
Udział uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej w akcjach, imprezach,  
programach edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022* 

 

* (20.12.2021 – 09.01.2022 r. - decyzją Rządu RP nauczanie zdalne dla uczniów w całej Polsce; 27.01.2022 r. – 27.02.2022 r. - decyzją Rządu RP nauczanie 
zdalne dla uczniów kl. 5-8 w całej Polsce) 

 
 
 

 

L
p
. 

Nazwa akcji, imprezy, programu Nauczyciel - opiekun Uwag 

 
1.  
 

 
Realizacja szkolnych projektów, programów, innowacji: 

 

„Emocja” - Międzynarodowy projekt edukacyjny 
realizowany w kl. 3  
 

Katarzyn Zielińska - 

„Serce i pomoc” – projekt Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty realizowany w kl. 4  

Paulina Barnaś, Barbara Ozga - 

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci Uczą Rodziców”  Katarzyna Zielińska - 

Ogólnopolski program proekologiczny „Kubusiowi 
przyjaciele natury” 

Marta Lada - 

„Program dla szkół – owoce i mleko dla uczniów kl. 1-5 
Marta Markowicz, Jolanta Róg, 
Marta Cygan 

- 

„Moje dziecko idzie do szkoły” – program profilaktyczny 
realizowany w kl. 1 

Monika Bieszczad, Katarzyna 
Ciężadło 

- 

„Trzymaj formę” - program profilaktyczny 
Marek Wulkowicz, Magdalena 
Papuga, Michał Kutrzuba, 
Agnieszka Mądry - Ukowska 

- 

Ogólnopolski projekt „Kartki z iskierkami emocji” – 
wysyłanie kartek bożonarodzeniowych 

Katarzyna Zielińska - 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” – ogólnopolski 
program edukacyjny, kl. 1a,b 

Katarzyna Ciężadło, Monika 
Bieszczad, Marta Cygan 

- 

„Radosny uśmiech , Radosna przyszłość” – program 
realizowany w kl. 2 

Magdalena Mikosz, Jolanta 
Orzechowska 

- 

Program prozdrowotny „Zawsze razem” realizowany w 
kl. 3 

Marta Lada - 

„Nie pal przy mnie proszę” - program antynikotynowy 
realizowany w kl. 3 

Marta Lada - 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” – antynikotynowy 
program profilaktyczny realizowany w kl. 6 

Agnieszka Mądry - Ukowska - 

 
2. 

 
Akcje ekologiczne: 

 

„Sprzątanie świata” – udział w akcji ekologicznej wych. klas  

„Dzień Pszczoły” w oddziale przedszkolnym 
Katarzyna Zielińska, Anna 
Chochołowska 

- 
 
 

Dzień Krajobrazu 2021 pod hasłem „Otwarte 
krajobrazy” 

 
 

Anna Para - 

 
 

Dzień Kubusia Puchatka w oddziale przedszkolnym 

 
 

Marta Cygan, Grażyna Majka-
Rogowska 

- 
 
 

Dzień Strażaka w oddziale przedszkolnym 

 

 

Marta Cygan, Anna 
Chochołowska 

- 
 
 

Akcja pod hasłem  „Zbieraj baterie i telefony”  

 

 

SU: Marzena Hebda, 
Mirosława Kubicka 

- 
 
 

Całoroczna zbiórka plastikowych nakrętek SU: Marzena Hebda, 
Mirosława Kubicka, wych. klas 

- 

Minihodowla cebuli – założenie zielonej hodowli cebuli w Katarzyna Zielińska, Grażyna - 



kąciku przyrody w oddziałach przedszkolnych Majka-Rogowska 

„Szkoła na pTAK” – udział w ogólnopolskiej akcji 
edukacyjnej poświęconej przyrodzie, a zwłaszcza ptakom 

Ewelina Kramarczyk-Ćwiok, 
Szkolny Klub Wolontariatu 

- 

 

Eco-quiz i konkurs na ekologiczny strój Pana i Pani 
Wiosny w kl. 4-8 przeprowadzony z okazji Pierwszego 
Dnia Wiosny 

Katarzyna Zielińska, op. SU: 
Marzena Hebda, Mirosława 
Kubicka 

- 

 
3. 
 

„My dla innych” – np. działalność charytatywna Szkolnego Klubu Wolontariatu 

„Góra Grosza” - udział w ogólnopolskiej akcji  
charytatywnej – zbiórka pieniężna do „klasowych puszek” 

SU: Marzena Hebda, 
Mirosława Kubicka, Ewelina 
Kramarczyk-Ćwiok, wych. klas 

- 

„Nakręć się pozytywnie” – zbiórka nakrętek 
plastikowych dla Oliwki i Nikoli 

SU: Marzena Hebda, 
Mirosława Kubicka, wych. klas 

- 

Akcja „Każdy serce okazać może, podarunek dając 
innym w darze” - Współpraca z Domem Pomocy dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie w Tarnowie oraz 
Caritas Czarna; przekazanie prezentów 

Marta Lada, Monika Bieszczad - 

Akcja charytatywna na rzecz 30 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

Magdalena Łączak, Szkolny 
Klub Wolontariatu 

- 

„Pola Nadziei 2022” – akcja na rzecz Fundacji 
Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie 

Ewelina Kramarczyk-Ćwiok - 

„Kup słodkiego rogalika dla Twojego rówieśnika – 
rogale marcinkowe dla Krzysia” – zbiórka funduszy na 
zakup specjalistycznego fotelika samochodowego  

Ewelina Kramarczyk – Ćwiok, 
Marta Lada, J. Orzechowska 

- 

„Choinki Jedynki 2021, XX Charytatywna Akcja 
Programu Pierwszego Polskiego Radia” – praca 
plastyczna o tematyce świątecznej 

Magdalena Mikosz - 

Zbiórka artykułów szkolnych dla ukraińskich dzieci, 
które znalazły w schronienie przed wojną w ośrodku w 
Błoniu 

ks. Witold Warzecha, ks. W. 
Dudzik, Szkolny Klub 
Wolontariatu 

- 

Zbiórka artykułów żywnościowych dla Ukrainy 
transport humanitarny organizowany przez dr Dianę 
Dembicką z Tarnowa 

Ewelina Kramarczyk-Ćwiok, 
Magdalena Łączak, Szkolny 
Klub Wolontariatu 

- 

Pomagamy Ukrainie ogarniętej wojną – zbiórka do 
puszek 

Magdalena Łączak, Ewelina 
Kramarczyk-Ćwiok, Szkolny 
Klub Wolontariatu 

- 

Kiermasz Ozdób Wielkanocnych – środki pieniężne ze 
sprzedaży przekazano dla uchodźców z Ukrainy do 
ośrodka w Błoniu 

ks. Witold Warzecha, ks. W. 
Dudzik, Szkolny Klub 
Wolontariatu 

- 

„Bieg charytatywny dla Oliwki i Nikoli” – aktywny 
udział w imprezie środowiskowej (wolontariusze, szkolne 
stoisko ze zdrowymi daniami z warzyw i owoców). 

Małgorzata Pękala, Marta 
Cygan, Anna Chochołowska, 
Szkolny Klub Wolontariatu 

- 

Zbiórka artykułów szkolnych, środków do pielęgnacji 
ciała oraz środków czystości dla parafialnego oddziału 
Caritas oraz DPS w Tarnowie 

Marta Lada, Monika Bieszczad - 

Wizyta w DPS w Tarnowie – przekazanie darów Marta Lada, Monika Bieszczad - 

„Wesoła książeczka dla Krzysia S.” – opracowanie 
przez uczniów zbioru życzeń, wierszyków i rymowanek  

Ewelina Kramarczyk-Ćwiok, 
Szkolny Klub Wolontariatu 

 

„Pomagamy bo chcemy - zbiórka dla Brzozowego 
Rancza ” – zbiórka karmy, misek i koców dla zwierząt ze 
schroniska Brzozowe Ranczo w Dębicy 

Ewelina Kramarczyk-Ćwiok, 
Szkolny Klub Wolontariatu 

- 



 
4.  Imprezy środowiskowe: 

„Jesienne zabieganie” – biegowa impreza 
środowiskowa 

Marek Wulkowicz, Jerzy 
Ostręga, Magdalena Papuga 

- 

 

„II noc namiotów” – impreza integracyjna dla uczniów kl. 
4-8 (rozgrywki sportowe wspólne grillowanie, gry i 
zabawy, wieczór filmowy) 

Marek Wulkowicz, Mkał 
Kutrzuba, nauczyciele wych.-
fiz., wych. klas, SU, chętni 
rodzice 

- 

„Najwięcej kroków” – tygodniowa akcja realizowana w I i 
II semestrze skierowana do uczniów, rodziców i 
nauczycieli zachęcająca do aktywności na świeżym 
powietrzu 

 

Katarzyna Zielińska, op.SU, 
wychowawcy klas - 

 
5. 
 

 

Akademie okolicznościowe, uroczystości, spotkania tematyczne, warsztaty: 

Wrzesień 1939 – akademia upamiętniająca 82 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej 

 

Agnieszka Mądry-Ukowska, 
Marzena Hebda, Krzysztof 
Kajpust 
 

- 

„Poznajmy się lepiej. Popołudnie z K.K. Baczyńskim” 
– przybliżenie postaci wybitnego poety i jego twórczości 

Barbara Socha, Barbara Ozga - 

Pasowanie na czytelnika –  przyjęcie uczniów do grona 
czytelników biblioteki szkolnej. 

Paulina Barnaś - 

14 października – uroczysta akademia z okazji Święta 
Komisji Edukacji Narodowej. Pasowanie 
pierwszoklasistów. 

Monika Bieszczad, Katarzyna 
Ciężadło, Marta Cygan, 
Marzena Hebda 

- 

„Style uczenia” – prelekcja dla uczniów kl. 4 w ramach 
realizacji projektu Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
„Serce i Pomoc” 

Katarzyna Zielińska - 

„Emocjonalny rozwój czwartoklasisty” - spotkanie 
uczniów kl. 4 z pracownikiem PPP w Dębicy  

Paulina Barnaś - 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – uroczysta 
akademia 

Barbara Ozga, Paulina 
Barnaś, Marta Cygan, 
Krzysztof Kajpust 

- 

Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 
uroczysta akademia 

Mirosława Kubicka, Anna 
Para, Marta Cygan, Krzysztof 
Kajpust 

- 

 
 

Ogólnopolska Akcja „Szkoła do hymnu”  

 
 

Zofia Knych, Anna Para - 

Jasełka bożonarodzeniowe (występy muzyczno-
wokalne i życzenia w formie zdalnej, on-line) 

Marta Wilk, Dorota Charchut, 
Marta Cygan, Krzysztof 
Kajpust. op. SU: Marzena 
Hebda, Mirosława Kubicka 

- 

„Ja jestem, I‘m, Ich bin - Dzień Języków w naszej 
szkole” – akcja propagująca naukę języków 

Marzena Hebda, Mirosława 
Kubicka, Małgorzata Pękala, 
Barbara Ozga, Zofia Knych, 
Paulina Barnaś 

- 

Tydzień Psychoprofilaktyki „Jak dbać o bezpieczeństwo 
własne i innych w świecie realnym i wirtualnym”  

 

 

pedagog szkolny - Katarzyna 
Zielińska 

- 

„ Profilaktyka uzależnień od substancji 
psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży” - 
warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów kl. 4-8 w 
ramach „Tygodnia Psychoprofilaktyki w naszej szkole. 

 

 

 

pedagog szkolny - Katarzyna 
Zielińska 

- 



„Niebezpieczeństwo zażywania substancji 
psychoaktywnych” – warsztaty dla uczniów kl. 6a,7ab 
przeprowadzone przez Krakowskie Centrum Profilaktyki w 
ramach „Tygodnia Psychoprofilaktyki w naszej szkole. 

 

 

 

pedagog szkolny - Katarzyna 
Zielińska 

- 

„Uzależnienie od urządzeń elektronicznych – telefonu 
kom., tabletu, komputera oraz mediów 
społecznościowych” – warsztaty dla kl. 6, 7ab   
przeprowadzone przez Krakowskie Centrum Profilaktyki w 
ramach „Tygodnia Psychoprofilaktyki w naszej szkole. 

 

 

 

 

pedagog szkolny - Katarzyna 
Zielińska 

- 

„Bezpieczny internet” – warsztaty dla uczniów kl. 4ab, 
5ab przeprowadzone przez dzielnicowych z posterunki 
policji w Czarnej w ramach „Tygodnia Psychoprofilaktyki w 
naszej szkole. 

 

 

 

pedagog szkolny - Katarzyna 
Zielińska 

- 

„Szkodliwość zażywania narkotyków, dopalaczy i 
innych substancji psychoaktywnych” – warsztaty dla 
uczniów kl. 8abc przeprowadzone przez psychologa z 
Zakładu Karnego w Dębicy w ramach „Tygodnia 
Psychoprofilaktyki w naszej szkole. 

 

 

 

 

pedagog szkolny - Katarzyna 
Zielińska 

- 

„Cyberprzemoc i mowa nienawiśc-i w internecie” – 
warsztaty uczniów kl. 5ab z asystentem prokuratora 
Prokuratury Rejonowej w Dębicy 

 

 

pedagog szkolny - Katarzyna 
Zielińska 

- 

„Piramida bezpiecznego korzystania z internetu” – 
lista wskazówek tworzona przez uczniów kl. 4-8 w ramach 
„Tygodnia Psychoprofilaktyki w naszej szkole. 

 

 

 

pedagog szkolny - Katarzyna 
Zielińska 

- 

„Hazard. Nie daj się wciągnąć” – prelekcja dla uczniów 
kl. 7 przeprowadzona przez pracowników Krajowej 
administracji Skarbowej 

 

Małgorzata Pękala 
- 

„Bezpieczna droga do szkoły” – warsztaty dla kl. 1-3 
przeprowadzone przez policjanta 

 

 

Katarzyna Zielińska - 

„Bezpieczeństwo w sieci” – warsztaty dla kl. 5 
przeprowadzone przez policjanta 

 

Katarzyna Zielińska - 

„Bezpieczne ferie” – spotkanie z policjantem uczniów kl. 
1-3 

Katarzyna Zielińska 
- 

„Dzień Wiosny” – impreza szkolna dla kl. 4-8. (Szansa 
na sukces, Eco-quiz, wybory Pani i Pana Wiosny) 

Katarzyna Zielińska, op. SU:  

Marzena Hebda, Mirosława 
Kubicka 

- 

Zabawa karnawałowa w oddziale przedszkolnym Marta Cygan - 

„Piana party” – Dzień Dziecka w klasach 0-3 Marta Cygan - 

„Zdrowy kręgosłup” – prelekcja nt. wad postawy, 
profilaktyki oraz leczenia 

Katarzyna Zielińska, Mirosława 
Kubicka 

- 

„Bezpieczna droga do szkoły” Spotkanie najmłodszych 
z policjantem 

Katarzyna Zielińska - 

Spotkanie z Mikołajem – kl. 0 - 3 wych. kl. - 

 
6. 

 
Inne działania: 

 
 
 

Kampania wyborcza pod hasłem: 
„Chciałabym/Chciałbym, aby w tym roku ..” – inicjatywy 
kandydatów dotyczące działalności SU 

 

 

 
 

op. SU: Marzena Hebda, 
Mirosława Kubicka - 

 
 

„Poczta Walentynkowa” (w formie zdalnej, on-line) 

 
 

 
 

SU - 
 
 

„Mistrzowie nauki” – stała ekspozycja ścienna 

 
 

 
 

Paulina Barnaś - 



 
 

„Dyktando Niepodległościowe – po polsku o historii” 

 

 

 
 

Anna Para, Zofia Knych - 
 
 

„BohaterOn” – kartka dla Powstańców, akcja IPN-u 

 
 

 
 

Anna Para, Zofia Knych - 

Dzień Kobiet – dniem sukienki/spódnicy SU - 

Dzień Chłopaka – prezentacja eleganckiego stroju 
męskiego 

SU 
- 

Dzień bez plecaka - bądź kreatywny i spakuj się do 
szkoły inaczej niż zwykle 

SU 
- 

Międzynarodowy Dzień bez przekleństw „Nie zaśmiecaj 
języka” 

SU 
- 

„Mój (NIE)przyjaciel Covid” – praca przestrzenna z 
surowców wtórnych 

SU 
- 

Światowy Dzień Książki i praw autorskich - plakaty SU - 

Dzień postaci z filmu lub książki - przebranie SU - 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF SU - 

Wystawa kartek świątecznych SU - 

„Zdrowo jem, zdrowo żyję” – przygotowanie zdrowego 
MENU w formie broszurek przez uczniów kl. 4-8 

wychowawcy klas - 

„Czysta szkoła” – kontrola obuwia SU - 

„Dla tych, którzy oddali życie za ojczyznę” – sprzątanie 
cmentarza, złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na 
grobach żołnierzy. 

 

 

SU - 

 

Dzień Kosmosu w oddziałach przedszkolnych Katarzyna Zielińska, Anna 
Chochołowska 

- 

„III Szkolny Dzień Życzliwości i Pozdrowień” – 21 
listopada 

Katarzyna Zielińska, 
Małgorzata Pękala 

- 

„Szczęśliwy numerek” SU - 

„Aktywność wakacyjna: Meine Aktivitat” - challange z 
j. niemieckiego zorganizowany przez Goethe Instytut w 
Krakowie 

 

Małgorzata Pękala - 

Próbna ewakuacja przeciwpożarowa szkoły Zbigniew Janus - 

„Bezpieczne ferie zimowe” wychowawcy klas - 

„Vademecum pierwszej pomocy” – przypomnienie 
zasad bezpiecznego spędzania wakacji 

 

 

wychowawcy klas - 

 
 

7. 

 

Najważniejsze wycieczki, wyjazdy: 

 

Zakopane – wycieczka dzieci I-komunijnych z kl. 3 Ks. Janusz Stanisław, Marta 
Lada 

maj 

Oświęcim – muzeum Auschwitz – Birkenau, kl. 8a Dorota Charchut maj 
 

Zakopane – dwudniowa wycieczka kl. 7ab oraz 6 Mirosława Kubicka, Marek 
Wulkowicz, Agnieszka Mądry-
Ukowska 

maj 

 

Nidzica – trzydniowy wyjazd na Finał centralny XLIII 
Ogólnopolskiego Turnieju BRD – grupa starsza 

 

 

Jerzy Ostręga maj 

 

Białystok – dwudniowy wyjazd na Finał centralny XLIII 
Ogólnopolskiego Turnieju BRD – grupa młodsza 

 

 

Jerzy Ostręga czerwiec 



 

Tarów - Teatr im. Ludwika Solskiego, oddziały 0ab Marta Cygan, Anna 
Chochołowska, Katarzyna 
Zielińska 

czerwiec 

Wrocław – trzydniowa wycieczka kl. 8a Marta Markowicz, Paulina 
Barnaś 

czerwiec 

Warszawa – dwudniowa wycieczka 8c oraz 8b Anna Para, Marta Wilk czerwiec 

Kraków –Tyniec – wycieczka kl. 4ab Paulina Barnaś, Barbara Ozga czerwiec 

 

Kraków – wycieczka kl. 1,ab; 2a 

Katarzyna Zielińska, Monika 
Bieszczad, Katarzyna 
Ciężadło, Jolanta 
Orzechowska 

czerwiec 

Sandomierz – wycieczka kl. 5a,b Beata Sasak, Zofia Knych czerwiec 

Zabawa k. Tarnowa – wyjazd uczniów kl. 8a,b,c – 
dziękczynienie po Bierzmowaniu 

 

 

Ks. Witold Warzecha czerwiec 

Oświęcim - muzeum Auschwitz – Birkenau; kl. 8b,c Marta Wilk, Anna Para, Marta 
Cygan 

czerwiec 

Dębica – Klub Fun&Sport, kl. 2b Magdalena MIkosz czerwiec 

Tarnów – kino CINEMA, wyjazd kl. 2b na film pt.” Rodzina 
rządzi” 

Magdalena Mikosz 
wrzesień 

Tarnów – kino CINEMA, wyjazd kl. 2a na film pt. ”Jak 
rozmawiać z psem” 

Jolanta Orzechowska 
październik 

Dębica – Muzeum Regionalne, wyjazd uczniów kl. 6 Agnieszka Mądry-Ukowska, K. 
Zielińska 

październik 

 

Kraków – wycieczka w ramach przedsięwzięcia MEN 
„Poznaj Polskę”, kl. 2b, 3 

Katarzyna Zielińska, Marta 
Cygan, Marta Lada, 
Magdalena Mikosz 

październik 

Kraków – Muzeum Narodowe, ZOO – wycieczka kl. 7a,b Marek Wulkowicz, Mirosława 
Kubicka 

październik 

Jasło – Muzeum lizaka, oddział 0b Jolanta Róg, Katarzyna 
Zielińska 

listopad 

Rzeszów – Muzeum Dobranocek, warsztaty plastyczne, 
kino – film pt. „Wielka Mała Stopa” wycieczka kl. 1a,b 

Marta cygan, Monika 
Bieszczad, Katarzyna Ciężadło 

listopad 

Rzeszów – Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka” kino 
HELIOS – wykład multimedialny i film pt. „Czarny Młyn”; 
uczniowie kl. 5a,b 

 

Beata Sasak, Marzena Hebda 
listopad 

Tarnów – kino CINEMA - film pt. „Ron Usterka”, kl. 4a,b Paulina Barnaś, Barbara Ozga grudzień 

Kraków – Wieliczka, wycieczka w ramach 
przedsięwzięcia MEN „Poznaj Polskę”, kl. 5a,b 

Beata Sasak, Zofia Knych 
grudzień 

 
Wybór szkół przez absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej w roku szkolnym 2021/2022 

 

Lp. Rok szkolny 
Liczba 

uczniów 
(absolwentów) 

Absolwenci wybrali jako szkołę 
pierwszego wyboru: Uwagi 

LO T SZB 

1. 2021/2022 53 29 17 7 
(wybór deklarowany przez 

uczniów w czerwcu 2022 r.) 

LO – liceum ogólnokształcące            T – technikum             SZB – szkoła branżowa 


