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Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej  

nr 3/2021/2022 z dnia 31 sierpnia r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 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.), 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), 
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Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)  Minister Edukacji i Nauki 

ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Podstawowe kierunki obejmują 

  

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do 

życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego 

i dbałości o zdrowie. 

 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, 

edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. 

Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich 

uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej,  

   w tym uczeniu się dorosłych. 
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6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

PODSTAWĘ ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ STANOWIĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: 

 

1. WNIOSKI I REKOMENDACJE ZE SPRAWOWANEGO W SZKOLE LUB PLACÓWCE NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 

2021/2022, 

2. WYNIKI EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH – ANALIZY WŁASNE I RAPORT  OKE, 

3. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY LUB PLACÓWKI, 

4. WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2020/2021, 

5. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022,  

6. WNIOSKI SFORMUŁOWANE NA ZEBRANIU RADY PEDAGOGICZNEJ PODSUMOWUJĄCYM ROK SZKOLNY 2020/2021. 

7. RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ. 

8. WYNIKI KONTROLI PLANOWYCH I DORAŹNYCH KURATORIUM. 

 

 

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2021/2022: 

 

W roku szkolnym 2021/2022 należy: 

1. kontynuować współpracę z rodzicami w celu informowania o wynikach nauczania i zachowania dzieci,  

2. kontynuować działania służące integracji zespołu klasowego,  

3. upowszechniać osiągnięcia uczniów,  

4. współpracować z instytucjami wspomagającymi szkołę,  
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5. wzbogacać bazę szkoły w celu stworzenia jak najlepszych warunków do realizacji podstawy programowej,  

6. organizacji zajęć dla uczniów z opinią w celu objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”; pomagać uczniom ze specjalnymi potrzebami w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego 

7. skupiać się na prawidłowym procesie organizowania zajęć w sposób sprzyjający rozwojowi uwzględniający reżim sanitarny  

w związku z COVID19. 

8. motywować do systematycznej pracy i wspierać w osiąganiu lepszych wyników uwzględniając zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne uczniów w procesie kształcenia, 

9. należy kształtować u uczniów kompetencje kluczowe, należy  stwarzać  uczniom warunków do zdobywania następujących 

umiejętności: 

 

a. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 

b. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego; 

c. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł; 

d. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi 

wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 

e. rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

f. `praca w zespole i społeczna aktywność; 

g. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

 

 

10. analizować osiągnięcia uczniów, w planowaniu pracy uwzględniać wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych, 

11. uczyć tolerancji, prawidłowych postaw społecznych, szacunku do starszych, budować dobrą atmosferę w szkole, 

12. rozwijać kompetencje czytelnicze oraz upowszechniać czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży 
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13. rozwijać kompetencje informatyczne - wykorzystywać w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość, informować jak bezpieczne i efektywne korzystać z technologii cyfrowych 

14. zapewnić pełne  bezpieczeństwo uczniom  podczas zajęć szkolnych, przerw lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, 

15. skupiać się na prawidłowym procesie organizowania zajęć w sposób sprzyjający rozwojowi uwzględniający reżim sanitarny  

w związku z COVID19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZAS PRACY PLACÓWKI : 

ZAJĘCIA LEKCYJNE  -  7.45 - 15.00 
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1. Kalendarz roku szkolnego – zadania dyrektora szkoły określone w terminarzu: 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I TERMINY FERII I DNI WOLNYCH 

Zdarzenie Terminy 

SEMESTR I 

SEMESTR II 

od 1 września 2021 do 29 stycznia 2022 r. 

od 1 luty 2022 do 24 czerwca 2022 r. 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ  

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

1 września 2022 r. 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 - 31 grudnia 2021 r. 

FERIE ZIMOWE 14 – 27 lutego 2022 r. 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH (8 DNI) 

12 grudnia, 2021r. 7 stycznia 2022r., 24-26 maja 2022r (egzaminy ósmoklasisty)., 2 maja 2022r., 17 

czerwca, 22 czerwca 2022r. 

KONIEC ROKU SZKOLNEGO  24 czerwca 2022 r. 

FERIE LETNIE 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 
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Dni ustawowo wolne od pracy w 2022 roku 

 

Data Nazwa święta / wydarzenia 

1 stycznia  (sobota) Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki  

6 stycznia  (czwartek) Trzech Króli (Objawienie Pańskie)  

17 kwietnia  (niedziela) Wielkanoc 

18 kwietnia  (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny 

1 maja  (niedziela) Święto Pracy 

3 maja  (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja 

16 czerwca  (czwartek) Boże Ciało 

1 listopada  (wtorek) Wszystkich Świętych  

11 listopada  (piątek) Święto Niepodległości  

25 grudnia  (niedziela) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)  

26 grudnia  (poniedziałek) Boże Narodzenie (drugi dzień) 

 

 

 

https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/nowy_rok/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/trzech_kroli/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_kwiecien/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/wielkanoc/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_kwiecien/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/poniedzialek_wielkanocny/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/swieto_pracy/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_czerwiec/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/boze_cialo/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_listopad/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/wszystkich_swietych/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_listopad/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/swieto_niepodleglosci/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_grudzien/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/boze_narodzenie/2022
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_grudzien/2022
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PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

Zarządzanie i organizacja 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrekcja szkoły do końca sierpnia 

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły dyrektor, I. Chudzik, P. 

Gazda, J.Wołcz, rada 

pedagogiczna 

wrzesień 

Opracowanie/modyfikacja programu profilaktyczno-wychowawczego K. Bethoon, A. Piróg, 

wychowawcy 

do 17 września 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej wszyscy nauczyciele do 17 września 

Nowelizacja Statutu szkoły L. Perlak, K. Chmiel, H. 

Godek 

do 17 września 

Nowelizacja WSO M. Maziarz, I. Chudzik do 17 września 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły cały rok 

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym dyrektor szkoły  cały rok 

Promocja szkoły w środowisku M. Maziarz, wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 
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Baza szkoły- wyposażenie Dyrekcja cały rok, w miarę 

posiadanych środków 

BHP-zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki i pracy, 

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom 

dyrekcja, społeczny 

inspektor bhp  

cały rok 

Organizacja współpracy nauczycieli Dyrekcja, Liderzy 

Zespołów 

Przedmiotowych, wszyscy 

nauczyciele  

cały rok 

Pięcioletnia koncepcja planu rozwoju szkoły T. Majka Sierpień 2021r. 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze 

sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2020/2021 

Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do 

zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury 

Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Do 15 września 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Cały rok 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły Dyrektor szkoły Do końca kwietnia 

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych stopni awansu 

zawodowego 

Dyrektor szkoły, 

opiekunowie staży 

Cały rok 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy nauczyciele, plan 

promocji – M. Maziarz 

Cały rok 

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I Dyrekcja szkoły Kwiecień–sierpień 
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Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas VII, klasy dwujęzyczne I. Chudzik maj 

Zamówienia dotacyjne I. Chudzik, K. Chmiel,  

J. Ożóg, A. Kogut 

maj 

 

 

Nauczanie 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty  (także próbnych). 

Analiza oraz opracowanie ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji 

dyrekcja, zespoły przedmiotowe cały rok szkolny 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych dyrektor, przewodniczący zespołów 

Zespół matematyczno-przyrodniczy:  

P. Gazda 

Zespół humanistyczny: I. Chudzik 

Zespół wychowawczy: A. Piróg 

cały rok szkolny 

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb  

i możliwości uczniów 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 
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Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez 

indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału  

w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych Nauczyciele cały rok szkolny 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uczniem uzdolnionym wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Motywowanie uczniów do nauki wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania. Prowadzenie badań tzw. na wejście poprzez 

testy kompetencji dla uczniów klas 4 SP. 

 

dyrektor 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 

Edukacja czytelnicza nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele 

przed. hum. 

cały rok 

Edukacja matematyczno- przyrodnicza nauczyciele przedmiotów mat.-przyr. Cały rok 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli dyrektor szkoły raz w miesiącu 

Obserwacje zajęć dodatkowych, imprez i uroczystości szkolnych. Dyrektor według 

harmonogramu 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 
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Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli Dyrektor Raz w miesiącu 

Obserwacje lekcji – kształcenie rozwijające kreatywność i innowacyjność 

uczniów  

Dyrektor Według 

harmonogramu 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania 

wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

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 

 

Harmonogram konkursów – teczka Zespołów Przedmiotowych 

 

Wychowanie 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły wszyscy nauczyciele cały rok 

Integracja zespołów klasowych Wychowawcy, 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 
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Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz 

wycieczek 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, kuratorami 

sadowymi, MOPS, specjalistami. 

wychowawcy klas cały rok 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły Wychowawcy, nauczyciele Cały rok 

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego 

 

Opiekun Rady Samorządu 

Uczniowskiego – ks. Jakub Dzierżak 

cały rok 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie  

w środowisku lokalnym 

nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych, wychowawcy 

cały rok 

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych 

postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie 

wszyscy nauczyciele Cały rok 

Opracowanie programu Szkolnego Koła Caritas K. Bethoon, A. Piróg, J. Ożóg, ks. Jakub 

Dzierżak 

Wrzesień 

Edukacja czytelnicza Nauczyciele biblioteki, nauczyciele  Cały rok 

 

Zadania opiekuńcze 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej pedagog szkolny -  

A. Próg, wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 
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Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej pedagog szkolny -  

A. Próg, wychowawcy 

cały rok 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących wychowawcy klas, 

opiekunowie świetlicy 

cały rok 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej 

wychowawcy klas cały rok 

Zapewnienie obiadów w szkole i ciepłego napoju dyrektor, wychowawcy 

klas, stołówka 

cały rok 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie zajęć 

organizowanych w szkole i poza szkołą 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Dostosowanie przepisów RODO do potrzeb szkoły I. Chudzik, sekretariat Cały rok 

Procedury i zasady funkcjonowania Szkoły w czasie epidemii koronawirusa 

COVID-19 

M. Ślońska, T. Majka 

Wszyscy nauczyciele 

Cały rok 
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2. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych. EGZAMINY ÓSMOKLASISTY 

 

Egzamin Terminy 

EGZAMIN 

PRZEPROWADZANY  

W OSTATNIM ROKU NAUKI 

W SP: 

- JĘZYK POLSKI 

- MATEMATYKA 

- JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

a) język polski – 24 maja 2022 roku  

godz. 9.00 (jęz. polski) – 120 min. 

b) matematyka –  25 maja 2022 r.  

godz. 9.00  - (matematyka) – 100 min. 

c) język obcy nowożytny – 26 maja 2022 roku  

godz. 9.00 – 90 min. 

 

DODATKOWE TERMINY: 

- JĘZYK POLSKI 

- MATEMATYKA 

- JĘZYK  OBCY   NOWOŻYTNY  

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 

13-15 czerwca 2022 roku 

 

 

3. Zadania związane z systemem oceniania w szkole: 

 

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych: 

- pierwsza połowa stycznia 2022 roku 

- druga połowa czerwca 2022 roku 
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Terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych: 

- tydzień po klasyfikacyjnym zebraniu rady pedagogicznej 

 

Terminy wystawiania ocen/projektów ocen: 

- tydzień przed konferencją klasyfikacyjną 

 

Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną: 

- miesiąc przed wystawianiem oceny 

 

4. Terminarz zebrań rad pedagogicznych: 

Sierpień 2021, wrzesień 2021, styczeń 2022, czerwiec 2022 i wg potrzeb 

 

5. Terminy zebrań z rodzicami: 

wrzesień 2021, listopad 2021, styczeń 2022, kwiecień 2022 

 

6. Działania związane z awansem zawodowym (m.in. harmonogram działań dyrektora szkoły, lista nauczycieli rozpoczynających i 

kontynuujących staż): mgr Joanna Ożóg na nauczyciela dyplomowanego. 

 

7. Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i pracy: 

− Przeglądy szkół pod kątem bezpieczeństwa: dwa razy w roku (wakacje, ferie zimowe). 

− Kontrola badań okresowych i szkoleń z zakresu bhp:  mgr Leszek Ożóg, na bieżąco. 

− Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych: wszyscy nauczyciele. 
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− Termin przeprowadzenia próbnej ewakuacji szkoły: czerwiec 2022r. 

− Społeczny inspektor BHP: K. Bethoon 

− Społeczny zastępca dyrektora: P. L. Zwoliński, M. Maziarz 

− Opiekun pokoju nauczycielskiego: A. Piróg 

 

8. Terminy przygotowań sprawozdań, raportów i informacji: 

− Sprawozdania SIO: sekretariat szkoły - wrzesień, na bieżąco. 

− Terminarz przygotowania „Planu nadzoru pedagogicznego”: dyrektor do 15 września. 

− Sprawozdanie z realizacji „Planu nadzoru pedagogicznego”: dyrektor do 31 sierpnia. 

− Sprawozdanie z planu doskonalenia nauczycieli i przygotowanie działań na kolejne lata: dyrektor, sierpień/ wrzesień . 

− Sprawozdania z realizacji planu finansowego: dyrektor, wrzesień/ październik. 

− Przedstawienie planu finansowego na nowy rok – październik. 

 

9. Promocja szkoły (zadania, zespoły, terminy, imprezy i uroczystości) – M. Maziarz, ks. J. Dzierżak 

 

 

Lp. Zadanie 
Osoby odpowiedzialne 

 

Termin 

realizacji 

1. 

Wykorzystywanie przedmiotów  

z nazwą i logo szkoły: papier  

z nadrukiem firmowym, koperty i zaproszenia. 

Dyrektor szkoły, 

 nauczyciele 

 

wrzesień 
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2.  

Uaktualnienie prezentacji multimedialnej o historii szkoły 

 i wykorzystanie jej podczas obchodów Święta Patrona. 
      p. Małgorzata Maziarz 

p. Lucyna Perlak 

 

październik 

3.  Udział pocztu sztandarowego podczas obchodów świąt państwowych oraz 

uroczystości patriotycznych ( Msza w Turzy, Święto Niepodległości, 3-go Maja 

itp.) 
Dyrektor Szkoły,  opiekun 

pocztu sztandarowego 

cały rok 

szkolny 

4.  

Uaktualnianie tablicy promującej osiągnięcia uczniów Wyznaczeni nauczyciele 

 

 

cały rok 

szkolny 

5. Prowadzenie  strony internetowej szkoły, zamieszczanie na stronie informacji  

z życia szkoły 

p. Piotr Gazda 

 

cały rok 

szkolny 

6. Udział pocztu sztandarowego  

w uroczystościach kościelnych  

i środowiskowych (Odpust Parafialny, Wszystkich Świętych, Boże Ciało) 

Opiekun pocztu 

sztandarowego 

 

listopad, 

czerwiec, 

 lipiec 

7.  

Przygotowanie kartek świątecznych, stroików  

dla władz i przyjaciół szkoły. 

Przewodniczący 

szkolnego zespołu ds. 

promocji szkoły 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

 

grudzień 

marzec 
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8. Nagłaśnianie informacji  

o wydarzeniach z życia szkoły  

w mediach – artykuły do Kuriera Sokołowskiego 

Nauczyciele organizujący 

daną uroczystość szkolną 

 

cały rok 

szkolny 

9. Organizowanie różnorodnych imprez szkolnych (np. Święto Patrona, Choinka, 

Dzień Mamy, Dzień Taty, wieczorki poetyckie, pokazy naukowe), w których 

uczestniczą rodzice, 

przedstawiciele władz oraz zaproszeni goście* 

Wyznaczeni do zadań 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

10. Organizacja uroczystości i imprez szkolnych kultywujących tradycje 

szkolne i ogólnopolskie: rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klasy 

pierwszej, pożegnanie uczniów kończących szkołę. 

Przewodniczący 

szkolnego zespołu ds. 

promocji szkoły 

Osoby wyznaczone do 

poszczególnych zadań 

oraz wyznaczeni 

uczniowie 

Zgodnie z 

kalendarium 

11. Kontynuowanie  współpracy z innymi placówkami edukacyjnymi, np. zapraszanie 

do udziału we wspólnych imprezach, akcjach i uroczystościach* 

Przewodniczący 

szkolnego zespołu ds. 

promocji szkoły 

Dyrektor Szkoły 

 

Cały rok 

szkolny 
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12. Działalność wolontariatu szkolnego  (Szkolnego Koła CARITAS, organizacja 

kiermaszów i zbiórek na cele charytatywne. 

Opiekun Szkolnego Koła 

CARITAS 

Członkowie CARITAS 

Cały rok 

szkolny 

13. Stworzenie bogatej oferty edukacyjnej  

w formie zajęć pozalekcyjnych i kół 

zainteresowań. 

 

Dyrektor Szkoły 

Nauczyciele prowadzący 

koła zainteresowań 

Cały rok 

szkolny 

14. Udział w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach międzyszkolnych, 

gminnych, powiatowych, wojewódzkich 

i innych* 

Nauczyciele 

poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, uczniowie 

w terminach 

konkursów 

15. Udział w targach edukacyjnych* Dyrektor szkoły 

Członkowie zespołu ds. 

promocji 

w terminach 

organizacji 

targów 

16. Promocja szkoły na portalach społecznościowych Przewodniczący szkolnego 

zespołu ds. promocji 

szkoły 

Nauczyciele i 

uczniowie 

cały rok 

szkolny 

17. 

Organizacja spotkań ze znanymi i ciekawymi osobami* 

Członkowie zespołu ds. 

promocji szkoły 

Cały rok 

szkolny 
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18. Przygotowanie i prezentowanie osiągnięć i potencjału szkoły  

w środowisku: umiejętności, możliwości, artystycznych uczniów  

w postaci wystaw prac podczas uroczystości organizowanych dla środowiska 

lokalnego, występów artystycznych uczniów podczas obchodów tych 

uroczystości ( Dzień Chorego, Parafiada) oraz uroczystości wpisanych w tradycję 

szkoły (Dzień Babci i Dziadka).  

Osoby wyznaczone do 

poszczególnych zadań: 

nauczyciele i uczniowie 

Cały rok 

szkolny 

19. 

Eksponowanie dyplomów, pucharów  

i innych nagród potwierdzających osiągnięcia uczniów w konkursach 

przedmiotowych i artystycznych 

 w gablotach na korytarzach szkolnych 

Przewodniczący szkolnego 

zespołu ds. promocji 

szkoły 

Wyznaczeni nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

20. Prowadzenie kroniki szkoły  

w celu utrwalenia najważniejszych wydarzeń z dziejów placówki. 
 

Wyznaczony nauczyciel 

Cały rok 

szkolny 

21.  Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców* Wszyscy nauczyciele Zgodnie z 

kalendarium 

22. Czynny udział w liturgii mszy św. (śpiewy, czytania, udział  

w nabożeństwach zarówno uczniów jak i nauczycieli) 

 

Nauczyciel religii 

Ks. Jakub Dzierżak 
Cały rok 

szkolny 
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23. Udział dzieci i młodzieży szkolnej  

w wakacyjnych rekolekcjach* 

Nauczyciel religii 

Ks. Jakub Dzierżak 
Lipiec 

sierpień 

Małgorzata Maziarz, ks. Jakub Dzierżak 

 

*Realizacja zadań uzależniona od obowiązujących aktualnie obostrzeń związanych z zagrożeniem  Covid 19.



Lp. Kalendarz imprez oraz uroczystości szkolnych Termin Odpowiedzialny 

1.  

   

Agresja ZSRR na Polskę – zbrojna napaść dokonana  

17 września 1939 przez ZSRR. 

17 wrzesień p. J. Rembisz, p. T. Majka 

2.  Święto Patrona Szkoły  12 październik p. L. Perlak,  p. M. Maziarz,  

3.  Dzień Edukacji Narodowej 12 październik RSU 

4.  Pasowanie na ucznia klasy 1 wrzesień/październik p. H. Godek 

5.  Pasowanie na czytelnika wrzesień/październik p. J.Ożóg,  

6.  Konkurs Piosenki Religijnej „Śpiewaj duszo ma” październik p. H. Godek 

7.  Konkurs piosenki obcojęzycznej październik p. A. Kogut, p. I. Chudzik, P. J. 

Świątoniowska 

8.  Rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopad ks. J. Dzierżak, p. T. Majka, S. 

Sondej 

9.  Tydzień życzliwości  A.Piróg, K. Bethoon, J. Ożóg 

10.  Narodowe czytanie  listopad p. polonistki 

11.  Andrzejki 29 listopad w klasach  

12.  Mikołajki 6 grudzień w klasach 

13.  Rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 13 grudzień p. K. bethoon, A. Piróg 

14.  Wigilijka szkolna, Jasełka grudzień w klasach 

15.  Wieczór poezji śpiewanej styczeń p. L. Perlak, ks. J. Wołcz, p. P 

Smotryś 

16.  Konkurs pięknego czytania luty nauczyciele nauczania 

wczesnoszkolne, p. J. Ożóg 
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17.  Dzień Babci i Dziadka 22 styczeń w klasach  

18.  Rekolekcje kwiecień księża  

19.  Pierwszy dzień wiosny 21 marzec RSU 

20.  Poranek Wielkanocny kwiecień w klasach 

21.  Konkurs ortograficzny kwiecień p. L. Perlak, p. M. Ślońska,   

p. J. Ożóg  

22.  Kartki świąteczne, e-kartki grudzień p. M. Maziarz, p. I. Chudzik 

23.  Narodowe czytanie Listopad p. M. Ślońska, p. L. Perlak 

24.  Światowy Dzień Ziemi marzec, kwiecień p. M. Maziarz, p. Gumienny 

19. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 30 kwiecień Ks. J. Dzierżak, p. J. Ożóg 

20. Konkurs „Pierwiastki życia” (prace plastyczne) czerwiec p. M. Maziarz 

21. Dzień Mamy i Taty 24 maj nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej,  

w klasach 

22. Dzień Dziecka 31 maj nauczyciele wychowawcy 

23. Pokazy z chemii i fizyki listopad p. M. Maziarz 

24. Dzień Sportu (połączony z Dniem Dziecka) czerwiec p. J. Wołcz 
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23. Pożegnanie klasy ósmej czerwiec wychowawca klasy 8 i 7 

24. Zakończenie roku szkolnego czerwiec RSU 

25. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023, pasowanie na 

ucznia 

wrzesień p. A. Kogut 

 

 Gazetka Odpowiedzialni 

1. Klasa 1 + gazetka obok klasy p. H. Godek 

2. Klasa 2 + gazetka obok klasy p.  K. Chmiel 

3. Klasa 3 + gazetka obok klasy p.  A. Kogut 

4. Gazetka „obok ksero” p.  J. Ożóg 

5. Gazetka obok schodów „osiągnięcia” p.  M. Ślońska 

6. Gazetka polonistyczna (górny korytarz) p. L. Perlak, p. M. Ślońska 

7. Gazetka j. angielskiego (górny korytarz) + sala 

angielskiego nr 8 

p. A.Kogut, p. I. Chudzik 

8. Gazetka RSU i biblioteki  (górny korytarz) p. J. Ożóg, opiekun RSU 

9. Gazetka informacyjna p. M. Maziarz 

10. Gazetka SKKT p. J. Wołcz 

11. Gazetka sportowa p. K. Bethoon, p. J. Wołcz 

12. Gazetka przy szatni p. P. Gazda, p. J. Rembisz 

13. Gazetka biblioteczna p. J. Ożóg 
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14. Klasa Religijna, sala nr 7 + gazetka religijna na dolnym 

korytarzu 

ks. Jakub Dzierżak 

15. Gazetka rodzica p. K. Chmiel 

16. Gazetka pedagoga szkolnego (korytarz górny) p. A. Piróg 

Planowane wycieczki szkolne 

1. Data Cel Osoby odpowiedzialne  

1.   IX 

 

 

IX 

Wycieczka do miejsca pamięci narodowej, straconych 

przez NKWD w 1944 roku więźniów politycznych w 

okolicznych lasach Miejsce egzekucji nazwano Małym 

Katyniem. 

Wycieczka do Krynicy, muzeum przyrodnicze Ciężkowice, 

Skamieniałe Miasto – rezerwat przyrody nieożywionej.  

T. Majka  

 

 

J. Wołcz, I. Chudzik 

2 IV / V   

3. X, 2 dni   

4. X   

5. V, 2 dni   

6. IV   

7. V-VI, 2 dni   

8. V 2020   

9. X lub VI   
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WNIOSKI- Sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022: 

 

1. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2020/2021 przebiegła zgodnie z planem. 

2. Istnieje w szkole zgodność realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

innej działalności statutowej szkoły z przepisami prawa. 

3. W ramach wspomagania nauczyciele otrzymali wsparcie w zakresie efektywności procesów edukacyjnych poprzez 

podniesienie ich kompetencji w zakresie monitorowania własnej pracy oraz kształtowania postaw uczniów zgodnie  

z ich potrzebami rozwojowymi, w tym:  

a) mają wiedzę na temat organizowania procesu monitorowania swojej pracy w zakresie realizacji podstawy programowej;  

b) monitorują realizację podstawy programowej zarówno w części dydaktycznej jak i wychowawczej;  

c) uczestniczą w szkoleniach rady pedagogicznej,  

d) pracują w zespołach lub indywidualnie,  

e) realizują innowacje pedagogiczne (w roku szkolnym 2020/2021: M. Maziarz, I.Chudzik, H. Godek, J. Ożóg)., 

. 

10. IX / X   

11. VI   

12. XI – V   

13. XII   
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4. Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i procedur innowacji pedagogicznych w szkole 

odbywało się poprzez: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego w konfrontacji z programami nauczania i zapisami 

w dokumentach szkoły; obserwację lekcji ze zwróceniem uwagi na systematyczność realizacji podstawy programowej  

z poszczególnych edukacji i na określonym poziomie; badanie wyników nauczania; dostosowania bazy lokalowej  

i uzupełnienie zasobów biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych; zwiększenie wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie 

monitorowania swojej pracy w zakresie realizacji podstawy programowej. 

5. Staż w omawianym okresie przebiegał zgodnie z przyjętym planem. 

6. Motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego odbywało się poprzez: zbadanie potrzeb szkoleniowych 

nauczycieli; planowanie w nauczycielskich zespołach przedmiotowych; monitorowanie pracy zespołów; przyznanie dodatków 

motywacyjnych, przyznanie nagród dyrektora szkoły i nagród burmistrza; podawanie informacji o nowościach pedagogicznych 

i szkoleniach. 

7. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, uczniów i nauczycieli (formularze Google). Prawa dziecka w naszej 

szkole są przestrzegane, nie było w tym zakresie żadnych skarg. Obserwacje nauczycieli wskazują na to, że wciąż jest  

potrzeba zwiększenia naszych oddziaływań na wzajemne relacje między uczniami a w szczególności integracji w społeczności 

uczniowskiej. Te działania są oczywiście zapisane w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, ale istnieje potrzeba 

zwiększenia oddziaływania w tym zakresie wychowawców.  

8. Obserwacje dyrektora szkoły prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

potwierdzają planowość tych działań. 

9. Nauczyciele są odpowiednio inspirowani do podejmowania innowacji pedagogicznych i wdrażają je w życie. zaplanowano 

nowe innowacje na rok 2021/2022: 

• M. Maziarz: „Eksperymenty dla ciekawych świata”.  

• J. Ożóg: „Ekologiczna świetlica”; „Gry i zabawy z literaturą”. 
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• I. Chudzik: „Efektywna nauka angielskiego słownictwa z platformą internetową Insta.Ling”. 

• A. Kogut: „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” dla kl.3. 

• J. Dzierżak: „Effatha, otwórz się na świat gestów  

 

Zalecenia dyrektora 

Wnioski do dalszej dyrektora ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2020/2021  

 

1.  Konieczność przestrzegania przepisów BHP, bezpieczeństwa uczniów, w tym realizacja wytycznych GIS i MZ. 

2. Systematyczna współpraca nauczycieli w kwestii planowania procesów edukacyjnych i wychowawczych mając na uwadze kierunki 

polityki oświatowej państwa. 

3. Wyniki kontroli prowadzenia dokumentacji ( e-dzienniki, arkusze, dzienniki dodatkowe) są niezadowalające. Konieczność 

przestrzegania przez nauczycieli przepisów dotyczących dokumentacji oraz terminowości. 

4. Prawidłowość zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z orzeczeniami i opiniami. Odpowiednie zapisy w 

rozkładach materiału oraz PSO, indywidualizacja pracy  

na lekcji. 

W   przyszłym   roku   szkolnym   należy   zorganizować   cykl   szkoleń   dotyczących indywidualizacji pracy z uczniami. 

5. Sposoby udzielania informacji zwrotnej uczniom w odniesieniu 

 do kryteriów oceniania. 

6. Potrzeba wzmocnienia kompetencji informatycznych nauczycieli . Wykorzystywać w pracy z uczniem metody multimedialne. 

Niektórzy nauczyciele   sporadycznie   posługują   się   tablicą   interaktywną   oraz  programami multimedialnymi. 

 

 


