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Kompetencje kluczowe to ramy określające nowe umiejętności podstawowe uzyskiwane w 
procesie uczenia się przez całe życie. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby 
potrzebują do  samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, 
zrównoważonego stylu życia, udanego życia w społeczeństwach, kierowania życiem w sposób 
prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa.
Kompetencje kluczowe to dynamiczna kombinacja wiedzy, umiejętności i postaw. Wyróżniamy 
osiem kompetencji kluczowych. 

W szkole kształtowane są wszystkie kompetencje kluczowe. Nauczyciele wdrażają je na każdej 
godzinie lekcyjnej, każdego dnia, jednak analiza ta ma służyć wyłonieniu tej kompetencji, która w 
roku szkolnym 2020/2021 będzie dla nas najbardziej istotna z punktu widzenia naszego środowiska 
szkolnego i stanie się priorytetem oddziaływań nauczycieli, udziału uczniów i rodziców. 
Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady działań, które były realizowane w trakcie  całego roku 
szkolnego.



1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.
Dzięki tej kompetencji uczniowie mogli doskonalić kompetencje językowe. 
Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego aktywnie włączali się w różnorodne 
akcje ogłaszane przez radiowęzeł. W ten sposób uczyli się pisać nowe teksty i 
przekazywać  nowe informacje. Dzięki uczniom ze starszych klas mogliśmy być 
na bieżąco z różnymi akcjami, konkursami organizowanymi w naszej szkole.

Dni Bezpiecznego Internetu mają na 
celu uwrażliwić uczniów na 
niekorzystny wypływ korzystania z 
Internetu. Miesiąc luty był miesiącem 
„Bezpiecznego Internetu”. Był to temat 
szczególnie istotny ze względu na 
przedłużającą się nauką zdalną  w 
bieżącym roku szkolnym. Klasy I-III  
przygotowały plakaty dotyczące jak 
umiejętnie korzystać z Internetu oraz 
jakie informacje można w nim 
zamieszczać.

Dzień Bezpiecznego Internetu.

Działalność Samorządu Uczniowskiego 
Szkolny radiowęzeł.



Konkurs Literacki- książka
Konkurs pięknego czytania

Uczniowie z klas I-III z chęcią wzięli udział      
w konkursie organizowanym przez Panią 
Grażynę Rosę z biblioteki szkolnej. Czytanie 
wzbogaca słownictwo i pamięć, inspiruje, 
rozwija wyobraźnię oraz stymuluje mózg, 
dlatego tak ważne jest już od najmłodszych 
lat zachęcać uczniów do czytania.

Konkurs pięknego czytania organizowany dla 
klas I-III. 



Pasowanie na czytelnika
Pisanie przez uczniów 
wierszy (klasa 2 w ramach 
edukacji polonistycznej)
Kompetencja językowa 
towarzyszy uczniom od 
najmłodszych lat. Dzięki niej 
uczniowie piszą nowe teksty, 
zdobywają nowe informacje. 
W naszej szkole co roku 
odbywa się Pasowanie na 
czytelnika. Konkurs ma 
zachęcić uczniów do 
czytania. Chodzi tutaj 
zarówno o język pisany jak 

i mówiony.

Pasowanie na czytelnika 
uczniów kl. I.



2. Kompetencje w 
zakresie wielojęzyczności.

Dni Języków Europejskich.

Co roku w naszej szkole odbywają 
się Dni Języków Europejskich. Mają 
one na celu przybliżenie kultury 
danego kraju, poznanie ich 
zabytków oraz zwrócenie uwagi, iż 
znajomość języków obcych jest 
istotnym elementem w dzisiejszych 
czasach.

Zajęcia edukacyjne- Europejski Dzień 
Języków.



Dzień Języków Europejskich 
Jest to dzień poświęcony krajom Unii Europejskiej. Uczniowie w tym dniu zdobywają wiedzę o kulturze danego kraju, znają 
najważniejsze zabytki. Potrafią rozróżniać flagi oraz wypowiedzieć podstawowe zwroty w danym języku. 
Zajęcia warsztatowe – Europejski Dzień Języków.



Projekt e Twinning był realizowany w klasach starszych 
przez anglistów uczących w szkole. Jest to program 
jednego z programów Unii Europejskiej, którego celem 
jest umożliwienie zdalnego kontaktu między szkołami 
z wielu państw europejskich, aby nauczyciele i uczniowie 
realizowali międzynarodowe i wewnątrzkrajowe projekty 
międzyszkolne. 



3. Kompetencje 
matematyczne oraz w 
zakresie nauk 

przyrodniczych.
Konkurs matematyczny Baltie to 
konkurs dla uczniów, którzy lubią 
rozwijać zainteresowania 
algorytmiczne, interesuje ich  
technologia informatyczna. 
Zachęca on uczniów do 
programowania w klasach szkól 
podstawowych. 



Olimpiada matematyczna przeznaczona 
jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

i lubiących przedmioty ścisłe w tym 
matematykę.  Dzięki temu uczniowie 

poszerzają zdobytą wiedzę, która przyda 
się podczas kontynuacji   nauki na 

dalszych szczeblach edukacji. 

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe, 
Olimpiady.



Dzień Ziemi to głownie 
promowanie proekologicznych 
postaw w społeczeństwie oraz 
budowanie wspólnej 
odpowiedzialności za Ziemię. 
To największe ekologiczne 
święto obchodzone w 192 
krajach.

Zajęcia edukacyjne w ramach 
obchodzonego Dnia Ziemi.



Projekt Szkolny Gang Fajniaków to projekt, którego 
celem jest budowanie w dzieciach nawyków 
ekologicznych i odpowiedzialności za środowisko 
naturalne. Watro wpajać te zasady już od 
najmłodszych lat, ponieważ troska o środowisko 
jest bardzo ważna, szczególnie w dobie 
zmieniającego się klimatu.
Realizacja programu edukacyjnego „Szkolny Gang 
Fajniaków.”



Owocowe mandale
Zwierzątka z warzyw
Przez cały rok szkolny uczniom nie 
jest obce  wpajanie zdrowych 
nawyków żywieniowych. 
Uczniowie wiedzą jak ważna jest 
zdrowa dieta w prawidłowym 
funkcjonowaniu i starają się jej 
przestrzegać.

Zajęcia pokazowo- warsztatowe w 
klasach I-III.



Śniadanie daje moc, Dzień zdrowej 
śniadaniówki

Śniadanie daje moc to program, który 
zwiększa świadomość na temat zdrowego 
odżywiania i roli śniadania w diecie ucznia 
oraz przyczynia się do obniżenia poziomu 
niedożywienia uczniów w Polsce poprzez 
lekcje edukacyjne obrazujące 12 zasad 
zdrowego odżywiania. W programach 
prozdrowotnych uczniowie zawsze chętnie 
biorą udział.
Realizacja programu edukacyjnego „Śniadanie 
daje moc.”



Projekt „Od Uprawy Do Potrawy” 

Dzięki uczestnictwu w programie 
uczniowie klasy IIa i IIb  zdobywali 
wiedzę o pochodzeniu produktów i 
ich sezonowości ( w przypadku 
warzyw i owoców), a co za tym idzie 
różnicowaniu diety w zależności od 
pór roku i bazowaniu na regionalnych 
produktach.

Realizacja programów edukacyjnych                   
o zdrowym odżywianiu, oraz 
proekologicznych w ramach „Szkoły 
Promującej Zdrowie.”



4. Kompetencje 
cyfrowe.
Zdalne nauczanie towarzyszyło uczniom od ubiegłego roku, 
dlatego w bieżącym roku szkolnym wszyscy z dużym 
zaangażowaniem uczestniczyli w lekcjach online. Każda 
klasa starała się być obecna i aktywna na lekcjach. 
Nauczanie zdalne miało formę przekazania gotowej wiedzy, 
zrozumienie i zapamiętanie wiadomości przez uczących się 
uczniów.
Zajęcia przedmiotowe- lekcje online.



Konkurs informatyczny Baltie poszerza treści 
podstawy programowej z informatyki w szkole 
podstawowej. Dni Bezpiecznego Internetu 

Miesiąc luty był miesiącem Bezpiecznego Internetu w szkole. Polegało 
to na inicjowaniu i propagowaniu działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu uczniów do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców  
i opiekunów z problematyką  bezpieczeństwa online oraz promocja 
pozytywnego wykorzystania Internetu.  



Spotkanie WSiZ

Uczniowie klas Va, VIa i  VII a, b  uczestniczyli w 
spotkaniu online: „Odkrywajmy Europę! Przystanek 
Portugalia” prowadzonym przez Panią Ewę Nowak –
Koprowicz z Punktu Informacji Europejskiej Europe 
Direct-Rzeszów przy WSIiZ w Rzeszowie. Podczas 
zajęć uczniowie poznali historię, kulturę oraz 
tradycje Portugalii, państwa które obecnie pełni 
prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. 



Programowanie tras dla Genibotów
Dzięki takim zajęciom uczeń potrafi 
oszacować odległość  oraz potrafi utworzyć 
przy pomocy specjalnych kart program dla 
GeniBotów. 

Tydzień kodowania.



Kodowanie

Celem takich zajęć jest kształtowanie od 
najmłodszych lat umiejętności samodzielnego 
programowania , myślenia logicznego 
niezbędnego do rozwiązywania problemów i 
zadań, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 
informatycznych wśród uczniów.

Zajęcia kreatywne w ramach Tygodnia 
kodowania.



Kodowanie na dywanie 
To forma zajęć dzięki którym uczniowie mają możliwość ustalenia położenia przedmiotów oraz odkrywania informacji . 
Rozwijają również umiejętności krytycznego i logicznego myślenia i wnioskowania.
Zajęcia  z  wykorzystaniem maty do kodowania- Kodowanie na dywanie.



Szkolenie z programowania i kodowania 
Nauczyciele z naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu z programowania i kodowania. Dzięki temu 
szkoleniu nauczyciele mieli możliwość przeprowadzenia zajęć z uczniami i wykorzystać materiały zakupione 
przydatne do nauki kodowania i programowania.



5. Kompetencje społeczne, 
osobiste i umiejętność uczenia 
się.
Akcja-Razem na święta organizowana była przez 
świetlicę szkolną. Polegała ona na zachęceniu 
uczniów do niesienia pomocy innym, jak również 
budowanie wspólnot i więzi 
międzypokoleniowych. Ze względu na 
ograniczenia wynikające ze stanu epidemii 
tegoroczna edycja akcji miała nieco odmienny 
charakter. 
Realizacja konkursów szkolnych.



Andrzejki online
W bieżącym roku szkolnym nie mogło zabraknąć zabawy Andrzejkowej, która w tym roku ze względu 
na ograniczenia związane z pandemią odbyła się online. 



Dni Bezpiecznego Internetu

Każdy nauczyciel przeprowadził w klasie 
lekcję dotyczącą właściwego korzystania z 
Internetu. Szczególnie było to ważne ze 
względu na przedłużającą się naukę 
zdalną. Nauczyciele uwrażliwiali uczniów  
na treści , zdjęcia zamieszczane w 
Internecie, a także przestrzegali uczniów 
przed zawieraniem znajomości poprzez 
portale internetowe. 

Zajęcia warsztatowe „Dni Bezpiecznego 
Internetu.”



Dni Pierwszej Pomocy polegają na ratowaniu życia 
i zdrowia poszkodowanego poprzez: 
podtrzymywanie czynności życiowych, 
ograniczanie skutków obrażeń ,zapewnienie 
bezpiecznej pozycji oraz przygotowanie do 
dalszego postępowania lekarskiego.
Zajęcia pokazowe z zakresu Pierwszej Pomocy.

Dzień Edukacji Narodowej ma za zadanie podtrzymać szkolną tradycję, 
oraz wychowywać uczniów w duchu wdzięczności i szacunku dla 
nauczycieli, wychowawców  i pracowników szkoły. To także angażowanie 
uczniów w życie placówki i rozwijanie ich zdolności artystycznych.



Dzień Babci i Dziadka

Bal Karnawałowy

Dzień Mamy i Taty

Są to ważne święta dla naszych 
uczniów, dlatego wszyscy z dużym 
zaangażowaniem włączyli się w 
propagowanie tych świąt. 
Uczniowie własnoręcznie 
przygotowali prezenty, aby w ten 
sposób podziękować i uczcić jakże 
ważne święta obchodzone od lat 
w naszej szkole

Dzień Babci i Dziadzia

Zabawa Karnawałowa



Dzień Bez Przemocy ma na celu 
promowanie idei życia bez przemocy 
oraz upowszechnianie tolerancji w 
społeczeństwie.

Dzień Pluszowego Misia odbył się w 
tym roku w klasie I, po to, aby 
rozwijać zainteresowania literaturą 
dziecięcą oraz zachęcać i wdrażać 
uczniów do kilkuzdaniowych 
wypowiedzi na podany temat.

Działalność   Samorządu Uczniowskiego 
w ramach programu Dzień Bez 

Przemocy.



Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Krawata i Muchy
Są to ważne święta w społeczności szkolnej i rówieśniczej. Uczniowie klas młodszych i starszych mieli 
możliwość wręczenia własnoręcznie wykonanych kartek i laurek uczniom, których lubią. Dzięki takim 
inicjatywom buduje się właściwe relacje rówieśnicze, które są istotne w społeczności szkolnej              
i klasowej. 
Dzień Chłopaka
Dzień Kobiet



Jasełka, wspólne kolędowanie online 
Uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną podczas zdalnego 
nauczania mieli okazję uczestniczyć we wspólnym kolędowaniu, ucząc 
się znanych kolęd. Dzięki temu uczniowie są wdrażani do podtrzymania 
tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie mieli możliwość 
rozwijania zdolności aktorskich i indywidualnych predyspozycji.



Akcje charytatywne: zbiórka żywności, pomocny 
grosik, makulatura
Akcje charytatywne odgrywają dużą rolę- uczą 
dzieci wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości 
i tolerancji, rozwijają empatię, oraz wzmacniają 
postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego 
człowieka.
Akcje charytatywne: Góra Grosza, 
zbiórka makulatury i plastikowych zakrętek.



Mikołajki Rada Osiedla, Mikołajki online
Jak co roku Rada Osiedla Staroniwa przygotowała dla uczniów klas  
I-III paczki mikołajkowe. 
6 grudnia uczniowie  klas starszych świętowali także online 
Mikołajki.
Mikołajki online



Program przeciwdziałający agresji 
wśród dzieci „Spotkania z 
Leonem” jest to cykl zajęć psycho 
- edukacyjnych dla uczniów. 
Celem zajęć jest profilaktyka 
zachowań agresywnych poprzez 
pogłębianie świadomości 
własnych uczuć  oraz 
uwrażliwienie na potrzeby i 
uczucia innych osób.
Dzięki formie takich zajęć 
uczniowie mieli okazję poznać 
konstruktywne sposoby wyrażania 
złości i uczuć negatywnych 
napotykanych zarówno w szkole 
jak i życiu codziennym. 
Zajęcia z programu „Spotkanie     
z Leonem.”



Szkolny SKS to głównie kształtowanie nawyku 
podejmowania aktywności fizycznej przez uczniów, którzy 
szczególnie lubią sport. Dzięki temu uczniowie mogą 
zdobywać wyróżnienia i uczestniczyć w treningach 
organizowanych w ramach szkolnych zajęć z SKO.

Akcja Sprzątanie świata, szkolny SKS



Święta, Poczta Walentynkowa

Podczas trwania nauki zdalnej część uczniów uczęszczających 
na świetlicę szkolną miała możliwość ubrania choinki 
własnoręcznie przygotowanymi łańcuchami czy bobkami. 
Zdobiła ona szkołę na szkolnym korytarzu i dodawała uroku 
podczas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Poczta Walentynkowa, Zajęcia na świetlicy szkolnej.



Zajęcia profilaktyczne z 
pedagogiem szkolnym  to zajęcia 
reintegracyjne, które wzmacniają 
pozytywne relacje między 
rówieśnikami. Miały za zadanie 
zintegrować zespół oraz budować 
i uczyć właściwych zachowań 
międzyludzkich.
Cykl zajęć z pedagogiem 
szkolnym.



6. Kompetencje 
Obywatelskie.
Dają możliwość pełnego 
uczestnictwa w życiu obywatelskim, 
opartego na znajomości 
społecznych i obywatelskich pojęć 
oraz struktur, a przede wszystkim 
zobowiązują nas do aktywnego i 
demokratycznego uczestnictwa.



Akcja Bohateron jej celem 
jest uhonorowanie 
uczestników Powstania 
Warszawskiego oraz 
promowanie historii Polski 
XX wieku. Akcja 
organizowana jest 
wspólnie z fundacją Rosa, 
a działaniom przyświeca 
hasło: Pamięć- Edukacja-
Pomoc.



Szkoła do hymnu, biegamy dla 
biało-czerwonej .

Inicjatorem akcji jest  Minister 
Edukacji Narodowej oraz Rada 
Dzieci i Młodzieży . Celem 
inicjatywy jest zachęcenie dzieci   
i młodzieży do wspólnego 
przeżywania Narodowego Święta 
Niepodległości oraz kształtowanie 
szacunku wobec polskich symboli 
narodowych.

Akcja Szkoła do hymnu.



Dzień Patrona szkoły

Obchodzony w szkole Dzień Patrona to głównie 
kultywowanie tradycji szkolnej. Mimo nauki zdalnej 
nauczyciele rozwijali u uczniów pasję twórczą, talenty 
plastyczne, literackie i recytatorskie.

Dzień Patrona szkoły.



Dzień Patrona
Co roku obchodzony jest Dzień Patrona szkoły. W tym dniu odbyła się uroczysta msza 
święta, a także upamiętnia się tablicę, która znajduje się przed wejściem do szkoły. 



Odznaczenia dla Pana Jerzego Maca

W imieniu Towarzystwa Miłośników Lwowa          
i Kresów Południowo – Wschodnich Zarząd 
Główny we Wrocławiu, Pani Dyrektor miała 
przyjemność przekazać odznakę panu Jerzemu 
Macowi za działania w kierunku krzewienia pracy 
patriotycznej na rzecz Kresów Południowo –
Wschodnich, nie tylko związane z naszą szkołą. 



7. Przedsiębiorczość.
Udział w Samorządzie uczniowskim wyrabia 
umiejętność planowania zadań, wdraża do 
efektywnej pracy zespołowej. Rozwija również 
poczucie przynależności szkolnej. Do Samorządu 
Uczniowskiego należą uczniowie klas starszych, 
którzy dbają o dobre imię szkoły oraz kultywują    
i wzbogacają tradycje szkolne.

Szkolny radiowęzeł.



Góra Grosza i Akcja Pomocy zwierzętom podczas zimy to akcje, które odbywają się w 
szkole co roku i cieszą się dużym zaangażowaniem wśród całej społeczności szkolnej. 

Na przełomie listopada i grudnia w szkołach odbywa się wielka zbiórka monet. Cel na 
który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza 
swoją rodziną- w Domach Dziecka czy rodzinach zastępczych.

Akcje charytatywne organizowane w szkole.



Szkolne SKO, konkurs na świnkę skarbonkę
Główną ideą Szkolnej Kasy Oszczędności jest 
popularyzowanie wśród uczniów powszechnego 
oszczędzania, wyrobienie w nich nawyku 
świadomego oszczędzania i wyzwolenie inicjatywy      
i pomysłowości w samodzielnym zdobywaniu 
funduszy.
Konkurs  SKO „Październik miesiącem oszczędzania.”



Sprzątanie świata, Akcja Jesteśmy Z Wami Niebieskimi 
Motylami.
Akcja Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami dotyczy 
autyzmu  u dzieci. Ma ona na celu poszerzanie 
świadomości na temat autyzmu i przekazywanie 
przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. 

Sprzątanie świata  to wspólna  lekcja poszanowania 
środowiska. Jej celem jest promowanie działań 
proekologicznych, edukacja odpadowa, oraz inicjowanie 
działań  dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ 
na nasze środowisko.



Zbiórka zakrętek dla hospicjum, zbiórka baterii
Takie akcje organizowane w szkole mają za zadanie troszczyć się o środowisko oraz niosą pomoc potrzebującym, 
rozwijają empatię, tolerancję. Trwają zazwyczaj cały rok szkolny.

Zbiórka zakrętek i baterii. 



8. Świadomość i 
ekspresja kulturalna.

Celem takich zajęć jest przyswojenie 
wiedzy o Ojczyźnie, emocjonalne 
powiązanie z narodem oraz 
pogłębianie potrzeb poznawczych.



Dni teatru mają na celu 
wywoływanie przeżyć 
emocjonalnych i estetycznych 
poprzez odwoływanie się do 
wspomnień dotyczących kontaktu 
z teatrem. To także aktywizowanie 
dziecięcej wyobraźni poprzez 
słuchanie muzyki, poezji i prozy, 
którzy uczniowie zapoznają się w 
szkole. Każdy uczeń ma możliwość 
poszerzać wiedzę o teatrze.

Konkursy literacko- teatralne w 
klasach starszych.



Konkurs literacki, konkurs pięknego czytania
Takie konkursy cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem. 
Uczniowie chcą sprawdzić jak sobie radzą z nowym tekstem. 
Rozwijanie umiejętności literackich uwrażliwia uczniów na piękno i 
bogactwo języka ojczystego. Uczniowie, którzy najlepiej poradzili 
sobie w konkursach byli nagradzani drobnymi upominkami 
przygotowanymi przez nauczyciela z biblioteki szkolnej.

Konkursy biblioteczne- Konkurs pięknego czytania.



Różne występy: Pasowanie na ucznia, 

Dzień Babci i Dziadka, 

Dzień Mamy i Taty

W bieżącym roku szkolnym 
uroczystości szkolne miały nieco inny 
charakter. Odbywały się bez udziału 
publiczności, nie mniej jednak każda 
klasa I-III angażowała się w te święta 
przygotowując pokaz  słowno-
muzyczny. Ważne święta szkolne były 
nagrywane, a następnie zdjęcia czy 
krótkie filmiki były zamieszczane na 
stronie internetowej szkoły.

Pasowanie na ucznia- klasa I.



Konkurs kolęd, konkursy plastyczno-techniczne
Przez cały rok szkolny, także podczas trwania nauki zdalnej odbywały 
się konkursy organizowane przez nauczycieli uczących w szkole. 
Uczniowie szczególnie z klas młodszych mieli możliwość rozwijania 
swojej kreatywności, oraz rozwijali indywidulane zdolności 
plastyczne. Dzięki takim konkursom mieli okazję poznać różne 
techniki plastyczne, które z chęcią prezentowali w pracach. 

Konkurs ozdób świątecznych.


