ZADANIA DYDAKTYCZNE
OPIS CELU
KOŃCOWEGO
ROZBUDZENIE
MOTYWACJI CZYTANIA
ORAZ UMIEJĘTNOŚCI
ODBIORU DZIEŁ
LITERACKICH

WYKONAWCY

TERMIN
REALIZACJI

1. Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych:
 przygotowanie programu artystycznego i rekwizytów,
 akt pasowania,
 wypożyczenie pierwszej książki.

A. Nowrotek,
A. Przybyłek

październik

2. Szkolny Konkurs Mitologiczny dla klas piątych:
 rozpropagowanie imprezy wśród uczniów,
 przygotowanie dzieci na lekcjach historii i języka polskiego,
 wyłonienie reprezentantów klas,
 przeprowadzenie konkursu,
 podsumowanie, rozdanie nagród.

E. Adamczyk,
J. Kałachurska,
K. PonikiewskaByrska
A. Nowrotek,
B. Wala

II półrocze

wychowawcy
świetlicy

październikczerwiec

wychowawcy
świetlicy

cały rok

E. Adamczyk
J. Kałachurska
B. Wala
E. Adamczyk
K. PonikiewskaByrska

maj

CZYNNOŚCI ETAPOWE

3. Zajęcia czytelnicze:
 wybór literatury,
 cykliczne zajęcia w świetlicy,
 przeprowadzenie konkursu,
 podsumowanie zajęć i nagrodzenie zwycięzców.
4. Konkursy Plastyczne dla dzieci przebywających w świetlicy:
 wybór tematyki,
 określenie techniki wykonania,
 przeprowadzenie konkursu,
 ogłoszenie wyników.
KSZTAŁCENIE
SPRAWNOŚCI PISANIA,
ROZWIJANIE
ZAINTERESOWANIA
UCZNIÓW JĘZYKIEM

1. Szkolny Konkurs o tytuł "Mistrza ortografii" dla klas IV- V:
 rozpropagowanie konkursu wśród uczniów,
 przygotowanie uczestników,
 przeprowadzenie konkursu,
 ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród.
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UWAGI

1. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2019 dla
klas II-VIII:
 rozpropagowanie konkursu wśród uczniów oraz zebranie
zgłoszeń od rodziców,
 sporządzenie i wysłanie do organizatorów wykazów uczniów,
 przygotowanie uczestników,
 przeprowadzenie konkursu,
 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

ROZWIJANIE
ZAINTERESOWAŃ
MATEMATYCZNYCH,
PRZYRODNICZYCH
I GEOGRAFICZNYCH

2. Konkurs przedmiotowy z fizyki dla klas IV-VIII :
 rozpropagowanie konkursu wśród uczniów oraz zebranie
zgłoszeń od rodziców,
 sporządzenie i wysłanie do organizatorów wykazów uczniów,
 przygotowanie uczestników,
 przeprowadzenie konkursu,
 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
3. „ Polska – moja ojczyzna’’ – szkolny konkurs geograficzny
dla klas V-VIII:
 rozpropagowanie konkursu wśród uczniów oraz zebranie
zgłoszeń od rodziców,
 prezentacja wybranego regionu Polski przez uczniów
/projekt/,
 przeprowadzenie konkursu,
 ogłoszenie wyników.
4. Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”:
 zebranie zgłoszeń uczniów,
 przygotowanie chętnych do udziału w konkursie,
 przeprowadzenie konkursu,
 ogłoszenie wyników.
5. Międzyszkolny konkurs „ Z chemią na TY”:
 rozpropagowanie konkursu wśród uczniów,
 przygotowanie uczniów,
6

U. Chrobak
M. Kosatka
A. Pękala,
J. Flank- Migdał,
wychowawcy klas II,
III

B. Woźniak

listopad maj

cały rok

P.Michałowicz

marzec – luty

I. Siuda
U. Pycz-Zipser

wrzesień,
maj

U. Pycz – Zipser

marzec




przeprowadzenie konkursu,
podsumowanie, wręczenie nagród.

6. Szkolny konkurs chemiczny „Model atomu 3D”:
 zebranie zgłoszeń uczniów,
 prezentacja wybranego modelu atomu przez uczniów /projekt/
 przeprowadzenie konkursu,
 ogłoszenie wyników.
7. Szkolny konkurs "Chemia na wesoło", stworzenie plakatu o
tematyce promującej przedmiot naukowy – chemię.

ROZWIJANIE
ZAINTERESOWAŃ
JĘZYKAMI OBCYMI

8. Konkurs szkolny „Młodzi zdobywcy szczytów”:
 rozpropagowanie konkursu wśród uczniów,
 przygotowanie uczniów,
 podsumowanie, wręczenie nagród.
1. Konkurs z Języka Włoskiego i Niemieckiego dla uczniów klas
VII, VIII :
 rozpropagowanie konkursu wśród uczniów klasy VII i VIII,
 przyjęcie zgłoszeń,
 przygotowanie uczestników,
 przeprowadzenie konkursu,
 nagrodzenie laureatów.
2. Europejski Dzień Języków Obcych:
 rozpropagowanie przedsięwzięcia wśród uczniów klas VII,
 przygotowanie uczniów do udziału i uroczystości,
 zaproszenie gości,
 przygotowanie materiałów,
 przeprowadzenie uroczystości.
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U. Pycz – Zipser

marzec

U. Pycz – Zipser

I semest

M. Radaczyński
P.Michałowicz

cały rok

L. Lankosz
A. Popiołek- Puda,

L. Lankosz,
nauczyciele języków
obcych

maj

wrzesień

POSZERZENIE
WIEDZY BIBLIJNEJ

WDRAŻANIE DO
WYKORZYSTYWANIA
W PRAKTYCE WIEDZY
Z RÓŻNYCH DZIEDZIN

ROZWIJANIE
UMIEJĘTNOŚCI
OBSŁUGI KOMPUTERA,
WYKORZYSTANIE
ICH W PRAKTYCE

1. Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej
JONASZ dla klas III-VIII:
 rozpropagowanie konkursu wśród uczniów,
 przygotowanie uczestników,
 przeprowadzenie etapu szkolnego,
 przygotowanie zakwalifikowanych uczniów do kolejnych
etapów,
 udział w kolejnych etapach i konkursach towarzyszących,
 ogłoszenie ostatecznych wyników.

M. Janik,
ks. J. Krupa

grudzień maj

1. Ogólnopolski Konkurs Międzyszkolny OLIMPUSEK:
 rozpropagowanie konkursu wśród uczniów oraz zebranie
zgłoszeń od rodziców,
 sporządzenie i wysłanie do organizatorów wykazów uczniów,
 przygotowanie uczestników,
 przeprowadzenie konkursu,
 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

D. RolińskaCzerniak
I. Migdalska,
wychowawcy
klas I-III

cały rok

B. Ficoń-Szewczyk

marzecczerwiec

A.ZająćMajewska
A.Pękala
U. Chrobak
M. Kosatka
J. Flank-Migdał

II półrocze

2. Międzyszkolny Konkurs Piosenki on-line:
 rozpropagowanie konkursu wśród uczniów, sporządzenie i
wysłanie do organizatorów wykazów uczniów,
 przygotowanie uczestników,
 przeprowadzenie konkursu,
 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
1. Szkolny Konkurs Matematyczno - Informatyczny dla uczniów
klas IV-VIII:
 zapoznanie uczniów z zasadami konkursu,
 opracowanie zadań,
 przeprowadzenie konkursu: wyłonienie laureatów i ogłoszenie
wyników.
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PRZYGOTOWANIE
DO SAMODZIELNEGO
POSZUKIWANIA
INFORMACJI
I MATERIAŁÓW
SZKOLENIOWYCH
ORAZ WYKORZYSTANIE
ICH W PRAKTYCE,
POSZERZENIE
SŁOWNICTWA

1. Wojewódzkie Konkursy przedmiotowe:
 zaznajomienie z regulaminem konkursu,
 praca z chętnymi uczniami pod kątem konkursu,
 wybór reprezentacji szkoły,
 udział w konkursie,
 ogłoszenie wyników.

2. Udział w konkursach zgodnych z wykazem Śląskiego
Kuratora Oświaty

3. Współpraca z Muzeum Okręgowym w Bielsku -Białej i BWA
 Ustalenie terminów i tematów spotkań
 Udział w lekcjach etnograficznych przedstawiających
kulturę regionu
 Lekcje muzealne, zajęcia plastyczne, oglądanie wystaw
POZNANIE
NAJBLIŻSZEGO
ŚRODOWISKA

1. Konkurs dla klas czwartych MÓJ REGION, MOJE MIASTO:
 rozpropagowanie konkursu wśród uczniów,
 wskazanie źródeł informacji,
 przeprowadzenie konkursu,
 wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców.

PROPAGOWANIE
ZNAJOMOŚCI SYLWETKI 1. Obchody Dnia Patrona Szkoły:
PATRONA SZKOŁY
 górski rajd szkolny (ewentualnie wycieczka do Istebnej),
 konkurs plastyczny dotyczący patrona szkoły,
 przegląd piosenki turystycznej.
KSZTAŁTOWANIE
ŚWIADOMEGO
I AKTYWNEGO
ODBIORU SZTUKI

1. Przegląd kolęd dla klas IV – VIII:
 rozpropagowanie konkursu wśród uczniów,
 przygotowanie uczniów do udziału,
 przygotowanie repertuaru, zapoznanie z regulaminem,
 przeprowadzenie przeglądu kolęd i rozdanie nagród.
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A. Nowrotek,
nauczyciele języka
polskiego,
matematyki, historii,
języków obcych,
biologii, geografii,
fizyki, chemii

termin podany
przez
organizatora

Wszyscy
nauczyciele

cały rok

A. Przybyłek

Cały rok
zależności od
oferty

M. Girtler - Jamka,
wychowawcy kl. IV

II półrocze

A. Przybyłek,
B. Ficoń-Szewczyk,
wychowawcy klas

cały rok

B. Ficoń-Szewczyk,
L. Zemła- Krӧbler
A. Białek
wychowawcy klas
4-8

grudzień

KSZTAŁTOWANIE
NAWYKÓW
SPRZYJAJĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWU

ROZBUDZANIE MIŁOŚĆ
DO OJCZYZNY PRZEZ
SZACUNEK I
PRZYWIĄZANIE DO
TRADYCJI WŁASNEGO
NARODU

POZNANIE
NAJBLIŻSZEGO
ŚRODOWISKA

1. Zdobywanie karty rowerowej:
 przygotowanie uczniów do egzaminu (zaznajomienie
z przepisami ruchu drogowego oraz praktyczna nauka jazdy
rowerem),
 przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

A. Kasperek,
T. Klekota
B. Kasperek

cały rok

2. Konkurs Plastyczny dla klas I - Bezpieczna droga do szkoły:
 zapoznanie uczniów zasadami konkursu,
 wykonanie prac,
 wyłonienie i nagrodzenie laureatów.

M. Radaczyńska
M .Smolarek
wychowawcy
klas I

październik

1. Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
 opracowanie prezentacji,
 wykład poświęcony zagadnieniu
 obejrzenie spektaklu „Pseudonim Anoda”.

1 . Obchody 70 rocznicy powstania miasta Bielska-Białej:
• udział szkoły w miejskich uroczystościach rocznicowych
• okolicznościowa wystawa na terenie szkoły/ prezentacja
multimedialna
• konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III
• włączenie do obchodów rocznicy połączenia Bielska i Białej
konkursu MÓJ REGION, MOJE MIASTO
2. Konkurs dla klas czwartych MÓJ REGION, MOJE MIASTO:
• konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III
• rozpropagowanie konkursu wśród uczniów,
• wskazanie źródeł informacji,
• przeprowadzenie konkursu,
• wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców.
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M. Piechota

M. Girtler - Jamka,
Martyna Smolarek,
wychowawcy kl. I- VIII

M. Girtler - Jamka,
Martyna Smolarek,
wychowawcy kl. IV

marzec

styczeń/ luty

marzec/kwiecień
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