
Działania wychowawcze i opiekuńcze, imprezy, uroczystości, formy współzawodnictwa  

dzieci, wyjazdy i wyjścia organizowane w 2019/2020- roku, w których wzięły udział 

dzieci na terenie szkoły i poza szkołą: 

 

W I półroczu 2019/2020 roku uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej Fundacji 

„Elementarz” brali udział w wielu akcjach i uroczystościach jako cała społeczność. Działanie 

te zostały przedstawione i umieszczone w protokole z poprzedniego spotkania. Ponadto, 

każda klasa indywidualnie organizowała następujące wydarzenia: 

 

Oddział Przedszkolny  

występ podczas ,,Pasowania pierwszoklasistów”,  

zabawa andrzejkowa,  

spotkanie z Mikołajem,  

ubieranie choinki w Urzędzie Gminy Kruszyna,  

występ podczas spotkania wigilijnego,  

,,Dzień Babci i Dziadka”,  

,,Zabawa karnawałowa” - bal przebierańców.  

wycieczka do ,,Hula - Kula” w Rędzinach.  

 

Klasa I 

Pasowanie na ucznia 

Zabawa andrzejkowa 

wycieczka do ,,Hula – Kula” w Rędzinach 

wyjazd do kina na bajkę pt. ,,Kraina Lodu II” 

Szymon Rems - I miejsce w gminnym konkursie ,,Pięknego czytania", 

Julia Pytel, Dawid Kluska - wyróżnienie w gminnym konkursie plastycznym na narysowanie 

,,Mojej ulubionej postaci z bajki".  

 

Klasa II 

wycieczka do „ Ogrodu Doświadczeń” im. S .Lema w Krakowie  
wycieczka do Hula Kula w Rędzinach  
wycieczka do Osikowej Doliny w Koziegłowach. 
   
Klasa III 

Udział w szkoleniu online organizowanym przez KRUS na temat „Bezpieczeństw odzieci w 

gospodarstwie rolnym”. 

Udział klasy w realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego kształcącego kompetencje 

cyfrowe uczniów „Mega Misja”. 

Uczestnictwo w zajęciach "Techniki skutecznego uczenia się'. 

Uczestniczenie w zajęciach "Skrzynka Marzeń Młodych Obywateli". 

Światowy Dzień Postaci z Bajek,  

Zabawa andrzejkowa,  

Mikołajki klasowe,  

Udział w obchodach i rozgrywkach sportowych z okazji 100-lecia istnienia Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego:                                                                                                                       

- zajęcie II miejsca w biegach przez Szymona Paszkiewicza                                                                  

- zajęcie IV miejsca w biegach przez Adama Łapetę.                                                                                               

Udział klasy w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Lepsza chwila z psem lub gekonem, 

niż ze smartfonem”:                                                                                                                 - 

wyróżnienie dla Martyny Klekot. 



 Udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „Moja ulubiona postać z bajki”. 

 Udział w II Gminnym Konkursie Literacko-plastycznym „Święta Bożego Narodzenia w 

moim domu” 

- wyróżnienie dla Leny Pachuc. 

Udział w Gminnym Konkursie Pięknego Czytania 

- zajęcie II miejsca przez Lenę Pachuc. 

  Do pobliskiego sklepu - poznanie pracy ekspedientki 

wycieczki przyrodnicze w okolicy szkoły.                                                                                                                                                 

Do lasu w Pustkowiu Jackowskim w celu uporządkowania mogiły lotnika.                                                                                             

Do Krakowa do „Ogrodu doświadczeń im. S. Lema”.                                                                                                  

Do „Hula-Kula” w Rędzinach.                                                                                                                                 

Do „Osikowej Doliny” w Koziegłowach.  

Klasa V 

Wyjazd do kina na film pt. „ Był sobie pies 2”  

Konkurs matematyczny "Pomyśl i rozwiąż". 

 

Klasa VI 

Udział w akcjach „Zdrowo jemy i zdrowo żyjemy”, „Europejskiego Dzień Zdrowego 

Jedzenia i Gotowania”, „Finał Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy”, zbiórki środków na 

wsparcie Polaków na KRESACH oraz schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie. 

Podjęcie działania z okazji Światowego Dnia  Postaci z Baje przygotowując inscenizację 

bajkową i prezentowanie  jej w szkole oraz w czasie gminnych mikołajek dla dzieci 

niepełnosprawnych i dla podopiecznych hospicjum częstochowskiego. 

Udział we wszystkich  uroczystościach wewnątrzszkolnych o.„Przerwany marsz..”, „Dzień 

Niepodległości”, andrzejki , mikołajki, spotkanie opłatkowe, ).W 

Wycieczka do „ Ogrodu Doświadczeń” im. S .Lema w Krakowie, do Podlesic- „Bogactwa  Jury 
Krakowsko – Częstochowskie, „Szlakiem miejsc pamięci w Gminie Kruszyna” w połączeniu z 
akcją sprzątania opuszczonych grobów na cmentarzu w Kruszynie, do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kruszynie oraz  do Osikowej Doliny w Koziegłowach. 
Uczestnictwo w zajęciach "Techniki skutecznego uczenia się”. 

Uczestniczenie w zajęciach "Skrzynka Marzeń Młodych Obywateli". 

 

Klasa VII i VIII 

Wyjazd do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie na spektakl „Lekcja o weselu” 

Inscenizacja z okazji 11 listopada. 

Organizacja przedstawienia Bożonarodzeniowego 

 

Działania wychowawcze i opiekuńcze w oddziale przedszkolnym odbywały się poprzez: 

kształtowanie umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków 

higienicznych i kulturalnych, kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne 

funkcjonowanie w grupie, kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie 

zajęć zorganizowanych, kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i 

właściwego zachowania przy stole, przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza 

budynkiem przedszkolnym, kształtowanie postaw patriotycznych. W II półroczu dzieci brały 

udział w następujących uroczystościach i imprezach:- Dzień Babci i Dziadka, - Dzień 

Kobiet,-  Dzień Kota,-  Kartka dla Medyka,-  Dzień Ziemi,-  Światowy Dzień Pszczoły,-  

Kartka patriotyczna,-  Konkurs fotograficzny. 

Uczniowie klasy I chętnie uczestniczą w projekcie realizowanym na świetlicy ,,MegaMisja”. 

Ponadto dzieci z klasy I biorą udział w ogólnopolskim programie ,,Dzieci uczą rodziców”. 

Uczniowie wzięli udział w kilku konkursach: w XI Międzygminnym konkursie pt. ,,Mam 



wybór”, w którym Sandra Bednarek zdobyła II miejsce, a Dawid Kluska i Szymon Rems III 

oraz Julia Pytel – wyróżnienie; plastycznym na szczeblu powiatowym ,,Najpiękniejsza palma 

i koszyczek wielkanocny – Nadia Wierzba zdobyła wyróżnienie. W II półroczu zostały 

zorganizowane uroczystości: ,,Walentynkowa herbatka dla Babci i Dziadka; oraz ,,Dzień 

Kobiet;. Uczniowie zaangażowali się również w akcje: ,,Kartka dla Medyka”  i przygotowali 

kartki patriotyczne z okazji Święta 3 Maja. 

Działania wychowawcze i opiekuńcze, imprezy, uroczystości, formy współzawodnictwa, 

wyjazdy i wyjścia w II półroczu roku  szkolnego  2019/2020, w których uczestniczyli 

uczniowie klasy III. 

Działania wychowawcze i opiekuńcze: 

1. Udział klasy w realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego kształcącego 

kompetencje cyfrowe uczniów „Mega Misja”. 

2. Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. 

3. Pogadanka na temat recyklingu. Szkolenie z zakresu prawidłowej segregacji odpadów. 

4. Uczestnictwo w zajęciach "Techniki skutecznego uczenia się'. 

5. Uczestniczenie w zajęciach "Skrzynka Marzeń Młodych Obywateli". 

6. Wizyta kominiarza – rozmowa na temat zawodu kominiarza. Uroczystości i imprezy 

szkolne i pozaszkolne: 

Oglądanie rekonstrukcji historycznej pt. „Wrzesień 1939”, czyli rzecz o tym jak wybuchła II 

wojna światowa, a zniknęła II rzeczypospolita; Pogadanka na temat recyklingu – szkolenie z 

zakresu prawidłowej segregacji odpadów; „Walentynkowa herbatka dla Babci i Dziadka”; 

Zabawa walentynkowa; Oglądanie prezentacji „Cześć i chwała bohaterom” - uczczenie 

Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych; Dzień Kobiet w klasie i w szkole – prezentacja klasy 

„Jadwiga – król polski” - scenka dramowa, Kartka dla Medyka, Dzień Flagi Narodowej – 

udział w akcji patriotycznej; Kartka patriotyczna; 3 Maja – zdjęcie w barwach narodowych; 

Dzień Rodziny – wykonanie plakatów; Dzień świadomości autyzmu; Dzień Dziecka; 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 

Formy współzawodnictwa: 

1. Udział w II Gminnym Konkursie Literacko-plastycznym „Święta Bożego Narodzenia w 

moim domu”- wyróżnienie dla Leny Pachuc. 

2. Udział w Gminnym Konkursie Pięknego Czytania - zajęcie II miejsca przez Lenę Pachuc. 

3. Udział uczniów w Szkolnym Konkursie na „Najpiękniejszą kartkę walentynkową” 

- I miejsce dla Martyny Klekot 

- II miejsce dla Oliwii Klekot 

- III miejsce dla Wiktora Włosika. 

10. Udział uczniów w Międzygminnym Konkursie Plastycznym „Mam wybór” 

- I miejsce dla Leny Pachuc i Martyny Klekot 

- II miejsce dla Oliwii Klekot 

- III miejsce dla Oskara Bednarka. 

4. Udział uczniów w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym organizowanym przez KRUS. 

5. Udział uczniów w konkursie online na „Kartkę patriotyczną”. 

6. Udział uczniów w konkursie online „Kartka dla Medyka”. 

7. Udział uczniów w Konkursie Plastycznym na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną” 

- wyróżnienie dla Leny Pachuc i Nadii Wierzby. 

8. Udział uczniów w konkursie fotograficznym online „Selfie z książką” - III miejsce dla 

Oliwii Klekot 

9. Udział uczniów w konkursie „Świat oczami młodych” na projekt znaczka pocztowego. 

10. Udział uczniów w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Portret mojej Mamy” . 

11. Udział uczniów w szkolnym konkursie literackim na napisanie listu do Ministra Edukacji 

Narodowej. 



Akcje: 

1. Zbieranie zużytych baterii na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

2. Zaangażowanie klasy w akcjach charytatywnych na rzecz schroniska dla zwierząt na 

Jamrozowiźnie – udział w akcji „Daj nakrętkę na psią karmę”, „Góra grosza”, kupno 

kalendarzyków na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. 3. Udział w akcji „Stare klucze dla 

BUDZIKA” 

Wycieczki i wyjścia: 

Wychowankowie uczestniczyli w wyjeździe do Urzędu Gminy w Kruszynie w celu uzyskania 

informacji m.in. na temat: „Czym zajmuje się Urząd Gminy?”, „Jakie sprawy załatwiamy w 

Urzędzie Gminy?”, „Czym zajmują się poszczególne referaty?” 

W drugim półroczu uczniowie klasy piątej bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem brali 

udział w  imprezach szkolnych i klasowych, zajęciach z psychologiem,  pedagogiem 

szkolnym  i wychowawcą.  Dużo uwagi poświęcono zasadom  przestrzegania bezpieczeństwa 

w szkole i poza nią oraz poznawaniu sposobów  postepowania w sytuacjach trudnych i 

niebezpiecznych.  Uczestniczyli między innymi w przedstawieniu grupy „Rekonstruko” – 

1939-1945, występach z okazji ‘ Walentynkowej Herbatki  dla Babci i Dziadka i zabawie z tej 

okazji, w akademii i prezentacji filmu z okazji Narodowego Dnia Pamięci „ Żołnierzy 

Wyklętych”, Dnia Kobiet, powitaniu wiosny, konkursie fotograficznym, Dniu Ziemi i 

wykonywaniu kompozycji z zebranych u siebie w ogrodach „darów natury”, Dniu Flagi 

Narodowej i Konstytucji 3 Maja, Międzynarodowym Dniu Strażaka.  Uczniowie wraz z 

wychowawcą  byli zachęcani  do udzielania sobie wzajemnej pomocy oraz  odnoszenia się z 

szacunkiem do rówieśników jak również do osób młodszych i starszych.                                                            

W drugim półroczu odbyły się  między innymi następujące uroczystości, imprezy, akcje  

przedszkolne i szkolne pod kierunkiem pedagoga szkolnego i nauczycieli: 
- zorganizowanie balu karnawałowego – luty 2020 

- „Walentynki” w szkole, poczta walentynkowa - luty 2020 

- występ uczniów klasy I i II oraz oddziału przedszkolnego na uroczystości szkolnej 

„Walentynkowa herbatka u Babci i Dziadka” - prezentacja na melodię pt. „Walc całusek” 

- spotkanie w Urzędzie Gminy w Kruszynie podsumowujące 28 Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy – wolontariuszki Wioleta Stadnik, Oliwia Zygała, Julia Pioruńska i 

Martyna Szumigraj otrzymały podziękowania, zebrały do puszek WOŚP łącznie ponad 1500 

zł (luty 2020), 

- udział szkoły w akcji „Stare klucze dla Budzika”, 

- udział szkoły w konferencji pt. „Warto wiedzieć”, inaugurującej Kampanię pod hasłem 

„Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa”, prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w 

Katowicach – 9.03.2020 r. Katowice, 

- udział uczniów w akcji „Kartka dla Medyka” - kwiecień 2020. To ogólnopolska akcja 

portalu specjalni.pl, prace uczniów zostały umieszczone na padlecie portalu oraz na stronie 

FB szkoły. Uczniowie, którzy wzięli udział w akcji: Joanna Łapeta kl. I, Lena Pachuc kl. III, 

Oliwia Klekot kl. III, Amelia Kasprzyk kl. II, Basia Wierzba oddział przedszkolny, Liliana 

Klekot oddział przedszkolny, Oskar Bednarek kl. III. 

- włączenie szkoły w obchody „Dnia Ziemi” i „ Międzynarodowego Dnia Strażaka - kwiecień 

i maj 2020, 

- udział szkoły w IV edycji konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego o tematyce 

Wolontariatu, wg projektu Świat Oczami Młodych, organizator Fundacja Banku Ochrony 

Środowiska oraz Poczta Polska, kwiecień – czerwiec 2020. Do udziału w konkursie 

zgłoszono następujących uczniów: Adam Łapeta kl. III, Amelia Kasprzyk kl. II oraz Lena 

Pachuc kl. III. Prace konkursowe wymienionych uczniów zostały zakwalifikowane w 

konkursie wewnętrznym szkoły i przekazane do organizatora. Umieszczono je w bazie 



konkursowej. Uczniowie nie zdobyli wyróżnień ani głównych nagród. Otrzymali 

podziękowania za udział w konkursie od organizatorów. 

-udział uczniów klas V-VIII w cyklu zajęć profilaktyczno-wychowawczych z pedagogiem nt. 

„Bezpieczny w sieci”. 

-zakończenie roku szkolnego. Podsumowanie pracy Szkolnego Koła Wolontariatu, wręczenie 

dyplomów. Reprezentacja ze sztandarem na Mszy Św. podsumowującej 

W II semestrze roku szkolnego 2019/2020, klasy VII i VIII uczestniczyły w następujących 

wydarzeniach organizowanych przez szkołę : 

- Wyjście do Urzędu Gminy w Kruszynie 

- Konkurs Być jak Ignacy, 

-  Dzień świadomości autyzmu, 

-  Dzień rodziny, 

- Święto Narodowe Trzeciego Maja, 

-  Walentynkowa herbatka u Babci i Dziadka , 

- Szkolne obchody Dnia Kobiet , 

- Inscenizacja z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych 

Koło naukowe „Babeczki” prowadzane przez Ewę Bodankę-Zarychtę przygotowało pracę 

przestrzenną w ramach programu „Być jak Ignacy”. Praca ta została doceniona i jako jedyna 

w województwie śląskim i jedna z 20 prac w Polsce otrzymała Nagrodę Specjalną w 

wysokości 3 tysięcy złotych. 

Otrzymałam również grant w ramach projektu organizowanego przez „Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego” w wysokości 6 400 zł na organizację zajęć dodatkowych w ramach 

rozwijania kompetencji cyfrowych. Zajęcia będą realizowane od października 2020 do maja 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Działania wychowawcze i opiekuńcze, imprezy, uroczystości, formy współzawodnictwa  

dzieci, wyjazdy i wyjścia organizowane w 2018/2019- roku, w których wzięły udział 

dzieci na terenie szkoły i poza szkołą:  

 

W roku  szkolnym 2018/2019  w I półroczu  zorganizowane zostały następujące uroczystości, 

w które zaangażowani byli uczniowie, rodzice oraz cała społeczność Jackowa i Bab. 

 Wrzesień rozpoczął się uroczystymi obchodami z okazji rocznicy wybuchu II wojny 

światowej oraz poświecenia fagi narodowej na uroczystościach pw ramach 100-lecia 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Następnie odbyło się Narodowe Czytanie 

"Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Uczniowie brali udział w Rajdzie pieszym – Szlakiem 

Orlich Gniazd. Odbyła się wycieczka na Pustynię Błędowską. Z uroczystości klasowych 

odbył się Dzień Chłopaka. 

 W październiku sadzone było Drzewko Niepodległości upamiętniające 100-lecie 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Odbyło się uroczyste pasowanie na 

pierwszoklasistów oraz bicie rekordu w resuscytacji. Uczniowie przed świętem Wszystkich 

Świętych udali się na pobliski cmentarz, by uprzątnąć opuszczone groby zmarłych.  

 W listopadzie odbyło się Narodowe Śpiewanie Hymnu Narodowego oraz uroczyste 

obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które miały charakter 

środowiskowy. Młodzież uczestniczyła w pokazie historycznym ku niepodległości – 

Rekonstrukto. 

 W grudniu odbyły się wyjazdy mikołajkowe, występ Jasełkowy oraz spotkania 

opłatkowe. 

W styczniu do szkoły zaproszone były babcie i dziadkowie, dla których zorganizowane było 

spotkanie artystyczne oraz poczęstunek przygotowany przez uczniów i rodziców. Po 

uroczystościach odbył się bal karnawałowy. 

 

Konkursy: 

• Powiatowy Konkurs "Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni 

i piosence" - udział Paulina Łapeta, Dominika Łapeta  

• Powiatowy Konkurs "Bog, honor, Ojczyzna" – wyróżnienie Dominika Łapeta 

• Powiatowy Konkurs recytatorski "Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie" – wyróżnienie 

Dominika Łapeta, Paulina Łapeta 

• Powiatowy Konkurs o twórczości Gierymskiego i Marjańskiej – udział Naikola 

Bednrek, Olga Warzyńska 

• Powiatowy Konkurs Fizyczny "Kosmiczna Bombka"  

Paulina Łapeta – III miejsce 

Mateusz Kalek – wyróżnienie 

Martyna Klekot, Lena Pachuc, Wioleta Stadnik – udział 

• Klasowy Konkurs "Mistrz ortografii" – klasa II 

• Klasowy Konkurs "Najpiękniejsze zeszyty" – klasa II 

• Powiatowy Konkurs Plastyczny "Ilustrowana piosenka" – laureatka Lena Pachuc 

• Powiatowy Konkurs Recytatorski "Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie" – III miejsce 

Martyna Klekot 

• Konkurs plastyczny "Smog nas zje – dbajmy o czyste powietrze" – klasa I i II 

• Powiatowy Konkurs Ornitologiczny "Znam ptaki Polski" – Martyna Klekot - udział 

• V Powiatowy Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej "Historia pieśnią pisana" – 

Martyna Klekot - udział 

• Powiatowy Konkurs Recytatorski "Bóg, Honor, Ojczyzna – 100 rocznica odzyskania 

przez Polskę niepodległości w literaturze" –Oliwia Klekot - udział 

• Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny "Szkolne przygody Gangu Słodziaków" – klasa II 



• Rejonowy etap ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego – wyróżnienie dla 

Dominiki Łapety 

  

Konkursy zorganizowane przez szkołę w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 

 

• Powiatowy Konkurs Fizyczny "Kosmiczna bombka"  - organizator Ewa Bodanka – 

Zarychta 

• Klasowy Konkurs "Mistrz ortografii" – klasa II 

• Klasowy Konkurs "Najpiękniejsze zeszyty" – klasa II. 

 

       W II półroczu odbyły się następujące uroczystości, imprezy, akcje  przedszkolne i 

szkolne: ,,Dzień Kobiet”,obchody ,,Pierwszego Dnia Wiosny”, występ podczas ,,Dnia 

Rodziny” i wycieczka do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie na bajkę pt. ,,Jaś i 

Małgosia”, Dzień Kobiet w naszej klasie i szkole, Pierwszy Dzień Wiosny, 3 maja, Prelekcja 

policjanta dotycząca bezpieczeństwa uczniów w szkole, Prelekcja pedagoga szkolnego na 

temat: ”Czynniki warunkujące bezpieczeństwo w szkole i procedury zachowania się w 

sytuacjach kryzysowych”, Festyn Rodzinny, Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej „Ratujemy i uczymy ratować”, uroczyste zakończenie roku szkolnego, 

zbieranie zużytych baterii oraz nakrętek w celach charytatywnych. W ramach promowania 

zdrowego trybu życia wychowankowie brali udział w akcjach: „Szklanka mleka”, „Owoce w 

szkole”, a także formy współzawodnictwa między innymi konkurs Ortograficzny Klasowy 

Mistrz Ortografii”, klasowy konkurs „Najpiękniejsze zeszyty”. Uczniowie brali udział w akcji 

edukacyjnej i konkursie „Kreatywni na 101”, w Powiatowym Konkursie Plastycznym 

„Bezpiecznie na wsi : maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”, w Ogólnopolskim 

Konkursie Literackim „Popisz się talentem”, w Ogólnopolskiej akcji podnoszącej cyfrowe 

kompetencje „MegaMisja”, w Powiatowym Konkursie Czytelniczo-Plastycznym „Nasze 

lektury - książki, które nas uczą i bawią”, Konkursy i Quizy z okazji Pierwszego Dnia 

Wiosny, jak również w wyjazdach  i wyjściach tj. po okolicy-obserwowanie zmian 

zachodzących w przyrodzie, do Częstochowy na przedstawienie „O rybaku i złotej rybce”, do 

Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie na przedstawienie „Jaś i Małgosia”, do 

Koszęcina - poznanie pracy ludzi różnych zawodów, do Parku Wodnego w Tarnowskich 

Górach. 

Uczniowie klas IV - VIII brały udział w akcjach takich jak: 

1. Akacja zbierania zniczy 

2. Zbiórka żywności na Wileńszczyznę 

3. Góra Grosza 

4. Zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska w Jamrozowiźnie. 

5. 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

6. Szkolnego  Koło Wolontariatu 

7. Zbiórka pluszaków dla Hispicjum Częstochowskiego 

8. Rekord w śpiewaniu hymnu 

9. Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 

10. Pola nadziei dla Hospicjum Częstochowskiego 

11. Bicie rekordu resuscytacji 

12. Zbiórka nakrętek 

13. Prelekcja policjanta odnośnie bezpieczeństwa w szkole i poza nią 



 


