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                            PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

im. Majora Henryka Sucharskiego  

w Świątkach 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1082 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1646 ze zm.), 

Plan opracowany został na podstawie: 

 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023, 

 planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2022/2023, 

 koncepcji pracy Szkoły Podstawowej w Świątkach, 

 wniosków sformułowanych na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 

2021/2022. 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady 

Pedagogicznej nr 9/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. 
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I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 

A. Zarządzanie i organizacja 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom 
Dyrekcja szkoły Do końca sierpnia 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły Rada pedagogiczna Do końca sierpnia 

Przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i 

wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 

2021/2022 

Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i 

dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, 

regulaminy, procedury 

Dyrektor szkoły Do 15 września 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia 

zawodowego 

Dyrektor szkoły 

Lider WDN 
Do końca sierpnia 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Do 15 września 

Opracowanie programu profilaktyczno-

wychowawczego szkoły 

Rada pedagogiczna i rada 

rodziców 
Do końca września 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego 
Dyrektor szkoły 

Wicedyrektor 
Cały rok 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły Dyrektor szkoły Do końca marca 

Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych 

stopni awansu zawodowego 

Dyrektor szkoły, 

opiekunowie staży 
Cały rok 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I wicedyrektor Marzec-kwiecień 

B. Nauczanie 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizacja podstawy programowej Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych 
Wicedyrektor, 

przewodniczący zespołów 

Cały rok szkolny 

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 
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psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu 

rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów 

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli 

rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 

realizację zadań programu wychowawczo-

profilaktycznego 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych  Nauczyciele Cały rok szkolny 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania 
Wicedyrektor szkoły, 

nauczyciele 

Według planu nadzoru 

Analiza wyników nauczania Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za 

uzyskane oceny 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania 

uczniów przez nauczycieli 

Wicedyrektor szkoły Raz w miesiącu 

Obserwacje lekcji – kształcenie rozwijające 

kreatywność i innowacyjność uczniów  

Dyrektor, wicedyrektor 

szkoły 
Według harmonogramu 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli 

obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i 

promowania 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

C. Wychowanie 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Integracja zespołów klasowych Wychowawcy klas Wrzesień 

Realizowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły 
Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole, w tym w 

zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów sieci  
Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych oraz 

wycieczek 
Wszyscy nauczyciele Cały rok 
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Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z 

pedagogiem szkolnym, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, w tym w zakresie realizacji zadań z 

zakresu doradztwa zawodowego  

Wychowawcy klas Cały rok 

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. 

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie 

Wychowawcy klas Cały rok 

Edukacja czytelnicza Nauczyciel bibliotekarz Cały rok 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły 

 
Wychowawcy klas Cały rok 

Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży. 
Wszyscy pracownicy szkoły. Cały rok 

Promowanie działań ekologicznych. Wszyscy nauczyciele. Cały rok 

Wspieranie uczniów w zakresie podejmowania 

świadomych wyborów edukacyjno- zawodowych. 
Wszyscy pracownicy szkoły. Cały rok 

D. Zadania opiekuńcze 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Dyrektor, nauczyciele, 

pedagog szkolny, 

psycholog 

Cały rok 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci 

potrzebujących takiej opieki 

Kierownik świetlicy 

Wychowawcy klas, 

opiekunowie świetlicy 

Cały rok 

Organizacja opieki wychowawczej dla uczniów będących 

w trudnej sytuacji życiowej 
Wychowawcy klas Cały rok 

Zapewnienie obiadów w szkole 
Kierownik świetlicy, 

wychowawcy klas 
Cały rok 
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II. Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa 

Kierunki polityki 

oświatowej państwa 

cele ogólne 

Zadania wynikające z realizacji celów 

Szczegółowe działania i sugerowany 

sposób ich realizacji przez zespoły 

klasowe , np.: 

Termin Odpowiedzialny 
Uwagi 

/dokumenty 

1. Wychowanie 

zmierzające do 

osiągnięcia ludzkiej 

dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na 

prawdę, dobro            

i piękno, uzdalniających 

do odpowiedzialnych 

decyzji. 

 

Dyskusja nad wartościami ważnymi w życiu 

człowieka, rola wartości, w tym - wartości jako 

podstawa dojrzałych i odpowiedzialnych 

decyzji życiowych (uwzględnienie w dyskusji 

wartości wskazanych w kierunkach polityki 

oświatowej państwa – prawdy, dobra i piękna); 

 

 projekty klasowe lub ogólnoszkolne 

„W naszym życiu ważna jest …” 

(każda grupa przygotowuje 

prezentację dotyczącą jednej 

wartości)  

 

 

wrzesień 

 

 

wychowawcy 

klas 

Plan pracy 

wych.  

Tematyka zzw 

Ustalenie lub w klasach, gdzie wartości zostały 

ustalone wcześniej ponowne przedyskutowanie 

wybranych wartości – tak, aby w kanonie 

wartości wybranych pojawiło się prawda, dobro 

i piękno; 

 

Zdefiniowanie wybranych wartości;  

 debaty klasowe,  

 ustalanie wartości innymi metodami 

np. rankingiem trójkątnym czy 

diamentowym,  

 wspólne spotkanie uczniów              

i rodziców,  

październik wychowawcy 

klas 

Plan pracy 

wych.  

Tematyka zzw 

Ustalenie zasad, które regulują zachowanie        

w społeczności klasy i szkoły, w sposób który 

służy ochronie uzgodnionych wartości, np. 

Mówimy prawdę - nie oszukujemy; 

Upowszechnienie zasad (zapisanie, 

opublikowanie) i podpisanie zasad przez 

społeczność klasy 

 

 spotkanie klasowe ,  

 spotkanie i przedstawienie zasad 

rodzicom lub wspólne  z rodzicami 

ustalanie zasad 

listopad wychowawcy 

klas 

Plan pracy 

wych.  

Tematyka zzw 
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Postępowanie zgodne z ustalonymi zasadami – 

a jeżeli zasady zostały złamane  

WDRAŻAMY ZASADY NVC I MEDIACJE 

RÓWIEŚNICZE? 

 wspólna analiza zachowań 

niezgodnych z normami, szukanie 

przyczyn takich zachowań  

 wspólne poszukiwanie – w jaki 

sposób można wyrządzone krzywdy 

naprawić; 

każdorazowo 

przy 

rozwiązywaniu 

konfliktów 

rówieśniczych 

wychowawcy 

klas 

pedagog  

opiekun RDS 

 

2a. Wspomaganie 

wychowawczej roli 

rodziny przez właściwą 

organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych 

wychowanie do życia w 

rodzinie.  

 

Zorganizowanie we wszystkich klasach spotkań 

z rodzicami na temat organizacji zajęć, zakresu 

omawianych treści oraz metod i form pracy;  

 zebrania rodziców z nauczycielem 

wychowania do życia w rodzinie; 

wrzesień 

styczeń 

I.Wowk 

J.Lewicka 

 

Zebranie rezygnacji z zajęć; 

 

 

 rozmowy z wychowankami  

i rodzicami  

wrzesień 

styczeń 

Wychowawcy  

Analiza podstawy programowej, metod i form 

pracy zajęć wychowanie do życia w rodzinie  

 spotkanie zespołu przedmiotowego,  

 obserwacja zajęć wpisana do 

nadzoru pedagogicznego,  

 zajęcia otwarte dla kolegów 

nauczycieli i rodziców 

wrzesień 

       listopad 

J.Lewicka 

I.Wowk 

wicedyrektor 

Plan zespołu 

plan nadzoru 

ped. 

 

2b. Ochrona                      

i wzmacnianie  zdrowia 

psychicznego dzieci  i 

młodzieży 

 

Organizacja działań w zakresie kształtowania 

postaw prospołecznych dzieci i młodzieży, 

wpisanie tych działań do Planu pracy 

wychowawcy klasy 

 działania zaproponowane przez 

wychowawcę i uczniów wpisane do 

realizacji do Planu pracy 

wychowawcy (co najmniej 3 

działania metodami aktywizującymi 

uczniów); 

 wychowawcy Plan pracy 

wych.  

 

 PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I 

MŁODZIEŻY. 

REALIZACJA COMIESIĘCZNYCH ZADAŃ 

CERTYFIKACYJNYCH W ramach UDZIAŁU 

SZKOŁY W PROGRAMIE SZKOŁA 

MYŚLENIA POZYTYWNEGO  

raz w miesiącu wychowawcy plan pracy 

wych. 
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Prowadzenie edukacji rodziców;   zajęcia podnoszące kompetencje 

wychowawcze,  w tym poświęcone 

oddziaływaniu mediów jak uczyć 

dzieci krytycyzmu wobec reklam, 

rozwijanie umiejętności 

wychowawczych, wspieranie        

w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, upowszechnianie 

informacji  o możliwościach 

otrzymania wsparcia i pomocy 

w sytuacjach trudnych; 

listopad  

kwiecień 

dyrektor  

pedagog 

psycholog 

Plan pracy 

wych.  

Prowadzenie edukacji medialnej;  zajęcia poświęcone oddziaływaniu 

mediów pozwalające młodym 

odbiorcom krytycznie oceniać 

destrukcyjne wzorce medialne 

wywołujące niezadowolenie            

z własnego wyglądu, poczucie winy 

i wstydu; demaskowanie 

rzeczywistych intencji reklam            

i zawartych w nich manipulacji 

warsztaty  

 

klasy VI-VIII 

wg 

harmonogramu 

psycholog Plan pracy 

wych.  

Tematyka zzw 

Wspieranie dzieci przez nauczycieli  

i specjalistów, zajęcia  w zakresie podniesienia 

swojej samooceny, uczenie umiejętności 

psychologicznych i społecznych, które pozwolą 

im radzić sobie ze stresem i budować dobre 

relacje z otoczeniem. 

 zajęcia  w zakresie podniesienia 

swojej samooceny, uczenie 

umiejętności psychologicznych         

i społecznych, które pozwolą im 

radzić sobie ze stresem                  

i budować dobre relacje               

z otoczeniem, np. tworzenie 

własnego wizerunku 

warsztaty 

wg 

harmonogramu 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

Plan pracy 

wych.  

Tematyka zzw 
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Zapewnienie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem odpowiednio do rozpoznanych potrzeb 

uczniów, w tym udzielanie pomocy w stanach 

kryzysu psychicznego; 

 zajęcia wspierające uczniów            

z pedagogiem,  

 prowadzenia interwencji 

pedagogicznej  

cały rok wszyscy 

nauczyciele 

dzienniki 

Kontrola w ramach nadzoru pedagogicznego, 

realizacji podstawy programowej kształcenia 

ogólnego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

psychicznego,  

 obserwacja zajęć biologii, chemii, 

wf, wychowania do życia w rodzinie, 

wg 

harmonogramu 

dyrektor 

wicedyrektor 

plan nadzoru 

pedagogiczne

go 

3.   Działanie na rzecz 

szerszego udostępnienia 

kanonu i założeń 

edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa 

cywilizacyjnego Europy, 

Poznanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy 

Organizacja wycieczki pozwalającej poznać 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, w tym Polski; 

 

 

 

 organizacja wycieczki pozwalającej 

poznać dziedzictwo cywilizacyjne 

Europy, w tym Polski - wycieczka 

klasowa; 

październik 

czerwiec 

wychowawcy plan pracy 

wych. 

4  . Doskonalenie 

kompetencji nauczycieli 

do pracy z uczniami 

przybyłymi                        

z zagranicy,  

w szczególności            

z Ukrainy, adekwatnie 

do zaistniałych potrzeb  

oraz 

Umożliwienie nauczycielom języka polskiego 

jako języka obcego doskonalenia zawodowego  

 finansowanie doskonalenia  wg potrzeb dyrektor Plan nadzoru 

pedagogiczne

go  

Wymiana doświadczeń między nauczycielami 

uczącymi uczniów przybyłych z zagranicy,             w 

szczególności z Ukrainy  

 spotkanie nauczycieli, którzy uczą 

obcokrajowców,  

 zajęcia otwarte,  

 obserwacja zajęć przez dyrektora 

szkoły, 

wg 

harmonogramu 

obserwacji 

dyrektor Plan nadzoru 

pedagogiczne

go 

Sposoby oceniania uczniów z Ukrainy   szkolenie dla nauczycieli  wg potrzeb dyrektor Plan nadzoru 

pedagogiczne

go 
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5a. Rozwijanie 

umiejętności 

metodycznych 

nauczycieli  w zakresie 

prawidłowego             i 

skutecznego 

wykorzystywania 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych                   

w procesach 

edukacyjnych. 

Poznanie nowych narzędzi TIK oraz skutecznego 

i prawidłowego ich wykorzystywania na swoim 

przedmiocie, w tym np. generatory zadań, kart 

pracy i gier dydaktycznych; 

 

 

 

 spotkania samokształceniowe                        

w zespołach przedmiotowych,  

 prezentacje narzędzi na warsztatach 

oraz zajęciach otwartych,  

 przygotowanie banku narzędzi 

online do wykorzystywania na co 

dzień oraz opis „dobrych praktyk” 

wg planu liderzy zespołów 

 

wicedyrektor 

plan pracy 

zespołów 

Wypracowanie modelu nauczania-uczenia się 

wykorzystującego tradycyjne analogowe środki 

dydaktyczne na równi z interaktywnymi 

zasobami i elektronicznymi (część zadań 

nauczycieli i uczniów na platformie np. 

spotkania zespołów nauczycieli online, zadania 

projektowe online, przekazywanie informacji 

zwrotnych online, kontakty bieżące                          

z rodzicami); 

 

 spotkanie warsztatowe 

przewodniczących zespołów 

nauczycielskich i chętnych 

nauczycieli,   

 

wg planu liderzy zespołów 

wicedyrektor 

plan pracy 

zespołów 

udział w sieciach współpracy W-MODN 

 

 spotkanie warsztatowe 

przewodniczących zespołów 

nauczycielskich i chętnych 

nauczycieli,   

   

5b.   Wsparcie edukacji 

informatycznej 

i medialnej,            w 

szczególności 

kształtowanie 

krytycznego podejścia 

do treści publikowanych             

w Internecie             i 

mediach 

społecznościowych. 

Przeprowadzenie we wszystkich klasach zajęć 

dotyczących walki z dezinformacją i weryfikacją 

treści publikowanych w Internecie i  mediach 

społecznościowych; 

 

Zapoznanie uczniów z serwisami 

internetowymi, których zadaniem jest 

sprawdzenie wiarygodności informacji 

publikowanych w Internecie, np. #FakeHunter 

lub PolitiFact, StopFake Polska, DEMAGOG ; 

 zajęcia z uczniami scenariusz na 

stronach 

https://www.gov.pl/web/edukacja-

i-nauka/walka-z-dezinformacja-i-

weryfikacja-tresci-publikowanych-

w-mediach-spolecznosciowych--

rusza-ogolnopolska-kampania-

edukacyjna-fakehunter-edu  

 

 poznanie stron portali, 

luty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

plan pracy 

zespołów 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/walka-z-dezinformacja-i-weryfikacja-tresci-publikowanych-w-mediach-spolecznosciowych--rusza-ogolnopolska-kampania-edukacyjna-fakehunter-edu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/walka-z-dezinformacja-i-weryfikacja-tresci-publikowanych-w-mediach-spolecznosciowych--rusza-ogolnopolska-kampania-edukacyjna-fakehunter-edu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/walka-z-dezinformacja-i-weryfikacja-tresci-publikowanych-w-mediach-spolecznosciowych--rusza-ogolnopolska-kampania-edukacyjna-fakehunter-edu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/walka-z-dezinformacja-i-weryfikacja-tresci-publikowanych-w-mediach-spolecznosciowych--rusza-ogolnopolska-kampania-edukacyjna-fakehunter-edu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/walka-z-dezinformacja-i-weryfikacja-tresci-publikowanych-w-mediach-spolecznosciowych--rusza-ogolnopolska-kampania-edukacyjna-fakehunter-edu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/walka-z-dezinformacja-i-weryfikacja-tresci-publikowanych-w-mediach-spolecznosciowych--rusza-ogolnopolska-kampania-edukacyjna-fakehunter-edu
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 - ustalenie trybu postępowania, żeby ustalić 

wiarygodność informacji (5 kroków przy 

sprawdzaniu wiarygodności informacji) 

 

 warsztaty – sprawdzanie 

przykładowych informacji według 

ustalonych kroków  

 

 praktyczne przygotowanie uczniów 

do nauki zdalnej 

 ( konta, email itp) 

 

 

 

 

wrzesień 

6.   Wsparcie                       

w rozwijaniu 

umiejętności 

podstawowych 

i przekrojowych 

uczniów,                   w 

szczególności             z 

wykorzystaniem 

pomocy dydaktycznych 

zakupionych             w 

ramach programu 

„Laboratoria 

przyszłości”. 

Szkolenie zespołu nauczycieli, którzy będą 

korzystać ze sprzętu i pomocy dydaktycznych 

zakupionych w ramach programu „Laboratoria 

przyszłości”. 

 warsztaty dla nauczycieli wrzesień dyrektor 

wicedyrektor 

 

7a. Podnoszenie jakości 

kształcenia oraz  

Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy o modelu 

skutecznej lekcji  - poznanie skutecznych 

strategii nauczania, które powinien znać każdy 

nauczyciel – zasady B. Rosenshine,  

 

Strategie oceniania kształtującego w praktyce – 

analiza nagranych fragmentów zajęć  

 warsztaty dla nauczycieli 

 wizyty studyjne 

wg 

harmonogramu 

szkoleń 

Dyrektor 

A. Spikert 

 

plan szkoleń 
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7b. dostępności              i 

jakości wsparcia 

udzielanego dzieciom 

i uczniom  

w przedszkolach 

i szkołach 

ogólnodostępnych       i 

integracyjnych. 

Analiza dostępności wsparcia i pomocy p-p dla 

uczniów ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi  

 

 

 badanie dostępności do 

pedagoga i pomocy p-p w 

szkole  

 Pedagog  

pedagog 

specjalny 

 

Analiza jakości udzielania wsparcia i pomocy p-

p na podstawie losowo wybranych przypadków 

 

 analiza przypadków (jeden 

losowo wybrany uczeń ze 

szczególnymi potrzebami na 

poziomie klas) 

 Pedagog  

pedagog 

specjalny 

 

Zwiększenie dostępności wsparcia i pomocy p-p 

dla uczniów ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi  

 

 napisanie pisma do organu 

prowadzącego w celu 

umożliwienia wprowadzenia 

standardów dostępności 

pedagogów i psychologów 

przed wejściem w życie 

przepisów prawa 

standaryzujących zatrudnienie 

specjalistów 

wrzesień dyrektor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

III. Realizacja kierunków rozwoju szkoły 

Główne kierunki 

rozwoju szkoły – cele 

ogólne 

Zadania wynikające z realizacji celów Sposób realizacji - działania Termin 
Odpowiedzialn

y 
Uwagi 

Kształcenie  
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Dobra lekcja  

- wdrażanie 

skutecznych strategii 

nauczania - uczenia się 

wynikających z filozofii 

oceniania 

kształtującego  

 

 

 

 

Wspomaganie uczniów, 

by stali się autorami 

procesu swojego 

uczenia się – uczeń jest 

świadomy tego, jak 

najbardziej efektywnie 

się uczy i jest 

odpowiedzialny za swój 

proces uczenia się. 

Przekazanie wiedzy o procesie uczenia się                

i podstawowych umiejętnościach niezbędnych    

w procesie uczenia się (takich jak, czytanie, 

pamiętanie, notowanie) 

 

 Zapoznanie uczniów na 

godzinach            z wychowawcą 

i pedagogiem jak należy 

właściwie organizować proces 

uczenia się, wskazanie 

najlepszego czasu uczenia się, 

omówienie właściwej 

organizacji miejsca pracy, 

organizacji i sposobów 

powtarzania, etapów w 

procesie uczenia się) -  mini 

projekt, praca w małych 

grupach na godzinie 

wychowawczej 

 

 Zasady rozumienia czytanego 

tekstu (czytanie oglądowe, 

właściwe-akapitowe, 

ukierunkowane, odtwarzanie                

z pamięci, czytanie 

uzupełniające, porządkujące) – 

trening umiejętności  

 

 Mnemotechniki jako sposób 

szybkiego pamiętania trudnych 

treści – projekt (każda grupa 

przygotowuje jedną 

mnemotechnikę) trening 

(ćwiczenia przygotowane przez 

kolegów), prezentacja 

mnemotechnik na każdym 

przedmiocie 

 

wrzesień 

 

październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

warsztaty  

wg 

harmonogramu 

wychowawcy 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

każdy nauczyciel 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plan pracy 

dydaktycznej 

 

 

 

 

 

plan pracy 

wychowawczej 
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 Wizualizacja treści do nauczania 

– mapa myśli i notatka wizualna 

jako najskuteczniejszy sposób 

notowania – prezentacja z 

pokazem 

 

Nabycie przez uczniów wiedzy o sobie jako 

jednostce uczącej się i wykorzystania tej wiedzy 

przez uczniów, żeby szybciej się uczyć, 

 Diagnoza stylów uczenia się za 

pomocą Testów inteligencji 

wielorakich Gardnera oraz za 

pomocą Testu ósemki) 

 Diagnoza zainteresowań 

uczniów  

 Omówienie wyników diagnoz           

w klasie (rozrysowanie profili 

inteligencji wielorakich dla 

każdego ucznia) i sposobów 

wykorzystania wiedzy w 

procesach uczenia się  

 Zorganizowanie konsultacji 

indywidualnych dla chętnych 

dotyczących rozumienia 

wyników diagnoz. 

 Zajęcia warsztatowe na temat 

metod i technik skutecznego 

uczenia się prowadzone przez 

pedagoga 

wrzesień 

 

 

wg 

harmonogramu  

 

wychowawcy  

pedagog 

psycholog 
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Przekazywanie przez nauczycieli wiedzy                  

o zadaniu (np. jakie są cele zajęć, kryteria 

oceniania, informacji zwrotnej – czyli co uczeń 

zrobił dobrze, co do poprawy) oraz  o sposobie 

uczenia się omawianych treści (czyli procedury 

uczenia się: po pierwsze…po drugie… po 

trzecie…)   

 Przeprowadzenia zajęć dla 

uczniów dotyczących znaczenia 

celów uczenia się, kryteriów 

oceniania („nacobezu”), oraz 

informacji zwrotnej.  

 Prowadzenie zajęć przez 

nauczycieli zgodnie z ustalonym 

modelem lekcji  z 

uwzględnieniem wszystkich 

strategii efektywnego nauczania 

– obserwacje zajęć, ewaluacja 

wewnętrzna  

pierwszy tydzień 

września 

 

 

 

cały rok 

wychowawcy 

nauczyciele 

przedmiotu 

plan pracy 

dydaktycznej 

n-la 

Kolejny kierunek  

Rozwoju szkoły ustalony 

z radą pedagogiczną  

 

nauczyciele oceniają uczniów, przestrzegając 

zapisów prawa oświatowego 

 Wprowadzenie zmian w WZO, 

ujednolicenie sposobów ocenia  

 rozszerzenie form oceniania 

wiedzy i umiejętności ucznia 

 przekazywanie informacji 

zwrotnej w ocenianiu bieżącym 

 zmniejszenie liczby 

sprawdzianów i testów 

 

cały rok nauczyciele 

przedmiotów 

statut  

Rozwijanie kreatywności 

i twórczego myślenia. 

 

 

 

 

 

Myślenie dywergencyjne, brainstorming, 

Metoda 6 kapeluszy De Bono, zabawy 

techniczno plastyczne,  

 organizacja zajęć rozwijających 

kreatywność i zainteresowania, 

 rozpoczynanie wybranych lekcji 

ćwiczeniami rozwijającymi 

kreatywność 

cały rok nauczyciele 

przedmiotów 

plan pracy 

dydaktycznej 
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IV. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2022/2023 

Termin Zadanie 

1 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 

do 19 września Wybory do RSU 

15 września 2022 r. Zebrania z rodzicami  

17 września 2022 r. Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę  

22 września ( piątek) godz 9 -biblioteka 
Zakończenie projektu”Dobre Praktyki dobrych 

praktyków”-upowszechnianie rezultatów 

Trzeci weekend września 2022 r. 
Sprzątanie świata, sprzątanie parku wiejskiego, posesji 

szkoły 

30 września 2022 r. Ślubowanie klas I 

30 września 2022 r. Dzień Chłopaka  

13 października 2022 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej  

18 października 2022 r. Dzień otwarty dla rodziców 

1 listopada 2022 r. Wszystkich Świętych 

11 listopada 2022 r. Narodowe Święto Niepodległości 

17 listopada 2022 r. Zebrania z rodzicami 

25 listopada 2022 r. Andrzejki szkolne (30 listopada) 

6 grudnia 2022 r. Mikołajki szkolne 

19 grudnia 2022 r. Jasełka szkolne 

22 grudnia 2022 r. Wigilia szkolna 
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23 grudnia 2022 r.–1 stycznia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna 

6 stycznia 2023 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli) 

13 stycznia 2023 r. Bal karnawałowy 

3 stycznia 2023 r. wystawienie ocen przewidywanych 

 13 stycznia 2023 r. Wystawianie ocen śródrocznych 

17 stycznia 2023 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej 

19 stycznia  Zebrania z rodzicami 

21 stycznia 2023 r. 
Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem 

Dziadka (21 i 22 stycznia) 

23 stycznia –5 lutego 2023 r. Ferie zimowe 

14 lutego 2023 r. Szkolne walentynki 

14 lutego 2023 r. Dzień Bezpiecznego Internetu 

21 lutego 2023 r. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

8 marca 2023 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet (8 marca) 

15 marca 2023 r. Dzień otwarty dla rodziców 

marzec 2023 r. Rekolekcje szkolne 

21 marca 2023 r. Talentowisko  

1–6 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

27 kwietnia 2023 r. Zebrania z rodzicami 

1 maja 2023 r. Święto Pracy 
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2 maja 2023 r. Dzień flagi 

3 maja 2023 r. Święto Konstytucji 3 Maja 

 23, 24, 25 maja 2023 r. Egzamin ósmoklasisty 

26 maja 2023 r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki  

1 czerwca 2023 r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka i Dniem Sportu 

 2 czerwca 2023 r. Dzień otwarty dla rodziców 

8 czerwca 2023 r. Boże Ciało 

9 czerwca 2023 r. 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

do 5 czerwca 2023 r. Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych 

6-7 czerwca 2023 r. 
Przeprowadzenie procedury podwyższania ocen 

przewidywanych 

16 czerwca 2023 r. Bal absolwentów 

do 19 czerwca 2023 r. Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych 

20 czerwca 2023 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej 

21 czerwca 2023 Debata  

21-22 czerwca 2023 r. 
Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych 

 

23 czerwca 2023 r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Ojca 

23 czerwca 2023 r. 
Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

27 czerwca 2023 r. Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej 
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28 sierpnia 2023 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych 

 

Dni ustawowo wolne od pracy: 

● Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r., 

● Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r., 

● Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r., 

● Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r., 

● Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r., 

● Wielkanoc – 9 kwietnia 2023 r. 

● Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r., 

● Święto Pracy – 1 maja 2023 r., 

● Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r., 

● Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r. 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć:    

 22.09.2022 r. 

 31.10.2022 r. 

 02.05.2022 r., 

 23-24-25.05.2022 r. 

 01.06.2022 r. 

09.06.2022 r.
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V. Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych   

 

Miesiąc 
Nazwa uroczystości lub 

imprezy szkolnej 

Proponowana 

forma 

(należy uzgodnić z 

osobą 

odpowiedzialną) 

Odpowiedzialny    za 

organizację uroczystości 

– główny koordynator 

Nauczyciele  do 

współpracy 

Odpowiedzialny za 

przygotowanie 

notatki na stronę 

internetową 

(zawsze na drugi 

dzień po 

uroczystości) 

Szczegółowa 

data wydarzenia 
Uwagi 

wrzesień  Rozpoczęcie roku 

szkolnego – rocznica 

wybuchu II wojny 

światowej  

Uroczysty apel  Dyrektor R.Łaszczewski Wicedyrektor 01.09.2022  

Wybory do RSU głosowanie   Bogdan Szyszko Wicedyrektor 14.09.2022  

Dzień chłopaka Zabawy 

integracyjne, 

konkursy, 

wręczanie 

upominków 

Urszula Morgiewicz 

Katarzyna Popławska 

Aleksandra Klisz-

Przerwa 

Wiesława Liszewska 

Joanna Skrzypkowska 

Joanna Lewicka 

Anna Kornas 

Ariel Popławski 

Magdalena Kobiałko-

Nowak 

Bogdan Szyszko 

Dyrektor wychowawcy  

30.09.2022 

 

Dzień Erasmusa plakaty 

informujące, 

konkurs 

Lidia Wojtera Kowalska Kinga lidia Wojtera 13-15 

października 

2022 
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Ślubowanie klas 

pierwszych 

Uroczyste 

przedstawienie  

przygotowane 

przez klasy 

pierwsze 

Dyrektor 

Joanna Skrzypkowska 

Karolina Belka Katarzyna 

Pilecka 

wychowawcy klas I-III wychowawcy klas I 30.09.2022 r.  

Ślubowanie klas 

pierwszych 

Powitanie klas 

pierwszych przez 

klasy II i III (wiersz, 

upominki) 

 Aleksandra Klisz-

Przerwa 

Katarzyna Popławska, 

Urszula Morgiewicz 

Wiesława Liszewska i 

Joanna Lewicka 

 30.09.2022  

Dzień Kropki ? Domin Renata  

Błażewicz Ludmiła 

Katarzyna Popławska 

Aleksandra Klisz-

Przerwa 

Wiesława Liszewska 

Urszula Morgiewicz 

Joanna Skrzypkowska 

Anna Kornas 

Joanna Lewicka 

Szczerba Dorota 

Kowalska Kinga 

Renata Domin   

 Dzień głośnego 

Czytania  

głośne czytanie 

utworów A. 

Mickiewicza przez 

uczniów i 

nauczycieli, 

rodziców 

Ludmiła Błażewicz Wiesława Liszewska, 

Urszula Morgiewicz 

Katarzyna Popławska 

Aleksandra Klisz-

Przerwa 

Agnieszka Miąsko 

Ludmiła Błażewicz 29 września 

2022 
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październik  Dzień Tabliczki 

Mnożenia 

? U. Morgiewicz Wiesława 

Liszewska 

Joanna Lewicka 

J. Krajewska-Kisło 

M.Karpiniak 

 

U. Morgiewicz 01.10.2022  

Akademia z okazji DEN  montaż słowno-

muzyczny 

A.Miąsko 

R.Łaszczewski 

Agnieszka Szczucka 

 

 13.10.2022  

Dni papieskie  Irena Wowk Irena Wowk  18.10.2022  

Dzień Dziewczynki zabawy 

integracyjne, 

konkursy, 

wręczanie 

upominków 

Aleksandra Klisz-

Przerwa, Katarzyna 

Popławska 

Wiesława Liszewska  i 

Joanna Lewicka, 

Urszula Morgiewicz - 

klasy trzecie 

 11.10.2022  

Międzynarodowy 

Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych  

“Czytanie dla pokoju” 

? Ludmiła Błażewicz   październik 2022  

Przedstawienie kl. 3b ,, 

Październik miesiącem 

oszczędności” 

 Urszula Morgiewicz   październik 2022  

listopad Międzynarodowy Dzień 

Postaci z Bajek 

  Urszula Morgiewicz 

Domin Renata 

Błażewicz Ludmiła 

Lewicka Joanna 

Katarzyna Popławska 

Aleksandra Klisz-

Przerwa 

Joanna Skrzypkowska 

Anna Kornas 

Wiesława Liszewska 

Kinga Kowalska 

 05.11.2022  
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Rocznica odzyskania 

niepodległości 

Przedstawienie - 

klasy II 

 

   

Konkurs pieśni 

patriotycznej 

 

Przegląd piosenki 

patriotycznej klas I 

- III. 

Aleksandra Klisz-

Przerwa 

Katarzyna Popławska 

 

Bogdan Szyszko 

Agnieszka Szczucka 

Lewicka Joanna 

 

 

wychowawcy IV-VIII 

 

Urszula Morgiewicz 

Wiesława Liszewska 

 08.11.2022 

 

 

 

 

14.11.22 r. 

 

 

Światowy Dzień 

Ochrony Praw Dziecka 

Konkurs  na plakat Dorota Szczerba 

 

Domin Renata 

Błażewicz Ludmiła 

Szczerba Dorota 

Dorota Szczerba 20.11.2022  

Dzień Pluszowego Misia ? Domin Renata 

Błażewicz Ludmiła 

 

 

Katarzyna Popławska 

Aleksandra Klisz-

Przerwa 

Joanna Skrzypkowska 

Anna Kornas 

Wiesława Liszewska 

Lewicka Joanna, 

Urszula Morgiewicz 

Domin Renata 

Błażewicz Ludmiła 

25.11.2022  

Andrzejki  - dyskoteka Dyrektor  

Opiekun RSU 

wychowawcy  wicedyrektor 26.11.2022  

Andrzejki klas I-III Wróżby i zabawy Wiesława Liszewska Urszula Morgiewicz 

Lewicka Joanna 

Aleksandra Klisz-

Przerwa 

W. Liszewska 30.11.2022 r.  
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Tydzień Zdrowego 

Żywienia i Gotowania 

Klasowe 

gotowanie. 

 

Domin Renata 

Szczerba Dorota 

 

 

Urszula Morgiewicz 

Wiesława Liszewska 

Joanna Skrzypkowska 

Anna Kornas 

Katarzyna Popławska 

Aleksandra Klisz-

Przerwa 

Lewicka Joanna 

Błażewicz Ludmiła 

Paulina Oworuszko 4-6 

M. Sikorska 7-8 

 

 

Dorota Szczerba 22-26.11.2022  

Dzień Kredki  ? Błażewicz Ludmiła 

Domin Renata 

 

Szczerba Dorota 

Joanna Skrzypkowska 

Wiesława Liszewska, 

Urszula Morgiewicz 

Lewicka Joanna 

? 22.11.2023  

grudzień Mikołajki ? Dyrektor Urszula Morgiewicz 

Joanna Skrzypkowska 

Anna Kornas 

Wiesława Liszewska 

Katarzyna Popławska 

Irena Wowk 

Lewicka Joanna 

Ariel Popławski 

Magdalena Kobiałko-

Nowak 

Bogdan Szyszko 

Wojtera 

 06.12.2022  
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Jasełka  M. Kobiałko- Nowak  Agnieszka Szczucka 

(kolędy) 

 21.12.2022  

Wigilie klasowe  Urszula Morgiewicz 

Joanna Skrzypkowska 

Paulina Oworuszko 

Marta Rutkowska 

Bogdan Szyszko 

Jerzy Kornas 

Wojtera Lidia 

Irena Wowk 

Wiesława Liszewska 

Katarzyna Popławska 

Aleksandra Klisz-

Przerwa 

Lewicka Joanna 

Ariel Popławski 

Magdalena Kobiałko-

Nowak 

    

    

styczeń  Zabawa noworoczna  Dyrektor  

Urszula Morgiewicz 

Wiesława Liszewska i 

Joanna Lewicka 

wychowawcy klas  13.01.2023 r.  

Dzień Kreatywności Wyrażam siebie za 

pomocą ubioru, 

fryzury itp. 

 

Dorota Szczerba 

Renata Domin  

Barbara Błażewicz 

 

RSU Dorota Szczerba ostatni tydzień 

przed feriami 

zimowymi 

 

luty Walentynki  Paulina 

Oworuszko,  

Lidia Wojtera  

   11-14.02.2023  
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Dzień Bezpiecznego 

Internetu 

 Robert Łaszczewski Ewa Cieślak, 

Urszula Morgiewicz 

Aleksandra Klisz-

Przerwa 

Wiesława Liszewska i 

Joanna Lewicka 

Joanna Skrzypkowska 

Anna Kornas 

Jerzy Kornas 

Katarzyna Popławska 

 09.02.2023  

Międzynarodowy Dzień 

Języka Ojczystego 

konkursy  

gry dydaktyczne 

Anna Twardowska-

Brzózka 

Ludmiła Błazewicz 

Urszula Morgiewicz 

Wiesława Liszewska 

Joanna Lewicka 

Katarzyna Popławska 

Joanna Skrzypkowska 

A.Miąsko 

R. Łaszczewski 

M.Kobiałko-Nowak 

 21.02.2023  

marzec Dzień pustej klasy Lekcje w terenie Urszula Morgiewicz Wiesława Liszewska i 

Joanna Lewicka 

Katarzyna Popławska 

Aleksandra Klisz-

Przerwa 

Joanna Skrzypkowska 

Anna Kornas 

Kinga Kowalska 

 21.03.2023  
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Dzień Kolorowej 

Skarpetki 

Światowy Dzień 

Zespołu Downa 

Elementem ubioru 

w tym dniu będą 

skarpetki nie do 

pary. 

Szczerba Dorota Błażewicz Ludmiła 

Domin Renata 

Joanna Skrzypkowska 

Wiesława Liszewska i 

Joanna Lewicka Urszula 

Morgiewicz 

Katarzyna Popławska 

Irena Wowk 

Kinga Kowalska 

Magdalena Kobiałko-

Nowak 

Dorota Szczerba 21.03.2023  

 

kwiecień 

Rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

Przedstawienie w 

wykonaniu 

uczniów klas 3 a i 3 

b 

Urszula Morgiewicz 

Wiesława Liszewska 

Joanna Lewicka  30.04.2023  

Święto flagi  Urszula Morgiewicz 

Wiesława Liszewska 

Joanna Lewicka  30.04.2023  

maj  

 

Dzień bibliotek  

Tydzień bibliotek  

Pasowanie uczniów klas 

I na czytelnika  

? Ludmiła Błażewicz Joanna Skrzypkowska  08.05.2023  

Dzień Matki ? Urszula Morgiewicz  

Wiesława Liszewska  

Joanna Lewicka 

Kinga Kowalska 

Joanna Skrzypkowka 

 27-27.05.2023  
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 Tydzień kultury 

europejskiej 

konkurs 

międzyklasowy 

Lidia Wojtera 

 

Monika Skupień, 

Urszula Morgiewicz 

Wiesława Liszewska i 

Joanna Lewicka 

Katarzyna Popławska 

Joanna Skrzypkowska 

Kinga Kowalska 

Wowk Irena 

Sikorska Monika 

Marta Rutkowska 

 05.05.2023 r.  

Dzień dziecka  turnieje, rozgrywki 

sportowe 

Ariel Popławski Ewa Cieślak Urszula 

Morgiewicz 

Joanna Lewicka 

Wiesława Liszewska 

Joanna Skrzypkowska 

Ariel Popławski 

Magdalena Karpiniak 

Bogdan Szyszko 

Jerzy Kornas 

Wojtera Lidia 

Irena Wowk 

Mariola Zawisza 

A. Popławski 01.06.2023  

Egzamin na kartę 

rowerową 

  Jerzy Kornas  czerwiec 2023  
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Debata szkolna Debata 

Temat debaty 

zostanie ustalony z 

RSU 

 

 

Dyrektor 

D. Szczerba 

Błażewicz Ludmiła 

Kowalska Kinga 

Bogdan Szyszko 

Kowalska Kinga 21.06.2023 Udział w 

debacie 

biorą 

przedstawic

iele 

społecznośc

i szkolnej; 

uczniowie, 

rodzice i 

nauczyciele 

Zakończenie roku 

szkolnego  

    24.06.2023  

cały rok Realizacja 

comiesięcznych zadań 

certyfikacyjnych w 

ramach realizacji 

Programu Szkoła 

Myślenia Pozytywnego 

Różne formy 

aktywności 

społeczności 

szkolnej ( w 

zależności od 

tematyki zadania) 

Szczerba Dorota Błażewicz Ludmiła  

Domin Renata 

 

wychowawcy klas  

Szczerba Dorota cały rok  
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VI. Szkolny projekt - Mikołaj Kopernik 

Lp. Działanie Termin Klasa  Odpowiedzialni 

1. Komiks w j.angielskim o 

M.Koperniku 

XII.2022/I.2023 4-8  Paulina Oworuszko 

Lidia Wojtera 

2. Wycieczka do Fromborka 

- relacja, 

- opowiadanie 

 

X 2022  

XI 2022 

X  

4-8 Magdalena Kobiałko 

Anna Twardowska - Brzózka 

Bogdan Szyszko 

Robert Łaszczewski 

Agnieszka Miąsko 

3. Szlakiem Kopernika  X-XI 2022 V-VIII Marta Rutkowska 

Magdalena Karpiniak 

4. Konkurs wiedzy o Mikołaju 

Koperniku 

II  2023r. IV- VIII Irena Wowk 

5. Wycieczka do zamku w 

Olsztynie -M.  Kopernik 

 III a i III b Wiesława Liszewska 

Urszula Morgiewicz 

Joanna Lewicka 

6. Wycieczka do Lidzbarka 

Warmińskiego - M.  

Kopernik 

 Ia i Ib Joanna Skrzypkowska 

Anna Kornas 

Karolina Belka 

Katarzyna Pilecka 

7. Kopernik uwieczniony III 2023 VII AB Monika Sikorska 

8 Kopernik? A kto to taki? IX 22 -II 23 lekcje biblioteczne Ludmiła Błażewicz 

9 Kreatywnym okiem - Pan 

Kopernik mieszkał na 

Warmii 

 

Wystawa prac 

XII 22 -I 23 

 

 

II 23 

 

Prace plastyczne Domin Renata 

 

 

 

VII. Plan wycieczek szkolnych 
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Lp. Klasa Kierownik wycieczki Miejsce, cel wycieczki  
Termin 

wycieczki 

1. 4ab Paulina Oworuszko 

Magdalena Kobiałko-

Nowak 

1.Gdynia- Teatr 

muzyczny 

2.Pierwszy  Dzień 

Wiosny 

3. Dzień Dziecka  

 maj/czerwiec 

2023 

marzec 2023 

czerwiec 2023 

2. 5a, 6a Marta Rutkowska  Kętrzyn-Konsulat św. 

Mikołaja 

 17 listopada 

2022 

3. 5a,6a Marta Rutkowska  Olsztyn- Planetarium- 

 Ruch wirowy Ziemi 

 20 października 

2022 

4. 8a, 8b Bogdan Szyszko 

 

Jerzy Kornas 

Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku 

Centrum Nauki 

Eksperyment w Gdyni 

 wrzesień/paździ

ernik 2022 

5. 7a,7b Marta Rutkowska Arboretum w Kudypach- 

leśna ścieżka 

dydaktyczna 

 25 maja 2023 

6. 7,8 Lidia Wojtera Teatr Szekspirowski w 

Gdańsku 

 maj/czerwiec 

2023 

 VIIb Lidia Wojtera dzień dziecka-kino?   czerwiec 2023 

7. IIa, IIb Aleksandra Klisz-Przerwa 

Katarzyna Popławska 

Toruń - Zwiedzanie 

Starego Miasta, Żywe 

Muzeum Piernika 

 październik 2022 

8. IIa, IIb Aleksandra Klisz-Przerwa 

Katarzyna Popławska 

Kętrzyn - Konsulat 

Świętego Mikołaja 

 15 grudnia 2022 

9. IIa, IIb Aleksandra Klisz-Przerwa 

Katarzyna Popławska 

wycieczka na 

zakończenie roku 

szkolnego (do ustalenia 

z rodzicami na 

pierwszym zebraniu) 

 maj - czerwiec 

2023 

10 VI VIIa Irena Wowk 

Ariel Popławski 

opiekun - Ewa Cieślak 

Wycieczka szlakiem 

Kopernika Lidzbark 

Warmiński -  Termy 

  Olsztyn-  Zamek, 

spacer po starówce, 

kino 

 VI 

 

X,XI 
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11.  Ia, Ib Joanna Skrzypkowska 

Anna Kornas  

Karolina Belka 

Katarzyna Pilecka 

Olsztynek  wrzesień 2022 

12. Ia, Ib Joanna Skrzypkowska 

Anna Kornas  

Karolina Belka 

Katarzyna Pilecka 

 

Gdańsk, Gdynia  maj/czerwiec 

2023 

13 IIIa, III b Urszula Morgiewicz 

 

 

Olsztynek - skansen i 

huta szkła 

 wrzesień 2022 

14 IIIa, III b Joanna Lewica Olsztyn - Zamek - 

MIkołaj Kopernik - 

Planetarium 

 październik 2022 

15 IIIa, III b Urszula Morgiewicz 

 

Kętrzyn- Konsulat 

Świętego Mikołaja 

 9.11.2022r 

 

16 IIIa, IIIb Wiesława Liszewska 

 

Frombork -muzeum  

Mikołaja Kopernika 

  

marzec/kwiecień 

2023 

17 IIIa, IIIb Joanna Lewicka Toruń -muzeum  

Mikołaja Kopernika 

 czerwiec 2023 

VIII. Harmonogram konkursów 

Lp. Nazwa konkursu 

Osoby 

odpowiedzialne 

za organizację 

Termin konkursu / imprezy sportowej 

Uwagi 
Etap szkolny 

Etap 

rejonowy 

Etap 

wojewódzki 

1. Konkurs 

polonistyczny- 

literacki- 

opowiadanie 

twórcze 

Ania 

Twardowska-

Brzózka 

        x   2 grupy 

wiekowe 

IV-VI 

VII-VIII 

2. Konkurs 

matematyczny 
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3. Konkurs 

biologiczny 

Paulina 

Oworuszko 

      x   grudzień 2022- 

klasy 8-

krzyżówki 

genetyczne 

klasa 7- maj 

2023- 

anatomia i 

fizjologia 

człowieka 

4. Kangur 

matematyczny 

Magdalena 

Karpiniak 

   marzec 2023 

5. Konkurs 

ortograficzny 

Robert 

Łaszczewski 

Agnieszka Miąsko 

 

x   15.06.2023r. 

Dzień ortografii 

6. Konkurs 

recytatorski 

M.Kobiałko - 

Nowak 

   luty 2023 r. 

7. Konkurs 

geograficzny 

Marta Rutkowska x   marzec 2023 

8 konkurs 

przyrodniczy 

Marta Rutkowska marzec 

2023 

 marzec 2023 Ogólnopolski 

konkurs Nauk 

Przyrodniczych 

“ Świetlik” 

8 konkurs 

przyrodniczy 

Aleksandra Klisz-

Przerwa (dla klas 

I-III) 

luty 2023    

8. Konkurs 

historyczny 

Etap szkolny 

konkursu 

historycznego 

Szkolny konkurs 

historyczny - 

Dziesięć ważnych 

wydarzeń z 

historii Polski. 

 

listopad 

2022 

   

9. konkurs 

kuratoryjny z 

języka angielskiego 

Wojtera 

P.Oworuszko 

listopad    
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10. Konkurs SKO 

systematycznego 

oszczędzania kl. I-

III 

Urszula 

Morgiewicz 

wrzesień 

2022- 

kwiecień 

2023 

   

11. Konkurs języka 

angielskiego- 

Biskupiec 

Wojtera wiosna 2023 #   

12. Konkurs plastyczny 

SKO Zima 2022  kl. 

I-III 

Urszula 

Morgiewicz 

grudzień 

2022 

   

13. Konkurs plastyczny 

SKO Wiosna 2023  

kl. I-III 

Urszula 

Morgiewicz 

marzec 

2023 

   

14. Konkurs SKO- 

TalentowiSKO 

Urszula 

Morgiewicz 

  maj 2023  

15. Konkurs - Mistrz 

klas II i III gry w 

Warcaby  

Wiesława 

Liszewska 

Joanna Lewicka 

październik 

2022 

  klasy IIa - II b 

klasy IIIa - IIIa 

16. Kalendarz 

Adwentowy - 

konkurs 

matematyczno-

przyrodniczy 

Błażewicz L. 

Karpiniak M. 

Kornas J. 

Oworuszko P. 

Rutkowska M. 

Sikorska M. 

 

grudzień 

2022 

  klasy 7-8 

17. Konkurs 

Święto Pluszowego 

Misia na sportowo- 

o puchar 

przechodni 

Dyrektora Szkoły. 

Urszula 

Morgiewicz 

listopad/gru

dzień 2022 

  klasy I - III  

18. Konkurs 

plastyczno-

techniczny klas I-III 

- Kalendarz 

adwentowy 

Wiesława 

Liszewska 

Joanna Lewicka 

listopad - 

grudzień 

2022 

  3 grupy 

wiekowe 

kl. Ia - kl. Ib 

kl. IIa - kl. II b 

kl. IIIa - kl. III b 
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19. Turniej z podwórka 

na stadion o 

puchar Tymbarka  

Ariel Popławski  październik- 

grudzień 

maj 2 grupy 

kl. 2-3 

kl.4-5 

 

 

20 Konkurs literacki - 

zimowa 

rymowanka 

Katarzyna 

Popławska 

styczeń-luty   klasy I- III 

21 Mistrz skakanki - 

konkurs sportowy 

Mariola Zawisza październik 

- listopad 

   

IX.Harmonogram zebrań rady pedagogicznej 

Lp. Termin Tematyka/cel 

1.  Sierpień 

Zebranie organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym, informacja 

o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2022/2023 

Zebranie szkoleniowe- wartościowe szkoły, ocenianie komunikacja bez przemocy,  

2.  Wrzesień 
Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego 

Opiniowanie Programu wychowawczo -profilsktycxnego szkoły 

3.  Październik  Zebranie szkoleniowe- wartościowe szkoły 

4.  Listopad 

Zebranie  – omówienie efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej  

Zebranie szkoleniowe  

Opiniowanie projektu planu finansowego 

5.  Styczeń 
Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy 

szkoły 

6.  Luty  Zebranie szkoleniowe  

7.  Marzec  Zebranie szkoleniowe  

8.  Kwiecień Zebranie szkoleniowe- wartościowe szkoły 

9.  Maj  Zebranie – omówienie efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej 

10.  Czerwiec 

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku 

szkolnym 2022/2023 

Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/23 
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