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„Pomagamy innym. Dbamy o środowisko” 
W roku szkolnym 2016/2017 wzięliśmy udział w nast. przedsięwzięciach: 

Akcja zbierania żołędzi w ramach konkursu "Zbieramy żołędzie" organizowany przez Śląski Ogród Zoologiczny 

"Wylosuj Anioła-ZOSTAŃ ANIOŁEM STRÓŻEM DZIECKA Z ODDZIAŁU ONKOLOGICZNEGO"- akcja pisania kartek    

i dzielenia się maskotkami 

Akcja charytatywna "Góra grosza" 

Akcja zbierania nakrętek na rzecz Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM „SEZAM”  

Akcja charytatywna „Szkoło, pomóż i Ty”- sprzedaż kalendarzyków cegiełek 

Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej 

Akcja „Sprzątanie świata” 

Obchody Światowego Dnia Wody (kl.2b) 

Klasowe obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi (kl.2b) 

Szkolna zbiórka makulatury 

Zbiórka makulatury- wspólna akcja z ZSO w Kamieńcu 

 

 

 

 
 

  

 
Warsztaty 

Warsztaty  ekologiczne przeprowadzone przez pracowników Przedsiębiorstwa ALBA POŁUDNIE  POLSKA Sp. z o.o. 

Warsztaty kreatywne: mydlarskie i wielkanocne przeprowadzone przez Firmę ModraSova 

Warsztaty aktywne z okazji Dnia Dziecka sponsorowane przez Radę Rodziców 

Przygotowanie uroczystości 

„Pasowanie na Ucznia”: kl.1. wspólnie z Samorządem Szkolnym 

„Jasełka”- kl.2a i 2b 

Akademia z okazji Święta Narodowego 3 Maja- kl.3. 
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Lp Akcje, programy i projekty edukacyjne, konkursy, 
imprezy klasowe 

Klasa 

 

1 2a 2b 3 

 
„Dbamy o zdrowie i  bezpieczeństwo” 

 
1 VI edycja programu edukacyjnego "Śniadanie Daje Moc" +    
2 Akcja Dzień Zdrowego Odżywiania w ramach programu edukacyjnego "Śniadanie Daje Moc" +  + + 
3 Klasowy Konkurs Kulinarny „Klasowy Mistrz Kuchni”    + 
4 Program edukacyjny - "Soki i musy- witaminy w SMART formie"   + +   
5 Ogólnopolski program edukacyjny "Akademia Bezpiecznego Puchatka" +    
6 Projekt "Lekki Tornister" kl.1-3 + + + + 
7 Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”   + +  
8 Program edukacyjny „Czas na zdrowie”. Piknik szkolny + + + + 
9 Dzień Bezpiecznego Internetu + + + + 
10 Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej + + + + 
11 Konkurs edukacyjny „Bezpiecznie Tu i Tam” Fundacji Orange + + + + 
12 Zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej z przedstawicielami Straży Pożarnej    + 
13 Programy „Warzywa i owoce w szkole”, „Mleko w szkole” + + + + 

 
„ Rozwijamy zainteresowania, poznajemy nasz region i legendarne miejsca, uczymy się współpracy, 

upowszechniamy czytelnictwo” 

 
1 Program edukacyjny "Ortograffiti z Bratkiem" +    

2 „Historia w kolorach"- regionalny projekt edukacyjny Oddziału IPN w Krakowie  +    

3 Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” + + + + 

4 Światowy Dzień Pluszowego Misia  +   
5 Akcja „Tydzień czytania zamiast grania” + + + + 

6 Szkolny Konkurs Pieśni Religijnej + + + + 

7 Impreza szkolna „Noc pod gwiazdami”  + + + 
8 Udział w zajęciach przyrodniczych „Odlotowa lekcja” + + + + 

9 Szkolny Konkurs  Recytatorski „Poezja bliska dzieciom” + + + + 

10 „Mam talent”- pokaz umiejętności uczniów naszej szkoły + +  + 
11 Integracja klasowa: mikołajki, bal karnawałowy, spotkanie adwentowe, klasowe wigilie, 

wielkanocne śniadanie w kl.2a i 3, obchody Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka, wiosenny piknik w 
kl.2a, wycieczki do Krakowa „Średniowieczny Kraków- nowe oblicze zwiedzania” , na wystawę 
klocków LEGO oraz  wycieczki w ramach projektu „Szkoła Współpracy”, udział w 
przedstawieniu „Prawdziwa przyjaźń”(teatrzyk kukiełkowy) 

+ + + + 
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Konkursy szkolne 
 

 

Zbiórka makulatury 

I miejsce: Bartosz Sadowski kl.1.- 268 kg 

II miejsce : ex aequo  Marta Szczygieł kl.1.i  Michał Szczygieł kl.3. po 203 kg 

III miejsce: Amelia Zerbe kl.2a-109 kg 

Zbiórka żołędzi 
W kategorii kl.1-3: 

I miejsce:kl.1.- 57,75 kg 

II miejsce: kl.2b-57,00 kg 

III miejsce:kl.3- 36,55kg 

IV miejsce kl.2a- 6,45 kg 

 

Szkolny Konkurs Pieśni Religijnej 
I miejsce : kl.2a 

II miejsce ex aequo;  kl.1. i kl.2b 

III miejsce : kl.3. 

 

 

„Mam talent”- pokaz umiejętności uczniów naszej szkoły 
Zwycięzcami zostali wszyscy uczniowie rozwijający swoje talenty 

 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski „Poezja bliska dzieciom” 

I miejsce: Amelia Zerbe kl.2a 

II miejsce Zofia Kobińska kl.2b      

III miejsce Michał Szczygieł kl.3. 
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Konkursy międzynarodowe, ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe, gminne 

 

69 miejsce Szkoły na 405 szkół w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Bezpiecznie Tu i Tam” Fundacji 

Orange 

 

III miejsce Zofia Kobińska kl.2b w kategorii wiekowej 6-8 lat – Wojewódzki Konkurs Kolęd, Pastorałek 

i Pieśni Zimowych „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi” 

 

I miejsce Amelia Zerbe kl.2a- V Powiatowy Konkurs Ekologiczny "Co i gdzie wyrzucić?- zasady segregacji 

odpadów" organizowanym przez ZSCMiO 

 

III miejsce Hanna i Zofia Kobińskie kl.2b – XI Festiwal Gwary Śląskiej organizowany przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Wielowsi pod patronatem Senator RP Marii Pańczyk- Poździej i Wójta Gminy 

Wielowieś Gintera Skowronka 

 

I miejsce Amelia Zerbe kl.2a w kategorii klas 1-3 – KONKURS  NA  NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ  

CHOINKOWĄ organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zbrosławicach 

 

I miejsce Amelia Zerbe kl.2a– Gminny Konkurs Recytatorski „Baśnie Andersena” organizowany przez 

Szkołę Podstawową w Czekanowie 

 

II miejsce  Marta Szczygieł kl.1.w kategorii klas 1-3- KONKURS  NA  NAJPIĘKNIEJSZĄ 

PISANKĘ WIELKANOCNĄ organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zbrosławicach 

 

II miejsce Michał Szczygieł kl.3. w kategorii kl.3.- Gminny Konkurs „Młody Matematyk 2017” 

 

Wyróżnienie Michał Szczygieł kl.3. – Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 

 

Udział Katarzyny Wojczyk kl.2b w I Ogólnopolskim Konkursie na Zielnik  „Minieuroland inspiruje 

naturą” oraz w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi to podstawa- środki 

chemiczne to nie zabawa” 

 

Udział uczniów kl.1.w konkursie plastycznym w ramach Programu edukacyjnego „Soki i musy- witaminy w 

SMART formie”  

 

Udział uczniów kl.3.(najlepszych matematyków) w XIV edycji wojewódzkiego konkursu  „Mistrz Tabliczki 

Mnożenia” dla uczniów klas III i IV pod patronatem Dyrektora Delegatury KO w Gliwicach 

 

Udział uczniów kl.2a w Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Religijnej „Pieśń niesiemy w darze” 

 

 

 

 

 
 



             „Informator- Edukacja Wczesnoszkolna.                             
Dodatkowe zadania podejmowane przez uczniów kl.1-3” 

 
 

 

SP 

Kamieniec    

6 

Wersja papierowa „Informatora” została przekazana wszystkim rodzicom uczniów kl.1-3. 

 

Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem 

społecznym nowoczesnej szkoły” 

realizowany w latach 2014-2017 

Cel  Projektu: 

- poznanie zabytków i obiektów naszego regionu, najbliższej okolicy, poznanie ciekawych zawodów i pasji ludzi          

z naszego środowiska oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym w celu, zacieśniania więzi w relacjach nauczyciel- 

rodzic- uczeń 

Rok szkolny 2016/2017 

Wycieczki w ramach Projektu: 

 kl.1-3 Grupa Producentów Owoców i Warzyw Klimowicz  Sp. z o.o. (Sortownia warzyw)  

 kl.1., 2b- Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 

 kl.2a,2b,3  Teatr Nowy w Zabrzu         

Spotkania z ludźmi z pasją: 

 
 Kl.2b -„Praca pszczelarza”- spotkanie z pszczelarzem panem Norbertem  Czernym 

 Kl.1-3- „Praca współczesnego rolnika” -spotkanie z panem doktorem Franciszkiem  Kadzikiem z Grupy 

Producentów Owoców i Warzyw Klimowicz  Sp. z o.o. 

 Kl.1-3 –„Przyrodnicze pasje. Odlotowa lekcja”- spotkanie z ornitologiem panem  Szymonem Kusiem 

oraz ze Stowarzyszeniem PTASZYNIEC z Myszkowa 

 Kl.1-3- „Bądź eko”- spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa ALBA POŁUDNIE POLSKA Sp. 

z o.o. panią Katarzyną  Halek i panem Piotrem Kalbarczykiem 

 Kl.2a- „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- spotkanie z panem  Jonatanem Zerbe 

 Kl.2b-„Podróż po Dolnym Śląsku, Zamek Książ, Księżniczka Daisy” - spotkanie z panią Stanisławą Strach 

 Kl.2b- „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- spotkanie z paniami Anną Kowolik i Adrianną Schneider 

Gorąco dziękujemy wszystkim za wspaniałe spotkania. W nowym roku szkolnym chętnie poznamy nowe pasje bliskich 

naszych uczniów oraz mieszkańców naszej Gminy. Zapraszamy do współpracy  

 

 

 


