
Wykaz programów własnych zatwierdzonych przez  

Radę Pedagogiczną 

Szkoły Podstawowej Nr 7 w Siedlcach  
  

  

NUMER  
PROGRAMU  

  

PROGRAMY WŁASNE, AUTOR/AUTORZY  

  

406/1/94  

  

  

„Ekologia” program autorski p. Ewy Dombrowskiej  

  

406/1/98  

  

„Dziedzictwo w kulturze i naturze” – program autorski p. Ewy  

Dombrowskiej i p. Izabelli Antoszczuk  

  

406/1/00  

  

 

Program ścieżki ekologicznej i regionalnej w kl. IV – VI szkoły 

podstawowej – program autorski p. Ewy Dombrowskiej  

  

406/1/01  

  

  

„Edukacja prozdrowotna” do kl. IV – VI szkoły podstawowej – program 

własny p. Bożeny Kotowskiej  

  

406/2/01  

  

  

„Wychowanie komunikacyjne” w kl. I – III szkoły podstawowej – 

program własny p. Barbary Artych  

  

406/3/01  

  

  

  

„Edukacja europejska” w kl. IV – VI szkoły podstawowej – program 

własny p. Iwony Moczydłowskiej  

  

406/1/02  

  

„Dziedzictwo kulturowe w regionie dla klas I – III”  

-  program własny p. Małgorzaty Czarnockiej i p. Alicji Andrzejewskiej  

  

406/2/02  "Program pracy Samorządu Szkolnego dla klas I - III" - program własny 

pani M. Radomyskiej i K. Wąsowskiej.  

406/1/03  Program Edukacji prozdrowotnej dla klas I - III "Żyjmy zdrowo" - 

program własny p. B. Jastrzębskiej i p. Joanny Zając  

  

406/2/03  Program koła teatralnego – p. Małgorzata Radomyska - program własny  

  

406/3/03  Program edukacji tanecznej w kształceniu zintegrowanym – 

p. H. Sobieszuk, p. M. Pieńkowska - program własny  

406/4/03  Przygoda z plastyką – p. Agnieszka Mościcka- program własny  

  

406/5/03  Program Samorządu uczniowskiego kl. I - III – p. M. Zagalska, 

p. E. Kadej  

406/6/03  Program koła teatralno - literackiego kl. I - III – p. B. Jastrzębska, 

p. E. Kadej, p. K. Wąsowska - program własny  

406/7/03  Realizacja zadań wychowania regionalnego w świetlicy szkolnej – 

p. M. Zwolińska, p. B. Miłońska, p. A. Kordys - program własny  



406/1/04  "Przebudzenie. Wychowanie do życia w rodzinie w kl. V - VI szkoły 

podstawowej". - program własny pani Grażyny Wołkowicz-Nowak.  

406/2/04  "Program Edukacji tanecznej na zajęciach pozalekcyjnych" -  

p. A. Bryłka-Chomka -program własny  

406/3/04  "Nauka pływania na szczeblu podstawowym" – p. D. Twarowski, 

p. G. Chazan -program własny.  

406/4/04  "Program edukacji ekologicznej w klasach I-III" p. H. Pieńkowska- 

program własny  

406/5/04  "Kreowanie prawidłowych postaw wobec mediów" - program własny -  

p. Elwira Hawryluk - Ricciardiello  

406/6/04  Program usprawniania uczestników zajęć korekcyjno - 

kompensacyjnych w oparciu o współpracę z rodzicami - program własny  

- p. Anna Bryłka - Chomka  

406/1/05   Wspieranie dzieci z trudnościami w nauce „Szansa dla potrzebujących 

dzieci” – program własny –p. Anna Bryłka – Chomka, p. Małgorzata 

Zagalska, p. Elwira Hawryluk – Ricciardiello  

406/2/05  Program terapii pedagogicznej dla I etapu edukacyjnego (kl. I – III ), 

realizowany na zajęciach wyrównawczych – p. Edyta Kadej, p. Bożena 

Przedlacka  

406/3/05  Ortografia od klasy pierwszej – program własny -  p. Edyta Kadej,  

p. Bożena Przedlacka  

406/4/05  Program działań lidera sportu i turystyki   

– program własny – p. Dariusz Twarowski, p. Grzegorz Chazan  

406/5/05  Program zajęć dodatkowych (SKS) tenis stołowy  – 

program własny – p. Grzegorz Karasek  

406/1/06  Program nauczania wychowania fizycznego o profilu gimnastyka 

sportowa i piłka siatkowa – program własny –p. Aldona Zagalska, 

p. Grzegorz Karasek  

406/2/06  Program nauczania wychowania fizycznego klasy sportowej 

o profilu gimnastyka sportowa, mini piłka koszykowa – program 

własny – p. Krystyna Rędzia, p. Dariusz Twarowski.  

406/3/06  Program koła matematycznego dla uczniów uzdolnionych matematycznie 

z klas IV – VI – program własny – p. Edyta Piskorska, p. Beata Wrzosek  

406/4/06  Program ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna w klasach IV – VI 

szkoły podstawowej – program własny – p. Maria Stańczuk  

406/5/06  Program edukacji regionalnej dla oddziału przedszkolnego – program 

własny – p. Elżbieta Soszyńska, p. Mirosława Gerłowska  

406/1/07  Program koła języka niemieckiego dla klasy szóstej – program własny  – 

p. J. Soczewka, p. I Woźniak  

406/2/07  Program koła przyrodniczego – program własny – p. Ilona Wierzba  

  

406/3/07  „Spotkanie z misjami” Program własny koła misyjnego dla uczniów klas  

IV – VI – p. Małgorzata Serzycka  

406/1/08  Program zajęć wyrównawczych  Matematyka – klasy IV – VI – program 

własny – p. Ewa Konarzewska  

406/1/09  Program własny koła języka angielskiego dla klasy III – 

p. Renata Zdanowska  



406/1/2011  Program własny zajęć koła matematycznego dla klas I – III „Kangurek” 

– p. Marzena Ciękosz  

406/1/2012  Program  własny do  nauczania wychowania fizycznego klasy  

o rozszerzonym profilu gimnastyki sportowej i mini gier 

zespołowych  – p. Krystyna Rędzia, p. Grzegorz Chazan.  

406/2/2012  Program własny koła informatycznego dla klas IV - VI –  p. Beata 

Wrzosek i p. Joanna Wysokińska.  

406/3/2012  Program własny „Pedagogika zabawy elementem integracji dzieci  

w grupie świetlicowej” – p. Iwona Lewczuk i p. Ewa Somla  

406/1/2014  

  

  

Program własny zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów 

klas VI szkoły podstawowej – p. Małgorzata Szewczak i p. Anna 

Wiśniewska  

406/2/2014  Program własny koła teatralnego – p. Agata Kuśmierczyk  

406/1/2015  

  

Program własny koła  języka angielskiego z rozszerzoną leksyką  dla 

uczniów dla uczniów klas VI – p. Iwona Doszko i p. Dariusz 

Grabarski  

  

406/2/2015  

  

Program  własny do  nauczania wychowania fizycznego klasy   

o rozszerzonym profilu gimnastyki sportowej i mini gier zespołowych   

– p. Krystyna Rędzia, p. Grzegorz Karasek  

  

406/3/2015  

  

Program własny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego 

dla uczniów z klas IV-VI – p. Justyna Kowalczyk  

406/1/2016  

Program własny zajęć języka angielskiego w oddziale przedszkolnym  

semestr I – p. Renata Zdanowska  

  

 406/1/2017   Program własny zajęć języka angielskiego dla oddziału przedszkolnego - 

semestr 2 – p. Renata Zdanowska  

4111/1/2019 r.  

  

Program własny zajęć języka koła fotograficznego „Fotoblog kulinarny 

Każdy kęs ma swój sens”  - p. Renata Zdanowska 

6/2020 Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły 

podstawowej (program klasy językowej) - Tatiana Jakubiak i Dariusz 

Grabarski 

4111/1/2021 Program realizacji Doradztwa Zawodowego uwzględniający 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w SP 7 w Siedlcach, 

Tatiana Jakubiak 

 


