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Kalendarium imprez i uroczystości na rok szkolny 2016/2017 

Klasy 0-III 

 

Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 

Konkursy szkolne, 
konkursy zewnętrzne, 

zawody, turnieje 
sportowe 

Akcje, projekty i inne 
Planowane badania, dokumenty 

szkoły 
Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

Wrzesień 

 
Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 
p. E. Korbanek 
p. E. Domagała 
 
 
 

Konkurs fotograficzny 
edycja jesienna „jesień w 
obiektywie” 
p. E. Korbanek,  
p. A. Ostrowska 
 

Akcje całoroczne: „szklanka 
mleka”, „owoce i warzywa 
w szkole”(koordynator p. 
H. Strońska) 
„Adopcja na odległość 
(p. A. Martynek) 
„zakręcona akcja „zbiórka 
nakrętek”  
p. K. Stanisławska 

Plan pracy szkoły na rok szk. 
2016/17 (wicedyrektor szkoły) 
Plan nadzoru pedagogicznego na 
rok szk. 2016/17 (dyrektor szkoły) 
Program wychowawczy i Szkolny 
Program Profilaktyki na rok szk. 
2016/17 (zespół,  psycholog, 
pedagog) 
Nowelizacja statutu szkoły zgodnie 
z Rozp. MEN ( zespół ds. 
nowelizacji Statutu) 

29.VIII 
zebranie 
organizacyjne 
dla rodziców 
uczniów 
klasy 1, 
29.VIII. dni 
adaptacyjne 
dla uczniów 
klasy 1 i 
oddziału 0 

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
(klasy III ) 

nauka pływania w 
klasach II-III (wyjazdy 
na basen) koordynator 
p. H. Strońska 

 
Biuletyn informacyjny dla rodziców 
na rok szk. 2016/2017 (zespół ds. 
promocji szkoły) 

Zebranie 
organizacyjne 
z rodzicami: 
21. IX 
Wybory rady 
klasy i Rady 
rodziców 

 

Sprzątanie świata Klasy III 
Wych. Klas  
16. IX 

  
Diagnoza logopedyczna uczniowie 
klas 0-III 

  

Dzień chłopca 
Klasy 0-III  (wych. w klasach) 
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Październik 

Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 

Konkursy szkolne, 
konkursy zewnętrzne, 
zawody, turnieje 
sportowe 

Akcje, projekty i inne 
Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

Pasowanie na ucznia SP 59 (p. E. Domagała) 
14.X 

 

Dzień Jabłka 
(p. J. Bagińska, p. K. 
Stanisławska, 
p. K.. Gmurczyk) 
Dzień Dyni  
(p. Strońska, p. K. 
Bartkowiak) 

 
Konsultacje 
dla rodziców  
19.X 

Wycieczka 
lub wyjście 
uczniów z 
wych. z okazji 
DEN 
Klasy 0, II-III 

Dzień papieski w klasach 
p. A. Martynek, E. Domagała 
p.A. Kaczmarek 

 

Projekt edukacyjny (Od 
wartości do godności-religia 
w parze z etyką) 
p.  A. Martynek,  
p. K. Gmurczyk) 

 
 
 

 
 
 

Listopad 

Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 

Konkursy szkolne, 
konkursy zewnętrzne, 
zawody, turnieje 
sportowe 

Akcje, projekty i inne 
Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

10.XI Dzień patrona (projekt edukacyjny w 
klasach) 

Konkurs j. angielskiego 
p. D. Piękna 
p. A. Pakura 

Warsztaty świąteczne 
(wych. z klasami, zbiórka 
funduszy na rzecz klas) 

 
Konsultacje 
dla rodziców  
16.XI 

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 
Oddziały „0” 

  
 
 
 

  

Pasowanie na czytelnika klas I 
p. K. J. Gmurczyk 

  
 
 
 

  

Andrzejki (wychowawcy w klasach)     
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Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 

Konkursy szkolne, 
konkursy zewnętrzne, 
zawody, turnieje 
sportowe 

Akcje, projekty i inne 
Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

Grudzień 

Mikołajki 
(wychowawcy w klasach) 

 
„Szlachetna paczka” p. H. 
Strońska 

 
 

Konsultacje 
dla rodziców 
14.XII 

 

Jasełka szkolne p. A. Martynek, p. E. 
Korbanek 
(przedstawienie dla całej szkoły) 

 

 
Kiermasz świąteczny 14. 
XII (SU) 
 

 
 

  

Wigilie klasowe 
(wychowawcy w klasach) 22.XII 

     

 
Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
 

Konkursy szkolne, 
konkursy zewnętrzne, 
zawody, turnieje 
sportowe 

Akcje, projekty i inne 
Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

Styczeń 

Dzień Babci i Dziadka 
Oddziały „0” 

 
 
 
 

Wystawianie ocen do 16. I 
Rada klasyfikacyjna 23. I 

25.I  
zebrania z 
rodzicami 

 

Balik karnawałowy 
27.I 
(0-II) prowadzący wych. Oddziału 0 
p. A.Maćko, M.Kozanecka, A.Kaczmarek, K. 
Molińska 

 
 
 
 

   

Dyskoteka szk. Klasy III (wych klas + opiekun 
samorządu) 
27.I 

  Ferie zimowe 30I-12.II 
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Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
 

Konkursy szkolne, 
konkursy zewnętrzne, 
zawody, turnieje 
sportowe 

Akcje, projekty i inne 
Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

Luty 

Walentynki w klasach   
Rada analityczna 15.II 
 
 

25.II Dni 
otwarte 
szkoły 

II półrocze 
od 30.I 

Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
 

Konkursy szkolne, 
konkursy zewnętrzne, 
zawody, turnieje 
sportowe 

Akcje, projekty i inne 
Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

Marzec 
21 marca - Dzień wiosny  „Mam talent” 
p. H.Strońska,  
p. K. Bartkowiak,  
p. K. Gmurczyk, 
eliminacje w klasach wych  klasy 0-3  

Konkurs ortograficzny 
klasy III 

  
15.III 
konsultacje 
dla rodziców 

 

Rekolekcje  Koordynator  
p. A.Martynek, p. A. Kaczmarek 

Konkurs fotograficzny  
„wiosna w obiektywie” 
p. E.Korbanek, p. 
A.Ostrowska,p.A.Pakura 
 

 
 
 
 

  

Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
 

Konkursy szkolne, 
konkursy zewnętrzne, 
zawody, turnieje 
sportowe 

Akcje, projekty i inne 
Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 
 
 
 
 

Kwiecień 

  

„Babeczki- kiermasz 
cukierniczy  
p. J. Bagińska,  
p. K..Stanisławska, 

Badanie gotowości szkolnej (wych. 
oddziału „0” +psych. Ped) 
Test klas III (Operon) wych klas III 
 

19.IV 
konsultacje 
dla rodziców 
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Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
 

Konkursy szkolne, 
konkursy zewnętrzne, 
zawody, turnieje 
sportowe 

Akcje, projekty i inne 
Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

 
MAJ 

Święto Konstytucji 3 maja (wych w klasach)   
Diagnoza umiejętności klasy I-II 
(wych klas) 

10.V 
konsultacje 
dla rodziców 

Tydzień 
wycieczek 
15.V-19.V. 

Dzień matki (wych. klas 0)     
 
 
 

Festyn szkolny 27 maj 
(wych klas.przygotowują stanowiska) 

    

 
 
 
 

 
Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
 

Konkursy szkolne, 
konkursy zewnętrzne, 
zawody, turnieje 
sportowe 

Akcje, projekty i inne 
Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

czerwiec 

Dzień Dziecka 
(n-le w klasach) 

  
Rada klasyfikacyjna  19.VI 
Rada analityczna 22.VI 
Wystawianie ocen do 12.VI 

 
 
 
 

Zakończenie roku szk. 2016/17 
Klasy III(wych. P.D. Roszyk, p. 
D.Skrzypczak.,A. Ostrowska) 
Rozpoczęcie roku szk. 17/18  
p. M.Banasik  
Klasy VI (w roku szk. 2017/18) 
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Kalendarium imprez i uroczystości na rok szkolny 2016/2017 

Klasy IV-VI 

 

Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
Konkursy szkolne, konkursy 
zewnętrzne, zawody, turnieje 

sportowe 
Akcje, projekty i inne 

Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

wrzesień 

 
Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 klasy 
IV 
p. E. Korbanek 
p. E. Domagała 
 
 
 

Konkurs fotograficzny klasy 
IV-VI 
„jesień w obiektywie”  
p. A.Pakura,p.E.Korbanek, 
p.A.Ostrowska 
konkurs czytelniczy 
całoroczny- p. A.Pakura, 
 p.M. Banasik,  
p. K. J.Gmurczyk 

Wybory SU 
wychowawcy klas 
Wybory opiekuna SU 
(dyrektor szkoły) 
 
Akcje całoroczne: 
„zbiórka nakrętek” 
p.K.Stanisławska, 
„Adopcja na odległość” 
p.A.Martynek 

Plan pracy szkoły na rok szk. 
2016/17 (wicedyrektor szkoły) 
Plan nadzoru pedagogicznego na 
rok szk. 2016/17 (dyrektor szkoły) 
Program wychowawczy i Szkolny 
Program Profilaktyki na rok szk. 
2016/17 (zespół , psycholog, 
pedagog) 
Nowelizacja statutu szkoły zgodnie 
z Rozp. MEN            ( zespół ds. 
nowelizacji Statutu) 
Diagnozy związane z wewnętrzną 
ewaluacją pracy szkoły (wdg. 
Harmonogramu) 

  
Zebranie 
organizacyjne 
z rodzicami: 
21. IX 
Wybory 
Rady klasy i 
Rady 
rodziców 

 

Sprzątanie świata p. A.Piszczek 
Klasy IV-VI  Wych. Klas   16. IX 

Konkurs „Mistrz ortografii” 
IX-XIIp.A.Pakura, 
p.M.Banasik 

 
Biuletyn informacyjny dla rodziców 
na rok szk. 2016/2017 (zespół ds. 
promocji szkoły) 

  

Dzień chłopca 
Klasy   (wych. w klasach) 

Turniej piłki nożnej o puchar 
dyrektora SP59 
p. B.Kubacki, p. M. Dudka  
30IX 

 
Diagnoza uczniów klasy IV 
(diagnozy na wejściu) 
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Październik 

Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
Konkursy szkolne, konkursy 
zewnętrzne, zawody, turnieje 

sportowe 
Akcje, projekty i inne 

Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

21.X Dzień papieski p.A.Martynek 

Najlepszy humanista SP59 
Konkurs wewnątrzszkolny-
całoroczny 
 ( koordynatorzy p.M.Banasik, 
p. A. Pakura) 

Dzień Jabłka 
(p. J. Bagińska, p. K. 
Stanisławska,p. K. 
Gmurczyk) 

Badania wynikające z planu 
ewaluacji szkoły(wdg 
harmonogramu) 

Konsultacje 
dla rodziców  
19.X 

Wycieczka 
lub wyjście 
uczniów z 
wych. z 
okazji DEN 

 
Konkurs wiedzy o Powstaniu 
wielkopolskim 
 p. M.Banasik 

Projekt:  „Od wartości 
do godności” 
p.A.Martynek, p. 
K.Gmurczyk 

 
 
 

 

 
 
 
 

Listopad 

Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
Konkursy szkolne, konkursy 
zewnętrzne, zawody, turnieje 

sportowe 
Akcje, projekty i inne 

Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

10.XI Dzień patrona, Rocznica Odzyskania 
Niepodległości 
p.M.Banasik,E.Domagała, p.A.Martynek 

Wojewódzki konkurs 
przyrodniczy-etap szkolny 
24.XI 

Zbiórka na rzecz 
schroniska 
„Przytulisko” 

 
Konsultacje 
dla rodziców  
16.XI 

 

Dzień postaci z książek 4.XI 
p.A.Pakura 

Wojewódzki konkurs języka 
polskiego- etap szkolny 25. XI 

 
 
 
 

  

 
Dyskoteka andrzejkowa SU 

Alfik matematyczny  
 
 
 

  

Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
Konkursy szkolne, konkursy 
zewnętrzne, zawody, turnieje 

sportowe 
Akcje, projekty i inne 

Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 
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Grudzień 

Mikołajki 
(wychowawcy w klasach) 

Mistrzostwa szkoły w 
koszykówce 
p. M.Dudka 

Zakończenie projektu  
matematycznego 

 
Inf. o zagrożeniach do 16.XII 

Konsultacje 
dla rodziców 
14.XII 

 

Jasełka szkolne  
(cała szkoła) 

Konkurs wewnątrzszkolny 
Najlepszy humanista SP59 cz. 
Językowa (p. M. Banasik, p. 
A.Pakura) 

 
 
 

 
 

  

 
 

Wojewódzki konkurs 
matematyczny- etap szkolny 1. 
XII 

    

Wigilie klasowe 
(wychowawcy w klasach) 

Wojewódzki konkurs języka 
angielskiego- etap szkolny 2. 
X.II 

 
 

  
 
 

 
Alfik humanistyczny 
 
 

    

 
Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
 

Konkursy szkolne, konkursy 
zewnętrzne, zawody, turnieje 
sportowe 

Akcje, projekty i inne 
Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

Styczeń 

Dyskoteka szk. Klasy III-VI (wych klas + 
opiekun samorządu)27.I 

Mistrzostwa szkoły w piłce 
koszykowej dziewcząt i 
chłopców (p. M.Dudka) 

 
 
 

Wystawianie ocen do 16. I 
Rada klasyfikacyjna 23. I 

25.I  
zebrania z 
rodzicami 

 

  
Zaj. Sportowe i 
rekreacyjne w ferie 
zimowe 

Ferie zimowe 30I-12.II 
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Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
 

Konkursy szkolne, konkursy 
zewnętrzne, zawody, turnieje 

sportowe 
Akcje, projekty i inne 

Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

Luty 

Walentynki (wych w klasach) 
Konkurs literacki o złote 
pióro szkoły (n-le poloniści) 

Ogólnopolski Dzień 
pisania piórem 
p.A.Kruszona 

Rada analityczna 15.II 
 
 

25.II Dni 
otwarte 
szkoły 

II półrocze 
od 30.I 

Walentynkowa poczta SU 
Mistrzostwa szkoły w tenisie 
stołowym (p. B.Kubiak) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
 

Konkursy szkolne, konkursy 
zewnętrzne, zawody, turnieje 

sportowe 
Akcje, projekty i inne 

Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

Marzec 
 
21 marca (wyjście) 
  

Olimpus- ogólnopolski 
konkurs j. angielskiego (p. 
D.Piekna, p. K.Jankowiak) 

  
15.III 
konsultacje 
dla rodziców 

 

Rekolekcje 
Koordynator  
p. A.Martynek,  
p. A. Kaczmarek 

Kaangur matematyczny( n-le 
matematyki) 

Erasmus+ (wych) 
koordynator  p. A. 
Pakura 

 
 
 

  

Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
 

Konkursy szkolne, konkursy 
zewnętrzne, zawody, turnieje 

sportowe 
Akcje, projekty i inne 

Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

Kwiecień 

Projekt historyczny p. M.Banasik 
( 28.04 ) 

  
 
 

19.IV 
konsultacje 
dla rodziców 

 

Dzień ziemi 
p.A.Piszczek 
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Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 
 

Konkursy szkolne, konkursy 
zewnętrzne, zawody, turnieje 

sportowe 
Akcje, projekty i inne 

Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

MAJ 

Dzień matki (wych. klas) Wizyta projekt „Erasmus+”  
Badania kompetencji i umiejętności 
klasy IV, V, VI 

10.V 
konsultacje 
dla rodziców 

Tydzień 
wycieczek 
15.V-19.V. 
 

Dzień Europy p. M.Banasik, p. D.Piękna(9 .V)  
Dzień bez śmiecenia 
p. A. Piszczek, SU 

 
Inf.o 
zagrożeniach 
do 12.V 

 
 
 

 
Festyn szkolny 27.V 
(wychowawcy klas organizacja stanowisk) 

 
Karta rowerowa 
 p. A.Kruszona 

  
 
 
 

 
Uroczystości, imprezy szkolne i klasowe 

 

Konkursy szkolne, konkursy 
zewnętrzne, zawody, turnieje 

sportowe 
Akcje, projekty i inne 

Planowane badania, dokumenty 
szkoły 

Zebrania z 
rodzicami 

Wycieczki, 
wyjścia 

Czerwiec 

Dzień Dziecka 
(n-le w klasach) 

Dzień sportu (nauczyciele wf)  
19.VI 
Festiwal nauki (20.VI) 
koordynatorzy p. D.Piekna, p. 
M. Banasik, p.A.Piszczek, 
p.A.Pakura,p.R.Domachowska 
Dzień z Muzą (21.VI) 
koordynatorzy np. 
A.Martynek, p.E.Domagała, 
p.M.Górecka 

 
Rada klasyfikacyjna  19.VI 
Rada analityczna 22.VI 
Wystawianie ocen do 12.VI 

 
 
 
 

Zakończenie roku szk. 2016/17 
Klasy III (dla wszystkich) 
Rozpoczęcie roku szkolnego –przedostatnia 
klasa w szkole  
Klasa VI 2017/18 p. M.Banasik 

    
 
 
 

 


