
 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 

z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Adama Mickiewicza 

w Zamościu 

 

 

 

 

Szanowny Rodzicu, 

 

zobacz, co działo się 
w szkole Twojego dziecka 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

Opisy i zdjęcia dostępne są  
na stronie internetowej szkoły: 

www.sp7zamosc.edupade.org 

 

Baza szkoły 

W roku szkolnym 2019/2020 baza naszej szkoły  
wzbogaciła się o: 

 Umeblowanie i wyposażenie do świetlicy dla uczniów klas I 
 Gry ścienne (3 szt.) 
 Ławki gimnastyczne (16 szt.) 
 Ławki korytarzowe (10szt.) 
 Skaner 
 Drukarka 
 Pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych 
 Rolety do sali nr 6, 7, 8 i pracowni komputerowej 
 Projektory do sali nr 4, 19 
 Nowe książki do biblioteki szkolnej 
 Szafka na książki do sali nr 7, 14, 19 
 Gry, układanki, ćwiczenia  i materiały edukacyjne 
 Krzesełka uczniowskie (35 szt.)  

 

Przedsięwzięcia i projekty 

 Szkoła kontynuuje pracę nowoczesnymi metodami 
nauczania 

 Nauczyciele stosują ocenianie kształtujące 
 Innowacje pedagogiczne: „Przygoda z angielskim” 

(kontynuacja); „Let’s speak English”; „Mała akademia 
Anglisty” (kontynuacja);  „Pikselki” (kontynuacja); „Mała 
akademia kreatywności”; „Poznaję, doświadczam, 
badam”(kontynuacja); „Programuję dla przyszłości” 
(kontynuacja); „My, mali artyści” (kontynuacja) 

 W szkole działają Liderzy zdolności, którzy monitorują 
pracę z uczniami o szczególnych uzdolnieniach. 
Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój  uczniów 
wykorzystując aktywizujące metody i formy pracy, 
mobilizując uczniów do rozwijania umiejętności i 
zainteresowań, poznawania swoich możliwości.  

 Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami środowiska 
lokalnego, realizując wspólne przedsięwzięcia: Muzeum 
Zamojskie, Książnica Zamojska, ZOO, ZDK, PTTK, MDK, 
Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Kultury Filmowej, 
Osiedle „Promyk”, Osiedle „Zamczysko”, szkoły i 
przedszkola, IPN, Światowy Związek Żołnierzy AK, media 
zamojskie 

 W świetlicy szkolonej są zorganizowanie zajęcia dodatkowe 
 Udział w Ogólnopolskim Programie Naukowym „Być jak 

Ignacy” 
 W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny 
 Udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach 

charytatywnych: WOŚP, „Pomaganie przez ubieranie” 
„Tak. Pomagam”,  „Pomóż pieskom przetrwać zimę”, 
„Góra grosza”, „Szlachetna paczka” 

 Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

 Udział w ogólnopolskim projekcie  Rady Dzieci i 
Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej „Przerwany marsz…” 

 W szkole działa Samorząd Uczniowski oraz Mały 
Samorząd Uczniowski 

 Miejski  projekt „Mini Rondo na skrzyżowaniu ulic: 
Sienkiewicza, Żdanowska, Krysińskiego” dzięki głosom 
Rodziców i przyjaciół szkoły zostanie on zrealizowany 

 Europejski Tydzień Kodowania  CODEWEEK 2019 
 W ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu 

Drogowego w Zamościu uczniowie naszej szkoły 
przystąpili do kampanii bezpieczeństwa pod hasłem „Na 
drodze nie jesteś sam” 

 Projekt edukacyjny „ Klikam z głową” realizowany z 
Urzędem Komunikacji Elektronicznej z ramienia 
administracji rządowej we współpracy z Miejskim 
Rzecznikiem Konsumentów w Zamościu 

 Międzynarodowy projekt BEACON, który umożliwia 
wymianę doświadczeń związanych z działaniami na rzecz 
klimatu pomiędzy europejskimi krajami. Nasza szkoła 
podjęła współpracę ze szkołami w niemieckim mieście 
partnerskim Schwäbisch – Hall 

 Uczestnictwo w projekcie  "I Ty zostaniesz Olimpijczykiem" 
nadzorowanym przez Wydział Matematyki, Fizyki i 
Informatyki UMCS  (zawieszony z powodu epidemii 
COVID 19) 

 

Wydarzenia 

 Ślubowanie uczniów klas pierwszych 
 Udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych 
 Patriotyczne wydarzenie „Iskra pamięci” 
 Narodowe czytanie 2019 „Nowele polskie” we współpracy 

z Biblioteką Pedagogiczną 
 Udział w ogólnopolskim projekcie „Zdrowo jem więcej 

wiem” 
 „Zakropkowani” organizacja przedsięwzięcia z okazji 

Międzynarodowego Dnia Kropki 
 Spotkania autorskie z pisarzami: Barbarą Gawryluk, 

Arturem Jasińskim 
 Udział w kampanii hospicyjnej „Pola Nadziei 2019/2020” 
 Organizacja spotkania „Akademia VR – wirtualnej 

rzeczywistości” przez Wydział Pedagogiki i Psychologii 
UWB w Białymstoku 

 Warsztaty literacko-artystyczne z Łukaszem Trojanowskim 
 Warsztaty edukacyjne „Wrzesień 1939” 
 Debata uczniowska „Kodeks Pożądanych Zachowań w 

Szkole” 
 Uroczystość ślubowania świetlików 
 Organizacja VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 
 Spotkania klasowe z ludźmi wykonującymi ciekawe 

zawody lub zajmującymi się interesującym  hobby: 
spotkanie z policjantem, strażakiem, pisarzami, spotkanie z 
pracownikami Aeroklubu Ziemi Zamojskiej na lotnisku w 

http://www.sp7zamosc.edupade.org/


Mokrem. Cykliczne spotkania świetlików z „Ciekawym 
zawodem” 

 Udział szkolnego chóru „Forte” i „Forte Junior” w koncercie 
„Bóg, Honor, Ojczyzna” w Klubie Batalionowym w 
Zamościu 

 Akcja „BohaterOn- włącz historię!” promująca 
upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 
Warszawskiego, edukację społeczeństwa, patriotyczne 
postawy i historię Polski XX wieku 

 Turniej języka angielskiego „Where is Santa?” dla 
przedszkoli 

 Obchody światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień 
 Akcja „szkoła do hymnu” 
 Akcja społeczna „Mamy Niepodległą”- organizator 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
 Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 
 Mikołajkowy turniej sportowy 
 Happeningi - przedstawienie pt. ”Hej, małolaty – palenie to 

same straty 
 Warsztaty rękodzieła „Coś z niczego” dla rodziców i 

uczniów 
 Kolędowanie na spotkaniu opłatkowym  

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Feniks" 
 Dzień Patrona i Jasełka dla uczniów oraz rodziców 
 Udział w V Miejskim Orszaku Trzech Króli 
 „Cała Polska czyta dzieciom” głośne czytanie 

wychowankom OREW i Przedszkola Miejskiego nr 7 
 Konkurs dla rodziców na świąteczne ciasto  

„Ciasto na Gwiazdkę”  
 Dzień Babci i Dziadka 
 Szkolne konkursy i wystawy: Szkolny koncert życzeń;  

Wiosna na dworze a ja w domu tworzę…; Recyklingowa 
rewia mody; Zdrowie i higiena-Siódemki domen; ECO 
zabawka; Z poezją za pan brat;  W krainie wierszy Juliana 
Tuwima; Stwory i inne potwory; Szkolny Mistrz tabliczki 
mnożenia; Mój słodziak;  

 Walentynkowa kawiarenka „Wiem co jest zdrowe dla 
mojego serca” 

 X edycja Interdyscyplinarnego Konkursu Historycznego 
„Dzieci Zamojszczyzny” 

 VIII edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci z 
zamojskich przedszkoli pod hasłem „I kudłate i łaciate, te 
co skaczą i fruwają…” we współpracy z Zamojskim 
Ogrodem Zoologiczny im S. Milera. 

 Święto Rodziny  
 Wycieczki, dyskoteki i spotkania klasowe mające charakter 

rekreacyjny, edukacyjny oraz wychowawczy: Zamość i jego 
okolice, Roztocze - Zwierzyniec, Panasówka, Kraków, 
Wieliczka, Ojcowski Park Narodowy, Rzeszów, Lublin, 
Kurozwęki-Chęciny-Jaskinia „Raj”, dyskoteka andrzejkowa 
oraz choinka szkolna,  

 

 

Najważniejsze osiągnięcia sportowe 

 Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym:  II miejsce 
Jakub Nizioł kat. chłopcy; III miejsce Klaudia Kuczeruk kat. 
dziewczęta 

 Tymbark 2019 – eliminacje powiatowe. I miejsce zajęły 
dziewczynki w kategorii U-8 i U-10 awansując do 
rozgrywek wojewódzkich, II miejsce zajęły dziewczynki w 
kategorii U-12, zespoły chłopców U-10 i U-12 zajęły III 
miejsce 
 
  

Certyfikaty - nasza  szkoła posiada certyfikaty 

   

        Najważniejsze sukcesy w konkursach 

 Kacper Gąska stypendystą programu „Lubelskie wspiera 
uzdolnionych 2019-2020"  
Kwalifikacja do II etapu „XV Olimpiady Matematycznej 
Juniorów": Kacper Gąska i Jakub Brykner 

 XXV Międzyszkolny Konkurs „Nasze miasto i region” kat. 
Wiedza III miejsce Martyna Zgnilec, Filip Radwański, Dawid 
Pikus; (kat. plastyczna) Hanna Kudła, Weronika Nizioł; II 
miejsce Miłosz Mazur, Monika Dynowska; III miejsce Emilia 
Zaremba , Filip Flaga 

 Konkurs plastyczno - literacki „Ja za 20 lat” w ramach 
ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy 
Umysł - 2019". Laureaci Zofia Ogińska – Czuba z kl. V b, Eliza 
Pupiec – kl. V c, Aleksandra Guzek – kl. V d, Zuzanna Madeja, 
Katarzyna Ciurysek, Aleksandra Kocęba – kl. VI b 

 W ramach obchodów Dnia Edukacji Ekologicznej. Klasa 
 VI a zajęła I miejsce w grze miejskiej 

 „W baśniowej krainie Andersena” konkurs plastyczny  
 II miejsce Dawid Karpiuk, wyróżnienie Jakub Tymosz 

 Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W bajkowej krainie 
Brzechwy”: I miejsce Dawid Gąska, wyróżnienia Wiktoria 
Nizioł i Oskar Rycaj 

 V Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Inspiracje twórczością 
Kornela Makuszyńskiego” MDK : I miejsce Hanna Kudła, 
wyróżnienie Sara Sawczuk (kat. kl. 1-3) 

 IV Zamojski Konkurs Zawodoznawczy „Młody przedsiębiorca 
z Zamościa”. Laureaci: Maja Tymecka, Karolina Zakonek, 
Szymon Papuga 

 Finał X wojewódzkiego konkursu historycznego „Dzieci 
Zamojszczyzny. Los dzieci w relacjach źródłowych”. 
III miejsce Maja Tymecka, Izabela Kołodziej, Jakub Nizioł (kat. 
test wiedzy), nagroda główna Katarzyna Gąsianowska (kat. 
praca plastyczna) 

 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Stawiam na zdrowie”: 
wyróżnienie Nikola Gołębiowska i Nikola Majewska 

 XV Międzyszkolny Konkurs Poetycki „Cudowne Boże 
Narodzenie”: wyróżnienie Mateusz Chruściński 

 „Europejski Konkurs Statystyczny”: kwalifikacja do II etapu 
Amelia Drzewicka, Karolina Wójcik i Jakub Nizioł 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zimowy Przyjaciel 
Zwierząt”: nagroda główna Nikola Gołębiowska 

 „Europejski Quiz Finansowy”: do krajowego półfinału 
zakwalifikowały się zespół I-Kacper Jańczak i  Karolina Wójcik, 
zespół II-Szymon Papuga i Jakub Nizioł, zespół III-Karol Gajak 
i Przemysław Będziejewski 

 Konkurs plastyczny „100 lat Zamojszczyzno!”: I miejsce Hanna 
Michalik, I miejsce Ada Ferenszkiewicz, II miejsce Amelia 
Niemczuk 

 Konkurs fotograficzny „Widok z okna” Klub 3 Zamojskiego 
Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu: II miejsce Karolina 
Zakonek, III miejsce Daniel Buczyński  

 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego: finaliści Maja 
Kuśmierczyk, Weronika Duras, Jakub Papuda 

 


