Zrealizowane
działania szkół w
roku szkolnym
2016/2017

Sprawozdanie za rok szkolny 2016/2017 z realizacji działań związanych
z patronem Janem Pawłem II
Nazwa szkoły

Rodzaj, nazwa
przedsięwzięcia

Przedszkole
Samorządowe
im. Jana Pawła
II w Choroszczy

1. Tygodniowa
tematyka związana
z osobą Jana Pawła
II
( X 2016)

Przedszkolaki słuchały wierszy,
opowiadań o życiu Papieża,
oglądały albumy o jego
pielgrzymkach, śpiewały „ Barkę”
- ulubioną pieśń Papieża.

2. Wyjście pod pomnik
Ojca Św. Jana Pawła
II w rocznicę
nadania imienia
Jana Pawła II naszej
placówce
( 12 X 2016 )
3. Zorganizowanie
Regionalnego
Konkursu
Plastycznego„Jan
Paweł II – przyjaciel
dzieci i dorosłych”VII edycja ( IV 2017)

Dzieci z nauczycielkami złożyły
kwiaty pod pomnikiem Papieża,
wspólnie zaśpiewały znaną pieśń „
Barkę”.

4. Zorganizowanie
wystawy prac
konkursowych w
kościele
parafialnym
( 13 V 2017 –
termin wystawy)

5. Zorganizowanie
wycieczki szlakiem
papieskim
AugustówStudzienniczna
– rejs statkiem po
jeziorach
Austowskich
- Msza św. w
Studziennicznej
( 01 VI 2017)

Krótki opis (2-3 zdania)

Celem konkursu była
zainteresowanie dzieci osobą Św.
Jana Pawła II patrona naszego
przedszkola. Prace wykonały dzieci
w wieku 3-6 lat. Prace nadesłane z
Białegostoku, Knyszyna, Łąp,
Łomży, Łubina Kościelnego,
Sokółki, Supraśla, Wasilkowa oraz z
naszej gminy. Nagrodziliśmy wielu
laureatów, 20 dzieci otrzymało
narody i 30 wyróżnienie.

Zasięg (np.
szkolny,
miejski itp.)
Przedszkolny

Przedszkolny

Regionalny

Regionalny

Przedszkolny

Nagrodzone prace z konkursu
plastycznego „ Jana Paweł II –
przyjaciel dzieci i dorosłych” były
prezentowane w kościele
parafialnym w Choroszczy.
Wystawa nagrodzonych prac była
chętnie odwiedzana przez wielu
naszych parafian oraz przybyłych
gości.
Uczestniczyły dzieci z Przedszkola
Samorz. im. Jana Pawła II w
Choroszczy (Oddział z Łysek)
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Sprawozdanie z realizacji działań związanych z Patronem za 2016/2017 rok
Zespół Szkół w Dziadkowicach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Zespół Szkół w Dziadkowicach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Nazwa
szkoły

Rodzaj, nazwa
przedsięwzięcia

Liczba
uczestników

Opis

Zasięg

10 października
XVI Dzień Papieski Bądźcie świadkami
miłosierdzia

Zorganizowanie uroczystego
apelu w szkole.

szkolny

cała
społeczno
ść szkolna

13 października
XVI Ogólnopolska
Pielgrzymka Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II
na Jasnej Górze

Uczestnictwo w Mszy świętej i
uroczystościach organizowanych
na Zjeździe.

ogólnop
olski

25
uczniów z
opiekuna
mi

18-19 października
Gramy dla Papieża –
turniej piłki siatkowej

Zorganizowanie zawodów
siatkarskich z udziałem drużyn z
gimnazjów w Dziadkowicach,
Siemiatyczach, Kleszczelach,
Białowieży i Sokółce.

regional
ny

około 100
osób:
uczniów i
opiekunó
w

11 maja
XIII Zjazd Podlaskiej
Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II
w Surażu

Udział pocztu sztandarowego
naszej szkoły wraz z dyrekcją w
uroczystościach w ramach XIII
Zjazdu.

regional
ny

4 uczniów
i2
nauczyciel
i

18 maja
Święto Szkoły

Udział we Mszy świętej w kościele szkolny
parafialnym. Zorganizowanie
uroczystej akademii ku czci
Patrona, przypomnienie życia i
dokonań Jana Pawła II w formie
turnieju „Kocham Cię Szkoło”.

cała
społeczno
ść szkolna

4 czerwca
Festyn Rodzinny

Zorganizowanie Festynu
Rodzinnego propagującego
wspólne, rodzinne spędzanie
czasu. Zabawy i gry ruchowe,
koncerty piosenek, quizy,
konkursy.
Udział reprezentacji szkoły w
cyklicznym turnieju integrującym
okoliczne szkoły noszące imię
Jana Pawła II. W ramach turnieju
odbyły się konkursy: plastyczny,
wiedzy, literacki, sportowy oraz
festiwal piosenki religijnej. Turniej
zorganizował Zespół Szkół w
Boćkach.

regional
ny

społeczno
ść gminy i
regionu

powiato
wy,
regional
ny

40
uczniów
naszej
szkoły
wraz z
opiekuna
mi

7 czerwca
VII Wielozadaniowy
Turniej Szkół im. Jana
Pawła II
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Opis działań zrealizowanych w roku szkolnym 2016/2017
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej.
Co roku nasza szkoła obchodzi Dzień Patrona. Święto odbyło się 17.10.2016 r. Wszyscy uczniowie i
nauczyciele, ze sztandarem szkoły na czele, udali się do kościoła
pw. św. Michała Archanioła, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta. W przygotowaniu liturgiiczynny udział
brali uczniowie klasy I gimnazjum. Następnie, po powrocie do szkoły, odbyła się akademia poświęcona
Janowi Pawłowi II oraz uroczyste ślubowanie klasy I gimnazjum.
Pragniemy, jako społeczność szkolna nieustannie wcielać naukę naszego Patrona
w nasze życie. W związku z tym w marcu 2017r. zorganizowaliśmy konkurs „Dobry jak święty Jan Paweł II”.
Założeniem naszego konkursu, jest krzewienie idei braterskiej miłości
i dobroci wśród ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień. We wspólnym głosowaniu szkolna brać i kadra
pedagogiczna wyłoniła ucznia, który najlepiej wciela w życie ideały naszego Patrona.
W kwietniu upamiętniliśmy kolejną rocznicę śmierci Papieża Polaka. Po uroczystościach w kościele
w części artystycznej przypomnieliśmy postać Jana Pawła II. Mogliśmy też obejrzeć wystawę poświęconą
jego życiu i nauczaniu przygotowaną przez uczniów II klasy gimnazjum.
W XI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Św. Jana Pawła IIw Kuleszach Kościelnych,
którego celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy
o życiu, nauczaniu i działalności Ojca Świętego Jana Pawła II oraz przybliżenie literackiej twórczości
Wielkiego Papieża, nasi przedstawiciele zostali docenieni – zdobyli wyróżnienie oraz III miejsce.
W maju została zorganizowana kolejna edycja konkursu wiedzy o patronie szkoły. Uczniowie mieli
okazję wykazać się swoją wiedzą rozwiązując testy. Nasi gimnazjaliści uczestniczyli też w konkursie
organizowanym przez ZSZ im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Tegoroczna edycja związana była
tematycznie z hasłem „Idźcie i głoście” i kształtowała wrażliwość młodego człowieka na chrześcijańskie
prawdy zawarte w nauce Św. Jana Pawła II.
Na corocznym zjeździe szkół noszących imię Jana Pawła II, który tym razem odbył się w Zespole
Szkół w Surażu,wśród wielu pocztów sztandarowych oczywiście nie zabrakło tego z gimnazjum w Jabłonce
Kościelnej. Wraz z przedstawicielami szkół z pocztami sztandarowymi, mogliśmy oddać cześć i sławić
naszego wielkiego Patrona.
Mieliśmy także zaszczyt uczestniczyć w pięknym przedsięwzięciu„To, co najpiękniejsze”w
Białymstoku.Czworo naszych uczniów i wykonane przez nich utwory zostało zakwalifikowanych i
zaproszonych na koncertz okazji 97 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II. Razem z innymi mogliśmy
słowem i piosenką uczcić pamięć niezwykłego człowieka i wybitnego Polaka.
Majowe obchody ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II zwieńczyliśmy spotkaniem w szkolnej
bibliotece, gdzie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum czytali poezję naszego wielkiego Rodaka.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KALINÓWCE KOŚCIELNEJ
Przez cały rok: praca na spotkaniach z wychowawcami: poznawanie postaci i dokonań patrona,
prowadzenie gazetki ściennej „Nasz Patron” w szkolnej bibliotece, gromadzenie publikacji i pamiątek
związanych z patronem.
W październiku uczniowie naszej szkoły z rodzicami wzięli udział w VIII Powiatowych biegach
Papieskich. W rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II odbył się montaż słowno-muzyczny w trakcie liturgii w
kościele pod wezwaniem św. Anny w Kalinówce Kościelnej z udziałem społeczności lokalnej.
Uczestniczyliśmy w akcji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”- zbieraliśmy fundusze podczas Dnia Papieskiego.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Literackim i Plastycznym „Być
człowiekiem na miarę daru jaki otrzymał”.
W lutym odbył się „Szkolny turniej Tenisa Stołowego” pod hasłem: „Każdy rodzaj sportu niesie za
sobą skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie
uwagi, woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności,
wierność obowiązkom-to wszystko należy do cnót sportowca”.
30.04.2017r. Zespół Wokalny „Kalinutki” z naszej szkoły wziął udział w Powiatowym Przeglądzie
Pieśni i Piosenki Religijnej w Krypnie i zdobył pierwszą nagrodę w kategorii zespoły. Również jedna
uczennica w kategorii soliści zdobyła wyróżnienie.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II w harmonii z
przyrodą” zorganizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Surażu. Uczeń klasy II Oskar Płoński
zajął I miejsce w kategorii kl. I-III szk. podst. Również uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie
literackim „List do Patrona naszej szkoły”. List Norberta Lewocz zajął II miejsce w kategorii kl. IV-VI,
natomiast praca Michała Gryc z kl. IIG otrzymała wyróżnienie. Ci wszyscy uczniowie osobiście odebrali
nagrody w czasie uroczystości XIII Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
11 maja 2017r. przedstawiciele naszej szkoły- poczet sztandarowy wraz z panią dyrektor i opiekunem
sztandaru uczestniczyli w XIII Zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Zespole Szkół i Placówek
Oświatowych w Surażu.
W naszej szkole odbył się konkurs plastyczno-literacki „Święty Jan Paweł II”. Część literacka„Modlitwa do Jana Pawła II”, część plastyczna – „Jan Paweł II – największy z rodu Polaków”. Rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas wieczornicy.
16-17-18 czerwca 2017r. odbyła się wycieczka do miejsc bliskich papieżowi Kraków- WadowiceŁagiewniki-Częstochowa.
20.06.2017r. w naszej szkole odbyła się wieczornica poświęcona naszemu patronowi z udziałem
społeczności lokalnej.

str. 5

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
Informacje na temat działań dotyczących Patrona w roku szkolnym 2016/2017
1. XVI Dzień Papieski – apel i podsumowanie konkursu plastycznego „Jan Paweł II - nasz Patron – nasz
wzór” - Uroczystość z okazji XVI Dnia Papieskiego odbyła się 17 października 2016 roku. Uczniowie klasy II i
V przygotowali część artystyczną. W montażu słowno – muzycznym przybliżono uczniom historię
ustanowienia tego dnia oraz przedstawiono informacje o życiu Jana Pawła II z naciskiem na datę wyboru na
papieża. Na zakończenie podsumowano konkurs plastyczny „Jan Paweł II - nasz patron – nasz wzór”.
Następnie wszyscy uczniowie poszli pod krzyż i dąbek papieski, aby zapalić znicze w miejscach
upamiętniających Patrona naszej szkoły.
2. Spotkanie z poezją „My o papieżu – Jan Paweł II w wierszach dzieci”
W związku z przypadającą 1 listopada 2016 roku siedemdziesiątą rocznicą święceń kapłańskich Karola
Wojtyły uczniowie klasy V przygotowali krótki występ, który przedstawili uczniom szkoły 3 listopada 2016
roku. W spotkaniu wykorzystano wiersze, które zostały napisane na kole języka polskiego. Motywem
przewodnim tegorocznego spotkana z poezją stało się hasło XVI Dnia Papieskiego. Najpierw piątoklasiści
recytowali napisane na zajęciach teksty, potem wystąpiły dwie uczennice z wierszami Karola Wojtyły
recytowanymi na konkursie w Kleosinie.
3. Wigilia szkolna i rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsza szopka lub gwiazda bożonarodzeniowa” - 22
grudnia 2016 roku odbyła się w naszej szkole impreza otwarta – Wigilia szkolna. Część artystyczną
przygotowała klasa II. Jasełka przedstawiały narodzenie Dzieciątka. Uczniowie występowali na tle choinki
ubranej wykonanymi przez nich ozdobami. Po przedstawieniu nastąpiło podsumowanie międzyszkolnego
konkursu na szopkę i gwiazdę. Na tą uroczystość zostali zaproszeni laureaci z rodzicami oraz opiekunami ze
szkoły. Otrzymali oni dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały
przygotowane dyplomy za udział oraz słodycze. Następnie podzielono się opłatkiem i złożono sobie
serdeczne życzenia, a wszyscy zasiedli do stołów i spożywali potrawy wigilijne przez rodziców, nauczycieli i
pracowników szkoły. Po posiłku odbył się konkurs „Jaka to kolęda?”
4. Rocznica śmierci Jana Pawła II i podsumowanie konkursu na album - 4 kwietnia 2016 roku odbyła się
uroczysta akademia upamiętniająca jedenastą rocznicę śmierci Ojca Świętego. Uczniowie klas I i III
przygotowali montaż upamiętniający życie i śmierć naszego Patrona. Wysłuchano też wspomnień kardynała
S. Dziwisza. Potem komisja wręczyła nagrody laureatom konkursu „Pielgrzymki Jana Pawła II”. Na
zakończenie wszyscy udali się do miejsc upamiętniających JPII, by zapalić znicze i pomodlić się.
5. Święto Szkoły - 18 maja 2017 r. cała społeczność uczniowska uczestniczyła w działaniach
upamiętniających rocznicę urodzin Patrona. Uczniowie wykonywali prace plastyczne ph. „Jan Paweł II –
niezwykły Polak, niezwykły papież”, rywalizowali w międzyklasowym konkursie wiedzowym „Czy znasz
swojego patrona?” oraz prezentowali się w przeglądzie piosenki religijnej ph. „W hołdzie papieżowi”.
6. Podsumowanie konkursu literacko – plastycznego „Patron w wierszu i obrazie – tworzę z rodzicami” Konkurs był skierowany do Podlaskiej Rodziny Szkół im. JPII. Jak co roku zgromadził licznych uczestników,
którzy wierszem i rysunkiem przedstawili postać Patrona i jego naukę – w tym roku była to rola lektury.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in. ks. biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, przedstawiciel
Kuratorium – p. Eugeniusz Mróczyński, pani wójt Gminy Bielsk Podlaski – Raisa Rajecka.
7. Dzień Podlasia – 9.06.2017r. uczniowie kl. III przygotowali apel związany z rocznicą ustanowienia Dnia
Podlasia.
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Działania przeprowadzone w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
w Małym Płocku w roku szkolnym 2016/2017

1. Samorząd Uczniowski prowadzi całoroczną opiekę nad Kącikiem Papieskim usytuowanym na
korytarzu w szkole – dbanie o kwiaty, czystość.
2. W szkole prezentuje się gazetki związane z postacią Jana Pawła II, jego życiem, twórczością, nauką.
3. Biblioteka szkolna zorganizowała wystawę książek pod hasłem: Jan Paweł II Wielki.
4. W październiku obchodzimy Święto Szkoły połączone z Dniem Patrona – uroczysta akademia, której
tematem przewodnim jest postać Papieża Jana Pawła II, składamy kwiaty i zapalamy znicz pod
popiersiem Patrona.
5. W ramach projektu edukacyjnego uczniowie przygotowali prezentację dotyczącą pielgrzymek Jana
Pawła II w trakcie jego pontyfikatu, która została zaprezentowana w czasie Dnia Projektowego.
6. Odbył się konkurs wiedzy ph. „Jan Paweł II” orgaznizowany przez nauczycieli polonistów oraz
bibliotekarza.
7. Odbyła się też coroczna pielgrzymka uczniów klas III „Śladami Jana Pawła II” –Wadowice, Kraków,
Częstochowa.
Wzięliśmy udział w Zlocie Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
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Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi –
działania w roku szkolnym 2016/2017

1. Konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI na opowiadanie o Papieżu Janie Pawle II (wrzesień –
październik 2016 r.).
2. „Kiermasz różności” (wrzesień – październik 2016 r.) zorganizowany przez Szkolny Klub
Wolontariusza; fundusze zebrane podczas kiermaszu przeznaczyliśmy na sfinansowanie
pamiątkowego kamienia przy „Dębie Papieskim” z okazji 10-lecia przywiezienia drzewka
z Wadowic i zasadzenia w szkolnym ogródku.
3. Lekcje związane z „Dniem Papieskim”, przypomnienie idei „Dnia Papieskiego” oraz osoby
i nauczania Patrona szkoły (3-7.10.2016 r.).
4. Przygotowanie i zakopanie „kapsuły czasu” przy „Dębie Papieskim”; w kapsule umieściliśmy zdjęcia
szkolnej wspólnoty, list do Potomnych, prace uczniów dotyczące Patrona szkoły (19.10.2016 r.).
5. Święto Szkoły (20.10.2016 r.): uroczysty apel i Msza Święta z udziałem pocztu sztandarowego,
poświęcenie pamiątkowego kamienia przy „Dębie papieskim”, lekcje wychowawcze związane z
życiem, nauczaniem i twórczością Patrona, zawody dla uczniów „sportowe, aktorskie i literackie
pasje Jana Pawła II”, zabawa dla młodszych uczniów „Śladami Jana Pawła II” oraz „To, co
najważniejsze”,
dla
starszych
zajęcia
„Wolontariat
i miłosierdzie”. Święto Szkoły zgromadziło społeczność szkolną, rodziców, gości, mieszkańców wsi
oraz lokalne media.
6. Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie szkoły (12.05.2017 r.) dla uczniów klas IV-VI. Ogłoszenie
wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród miało miejsce dn. 18.05.2017 r.
w czasie apelu z okazji rocznicy urodzin Karola Wojtyły.
7. „Z wizytą u naszego Patrona” (15.05.2017) – wycieczka uczniów kl. VI do Suwałk, złożenie kwiatów
oraz zapalenie zniczy przy pomniku Papieża Jana Pawła II z okazji rocznicy urodzin Papieża oraz
rocznicy kanonizacji.
8. Prowadzenie „kącika papieskiego”, czyli stałej ekspozycji dotyczącej Patrona; znajdują się tam
pamiątki,
albumy,
zdjęcia
związane
z
Patronem
oraz
prace
uczniów
z różnych konkursów (literackich, plastycznych, dziennikarskich) o Papieżu Janie Pawle II.
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Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu
W roku szkolnym 2016/2017 szkoła podjęła realizację planu działań w ramach Podlaskiej Rodziny
Szkół, realizując zaplanowane cykliczne zadania:
1. Zorganizowany został XII konkurs wiedzy o Świętym Janie Pawle II. Udział wzięły reprezentanci 10
szkół podstawowych z terenu powiatu zambrowskiego.

2. Odbył się XII konkurs plastyczny o świetym Janie Pawle II, na który wpłynęło 90 prac.

3. Zorganizowano uroczysty apel z okazji święta szkoły, jako podsumowanie całorocznej pracy
wychowawczej.

4. W miesiącu listopad – grudzień 2016 została przeprowadzona akcja charytatywna na potrzeby
dzieci z Zespołu Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Zambrowie. Zebrane środki przekazano
wychowankom.
5. W czerwcu 2017 r. przeprowadzony został X Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zambrów w
ramach obchodów święta szkoły.
6. W czerwcu 2017 r. została zorganizowana wycieczka do Wadowic, Krakowa (śladami patrona)
7. Szkoła wzięła udział z zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół w Surażu.
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Działania zrealizowane w roku szkolnym 2016/17 przez Szkołę Podstawowa
im. Jana Pawła II w Płaskiej.
Szkoła Podstawowa w Płaskiej skupia uczniów z parafii Studzieniczna i Mikaszówka. Obie parafie miały
zaszczyt gościć na swojej ziemi św. Jana Pawła II. Dla upamiętnienia tych wydarzeń mieszkańcy ufundowali
obelisk przy śluzie w Gorczycy. Podczas rocznic związanych z Patronem społeczność szkolna spotyka się w
tym miejscu, upamiętniającym przypłynięcie statkiem Jana Pawła II 9 czerwca 1999 r., na wspólnej
modlitwie przy śpiewie pieśni oazowych. Naszym zadaniem jest również porządkowanie i troska o obelisk
przez cały rok.W ramach obchodów XVI Dnia Papieskiego pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”
nasza szkoła zorganizowała pielgrzymkę do Diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku.
Pielgrzymka miała charakter dziękczynny za ŚDM i Rok Miłosierdzia z prośbą o Boże Miłosierdzie dla
każdego uczestnika. W czasie modlitwy różańcowej w drodze do Ełku dziękowaliśmy Panu Bogu za wszelkie
dobro, którego doświadczyliśmy w tym roku. W sanktuarium odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia
prosząc o miłosierdzie dla siebie. Była tez możliwość otrzymania odpustu zupełnego pod zwykłymi
warunkami przechodząc przez Bramę Miłosierdzia. Uczniowie z katechetami i wychowawcami
zorganizowali również modlitwęKoronką w sali patronalne o miłosierdzie dla świata. Trzecim etapem
obchodów Dnia Papieskiego była wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów pod tytułem
„Miłosierdzie w Ewangelii”.
20 listopada 2017 r. zorganizowaliśmy międzyszkolny bal charytatywny pod hasłem: „Bądź misjonarzem,
jak Jan Paweł II” . Zebrane pieniądze zostały przekazane na szkołę im. Jana Pawła II w Manili na Filipinach w
ramach akcji „Ryżowy Szlak”.
W niedzielę, 2 kwietnia 2017 r. w 12 rocznicę odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca uczniowie i
nauczyciele wzięli udział w parafialnej pieszej pielgrzymce z Augustowa do Sanktuarium w Studzienicznej.
Uczniowie uzdolnieni artystycznie zaprezentowali się w ramach koncertu: „W hołdzie Ojcu Świętemu”.
Wystąpiły osoby grające na różnych instrumentach, jak i wokaliści. Koncert był urozmaicony przepiękną
recytacją wierszy św. Jana Pawła II.18 maja 2017 r. w dniu urodzin Papieża odbyła się XXII piesza
pielgrzymka dziękczynna za osobę Jana Pawła II, z Płaskiej do Studzienicznej.
W ramach obchodów święta szkoły 28 maja 2017 r. jako społeczność szkolna adorowaliśmy Najświętszy
Sakrament w kościele w Studzienicznej, dziękując Panu Bogu za nadanie imienia szkole oraz za osoby, które
się do tego przyczyniły, jak również za tych, którzy kontynuują dzieło wychowania w duchu nauczania św.
Jana Pawła II. Kontemplując oblicze Pana Jezusa zatrzymaliśmy się na czternastu stacjach Drogi Światła,
które mówią o spotkaniu Zmartwychwstałego Pana Jezusa z Jego uczniami i uczennicami. 12 czerwca 2017
r. również w ramach dziękczynienia pielgrzymowaliśmy do Mikaszówki Szlakiem Papieskim „Tajemnice
Światła”. Na zakończenie pielgrzymki uczestniczyliśmy we Mszy Świętej jako głównym punkcie obchodów
święta szkoły. Uczniowie z gimnazjum brali udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Myśli Jana Pawła II.

str. 10

SPRAWOZDANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PRZYBLIŻENIE DZIECIOM POSTACI PATRONA PRZEDSZKOLA ŚW.
JANA PAWŁA II
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Nazwa placówki: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu
PAŹDZIERNIK 2016
L.p.
1.

Nazwa działań
Fotogazetki i kąciki tematyczne w
salach,

Data
10-12.X.16

Cele
Przybliżeniu dzieciom postaci patrona
przedszkola Jana Pawła II

2.

Zajęcia w grupach w celu przybliżenia
dzieciom postaci patrona,

10-12.X.16

Przybliżeniu dzieciom postaci patrona
przedszkola Jana Pawła II

3.

Wykonanie i umieszczenie w holu
przedszkola prac plastycznych
wykonanych przez grupy 5- 6-latków
Zapalenie znicza i ustawienie kwiatów
przy portrecie Jana Pawła II.

10-12.X.16

Przybliżeniu dzieciom postaci patrona
przedszkola Jana Pawła II

14.X.16

5.

Dekoracja sali gimnastycznej,

17.X.16

Przypomnienie przedszkolakom - 38
rocznica powołania Karola Wojtyły na
papieża
Zaangażowanie dzieci do pomocy przy
dekorowaniu Sali gimnastycznej i
eksponowaniu dziecięcych prac

6.

Wywieszenie flagi papieskiej oraz flagi
Polski przed wejściem do przedszkola
Otwarcie wystawy zaszczycone
obecnością biskupa, który przybliży
dzieciom postać patrona przedszkola
Wspólne zaśpiewanie hymnu
przedszkola,

4.

7.

8.

9.

10.

Dzieci utrwalają zdobyte informacje o
narodowości Jana Pawła II
Biskup patronuje otwarciu wystawy pt.
„Poznaj mnie lepiej – Jan Paweł II” ,
odpowiada na zadawane pytania
dotyczące postaci Karola Wojtyły oraz
wręcza podziękowania autorom wystawy i
drobne upominki wszystkim dzieciom
Dzieci aktywnie biorą udział w
uroczystości: śpiewają, tańczą, recytują,
zadają pytania.

Uświetnienie przez dzieci otwarcia
wystawy piosenkami i tańcami
ludowymi oraz słodkim poczęstunkiem
w postaci kremówek,
Błogosławieństwo biskupa.

Dzieci wiedzą jak zachować się w czasie
udzielanego im błogosławieństwa
Dzieci przypominają sobie gdzie w ich
miejscowości znajduje się figura Św. Jana
Pawła II, okazują szacunek patronowi przez
złożenie kwiatów.

11.

Złożenie kwiatów przed figurą Św. Jana
Pawła II w kościele Św. Trójcy w
Supraślu,

12.

Wyeksponowanie wszystkich prac
wystawowych w holu przedszkola
Zeskanowanych zdjęć prac
wystawowych oraz fotografii z
uroczystości otwarcia wystawy

18-21.X.16

Uroczyste przekazanie relikwii Św. Jana
Pawła II przez Kardynała S. Dziwisza

27.X.16

13.

14.

22.X.2016

Zapoznanie społeczności przedszkola z
pracami wystawowymi
Utworzenie pamiątkowej Księgi z
zeskanowanych zdjęć prac wystawowych
oraz fotografii z uroczystości otwarcia
wystawy
Odbiór relikwii Św. Jana Pawła II z kurii w
Krakowie
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delegacji społeczności supraskiej do
Kościoła Św. Trójcy w Supraślu

KWIECIEŃ 2017
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa działań
Dekoracja sali gimnastycznej,

Data
03.IV.17

- wspólne odśpiewanie hymnu
przedszkola,
- słuchanie pieśni opowiadających o
patronie przedszkola,
- wyświetlenie slajdów
przedstawiających sceny z życia papieża,
- zapalenie zniczy ustawionych w
kształcie serca,
- uczczenie osoby patrona podaniem
sobie dłoni i chwilą ciszy.

Cele
Spotkanie całej społeczności przedszkola
(pracowników i dzieci) w dniu 12 rocznicy
śmierci Jana Pawła II w celu wspólnego
uczczenia tej chwili minutą ciszy i zadumy

MAJ 2017
L.p.
1.

Nazwa działań
Udostępnienie wystawy wzbogaconej o
prace absolwentów przedszkola
(uczniów szkoły podstawowej) do
Kościoła Parafii NMP Królowej Polski w
Supraślu – wystawa zgromadzonych
prac.

2.

- Zapalenie znicza i ustawienie kwiatów
przy portrecie Jana Pawła II znajdującym
się w holu przedszkola

3.

Dekoracja sali gimnastycznej,
- Przedstawienie dzieciom celu
spotkania
- Prezentacja historii życia Jana Pawła II,
jego ulubionych zabaw z okresu
dzieciństwa, miasta z którego pochodził
oraz jego ideologii,
- Mały quiz wiedzy o Patronie

4.

5.
6.

7.

8.

Data
18.V.2017

Cele
Zorganizowaniu wystawy poświeconej Św.
Janowi Pawłowi II przy współpracy z
Urzędem Gminy w Supraślu , CKiR w
Supraślu, ZSS w Supraślu, Liceum
Plastycznym w Supraślu, Parafią Św. Trójcy
w Supraślu, Parafią NMP Królowej Polski w
Supraślu
Urodziny patrona - Jana Pawła II włączenie
dzieci do zorganizowania uroczystych
urodzin Karola Wojtyły

22.V.17

Obchody piątej rocznicy nadania imienia
przedszkolu
-Przybliżenie dzieciom postaci Patrona
przedszkola – Św. Jana Pawła II,
-Rozwijanie zainteresowań teatrem i pracą
aktora,
-Rozwijanie logicznego myślenia i
kojarzenia faktów podczas quizu wiedzy o
Patronie,

- Piosenka pt. ” Kochamy Cię „ w
wykonaniu wszystkich przedszkolaków
połączona z animacja ruchową
- Pokolorowanie i ozdobienie przez
dzieci szablonów serc i ułożenie ich w
jedno wielkie wspólne serce
- Wspóne obejrzenie wystawy „Poznaj
mnie lepiej – Jan Paweł II” – znajdującej
się w kosciele NMP Królowej Polski w
Supraślu
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1.

- Przedstawienie teatralne na cześć
Patrona pt. „Kopciuszek” w wykonaniu
uczniów klasy II a ZSS w Supraślu pod
kierownictwem pani Grażyny
Wróblewskiej

2.

- Pochód dzieci z kwiatami i złożenie ich
przed figurą Św. Jana Pawła II w kościele
Św. Trójcy w Supraślu,
- Błogosławieństwo dzieci i
pracowników przedszkola relikwiami
Św. Jana Pawła II udzielone przez
proboszcza parafii Św. Trójcy ks.
Andrzeja Chutkowskiego

3.

4.
5.
1.

23.V.17

Obchody piątej rocznicy nadania imienia
przedszkolu
-Przybliżenie dzieciom postaci Patrona
przedszkola – Św. Jana Pawła II,
-Rozwijanie zainteresowań teatrem i pracą
aktora,
- Oddanie czci Patronowi przez złożenie
kwiatów i chorągiewek w kolorach
papieskich pod figurą Św. Jana Pawła II w
kościele Św. Trójcy w Supraślu
- Właściwe zachowanie dzieci podczas
błogosławieństwa relikwiami Św. Jana
Pawła II
- Wspólne śpiewania piosenki pt. „Barka”

24.V.2017

Obchody piątej rocznicy nadania imienia
przedszkolu
-Przybliżenie dzieciom postaci Patrona
przedszkola – Św. Jana Pawła II,

- Wspólne zaśpiewanie „Barki”
(ulubionej piosenki Patrona)
-Piknik na przedszkolnym placu zabaw w
postaci kremówek
-Mecz piłki nożnej o Puchar Patrona na
boisku „ORLIK 2012” w Supraślu

- Rozwijanie sprawności fizycznej i
przestrzegania zasad gry podczas meczu
piłki nożnej o Puchar Patrona,
- Wdrażanie do właściwego zachowania się
w miejscach publicznych
2.

- Uroczyste wręczenie przez panią
dyrektor Beatę Surowiec - Grochowską
Pucharu Patrona zwycięskiej drużynie
oraz nagród w postaci piłek do gry w
piłkę nożną wszystkim drużynom

3.

- Odśpiewanie przez wszystkie
przedszkolaki piosenki „ Ukochany Nasz
Jan Paweł II…”

4.

- Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw
przy Bulwarach nad rzeką Supraśl im.
W. Wołkowa

5.

- Majówka z okazji święta Patrona nad
rzeką Supraśl

Przygotowała: Elżbieta Pasich
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OPIS DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W ROKU SZK. 2016/2017
Przedszkole Samorządowe nr 30 im. Świętego Jana Pawła II ,,Radosne” w Białymstoku
ul. Piastowska 1 A, 15-207 Białystok
Działania szkolne i lokalne
1. Papieski Rajd Rowerowy – 01.10.2016 r. Promowanie zdrowego stylu życia i obcowania z przyrodą
propagowanego przez Jana Pawła II.
2. Wieczornica poświęcona Patronowi – 04.04.2017 r. Przybliżenie postaci Jana Pawła II, jako
największego autorytetu naszych czasów. Kształtowanie postawy szacunku do wielkiego papieża –
Polaka. Ukazanie wartości, jakimi kierował się Ojciec Święty.

Działania o zasięgu wojewódzkim
1. Przegląd wiedzy o Karolu Wojtyle – 27.04.2016 r. Pogłębianie wiadomości o Janie Pawle II.
Rozwijanie współpracy między przedszkolami należącymi do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
2. Koncert Urodzinowy dla Jana Pawła II ,,To, co najpiękniejsze” - 18.05.2016 r. Promowanie wartości
głoszonych przez Ojca Świętego, jego myśli i nauczania.
3. Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Szczęśliwa Rodzina” - 30.05.2016 r. Propagowanie wartości rodziny
i innych, głoszonych przez Jana Pawła II.
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Opis działań zrealizowanych w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Siemiatyczach w roku szk. 2016/2017
W roku szk. 2016/2017 szkoła realizowała zadania mające na celu pogłębienie wiedzy o życiu i działalności
Jana Pawła II, odwołanie do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w nauczaniu Patrona oraz kształtowanie
postaw szacunku i wyrazu pamięci o Ojcu Świętym poprzez:
1. Spotkania z myślą Jana Pawła II – (co drugi miesiąc) uczniowie poznawali nauczanie Jana Pawła II dotyczące
różnych zagadnień, np. o miłości do Ojczyzny, o godności człowieka, o cierpieniu, o świętości, o dzieciach, o
rodzinie, o Piśmie św. oglądając prezentacje multimedialne
2. Realizacja przesłania z nauczania Jana Pawła II w praktyce – (cały rok) odwiedziny chorych w Domu Opieki
Społecznej, w Szkole Specjalnej, w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym; Bal
Świętych; zbiórka zabawek, słodyczy i środków czystości dla dzieci przebywających w zakładzie Opieli Leczniczej w
Bacikach Średnich.; Dni głośnego czytania Pisma św. w szkole,
3. Konkursy – (wg kalendarza) Międzynarodowy Konkurs Plastyczny ,,Jan Paweł II w oczach dziecka”, IX Ogólnopolska
Olimpiada Myśli Jana Pawła II, Konkurs plastyczno – literacki ,,Jan Paweł II w harmonii z przyrodą”, Szkolny
Cykliczny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II, Szkolny Konkurs Wiedzy dla klas IV- VI
4. Pielgrzymki – (październik) Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę, dziękczynna pielgrzymka za
Jana Pawła II dzieci klas VI do sanktuarium Maryjnego w Ostrożanach, do Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie i na
miejsce wizyty Ojca św. w Drohiczynie
5. Obchody Dnia Papieskiego – (październik) integracja uczniów z wszystkich klas zespołu szkół poprzez wykonywanie
zadań związanych z postacią Patrona szkoły (krzyżówki, puzzle, układanki, quiz, gry)
6. Kiermasz ciast – (październik) dochód przeznaczono na potrzeby misji jako dzieło miłosierdzia
7. Składanie kwiatów i zniczy - (październik, kwiecień) przez delegacje uczniów wszystkich klas pod tablicą Patrona w
szkole i przy kościele parafialnym – w rocznicę wyboru na Papieża i w rocznicę śmierci
8. Gazetki tematyczne o Patronie szkoły – (na bieżąco) we wszystkich klasopracowniach i na holu szkoły
9. Akademia szkolna poświęcona Janowi Pawłowi – (maj)
10. Wystawy (październik) prac plastycznych dzieci klas II – VI szkoły podstawowej i klas gimnazjum wykonanych po
przeprowadzonych katechezach ,,Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”
11. Szkolne Koło Patrona – (cały rok) chętni uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych spotykali się w celu poszerzania
wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II korzystając z filmów, prezentacji multimedialnych książek, albumów,
czasopism oraz dzieł Jana Pawła II
12. Spotkanie z poezją Karola Wojtyły – (listopad) słuchanie recytowanych przez uczniów wybranych fragmentów
poezji Karola Wojtyły
13. Spotkania integracyjne – (styczeń, czerwiec) - Diecezjalne spotkanie opłatkowe szkół im. Jana Pawła i Kardynała
Stefana Wyszyńskiego; udział w Turnieju Wielozadaniowym Szkół im. Jana Pawła II w Boćkach
14. Udział w lokalnych uroczystościach związanych z Janem Pawłem II - (październik, czerwiec) poczet sztandarowy i
delegacja uczniów i nauczycieli w miejskich obchodach rocznicy kanonizacji Jana Pawła II, Nabożeństwo fatimskie
w kościele parafialnym w rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II – 13 maja, Dzień Podlasia i uroczystości
upamiętniające wizytę Jana Pawła II w Drohiczynie
15. Udział w Zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Surażu (maj)
Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach związanych z Patronem szkoły:
*II miejsce w etapie wojewódzkim IX Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II w Sokółce – Aleksandra Oleksiuk
kl. II B gim
* wyróżnienie na etapie diecezjalnym w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ,,Jan Paweł II w oczach dziecka”
– Szymon Wysocki kl. IV a
* III miejsce w Konkursie Literackim ,, Jan Paweł II w harmonii z przyrodą – List do patrona szkoły” – Aleksandra
Oleksiuk kl. II B gim
II miejsce w Konkursie Plastycznym ,,Jan Paweł II w harmonii z przyrodą” – Szymon Wysocki kl. IVa.
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Opis działań zrealizowanych w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce
w roku szkolnym 2016/2017
W roku szkolnym 2016/ 2017 w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w zrealizowano następujące
przedsięwzięcia dotyczące Patrona szkoły:
19 października 2016 r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły i 38. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na
Papieża. Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Antoniego
Padewskiego w Sokółce. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice złożyli kwiaty i
zapalili znicze pod pomnikiem św. Jana Pawła II. W tym dniu zorganizowaliśmy VII Festiwal Piosenki
Oazowej – z Janem Pawłem II śpiewajmy ph.”Niech się rozrośnie w sercach naszych ta ogromna radość i
niech się udzieli innym”. Na festiwalu wystąpiło pięć zespołów: z Gimnazjum w Płaskiej, Gimnazjum w
Jaświłach, ZSI w Sokółce, Gimnazjum nr 1 Sokółce, Wspólnota Ruch Światło Życie przy parafii św. Antoniego
w Sokółce i solista z ZSO w Sokółce.
W dniach 12 - 13 października grupa uczniów uczestniczyła w XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im.
Jana Pawła II na Jasną Górę „Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”, zwiedzili też wystawę w
Muzeum Medali i Monet Jana Pawła II i fabrykę zapałek w Częstochowie, kościół Ośmiu Błogosławieństw z
sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce, sanktuarium na Jasnej Górze i Park Miniatur Sakralnych w
Złotej Górze.
Podczas XVI Dnia Papieskiego – „Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia” (9 X 2017r.) młodzież
przeprowadziła zbiórkę funduszy na Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz poprowadziła rozważania różańcowe
oparte na nauczaniu Jana Pawła II w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.
W ciągu roku uczniowie klas I-III naszego gimnazjum uczestniczyli w kilku szkolnych konkursach o
Patronie: Konkurs na gazetkę ścienną „Jan Paweł II – Patron naszego gimnazjum”, Konkurs wiedzy o Janie
Pawle II ph. „Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny” i quiz ph. „Św. Jan Paweł II – Patron naszej szkoły” ,
Konkurs fotograficzny ph. „Myśli Jana Pawła II – Drogowskazy w naszym życiu”, Konkurs literacki „Odczytaj
myśl Patrona”. Uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i nagrody książkowe podczas podsumowania „Od
Was zależy jutrzejszy dzień” w dniu 20 czerwca 2017 r.
W roku szk. 2016/2017 Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce było koordynatorem IX Edycji
Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” ph. „Totus Tuus – Maryjny Papież Jan Paweł II”. W dniu
27 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się wojewódzki etap tej Olimpiady. Uroczystość przebiegała wg
programu: przemarsz z pocztem sztandarowym do kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce,
Msza święta dla społeczności gimnazjum, uczestników i gości pod przewodnictwem Ks. Abpa Edwarda
Ozorowskiego, rozpoczęcie Olimpiady przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Jadwigę Mariolę Szczypiń,
rozwiązywanie testu przez uczestników, spotkanie gości w Sali Pielgrzyma przy kościele pw. św. Antoniego
Padewskiego na temat Wydarzenia Eucharystycznego w Sokółce, część artystyczna pt. „Dla Ciebie” i występ
mażoretek działających przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce, zwiedzanie wystawy pamiątek w
Sali Patrona, wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom etapu wojewódzkiego.
11 maja 2017 r. wzięliśmy udział w XIII Zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Surażu.
W kwietniu 2017 r. nasze gimnazjum wydało książkę pt. Od Was zależy jutrzejszy dzień” zawierającą
wiersze i fotografie nagrodzone w konkursach zorganizowanych przez Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w
Sokółce w latach 2012- 2016; zespół redakcyjny: Bożenna Łazarewicz, Bogusława Szczerbińska, Joanna
Babik, s. Iwona Budnicka, Katarzyna Czepiel, Małgorzata Rudnik, Andrzej Kułak.
Nasi uczniowie wzięli udział w szkolnym i wojewódzkim etapie IX Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
„Myśli Jana Pawła II” oraz w Konkursie plastycznym na znaczek XVII Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im.
Jana Pawła II „Idźmy naprzód z nadzieją organizowany przez Ogólnopolską Rodzinę Szkół im. Jana Pawła
II - uczennica naszej szkoły otrzymała wyróżnienie w tym konkursie.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. ŚWIETEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCIZA ROK SZKOLNY 2016/2017
,, Bóg, ukazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie…”
Te słowa Świętego Jana Pawła II w tym roku szkolnym,przyświecały pracy zespołu ds. Patrona przy
kontynuacji projektu pod hasłem:
,,Patronie, Twoje słowa w czyn chcemy przemieniać…

Naszym głównym celem było:
- propagowanie wartości głoszonych przez Ojca Świętego w szkole i środowisku,- współpraca z placówkami
należących do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
Do ważniejszych działań podjętych w tym roku należą:
- Spotkanie modlitewno- integracyjne w Świętej Wodzie dla Podlaskiej Rodziny Szkół Jana Pawła II (IX);,,Śladami Św. Jana Pawła II” – pielgrzymki:Święta Woda (IX,),Kraków – Wadowice –Kalwaria Zebrzydowska
– Częstochowa (X), Sokółka (VI), Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – Katedra – Pomnik św. Jana Pawła II
(V);- ,,Różaniec z Ojcem Świętym” (X);- Dzień Papieski i Obchody Dni Kultury Chrześcijańskich(X);- ,,Święto
Szkoły’’ – Msza Święta, Kawiarniane spotkanie ,, Słuchamy Ojca Świętego”, konkurs wiedzy o Patronie ph. ,,
Czy znasz swego Patrona? ’’- Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Rodziny Szkół Jana Pawła II w Częstochowie
(X);- Akcje charytatywne min.: ,, I Ty możesz zostaćmisjonarzem”, ,,Wigilijne drzewko miłości” (XII -I),,, Bóg
się rodzi…” – kolędowanie charytatywne na rzecz Hospicjum Opatrzności Bożej (XII);, ,, Nasze kolędowanie”
– na rzecz misjom (XI), - ,,Boże Narodzenie Słowem Malowane”- miejski konkurs recytatorski poezji
bożonarodzeniowej(XII); - ,, W drodze do Ojca…” - montaż słowno – muzyczny z okazji rocznicy śmierci
naszego Patrona;- Nabożeństwa Drogi Krzyżowej – dla Podlaskiej Rodziny Szkół Jana Pawła II (III);- Udział w
XII Papieskim Forum Młodych (V)- Urodzinowy Koncert poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II (V);- XVII
Miejski Konkurs Recytatorski Twórczości Karola Wojtyły ph. ,,Nie lękaj się – zaufaj nadziei” (VI);
Poza wymienionymi działaniami, szkoła nasza organizowała wiele innych imprez wynikających z programu
wychowawczego odnoszącego się do współpracy z Rodziną Szkół Św. Jana Pawła II.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. JANA PAWŁA II w ŁOMŻY
Działania zrealizowane w roku szkolnym 2016/2017
W październiku obchodziliśmy XVI Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – bądźcie świadkami
miłosierdzia” Reprezentacja szkoły na czele z pocztem sztandarowym w dniach 12 – 13 października wraz z
20 tysiącami pielgrzymów z całej Polski uczestniczyła w Ogólnopolskim Zjeździe Rodziny Szkół Jana Pawła
w Częstochowie. Rozszerzyliśmy trasę naszej wyprawy, odwiedzając również Wadowice, Kraków,
Łagiewniki. Jak co roku włączyliśmy się w „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, budując „żywy pomnik”
upamiętniający niezwykły pontyfikat Jana Pawła II. Podczas montażu słowno – muzycznego uczniowie
mogli poznać uczynki miłosierne i podjąć decyzję o codziennym ich praktykowaniu. Głównym przesłaniem
akademii było piękno rozpowszechniania miłosierdzia. W Dniu Papieskim uczniowie pełnili wartę przy
popiersiu Patrona Szkoły.
W marcu, podczas rekolekcji wielkopostnych realizowaliśmy zadania związane z 12. rocznicą śmierci
Jana Pawła II. Zatapialiśmy się w rozważaniach Drogi Krzyżowej w kontekście życia i pontyfikatu naszego
Patrona. Skupialiśmy się również na polecanej przez Niego modlitwie – Koronce do Miłosierdzia Bożego.
W kwietniu, w rocznicę kanonizacji, odbyła się II edycja turnieju „ Dzień radości ze świętym Janem
Pawłem II”. Przedstawiciele klas rywalizowali w różnorodnych konkurencjach, „przemierzając” życie i
pontyfikat Jana Pawła II. Uczniowie prezentowali ulubione pieśni papieża, wyjaśniali jego myśli,
konkurowali w prezentacji multimedialnej, bawili się przy rozgrywkach sportowych, a nawet degustowali
kremówki przygotowane przez rodziców i dziadków.
W maju świętowaliśmy urodziny papieża. Uczniowie klas II i III sprawdzali swoje umiejętności w
różnorodnych konkurencjach, np. wiedzowej, sportowej i recytatorskiej. Natomiast starsi IV - VI zmagali się
z zawiłościami polskiej ortografii. Najlepsi mistrzowie pióra reprezentowali naszą szkołę w XIII edycji
konkursu Mistrz Ortografii Miasta Łomża, którego jesteśmy organizatorami. Przyświecały nam słowa
Patrona „Nie popadajcie w przeciętność. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali”
W styczniu, w marcu i w maju odbyły się kolejne etapy szkolnego konkursu wiedzy
„Znamy życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II”. Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami i książkami
podczas zakończenia roku szkolnego.
W październiku, w kwietniu i w maju uczniowie spacerowali śladami Jana Pawła II po Łomży, poznając
miejsca, które odwiedził papież podczas pielgrzymki do Polski w 1991 roku. Efektem tego są przewodniki
po Łomży oraz prezentacje multimedialne.
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach
Sprawozdanie za rok szkolny 2016/2017

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"
Jan Paweł II
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach jest niewielką szkołą, która w swoich strukturach ma
punkt przedszkolny i etapy edukacyjne od I po III. W roku szkolnym 2016/2017 do szkoły uczęszczało 217
osób. Miniony rok wpisał się w historię naszej szkoły pod znanym cytatem naszego patrona, który
przytoczono jako motto tej wypowiedzi.
Plan działań związanych z patronem w pełni zrealizowaliśmy. Były to wydarzenia klasowe, szkolne,
lokalne i konkurs dla Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i sympatyków nauki naszego patrona.
Każdy promyk radości, który pojawiał się na twarzach dzieci uczestniczących w realizacji założonych przez
nas planów, rekompensował włożony wysiłek i poświęcony przygotowaniom czas.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach z wychowawcą poświęconych patronowi, przygotowywały plakaty,
prace plastyczne, tworzyły utwory liryczne, współpracowały ze sobą i z rodzicami. Brały udział w
konkursach recytatorskich i plastycznych na terenie szkoły i reprezentowały szkołę w konkursach
zewnętrznych (XI Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły w Kleosinie - trzy wyróżnienia).
Uczestniczyliśmy w rozgrywkach sportowych SKC w Szumowie "Najchętniej stał na bramce". Aktywnie
spędzaliśmy ferie zimowe.
W przygotowania do XV Święta Szkoły zaangażowaliśmy wiele osób, sympatyków nauki Jana Pawła
II, którzy wzięli udział w konkursach organizowanych przez naszą szkołę (plastycznym, multimedialnym,
literackim i konkursie na scenariusz zajęć poświęconych patronowi). Współpracowaliśmy z proboszczem,
Radą Rodziców, ODN w Łomży i Wydziałem Nauczania w Kurii Diecezjalnej.
W finałowych zmaganiach konkursowych wzięło udział 68 prac. 1 czerwca 2017r. obchodziliśmy XV Święto
Szkoły z następującym programem: Msza św. (celebrowana przez trzech księży), podsumowanie
konkursów, prezentacja nagrodzonych prac, wręczenie nagród za I-III miejsce, wyróżnień i nagród za udział,
spotkanie integracyjne dzieci i opiekunów, którzy przybyli z innych szkół.
Uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach, które wzbogacały naszą wiedzę na temat patrona, a dzieci
wciąż zaskakiwały swym postrzeganiem postaci Jana Pawła II i interpretacją nauki. Nasze cele zostały
osiągnięte. Podczas planowania wydarzeń na rok szkolny 2017/2018 nadal będziemy kultywować tradycje
szkoły, wzbogacając je o nowe pomysły.
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Sprawozdanie z działań szkoły w roku 2016/2017
Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie
WRZESIEŃ 2016
L.p. Nazwa działań
1. Rozpoczęcie roku szkolnego

Data
Cele
01.09.2016 Udział pocztu sztandarowego
we Mszy Św. i apel na
rozpoczęcie roku szkolnego
Cały rok
Zamieszczanie informacji o
działaniach związanych z jej
Patronem

2. Aktualizacja strony internetowej
szkoły

PAŹDZIERNIK 2016
L.p. Nazwa działań
15. Święto szkoły - Dzień Patrona

16. Gazetki tematyczne o Patronie
szkoły na korytarzu i w
klasopracowniach
17. Miejski Konkurs Plastyczny pt. "JAN
Paweł II - Bądźcie Świadkami
Miłosierdzia"

Data
Cele
13.10.2016 Oddanie czci Ojcu Świętemu,
głębsze poznanie Jego nauki,
integracja społeczności szkolnej
Cały rok
Utrwalanie pamięci o Janie
Pawle II
19.10.2016 Przybliżenie osoby Jana Pawła II
i uświadomienie konieczności
niesienia pomocy innym.

LISTOPAD 2016
L.p. Nazwa działań
1. Udział pocztu sztandarowego w
obchodach Święta Niepodległości

Data
Cele
11.11.2016 Kształtowanie postaw
patriotycznych uczniów,
przypomnienie wydarzeń
historycznych

KWIECIEŃ 2017
L.p. Nazwa działań
7. Dzień Patrona - udział uczniów w VII
Konkursie Recytatorskim" Jan Paweł
II - Nasz Patron
8. Udział uczniów w konkursie
literackim pt. "List do Patrona mojej
szkoły - Świętego Jana Pawła II" i
plastyczny pt. "Święty Jan Paweł II w
harmonii z przyrodą"

Data
4.04.2017

Cele
Rozbudzenie zainteresowań
poezją Jana Pawła II, wdrażanie
do szlachetnego
współzawodnictwa
11.05.2017 Integracja ucznia i nauczyciela
wokół przesłania płynącego z
nauczania Świętego Jana Pawła
II.

MAJ 2017
L.p. Nazwa działań
9. Udział w XII Zjeździe Podlaskiej
Rodziny Szkół w Surażu

Data
Cele
11.05.2017 Wspólna modlitwa, integracja
szkół noszących imię Jana Pawła
II
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
Sprawozdanie do kuratorium-Podlaska Rodzina Szkół JP II
Na początku roku szkolnego 2016/2017 postanowiliśmy, wychowawcy i uczniowie, poznać bliżej
dzieciństwo Karola Wojtyły. Wraz z samorządem uczniowskim napisaliśmy regulamin i przez cały rok
uczniowie próbowali naśladować młodego Karola- Lolka, który świecił im przykładem. Dnia 16 czerwca po
całorocznych zmaganiach w naśladowaniu patrona szkoły wybrano 2 uczniów, którzy zasłużyli na miano
najlepszego wśród kolegów i koleżanek. Uczniowie Ci otrzymali nagrody ufundowane przez proboszcza
parafii.
13 października 2016r. młodzież z kl.VI wraz z opiekunami uczestniczyła w XVI Zjeździe Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie. W ten sposób uczniowie mieli okazję uczcić i złożyć hołd patronowi
swojej szkoły- wybitnemu Polakowi- Janowi Pawłowi II.
21 październikazorganizowaliśmy XVI edycję Gminny KonkursRecytatorski Poezji i Prozy Karola
Wojtyły/Jana Pawła II dla klas IV- VI, tym razem pt. „Jan Paweł II - zawsze Nam bliski". W konkursie wzięli
udział uczniowie z 7 szkół z naszej gminy. W ten sposób zachęcamy młodzież do przeżywania głębi
poetyckiego słowa Jana Pawła II (Karola Wojtyły), a także wykrywamy uzdolnienia w zakresie interpretacji
tekstów.
Uczniowie klas IV-VI zaprezentowali montaż słowno - muzyczny połączony z prezentacją
multimedialną całej społeczności parafii augustowskiej skupionej przy Kościele Jana Chrzciciela, w którym
przybliżyli innym postać Świętego Jana Pawła II.Doskonalili umiejętność zaprezentowania się przed szerszą
publicznością, przy tym pokazali swój ogromny szacunek do osoby papieża. To świetna prezentacja naszego
patrona poza własnym środowiskiem.
Nauczycielka wychowania fizycznego zorganizowała dla klas IV-VI szkolny turniej tenisa stołowego
w myśl hasła – „Sport jest radością życia, zabawą i świętem”- jak mówił nasz patron, który był wzorem do
naśladowania również w sporcie. Dzieci rywalizowały o miano najlepszego tenisisty. Wszyscy otrzymali
dyplomy, a najlepsi nagrody.
Uczniowie klas IV-VI wykonali tematyczne albumy o patronie szkoły, zostały one umieszczone w Izie
Pamiątek po patronie szkoły.Dzieci z klas 0-VI zrobili gazetki i umieścili je w swoich salach.
Pani katechetka na lekcjach religii i plastyki wraz z uczniami czytała ciekawostki z życia papieża,
wybierając sentencje, aforyzmy i cytaty z wypowiedzi patrona, które później uczniowie klas IV- VI
kaligraficznie przepisywali na brystolu, pięknie ozdabiając. Słowa Świętego Jana Pawła II na długo
pozostaną w pamięci, a prace zostały nagrodzone i umieszczone w Izbie Pamiątek.
Od wielu lat tradycją naszej szkoły stało się pielgrzymowanie do miejsc związanych z postacią patrona
szkoły. W tym roku 9 czerwca, w 18 rocznicę nadania imienia uczniowie wraz z kadrą pedagogiczną wybrali
się na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Uczestniczyli również we mszy
dziękczynnej, odwiedziliśmy święte źródełko i wyruszyliśmy w drogę powrotną, żegnając Matkę Boską
Gietrzwałdzką, która nakazała: „Odmawiajcie gorliwie różaniec”.
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Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jaświłach
Rok szkolny 2016/2017 dla społeczności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jaświłach był rokiem, w
którym świętowaliśmy XV rocznicę nadania szkole imienia oraz wręczenia sztandaru. W związku z tym
praca wychowawcza we wrześniu i październiku skupiona była na godnym przygotowaniu się do
uroczystości rocznicowej. W tym czasie poprzez lekcje wychowawcze, katechezy, przygotowane gazetki
ścienne oraz okolicznościowe wystawy uczniowie pogłębili wiedzę o życiu, działalności, twórczości i
nauczaniu Św. Jana Pawła II. Wszyscy uczniowie gimnazjum zaangażowali się w akcję „Serce z serc”, a także
w akcję „12 portretów pięknego życia Św. Jana Pawła II”, podczas której, pracując w grupach, przygotowali
plakaty ukazujące różne aspekty życia Patrona.
W tym czasie przeżyliśmy w naszej szkole XVI Dzień Papieski. W ramach katechezy zostały
przeprowadzone zajęcia na temat „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”, a Szkolne Koło
Wolontariatu zorganizowało zbiórkę pieniędzy na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
XV rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II obchodziliśmy 31.10.2016 r. Uroczystości
rozpoczęły się wspólną Mszą Świętą dziękczynną celebrowaną przez Księdza Proboszcza R.
Markuszewskiego. Następnie zaproszeni goście oraz cała społeczność gimnazjum zgromadziła się w sali
gimnastycznej, gdzie m.in. odbyło się ślubowanie uczniów klas I, zebrani obejrzeli montaż słowno –
muzyczny pt. „12 portretów pięknego życia Św. Jana Pawła II” i pantomimę pt. „Drzewo życia”.
Tak zaszczytny patronat zobowiązuje, dlatego przez cały rok podejmujemy różne działania związane z Osobą
Patrona. W roku szkolnym 2016/2017 po raz kolejny nasza młodzież zmierzyła się z nauczaniem Papieża startując w
etapie szkolnym i wojewódzkim Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. W marcu został rozstrzygnięty
coroczny Szkolny Konkurs Multimedialny „Jan Paweł II do młodych”. Wzięliśmy także udział w konkursach
organizowanych przez Podlaską Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II – w Konkursie Recytatorskim w Kleosinie oraz
Konkursie plastyczno – literackim organizowanym przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w
Surażu, skierowanym do uczniów szkół, których Patronem jest Jan Paweł II. Cieszymy się z sukcesów w tych
konkursach.

W naszym otoczeniu staramy się propagować nauczanie naszego Patrona i wartości krzewione
przez Niego. Byliśmy organizatorami czterech konkursów międzyszkolnych o Janie Pawle II:
Międzyszkolnego Konkursu Filmowego „Wypłyń na głębię”, Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Być
człowiekiem na miarę daru, jaki otrzymał”, Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy „Życie i twórczość Św. Jana
Pawła II” i Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II jakiego znam, pamiętam”.
Tradycją naszego gimnazjum są wieczornice ku czci Św. Jana Pawła II. Ostatnia odbyła się
16.05.2017 r. pod patronatem Ks. Proboszcza z Jaświł R. Markuszewskiego z licznym udziałem społeczności
lokalnej oraz zaproszonych gości. Program tego wieczoru uświetniły występy naszych miejscowych
artystów. Uczestnicy wieczornicy obejrzeli przedstawienie oparte na motywach sztuki Karola Wojtyły
„Przed sklepem jubilera” przygotowane przez uczniów, występy chóru szkolnego, występ chóru „Bell
Canto”, występ muzyczny Ks. B. Twarowskiego. Swoje wiersze zaprezentowała poetka – p. Krystyna Gudel.
Papieski wieczór zakończył słodki poczęstunek, były oczywiście kremówki.
Naszych przedstawicieli oraz pocztu sztandarowego nie zabrakło na XIII Zjeździe Podlaskiej Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II w Surażu.
Działania wychowawcze związane w Patronem w klasach III już od lat wieńczy wycieczka szlakiem Jana
Pawła II. W dniach 24–26.05.2017 r. trzecioklasiści z wychowawcami wyjechali w rodzinne strony Papieża.
Trasa tegorocznej wyprawy obejmowała Wieliczkę, Trzy Korony, Wadowice i Kraków.
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Podsumowanie działań w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boćkach
za rok szkolny 2016/2017

1. Praca w ramach „Koła Patrona”. Koło tworzą wychowawcy klas I-III Gimnazjum.

W

ramach działalności został opracowany „Program wychowawczy dla klas I-III Gimnazjum”.
Opracowano zakres tematyki do realizacji w klasach I,II,III na rok szkolny oraz scenariusze lekcji
wychowawczych. Cykl edukacyjny w gimnazjum zakończy się wycieczką do Krakowa i Wadowic.
Przewidujemy, iż w wycieczce uczestniczyć będą uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele
Gimnazjum.
2. Udział w XVI Pielgrzymce Rodzin Szkół im. Jana Pawła II na Jasna Górę. Gimnazjum wraz ze
sztandarem bierze udział corocznie w Pielgrzymkach Rodzin Szkół na Jasną Górę.
3. Organizacja różańca ulicami miejscowości oraz mszy św. - 16 października
w rocznicę wyboru na pontyfikat papieski oraz 2 kwietnia w rocznicę śmierci. Różaniec
organizowany jest w godzinach wieczornych, gromadzi on zarówno uczniów naszej szkoły, jak i
społeczność Bociek.
4. Organizacja Przeglądu Chórów Młodzieżowych pn. „Cecyliada” – ok. 22 listopada
zaproszenie kierowane jest do zespołów ze szkół noszących imię Jana Pawła II.

Jest to

jedna z ważniejszych uroczystości na terenie gminy Boćki.
5. Obchody rocznicy kanonizacji Jana Pawła II w dniu 27 kwietnia (okolicznościowe gazetki, modlitwa,
zajęcia dydaktyczne).
6. Organizacja „Dnia Papieskiego” w szkole w dniu 18 maja. Różaniec ulicami miejscowości, msza św.,
czuwanie modlitewne w miejscowym kościele.
7. Festyn Rodzinny – zaproszenie do udziału zostało przesłane Dyrekcji i przedstawicielom Rodziny
Szkół Jana Pawła II. Festyn jest imprezą otwartą, skierowaną do mieszkańców Bociek oraz
okolicznych sołectw i powiatów.
8. Codzienna gazetka pn. „Non omnis moriar” prezentująca myśli św. Jana Pawła II na każdy dzień (hol
gimnazjum).

Dyrektor Zespołu Szkół w Boćkach
Kazimierz Pietraszko
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