
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2021/2022 z dnia 26.08.2021 r.

Roczny plan pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

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

 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),

 statut szkoły,

 program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

 kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021

Cele do realizacji w roku szkolnym 2021/2022:
a) działanie  na  rzecz  edukacji  patriotycznej  oraz  poznawania  polskiej  kultury,  w  tym  osiągnięć  duchowych  i  materialnych,  szersze  i  przemyślane

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych,
b) wychowanie do wartości – do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o

zdrowie,
c) zapewnienie  wsparcia  psychologiczno-pedagogicznego,  dodatkowej  opieki  i  pomocy,  wzmacnianie  pozytywnego  klimatu  szkoły  oraz  poczucia

bezpieczeństwa uczniów, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19,
d) roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne,
e) wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

1. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002
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r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.)

1) ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Termin Zadanie
01.09.2021 r. początek roku szkolnego i ślubowanie klasy 1:

7:30 spotkanie uczniów kl. 4 – 8 z wychowawcami (w tym z wychowawcami wspomagającymi)
kl. 4a – sala 36
kl. 5a – sala 35
kl. 7a – sala 22
kl.8a – sala27
kl.8b – sala 21
8:00 Msza św.
Po Mszy św. spotkanie uczniów kl. 1 – 3 z wychowawcami w klasach:
1a – sala gimnastyczna (ślubowanie), sala 8 (po ślubowaniu)
2a – sala 7
3a – sala 13
Do szkoły wchodzą tylko uczniowie. Z rodzicami wchodzą jedynie uczniowie klasy 1a. Z jednym dzieckiem 1 rodzic.

Do 10. 09. 2021 r. wybory opiekunów SU
Do 24. 09.  2021 r. wybory do SU
11.11.2021r. Rocznica Odzyskania Niepodległości – dzień wolny od zajęć
13.12.2021r. Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze
23.12.2021r. – 01.01. 2022 r. Zimowa  przerwa świąteczna
06.01.2022r. Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 Do 20.01.2022r. Wystawienie ocen za I półrocze
24.01.2022r. Klasyfikacja za I półrocze
31.01. – 13.02.2022r. Ferie zimowe
14.04.–19.04. 2022 r. wiosenna przerwa świąteczna
03.05.2022r. Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień wolny od zajęć
17.05. 2022r. Informacja o przewidywanych ocenach końcowych
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24.05. – 26.05.2021r. Egzaminy ósmoklasisty
10.06.2022r. Wystawienie ocen końcowych
15.06. 2022 r. Konferencja klasyfikacyjna
16.06.2022r. Boże Ciało – Dzień wolny od zajęć
24.06.2022r. Zakończenie roku szkolnego

2) Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych np.:

Lp. Data Uzasadnienie
1 12.11. 2021r. (piątek) Dzień po wolnym 11.11.2021r. (czwartek)
2 07.01.2022r. (piątek) Dzień po wolnym 06.01.2022r. (czwartek)
3 02.05.2022r. (poniedziałek) Dzień przed wolnym 03.05.2022r. (wtorek)
4 24.05.2022.r (wtorek) Egzamin ósmoklasisty
5 25.05.2022r. (środa) Egzamin ósmoklasisty
6 26.05.2022r. (czwartek) Egzamin ósmoklasisty
7 27.05.2022r.  (piątek) Dzień po egzaminach ósmoklasisty
8 17.06.2022r. (piątek) Dzień po Święcie Bożego Ciała

3) Harmonogram zebrań z rodzicami:

Data Klasy Odpowiedzialni
06.09.2021r. (poniedziałek) 16:30 1a, 2a, 3a Pawłowicz, Wietrzykowski, Lipińska, Napieracz, Stasiak, Kucharski
07.09.2021r. (wtorek) 16:30 4a, 5a, 7a, 8a, 8b Wientzek,  Wieczorek,  Adamiak,  Szafarczyk,  Zapotoczna,  Podoborożna,

Pawłowicz, Witczak, Słota, Burzan
25.10.2021r. (poniedziałek) 16:30 1a, 2a, 3a Pawłowicz, Wietrzykowski, Lipińska, Napieracz, Stasiak, Kucharski
26.10.2021.r (wtorek) 16:30 4a, 5a, 7a, 8a, 8b Wientzek,  Wieczorek,  Adamiak,  Szafarczyk,  Zapotoczna,  Podoborożna,

Pawłowicz, Witczak, Słota, Burzan
13.12.2021r. (poniedziałek) 16:30 1a, 2a, 3a Pawłowicz, Wietrzykowski, Lipińska, Napieracz, Stasiak, Kucharski
14.12.2021r. (wtorek) 16:30 4a, 5a, 7a, 8a, 8b Wientzek,  Wieczorek,  Adamiak,  Szafarczyk,  Zapotoczna,  Podoborożna,

Pawłowicz, Witczak, Słota, Burzan
21.03.2022r.  (poniedziałek) 16:30 1a, 2a, 3a Pawłowicz, Wietrzykowski, Lipińska, Napieracz, Stasiak, Kucharski
22.03.2022r. (wtorek) 16:30 4a, 5a, 7a, 8a, 8b Wientzek,  Wieczorek,  Adamiak,  Szafarczyk,  Zapotoczna,  Podoborożna,
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Pawłowicz, Witczak, Słota, Burzan
16.05.2022r. (poniedziałek) 16:30 1a, 2a, 3a Pawłowicz, Wietrzykowski, Lipińska, Napieracz, Stasiak, Kucharski
17.05.2022r. (wtorek) 16:30 4a, 5a, 7a, 8a, 8b Wientzek,  Wieczorek,  Adamiak,  Szafarczyk,  Zapotoczna,  Podoborożna,

Pawłowicz, Witczak, Słota, Burzan

4) Harmonogram uroczystości i imprez klasowych

Miesiąc Uroczystość, impreza, konkurs Klasy Odpowiedzialni
Wrzesień
01.09.2021r.

Pasowanie na ucznia 1a Pawłowicz,Wietrzykowski

Październik
14.10.2021r.

DEN –Msza św. o 8:00, uroczyste śniadanie z wychowawcami do 10:50; Od
10:50 projekcja filmów:
Kl. 1-4 film „Karol, który został świętym”
Kl. 5 – 8 „ Karol, człowiek, który został papieżem”

1 - 8 Śniadania: Wychowawcy główni i wspomagający (koordynatorzy) + pomoc od
pozostałych nauczycieli;

Listopad
08.11.2021r.

Rocznica Odzyskania Niepodległości  - zajęcia tematyczne z wychowawcami 1-8 Wychowawcy 

Grudzień
20.12.2021r.

Klasowe spotkanie przedświąteczne ( w trakcie lekcji wychowawczych 4-8,
kl. 1-3 na jednej wybranej godzinie lekcyjnej)

1-8 Wychowawcy 

Styczeń Zabawy karnawałowe ( wyłącznie po lekcjach, tj. po godzinie 16:00 i w kręgu
klasowym)

Chętne
klasy

Wychowawcy

Luty -------------------------------------------------------------------------------------- ------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------
Marzec
21.03.2022r.

Pierwszy Dzień Wiosny:
1) zawody sportowe dla klas 1 - 3 od 8:20 do 9:55 (potem lekcje)
2) zawody sportowe dla klas 4 – 5 od 10:50 – 12:25 (przed zawodami i

po nich nie ma lekcji)
3) rajdy rowerowe lub piesze dla klas 7 – 8 od 10:15 (przed i po nie ma

lekcji, 

1-8 Kl. 1-3: Pawłowicz, Lipińska, Stasiak, Wietrzykowski, Napieracz, Kucharski
Kl. 4 – 5: Wientzek, Wieczorek, Adamiak, Szafarczyk, 
Kl. 7 – 8: Zapotoczna, Podoborożna, Pawłowicz, Witczak, Słota, Burzan

Kwiecień ---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------
Maj
04.-10.05.
2022r.

Święto Narodowe Trzeciego Maja –zajęcia tematyczne z wychowawcami w
kl. 1-3 i nauczycielami historii w klasach 4- 8  (filmy, karty pracy do pobrania
na  stronie  https://www.zamek-krolewski.pl/edukacja/filmy/Konstytucja-3-

Kl. 1-3 Wychowawcy klas 1-3 i nauczyciele historii w klasach 4-8
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maja 
Czerwiec
01.06.2022r. Dzień Dziecka – Dzień Sportu z Janem Pawłem II:

Rajdy  piesze  i  rowerowe,  spływy  kajakowe,  rozgrywki  piłkarskie
(wychowawcy klas ustalą formę z rodzicami)

Kl. 1-8 Kl. 1 i 8a: Pawłowicz, Wietrzykowski, Witczak
Kl. 2: Lipińska, Napieracz
Kl. 3: Stasiak, Kucharski, 
Kl. 4: Wientzek, Wieczorek,
Kl. 5: Adamiak, Szafarczyk
Kl. 7: Zapotoczna, Podoborożna, Masalska
Kl. 8b: Słota, Burzan, 

Czerwiec
24.06.2022r.

Zakończenie  roku  szkolnego  –  sposób  organizacji  uzależniony od  sytuacji
epidemiologicznej

5)Harmonogram działań związanych z nadaniem szkole imienia Jana Pawła II

Termin Zadanie Klasy Odpowiedzialni
IX Gazetki na temat Jana Pawła II 1-8 Zadanie wykonane
IX / X Wycieczka jednodniowa: Śladami Jana Pawła II: Wadowice, Łagiewniki,

Kalwaria Zebrzydowska
1a, 2a Pawłowicz, Lipińska, Napieracz, Wietrzykowski

3a, 4a Stasiak, Kucharski, Wientzek, ks. Wieczorek

5a,  7a,  8a,
8b 

Adamiak, Zapotoczna, Podoborożna, Witczak 

15 X Projekcje filmów o Janie Pawle II 1-8 Wychowawcy z pomocą pozostałych nauczycieli
XI Przygotowanie dużej mapy świata upamiętniającej wizyty Jana Pawła II

w  różnych  państwach,  do  których  pielgrzymował  oraz  tablicy
przedstawiającej najważniejsze działania Jana Pawła II na rzecz pokoju,
dialogu i tolerancji – do końca listopada 2021

Uczniowie
zapisani  na
zajęcia  w
„Pracowni
Zręczności”

Szafarczyk , Burzan, Masalska

XII Przygotowanie projektu logo szkoły, projektu sztandaru szkoły Chętni
uczniowie

Wientzek, ks.Wieczorek, Szafarczyk – projekt zatwierdza Rada Szkoły

I Opracowanie tekstu i muzyki hymnu szkoły Chętni
uczniowie

Wientzek, Pawłowicz, ks. Mateusz

II Zebranie środków i zamówienie sztandaru szkoły Rada Szkoły, Rada Rodziców, SU, dyrektor
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2 IV Wieczorne kino plenerowe: „Karol – Papież, który pozostał człowiekiem” Ks. Mateusz, Ks. Bednarek
18 V Konkurs  recytatorski  poezji  Karola  Wojtyły  połączony  z  kiermaszem

„Przysmaki Jana Pawła II”
Ks. Wieczorek, Masalska, Stasiak, Burzan, Wientzek, Słota

VI Wycieczka  pięciodniowa  „Tatrzańskimi  śladami  Jana  Pawła  II:
Zakopane,  „Księżówka”,  Jaszczurówka,  Krzeptówki,  Dolina
Chochołowska, Dolina Jarząbcza, Kalatówki, Gubałówka, Bachledówka

Chętni
uczniowie  z
klas 5 - 8

Kierownik  wycieczki:  Małgorzata  Witczak,  opiekunowie  (w  zależności  od
ilości uczniów z danej klasy), Wientzek, Wieczorek, Burzan, Podoborożna

Na bieżąco Lekcje przybliżające postać Jana Pawła II Wszyscy
uczniowie

Nauczyciele języka polskiego – Jan Paweł II jako poeta i filozof
Nauczyciele historii, wos – działania Jana Pawła II na rzecz pokoju na świecie,
wolności oraz walki z niesprawiedliwością społeczną i nędzą;
Katecheci – Jan Paweł II jak głowa Kościoła i autorytet moralny;
Wychowawcy klas – Jan Paweł II – osoba ceniąca dzieci, młodzież i ich rolę w
świecie.

Na bieżąco Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole Społeczność
szkolna

Koordynatorzy: Adamiak, Pawłowicz, Szafarczyk, ks. Wieczorek, Wientzek +
zaangażowanie wszystkich nauczycieli.

2. Podnoszenie jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Zapoznanie  nauczycieli  z  planem  nadzoru  pedagogicznego,  z  wnioskami  z  nadzoru

pedagogicznego z roku szkolnego 2020/2021 
dyrektor  26 sierpnia 2021 r.

2. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w I semestrze – wnioski
i rekomendacje na drugie półrocze roku szkolnego 2021/2022.

dyrektor styczeń 2022 r. / czerwiec 2022 r.

3. Zapoznanie uczniów i rodziców z wynikami wewnętrznych badań osiągnięć edukacyjnych
uczniów  przeprowadzonych  w  oddziałach  jako  diagnoza  szkolna  oraz  wynikami  testu
półrocznego  kl.  VII  i  VIII,  badającego  wiedzę  i  umiejętności  uczniów  w  zakresie
standardów egzaminacyjnych.

wychowawcy  na  zebraniach  z
rodzicami 

październik 2021 r. / maj 2022 r.
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4. Innowacje pedagogiczne:
a) „Edukacja w działaniu w  kl. 1-3” (Pracownia Magiczna)

Burzan, Wietrzykowski, Napieracz rok szkolny 2021/2022

b) „Zajęcia kreatywne w kl. 1-3” (Pracownia Zręczności) Szafarczyk
c) „Śpiewająco wyginam śmiało ciało w kl. 1-3” (Kuźnia Talentów) Wientzek
d) „Tworzę, więc jestem w kl. 4 – 5” (Pracownia Zręczności) Szafarczyk
e) „Tworzę, więc jestem w kl. 7-8” (Pracownia Zręczności” Szafarczyk
f) „Pod opieką Mnemozyny w kl. 4-5” (Kuźnia Talentów) Pawłowicz
g) „Pod opieką Mnemozyny” w kl. 7-8” (Kuźnia Talentów) Pawłowicz
h) „W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi – kl. 4  - 8” Piwowar
i) Projekt „Historia naszej szkoły” Adamiak, Szafarczyk, Burzan Rok szkolny 2021/2022

j) „Śmiałym krokiem ku przyszłości” Wientzek, Słota Rok szkolny 2021/2022

3. Bezpieczeństwo i właściwe warunki nauki i pracy w szkole

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Przegląd szkoły pod kątem bezpieczeństwa i higieny. dyrektor sierpień  2021  r.,  styczeń/luty  2022  r.,

czerwiec 2022 r.
2. Kontrola badań okresowych i organizacja szkoleń z zakresu bhp. dyrektor, nauczyciele wrzesień 2021 r.
3. Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych. dyrektor, nauczyciele sierpień 2021 r.
4. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły. Napieracz, Stasiak, Cichy do listopada 2021 r.
5. Prowadzenie działań w ramach programu wychowawczo-dydaktycznego. nauczyciele, wicedyrektorzy wrzesień 2021 r.–czerwiec 2022 r.
6. Zapoznanie uczniów i pracowników z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w

szkole,  szczególnie  w sytuacji  kryzysowej  wywołanej  pandemią COVID-19 w celu
zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w
związku z pandemią koronawirusa.

dyrektor, wychowawcy klas wrzesień 2021 r.

7. Przypomnienie uczniom obowiązujących regulaminów bezpieczeństwa w szkole i jej
otoczeniu,  w  drodze  do  szkoły  i  do  domu,  szczególnie  w  sytuacji  kryzysowej
wywołanej  pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej  opieki  i  pomocy,
przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa.

wychowawcy klas wrzesień 2021r.

8. Promowanie zasad dbałości o zdrowie:

 kontynuacja akcji „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”,

 programy MEiN wsparcia  uczniów po okresie pandemii  (związane  zarówno ze

nauczyciele wrzesień 2021 r.–czerwiec 2022 r.
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zdrowiem  i  z  kondycją  fizyczną  uczniów,  jak  i  z  udzielaniem  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

 gimnastyka śródlekcyjna / wietrzenie pomieszczeń,
- aktywna długa przerwa

4. Zarządzanie szkołą w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji

1. Działanie zespołów zadaniowych nauczycieli:

 Zespół OK nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Lider:  Wientzek:   członkowie:  Adamiak,
Szafarczyk,  Masalska,  Słota,  Kucharski,
Wieczorek, Bednarek, 

Na bieżąco

 Zespół OK nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i edukacji wczesnoszkolnej
oraz wf

Lider:  Zapotoczna;  członkowie:  Pawłowicz,
Witczak,  Burzan,  Podoborożna,  Lipińska,
Stasiak, Napieracz, Wietrzykowski

Na bieżąco

 Zespół wychowawczy Lider:  Adamiak;  członkowie:  Pawłowicz,
Lipińska,  Stasiak,  Wientzek,  Zapotoczna,
Słota, Burzan, Piwowar

Na bieżąco

2. Promocja szkoły w środowisku poprzez:
a) upowszechnianie i prezentowanie osiągnięć szkoły w formie publikacji w prasie, radiu i telewizji

lokalnej, udział uczniów w przeglądach i festiwalach, reklamowanie szkoły wśród przedszkoli
lokalnych,  organizowanie  zajęć  otwartych  prowadzonych  przez  nauczycieli  dla  rodziców  i
uczniów,  reklamę  szkoły  w  mediach  społecznościowych,  zapraszanie  władz  miasta  na
uroczystości szkolne, współpracę ze środowiskiem lokalnym,

b) pozyskiwanie sponsorów i osób wspierających działalność szkoły:
c) współpracę ze środowiskiem lokalnym:

 z organem prowadzącym,

 z policją, ze strażą pożarną, strażą miejską,

dyrektor, nauczyciele cały rok szkolny
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 z instytucjami kultury: 

 z mediami (prasa, telewizja lokalna),

 z przedszkolami, innymi szkołami, ze szkołami zawodowymi,
d) kontynuowanie udziału szkoły w projektach unijnych,

3. Baza szkoły:

 wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej o literaturę metodyczną dla nauczycieli, nowości
wydawnicze, kanon lektur szkolnych,

 doposażenie  szkoły  w  nowoczesny  sprzęt  multimedialny,  narzędzia  i  środki  technologii
informacyjno-komunikacyjnych  (do  wykorzystania  również  podczas  realizacji  nauczania
zdalnego),

 zakup sprzętu sportowego, do zabaw dla młodszych uczniów.;

 modernizacja sali informatycznej, sali nr 13, pracowni językowej

dyrektor,  nauczyciel biblioteki, nauczyciele cały rok szkolny

4. System komunikacji i obiegu informacji w szkole:

 obieg informacji pomiędzy uczniami i rodzicami poprzez dziennik elektroniczny,

 wprowadzenie systemu szybkiej komunikacji z rodzicami w związku z pandemią koronawirusa,

 zakładka dla nauczycieli na stronie internetowej szkoły,

 prowadzenie strony internetowej szkoły (kontrola dostosowania do wymogów ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 1062),

 przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom.

dyrektor, nauczyciele cały rok szkolny 

5. Współpraca z Radą Rodziców i Radą Szkoły

 wybór rady rodziców w roku szkolnym 2021/2022,

 zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

 opinia rady rodziców w sprawie projektu planu finansowego szkoły na rok szkolny 2021/2022;

 współpraca przy realizacji harmonogramu nadania szkole imienia Jana Pawła II

dyrektora,  Rada  Rodziców,  Rada  Szkoły,
nauczyciele

cały rok szkolny

6. Inne zadania realizowane w ramach zarządzania:

 opracowanie planu nadzoru pedagogicznego,

 przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku

dyrektor szkoły
do 15 września 2021 r.
cały rok szkolny
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szkolnym (dwa razy w roku szkolnym),

 sprawowanie nadzoru pedagogicznego

 opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły,

 umożliwienie  nauczycielem  zdobywania  uprawnień  do  nauczania  kolejnych  przedmiotów
(fizyka, biologia, praca z uczniem z zespołem Aspergera, muzyka)

 dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

 wprowadzenie  zmian  w  dokumentach  szkolnych  i  dostosowanie  ich  do  zmian  prawa
oświatowego,  w  tym  w  związku  z  możliwością  realizacji  nauczania  zdalnego  (regulaminy,
procedury),

 opracowanie rocznego planu pracy szkoły,

 przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych.

dyrektor szkoły, 

terminy  zgodne  z  przepisami
prawa oświatowego
cały rok szkolny

wrzesień 2021 r.

do 15 września 2021 r.
marzec/kwiecień 2022 r.

5. Przebieg procesów kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Stosowanie przez nauczycieli:

 aktywizujących metod nauczania,

 oceniania kształtującego,

 edukacji wyprzedzającej,

 indywidualizacji pracy na zajęciach,

nauczyciele cały rok szkolny

2. Praca z uczniem mającym trudności w nauce; formy wsparcia:

 organizacja zajęć wspomagających z matematyki, zkk, zdw

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści cały rok szkolny

3. Organizacja  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  zgodnie  z  rozpoznanymi
potrzebami i możliwościami uczniów, dostosowanie wymagań, ścisła współpraca
z  rodzicami  i  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną,  w  tym  zapewnienie
wsparcia  psychologiczno-pedagogicznego,  dodatkowej  opieki  i  pomocy,
wzmacnianie  pozytywnego  klimatu  szkoły  oraz  poczucia  bezpieczeństwa
uczniów szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści cały rok szkolny

10



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2021/2022 z dnia 26.08.2021 r.

4. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów:

 indywidualizacja zadań stawianych uczniowi,

 przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych,
przedmiotowych i organizowanych przez kuratora oświaty, 

 organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów,

 uczestnictwo  w  zawodach  sportowych  zgodnie  z  kalendarzem  Szkolnego
Związku Sportowego.

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny

5. Omówienie  z  uczniami  zasad  wewnątrzszkolnego  systemu  oceniania  –
zapoznanie uczniów z zasadami oceniania z poszczególnych przedmiotów:

 zawarcie  kontraktów z uczniami (właściwe zachowanie  uczniów na lekcjach,
kształtowanie odpowiedzialności za staranne przygotowanie się do lekcji),

 kontrola  przestrzegania  przez  nauczycieli  obowiązujących  zasad  oceniania,
klasyfikowania i promowania – obserwacje lekcji.

Efektywny proces nauczania – uczenia się poprzez:

 wykorzystanie  nowoczesnych  środków  dydaktycznych  w  realizacji  treści
podstaw programowych,

 realizację zadań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

 system monitorowania postępów uczniów,

 ocenę i  analizę poziomu wiedzy i  umiejętności  uczniów oraz  zachowania na
poszczególnych etapach kształcenia,

 prowadzenie  obserwacji  diagnozujących,  kontrolno-oceniających,  zgodnie  z
harmonogramem nadzoru pedagogicznego,

 średnią ocen w szkole (I i II semestr),

dyrektor szkoły

dyrektor szkoły, wicedyrektor

raz w miesiącu

wrzesień 2021 r.–czerwiec 2022 r.

6. Kształcenie kompetencji i postaw uczniów:

 kreatywności, samodzielności, innowacyjności, przedsiębiorczości,

 kompetencji  cyfrowych  uczniów  –  wykorzystanie  w  procesach  edukacyjnych
narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; bezpieczne i
efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,

 szlachetności,  patriotycznych,  zaangażowania  społecznego,  wrażliwości  i
odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

nauczyciele, pedagog, wychowawcy cały rok szkolny 
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6. Organizacja procesu wychowania i profilaktyki w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego:

 wprowadzenie działań  związanych  z  profilaktyką  COVID-19,  profilaktyką  depresji,
pomoc uczniom w uzupełnianiu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające (program
MEiN), poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przez ich udział w dodatkowych
oraz nieodpłatnych zajęciach sportowych.

wychowawcy klas IV–VIII, pedagog do 20 września 2021 r.

2. Prowadzenie  działań  wychowawczo-profilaktycznych  i  opiekuńczych  zgodnie  z
harmonogramem zawartym w programie:

 omówienie z  uczniami  działań  wynikających  z  programu  wychowawczo-
profilaktycznego,

 przeprowadzenie diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców w zakresie pomocy
wychowawczej i pedagogiczno-psychologicznej.

wszyscy  nauczyciele,  lekcje
wychowawcze

cały rok szkolny

3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Realizacja działań związanych z profilaktyką uzależnień.

4. Realizacja zadań samorządu uczniowskiego– zgodnie z planem. opiekun samorządu uczniowskiego cały rok szkolny 
5. Promowanie wartości, kształtowanie właściwych postaw uczniów. cały rok szkolny
6. Rozpoznawanie środowiska uczniów i potrzeb w zakresie opieki wśród rodziców dzieci klas

I–VIII.
wychowawcy klas, pedagog cały rok szkolny

7. Działania  wychowawcze  szkoły.  Wychowanie  do  wartości,  kształtowanie  postaw  i
respektowanie norm społecznych. Promowanie wzorców zachowań wśród uczniów.

wychowawcy klas, pedagog cały rok szkolny

9. Współpraca z rodzicami:
a) prowadzenie  działań  wspierających  rodziców  w  wychowaniu  dzieci  –  spotkanie

pedagogizujące zorganizowane przez szkolnego psychologa
b) organizowanie zebrań z rodzicami:
c) udzielanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  rodzicom  –  konsultacje  dla

rodziców.

wychowawcy klas, pedagog cały rok szkolny

10. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu.  Uwzględnienie kierunku polityki  oświatowej
państwa  –  realizacja  działań  wychowania  do  wrażliwości  na  prawdę  i  dobro  oraz
kształtowania właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.

opiekun Klubu cały rok szkolny 
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7.Organizacja działań prozdrowotnych

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego

spędzania wolnego czasu.
wychowawcy klas, pedagog cały rok szkolny 

2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

 kontynuację akcji „Owoce w szkole”,

 aktywną przerwę
Cele edukacyjne edukacji prozdrowotnej w szkole:

 dostarczanie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych w ochronie, utrzymaniu i
poprawie zdrowia jednostki i zdrowia publicznego,

 rozwijanie  umiejętności  życiowych  sprzyjających  rozwojowi  fizycznemu,
psychicznemu, społecznemu i duchowemu,

 kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych
ludzi,

 rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska.

dyrektor cały rok szkolny

3. Realizacja  tematyki  prozdrowotnej  z  uczniami  związanej  z  przeciwdziałaniem
koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19:

 czym jest koronawirus,

 jak często występują objawy,

 kto jest najbardziej narażony,

 jak się zabezpieczyć przed koronawirusem,

 zalecenia.

wychowawcy klas, pedagog cały rok szkolny

4. Szkolenia pracowników z zakresu bhp. dyrektor w roku szkolnym – w miarę potrzeb 
5. Kontrola przestrzegania procedur ochrony zdrowia w związku z pandemią koronawirusa:

 zapoznanie  uczniów  z  zasadami  ochrony  zdrowia  w  związku  z  sytuacją  epidemii
koronawirusa,

 prowadzenie  zintegrowanych  działań  profilaktycznych  wynikających  z  programu
profilaktyczno-wychowawczego  z  działaniami  przeciwdziałającymi  COVID-19  i
promującymi zdrowie.

dyrektor, nauczyciele w roku szkolnym 
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Diagnozowanie  osiągnięć  uczniów  ukierunkowane  głównie  na  zaprojektowanie  działań
wspomagających.

Eliminowanie  lęku,  poczucia  zagrożenia  spowodowanych  nadmiernym  obciążeniem
związanym z informacjami nt. epidemii.

Zaprojektowanie  działań  integrujących  z  uwzględnieniem  propozycji  zgłaszanych  przez
uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania psychologa i pedagoga.

Stała współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

8.Organizacja działań związanych z opieką

Lp. Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci kl. 1-3 potrzebujących takiej opieki. wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy cały rok
2. Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. wychowawcy klas, pedagog cały rok
3. Zapewnienie obiadów w szkole. dyrektor szkoły cały rok
4. Zapewnienie  dodatkowej  opieki  i  pomocy  uczniom,  szczególnie  w  sytuacji  kryzysowej

wywołanej pandemią COVID-19.

Rozpoznanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  w  zakresie  wsparcia  psychologiczno-
pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb działań.

Rozwijanie  relacji  interpersonalnych  na  poziomie  nauczyciel  –  uczeń,  uczeń  –  uczeń
poprzez m.in. częste kontakty i rozmowy nauczycieli lub pedagogów z uczniami, uczniów z
uczniami  –  integrację  oddziału  klasowego,  objęcie  wsparciem  osób  nieśmiałych  i
wycofanych, docenianie każdej aktywności, angażowanie do dodatkowych zadań.

Podejmowanie  działań  integrujących  zespół  klasowy:  wyjścia  klasowe,  rajdy,  piesze
wycieczki.

wychowawcy klas cały rok
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9. Terminarz zebrań rad pedagogicznych 

Lp. Termin Rodzaj zebrania
rady pedagogicznej

Tematyka

1. sierpień Organizacyjne + wdn Sprawozdanie z nadzoru, wnioski z nadzoru, plan pracy szkoły, plan nadzoru, przydziały czynności. Program „Wychowanie
to podstawa”

2. wrzesień szkoleniowa Pierwsza pomoc – Napieracz, Cichy 

3. styczeń klasyfikacyjne Klasyfikacja za I półorocze, sprawozdanie z nadzoru i pracy w I półroczu, wyniki ewaluacji

4. czerwiec klasyfikacyjne Klasyfikacja roczna

8. czerwiec/sierpień podsumowujące Sprawozdzanie z pracy szkoły, z nadzoru pedagogicznego

12. Wycieczki szkolne:
a) w ramach harmonogramu nadania imienia szkole;
b) wycieczki w ramach programu MEN (dofinansowania wycieczek edukacyjnych),
c) inne wycieczki, zielone szkoły po uzgodnieniu miejsca, terminu z rodzicami.
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