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Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej   

im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem  
 na rok szkolny 2022/2023 

 
 
 
Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 poz. 1551 z późn.. zm) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2021 poz. 1618) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r.wsprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków ( Dz.U. 2019 poz. 1700) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2019 poz. 1664) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2019 
poz. 373) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 
(Dz.U. z 2022 poz. 645) 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) 

• Statut Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem 

• Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem 
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Plan opracowany został w oparciu o: 
      1 .Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2022/2023. 
3. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2022/2023. 

 
Cele do zrealizowania: 

1. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności nauczania ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację matematyczno - przy-
rodniczej oraz cyfryzację i informatyzację procesu edukacyjnego – zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

2. Podwyższanie osiągnięć uczniów poprzez wykorzystywanie wyników  badań kompetencji, analiz sprawdzianów. 
3. Upowszechnianie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

      4. Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 
      5. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.  
      6 .Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom w szkole. 
      7. Motywowanie uczniów i ich rodziców do podejmowania wysiłku nauki 
      8. Wspomaganie dziecka w pełnej adaptacji do przedszkola, diagnozowanie potrzeb. 
      9. Dbanie o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku. 
 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 
 

Zarządzanie i organizacja 
 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji  

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom- przedstawienie 
arkusza organizacyjnego 2021/2022 

Dyrekcja szkoły Do końca sierpnia 

Opracowanie i wprowadzenie procedury bezpieczeństwa pracy szkoły w 
związku z COVID-19 

Dyrekcja szkoły 1 września 2022 

Wprowadzenie procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia 
choroby COVID-19. 
Zgodność z przepisami prawa …….wspomaganie nauki osób nie będących 
obywatelami polskimi (zwracanie uwagi na uczniów z Ukrainy). 

Dyrekcja szkoły 1 września 2022 
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Wprowadzenie procedury bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania 
posiłków uwzględniając uczniów z Ukrainy 

Dyrekcja szkoły 1 września 2022 

Opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
Przygotowanie planu dyżurów nauczycieli. 

Zastępca dyrektora 2 września 2022 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły 2022/2023 Zespół nauczycieli  U. Kasiak, M. 
Kotowska, H. Dymicka, D. Gałązka     

Do 15 września  

Aktualizacja procedury bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej organizacji 
pracy mającej na celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 wśród 
uczniów, rodziców i pracowników szkoły 

S. Ilczuk, M. Zyśk Do 1 września 

Strategia zarządzania w czasie obecnym i na wypadek Dyrektor szkoły Do 1 września 

Opracowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły zgodnie       
z nowymi przepisami prawa oświatowego 

Zespół nauczycieli M. Wódka , 
M. Terciak, M. Zadrożna, A. Gierej, 
P.Tomasik 

Do 15 września 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrekcja szkoły Do 15 września 

Opracowanie zmiany systemu oceniania WZO (ocena ważona) M. Zyśk, G. Dębek. M. Kotowska,                                
H. Kobus 

Do 15 września 

Przeprowadzenie zmiany aktualizacji strony internetowej M. Konik  

Organizacja pracy zespołów zadaniowych 
-  zespołu do nowelizacji statutu szkoły 
- zespołu do opracowania programu wychowawczo profilaktycznego, 
- zespołu do przygotowania rocznego planu pracy szkoły, 
- zespołu do przygotowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodo-
wego 
- zespołu wychowawczego, 
- zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

Dyrektor, liderzy zespołów  15 września 2022 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej 2022/2023 
- plan pracy wychowawcy klasy, 
- pedagoga, 
- świetlicy,  
- logopedy, 

Wszyscy nauczyciele  Do 20 września 2022 
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- biblioteki 
- doradcy zawodowego 
- miesięczny plan pracy oddziałów przedszkolnych  
Opracowanie planów pracy indywidualnie dla dziecka/ucznia  
- zaj. dydaktyczno – wyrównawcze kl. I-III 
- zaj. dydaktyczno – wyrównawcze z jęz. pol, ang., matematyki kl. IV-VIII , 
- zaj. korekcyjno – kompensacyjne  kl. I-III  
- zaj. korekcyjno – kompensacyjne  kl. IV-VIII , 
- zaj. Rewalidacyjne 
- zaj.Nauczanie języka polskiego- uczniowie z Ukrainy 
Przeprowadzenie wstępnej i końcowej diagnozy gotowości szkolnej na pod-
stawie arkusza zgodnego z podstawą programową.  
Wybór i prowadzenie arkusza obserwacji cech rozwojowych dzieci 5- i 6- 
letnich.  
 
Zgromadzenie i przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole podstawowej w oparciu o arkusz uwzględniający 
następujące obszary: rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny, moto-
ryczny oraz potrzeby rozwojowe dziecka.  

 

Wychowawcy  
kl.. 0A, 0B, OC, OD  

 
 
 

 

 

Październik , kwiecień  
 
 
 
 
 
Do końca kwietnia  
 
 

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego 
- obserwacja zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych 
- monitorowanie realizacji podstawy programowej  
- kontrola 
- wspomaganie 

Dyrekcja szkoły Cały rok 

Awans zawodowy nauczycieli 
- złożenie wniosków i planów rozwoju zawodowego 

Dyrektor szkoły, opiekunowie staży Wrzesień 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym 
- przygotowanie informacji na stronę internetową szkoły 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły Dyrekcja  
Przekazanie danych SIO  Dyrektor szkoły Cały rok szkolny 
Kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z obwodu szkoły Dyrektor szkoły 20 września 
Realizacja planu wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli Dyrektor szkoły Cały rok 
Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród Bibliotekarz, nauczyciele, wychowawcy Cały rok 
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dzieci i młodzieży  klas  
Poprawa bazy szkoły 
- doposażanie pracowni przedmiotowych. 
- wyposażenie każdej sali lekcyjnej w brakujący sprzęt . 
- zakup zabawek do oddziałów przedszkolnych 
- zakup nowych programów komputerowych do wykorzystania na lekcjach} 
  i zajęciach pozalekcyjnych. 
- stopniowa wymiana i modernizacja stanowisk komputerowych. 
- wykonanie potrzebnych modernizacji remontów 

Dyrektor szkoły Cały rok 

Udoskonalenie administracyjnej działalności placówki 
- rozwój kompetencji kadry kierowniczej i administracyjno finansowej 
poprzez udział w szkoleniach aktualizujących posiadaną wiedzę. 
- doskonalenie umiejętności obsługi wdrożonych systemów informatycznych 
wspierających zarządzanie placówką. 
- doskonalenie jakości przygotowywania i prowadzenia dokumentacji 
administracyjno finansowej szkoły. 
- prowadzenie e- dziennika 
- racjonalne dysponowanie środkami określonymi w rocznym planie 
finansowym szkoły ze szczególnym uwzględnieniem starań o pozyskiwanie 
środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć i projektów edukacyjnych 
wzbogacających ofertę szkoły. 

Dyrektor szkoły Cały rok 

 
 
 

Nauczanie 
 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji  

Zapoznanie uczniów i rodziców z: 
a) WZO (Wewnątrzszkolne zasady oceniania) 

Wychowawcy klas Wrzesień 
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b)  PZO ( Przedmiotowe zasady oceniania) 
c) materiałem nauczania i  programami  pracy wychowawczo - profilaktycznej szkoły 
oraz planami pracy wychowawcy klasy, regulaminem ocen z zachowania  
 Statutu Szkoły- regulamin ocen z zachowania 

Dostosowanie wymagań nauczania do możliwości intelektualnych dziecka oraz praca 
z uczniem o specjalnych  potrzebach edukacyjnych  
– uwzględnienie w rozkładach materiału, wymaganiach edukacyjnych zaleceń i opinii 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
- wczesne wspomaganie kl.0 
- rewalidacja kl. I -VIII, 
- zajęcia logopedyczne kl. O – VIII, 
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
- zajęcia uspołeczniające 

 Nauczyciele uczący, pedagog Do 30 września 

Weryfikacja i uszczegółowienie PZO. 
- przedstawienie  zasad  oceniania rodzicom 

Nauczyciele  specjaliści  
 

Do 30 września 

Realizacja podstawy programowej we wszystkich  klasach  Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie edukacji matematyczno - przyrodniczej 
oraz cyfryzacji i informatyzacji procesu edukacyjnego – zastosowanie technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej 
- praca z e- dziennikiem 
- upowszechnianie stosowania multimediów i narzędzi TIK na wszystkich lekcjach. 
- wykorzystywanie pracowni komputerowych i multimedialnej do organizacji 

różnorodnych zajęć w ramach kół zainteresowań zajęć terapeutycznych, wyrów-
nawczych i innych 

Wszyscy nauczyciele oraz 
szczególnie nauczyciele 
matematyki i przyrody, biologii 

Cały rok szkolny 

Bezpieczeństwo w Internecie 
- odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych 
- pogadanki i prelekcje 

Pedagog szkolny Cały rok 
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Stworzenie uczniom możliwości poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz 
wspomagania ich w indywidualnym rozwoju poprzez 

a)  udział w konkursach przedmiotowych, plastycznych, czytelniczych, językowych,  
z zakresu bezpieczeństwa, zdrowotnych, ekologicznych i zawodach  na szczeblu 
szkolnym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim; 

b) uczestnictwo w uroczystościach, apelach szkolnych i pozaszkolnych (wg harmo-
nogramu ); 

c) opracowanie planów pracy kół zainteresowań i wdrożenie ich do realizacji. 

Nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy klas, 

Przewodniczący zespołów nauczy-
cieli 

Wszyscy nauczyciele 

Nauczyciele odpowiedzialni za 
przygotowanie uroczystości 
Prowadzący koła zainteresowań 

 

Cały rok 

 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce 
- realizacja zajęć wyrównawczych 
-udział w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania 
- badanie umiejętności matematycznych i polonistycznych  j . angielski kl. IV- VIII 

Wicedyrektor szkoły, nauczyciele Według planu nadzoru 

Analiza wyników nauczania 
- badanie umiejętności ucz. Kl. III, VIII  

Wszyscy nauczyciele Według terminarza 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Przyznawanie nagród i stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i inne osią-
gnięcia. 

Nauczyciele uczący Czerwiec 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli 
- ocenianie systematyczne, jawne dostosowane do możliwości uczniów 
- przestrzeganie ustaleń PZO 

Wicedyrektor szkoły Raz w miesiącu 
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Obserwacje lekcji 
- wg. ustalonego harmonogramu 

Dyrektor, wicedyrektor szkoły Według harmonogramu 

 
Wychowanie 

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji  

Realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły/ modyfikacja 
programów 
- opracowanie planów pracy wychowawczej 
- praca nad profilaktyką w szkole (współpraca wychowawców z pedagogiem) 
- opracowanie tematyki zajęć profilaktycznych na gdw (sposoby  radzenia sobie ze 
złością i negatywnymi emocjami).  
 

Wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy klas, 
Pedagog 

Cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów 
 

Pedagog szkolny Cały rok 

Wzmocnienie działań wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem: 
-    przestrzegania praw dziecka/człowieka 
-    postaw tolerancji  
- wychowania patriotycznego  i obywatelskiego, 
- wychowania do życia w rodzinie, 
- edukacji regionalnej, 
- promowania zdrowego stylu życia, 
- promowania kultury osobistej, 
- zapobiegania patologiom i uzależnieniom ,przeciwdziałania agresji, 
- przeciwdziałania nadużyciom powstałym w związku z rozwojem i użytkowaniem 

technologii informacyjnych i multimedialnych ( cyberprzemoc) 
- organizacja „Dnia Tolerancji” 
 

Wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy klas, 
Pedagog 

Cały rok 
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Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości. 
- stałe diagnozowanie problemów i trudności – ścisła współpraca wszystkich 
  podmiotów ze sobą, rodziną ucznia, specjalistami spoza szkoły. 
- edukacja społeczno-prawna uczniów, nauczycieli i rodziców jasne reguły i zasady 
  funkcjonowania, powszechnie akceptowane i przestrzegane procedury. 
- współpraca rodziców z biblioteka szkolną w zakresie pomocy przy rozwiązywaniu 
  problemów wychowawczych – zorganizowanie biblioteczki rodzica. 
- udział uczniów w akcjach charytatywnych, projektach wychowawczych i pracach na 
  rzecz społeczności lokalnej. 
 

  

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek wg. 
harmonogramu 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi 

Wychowawcy klas Cały rok 

Sprawowanie opieki świetlicowej dla uczniów kl. O- VIII – dzieci dojeżdżające 
Czas pracy świetlicy dostosowany do potrzeb rodziców i uczniów  
  

Wychowawcy świetlicy  Cały rok 

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego, rozwijanie wolontariatu i  demokracji 
- typowanie uczniów do samorządu 
- wybory do samorządu i tzw. „małego” samorządu klas I-III 
- opracowanie planu pracy 
- organizacja imprez klasowych i szkolnych 

Opiekun samorządu 
A.Kotowski, 
J. Rosa 
 

Cały rok 

Działalność 123 Drużyny Harcerskiej „ Włóczykije” 
- opracowanie planu pracy 
- udział w uroczystościach patriotycznych „ Dzień Niepodległości” Konstytucja 3 maja 
-” organizacja  biwaków, i innych działań umożliwiających zdobywanie sprawności 
harcerskich 

S. Ilczuk  

Ceremoniał szkoły: Rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień KEN, Święto Niepodległości, Nauczyciele odpowiedzialni za Cały rok 
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Dzień katyński, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3Maja, Zakończenie roku szkolnego przygotowanie uroczystości 

Wychowanie ekologiczne 
- Sprzątanie Świata 
- kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych 
- zbiórka baterii,  
- współpraca z Kołem Myśliwskim „Św. Huberta”,  
NPK, Nadleśnictwem Łochów  T.P.„ Bocian” 
- organizacja szkolnego konkursu ekologiczno - przyrodniczego 

Nauczyciele przyrody , biologii 
geografii 

Cały rok 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku 
lokalnym- wdrażanie do szacunku do symboli narodowych i szkolnych( uczestnictwo w 
uroczystościach państwowych) 

Nauczyciele Cały rok 

Edukacja czytelnicza, prozdrowotna , regionalna 
- zasady zdrowego żywienia ( pogadanki, gazetki, konkursy) 
- rozwijanie umiejętności czytelniczych 
- organizacja  warsztatów i konkursów czytelniczych  
– realizacja Narodowego programu rozwoju czytelnictwa 

Nauczyciele bibliotekarze, 
wychowawcy klas 

Cały rok 

 Turystyka , krajoznawstwo i rekreacja 
- organizacja  imprez integrujących: wycieczek szkolnych, dyskotek 
- biwaki, spacery  
- wyjazdy na basen  

Wychowawcy klas Cały rok 

Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności poprzez:  
- dbanie o estetyczny wygląd szkoły 
- udział uczniów w organizowaniu uroczystości szkolnych i środowiskowych 
- działania integracyjne ( gry zespołowe, zabawy towarzyskie) 

Wszyscy nauczyciela, 
Wychowawcy klas 

Cały rok 

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo :                                                                                          
a) Dbanie o wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez odpowiednie wyposażenie 
szkoły i organizację zajęć;                   

Dyrektor szkoły 
 
 
 

Cały rok 
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 b) Opieka nad dziećmi podczas zajęć i przerw – zorganizowanie dyżurów nauczycieli;                                                          

  c)  Realizacja działań w  czasie zajęć w ramach  

Programu wychowania  komunikacyjnego;  

  d) Przygotowanie i organizacja egzaminu na kartę rowerową dla uczniów klas IV - V;                                                                      

  e) Spotkania uczniów z policjantem  

f) realizacja Ogólnopolskiego Programu dla szkół w ramach, którego uczniowie kl. I – V 
otrzymują komponenty mleczne oraz owocowo – warzywne.  
g) dbałość o jakość posiłków w stołówce szkolnej – utrzymanie bezpieczeństwa z racji 
COVID-19 
h) zapewnienie wsparca psychologiczno- pedagogicznego 
i) pedagogizacja rodziców w zakresie dietetyki. 
j) organizacja spotkań z higienistka szkolną przeprowadzenie pogadanek nt: 
- Profilaktyka próchnicy zębów, higiena jamy ustnej – realizacja programu „Fluoryzacja 
zębów  
- profilaktyka utrzymania czystości głów 
- profilaktyka chorób zakaźnych – akcja sezonowa – przeprowadzenie akcji 
zachęcających uczniów z racji szczepienia przeciw COVID-19  
- pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 
- higiena osobista szczególnie w okresie dojrzewania 
- zdrowe odżywianie korelacja z programem wychowawczo- profilaktycznym 
k) przygotowanie gazetek i konkursów propagujących zdrowy styl życia  
l) popularyzacja ćwiczeń śródlekcyjnych 
ł) organizacja. „Dnia sportu” 
m) promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie biegów, rajdów, 
rozgrywek z udziałem uczniów i rodziców 

 
 
 

 
 
 

 

 

Nauczyciele dyżurujący  
 
Nauczyciel techniki 
 
 
Pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień 

Realizacja polityki prorodzinnej w szkole 
- edukacja rodziców na temat wychowania dzieci, kłopotów wychowawczych, zagrożeń 
społecznych ( spotkania rodziców z wychowawcami, pedagogiem, dyrekcją, 

Wychowawcy klas 
 
 

Cały rok 
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specjalistami PPP) 
- spotkania indywidualne z rodzicami uczniów 
- organizacja terminarzu spotkań w szkole z rodzicami  
- podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców ( gazetka szkolna, strona www szkoły) 
- potrzeby rozwojowe dzieci 4- 5 letnich, 6-7 –letnich,8-14 letnich.  
 - środki psychoaktywne, dopalacze -zagrożenia.  
-  zasady zdrowego odżywiania 
-  rola nagrody w wychowaniu.  
-  zagrożenia w cyberprzestrzeni.  
-  jak być konsekwentnym wobec dziecka .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doradztwo zawodowe 
 -Wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 
 -Udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom 
   i ich rodzicom. 
 - Organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy - 
   promowanie dobrych wzorców. 
- Organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców 
  i stowarzyszeń pracodawców z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 
 

Nauczyciel prowadzący 
spotkania z doradztwa 
zawodowego A. Gierej 

 

 
Zadania opiekuńcze 

 
Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji  

Organizacja opieki pedagogicznej i logopedycznej Wszyscy nauczyciele Pedagog                   
i logopeda szkolny 

Cały rok 

Zapewnienie pomocy pedagogicznej Pedagog szkolny Cały rok 

Objęci szczególną opieką dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego – 13 uczniów  

Pedagog szkolny, wychowawca klasy 
nauczyciel wspomagający, nauczyciele 
dyżurujący 

Wrzesień – w miarę potrzeb 
na bieżąco cały rok szkolny  
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Objecie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących 
a) organizacja zajęć (opracowanie planu pracy) 
b) ustalenie listy dzieci korzystających z  całodziennego wyżywienia oraz obia-

dów:  
•  płatnych, 
• dofinansowanych przez GOPS w Sadownem 

Wychowawcy klas, kierownik                          
i opiekunowie świetlicy 

Wrzesień – w miarę potrzeb 
na bieżąco cały rok szkolny 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej 
a)  ustalenie listy uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  

b)  dążenie do 100% ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (zwolnienie dzieci najuboższych). 

Wychowawcy klas, pedagog szkolny Wrzesień – w miarę potrzeb 
na bieżąco cały rok szkolny  

Zapewnienie posiłków  w szkole uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej – współpraca z GOPS 

Wychowawcy klas 
kierownik świetlicy 

Wrzesień – w miarę potrzeb 
na bieżąco cały rok szkolny  

Objęcie uczniów higieną szkolną, fluoryzacja zębów, zasady zdrowego żywienia   Pielęgniarka, pedagog, kierownik 
świetlicy 

Cały rok 

 
Promocja szkoły w środowisku 

 
Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji  

Prezentowanie oferty edukacyjnej szkoły 
- aktualizacja strony WWW szkoły 

Nauczyciel informatyk Cały rok 

Zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej i na internetowej stronie szkoły Dyrektor szkoły , wszyscy nauczyciele Cały rok 

Prezentacja prac uczniów na korytarzach szkolnych i w klasach Wychowawcy klas nauczyciel plastyki Cały rok 

Udział uczniów w konkursach i zawodach gminnych, powiatowych,  
regionalnych wojewódzkich i ogólnopolskich 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci rozpoczynającymi  naukę w naszej 
szkole  
- organizacja imprez szkolnych z udziałem rodziców. 

Dyrekcja , przyszli wychowawcy klas 
„0” i I 

Cały rok 

Udział w gminnych imprezach kulturalnych i sportowych. Wszyscy nauczyciele Cały rok 
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Udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie. Wszyscy nauczyciele Cały rok 
 

 
 

II.  Szczegółowe kalendarium pracy szkoły 
 

Wrzesień 2022 
      
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

2. Przydział godzin i czynności, wybór zespołów przedmiotowych i wychowawczych. 
3. 82 Rocznica wybuchu II wojny światowej: rozmowy w klasach, złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy walczących podczas  
     II wojny światowej. 
4. Zatwierdzenie planów pracy nauczycieli. 
5. Kwalifikowanie uczniów do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych. Zebranie informacji o uczniach wymagających pomocy psych-

pedagogicznej, wyrównawczej i logopedycznej. 
6. Wielkie sprzątanie świata: praca społeczna, pogadanki. 
7. Opracowanie kierunków działań dydaktycznych na podstawie wniosków z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego i wewnętrznych badań 

osiągnięć. 
8. Opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych i przedstawienie ich rodzicom do akceptacji.  
9. Zatwierdzenie planów rozwoju nauczycieli ubiegających się o awans (30 września).  
10. Spotkanie SU z opiekunem – wybór zarządu 
11. Wybór rad oddziałowych i rady rodziców. 
12. Ukonstytuowanie Rady Rodziców 

  
 Październik 2022 

 
1. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
2. Przedstawienie organowi prowadzącemu projektu planu finansowego 
1. na rok budżetowy 2023.  
2. Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów - dyżury nauczycieli. 
3. Przyjmowanie opinii z poradni uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty(15 października). 
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4. Dzień Edukacji Narodowej. 
5. Szkolny Konkurs języka polskiego. 
6. Szkolny Konkurs matematyczny. 
7. Szkolny Konkurs przyrodniczy. 
8. Szkolny Konkurs historyczny. 
9. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. 
10. Opracowanie  planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, przedstawienie wniosków finansowych organowi prowadzącemu. 
11. Sprzątanie  grobów żołnierzy poległych podczas II wojny światowej ( sprzątanie przed listopadowe). 
12. Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców – omówienie planu pracy. 

     
      Listopad 2022 

 
1. Święto odzyskania niepodległości - udział delegacji szkoły w gminnych obchodach. 
2. Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów - dyżury nauczycieli.  
3. Omówienie wyników nauczania, statut, WSO – zapisy dotyczące klasyfikacji – śródokresowe zebranie z rodzicami. 
4. Andrzejki - zabawy w klasach. 

 
     Grudzień 2022 

 
1. Przesłanie informacji rodzicom o przewidywanych ocenach śródrocznych. 
2. Konkurs na świąteczne ozdoby. 
3. Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów - dyżury nauczycieli. 
4. „Nadchodzą święta”- kolędy, pastorałki. 
5. „Mikołajki” – klasowe niespodzianki. 
6. Ferie świąteczne ( 23. XII – 31. XII. 2022.r) 
 

   Styczeń 2023 
 
1. Szkolny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy. 
3. Gminny Konkurs Ortograficzny.  
4. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - akcja charytatywna. 
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5. Podsumowanie wyników klasyfikacji w pierwszym semestrze - posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej. 
6. Omówienie wyników klasyfikacji za I semestr - zebrania z rodzicami. 

 
 

  Luty 2023 
 
1. Typowanie wyróżniających się nauczycieli do medali resortowych i odznaczeń państwowych. Przesłanie wniosków do organu prowadzącego. 
2. „Walentynki” - święto zakochanych. 
3. Dzień bez przemocy. Realizacja zadań profilaktycznych. 
4. Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów - dyżury nauczycieli. 
5. Ferie zimowe: 13 -24 lutego 2023r. 
 

       Marzec 2023 
 

1. Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli - przegląd szkoły po feriach. 
2. Przekazanie danych SIO. Wypełnienie bazy danych. 
3. Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów - dyżury nauczycieli. 
4. Konkurs wiedzy o BRD ( bezpieczeństwo ruchu drogowego). 
5. Powitanie wiosny. 

      
      Kwiecień 2023 

 
1.  Konkurs wielkanocny. 
2.. Wiosenna przerwa świąteczna. 
3. Szkolny konkurs języka angielskiego. 
4. Szkolny konkurs ekologiczny.  
5. Święto Ziemi 
6.Omówienie wyników nauczania, statut, WZO – zapisy dotyczące klasyfikacji – śródokresowe zebranie. 
7. Opracowanie arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2023/2024. 
8. Konkurs wiedzy o BRD (bezpieczeństwo ruchu drogowego) – II etap 
9. Szkolny Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego. 
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      Maj 2023 

 
1. Święto Konstytucji 3 maja - udział delegacji szkoły w gminnych obchodach. 
2. Sprawdzian dla uczniów klas III. 
3. Badanie wiedzy i umiejętności wynikających z przedmiotu – język polski, matematyka – kl. VII. 
4. Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów - dyżury nauczyciel 
5. Egzamin na kartę rowerową. 
6. Awans zawodowy. Przyjmowanie sprawozdań od nauczycieli za okres stażu. 
7. Przesłanie informacji rodzicom o przewidywanych ocenach rocznych. 
8. Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasistów   
9. Egzamin Óśmoklasisty 

 
      Czerwiec 2023 

 
1. Dzień Dziecka - gry i zabawy.  
2. Podanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników. 

      Dzień Sportu 
5. Wydanie zaświadczeń rodzicom o przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej. 
6.Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów - dyżury nauczycieli.  
7. Roczna klasyfikacja uczniów w roku szkolnym 2022/2023- posiedzenie rady pedagogicznej. 
8. Wyróżnienie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i mających osiągnięcia sportowe - przyznanie nagród dyrektora i wójta gminy. 

     10. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023. 
     11. Podsumowanie pracy rocznej - posiedzenie rady pedagogicznej. 

 
Dni ustawowo wolne od pracy: 

• Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2022 r.  

• Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r., 
• Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2022 r., 
• Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r., 

• Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2023r. 
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• Ferie zimowe – 13-24.02.2023r.  
• Wiosenna Przerwa Świąteczna –  05 -11 kwietnia 2023 r., 

• Święto Pracy – 1 maja 2023 r., 
• Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r., 

• Boże Ciało – 08 czerwca  2023 r. 
• Ferie letnie – 23 czerwca 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.  

 
 

Dodatkowe  dni wolne ustalone przez szkołę: 
• 31 października 2022 

• 02 stycznia 2023r. 
• 2 maja 2023 r. 
• 09 czerwca 2023r. 

• 23 - 25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty 
 
Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/2022/2023 z dnia 15 września 2022 r. 
 
Załączniki: 

1. Harmonogram konkursów organizowanych przez szkołę  
2. Terminarz spotkań z rodzicami  


