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I. DZIAŁ PRACY DYDAKTYCZNEJ 

Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Współpracujący Termin 

 

 

 

 

 

1. 

Posiedzenia Rady 

Pedagogicznej, 

szkolenia  

i warsztaty dla 

nauczycieli 

1.Rada rozpoczynająca rok szkolny 2022/2023.  
dyrektor wicedyrektorzy 29 sierpnia 2022 r. 

 

2. Szkolenie nauczycieli z zakresu wykorzystywania 

dziennika elektronicznego dyrektor D. Zieniuk 1 września 2022 r. 

3. Zatwierdzenie szkolnych programów  

i planu pracy szkoły. dyrektor wicedyrektorzy 
13 września2022 r. 

4. Rada szkoleniowa + sprawy bieżące dyrektor wicedyrektorzy 
15 listopada 2022 r. 

5.Rada klasyfikacyjna i analityczna za  

I okres 2022/2023 dyrektor wicedyrektorzy, nauczyciele  24 stycznia 2023 r. 

6. Rada szkoleniowa 
dyrektor wicedyrektorzy  Listopad 2022 r. 

7. Rada klasyfikacyjna 
dyrektor wicedyrektorzy, nauczyciele 13 czerwca 2023 r. 

8. Analiza pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 wicedyrektorzy wychowawcy, liderzy zespołów, pedagog, psycholog 26 czerwca 2023 r. 

 

 

2. 

Organizacja 

pracy zespołów 

przedmiotowych 

1. Weryfikacja planów pracy na rok szkolny 

2022/2023, analiza i modyfikowanie planów 

dydaktycznych i PSO 

 

członkowie zespołów 

wrzesień 2022 r. 

Zespół nauczycieli klas I  

Zespół nauczycieli klas II 

Zespół nauczycieli klas III 

lider – A. Włódarczyk 

kl. I 

lider – A. Wysocka  

kl. II  

lider – B. Kubiak kl. III 

Zespół nauczycieli języka polskiego, historii 

i biblioteki 
lider – K. Stanicka 

  

Zespół nauczycieli WOS, EDB, WDŻR, doradztwa 

 zawodowego 

 

lider – D. Zawiski 
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Zespół nauczycieli matematyki i fizyki lider – I. Bouaroua 

Zespół nauczycieli języków obcych lider – M. Garstecka 

Zespół nauczycieli muzyki, techniki, plastyki  

i informatyki 
lider – A. Pasternak 

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego lider – W. Betka 

Zespół nauczycieli religii lider – W. Mierzwiak 

Zespół nauczycieli przyrody, biologii, geografii i 

chemii 
lider – J. Przedwojska 

2. Diagnoza edukacyjna – określenie potrzeb 

 i możliwości każdego ucznia  

z uwzględnieniem wyników poprzedniego etapu 

edukacyjnego  

liderzy nauczyciele uczący wrzesień 2022 r. 

3. Monitorowanie podstawy programowej  

z uwzględnieniem warunków realizacji podstawy 
liderzy nauczyciele uczący na bieżąco 

4. Zbieranie informacji o sukcesach uczniów liderzy członkowie zespołu przed posiedzeniami 

klasyfikacyjnym RP 

5. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań 

zawartych w planie pracy każdego z zespołów. 
liderzy członkowie zespołu czerwiec 2023 r. 

 

3. 

Sprawowanie 

opieki nad 

praktykantami 

 i nauczycielami 

odbywającymi 

staż zawodowy 1. Pełnienie funkcji opiekuna dla nauczycieli 

odbywających staż zawodowy 

 

 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 

nauczyciele odbywający staż: 

G. Karoń opiekunem M. Czechowska 

R. Czechowska opiekunem M. Michaluk 

K. Dolata opiekunem M. Wojtusik 

I. Bouaroua opiekunem A. Ignasiak 

M. Siwak opiekunem A. Czarneckiej 

 

do 31 maja 2023 r. 

do 31 maja 2023 r. 

do 31 maja 2024 r. 

do 31 maja 2024 r. 

do 31 maja 2023 r. 

 

4. 
Nauczanie 

wielopoziomowe 

1. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

mających trudności w nauce z klas I-III oraz IV-VIII    

w ramach pomocy psychologiczno -pedagogicznej  

dyrektor, 

wicedyrektorzy 
nauczyciele uczący, pedagog 

wrzesień / październik 

2022 r. 
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2. Zorganizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci  

z klas I-VIII. Objęcie pomocą logopedyczną uczniów 

potrzebujących wsparcia w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 
logopedzi 

wrzesień / październik 

2022 r. 

3. Stworzenie uczniom możliwości poszerzania 

wiedzy, doskonalenia umiejętności i rozwijania pasji 

oraz wspomaganie w ich indywidualnym rozwoju 

poprzez: 

a)  umożliwienie konsultacji z nauczycielem po 

lekcjach, uczestnictwo w zajęciach kół 

przedmiotowych, artystycznych, sportowych 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 

nauczyciele 
wg harmonogramu zajęć 

pozalekcyjnych 

b) udział w konkursach przedmiotowych, projektach, 

programach i zawodach sportowych 

 

 

nauczyciele organizujący konkursy 

 i imprezy, opiekun SU 

 

 

wg planu pracy szkoły 

 

 

c) uczestnictwo w uroczystościach, apelach  

i imprezach szkolnych oraz pozaszkolnych, pracę  

w Samorządzie Uczniowskim 

d) korzystanie z wszelkiego rodzaju wydawnictw 

informacyjnych, biblioteki, centrum multimedialnego 

w celu samodzielnego zdobywania wiedzy 

bibliotekarze 
 

cały rok 

e) podniesienie jakości kształcenia i efektów 

nauczania poprzez: 

* stosowanie nowatorskich form i metod pracy 

dydaktycznej 

* realizację zadań określonych w podstawie 

programowej 

* rozwijanie twórczego myślenia uczniów 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

cały rok 

 

  

f) kontynuację programów edukacyjnych zawartych 

 w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania 
wszyscy nauczyciele cały rok 

g) udział uczniów w spektaklach teatralnych w 

ramach programu „Internetowy Teatr TVP dla szkół” 

Nauczyciele poloniści i nauczyciele klas I-III wg harmonogramu 

h) Udział uczniów klas I-III i IV- VIII w spektaklu 

teatralnym NTE (Narodowy Teatr Edukacji)  

wychowawcy klas luty 2023 r. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzenie 

poziomu wiedzy                                        

i umiejętności 

1. Opracowanie planów dydaktycznych: 

a) kl. I - III edukacja wczesnoszkolna 

b) kl. IV – VIII z uwzględnieniem wymagań 

edukacyjnych na poszczególne oceny(analiza 

i korekta przedmiotowych zasad oceniania) 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 

 

wszyscy nauczyciele 10 września 2022 r. 

2.  Diagnoza w klasach IV i VIII: 

   J. polski  

 

 

 

 

 Matematyka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. angielski  

 

 

 

 

 

 J. niemiecki 

 

 

 

 

 

Chemia kl. VIII 

wicedyrektorzy 

 

Nauczyciele j. polskiego: 

Katarzyna Frankowska 

Danuta Koprowska 

D. Czechowska 

E. Zawiska 

E. Kowala 

 

 

Nauczyciele matematyki: 

M. Bosiacka 

B. Grześ-Rojek 

I. Bouaroua 

 

A. Ignasiak 

 

Nauczyciele j. ang.: 

R. Czechowska 

M. Milewska 

M. Skrzypczak 

M. Michaluk 

 

 

Nauczyciele j. niem.: 

L. Garstecka 

D. Rzepecka 

K. Cieciura 

W. Banasz 

wrzesień 2022 r. 

 

3. Próbny egzamin 8-klasisty: j. polski, matematyka, 

 j. obce 

 

Egzamin właściwy  8- klasisty      

 

 

 

 

 

 

dyrektor  

Odpowiedzialni za analizę wyników 

Egzamin próbny:                   

j. polski- D. Czechowska 

matematyka- M. Bosiacka 

j. angielski- M. Skrzypczak 

j. niemiecki- K. Cieciura 

Egzamin właściwy: 

j. polski – D. Koprowska 

matematyka – B. Grześ-Rojek 

j. angielski- M. Michaluk 

j. niemiecki – M. Garstecka 

styczeń 2023 r. 

sierpień 2023 r. 
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4. Zaplanowanie w planach dydaktycznych możliwie 

dużej liczby godzin na powtórzenie 

i utrwalenie materiału 

wicedyrektorzy  
przede wszystkim  

nauczyciele j. polskiego, matematyki, języków obcych 
cały rok 

5. Zapoznanie uczniów oraz rodziców z:                     

a) wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania  

b) przedmiotowymi zasadami oceniania  

i sposobami sprawdzania osiągnięć  

z poszczególnych przedmiotów 

dyrektor nauczyciele przedmiotów 

na pierwszych lekcjach 

danego przedmiotu  

i na pierwszym zebraniu                        

z rodzicami – wrzesień 

2022r. 

6. Ocenianie wielopłaszczyznowe, rytmiczne, jawne, 

z uwzględnieniem zaleceń PPP dotyczących 

dostosowania wymagań do możliwości ucznia 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 
nauczyciele cały rok 

7. Stosowanie oceniania kształtującego, oceny 

koleżeńskiej i samooceny, które wspomagają proces 

uczenia się 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 
wszyscy nauczyciele cały rok 

8. Ocenianie z muzyki, plastyki, techniki, 

wychowania fizycznego z uwzględnieniem wysiłku 

wkładanego przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych przedmiotów 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 

nauczyciele plastyki, muzyki, techniki, wychowania 

fizycznego 
cały rok 

9. Uaktualnienie szkolnego zestawu programów 

nauczania i podręczników szkolnych 
dyrektor wicedyrektor I etapu edukacyjnego 

wrzesień 2022 r.  

czerwiec 2023 r. 

10. Dokonanie wyboru podręczników  

i ćwiczeń (możliwie jednolitych dla danego poziomu 

klas) tak, aby zapewnić możliwość ich sukcesywnego 

użytkowania 

wicedyrektorzy wszyscy nauczyciele kwiecień, maj 2023 r. 

11. Kontynuowanie systemu wyróżnień dla uczniów 

klas III oraz absolwentów szkoły i ich rodziców. 

Nagradzanie dyplomem uczniów klas IV –VIII którzy 

otrzymali świadectwo z paskiem 

dyrektor Rada Rodziców, wychowawcy czerwiec 2023 r. 

6. 
Konkursy 

szkolne 

I. Organizacja konkursów szkolnych i gminnych 

1. Bieg „Fair play” 
wicedyrektorzy 

P. Kania + nauczyciele wychowania fizycznego wrzesień 2022 r. 

2. Szkolny  konkurs Recytatorski “W Hołdzie 

Ojczyźnie” 
D. Czechowska, E. Zawiska październik 2022 r. 
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3. Konkurs Plastyczny „Jesienne kolory” dla klas I-III 
wicedyrektorzy K. Kamińska, I. Górniak październik 2022 r. 

4. Konkurs na Plakat dla kl. I-III ,,Profilaktyka 

uzależnień od Internetu” 

 

K. Kamińska, I. Górniak listopad 2022 r. 

5. Konkurs „Talenciaki Trójeczki”  
J. Kania, A. Pasternak, D. Zieniuk 

listopad/grudzień  

2022 r. 

6. Szkolny Konkurs Plastyczny „Przemocy stop” 
I. Górniak, A. Pasternak grudzień 2022 r. 

7. Szkolny Konkurs Plastyczny - "Kartka 

Bożonarodzeniowa” 
J. Kania, A. Pasternak grudzień 2022 r. 

8. Szkolny konkurs plastyczny dla klas I – III na 

plakat „Mikołaj i ja’’ 
K. Kamińska, I. Górniak grudzień 2022 r. 

9. Szkolny konkurs na kalendarz adwentowy w j. 

niemieckim  
D. Rzepecka, M. Garstecka grudzień 2022 

10. Szkolny Konkurs Recytatorski „Mickiewiczowi- 

potomni” 
D. Koprowska, K. Stanicka grudzień 2022 r. 

11. Świetlicowy konkurs plastyczny – „Najpiękniejsza 

choinka” 
M. Wojtusik grudzień 2022 r. 

12. „Bezpieczne ferie” – konkurs plastyczny J. Daleka styczeń / luty 2023 r. 

13. Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej J. Kania, A. Pasternak      styczeń 2023 r. 

14. Konkurs Plastyczny dla kl. I-III ,,Pejzaż zimowy” 

 K. Kamińska, I. Górniak 
styczeń 2023 r. 

15. Szkolny Konkurs Plastyczny na Kartkę 

Walentynkową kl. IV-VIII 
S. Sell, A. Pasternak, K. Stanicka  

luty 2023 r. 

16. Szkolny Konkurs Recytatorski „Miłość niejedno 

ma imię” kl. IV-VIII 

 

D. Czechowska, E. Zawiska, K. Frankowska 

 

 

luty 2023 r. 

17. Szkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniu 

Wielkopolskim 

R. Piechowiak, J. Grabowska styczeń  2023 r. 

18. Szkolny konkurs ,,Mini Playback Show’’ dla klas 

I-III 
A. Czarnecka, K. Kamińska styczeń 2023 r. 

20. Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej w ramach 

szkolnego kalendarza sportowego 
W. Jóźwiak, M. Daleki styczeń 2023 r. 

21. Szkolny  Konkurs Ortograficzny 

 kl. IV-VIII 
D. Czechowska, K. Frankowska luty 2023 r. 

21. Szkolny Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom" 
D. Zawiski luty/marzec 2023 

22. Quiz wiedzy o zwiastunach wiosny dla klas I - III A. Wysocka, K. Dolata marzec 2023 r. 
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23. Dzień samorządności 
A. Ignasiak marzec 2023 r. 

24. Szkolny Konkurs Wiedzy Informatycznej klas V-

VII 
D. Zieniuk, K. Stanicka marzec 2023 r. 

25. Konkurs Plastyczny dla kl. I-III ,,Symbole 

Wielkanocne” 
K. Kamińska, I. Górniak marzec 2023 r. 

26. Konkurs na Kartkę Wielkanocną w języku 

niemieckim i  języku angielskim 

K. Cieciura, M. Garstecka, D. Rzepecka, M. Milewska, 

R. Czechowska 
marzec 2023 r. 

27. Szkolny Konkurs Chemiczny dla klas VIII 
W. Banasz marzec 2023 r. 

28. Szkolny Konkurs Biblijny 
 

 

 

 

 

 

wicedyrektorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Mierzwiak 
marzec/kwiecień  

2023 r. 

29. Konkurs wiedzy o św. Patryku 
M. Michaluk, M. Skrzypczak marzec 2023 r. 

30. Szkolny Konkurs Taneczny "Cheerleaders" 
nauczyciele wychowania fizycznego  marzec 2023 r. 

31. Szkolny Konkurs Biologiczny dla klas VIII 
D. Goślińska marzec 2023 r. 

32. Świetlicowy konkurs wiedzy- „Dbam o zdrowie” 
M. Wojtusik kwiecień 2023 r. 

33. Konkurs wiedzy o uzależnieniach dla klas IV 
M. Hajt kwiecień 2023 r. 

34. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły – 

rocznik 2007 i młodsi 
W. Jóźwiak, M. Daleki, K. Fudziński kwiecień 2023 r. 

35. Szkolny Konkurs Wiedzy o Środowisku 

społeczno- przyrodniczym dla klas III 
S. Mickiewicz, G. Karoń Kwiecień/maj 2023 r. 

36. Konkurs j. angielskiego klas IV-VI oraz VII-VIII 

,,Listen and do it” 

R. Czechowska, M. Milewska, M. Skrzypczak,            

M. Michaluk 

 

maj 2023 r. 

37. Szkolny Konkurs Ortograficzny klas III 
B. Kubiak 

D. Hajt 
maj 2023 r. 

38. Szkolny Konkurs Pięknego Pisania dla uczniów 

klas I 
A. Wysocka 

K. Dolata 
maj 2023 r. 

39. Szkolny Konkurs Matematyczny klas I G. Karoń maj / czerwiec 2023 r. 

40.  Szkolny Konkurs Geograficzny dla klas VII-VIII J. Przedwojska  maj 2023 r. 
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41. Szkolny konkurs ,,Weltschprachen Kinder’’  

 

 

wicedyrektorzy 

D. Rzepecka, K. Cieciura, M. Garstecka maj 2023 r. 

42. Szkolny Konkurs języka niemieckiego dla klas V D. Rzepecka maj 2023 r. 

43. Szkolny Konkurs Matematyczny Klas IV-VII 

 

Kl. IV – B. Grześ-Rojek, kl. V – A. Ignasiak,                          

Kl. VI - M. Bosiacka, VII- I. Bouaroua 
maj 2023 r. 

44. Mistrzostwa Szkoły w Skokach na skakance dla 

klas I-III 
A. Czarnecka maj 2023 r. 

45. Konkurs Plastyczny dla kl. I-III ,,Moje wakacje” 

 
K. Kamińska, I. Górniak maj / czerwiec 2023 r. 

46. Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora 

Szkoły – rocznik 2008 i młodsi 
W. Jóźwiak, M. Daleki, K. Fudziński maj 2023 r. 

47. Turniej "Dwójek" i  "Trójek" Siatkarskich o 

Puchar Dyrektora Szkoły 
J. Nowicki, P. Kania maj 2023 r. 

48. Mistrzostwa Szkolne w Lekkoatletyce nauczyciele wychowania fizycznego maj 2023 r. 

49. Turniej Szachowy dla uczniów klas III 
W. Mierzwiak maj/czerwiec 2023 r. 

  50. Anglojęzyczny Przegląd Artystyczny kl. IV-VIII 
R. Czechowska, M. Milewska, M. Skrzypczak,  

M. Michaluk 
czerwiec 2023 r.  

  51. Siatkarski Turniej Pokoleń wicedyrektorzy  nauczyciele wychowania fizycznego 
czerwiec 2023 r. 

 II. Udział w konkursach pozaszkolnych, projektach wyższego szczebla 

 

 

7. 

 

 

Konkursy 

pozaszkolne, 

projekty 

1. Udział w Konkursie „Bezpieczeństwo w  

Internecie” 

 

 

 

wicedyrektorzy 

 

 

D. Zieniuk, K. Stanicka 
wrzesień-grudzień 

2022 r. 

2. Udział w Wojewódzkim Konkursie 

Geograficznym 
J. Przedwojska październik 2022 r. 

3. Udział w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym W. Banasz październik 2022 r. 

4. Udział w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes            I. Bouaroua listopad 2022 r. 

5. Udział w Wojewódzkim Konkursie 

Matematycznym                                                               

nauczyciele matematyki 

 
listopad 2022 r. 

6. Udział w Wojewódzkim Konkursie Języka 

Angielskiego 
nauczyciele j. angielskiego listopad 2022 r. 
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7. Udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim 

„Mickiewiczowi Potomni” w Objezierzu  
D. Koprowska, K. Stanicka grudzień 2022 r. 

8. Udział w Konkursie Języka Polskiego (etap 

szkolny, powiatowy, wojewódzki) 
D. Czechowska, E. Zawiska styczeń 2023 r. 

9.Udział w Gminnym Konkursie Wiedzy 

Informatycznej 
D. Zieniuk, K. Stanicka marzec 2023 r. 

10. Udział w Powiatowym Konkursie Młodych 

Talentów - „Mikrofonia” 
J.  Kania, A. Pasternak marzec 2023 r. 

11. Udział w Powiatowym Konkursie 

Ortograficznym w Rożnowie  
D. Czechowska/ K. Frankowska kwiecień 2023 r. 

12. Udział w Powiatowym Konkursie 

Matematycznym                                                         
A. Ignasiak kwiecień 2023 r. 

13. Udział w rozgrywkach w ramach Kalendarza 

Szkół Wielkopolska 
nauczyciele wychowania fizycznego cały rok 

 

UROCZYSTOŚCI  SZKOLNE,  AKCJE 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego I – III 

Rozpoczęcie roku szkolnego IV-VIII 

 

dyrektor 
K. Kamińska, A. Pasternak, M. Milewska, 

wychowawcy klas 
1 września 2022 r. 

Pasowanie na ucznia – klasy I 
dyrektor szkoły, 

wicedyrektorzy 

wychowawcy klas I 

(M. Siwak, A. Czarnecka, A. Włódarczyk,  

S. Mickiewicz) 

1 września 2022 r. 

Akcja „Sprzątanie Świata” wicedyrektor E. Kowala, D. Goślińska 14-15 września 2022 r.  

Realizacja programu „Bieg po zdrowie” wicedyrektor M. Hajt cały rok 

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” wicedyrektor A. Włódarczyk (klasa 1b) cały rok 

Uroczystość - DEN dyrektor 
A. Pasternak , J. Przedwojska,  

M. Garstecka 
13 października 2022 r. 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych wicedyrektor K. Stanicka, A. Pasternak październik 2022 r. 

Dzień kodowania klas I - III wicedyrektor A. Wysocka, S. Mickiewicz październik 2022 r. 

Dyskoteka andrzejkowa wicedyrektorzy opiekun SU listopad 2022 r. 

Święto Niepodległości - Akademia wicedyrektor J. Kania, D. Koprowska listopad 2022 r. 
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Akcja śpiewania hymnu narodowego wicedyrektor  klasy I - III: A. Wysocka 

klasy IV - VIII:    J. Kania, A. Pasternak 

listopad 2022 r. 

Dzień Tolerancji  wicedyrektor  
M. Hajt 

listopad 2022 r.  

Obchody Międzynarodowego Dnia  

Pluszowego Misia 
wicedyrektor S. Sell, A. Włódarczyk listopad 2022 r. 

Mikołajki w klasach wicedyrektor  
klasy I-III:  B. Kubiak, D. Hajt 

klasy IV – VIII: A. Ignasiak (Samorząd Uczniowski) 
6 grudnia 2022 r. 

Jasełka  wicedyrektor D. Gintrowska, wychowawcy klas grudzień 2022 r. 

Pasowanie na czytelnika wicedyrektor  Nauczyciele biblioteki  luty 2023 r. 

Dzień Patrona 
Dyrektor, 

wicedyrektorzy 
Nauczyciele historii i muzyki, wychowawcy klas 27.01.2023 r. 

Balik karnawałowy dla uczniów klas I-III 

Dyskoteka karnawałowa dla klas IV-VIII 
wicedyrektorzy 

Wychowawcy klas I-III  

Opiekun SU 
styczeń / luty 2023 r. 

Poczta walentynkowa 
wicedyrektor  A. Ignasiak, Samorząd Uczniowski 14 lutego 2023 r. 

Misterium Męki Pańskiej - Akademia wicedyrektor W. Mierzwiak kwiecień  2023 r. 

,, Dzień Ziemi’’ wicedyrektorzy J. Przedwojska kwiecień 2023 r. 

Uroczystość - 3 Maja wicedyrektor D. Rzepecka ,  J. Kania maj 2023 r. 

Dzień Bibliotekarza wicedyrektor S. Sell, K. Stanicka 09.05.2023 r. 

Apel na temat uzależnień wicedyrektor M. Hajt maj 2023 r. 

Dzień Biologa wicedyrektor D. Goślińska maj 2023 r. 

Dzień Chemika wicedyrektor  W. Banasz maj  2023 r. 

Karta Rowerowa kl. IV wicedyrektor  Nauczyciele wychowania fizycznego i techniki czerwiec 2023 r. 

Wybory do Samorządu Szkolnego wicedyrektor A. Ignasiak czerwiec 2023 r. 

Dzień Dziecka na sportowo wicedyrektor wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego czerwiec 2023 r. 

Festyn z okazji Dnia Dziecka dyrektor, wicedyrektor Rada Rodziców czerwiec 2023 r. 

Dyskoteka z okazji ukończenia szkoły dla klas VIII wicedyrektor wychowawcy klas VIII 12 czerwiec 2023 r. 
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Zakończenie roku szkolnego klas III dyrektor, wicedyrektor wychowawcy klas III 23 czerwiec 2023 r. 

Zakończenie roku szkolnego klas I - II dyrektor, wicedyrektor   J. Daleka  23 czerwiec 2023 r. 

Zakończenie roku szkolnego klas VIII 
dyrektor, wicedyrektor 

 
wychowawcy klas VIII 22 czerwiec 2023 r. 

Zakończenie roku szkolnego klas IV - VII 
dyrektor, wicedyrektor 

 
R. Piechowiak 23 czerwiec 2023 r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 klas I – III 
dyrektor, 

wicedyrektorzy 
M. Siwak 1 września 2023 r. 

  
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 klas IV - 

VIII 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 
R. Czechowska, J. Kania 1 września 2023 r. 

 

II. DZIAŁ PRACY WYCHOWAWCZEJ 

 

1. 

 

 

Doskonalenie 

pracy Samorządu 

Uczniowskiego 

 

1. Typowanie uczniów do Samorządu Uczniowskiego wicedyrektor wychowawcy kl. IV – VIII 
wrzesień 2022 r. 

maj 2023 r. 

2. Przeprowadzenie wyborów 
wicedyrektor 

Prezydium SU 
opiekun Samorządu Uczniowskiego czerwiec 2023 r. 

3. Przeprowadzenie wyborów opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego 
wicedyrektor Prezydium Samorządu Uczniowskiego czerwiec 2023 r. 

4. Opracowanie planu pracy Samorządu 

Uczniowskiego 
wicedyrektor opiekun Samorządu Uczniowskiego październik 2022 r. 

5. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań 

zawartych w planie pracy Samorządu Uczniowskiego 

wicedyrektor 

opiekun SU 
Prezydium Samorządu Uczniowskiego czerwiec 2023 r. 

 

2. 

 

Edukacja 

Pedagogiczna 

Rodziców 

1. Spotkania wychowawców z rodzicami 

 dyrektor, 

wicedyrektorzy 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog , PPP w Rogoźnie, 

lekarz, Policja 

 

cały rok 
2. Konsultacje nauczycieli z rodzicami-załącznik nr 2 

 

3. Uwzględnienie w planach pracy wychowawców 

klasowych następującej tematyki oraz realizowanie na 

spotkaniach z rodzicami: 

• regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania 

• regulamin oceniania zachowania w WZO 

• prawa i obowiązki ucznia 

• procedura uzyskiwania ocen z zajęć edukacyjnych 

wyższych niż przewidywane 

• procedury współpracy z rodzicami 

• rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym - kl. I-

III 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

wg harmonogramu 
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• role wychowawcze rodziców. Potrzeby psychiki 

dziecka - kl. I-VIII 

• czas dla dziecka - kl. I-VIII 

• sposoby radzenia sobie ze stresem i frustracjami 

związanymi z niepowodzeniami szkolnymi 

• pozytywny i negatywny wpływ komputera i 

Internetu na rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka 

• dojrzałość szkolna dziecka 

• Profilaktyka przemocy w szkole 

• Jak pomóc dzieciom w sytuacjach konfliktowych 

Jak pomóc nastolatkowi? Problemu wieku 

dojrzewania 

 

Przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej 

„Indywidualizacja pracy z uczniem posiadającym 

zalecenia PPP” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

pedagog 

 

 

 

4. Wykorzystanie pomocy pedagoga na spotkaniach z 

rodzicami: 

korzystanie z propozycji PPP, zapraszanie na 

spotkania pracowników PPP w Rogoźnie 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 
wychowawcy klas, pedagog, psycholog wg, harmonogramu 

 

3. 

 

Zapobieganie 

niekorzystnym 

zjawiskom 

wychowawczym 

1. Integrowanie całej społeczności uczniowskiej - 

zwracanie uwagi na akceptowanie dzieci z różnymi 

dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

2. Kształtowanie poczucia tolerancji 

w stosunku do innych ludzi (mniejszości narodowe, 

wyznania religijne, obcokrajowcy) 

3. Działania antydyskryminacyjne – przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

4. Kształtowanie szacunku dla chorych i ludzi w 

starszym wieku 

5. Omawianie z uczniami problemu dotyczącego 

zagrożenia ze strony sekt religijnych. 

wychowawcy klas I-III 

6. Kontynuowanie programu pt. "Bezpieczna szkoła - 

bezpieczne dziecko”  kl. I 

7.  Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym 

dla klas I – „Klub Bezpiecznego Puchatka” 

8.  Otoczenie szczególną opieką uczniów klas I. 
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4. 

 

 

 

Ochrona zdrowia 

psychicznego i 

fizycznego 

 

1. W programie wychowania fizycznego 

uwzględnienie ćwiczeń dostosowanych do możliwości 

ucznia 

wicedyrektorzy nauczyciele wychowania fizycznego cały rok 

2. Dokonywanie analizy wypadków szkolnych dyrektor  higienistka, inspektor BHP czerwiec 2023 r. 

3. Pogadanki i zajęcia realizowane przez pedagoga 

szkolnego według potrzeb sygnalizowanych przez 

wychowawców, zgodne z kierunkami polityki 

oświatowej państwa: 

- wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli 

rodziny m. in. poprzez właściwą organizację zajęć 

edukacyjnych, wychowanie do życia w rodzinie oraz 

realizację zadań programu wychowawczo – 

profilaktycznego, 

- wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. 

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

,zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie 

- działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu 

edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo 

cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, 

edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć 

duchowych i materialnych, 

- 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, 

- wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. 

Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko 

naturalne 

dla uczniów: 

- „Recepta na zgraną klasę” 

- „Akceptujemy siebie i innych” 

- „Razem przeciw agresji” 

- „Ja nastolatek” - radzenie sobie z problemami wieku 

dojrzewania,  w tym depresją, autoagresją, 

zaburzeniami emocjonalnymi, 

wicedyrektorzy 

pedagog, psycholog szkolny, policja, RCPU, 

wychowawcy klas 

 

wg planu pracy 

pedagoga 
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- „Rozwiązujemy konflikty” w tym radzenie sobie z 

problemami, izolacja rówieśnicza, integracja grupy, 

tolerancja 

- „Rozpoznawanie i nazywanie uczuć. Jak 

sobie radzić z niechcianymi uczuciami”, w tym mocne 

i słabe strony ucznia, poczucie własnej wartości 

- „Cyberprzemoc’ 

- „Przemocy STOP! 

-  Zajęcia integracyjne – „Ja i moja szkoła” 

- profilaktyka uzależnień, 

- odpowiedzialność nieletnich wobec prawa 

dla rodziców według potrzeb sygnalizowanych przez 

wychowawców, m. in.: 

- „Dojrzałość szkolna dziecka” 

- „Role wychowawcze rodziców. Potrzeby 

psychiki dzieci” 

- „Różne oblicza przemocy domowej” 

- Przemoc w środowisku szkolnym” 

- „Uzależnienia od komputera i Internetu” 

- „Jak pomóc dzieciom w sytuacjach konfliktowych” 

 

4.Praca Szkolnego Koła PCK: 

 Organizacja koła i opracowanie planu pracy SK 

PCK 

 Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań 

zawartych w planie pracy SK PCK 

wicedyrektorzy 
opiekun SK PCK – S. Sell we współpracy z 

wychowawcami klas IV-VIII 
cały rok 

5. Integracja uczniów i nauczycieli z dziećmi z 

Ukrainy  
wicedyrektorzy  wszyscy nauczyciele, pedagog cały rok 

6. Zorganizowanie pogadanek na temat higieny 

dojrzewania: 

kl. IV - VIII "Czystość osobista i dbałość o sylwetkę",  

"Radzimy sobie z hormonami" kl. VI 

wicedyrektorzy 

pielęgniarka, 

wychowawcy, 

nauczyciele przyrody 

w trakcie roku 

szkolnego 

7. Realizacja zadań w zakresie tematyki "Uczeń z 

cukrzycą - wsparcie i edukacja" 
dyrektor  pielęgniarka, pedagog, wychowawcy cały rok 

8. Kontynuacja programów dla kl. I - III pt. "Wiem co 

jem, bo chcę być zdrowy" oraz „Nasza mała 

Ojczyzna” 

wicedyrektorzy J. Daleka cały rok 

9. Umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań 

intelektualnych i estetycznych poprzez: 
- organizowanie wycieczek szkolnych 
- udział w przedstawieniach teatralnych, lekcjach 

muzealnych, wystawach i innych imprezach 

kulturalnych 
- zwiedzanie muzeów i zabytków 

- odwiedzanie miejsc pamięci narodowej w Rogoźnie 

i okolicy 

 

wicedyrektorzy nauczyciele, wychowawcy klas cały rok 
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10.Obowiązkowa cykliczna kontrola czystości głów – 

przeciwdziałanie wszawicy 
dyrektor  pielęgniarka szkolna 

 

 

cały rok 

 

 

 

  5. 

 

Wychowanie 

ekologiczne 

1. Udział uczniów w akcji pt. "Czysta szkoła" wicedyrektorzy wychowawcy klas cały rok 

2. Uczestnictwo uczniów w akcjach ekologicznych: 

- sprzątanie brzegów Jeziora Rogozińskiego i Jeziora 

Nienawiskiego 

wicedyrektorzy 

A. Ignasiak, nauczyciele biologii i przyrody kwiecień 2023 r. 

- "Sprzątanie Świata" M. Hajt + wychowawcy klas kwiecień 2023 r. 

- zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska Azorek A. Włódarczyk, nauczyciele biologii i przyrody 
wrzesień / październik 

2022 r. 

- zbieranie zużytych baterii i nakrętek od butelek 

 
wicedyrektorzy 

D. Goślińska, Samorząd Uczniowski 

zespół nauczycieli kl. I - III 
cały rok 

3. Promowanie zdrowego, ekologicznego trybu życia. 

Uwzględnianie w planach wychowawczych tematyki 

proekologicznej 

wicedyrektorzy wychowawcy, nauczyciele przyrody cały rok 

4. Eksponowanie na gazetkach i w gablotach treści 

związanych z ekologią i ochroną przyrody 

 

wicedyrektorzy 
nauczyciele przyrody, wychowawcy 

 
cały rok 

5.Praca szkolnego koła LOP wicedyrektorzy D. Goślińska cały rok 

 

 

6. 
Turystyka, 

krajoznawstwo, 

rekreacja 

1. Organizowanie wycieczek turystyczno- 

krajoznawczych 
2. Udział w rajdach, biwakach, piknikach 
3. Organizowanie wycieczek zagranicznych  
w celu bliższego poznania krajów Unii Europejskiej 

 

wicedyrektorzy 
wychowawcy klas, opiekunowie SU, 

nauczyciele języków obcych 
cały rok 

 

 

7. 
Edukacja 

czytelnicza 

1. Włączenie się w akcję pt. "Cała Polska czyta 

dzieciom" 

2. Lekcje biblioteczne – zajęcia lekcyjne  
z wykorzystaniem słowników i encyklopedii 

3. Innowacja pedagogiczna- „Drugoklasiści czytają”- 

klasa IIc 

 

wicedyrektorzy 

nauczyciele biblioteki 

nauczyciele świetlicy 

M. Czechowska 

cały rok 

 

 

III. DZIAŁ PRACY OPIEKUŃCZEJ 

 

 

 

     1. 

 

Zorganizowanie 

dowożenia  

i dożywania 

dzieci 

1. Zorganizowanie dowożenia uczniów  
* Ustalenie listy dowożonych dzieci 
* Harmonogram dowożenia skorelować  
z planem lekcji                                                                                                                              

* zadbać o bezpieczeństwo dojeżdżających dzieci 

dyrektor szkoły 
 

CUW, nauczyciele świetlicy 

sierpień, 

wrzesień, cały rok 



17 

 

2. Ustalenie listy dzieci korzystających  

z obiadów zakwalifikowanie dzieci do bezpłatnego 

dożywiania 

dyrektor, intendent GOPS, pedagog, wychowawcy klas wrzesień 2022 r. 

3. Zapewnienie wszystkim dzieciom możliwości 

korzystania z ciepłego napoju, mleka dyrektor, intendent wychowawcy 

październik- 

maj 

4. Zgłoszenie szkoły do programu „Owoce  

w szkole”, „Szklanka mleka” dyrektor  intendent 

październik 2022 r. 
maj 2023 r. 

2. 

Zorganizowanie 

opieki 

wychowawczej 

uczniom 

znajdującym się 

w trudnej 

sytuacji 

 

 

1. Ustalenie listy uczniów: 

* sierot i półsierot 

* matek i ojców samotnie wychowujących dzieci 

* znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

* z rodzin moralnie zagrożonych 

* zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  

* „eurosierot” 

* dzieci z rodzin zastępczych 

dyrektor  wychowawcy, pedagog szkolny wrzesień 2022 r. 

2. Określenie form pomocy dzieciom znajdującym się 

w trudnej sytuacji (zespoły wyrównawcze, bezpłatne 

żywienie, zwolnienie z opłat) 

dyrektor  wychowawcy, pedagog wrzesień 2022 r. 

3. 

Zorganizowanie 

zajęć opiekuńczo 

-

wychowawczych 
w świetlicy 

szkolnej 

Według harmonogramu pracy świetlicy dyrektor  nauczyciele świetlicy cały rok 

4. 

Zapewnienie 

pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej  

i wsparcia dla 

uczniów o 

specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych. 

Realizacja zajęć  

w zakresie 

pomocy. 

1. Diagnoza wychowawcza w zespołach klasowych 

 

dyrektor 
wychowawcy, pedagog, psycholog, członkowie 

zespołów 
cały rok 

2. Współpraca z pedagogiem i PPP 

 

3. Spotkania w zespołach wychowawczych klas I-III, 

 IV-VIII 

4. Zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-

kompensacyjne dla dzieci klas I-VIII  

5. 

Zorganizowanie 

zajęć w ramach 

edukacji 

komunikacyjnej 

1. Zapoznanie uczniów klas V i IV z przepisami 

Kodeksu Drogowego 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 
Policja,  J. Kania. A. Pasternak 

wrzesień 2022 r. 

kwiecień 2023 r. 

2. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową wicedyrektorzy Nauczyciele techniki klas IV 
wrzesień 2022 r. 

maj 2023 r. 

3. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową wicedyrektorzy 
Nauczyciele techniki klas IV, nauczyciele 

Wychowania fizycznego 

wrzesień 2022 r. 

czerwiec2023 r. 
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4. Realizacja zagadnień o tematyce komunikacyjnej w 

ramach zajęć z wychowawcą 

 

5. Zorganizowanie spotkań z policjantem w klasach I 

– III dotyczących bezpiecznej drogi do szkoły 

wicedyrektorzy 

Wychowawcy 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

na terenie 

szkoły 

 i podczas 

przerw 

1. Zorganizowanie dyżurów nauczycieli wicedyrektorzy nauczyciele cały rok 

2. Poinformowanie uczniów i rodziców  

o zakazie wprowadzania psów na teren szkoły,    

zasadach korzystania z boiska szkolnego po 

lekcjach, regulaminie placu zabaw 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 
wychowawcy 

zgodnie z terminem 

pierwszych 

wywiadówek 

3. Szkolenie dla uczniów klas pierwszych 

dotyczące bezpiecznego poruszania się na 

drodze, na przejściach dla pieszych – praktyczne 

zastosowanie zasad ruchu drogowego pieszych. 

wicedyrektor Policja, wychowawcy klas I październik 2022 r. 

4. Spotkanie uczniów z policjantami z 

Komisariatu Policji w Rogoźnie nt. 

- „Odpowiedzialność nieletnich wobec prawa” 

- „Przemoc rówieśnicza” 

- „Jestem bezpieczny” 

dyrektor Policja, pedagog cały rok 

5. Spotkanie z przedstawicielami Straży 

Pożarnej lub Ratownictwa Medycznego nt. 

„Udzielanie pierwszej pomocy” 

dyrektor Straż Pożarna, ratownicy medyczni listopad 2022 r. 

6. Przystąpienie uczniów kl. I do programu 

"Klub Bezpiecznego Puchatka" 
wicedyrektor wychowawcy kl. I cały rok 

7. 
Działania 

wolontariackie 

1. Kontynuacja świątecznej akcji „Paka dla 

dzieciaka” 
wicedyrektor 

 

 SK PCK, SU 

 

grudzień 2022 r. 

kwiecień 2023 r. 

2. Współpraca z organizacjami 

 i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz osób 

potrzebujących 

wicedyrektorzy opiekun SU, opiekun SK PCK cały rok 

3.Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy 
wicedyrektorzy  K. Erenc-Szpek, uczniowie - wolontariusze styczeń 2023 r. 

8. 

Przeprowadzenie 

ćwiczeń 

ewakuacji 

budynku na 

1. Zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w 

warunkach zagrożenia  
(plan ewakuacji budynku) 

dyrektor, 

wicedyrektorzy 
wychowawcy wrzesień 2022 r. 

2. Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji. 
dyrektor, 

wicedyrektorzy 

wszyscy nauczyciele, Straż Pożarna, Policja, służby 

obrony cywilnej 

wrzesień / październik    

2022 r. 
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wypadek 

zagrożenia 

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2022r. 

 

 


