
Załącznik nr 1 do Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 99
Na rok szkolny 2017/2018

K A L E N D A R I U M  W Y D A R Z E Ń    

Programu wychowawczo-profilaktycznego w  klasach terapeutycznych 

Szkoły Podstawowej Nr 99 

pod hasłem: "Podróż do wnętrza siebie" 

ROK SZKOLNY 2017/ 2018
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I półrocze

L.p. Data Dzień Temat Charakter
wydarzenia

Odpowiedzialni

WRZESIEŃ

"Wiem, kim jestem i kim są oni, nawet jak oczy ktoś mi zasłoni."

1. Mistrz Lekkiego Pióra - "Znam pochodzenie swojego imienia"
2. Mistrz Barwnego Pędzla - "Moje inicjały - Moja wizytówka” (M. Djament-Sendecka)
3. Ekomistrz
4. Całoroczna zbiórka baterii (M. Szeremeta)

1 5.09.2017 Wtorek
(8:00   -
12:20)

Dzień Integracji Szkolnej

1. Godzina z wychowawcą - zajęcia integracyjne w 
klasie:
 Wręczenie uczniom Dzienniczków Dobrych 

Wiadomości
 Poznajmy się! (gry i zabawy integracyjne)
 5 głównych zasad klas terapeutycznych - 

omówienie i interpretacja
 Zasady bezpieczeństwa w szkole, 

w drodze do szkoły, w autobusie, tramwaju i na 
przystanku 

 Telefony komórkowe, napoje gazowane, chipsy, 
schodzenie na inne piętra podczas przerwy, itp.

 Buty zmienne oraz strój na w-f
 Kluczyki do szafek
2. Sztafeta klas pt. „Poznaj swój budynek”
3. Spacer do parku albo w okolice szkoły
 zwiedzanie terenu szkoły

 trening bezpiecznego przejścia przez jezdnię 
koło pętli tramwajowej

dzień bez
tornistra

wychowawcy
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2 12.09.2017 wtorek
Mam prawa i obowiązki 

 podpisanie kontraktów
na godz. wych. wychowawcy

3
 19.09.2017

wtorek
Samorząd klasowy -  to brzmi dumnie  
 wybory do samorządu klasowego

na godz. wych. wychowawcy

4 19.09.2017 wtorek

Sprzątanie Świata
pod hasłem:

„Nasze otoczenie świadczy o nas”
 sprzątanie okolicy szkoły z segregacją odpadów
 likwidacja dzikich wysypisk śmieci
 wybór  Klasowych Ekomistrzów

akcja ogólno-
szkolna

Koordynator: 
p. M. Szeremeta

wychowawcy

5 26.09.2017 wtorek

„Nasze pierwsze sukcesy”
 ceremonia nagrodzenia Ekomistrzów
 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego: "Moje 

inicjały"
 rozstrzygnięcie konkursu literackiego: "Znam 

pochodzenie swojego imienia"
 wrześniowi jubilaci

na godz. wych.
spotkanie na sali

wychowawcy

6 28.09.2017 czwartek
„Samorząd - to brzmi dumnie”

wybory do Samorządu Szkolnego 
zdarzenie Prowadzenie:

p. Olejnik

7 29.09.2017 piątek
Dzień Super Chłopaka

akcja klasowa
wychowawcy

PAŹDZIERNIK

"Wiem, kim oni byli i co osiągnęli i chcę, żeby inni też się dowiedzieli.”
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1. Mistrz Lekkiego Pióra - "Biografie znanych dyslektyków”
2. Mistrz Barwnego Pędzla – "Moje drzewo" i „Jesienny liść” (M. Djament-Sendecka)
3. Całoroczna zbiórka nakrętek 

8 3.10.2017 wtorek

„Jestem dyslektykiem...”
 dyskusja: Jestem dyslektykiem - co 

to znaczy?
 przygotowanie do prezentacji 

postaci znanego dyslektyka

na godz. wych. wychowawcy 

9 od 2.10.17
do 6.10.17

od poniedz.
do piątku

Europejski Tydzień Świadomości
Dysleksji

Konkurs Kaligrafii
Konkurs Ortograficzny
Konkurs Pięknego Czytania

 wybór Mistrza Ortografii
 wybór Mistrza Kaligrafii
 wybór Mistrza Pięknego Czytania
 wybór Mistrza Dobrego Liczenia

Konkursy prowadzenie:
K. Kucharska

oraz terapeuci na zkk

10 10.10.2017 wtorek

Dzień Dyslektyka
 prezentacja znanych dyslektyków
 ceremonia wyróżnienia Mistrza 

Ortografii, Kaligrafii, Pięknego 
Czytania i Dobrego Liczenia

 podsumowanie konkursu: Mistrz 
Lekkiego Pióra 

 ceremonia nagrodzenia Ekomistrzów
 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego: 

"Moje inicjały"
 rozstrzygnięcie konkursu literackiego: 

"Znam pochodzenie swojego imienia"
 wrześniowi i październikowi jubilaci

zdarzenie prowadzenie:
p.B. Czarnecka, K.

Kucharska
i terapeuci
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11 17.10.2017 wtorek

„Znam takie drzewo...”
Dzień Drzewa

 każda klasa tworzy własne klasowe
drzewo, które prezentujemy w Małej
Galerii (każdy uczeń jest „Jesiennym

liściem”tego drzewa)

na godz. wych.
- akcja szkolna

prowadzenie:
M. Szeremeta
wychowawcy

12
październik/

listopad

"Góra Grosza"

 wolontariat: zbiórka monet na Domy 
Dziecka

akcja szkolna prowadzenie:
p. pedagog

LISTOPAD

"Wiem jak ważne dla mnie są moje korzenie, wiem co mogę, co cenię, a czego nie zmienię."

1.  Mistrz Lekkiego Pióra -  „Moja rodzinna historia”
2. Mistrz Fotografii - „Moja rodzina na fotografii”
3. Mistrz Barwnego Pędzla -  collage „Moja rodzina” (M. Djament-Sendecka)
4. Mistrz Życzliwości  
5. Mistrz Rodzinka
6. Zbiórka „Góra Grosza” 
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13 7.11.2017 wtorek

"Oto moja rodzina"
Uczniowie:

 dyskusja: czym dla mnie jest 
rodzina, czy znam imiona 
najbliższych, kim byli, co robili; kim
jest stryjek a kim bratanica?

 wybór Mistrza Rodzinka – uczeń, 
który wie najwięcej o swoich 
krewnych

 „Polska jest naszym domem a naród 
naszą rodziną” – przygotowanie do 
święta 11.11

na godz. wych. wychowawcy

14 10.11.2017 piątek

„Ojczyzna – to jest pamięć”

Święto Odzyskania Niepodległości

zdarzenie prowadzenie:
p. B. Czarnecka

i P. E Mach

15 21.11.2017 wtorek

"Dzień życzliwości w naszej szkole
zagościł"

 ceremonia wyróżnienia Mistrza 
Życzliwości i Mistrza Rodzinka

 podsumowanie konkursów na 
Mistrza (obejrzenie prezentacji 
multimedialnych o rodzinie)

 listopadowi jubilaci

zdarzenie prowadzenie:
p. pedagog/psycholog

16 30.11.2017
czwartek

17:00-19:30

„Wszystko się może zdarzyć, co
wróżba nam pokaże”

Andrzejki

popołudniowa
dyskoteka

prowadzenie:
p.E.Dziuba-Ćwik 

wychowawcy

GRUDZIEŃ

"Wiem, co mogę dać innym, ile mogę zmienić, aby nawet w grudniu świat się mógł zielenić."
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    1. Mistrz Lekkiego Pióra 
2. Mistrz Barwnego Pędzla -
3. Mistrz Dobrych Uczynków
4. Mistrz Pomocna Dłoń
5. Akcje wolontariatu, dokarmianie ptaków (M. Szeremeta)

17 5.12.2017 wtorek

"Jestem Mikołajem, który dobro
rozdaje!"

Uczniowie:
 dyskusja: Czy każdy może być św. 

Mikołajem?
 przykłady niezwykłych codziennych

prezentów (dobrych uczynków, 
miłych gestów)

 wybory Mistrza Dobrych Uczynków

na godz. wych. wychowawcy

18 6.12.2017 środa

„Mikołajki"

Każdy z nas jest Mikołajem
 i koledze prezent daje

akcja klasowa Wychowawcy
+ rodzice

19 22.12.2017 piątek

„Gdy w snopku wigilijnym kłos
o kłos zadzwoni...”

 Wigilia w klasach
 wspólne kolędowanie
 Jasełka
 ceremonia wyróżnienia Mistrzów
 m.in. ceremonia wyróżnienia Mistrza 

Dobrych Uczynków i Mistrza Pomocnej
Dłoni

 grudniowi jubilaci
 

zdarzenie
dzień bez
tornistra

prowadzenie:
p. B. Olejnik
i T. Przybyła

oraz 
wychowawcy

23.12.2017 – 01.01.2018 – przerwa świąteczna
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STYCZEŃ

"Wiem, co już osiągnąłem i cieszę się z tego, chciałbym się tym pochwalić przed tobą kolego!"

1. Mistrz nad Mistrzami

20 12.01.2018 piątek

Liga Mistrzów - 
Święto Sukcesu Szkolnego 

(podsumowanie osiągnięć za I semestr)

 Mam Talent – pokazy Mistrzów  
 Bezpieczna zabawa - to ferii 

podstawa
 prezentacja wszystkich Mistrzów z I 

półrocza (wraz z dyplomami)
 nagrodzenie Mistrza nad Mistrzami, 

Mistrza Dzienniczka Dobrych 
Wiadomości oraz Mistrzowskiej 
Klasy

 styczniowi jubilaci

zdarzenie:
dzień bez tornistra

prowadzenie:
p. R. Jedziniak 
D. Pydyn-Maziej

15.01.2018 – 28.01.2018 Ferie zimowe
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II półrocze

LUTY
"Wiem jak się zachować, mam dobre maniery, to pomaga w życiu, będę z wami szczery."

 
1. Mistrz Lekkiego Pióra 
2. Mistrz Barwnego Pędzla 
3. Mistrz Znajomości Zasad
4. Mistrz Kulturalnego Zachowania
5. Mistrz Magicznych Słów

21 6.02.2018 wtorek

„Wiem jak się zachować”
Uczniowie:

 dyskusja n/t zasad savoir-vivre
 przygotowują się do konkursu na 

temat tych zasad 
 przygotowują klasową scenkę z zasad   

savoir-vivre, którą przedstawią na 
zdarzeniu

 wybierają Mistrza Kulturalnego 
Zachowania i Magicznych Słów,

na godz. wych. wychowawcy

22 8.02.2018
czwartek

17:00-19:30

Bal karnawałowy Zabawa po
południu

Prowadzący:
p. K. Górska

 i M. Mielczarek
wychowawcy

23 13.02.2018 wtorek
"Jestem dobrze wychowany"

konkurs zasad savoir-vivre na Mistrza
Znajomości Zasad

Konkurs klas
terapeutycznych

prowadzenie:
p. M. Mielczarek
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24 27.02.2018 wtorek

"Wiem jak się zachować, mam 
dobre maniery...”

 ceremonia wyróżnienia Mistrzów 
Znajomości Zasad, Kulturalnego 
Zachowania, Magicznych Słów

 lutowi jubilaci

zdarzenie: Prowadzący:
p. T. Przybyła
wychowawcy
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MARZEC
"Wiem, co jem, co lubię i w co się ubieram, wiosna możliwości przede mną otwiera."

 
1. Mistrz Lekkiego Pióra
2. Mistrz Barwnego Pędzla 
3. Mistrz Schludnego Wyglądu
4. Mistrz Zdrowe Śniadanko

25 6.03.2018 wtorek

„Wiosenne przygotowania”
Uczniowie:

 dyskutują o higienie, schludnym 
wyglądzie,o zasadach doboru stroju 
do różnych okoliczności

 wybierają Mistrza Schludnego 
Wyglądu

 przygotowują menu do zdrowego 
bufetu

na godz. wych. wychowawcy

26 8.03.2018 czwartek Dzień Super Dziewczyny
Akcja klasowa wychowawcy

27 21.03.2018 środa

"Zielono mi..." - pierwszy dzień
wiosny

 przygotowanie zdrowego bufetu, 
degustacja

 pokaz wiosennego przebrania/mini 
playback show

 ceremonia wyróżnienia Mistrza 
Schludnego Wyglądu i Mistrza 
Zdrowe Śniadanko

 mecz piłki nożnej

zdarzenie
dzień bez tornistra

prowadzenie:
p. M. Szeremeta

p. A. Wicher
wychowawcy

p. Jerzy Knapiński
p. Łukasz Socha
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28 28.03.2018 środa

„Jest w nas głos, który śpiewa –
Wielka to noc!”

 śniadanie Wielkanocne w klasach
 podsumowanie konkursów, 

nagrodzenie Mistrzów
 Konkurs Recytatorski dla klas 

terapeutycznych
 marcowi jubilaci

zdarzenie:
dzień bez tornistra

prowadzenie:
p. R. Jedziniak

p.D. Pydyn-Maziej

29.03.2018 – 3.04.2018 – przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

"Wiem jak ważny jest uśmiech i radość codzienna, bo umieć się cieszyć to wartość bezcenna."

1. Mistrz Lekkiego Pióra - "Najśmieszniejsza historia w moim życiu."
2. Mistrz Barwnego Pędzla 
3. Mistrz Promiennego Uśmiechu
5. Mistrz Optymizmu
6. Konkurs fotograficzny:"Zabawna mina - tak radość się zaczyna." (Ł. Socha)
7. Ekologiczny Konkurs Multimedialny (M. Szeremeta i K. Kucharska)
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29 10.04.2018 wtorek

Uczniowie:

 dyskutują o tym jak rozładować 
napięcie śmiechem, czym jest 
optymizm, kiedy i z czego można 
żartować

 wybierają Mistrza Promiennego 
Uśmiechu i Mistrza Optymizmu 

na godz. wych. wychowawcy

30 24.04.2018 wtorek

Dzień Uśmiechu 

 ceremonia wyróżnienia Mistrza 
Promiennego Uśmiechu i Optymizmu

 podsumowanie konkursów
 Nasza szkoła – zabawne historie (kronika

filmowa)
 kwietniowi jubilaci

zdarzenie prowadzenie:
p. Łukasz Socha 

K. Kucharska
(Wydarzenia – kronika

filmowa)

MAJ

"Wiem, że warto mieć pasje, warto je rozwijać, nie warto się nudzić - czas tak szybko mija."
 

1. Mistrz Lekkiego Pióra 
2. Mistrz Barwnego Pędzla 
3. Mistrz Wspólnej Zabawy
4. Mistrz Ciekawego Hobby

31
w tygodniu
poprzedza-

jącym święto

Święto Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja

w klasach wychowawcy

32 8.05.2018 wtorek „Jak się bawić?”
Uczniowie:
 przygotowują prezentacje swojego 

hobby (wystawa, opowiadanie, 
zdjęcia)

 przygotowują zadania do sztafety   

na godz. wych wychowawcy
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edukacyjnej „Kiedy wspólnie się 
bawimy, to się nigdy nie nudzimy”

 wybierają Mistrza Wspólnej Zabawy 
i Mistrza Ciekawego Hobby

33 25.05.2018 piątek

Dzień Matki

„Ona mi pierwsza pokazała księżyc...” 

akcja klasowa wychowawcy

34 29.05.2018 wtorek

„Kiedy wspólnie się bawimy, to 
się nigdy nie nudzimy”

 prezentacja zabaw na popołudniową 
nudę

 ceremonia wyróżnienia Mistrza 
Wspólnej Zabawy
i Mistrza Ciekawego Hobby

 majowi jubilaci

sztafeta
edukacyjna 
po klasach

wychowawcy
oraz M. Szeremeta

CZERWIEC

"Wiem, że sport to zdrowie i lubię wycieczki, chcę wam zaprezentować wakacyjne ścieżki."
1. Mistrz Lekkiego Pióra - "Plecak pełen marzeń - wakacyjne wyprawy"
2. Mistrz Barwnego Pędzla - "Najpiękniejsze zakątki Polski”
3. Mistrz nad Mistrzami
4. Mistrz Fair Play
5. Mistrzowie Sportu
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35 1.06.2018 piątek Dzień Dziecka akcja klasowa wychowawcy

36 20.06.2018 środa

"Wakacje! Znów będą wakacje!
- czyli Dzień Sportu

 Dzień Sportu –ceremonia 
wyróżnienia Mistrzów Sportu i 
Mistrza Fair Play

 mapa wakacyjnych miejsc
 "Podróż za jeden uśmiech, czyli 

książki do plecaka."
 aktywny wypoczynek
 bezpieczne wakacje
 podsumowanie konkursów

dzień bez tornistra
prowadzenie:
p. J. Knapiński

p. Ł. Socha

37 21.06.2018 czwartek

Liga Mistrzów - Święto Sukcesu
Szkolnego

(podsumowanie osiągnięć za II semestr)
  ceremonia wyróżnienia Mistrza nad

Mistrzami

dzień bez tornistra
prowadzenie:
p. K. Górecka

B. Olejnik

38 22.06.2018 piątek
Uroczyste zakończenie roku

szkolnego 2017/2018
zdarzenie prowadzenie:

p. M. Mielczarek
p. A. Wicher

Opracowanie: M. Szeremeta
                     B. Czarnecka
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