
Kalendarz roku szkolnego    2022/ 2023  

dni wolne, spotkania z rodzicami, kalendarz uroczystości i  imprez 

 

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/23 dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych są: 

1 wrzesień – rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 – czwartek 

14 październik – DEN - piątek 

 1 listopad    – Święto Zmarłych - piątek 

11 listopad  – Święto Odzyskania Niepodległości - piątek 

 23 – 31 grudzień  – zimowa przerwa świąteczna 

 06 styczeń  – Święto Trzech Króli 

 30styczeń – 12 luty – ferie zimowe 

 06 – 11 kwiecień  – wiosenna przerwa świąteczna 

1maj  i 3 maj – Święto Pracy i Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

 08  czerwiec  – Boże Ciało 

23 czerwiec  - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 

24 czerwiec – 31 sierpień – wakacje 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych / w tych dniach w szkole organizowane są 

zajęcia opiekuńcze/ : 

31 październik – dzień przed Wszystkimi Świętymi 

22 grudzień – Wigilia szkolna 

2 maj – Święto Flagi 

23 – 25 maj  – egzamin ósmoklasisty 

7 czerwiec – II dzień rajdu „Szlakami tajnego nauczania” 

 9 czerwiec   – dzień po Bożym Ciele  

 

Rekolekcje wielkopostne -      ………………… 

 

 



Harmonogram spotkań z rodzicami: 

01 wrzesień 2022 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolne – spotkanie z wychowawcą klasy I 

06 wrzesień  2022 – spotkanie organizacyjne  i spotkanie z Radą Rodziców 

15 listopad 2022 – informacja o bieżących postępach uczniów w nauce i zachowaniu 

23 styczeń 2023 – podsumowanie pracy wychowawczej i wyniki klasyfikacji za I półrocze  

16 maj 2023 - informacja o bieżących postępach uczniów w nauce i zachowaniu, zagrożenia 

23 czerwiec 2023 – uroczyste zakończenie roku szkolnego, spotkanie z wychowawcami klas VIII 

/W wyjątkowych sytuacjach termin spotkań może ulec zmianie/ 

 

  Ważne uroczystości i wydarzenia szkolne 

 

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 

wrzesień 

Rocznice tragicznego września (01.09, 17.09) 

 

wrzesień 

Ślubowanie kl. I 

 

październik 

Dzień Edukacji Narodowej, uroczystość poświęcenia 

sztandaru. 

październik 

Światowy Dzień tabliczki Mnożenia 

 

październik 

Loteria Fantowa październik 

 

Święto Niepodległości - udział w akcji Szkoła do Hymnu 

 

 

listopad 

Dzień Języków Obcych 

 

listopad 

Andrzejki 

 

listopad 

Gminne spotkanie integracyjne dla dzieci z 

niepełnosprawnością 

 

grudzień 

Mikołajki – Turniej Mikołajkowy  

 

grudzień  

Kiermasz bożonarodzeniowy - składanie życzeń 

nauczycielom emerytom 

grudzień 



 

Wigilia szkolna 

 

grudzień 

Przegląd kolędniczy 

 

styczeń 

Dzień Babci i Dziadka 

 

styczeń 

Choinka 

 

styczeń 

Walentynki 

 

luty 

 

Festiwal nauk ścisłych marzec 

Kiermasz wielkanocny, składanie życzeń nauczycielom 

emerytom 

kwiecień 

Poranek Wielkanocny 

 

kwiecień 

Dni Zdrowia i Ekologii 

Sprzątanie Świata 

 

kwiecień, wrzesień  

Dzień Papieski 

 

kwiecień/maj 

3 Maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 

 

maj 

Akademia z okazji Rajdu Tajnego Nauczania im. Zofii 

Oleksy 

maj 

Dzień Mamy i Taty 

 

maj 

Dzień Sportu, Dzień Dziecka 

 

czerwiec 

Święto Szkoły  

 

czerwiec 

Zakończenie Roku Szkolnego klasy VIII 

 

czerwiec 

Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023 

 

czerwiec 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024 wrzesień 

 

 

 

 

 



Konkursy zaplanowane w roku szkolnym 2022/2023 

Nazwa konkursu  Nauczyciel odpowiedzialny 

Wrzesień 
 
XIX Międzynarodowy Konkurs Poetycki i Literacki im. ks. kan. 

J. Jamroza kapłana- męczennika „O autentyczną wiarę” i „O 

ludzkie serce człowieka” 

 
nauczyciele języka 
polskiego 
 

 
Konkursy  i akcje organizowane przez Samorząd Uczniowski 
- konkurs fotograficzny „Zatrzymać wakacje” 
- wybory do Samorządu Uczniowskiego 
- akcja – witamy jesień – 23 wrzesień 
- konkurs plastyczny – „Mozaika z guzików” – kl.I - III 
 

 
 
Opiekunowie  SU 

Akcje  i  konkursy organizowane przez nauczyciela biblioteki: 
- akcja „Czytanie w plenerze” 
- Ogólnopolski dzień głośnego czytania – 29 wrzesień 

Bibliotekarz 
 
 

Akcje i konkursy organizowane przez Wolontariat: 
-   akcja - Dzień Kropki – 15 wrzesień 

Opiekunowie Wolontariatu 

Spotkanie z policjantem kl. 1 – 3  Pedagog Szkolny 
 

Październik 
 

Małopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej „I Ty zaśpiewaj dla 

Niepodległej” 

 

Nauczyciel muzyki 

Powiatowy konkurs o ochronie przyrody w powiecie 

limanowskim. 

Nauczyciel biologii 

Szkolny konkurs na najpiękniejszy różaniec Nauczyciel religii 

 

Szkolny konkurs plastyczny „Języki obce oknem na świat” Nauczyciel j. niemieckiego 

 

Szkolny konkurs „Zwierzęta z różnych kontynentów” Nauczyciel świetlicy 

Konkursy  i akcje organizowane przez Samorząd Uczniowski 

- konkurs  fotograficzny „Moja miejscowość w fotografii” 

- akcja – moda na odblaski  - 31 październik 

 

Opiekunowie  SU 

Akcje i konkursy organizowane przez Wolontariat: 

-   akcja - Wylosuj Anioła- kartki dla dzieci z oddziałów 

onkologicznych 

Opiekunowie Wolontariatu 

Próbna ewakuacja  Nauczyciel odpowiedzialny 

zgodnie  z planem  

 



 Dzień lekkiego plecaka Nauczyciele nauczania 

wczesnoszkolnego 

Listopad 
 

Szkolny konkurs „Myśl logicznie, licz praktycznie” Nauczyciel matematyki 

 

Konkursy  i akcje organizowane przez Samorząd Uczniowski 

- akcja – Dzień życzliwości – 21 listopada 

 

Opiekunowie  SU 

Gminny Konkurs „Wczoraj i dziś Gminy Laskowa” Nauczyciel geografii 

 

Akcje  i  konkursy organizowane przez nauczyciela biblioteki: 

- konkurs na  najciekawsze przebranie podczas zabawy  

andrzejkowej  „Korowód bajkowych postaci” kl. 1 - 3 

- konkurs recytatorski –„ Co ja czytam” 

 

Bibliotekarz 

Akcje i konkursy organizowane przez Wolontariat: 

- Udział w akcji #Szkoła Pamięta 

- Udział w akcji #Kartka dla Bohatera- przygotowanie kartek 

świątecznych dla Kombatantów. 

Opiekunowie Wolontariatu 

 

Akcja „Góra grosza” 

 

 

Nauczyciel świetlicy 

Grudzień 

Gminny konkurs recytatorski 

 

Nauczyciele j. polskiego 

Konkursy  i akcje organizowane przez Samorząd Uczniowski 

- akcja Witamy zimę – 21 grudnia 

- wspólne kolędowanie – kl. 1 - 3 

 

Opiekunowie  SU 

Akcje  i  konkursy organizowane przez nauczyciela biblioteki: 

- konkurs plastyczny – „Ilustracja do baśni Braci Grimm 

 

Bibliotekarz 

 

 

Akcje i konkursy organizowane przez Wolontariat: 

- Dzień Osób Niepełnosprawnych – 3 grudzień 

- Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – 5 grudzień 

- Organizacja akcji charytatywnych tj.: „Drugie życie zabawki”, 

„Zostań Świętym Mikołajem – zbiórka żywności dla osób 

potrzebujących”. 

- „Anioły dla dzieci”- akcja świąteczna dla dzieci ze szpitala 

(oddział pediatrii Limanowa). 

Świąteczny charytatywny kiermasz słodkości 

 

Opiekunowie Wolontariatu 

Styczeń 

Konkursy  i akcje organizowane przez Samorząd Uczniowski 

- akcja – dzień śmiesznego nakrycia głowy 

 

Opiekunowie  SU 



Akcje  i  konkursy organizowane przez nauczyciela biblioteki: 

- „Czar par” -  pisemny konkurs dotyczący wiedzy z  lektur – kl.1 – 3 

 

Bibliotekarz 

Akcje i konkursy organizowane przez Wolontariat: 

- Akcja „Daj książce nowe życie.” 

- Dzień Kubusia Puchatka – 18 styczeń 

Opiekunowie Wolontariatu 

Luty 

Konkursy  i akcje organizowane przez Samorząd Uczniowski 

- walentynki 

- bezpieczne ferie – konkurs klasowy  - kl. I - III 

Opiekunowie  SU 

Akcje i konkursy organizowane przez Wolontariat: 

 - Dzień Kota – 17 luty 

- Dzień Dinozaura- 26 luty 

 

Opiekunowie Wolontariatu 

Marzec 

Gminny Konkurs Ortograficzny 

 

Nauczyciel j. polskiego 
 

Szkolny konkurs j. angielskiego kl. I-III 

 

 

Nauczyciel j. angielskiego 

-Szkolny konkurs na znajomość zasad „Savoir-vivre” Nauczyciel świetlicy 
 

Konkursy  i akcje organizowane przez Samorząd Uczniowski 
- Dzień Kobiet i Mężczyzn 
- akcja – Dzień bez plecaka – 21marzec 
 

Opiekunowie  SU 

Akcje  i  konkursy organizowane przez nauczyciela biblioteki: 
- „Czar par” -  pisemny konkurs dotyczący wiedzy z  lektur – kl.4 
– 6 
 

Bibliotekarz 

Akcje i konkursy organizowane przez Wolontariat:  

– Światowy Dzień Zespołu Downa – 23 marzec 

– Dzień Muffinki – akcja charytatywna – 30 marzec 

Opiekunowie Wolontariatu 

 

- Jałmużna wielkopostna   

 

 

Nauczyciele religii 

Kwiecień 

 Gminny Konkurs plastyczny „Malować jak Matejko”  

 

Nauczyciel plastyki 

Gminny Konkurs BRD Nauczyciel  informatyki i 

wf 

Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych Nauczyciel j. niemieckiego 

Powiatowy konkurs „Zawód nie zawodzi” Nauczyciel informatyki 

 



Konkursy  i akcje organizowane przez Samorząd Uczniowski 

- akcja – Dzień niebieskiej skarpety – Światowy Dzień autyzmu 

–                    1 kwiecień 

 

Opiekunowie  SU 

Akcje  i  konkursy organizowane przez nauczyciela biblioteki: 

- „Czar par” -  pisemny konkurs dotyczący wiedzy z  lektur – 

 kl. 7-8 

 

Bibliotekarz 

Akcje i konkursy organizowane przez Wolontariat: 

 Światowy Dzień Książki – 24 kwiecień 

 

Opiekunowie Wolontariatu 

Maj 

XVI Gminny Konkurs Matematyczny 

 

Nauczyciele matematyki 

-Powiatowy konkurs „Bezpieczny Internet” Nauczyciel informatyki 

 

Konkursy  i akcje organizowane przez Samorząd Uczniowski 

-  akcja – Dzień dobrych uczynków 

 

Opiekunowie  SU 

Akcje i konkursy organizowane przez Wolontariat: 

- Zbiórka Kluczy dla Kliniki Budzik 

 

Opiekunowie Wolontariatu 

Czerwiec 
 

Gminny Konkurs Ortograficzny dla kl. I-III Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej  

 

Szkolne konkursy kl. I-III: 

-   „Mistrz czytania”,  

- „Mistrz ortografii”,  

- „Mistrz kaligrafii”, 

-  „Zeszyt na 5” 

Nauczyciele kl. 1 -3 

Konkursy  i akcje organizowane przez Samorząd Uczniowski  

- akcja – przystanek planszówka 

- akcja – Witamy lato 

Opiekunowie  SU 

Akcje  i  konkursy organizowane przez nauczyciela biblioteki: 

- najlepiej czytająca klasa  - roku szkolnego 2022/2023 

- najlepiej czytający uczeń – roku szkolnego 2022/2023 

 

Bibliotekarz 

 

Cały rok : 

- zbiórka zakrętek i puszek po tuszach i tonerach,  zbiórka baterii – nauczyciel świetlicy 

 

 



Wycieczki szkolne i rajdy 

Wycieczki po regionie: 

-wycieczka piesza Ujanowice i 

okolice  – kl. I-III, kl. IV-VIII 

 

 

 

wychowawcy  

 

czerwiec 

Ogniska klasowe, pikniki: 

-Święto pieczonego ziemniaka 

- piknik klas IV -VIII 

 

 

wychowawcy kl. I-III 

wychowawcy klas 

 

październik 

czerwiec 

 

Wycieczki autokarowe 

Klasy IV – VIII 

- Szlakami Orlich Gniazd – Ojców 

 

 

-Wieliczka – Kopalnia Soli  

 

 

 

- Wrocław - Góry Stołowe – 

Kotlina Kłodzka  

 

Klasy I – III 

- Pacanów 

 

- Kraków 

 

 

 

 

p. J. Orzeł – koordynator 

wycieczki 

 

p. A. Lasyk 

koordynator wycieczki 

 

 

 p. M. Przystał  

koordynator wycieczki 

 

 

 

wychowawcy klas I-III 

 

 

 

 

wrzesień/padziernik 

 

 

 

czerwiec 

 

 

kwiecień – czerwiec 

 

 

wrzesień/październik 

 

czerwiec 

 

Udział w rajdach:  

-Rajd „Staniszewskiego” 

 

-Rajd „Szlakami Cmentarzy I wojny 

światowej” 

 

-Rajd „Tajnego Nauczania im. Zofii 

Oleksy” 

  

p. M. Jakóbczyk, p. 

K.Gołąb 

 

p .P. Sowa, p. M. Przystał 

 

 

 p. M. Jakóbczyk 

 p. M. Przystał 

 

październik  

 

listopad 

 

czerwiec 

Wyjazd do kina, teatru, muzeum 

związany z omawianymi lekturami 

wychowawcy, nauczyciele 

j. polskiego 

wg oferty 

 

 

 

 

 



 Innowacje pedagogiczne 

 

 „Klub matematyka” kl. V 

 

 

p. K. Tokarz 

 

październik- 

maj 

 „Oswoić lekturę ”kl. VI, VII 

 

p. S. Puch wrzesień-maj 

„Przyroda naszej małej ojczyzny” kl. III 

 

p. M. Augustyn wrzesień-maj 

„Wydajemy własny komiks” kl. IV p. W. Waligóra październik-

styczeń 

 „Makaton i rozumiemy się lepiej”- kl. I p. Z. Rosiek listopad – maj 

2025 

 

Zajęcia dla uczniów o specyficznych potrzebach organizowane w naszej szkole 

 

1.   Zajęcia rozwijające zainteresowania: 

- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia „Mały inżynier” – kl. I 

- zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności informatyczno-techniczne „Mali 

programiści”– kl. II 

- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia przyrodnicze uczniów „Młodzi 

przyrodnicy” –kl. III 

- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne „Klub matematyka” -kl. V 

- zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności informatyczno-techniczne „Laboratorium 

przyszłości” – kl. VII. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  - grupowe i indywidualne. 

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – grupowe  

4. Zajęcia rewalidacyjne. 

5. . Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. 

6. Indywidualne zajęcia logopedyczne. 

7. Zajęcia integracji sensorycznej. 

8. Zajęcia z psychologiem i pedagogiem  szkolnym. 

 



 

Działalność organizacji szkolnych: 

Samorząd Uczniowski 

SKO 

Wolontariat 

Spółdzielnia Uczniowska 

Klub Młodego Historyka 

 

Harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół 

podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

Lp. 

 

Konkurs 

 

Etap szkolny 

 

Etap rejonowy 

 

Etap wojewódzki 

 

1. 
Małopolski Konkurs Języka 

Angielskiego 

 

6 października 2022 r. 
 

28 listopada 2022 r. 
 

20 lutego 2023 r. 

 

2. 
Małopolski Konkurs 

Matematyczny 

 

7 października 2022 r. 
 

29 listopada 2022 r. 
 

21 lutego 2023 r. 

 

3. 
Małopolski Konkurs 

Geograficzny 

 

10 października 2022 r. 
 

30 listopada 2022 r. 
 

22 lutego 2023 r. 

 

4. 
Małopolski Konkurs Języka 

Niemieckiego 

 

11 października 2022 r. 
 

1 grudnia 2022 r. 
 

23 lutego 2023 r. 

 

5. 
Małopolski Konkurs 

Historyczny 

 

12 października 2022 r. 
 

5 grudnia 2022 r. 
 

24 lutego 2023 r. 

 

6. 
Małopolski Konkurs Języka 

Hiszpańskiego 

 

13 października 2022 r. 
 

2 grudnia 2022 r. 
 

27 lutego 2023 r. 

 

7. 
Małopolski Konkurs 

Biologiczny 

 

17 października 2022 r. 
 

6 grudnia 2022 r. 
 

28 lutego 2023 r. 

 

8. 
Małopolski Konkurs 

Informatyczny 

 

18 października 2022 r. 
 

7 grudnia 2022 r. 
 

1 marca 2023 r. 



 

9. 
Małopolski Konkurs Języka 

Polskiego 

 

19 października 2022 r. 
 

12 grudnia 2022 r. 
 

6 marca 2023 r. 

 

10. 
Małopolski Konkurs Języka 

Francuskiego 

 

20 października 2022 r. 
 

13 grudnia 2022 r. 
 

3 marca 2023 r. 

 

11. 
Małopolski Konkurs 

z Fizyki 

 

24 października 2022 r. 
 

14 grudnia 2022 r. 
 

2 marca 2023 r. 

 

12. 
Małopolski Konkurs 

Chemiczny 

 

25 października 2022 r. 
 

15 grudnia 2022 r. 
 

7 marca 2023 r. 

 

 


