021r.
Powiatowy konkurs plastyczny ,,Ekslibris”
Uczennica klasy VII c zajęła III. miejsce w XXVI edycji konkursu na ekslibris
okolicznościowy pod hasłem ,,Świat gwiazd, planet i robotów - ROK STANISŁAWA LEMA”
zaproponowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Wańkowicza i Starostwo
Powiatowe.
Osoba odpowiedzialna: Anna Sawicka

22-29.10.2021r.
Nauczanie zdalne
Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w szkole (pozytywne wyniki testów
na SARS-CoV-2 wśród uczniów i nauczycieli) zostały zawieszone zajęcia stacjonarne
w klasach IV-VIII i wprowadzone nauczanie zdalne w dniach od 22 października 2021 r.
(piątek) do 29 października 2021 r. (piątek).

26.10.2021r.
„Poznaj Polskę - Kraków”
W ramach projektu Ministerstwa Edukacji „Poznaj Polskę” odbyła się wycieczka do
Krakowa, w której brali udział uczniowie klasy IV c i IV d. Zwiedzili m.in. trakt królewski
oraz uczestniczyli w warsztatach na temat malarstwa w Muzeum Narodowym
w Sukiennicach. Mieli również okazję skosztować krakowskich obwarzanków.
Osoba odpowiedzialna: Joanna Sikorska
Opieka nad uczniami: Joanna Sikorska, Urszula Sudoł-Rękas, Monika Potocka-Witek

Październik 2021r.
Zbiórka darów na rzecz Kociej Wyspy
W październiku przeprowadzono zbiórkę darów dla Kociej Wyspy. Wolontariusze pod
opieką nauczyciela dostarczyli fundacji dary rzeczowe, m. in.: karmę, koce, zabawki.
W szkole zebrano również środki finansowe i przekazano je na pomoc w leczeniu
chorego kotka.
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Szwedo

Październik 2021r.
Piramida Zdrowia - w zdrowym ciele zdrowy duch
Z okazji Światowego Dnia Żywności został zorganizowany i przeprowadzony cykl
zajęć warsztatowych pt. „Piramida Zdrowia”. Akcja miała na celu pogłębianie świadomości
dzieci na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności
w walce z głodem i niedożywieniem oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów
w świetlicy szkolnej. Została wspólnie opracowana „Piramida Zdrowia”. Zajęcia zachęcały
dzieci do poprawy nawyków żywieniowych.
Osoby odpowiedzialne: Renata Czernecka-Skrok, Marianna Zarzeczna

Październik 2021r.
„50 lat minęło PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli”
Na łamach dwumiesięcznika historycznego „Podkarpacka Historia” wydawanego
w Rzeszowie, opublikowano artykuł o historii naszej szkoły w ramach obchodów Jubileuszu
50-lecia.
Autor artykułu: Mateusz Korpal

Październik 2021r.
Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych
Z okazji tego święta przedstawicie Samorządu Uczniowskiego czytali bajki kolegom
z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Osoby odpowiedzialne: Justyna Madej, Marta Woszczyna, Iwona Jabłońska

Październik 2021r.
Wycieczka dla klas trzecich do Krakowa i Bochni
W październiku bieżącego roku została zorganizowana wycieczka dla klas trzecich do
Krakowa i Bochni w ramach projektu MEN „Poznaj Polskę”. Miała charakter podróży
w czasie. Piękne eksponaty muzealne, ciekawe projekcje multimedialne i interaktywne
inscenizacje były dla uczniów niezwykłą przygodą i interesującą lekcją historii.
Osoba odpowiedzialna: Anna Konefał

Październik 2021r.
Świetlicowy konkurs plastyczny „Mieszkańcy baśniowego zamku”
Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej poprzez udział w konkursie
„Mieszkańcy baśniowego zamku” rozwijali wyobraźnię, zdolności artystyczne, wykazując się
przy tym znajomością literatury dla dzieci.
Osoby odpowiedzialne: Irena Sajdak, Alicja Muniak, Mirosława Trafidło, Renata Czernecka –
Skrok, Marianna Zarzeczna, Magdalena Zagaja

Październik i listopad 2021r.
Stalowowolska Paczka Pomocy
Stalowowolska Paczka Pomocy „Samotny, ale nie sam” - lokalna akcja charytatywna
organizowana przez MOPS. Celem akcji było wsparcie osób starszych oraz
niepełnosprawnych będących w trudnej sytuacji finansowej w okresie przedświątecznym. Na
terenie szkoły zorganizowano zbiórkę darów rzeczowych i przekazano je potrzebującym
w formie paczek. Akcja spotkała się z dużym odzewem ze strony uczniów, rodziców
i nauczycieli.
Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Szwedo, Beata Bryk- Pokrzywa, Dorota Grobel

Październik i listopad 2021r.
Szkolny Konkurs Fotograficzny „Stalowowolska jesień”
Konkurs przeznaczony był dla wszystkich fotografujących uczniów i nauczycieli
z naszej szkoły. Jego celem było rozwijanie umiejętności obserwacji świata, rozwijanie pasji
fotograficznej, uwrażliwienie na odbiór piękna przyrody i naszej małej ojczyzny.
Sponsorem nagród był starosta stalowowolski.
Osoby odpowiedzialne: Irena Sajdak, Beata Bryk-Pokrzywa

LISTOPAD 2021

02.11.2021r.
Artykuł na temat historii Dnia Zadusznego
Na stronie internetowej naszej szkoły pojawił się artykuł, w którym autor w skrócie
przybliżył dawne tradycje obchodzenia Dnia Zadusznego, a także zamieścił różne ciekawostki
związane z tym świętem.
Autor artykułu: Mateusz Korpal

05.11.2021r.
Dzień postaci z bajek
W tym dniu uczniowie klas 1-4 mieli możliwość wspaniałej zabawy, polegającej na
przebraniu się za postać z wybranej bajki. Akcję przygotował Samorząd Uczniowski.
Osoby odpowiedzialne: Justyna Madej, Marta Woszczyna, Iwona Jabłońska

08-10.11.2021r.
Zbiórka pieniędzy na Dom Dziecka w Boliwii
W dniach 8-10 listopada w naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy na Dom
Dziecka w Boliwii. Uczniowie ze szkolnego wolontariatu przeszli po salach lekcyjnych
z puszkami, zbierając ofiary. Akcja została też wsparta przez niektórych wychowawców,
organizujących zbiórkę w swoich klasach.
Osoba odpowiedzialna: s. Ewa Kitlińska

08.11-31.12.2021r.
Szkolny konkurs plastyczny Jubileuszowa zdrapka „Siódemki”
Konkurs plastyczny skierowany był do uczniów klas IV-VIII naszej szkoły. Głównym
celem w/w konkursu było kreatywne uczestnictwo uczniów w wydarzeniach
związanych z obchodami 50 – lecia szkoły poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni
plastycznej.
Osoby odpowiedzialne: Urszula Szkutnik, Mateusz Korpal

10.11.2021r.
Uroczyste obchody Święta Niepodległości
W związku z obchodami 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
uczniowie przygotowali montaż słowno- muzyczny, który można było obejrzeć na stronie
głównej naszej szkoły. Na początku na tle polskiej flagi odśpiewano hymn narodowy
"Mazurek Dąbrowskiego".
Kasa 8 b zaprezentowała krótki rys historyczny związany z odzyskaniem
niepodległości przez naszą Ojczyznę, recytowała piękne wiersze o tematyce patriotycznej,
uczniowie klas 4, 5 i 7 zaśpiewali m.in. „Rotę”, „Marsz Pierwszej Brygady”, „Maszerują
strzelcy, maszerują”. Było uroczyście i wzruszająco.
Osoby odpowiedzialne: Brygida Małek, Beata Stępak, Anna Majkowska- Sobiło, Anna
Sawicka, Justyna Madej

15, 16, 19.11.2021r.
Egzaminy próbne
W dniach 15 (j. polski), 16 (matematyka) i 19 (j. angielski) listopada odbyły się
w naszej szkole próbne egzaminy ósmoklasisty. Uczniowie pisali je w wyznaczonych salach
pod opieką nauczycieli.

17-18.11.2021r.
Zebrania z rodzicami
17 i 18 listopada miały miejsce zebrania z rodzicami. Ze względu na sytuację
epidemiologiczną odbyły się zdalnie poprzez platformę MS Teams.

22.11.2021r.
Dzień Życzliwości
Z okazji Dnia Życzliwości uczniowie i nauczyciele otrzymywali „życzliwe” karteczki
z życzeniami i optymistycznymi cytatami. Odbył się również konkurs na klasę, w której
najwięcej osób miało żółty element odzieży.
Osoby odpowiedzialne: Justyna Madej, Marta Woszczyna, Iwona Jabłońska

25.11.2021r.
Pasowanie na Świetlika
Uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście włączeni do grona „Świetlików”.
W ramach pasowania przeprowadzono różne ciekawe zabawy i konkursy, mające na celu
integrację dzieci, budowanie poczucia przynależności do grupy.
Osoba odpowiedzialna: Marianna Zarzeczna

Listopad 2021r.
„Co miasto Stalowa Wola powinno otrzymać w prezencie od Świętego Mikołaja”
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Miejskim Konkursie „Co miasto Stalowa
Wola powinno otrzymać w prezencie od Świętego Mikołaja”. Za przedstawione prace
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczennica klasy 7 zajęła I miejsce.
Przygotowania do konkursu wspierały: Anna Madej, Renata Maj, Małgorzata Włodarczyk,
Irena Sajdak, Renata Czernecka – Skrok, Marianna Zarzeczna

Listopad 2021r.
Andrzejki klasowe
W wielu klasach zostały zorganizowane spotkania andrzejkowe. Uczniowie
przygotowali wróżby, gry i różne zabawy integrujące grupę. Zapoznali się z tradycjami
andrzejkowymi i różnymi formami ich spędzania w poszczególnych rejonach naszego kraju.
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy klas i nauczyciele współorganizujący kształcenie
Andrzejki i katarzynki w świetlicy szkolnej
W świetlicy szkolnej została zorganizowana zabawa z okazji andrzejek i katarzynek.
Dzieci brały udział w pokazie mody (prezentacja kostiumów), tańcach i wróżbach
andrzejkowych.
Osoby odpowiedzialne: Renata Czernecka- Skrok, Marianna Zarzeczna

Listopad i grudzień 2021r.
Góra Grosza
W szkole odbyła się zbiórka monet w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
Celem tej akcji było zebranie środków finansowych na pomoc dzieciom, które wychowują się
poza swoim rodzinnym domem, w domu dziecka lub w domu zastępczym. W akcję
zaangażowali się uczniowie i nauczyciele. Nad przebiegiem zbiórki czuwali wolontariusze.
Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Szwedo, Marta Maczurad

Listopad i grudzień 2021r.
Międzyszkolny Konkurs Literacki pt. „Najpiękniejszy wiersz o przyjaźni lub integracji”
Uczniowie klas IV-VII stalowowolskich szkół wyrażali swoje myśli, uczucia,
spostrzeżenia, poglądy na temat przyjaźni lub integracji w postaci stworzonego przez siebie
ciekawego wiersza. Główną nagrodę otrzymał uczeń PSP nr 12.
Osoby odpowiedzialne: Bogusława Dynek, Iwona Sibiga
Prace oceniały: Bogusława Dynek, Iwona Sibiga, Brygida Małek, Urszula Sudoł-Rękas

Od listopada 2021r.
„Model Dostępnej Szkoły”
W naszej szkole jest realizowany projekt: „Dostępna Szkoła – innowacyjne
rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb
uczniów oraz otoczenia”. Celem wdrożenia Modelu Dostępnej Szkoły jest poprawa
dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach.
Osoba odpowiedzialna: Alicja Janiec

GRUDZIEŃ 2021

02.12.2021r.
List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci
w wieku 5-11 lat
Na stronie internetowej naszej szkoły został opublikowany list Ministra Edukacji
i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczący
szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. W liście ministrowie informowali
o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień w tej grupie wiekowej.
Przytaczali także dane świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki
wśród najmłodszych.

06.12.2021r.
Szkolne Mikołajki
Tego dnia uczniowie większości klas pod opieką wychowawców miło spędzili czas,
obdarowując się prezentami. Młodsi mogli spotkać się z Mikołajem i Śnieżynkami, w rolę
których wcielili się przedstawicie SU, robili sobie pamiątkowe zdjęcia i wspólnie przeżywali
radość z otrzymanych darów.
Osoby odpowiedzialne: Justyna Madej, Marta Woszczyna, Iwona Jabłońska, wychowawcy
klas i nauczyciele współorganizujący kształcenie
Na czym polega praca w wolontariacie, czyli praca świętego Mikołaja inaczej
Uczniowie klasy 7g zebrali żywność dla psów (kwota ok. 40 zł od osoby) i całą grupą
odbyli spacer wraz z rodzicami, aby przekazać je do schroniska dla psów „Psia przystań”.
Przy okazji obserwowali pracę w wolontariacie na żywo i poznali jej zasady.
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Szuba

07.12.2021r.
Konkurs plastyczny: Pomaganie jest cool
Konkurs adresowany był do uczniów klas IV- VIII. Celem było przybliżenie dzieciom
idei wolontariatu. 7 grudnia 2021r. w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli odbyła się uroczysta
Gala Wolontariatu, podczas której rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Pomaganie jest cool”
Uczennica z kl. 7 c zajęła I miejsce, uczeń z kl. 8 a otrzymał wyróżnienie.
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Szwedo

03 i 08.12.2021r.

Dzień Integracji
Uczniowie klas integracyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych obejrzeli prezentację pt. „Każdy inny, wszyscy równi”. Chodziło
o przybliżenie społeczności szkolnej pojęcia niepełnosprawności w świecie.
Klasa 5b wykonała piosenkę pt. „O szacunku”.
Osoby odpowiedzialne: Beata Bryk-Pokrzywa, Anna Majkowska

15.12.2021r.
Wyjście do kina
Dnia 15 grudnia klasy 7e i 7f świętowały spóźnione Mikołajki. Z tej okazji zostało
zorganizowane wyjście do kina na film pt. „Lew, wilki i ja”.
Osoby odpowiedzialne: Urszula Szkutnik, Bogusława Mikula, Barbara Kuziora

15-22.12.2021r.
Wigilie klasowe
W ostatnich dniach nauki stacjonarnej w wielu klasach odbywały się spotkania
wigilijne. Uczniowie miło spędzili czas przy świątecznym poczęstunku, śpiewając kolędy
i składając sobie życzenia.
W pozostałych klasach spotkania odbyły się on-line podczas nauki zdalnej.
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy klas i nauczyciele współorganizujący kształcenie

17.12.2021r.
Dzień Świątecznego Sweterka
W tym dniu uczniowie wraz z nauczycielami założyli charakterystyczne dla Świąt
Bożego Narodzenia sweterki, wprowadzając w szkole świąteczny klimat, miłą i życzliwą
atmosferę.
Osoby odpowiedzialne: Justyna Madej, Marta Woszczyna, Iwona Jabłońska

20.12.2021r.-09.01.2022r.
Nauka zdalna
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia
2022 roku zajęcia dla wszystkich klas I-VIII były prowadzone zdalnie, z wykorzystaniem
szkolnej platformy MS Teams, zgodnie z aktualnie obowiązującym planem lekcji. Oznacza

to, że nauka odbywała się w sposób zdalny przez 3 dni poprzedzające Święta, od 20 do 22
grudnia 2021 r., a także w okresie po Świętach - 4 dni robocze: 3-5 i 7 stycznia 2022 r.

22.12.2021r.
Koncert kolęd i pastorałek
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 22 grudnia 2021 roku na stronie
internetowej naszej szkoły zostało zamieszczone nagranie koncertu świątecznego. Uczniowie
ze szkolnego kółka muzycznego zaśpiewali kolędy, pastorałki, piosenki świątecznych
i wykonali tańce.
Osoba odpowiedzialna: Anna Majkowska-Sobiło
Dekoracje przygotowała: Anna Sawicka

Grudzień 2021r.
Szlachetna Paczka
Jest to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna,
którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej. W szkole została zorganizowana akcja informacyjna oraz
zbiórka rzeczy dla wybranej rodziny. Przygotowane paczki zostały dostarczone do magazynu
i przekazane rodzinie.
W akcję włączyła się większość klas wraz z wychowawcami.
Osoby odpowiedzialne: Beata Bryk- Pokrzywa, Dorota Grobel

Grudzień 2021r.
Figurki do szopek
Figurki do szopek
w Przemyślanach na Ukrainie.

bożonarodzeniowych

zostały

przekazane

do

parafii

Osoby odpowiedzialne: Anna Dąbek, Jolanta Łuszczak, s. Ewa Kitlińska

Grudzień 2021r.
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Mój wymarzony lizak”
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie organizowanym przez Muzeum
Lizaka oraz Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle.
Przygotowania do konkursu wspierały: Małgorzata Włodarczyk, Irena Sajdak, Renata
Czernecka – Skrok, Marianna Zarzeczna, Magdalena Zagaja, Irena Żurawska

Grudzień 2021r.
II Przegląd Dekoracji Świątecznych Bożonarodzeniowych pt. „Fotografia Świątecznej
Ozdoby”
W naszej szkole został zorganizowany i przeprowadzony II Przegląd Dekoracji
Świątecznych Bożonarodzeniowych pt. „Fotografia Świątecznej Ozdoby”. Celem przeglądu
było pokazanie piękna dekoracji świątecznych, podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób
bożonarodzeniowych oraz zachęcenie do twórczości artystycznej rozwijającej wyobraźnię
i umiejętności manualne dzieci.
Osoby odpowiedzialne: Renata Czernecka-Skrok, Marianna Zarzeczna

Grudzień 2021r.
„Znam przygody dzieci z Bullerbyn”
Konkurs skierowany był do uczniów kl. III i odbył się w trzech etapach. Nagrodzeni
uczniowie wykazali się dokładną znajomością treści lektury pt. „Dzieci z Bullerbyn”.
Osoby odpowiedzialne: Bogusława Dynek, Iwona Sibiga

Grudzień 2021r.
„O higienę dbam, czyste ciało mam”
W grudniu został zorganizowany i przeprowadzony szkolny konkurs plastyczny dla
dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów z klas I-VII związany ze zdrowiem i higieną ciała
„O higienę dbam, czyste ciało mam”. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy nt. higieny
oraz profilaktyki chorób, stwarzanie możliwości zaprezentowania ciekawych pomysłów
i rozwijania własnej inwencji twórczej, rozwijanie warsztatu plastycznego.
Osoby odpowiedzialne: Renata Czernecka – Skrok, Marta Bańka

23.12.2021r.-02.01.2022r.
Przerwa Świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

27.12.2021r.
Narodowy Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego
Na stronie internetowej naszej szkoły został zamieszczony artykuł nawiązujący do
ustanowionego w tym roku Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Przedstawiono w nim krótki rys historyczny wydarzenia, które miało miejsce 103 lata temu
i jego znaczenie dla rodzącej się w 1918r. niepodległości.
Autor artykułu: Mateusz Korpal

STYCZEŃ 2022

05.01.2022r.
„Siódemka oczami absolwentów” - Bartosz Pioterczak
Rozpoczęcie cyklu wywiadów z absolwentami naszej szkoły. Celem jest przybliżenie
niezwykłych osób, uczęszczających niegdyś do naszej placówki oraz przygotowanie do
świętowania obchodów 50-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli. Artykuł ukazał się na stronie
naszej szkoły oraz na portalu stalowka.net
Autor artykułu: Mateusz Korpal

17.01.2022r.
„Zdrapka Siódemki” – wręczenie nagród
Na początku stycznia miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Zdrapka Siódemki”.
Konkurs cieszył się dużą popularnością. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody
i gratulacje za włożony trud i poświęcenie.
Osoby odpowiedzialne: Urszula Szkutnik, Mateusz Korpal
Dekoracje przygotowała: Anna Sawicka

25.01.2022r.
Wyjście do SDK
W dniu 25 stycznia 2022r. klasa 4a udała się do Spółdzielczego Domu Kultury
w Stalowej Woli, gdzie miała okazję obejrzeć spektakl pt. „Królowa Śniegu”. Następnie
uczniowie miło spędzili czas w pizzerii „Heaven&Hell”.
Osoby odpowiedzialne: Urszula Szkutnik, Dorota Grobel, Justyna Babicka

Styczeń 2022r.
Maski karnawałowe w świetlicy
Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej wykonywali maski karnawałowe,
rozwijając wyobraźnię i zdolności artystyczne.
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Zagaja

Styczeń 2022r.
Konkurs „Moja szkoła za 50 lat”
W związku z obchodami Jubileuszu w naszej szkole został zorganizowany konkurs
plastyczny „Moja szkoła za 50 lat”.
Osoba odpowiedzialna: Urszula Szkutnik, Mateusz Korpal

Od 27.01.2022r.
Nauczanie zdalne
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki od czwartku, 27 stycznia 2022
roku, wszyscy uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych mieli zajęcia w formie zdalnej,
z wykorzystaniem szkolnej platformy MS Teams, zgodnie z aktualnie obowiązującym planem
lekcji.

31.01.2022r.
Rozpoczęcie II semestru

LUTY 2022

7.02.2022r.
„Międzyszkolny Konkurs Śpiewania Kolęd i Pastorałek dla stalowowolskich świetlic
szkolnych”
Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w „Międzyszkolnym Konkursie Śpiewania
Kolęd i Pastorałek dla stalowowolskich świetlic szkolnych”, który odbył się w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 5 w Stalowej Woli. Zajęli 2 miejsce.
Osoby odpowiedzialne: Magdalena Zagaja, Marianna Zarzeczna

11.02.2022r.
„8 najpiękniejszych książek o miłości dla młodzieży”
Została przygotowana i zamieszczona na stronie internetowej szkoły prezentacja
multimedialna pt. „8 najpiękniejszych książek o miłości dla młodzieży”.
Osoby odpowiedzialne: Bogusława Dynek, Iwona Sibiga

14-27.02.2022r.
Ferie zimowe

28.02.2022r.
Powrót do szkoły
W poniedziałek 28 lutego 2022r. wszyscy uczniowie wrócili do szkoły. Po
zakończonych feriach zimowych nauka znów odbywała się w trybie stacjonarnym.

Luty 2022r.
Szkolne walentynki
Z okazji walentynek Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował Wirtualną
Pocztę Walentynkową (Padlet).
Osoby odpowiedzialne: Iwona Jabłońska, Marta Woszczyna, Justyna Madej)

Luty 2022r.
XXV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej
W lutym odbył się etap szkolno - parafialny XXV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy
Biblijnej „Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie” - ,,Księga Sędziów”, w którym wzięli
udział uczniowie naszej szkoły.
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Sobol

Luty-czerwiec 2022r.
Strona jubileuszowa na Facebooku
Przez cały II semestr była prowadzona oraz aktualizowana strona jubileuszowa naszej
szkoły na Facebooku, na której umieszczano zdjęcia i wspomnienia absolwentów, uczniów
oraz pracowników naszej szkoły.
Osoba odpowiedzialna: Iwona Jabłońska

Luty-czerwiec 2022r.
Cykl wywiadów
Został przeprowadzony cykl wywiadów z absolwentami naszej szkoły, których celem
było przedstawienie niezwykłych osób, uczęszczających niegdyś do naszej placówki oraz
przygotowanie do świętowania obchodów 50-lecia placówki. Wywiadów udzielili:
p. M. Niemiec-Butryn, p. K. Mączka, p. M Drozd, p. A. Knap, p. G. Pająk.
Osoby odpowiedzialne: Urszula Szkutnik, Mateusz Korpal

Luty-czerwiec 2022r.
Program „Zawsze razem”
Nasza szkoła wzięła udział w programie edukacyjnym dla uczniów klas I-III „Zawsze
Razem” wdrożonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.
Osoba odpowiedzialna: Renata Maziarz

Luty-czerwiec 2022r.
Strona internetowa „Szkoły Promującej Zdrowie”
Przez cały II semestr była prowadzona strona internetowa programu „Szkoła
Promująca Zdrowie”. Zamieszczano na niej odpowiednio przygotowane zdjęcia i teksty
związane z tematyką zdrowia.
Osoba odpowiedzialna: Bogusława Dynek

MARZEC 2022

Październik-marzec 2022r.
Kampania „Znamię? Znam je”
W ramach kampanii „Znamię? Znam je” nauczyciel biologii przygotował i przekazał
wychowawcom materiały do wykorzystania na lekcjach wychowawczych dotyczące
profilaktyki czerniaka dla uczniów klas VII i VIII.
Osoba odpowiedzialna: Joanna Grzegorczyk

1 marca 2022r.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych została przygotowana
i przesłana wychowawcom prezentacja dla wszystkich klas 4-8 do wykorzystania na lekcjach
wychowawczych.
Osoba odpowiedzialna: Monika Potocka-Witek

4.03.2022r.
Kobiety w literaturze
Z okazji Dnia Kobiet został przygotowany quiz „Kobiety z naszych lektur” oraz
prezentacja książek o sławnych kobietach „Historie warte poznania” na stronę internetową
szkoły.
Osoby odpowiedzialne: Bogusława Dynek, Iwona Sibiga

17.03.2022r.
Konkurs matematyczny „Kangur”
Dnia 17 marca w naszej szkole został przeprowadzony pierwszy etap ogólnopolskiego
konkursu matematycznego „Kangur”.
Osoby odpowiedzialne: Estera Lipińska, Grzegorz Błahuciak, Agnieszka Moskal

21.03.2022r.
Dzień Bez Plecaka – No Backpack Day
Dnia 21 marca 2022r. Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował akcję Dzień
Bez Plecaka. Polegała na tym, że uczniowie przynosili do szkoły podręczniki w różnych
przedmiotach innych niż plecak. Wykazali się dużą kreatywnością. Na korytarzach szkolnych
można było zobaczyć m.in. worki na buty, kosze na śmieci, lodówki turystyczne, wózki na
klocki itp.
Osoby odpowiedzialne: Justyna Madej, Iwona Jabłońska, Marta Woszczyna

Marzec 2022r.
Dzień Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet wiele klas w naszej szkole organizowało słodkie poczęstunki
w salach lekcyjnych lub różnego rodzaju wyjścia. Odbyły się m. in.:
1. wyjście klasy 8c do kina (Iwona Jabłońska)
2. wyjście klasy 4c do kina na film pt. „Wiki i jej sekret” i spotkanie integracyjne
w Galerii Vivo (Monika Potocka – Witek, Elżbieta Sobol)
3. wyjście klas 8b i 8g do cukierni i pizzerii (Brygida Małek, Beata Stępak)
4. wyjście klasy 7h do kina (Katarzyna Mrowiec)
5. wyjście klasy 4b do kina (Joanna Grzegorczyk)
6. wyjście klasy 7a do kina Helios i cukierni CH Vivo (Urszula Szkutnik, Elżbieta Sobol)
7. wyjście klasy 5c do kina Helios i restauracji McDonald’s (Mateusz Korpal, Urszula
Szkutnik)
8. wyjście klasy 7b do kina (Agnieszka Bednarczyk)
9. wyjście klasy 8a do kina Helios na film pt. “Uncharted” (Zuzanna Bielecka, Ewa
Rybicka)
10. wyjście klasy 6b do kina Helios (Marta Woszczyna)

Marzec 2022r.
XXV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej
W lutym odbył się etap dekanalny XXV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej
„Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie” - ,,Księga Sędziów”. Wzięła w nim udział
uczennica naszej szkoły: Klaudia Rudnicka (VIIg).
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Sobol

Marzec 2022r.
Konkurs „Mój wymarzony lizak”
W marcu został zorganizowany i przeprowadzony szkolny etap ogólnopolskiego
konkursu plastycznego pt. „Mój wymarzony lizak” skierowany do uczniów klas I-VII.
Organizatorem było Muzeum Lizaka oraz Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle.
Osoba odpowiedzialna: Renata Czernecka-Skrok

Marzec 2022r.
Konkurs „LONDON - 10 places worth seeing”
W marcu został przeprowadzony szkolny konkurs dla uczniów klas 7-8 na prezentację
multimedialną w języku angielskim “LONDON - 10 places worth seeing”. Laureaci otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Osoba odpowiedzialna: Ewa Rybicka

Marzec 2022r.
Konkurs „ All About Me”
W marcu został przeprowadzony szkolny konkurs językowo-plastyczny dla uczniów
klas 4 pt. „All About Me”. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Osoba odpowiedzialna: Ewa Rybicka

Marzec-maj 2022r.
Pomoc uchodźcom z Ukrainy
Szkoła aktywnie włączyła się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Na terenie szkoły
zorganizowano zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, które systematycznie były przekazywane
do ośrodków pomocy lub bezpośrednio trafiały do konkretnych rodzin. Odzew był ogromny:
rodzice, uczniowie oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły chętnie angażowali się w akcje
pomocowe.
Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Szwedo, Marta Maczurad

Marzec-czerwiec 2022r.
Szkolny Klub Sportowy
W ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w naszej szkole odbywały się
zajęcia pozalekcyjne „Szkolny Klub Sportowy”, którego celem była promocja zdrowe
i aktywnego stylu życia wśród uczniów.
Osoba odpowiedzialna: Ewa Barszcz

Marzec-czerwiec 2022r.
„Hałas nasz wróg”
W ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie odbywały się cykliczne zajęcia
pt. „Hałas nasz wróg”. Miały na celu podniesienie świadomości dzieci na temat szkodliwości
hałasu.
Osoby odpowiedzialne: Magdalena Zagaja, Marianna Zarzeczna, Beata Furman

KWIECIEŃ 2022

Grudzień - kwiecień 2022r.
„O higienę dbam, czyste ciało mam”
Od grudnia od kwietnia w naszej szkole odbywał się konkurs plastyczny „O higienę
dbam, czyste ciało mam” skierowany do uczniów klas I-VIII. Celem konkursu była promocja
zdrowia i higieny ciała. W maju odbyło się wręczenie nagród.
Osoby odpowiedzialne: Renata Czernecka – Skrok, Marta Bańka

4-5.04.2022r.
Warsztaty „Archipelag Skarbów” dla klas 8
W dniach 4 i 5 kwietnia uczniowie wszystkich klas 8 wraz z wychowawcami naszej
szkoły uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Archipelag Skarbów”, które odbywały
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Osoba odpowiedzialna: Alina Szymaszek-Dymek

7.04.2022r.
Konkurs „Malowane wierszem”
W dniu 7 kwietnia 2022r. został przeprowadzony konkurs plastyczny z okazji roku
Marii Konopnickiej dla klas 1-3 pt. „Malowane wierszem”.
Osoby odpowiedzialne: Bogusława Dynek, Iwona Sibiga

7.04.2022r.
Przegląd Dekoracji Świątecznych Wielkanocnych
W naszej szkole został zorganizowany i przeprowadzony Przegląd Dekoracji
Świątecznych Wielkanocnych skierowany do uczniów oddziału przedszkolnego i klas I-VIII.
Osoba odpowiedzialna: Renata Czernecka-Skrok

22.04.2022r.
Dzień Ziemi
W dniu 22 kwietnia nasza szkoła wzięła udział w obchodach Dnia Ziemi. Z tej okazji
wychowawcom zostały przekazane informacje do wykorzystania na lekcjach
wychowawczych. Chętni uczniowie przygotowali ekologiczne stroje z recyklingu.
Osoby odpowiedzialne: Joanna Grzegorczyk, SU

26.04.2022r.
„W zaczarowanym świecie Marii Konopnickiej”
W dniu 26 kwietnia 2022r. odbył się konkurs pięknego czytania dla uczniów klas 8
„W zaczarowanym świecie Marii Konopnickiej”.
Osoby odpowiedzialne: Bogusława Dynek, Iwona Sibiga

28.04-20.05.2022r.
Konkurs „Wędrówka po świecie zawodów”
W naszej szkole został zorganizowany i przeprowadzony Zawodoznawczy Konkurs
Plastyczny „Wędrówka po świecie zawodów”. Został podzielony na poszczególne kategorie
wiekowe:
Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-III: „Współczesne zawody i rzemiosła”
Uczniowie klas IV-VI „Ginące zawody i rzemiosła”
Uczniowie klas VII-VIII „Mój przyszły zawód”.
Osoby odpowiedzialne: Renata Czernecka-Skrok, Marta Bańka

Kwiecień 2022r.
Konkurs „Moje Soplicowo”
Uczeń klasy 8b Adam Karwas zajął I. miejsce w konkursie na szczeblu miejskim
organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. W grze Minecraft
zaprojektował dwór opisany przez Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”.
Osoby odpowiedzialne: Dorota Rejzerewicz, Jacek Skrzypacz

Kwiecień 2022r.
Konkurs na kartkę wielkanocną w języku niemieckim
W kwietniu został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny na najpiękniejszą
kartkę wielkanocną z życzeniami w języku niemieckim. Konkurs adresowany był do uczniów
klas siódmych i ósmych.
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Szwedo

Kwiecień 2022r.
Życzenia wielkanocne wysłane do Watykanu
Klasa 5a wysłała życzenia wielkanocne i postanowienia wielkopostne do Watykanu.
Papież Franciszek w odpowiedzi przysłał swoje błogosławieństwo i życzenia.
Osoby odpowiedzialne: Jadwiga Mastalerczyk, Anna Kluza

Kwiecień 2022r.
Świetlicowy konkurs „Moja szkoła za 50 lat”
W kwietniu został zorganizowany świetlicowy konkurs pt. „Moja szkoła za 50 lat” dla
uczniów klas I-IV.
Osoba odpowiedzialna: Marianna Zarzeczna

Kwiecień 2022r.
Spotkania wielkanocne
Przed świętami Wielkanocnymi wiele klas zorganizowało spotkania we własnym
gronie na terenie szkoły. Przygotowano drobne poczęstunki, a uczniowie mile spędzili
wspólnie czas.
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy klas, nauczyciele wspomagający
Klasy: 7h wraz z wychowawczynią Katarzyną Mrowiec oraz 7b z wychowawczynią
Agnieszką Bednarczyk udały się do cukierni i kina.
Klasa 7a udała się do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na warsztaty
wielkanocne pt. „Wesoła kurka z pisanką”.
Opieka nad uczniami: Urszula Szkutnik, Olga Bila
Klasa 7f udała się do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na warsztaty pt. „Palma
wielkanocna z papieru”.
Opieka nad uczniami: Barbara Kuziora, Urszula Szkutnik

Kwiecień – czerwiec 2022r.
Wycieczki klasowe
Wiosną w naszej szkole odbyły się liczne wycieczki klasowe do wielu ciekawych
miejsc Polski. Były to m. in.:
1. jednodniowa wycieczka klasy 8c do Krakowa i Bochni (Iwona Jabłońska)
2. ognisko pożegnalne klasy 8c w Gospodarstwie Agroturystycznym Stodoła w Kłyżowie
(Iwona Jabłońska)
3. dwudniowa wycieczka do Krakowa, Wadowic i Ojcowskiego Parku Narodowego dla
uczniów klas 7h, 7b, 7c (Katarzyna Mrowiec)
4. dwudniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki klas 8b i 8f (Brygida Małek, Estera
Lipińska, Beata Stępak)
5. wycieczka klas 8b i 8g do Rzeszowa (Brygida Małek, Beata Stępak, Kinga
Korzeniowska)
6. wycieczki do Gospodarstwa Agroturystycznego Stodoła w Kłyżowie: klasy 4c i 4a
(Monika Potocka-Witek, Justyna Babicka, Dorota Grobel, Estera Lipińska), klasy 8b,
8f, 8g (Brygida Małek, Estera Lipińska, Beata Stępak)
7. wycieczka klas 8e i 8g do Zagnańska, Chęcin i Sobkowa (Dorota Rejzerewicz, Kinga
Korzeniowska, Beata Stępak)

8. wycieczka klas 4d i 4b do Świętokrzyskiej Polany: oceanarium, park miniatur, wystawa
owadów (Joanna Grzegorczyk, Joanna Sikorska, Małgorzata Szwedo, Urszula
Sudoł-Rękas)
9. wycieczka klasy 2d do gospodarstwa agroturystycznego w Obojnej „Madejówka”
i poznanie pracy rolnika (Izabella Madej)
10. wycieczka klasy 6b Parku Trampolin JumpWorld Rzeszów (Marta Woszczyna, Renata
Czernecka-Skrok)
11. dwudniowa wycieczka klasy 7b do Krakowa, Wadowic i Ojcowskiego Parku
Narodowego (Agnieszka Bednarczyk)
12. wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego „Madejówka” (Anna Konefał)
13. wycieczka do gabinetu weterynaryjnego Vetka (Renata Maziarz)
14. wycieczka do Osady Leśnej „Doboszówka” (Renata Maziarz)
15. wycieczka klasy 8a do Sandomierza (Zuzanna Bielecka, Ewa Rybicka)
16. wycieczka klasy 8a do gospodarstwa agroturystycznego „Madejówka” w Obojnej
(Zuzanna Bielecka, Ewa Rybicka)
17. wycieczka klasy 5c do Ojcowskiego Parku Narodowego (Mateusz Korpal, Urszula
Szkutnik)
18. wycieczka klasy 7a z okazji Dnia Dziecka do gospodarstwa agroturystycznego ”Stodoła”
w Kłyżowie (Urszula Szkutnik, Elżbieta Sobol)

19. wycieczka klasy 1d do gospodarstwa agroturystycznego „Madejówka” w Obojnej (Anna
Madej, Urszula Szkutnik)
20. wycieczka klasy 7d do Krakowa i Wieliczki (Monika Mokrzyszewska, Anna Dziurny)

21. piknik integracyjny klasy 6b na Błoniach Nadsańskich (Marta Woszczyna)
22. wycieczka klasy 1a do gospodarstwa agroturystycznego „Madejówka” w Obojnej (Marta
Polańska, Karolina Czeladka)

Kwiecień – czerwiec 2022r.
Wyjścia klasowe
Wiosną w naszej szkole odbyły się liczne wyjścia klasowe do muzeum, kina, pizzerii
i cukierni. Były to m. in.:
1. wyjście klasy 7a do kina „Helios” na projekcję filmu „Za duży na bajki” i poczęstunek
w McDonald’s (Urszula Szkutnik, Elżbieta Sobol)
2. wyjście klasy 5c do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na wystawę i warsztaty „Piast
TOTAL WAR. Wojskowość w Polsce wczesnopiastowskiej” (Mateusz Korpal, Urszula
Szkutnik)

3. dwa wyjścia klasy 1d do Miejskiej Biblioteki Publicznej na lekcje biblioteczne (Anna
Madej)
4. wyjście klasy 2d do Galerii Malarstwa A. Karpińskiego na wystawę „Reksio –
przyjaciel na medal” i warsztaty plastyczne (Izabella Madej)
5. wyjście klasy 2d do Galerii Malarstwa A. Karpińskiego na wystawę „Szancer, wyobraź
sobie” i warsztaty plastyczne (Izabella Madej)
6. wyjście klasy 3c na zajęcia integrujące dzieci z Ukrainy w Bibliotece Uniwersyteckiej
KUL w Stalowej Woli w ramach XIX Tygodnia Bibliotek (Małgorzata Włodarczyk,
Alicja Muniak)
7. wyjście klasy 7d do kina i cukierni (Monika Mokrzyszewska, Anna Dziurny)
8. wyjście klasy 6b na warsztaty „Jak oswoić złość” w Bibliotece Międzyuczelnianej (Marta
Woszczyna)
9. wyjście klasy 6b na warsztaty zakładek, zapinek, zawieszek do drzwi w Bibliotece
Międzyuczelnianej (Marta Woszczyna)

10. wyjście klasy 5b do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i udział w warsztatach - budowa
makiety COP (Beata Bryk-Pokrzywa, Marta Bańka)
11. wyjście do kina Helios na film „UPS 2: Bunt na Arce” (Anna Konefał)
12. wyjście klasy 5b do pizzerii Heaven and Hell (Beata Bryk-Pokrzywa, Marta Bańka)

13. wyjście klasy 7b do kina na film pt. „Top Gun: Maverick” i do cukierni Grycan
(Agnieszka Bednarczyk, Marta Bańka)

Kwiecień – maj 2022r.
Konkurs „Gdy słowa dojrzewają”
Joanna Męcińska uczennica klasy 7h została laureatką i zajęła II miejsce w kategorii
poezja w XI Podkarpackim Konkursie Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”.
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Mrowiec

Kwiecień – maj 2022r.
Konkurs „Ptaki z sąsiedztwa”
W naszej szkole odbył się konkurs fotograficzny „Ptaki z sąsiedztwa” o charakterze
ekologicznym, którego ideą przewodnią było poznanie gatunków ptaków żyjących w naszym
regionie oraz ich roli, jaką pełnią w krajobrazie miejskim. Skierowany był do wszystkich
uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Nagrody dla laureatów ufundowane zostały przez Powiat
Stalowowolski. Pomoc o ocenie prac konkursowych okazała pani Kinga Korzeniowska.
Osoby odpowiedzialne: Irena Sajdak, Beata Bryk-Pokrzywa

Kwiecień – czerwiec 2022r.
Program „Misje Kieszonkowe”
W naszej szkole był realizowany program edukacyjno-naukowy „Misja
Kieszonkowe”, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat przedsiębiorczości,
finansów i bankowości. Wzięli w nim udział uczniowie klasy 3b.
Osoba odpowiedzialna: Anna Konefał

MAJ 2022

3.05.2022r.
Święto Konstytucji 3-go Maja
Dzień 3 maja był wolny od zajęć lekcyjnych z okazji uroczystych obchodów święta
Konstytucji 3-go Maja. Poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w uroczystościach
miejskich (Msza Święta w Bazylice i procesja).
Poprzedzający go poniedziałek 2 maja został ustanowiony dniem dyrektorskim.
Opieka nad pocztem sztandarowym: Beata Stępak, Elżbieta Sobol
Z okazji święta w naszym mieście odbył się 32 Międzynarodowy Uliczny Bieg
Konstytucji 3 Maja, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. W ogólnej klasyfikacji
szkół PSPzOI nr 7 zajęła 3 miejsce.
Opieka nad uczniami: Ewa Barszcz

6.05.2022r.
„Matematyczna Sztafeta klas piątych”
Uczennica naszej szkoły wzięła udział w miejskim konkursie „Matematyczna Sztafeta
klas piątych”.
Osoba odpowiedzialna: Jolanta Kubicka

6.05.2022r.
„Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością”
W dniu 6 maja 2022r. zostały przeprowadzone szkolne eliminacje do miejskiego
konkursu dla klas 2 i 3 „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością” organizowanego przez
PSP nr 9 im. Jana Kochanowskiego i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora
Wańkowicza w Stalowej Woli.
Osoby odpowiedzialne: Bogusława Dynek, Iwona Sibiga
Opieka nad uczniami: Renata Czernecka-Skrok

9.05.2022r.
Spotkanie z panem Krystianem Propolą
9 maja 2022r. odbyło się spotkanie klas 4c i 4d z panem Krystianem Propolą historykiem, dziennikarze i blogerem, doktorantem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Spotkanie
dotyczyło pracy dziennikarza i rocznicy zakończenia II wojny światowej.
Osoba odpowiedzialna: Monika Potocka-Witek

11.05.2022r.
„Następcy Mikołaja Kopernika”
11 maja w naszej szkole odbył się konkurs dla klas IV Następcy Mikołaja Kopernika.
Był to konkurs interdyscyplinarny, sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu
matematyki, przyrody i języka polskiego, promujący wiedzę o patronie szkoły. Wzięło w nim
udział 12 uczniów z czterech klas czwartych.
Osoby odpowiedzialne: Joanna Grzegorczyk, Agnieszka Moskal

11-12.05.2022r.
Spotkania z rodzicami

12.05.2022r.
„Booktalking – czyli pięć minut o książce”
W dniu 12 maja 2022r. zostały przeprowadzone szkolne eliminacje do powiatowego
konkursu dla szkół podstawowych „Booktalking – czyli pięć minut o książce”. Uczennice
pani Urszuli Sudoł- Rękas otrzymały wyróżnienie.
Osoby odpowiedzialne: Bogusława Dynek, Iwona Sibiga

16.05.2022r.
„Poznajemy zawód bibliotekarza”
W świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone zajęcia na temat: „Poznajemy zawód
bibliotekarza”.
Osoba odpowiedzialna: Bogusława Dynek

24-26.05.2022r.
Egzaminy ósmoklasisty
W dniach 24, 25 i 26 maja 2022r. w Polsce odbyły się egzaminy ósmoklasisty, do
których przystąpili również uczniowie naszej szkoły. Dla klas I-VII były to dni wolne od zajęć
lekcyjnych.

27.05.2022r.
Konferencja Szkoły Promującej Zdrowie
W dniu 27 maja 2022r. odbyła się konferencja Szkoły Promującej Zdrowie, na której
zaprezentowano wyniki ewaluacji programu Szkoły Promującej Zdrowie, mająca na celu
uzyskania krajowego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Osoby odpowiedzialne: Renata Czernecka-Skrok, zespół Szkoły Promującej Zdrowie
Przygotowanie ewaluacji programu Szkoły Promującej Zdrowie: Renata Czernecka-Skrok
Przygotowanie prezentacji multimedialnej: Bogusława Dynek
Przygotowanie sprawozdania z poprzednich lat „Promocja Zdrowia poprzez SPORT –
Osiągnięcia sportowe szkoły”: Ewa Barszcz

31.05.2022r.
Szkolny Konkurs Ortograficzny
31 maja odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, adresowany dla uczniów klas
trzecich.
Osoby odpowiedzialne: Liliana Kobos, Anna Brodziak

Maj 2022r.
Konkurs „Portret ulubionego nauczyciela”
Został przeprowadzony
nauczyciela” dla klas I-VIII.

wewnątrzszkolny

konkurs

pt.

„Portret

ulubionego

Osoby odpowiedzialne: Magdalena Zagaja, Marianna Zarzeczna

Maj 2022r.
Laurka dla Strażników Lasu
Uczniowie naszej szkoły przygotowali laurki dla Strażników Lasu w ramach
ogólnopolskiej akcji Zostań Strażnikiem Lasu.
Osoba odpowiedzialna: Anna Konefał, Małgorzata Włodarczyk

Maj 2022r.
Konkurs „Tak piszę o muzyce”
Uczennice klasy 8c wzięły udział w ogólnopolskim konkursie poetyckim „Tak pisze
o muzyce” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
Osoba odpowiedzialna: Urszula Sudoł- Rękas

Maj 2022r.
Konkurs „Dietetyka w obrazach”
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Miejskim Konkursie Plastycznym „Dietetyka
w obrazach” organizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL w Stalowej Woli.
Uczniowie zajęli wysokie lokaty (I miejsce i wyróżnienia).
Osoby odpowiedzialne: Renata Czernecka-Skrok, Marta Bańka

Maj 2022r.
Ogólnopolski Konkurs „Albus”
W naszej szkole został przeprowadzony szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu
„Albus” z fizyki i z chemii. Dwie uczennice otrzymały wyróżnienia.
Osoby odpowiedzialne: Elżbieta Szuba, Barbara Wośko, Wojciech Czech

Maj 2022r.
Spotkanie autorskie w MBP
Klasa 7h wzięła udział w spotkaniu ze współczesną autorką książek dla dzieci
i młodzieży – Beatą Ostrowicką. Spotkanie miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Stalowej Woli.
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Mrowiec

Maj-czerwiec 2022r.
Konkurs „Zawsze razem”
Został zorganizowany i przeprowadzony Szkolny Konkurs Plastyczny „Zawsze razem”
dla uczniów klas I-III.
Osoba odpowiedzialna: Renata Maziarz

CZERWIEC 2022

Wrzesień – czerwiec 2022r.
Zajęcia „Z książką za pan brat”
W szkolnej świetlicy regularnie odbywały się zajęcia czytelniczo-literackie pod
hasłem „Z książką za pan brat”, które promowały zdrowy styl życia, czytelnictwo, rozbudzały
wśród dzieci zainteresowanie wartościową literaturą. W ramach tych zajęć został
przeprowadzony konkurs pt. „Zdrowie w literaturze”.
Osoba odpowiedzialna: Renata Czernecka-Skrok

Wrzesień – czerwiec 2022r.
Zawody sportowe
Uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych zawodach sportowych. Odnosili
sukcesy na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim.
Osoby odpowiedzialne: nauczyciele wychowania fizycznego

Wrzesień – czerwiec 2022r.
Projekty
Uczniowie naszej szkoły brali udział w projektach: „Bezpieczna Akademia Puchatka”,
„Zawsze razem”, „Uniwersytet dzieci”.
Osoby odpowiedzialne: Marta Polańska, Karolina Czeladka

Czerwiec 2022r.
Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole została zorganizowana Parada Zawodów.
Chętni uczniowie z oddziału przedszkolnego i klas I-VIII przebrali się za przedstawicieli
wybranych zawodów. Na tarasie szkolnym odbyła się prezentacja na czerwonym dywanie.
Osoby odpowiedzialne: Iwona Jabłońska, Renata Czernecka-Skrok, Justyna Madej
Wiele klas organizowało również spotkania i słodkie poczęstunki w salach lekcyjnych
lub różnego rodzaju wyjścia. Odbyły się między innymi:
1. wyjście klasy 4c do kina na film pt. „Detektyw Bruno” i spotkanie integracyjne w Galerii
Vivo (Monika Potocka-Witek, opieka: Elżbieta Sobol)
2. wyjście klas 8b i 8g do pizzerii Fiorii, cukierni i parku wodnego (Brygida Małek, Beata
Stępak)
3. wyjście klasy 7a do kina Helios na film pt. „Top Gun. Maverick” i poczęstunek w KFC
(Urszula Szkutnik, Elżbieta Sobol)
4. wyjście klasy 1d na warsztaty w Miejskiej Biblioteki Publicznej (Anna Madej)
5. wyjście klasy 5b do cukierni (Beata Bryk-Pokrzywa, Marta Bańka).

2.06.2022r.
Szkolny Konkurs Matematyczny
2 czerwca odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny, adresowany dla uczniów klas
trzecich.
Osoby odpowiedzialne: Izabella Madej, Renata Maziarz

8.06.2022r.
Jubileuszowy turniej piłki nożnej
8 czerwca odbył się szkolny turniej piłki nożnej z okazji 50-lecia naszej szkoły. Do
zawodów przystąpiło 5 drużyn. Dla uczniów przewidziano nagrody, które wręczyła Pani
Dyrektor Alicja Bartoszek.
Osoby odpowiedzialne: Krzysztof Ludjan, Mateusz Korpal

13.06.2022r.
Lekcja otwarta
16 czerwca odbyła się lekcja otwarta dla rodziców dzieci z klasy 2d na temat „Jak
można uczcić święto mamy”.
Osoba odpowiedzialna: Izabella Madej

13.06.2022r.
Warsztaty LEGO
13 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach budowania
konstrukcji z klocków LEGO.
Osoba odpowiedzialna: Jolanta Kubicka

17.06.2022r.
Jubileusz 50-lecia Szkoły
W piątek, 17 czerwca świętowaliśmy Jubileusz 50-lecia Publicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli.
Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
w Stalowej Woli o godzinie 9:00. Następnie uczestnicy przeszli pod szkołę, gdzie odbyło się
odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Pozostałe obchody miały miejsce w Spółdzielczym Domu
Kultury. Tam odbyła się część artystyczna, a Pani Dyrektor podziękowała sponsorom
i przyjęła życzenia od zaproszonych gości. Potem obecni mogli podziwiać wystawę prac
uczniów naszej szkoły i Kronik Szkoły z minionych lat. Zwłaszcza dużym zainteresowaniem

cieszyły się Kroniki z początkowych lat istnienia szkoły. Na koniec goście zostali zaproszeni
na poczęstunek.
Po południu nauczyciele obecni i emerytowani spotkali się w „Dworze Olimp” na
mniej oficjalnej części obchodów. Pani Dyrektor wręczyła podziękowania osobom biorącym
udział w przygotowaniach uroczystości.
Osoby odpowiedzialne:
Wykonanie dekoracji w SDK: Anna Sawicka, Mirosława Trafidło, Renata Maziarz,
Zuzanna Rymanowska
Przygotowanie części artystycznej: Anna Majkowska, Mirosława Trafidło
Przygotowanie wystawy w SDK: Kinga Korzeniowska, Joanna Komuda, Karolina Czeladka
Pomoc w opiece nad uczniami w SDK: Marianna Zarzeczna, Magdalena Zagaja, Marta
Maczurad, Małgorzata Włodarczyk, Dorota Grobel
Sprawowanie opieki nad gośćmi: Leszek Sudoł, Mateusz Korpal, Anna Dziurny, Monika
Potocka - Witek
Dostarczanie zaproszeń: Alicja Bartoszek, Marta Woszczyna, Mateusz Korpal, Urszula
Szkutnik
Przygotowanie przemówień na uroczystą galę: Brygida Małek, Urszula Sudoł – Rękas,
Beata Stępak
Przygotowanie scenariusza gali: Joanna Sikorska, Magdalena Belcarz
Przygotowanie kwiatów w SDK: Urszula Szkutnik, Elżbieta Sobol
Msza św. - przygotowanie oprawy liturgicznej: s. Ewa Kitlińska, Elżbieta Sobol
Opieka nad pocztem sztandarowym: Beata Stępak, Elżbieta Sobol
Obsługa cateringu: Justyna Madej, Justyna Babicka
Pakowanie teczek jubileuszowych: Urszula Szkutnik, Elżbieta Sobol, Katarzyna Mrowiec
Joanna Komuda, Marianna Zarzeczna, Magdalena Zagaja, Anna Dziurny, Joanna
Grzegorczyk, Liliana Kobos
Stworzenie zakładki Jubileusz na stronie szkoły: Jacek Skrzypacz, Urszula Szkutnik
Opracowanie broszurki jubileuszowej: Mateusz Korpal, Zofia Zaniewicz, Urszula
Szkutnik, Urszula Sudoł – Rękas, Brygida Małek
Wspomnienia do broszurki: Janusz Bis, Magdalena Belcarz, Jolanta Gajewska – Wianecka,
Anna Madej, Krzysztof Ludjan, Monika Potocka – Witek
Pozyskanie sponsorów: Alicja Bartoszek, Janusz Bis, Jolanta Kubicka, Urszula Szkutnik,
Beata Bryk - Pokrzywa
Obsługa fotograficzna Jubileuszu: Bogusława Dynek
Wykonanie dekoracji w holu szkoły: Zuzanna Rymanowska, Renata Maziarz
Koordynowanie działań: Urszula Szkutnik, Mateusz Korpal

Czerwiec 2022r.
Reportaż o naszej szkole
Telewizja Stella i telewizja z Urzędu Miasta przygotowały reportaże o naszej szkole
z okazji Jubileuszu 50-lecia. Wywiadu udzielali: pani Dyrektor Alicja Bartoszek i Małgorzata
Hołysz, Monika Potocka-Witek, Liliana Kobos, Urszula Sudoł-Rękas, Joanna Sikorska,
Urszula Szkutnik, Mateusz Korpal.

Czerwiec 2021r.
„Zbudujmy Dzieciom Dom Hospicyjny”
W czerwcu szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Publicznej pod nazwą
„Zbudujmy Dzieciom Dom Hospicyjny” na rzecz budowy Domu Hospicyjnego dla dzieci
chorych na nowotwory w województwie podkarpackim. Szkoła otrzymała certyfikat
uczestnictwa.
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Szwedo

Czerwiec 2022r.
„Ratujemy i uczymy ratować”
W ramach realizacji tematu „Bezpieczne wakacje” zostało przeprowadzone szkolenie
z zakresu udzielania pierwszej pomocy w grupie uczniów uczęszczających na zajęcia
świetlicowe.
Osoba odpowiedzialna: Irena Sajdak

Czerwiec 2022r.
Wyjścia z okazji zakończenia roku szkolnego
Z okazji zakończenia roku szkolnego wiele klas zorganizowało różne wyjścia, aby po
raz ostatni miło spędzić czas we własnym gronie. Odbyły się:
1. wyjście klasy 7h do kina i do cukierni (Katarzyna Mrowiec)
2. wyjście klasy 7b do kina i do cukierni (Agnieszka Bednarczyk).

23.06.2022r.
Uroczyste pożegnanie klas ósmych
23 czerwca o godzinie 16:30 odbyło się uroczyste pożegnanie klas ósmych. Krótką
część artystyczną poprzedziło wręczenie uczniom nagród książkowych za świadectwa
z wyróżnieniem i inne szczególne osiągnięcia. Odbyło się również oficjalne przekazanie
sztandaru uczniom klas 7.
Osoby odpowiedzialne: Dorota Rejzerewicz, Anna Majkowska-Sobiło
Opieka nad pocztem sztandarowym: Beata Stępak, Elżbieta Sobol
Opieka nad sprzętem multimedialnym: Justyna Madej
Dekoracje przygotowała: Anna Sawicka

24.06.2022r.
Zakończenie Roku Szkolnego
24 czerwca bieżącego roku odbyło się zakończenie Roku Szkolnego. O godzinie 8:00
uczniowie klas ósmych odebrali świadectwa, a następnie uczniowie pozostałych klas mieli
spotkania z wychowawcami na sali gimnastycznej i w salach lekcyjnych. Klasa 4a
przygotowała uroczystą akademię dla klas 4 i 5.
Osoby odpowiedzialne: Justyna Babicka (przygotowanie uczniów z 4a), Małgorzata
Włodarczyk (pożegnanie klas 3)
Dekoracje przygotowała: Anna Sawicka

