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PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 

Rok szkolny 2022/23 

Część I.  

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa 

Kierunki polityki 

oświatowej 

państwa cele 

ogólne 

Zadania wynikające z realizacji celów Szczegółowe działania i sposób ich realizacji 

przez zespoły klasowe  

Termin Odpowiedzialny 

1. Wychowanie 

zmierzające do 

osiągnięcia ludzkiej 

dojrzałości poprzez 

kształtowanie 

postaw 

ukierunkowanych 

na prawdę, dobro     

i piękno, 

uzdalniających do 

odpowiedzialnych 

decyzji. 

Dyskusja nad wartościami ważnymi w życiu człowieka, 

rola wartości, w tym - wartości jako podstawy 

dojrzałych i odpowiedzialnych decyzji życiowych.  

- projekty klasowe: W naszym życiu ważne 

jest… 

Każda klasa przygotowuje plakat podczas zajęć 

z wychowawcą. 

3-26.10 p. A. Szczypińska, 

SU 

Ustalenie zasad, które regulują zachowanie                      

w społeczności klasy i szkoły, w sposób który służy 

ochronie uzgodnionych wartości. 

Upowszechnienie zasad (zapisanie, opublikowanie)           

i podpisanie zasad przez społeczność klasy. 

- zajęcia z wychowawcą  

 

do 

28.10 

wychowawcy 

Projekt – „Przystanek -  relacje” Fundacja RoRo. - udział w projekcie rok 

szkolny 

wychowawcy klas  

I-III 

Zajęcia wspierające rozwój społeczny: „Społeczne 

sytuacje i ja”. 

- organizacja zajęć  rok 

szkolny 

p. R. Rossa-

Ponieważ 

Projekt – „Z ekologią na Ty” - udział w projekcie uczniów oddziału 

przedszkolnego 

rok 

szkolny 

wychowawcy 

oddziału 

przedszkolnego 

Uniwersytet Dzieci - udział w zajęciach Uniwersytetu uczniów klas 

I-III oraz V 

rok 

szkolny 

wychowawcy 



Spotkania ze sportowcami - organizacja spotkań w ramach działalności 

Szkolnego Klubu Olimpijczyka 

rok 

szkolny 

p. J. Mróz,  

A. Sobieraj 

Współpraca z Fundacją „Świat na Tak” - realizacja zadań statutowych fundacji rok 

szkolny 

p. M. Adamczyk 

2a. Wspomaganie 

wychowawczej roli 

rodziny przez 

właściwą 

organizację              

i realizację zajęć 

edukacyjnych 

wychowania do 

życia w rodzinie.  

Przekazanie rodzicom wiadomości na temat organizacji 

zajęć, zakresu omawianych treści oraz metod i form 

pracy. 

 

 

- zebrania rodziców  

- przygotowanie informacji dla rodziców                

13.09 p. B. Tymińska 

-Malinowska 

Zebranie rezygnacji z zajęć. 

 

- rozmowy z wychowankami i rodzicami  13.09 p. B. Tymińska 

-Malinowska 

2b.Ochrona             

i wzmacnianie  

zdrowia 

psychicznego 

dzieci i młodzieży. 

 

Organizacja działań w zakresie kształtowania postaw 

prospołecznych dzieci i młodzieży. 

- wpisanie zaproponowanych działań (metody 

aktywizujące) do planu pracy wychowawcy 

 

09.09 wychowawcy  

Prowadzenie edukacji rodziców. - zajęcia podnoszące kompetencje 

wychowawcze, w tym poświęcone 

oddziaływaniu mediów - jak uczyć dzieci 

krytycyzmu wobec reklam, rozwijanie 

umiejętności wychowawczych, wspieranie       

w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, upowszechnianie informacji 

o możliwościach otrzymania wsparcia               

i pomocy w sytuacjach trudnych 

rok 

szkolny 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog  

Prowadzenie edukacji medialnej. - zajęcia poświęcone oddziaływaniu mediów 

pozwalające młodym odbiorcom krytycznie 

oceniać destrukcyjne wzorce medialne 

wywołujące niezadowolenie z własnego 

wyglądu, poczucie winy i wstydu, 

demaskowanie rzeczywistych intencji reklam      

i zawartych w nich manipulacji 

rok 

szkolny 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 



Wspieranie dzieci przez nauczycieli i specjalistów, 

zajęcia  w zakresie podniesienia swojej samooceny, 

uczenie umiejętności psychologicznych i społecznych, 

które pozwolą im radzić sobie ze stresem i budować 

dobre relacje z otoczeniem. 

- zajęcia  w zakresie podniesienia swojej 

samooceny, uczenie umiejętności 

psychologicznych i społecznych, które pozwolą 

im radzić sobie ze stresem i budować dobre 

relacje z otoczeniem, np. tworzenie własnego 

wizerunku 

rok 

szkolny 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej     

w trakcie bieżącej pracy z uczniem odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb uczniów, w tym udzielanie 

pomocy w stanach kryzysu psychicznego. 

- zajęcia wspierające uczniów z pedagogiem 

- prowadzenie interwencji pedagogicznej  

rok 

szkolny 

wychowawcy, 

nauczyciele,  

pedagog,  

pedagog specjalny, 

psycholog 

Kontrola w ramach nadzoru pedagogicznego realizacji 

podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia psychicznego. 

- obserwacja zajęć  rok 

szkolny 

dyrektor, 

wicedyrektor 

Cykliczne spotkania wychowawców klas I-III                  

z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

- obserwacje uczniowskie co 

miesiąc 

p. M. Mrozińska 

Organizacja i udział w projekcie ogólnopolskim „Każdy 

inny, wszyscy równi”. 

- zgodnie z regulaminem projektu rok 

szkolny 

p. K. Żelazna,  

M. Partyka,  

B. Tymińska-

Malinowska 

Warsztaty „Zdrowy styl życia”. - zorganizowanie warsztatów dla uczniów klas 

starszych 

XII p. M. Partyka 

Zajęcia wspierające rozwój emocjonalny: „Zrozumieć 

emocje”. 

- organizacja zajęć rok 

szkolny 

p. R. Rossa-

Ponieważ 

Pozalekcyjne zajęcia sportowo-ruchowe dla klas IV-VI. - organizacja zajęć rok 

szkolny 

p. A. Sobieraj,    

J. Mróz 

Zajęcia bezpiecznego upadania UKEMI dla klas I-IV. - organizacja zajęć rok 

szkolny 

p. A. Sobieraj 

3. Działanie na 

rzecz szerszego 

udostępnienia 

kanonu i założeń 

Poznanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy 

Organizacja wycieczki pozwalającej poznać 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, w tym Polski. 

 

- organizacja wycieczek pozwalających poznać 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, w tym 

Polski – wycieczki klasowe 

rok 

szkolny 

wychowawcy, 

nauczyciele 



edukacji klasycznej 

oraz sięgania do 

dziedzictwa 

cywilizacyjnego 

Europy. 

Projekt – „Piękna nasza Polska cała”. - udział w projekcie uczniów oddziału 

przedszkolnego 

rok 

szkolny 

wychowawcy 

oddziału 

przedszkolnego 

Innowacja – „Z mapą przez świat inaczej”. - realizacja innowacji w klasach I-III rok 

szkolny 

wychowawcy klas 

młodszych 

Poznaj Polskę – historia Polski w pigułce. - zajęcia świetlicowe 12-16. 

09 

p. A. Kącka 

Spotkania z historią: Kim jest patriota? Poznajemy 

symbole narodowe. 

- zajęcia świetlicowe 24-30. 

10 

p. A. Kącka 

4.Doskonalenie 

kompetencji 

nauczycieli do 

pracy z uczniami 

przybyłymi             

z zagranicy,  

w szczególności            

z Ukrainy, 

adekwatnie do 

zaistniałych 

potrzeb.  

Umożliwienie nauczycielom języka polskiego jako 

języka obcego doskonalenia zawodowego. 

- finansowanie doskonalenia  rok 

szkolny 

dyrektor  

Wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami uczącymi 

uczniów przybyłych z zagranicy, w szczególności          

z Ukrainy.   

- spotkanie nauczycieli, którzy uczą 

obcokrajowców,  

- zajęcia otwarte,  

- obserwacja zajęć przez dyrektora szkoły. 

rok 

szkolny 

nauczyciele 

Udział w projekcie ogólnopolskim „Poznajemy legendy 

polskie”. 

- udział w projekcie rok 

szkolny 

p. M. Adamczyk,      

B. Tymińska-

Malinowska,      

A. Przygoda-Hućko 

5. Rozwijanie 

umiejętności 

metodycznych 

nauczycieli            

w zakresie 

prawidłowego            

i skutecznego 

wykorzystywania 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

Poznanie nowych narzędzi TIK oraz skutecznego           

i prawidłowego ich wykorzystywania na swoim 

przedmiocie, w tym np. generatory zadań, kart pracy      

i gier dydaktycznych. 

 

 

 

- spotkania samokształceniowe w zespołach 

przedmiotowych,  

- prezentacje narzędzi na warsztatach oraz 

zajęciach otwartych,  

- przygotowanie banku narzędzi online do 

wykorzystywania na co dzień oraz opis 

„dobrych praktyk”. 

 

 

rok 

szkolny 

nauczyciele 



w procesach 

edukacyjnych. 

6. Wsparcie 

edukacji 

informatycznej               

i medialnej,               

w szczególności 

kształtowanie 

krytycznego 

podejścia do treści 

publikowanych         

w Internecie             

i mediach 

społecznościowych      

Przeprowadzenie we wszystkich klasach zajęć 

dotyczących walki z dezinformacją i weryfikacją treści 

publikowanych w Internecie i  mediach 

społecznościowych; 

Zapoznanie uczniów z serwisami internetowymi, 

których zadaniem jest sprawdzenie wiarygodności 

informacji publikowanych w Internecie,                      

np. #FakeHunter lub PolitiFact, StopFake Polska, 

DEMAGOG. 

- zajęcia z uczniami scenariusz na stronach 

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

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

tresci-publikowanych-w-mediach-

spolecznosciowych--rusza-ogolnopolska-

kampania-edukacyjna-fakehunter-edu  

- poznanie stron portali 

 

 

rok 

szkolny 

p. R. Rossa-

Ponieważ, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

XIII edycja Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego 

„Twoje dane - Twoja sprawa”. 

- udział w projekcie I p. R. Rossa-

Ponieważ, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

7. Wsparcie            

w rozwijaniu 

umiejętności 

podstawowych       

i przekrojowych 

uczniów,  

w szczególności          

z wykorzystaniem 

pomocy 

dydaktycznych 

zakupionych            

w ramach 

programu 

„Laboratoria 

przyszłości”. 

Szkolenie zespołu nauczycieli, którzy będą korzystać ze 

sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych                 

w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

- warsztaty dla nauczycieli rok 

szkolny 

dyrekcja, 

nauczyciele 

Innowacja – „Obierz kurs na ortografię”. - realizacja innowacji w klasach I-II rok 

szkolny 

Wychowawcy klas   

I i II 

Organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych       

i wiedzy ogólnej oraz udział w konkursach 

zewnętrznych. 

- organizowanie konkursów 

- zachęcanie uczniów do aktywności 

- wspieranie uczniów podczas przygotowań do 

konkursów 

rok 

szkolny 

nauczyciele 

Szklony projekt edukacyjny – Świetliczaki z ekologią 

na Ty”. 

- realizacja projektu rok 

szkolny 

p. A. Szczypińska 

Zajęcia kreatywne” Przez eksperymenty poznajemy 

świat”. 

- organizacja i udział w zajęciach rok 

szkolny 

p. A. Szczypińska 

Zajęcia rozwijające mowę, myślenie i czytanie, 

kształtowanie kompetencji językowych. 

- organizacja i udział w zajęciach rok 

szkolny 

p. A. Goźlińska 

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


Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczno – 

techniczne, manualne. 

- organizacja i udział w zajęciach rok 

szkolny 

p. R. Koperska 

Rozwijanie zainteresowań historycznych, kształtowanie 

wartości i  postaw patriotycznych. 

- organizacja i udział w zajęciach rok 

szkolny 

p. A. Kącka 

Kodowanie i programowanie w świetlicy. - organizacja i udział w zajęciach rok 

szkolny 

p. R. Rossa-

Ponieważ 

Wystawa prezentująca osiągnięcia absolwentów szkoły - organizacja wystawy XII p. M, Adamczyk, SU 

Wystawa fotografii uczniów amatorów - organizacja wystawy III p. R. Koperska,  

A. Szczypińska 

8a. Podnoszenie 

jakości kształcenia  

Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy o modelu 

skutecznej lekcji  - poznanie skutecznych strategii 

nauczania, które powinien znać każdy nauczyciel – 

zasady B. Rosenshine,  

Strategie oceniania kształtującego w praktyce  

 

- szkolenie zewnętrzne XI Dyrektor  

8b. dostępności        

i jakości wsparcia 

udzielanego 

uczniom  

 

Analiza dostępności wsparcia i pomocy pp dla uczniów 

ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi  

 

 

- badanie dostępności do pedagoga i pomocy 

pp w szkole  

XII Pedagog  

Analiza jakości udzielania wsparcia i pomocy pp na 

podstawie losowo wybranych przypadków 

 

- analiza przypadków (jeden losowo wybrany 

uczeń ze szczególnymi potrzebami na poziomie 

klas) 

VI Pedagog  

 

 

 

 

 

 



Część II. 

Realizacja kierunków rozwoju szkoły 

Główne 

kierunki 

rozwoju szkoły 

– cele ogólne 

Zadnia wynikające z 

realizacji celów  

Sposób realizacji  

- działania 

Termin  Odpowiedzialny  

  

Kształcenie  

Dobra lekcja  

- wdrażanie 

skutecznych 

strategii 

nauczania - 

uczenia się 

wynikających    

z filozofii 

oceniania 

kształtującego  

 

wdrażanie V. 

strategii: 

Wspomaganie 

uczniów,          

by stali się 

autorami 

procesu swojego 

uczenia się – 

uczeń jest 

świadomy tego, 

jak najbardziej 

efektywnie się 

uczy i jest 

Przekazanie wiedzy     

o procesie uczenia się    

i podstawowych 

umiejętnościach 

niezbędnych                

w procesie uczenia się 

(takich jak, czytanie, 

pamiętanie, notowanie) 

 

Zapoznanie uczniów na godzinach z wychowawcą i pedagogiem jak należy 

właściwie organizować proces uczenia się, wskazanie najlepszego czasu uczenia 

się, omówienie właściwej organizacji miejsca pracy, organizacji i sposobów 

powtarzania, etapów w procesie uczenia się)  

 

Trening szybkiego czytania dla uczniów w klasie (proste ćwiczenia w domu we 

współpracy z rodzicami) – trening umiejętności, gry dydaktyczne 

 

Zasady rozumienia czytanego tekstu (czytanie oglądowe, właściwe-akapitowe, 

ukierunkowane, odtwarzanie z pamięci, czytanie uzupełniające, porządkujące) – 

trening umiejętności  

IX-X 

 

 

 

 

 

XI-IV 

 

V 

pedagog, 

wychowawcy 

 

 

 

nauczyciele, 

rodzice 

 

nauczyciele 

Nabycie przez uczniów 

wiedzy o sobie jako 

jednostce uczącej się     

i wykorzystania tej 

wiedzy przez uczniów, 

żeby szybciej się uczyć 

Diagnoza stylów uczenia się  

Diagnoza zainteresowań uczniów  

Omówienie wyników diagnoz w klasie  

 

I-IV wychowawcy 

pedagog 

 

Przekazywanie przez 

nauczycieli wiedzy       

o zadaniu - jakie są 

cele zajęć, kryteria 

oceniania, informacji 

zwrotnej – czyli co 

uczeń zrobił dobrze,   

Prowadzenie zajęć przez nauczycieli zgodnie z ustalonym modelem lekcji                

z uwzględnieniem wszystkich strategii efektywnego nauczania – obserwacje 

zajęć, ewaluacja wewnętrzna  

na każdych 

zajęciach 

nauczyciele 



odpowiedzialny 

za swój proces 

uczenia się. 

co do poprawy oraz      

o sposobie uczenia się 

omawianych treści  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych   

Miesiąc  Nazwa uroczystości lub imprezy 

szkolnej  

Proponowana 

forma     

Odpowiedzialny            

za organizacje 

uroczystości – 

główny koordynator  

Nauczyciele            

do współpracy  

Odpowiedzialny za 

przygotowanie 

notatki na stronę 

internetową  

 

Szczegółowa 

data 

wydarzenia  

wrzesień  Rozpoczęcie roku szkolnego – 

rocznica wybuchu II wojny 

światowej.  

spotkanie 

społeczności 

szkolnej 

dyrekcja p. R. Rossa-

Ponieważ,               

I. Ochman,            

A. Sobieraj, 

wychowawcy 

p. K. Żelazna 01.09 

Uroczysta msza z okazji rozpoczęcia 

roku szkolnego 2022/2023. 

msza dyrekcja katecheci, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 02.09 

Dzień Dobrych Wiadomości. akcja p. R. Rossa-Ponieważ  p. R. Rossa-Ponieważ 5-9.09 

Międzynarodowy Dzień Kropki. zajęcia świetlicowe p. R. Koperska,         

A. Szczypińska 

 p. A. Szczypińska 12-16.09 

Światowy Dzień Kropki.  zajęcia lekcyjne wychowawcy klas 

młodszych 

 p. A. Przygoda-Hućko 15.09 

Udział pocztu sztandarowego  

w uroczystościach upamiętniających 

rocznicę wybuchu II wojny 

światowej. 

uroczystości 

miejskie 

p. A. Kącka A. Kośmider  17.09 

22.09 

Europejski Dzień Języków Obcych. plakaty, dyktando nauczyciele                  

j. angielskiego 

 p. A. Gawrońska 26.09 



Dzień Głośnego Czytania. zajęcia lekcyjne wychowawcy klas 

młodszych 

  29.09 

Dzień Chłopaka. święto wychowawcy   30.09 

Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania. 

zajęcia świetlicowe p. A. Goźlińska   26-30.09 

Narodowe Czytanie. spotkanie p. M. Adamczyk p. I. Ochman,        

B. Krasuska 

p. M. Adamczyk 30.09 

Wybory do SU. wybory p. R. Rossa-Ponieważ p. M. Adamczyk p. M. Adamczyk 30.09 

 

październik  

Noc Bibliotek. zajęcia w bibliotece p. B. Krasuska,  

I. Ochman 

p. M. Adamczyk, 

B. Szmielak.  

M. Maćkowiak 

p. B. Krasuska 01.10 

Międzynarodowy Dzień bez 

Przemocy. 

warsztaty p. M. Mrozińska,       

A. Jedrzejewska 

wychowawcy p. A. Jędrzejewska 01.10 

Dzień Tabliczki Mnożenia. zajęcia lekcyjne nauczyciele 

matematyki 

  01.10 

Dzień owoców i warzyw. warsztaty p. M. Adamczyk, 

Klub 8 

p. M. Partyka,  

R. Koperska 

p. M. Adamczyk 3-4.10 

Międzynarodowy Dzień Zwierząt. zajęcia świetlicowe p. A. Szczypińska   3-7.10 

Ogólnopolski Dzień Gier 

Planszowych. 

zajęcia lekcyjne        

i świetlicowe 

nauczyciele, 

wychowawcy 

świetlicy 

 p. A. Przygoda-Hućko 10.10 

Dzień Nauczyciela. święto dyrekcja   14.10 

Dzień Papieski. zajęcia lekcyjne wychowawcy, 

katecheci 

  16.10 

Światowy Dzień Poczty i Znaczka 

Pocztowego 

zajęcia świetlicowe p. R. Koperska  p. R. Koperska 17-21.10 

Europe Code Week zajęcia, warsztaty, 

konferencje 

p. K. Kozłowska  p. K. Kozłowska 8-23.10 

Dzień Kundelka zajęcia świetlicowe wychowawcy 

świetlicy 

 p. A. Szczypińska 24-30.10 

Światowy Dzień Origami zajęcia świetlicowe wychowawcy 

świetlicy 

 p. R. Rossa-Ponieważ 24-30.10 



Ogólnopolski Dzień Origami zajęcia lekcyjne        

i świetlicowe 

nauczyciele 

matematyki, 

wychowawcy klas 

młodszych i świetlicy 

 p. A. Goźlińska 28.10 

Tydzień Sportu – Igrzyska Sportowe 

dla klas IV-VI 

zawody nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

wychowawcy p. J. Mróz  

Pasowanie uczniów klas pierwszych apel p. L. Kobek,               

A. Jarlińska 

p. R. Koperska,      

A. Sobieraj 

p. L. Kobek  

Pasowanie uczniów klas pierwszych 

na czytelnika 

spotkanie p. B. Krasuska,             

I. Ochman 

wychowawcy klas 

pierwszych 

p. B. Krasuska  

Szkolny konkurs ortograficzny dla 

uczniów klas V-VI 

konkurs p. M. Czubacka,        

B. Tymińska-

Malinowska 

 p. M. Czubacka  

Miesiąc Bibliotek konkursy, gry 

i zabawy 

p. B. Krasuska,           

I. Ochman 

wychowawcy p. I. Ochman 1-31.10 

Zbiórka charytatywna dla fundacji 

„Kundelek” i „ Kudłaci przyjaciele 

Marty”. 

zbiórka 

charytatywna 

p. M. Adamczyk, SU, 

Klub 8 

p. M. Partyka  3-28.10 

Sprzątanie grobów na cmentarzu 

wojskowym 

zajęcia wychowawcy   26-28.10 

listopad Dzień postaci z bajek  zajęcia lekcyjne        

i świetlicowe 

wychowawcy klas 

młodszych i świetlicy 

 p. M. Woźniak 04.11 

Polska – nasza ojczyzna- zapoznanie 

z historią odzyskania niepodległości. 

Symbole narodowe wykonane 

różnymi technikami 

warsztaty p. R. Koperska 

 

  7-10.11 

Dzień zdrowego jedzenia. zajęcia lekcyjne p. L. Kobek,                  

A. Jarlińska 

wychowawcy klas 

młodszych 

 08.11 

Dzień jeża. zajęcia lekcyjne wychowawcy klas 

młodszych 

  10.11 



Krajobraz Polski – projekt szkolny 

dla uczniów klas V. 

projekt p. M. Czubak  p. M. Czubak  

Apel z okazji święta niepodległości. program artystyczny p. A. Kącka p. I. Ochman,       

R. Koperska 

p. K. Żelazna 10.11 

Udział w akcji „Do hymnu”. akcja p. I. Ochman,  

A. Przygoda-Hućko 

 p. A. Przygoda-Hućko 10.11 

Dzień życzliwości i pozdrowień. zajęcia lekcyjne        

i świetlicowe 

wychowawcy klas 

młodszych i świetlicy 

 p. M. Woźniak 21.11 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. zajęcia świetlicowe p. A. Kącka  p. A. Kącka 21-25.11 

Dzień Kredki. zajęcia świetlicowe p. R. Koperska  p. R. Koperska 21-25.11 

Dzień pluszowego misia. zajęcia lekcyjne        

i świetlicowe 

wychowawcy klas 

młodszych i świetlicy 

 p. A. Szczypińska 21-25.11 

Zwyczaje Andrzejkowe. zajęcia świetlicowe p. A. Goźlińska   28-30.11 

Andrzejki.  

 

noc wróżb i zabaw   

w szkole 

wychowawcy   30.11 

grudzień Światowy Dzień Wolontariusza. zajęcia, pogadanki, 

plakaty 

p. M. Adamczyk, 

Klub 8 

 p. M. Adamczyk  
 

05.12 

Mikołajkowe zwyczaje. zajęcia świetlicowe p. R. Koperska,  

A. Goźlińska 

  5-9.12 

Mikołajki. 

 

 spotkania klasowe wychowawcy   06.12 

Dzień Dziwaka. prezentacja p. M. Adamczyk, SU   14.12 

Tradycje Bożego Narodzenia. zajęcia świetlicowe wychowawcy 

świetlicy 

  14-22.12 

Dzień Guzika. zajęcia świetlicowe p. R. Koperska   14-18.12 

Zbiórka świąteczna. akcja charytatywna p. M. Adamczyk, 

Klub 8, SU 

p. M. Partyka  28.11-10.12 

IV akcja charytatywna „Uśmiech 

św. Mikołaja” – zbiórka dla 

stowarzyszenia MONAR  

w Oryszewie-Osadzie. 

akcja charytatywna p. W. Fabiańczyk   14-16.12 



Bożonarodzeniowe warsztaty 

plastyczno-techniczne dla uczniów    

i rodziców. 

warsztaty wychowawcy klas 

młodszych 

 p. A. Przygoda-Hućko  

Moja kartka bożonarodzeniowa – 

konkurs dla klas I-III oraz IV-VI. 

konkurs p. A. Kocik, 

wychowawcy klas 

młodszych 

 p. A. Kocik  

Turniej świąteczny. turniej p. B. Krasuska,          

I. Ochman 

 p. B. Krasuska 14.12 

Konkurs na najbardziej pomysłową 

dekorację świąteczną klasy. 

konkurs p. M. Adamczyk, SU p. M. Partyka  16.12 

Wigilie klasowe.  spotkania 

integracyjne 

wychowawcy nauczyciele  19-21.12 

Wigilia szkolna. program artystyczny p. M. Czubacka p. R. Koperska,       

I. Ochman 

p. K. Żelazna 21.12 

Wigilia szkolna. spotkanie 

integracyjne 

dyrekcja P, R. Rossa-

Ponieważ     

 21.12 

styczeń  Bal karnawałowy dla uczniów klas 

młodszych. 

zabawa integracyjna wychowawcy, rodzice Klub 8 p. A. Kotowicz 01/02 

Bal kostiumowy dla uczniów klas 

starszych. 

zabawa integracyjna wychowawcy, rodzice SU p. B. Tymińska-

Malinowska 

 

Konkurs pięknego czytania dla 

uczniów klas I-III. 

konkurs wychowawcy klas 

młodszych 

   

Olimpusek”. konkurs p. A. Przygoda-Hućko wychowawcy klas 

młodszych 

 11-12.01 

Dzień Kubusia Puchatka. zajęcia świetlicowe p. A. Goźlińska   12-16.01 

Dzień Babci i Dziadka. zajęcia świetlicowe p. R. Koperska   19-21.01 

Prezent dla babci i dziadka. warsztaty p. M. Adamczyk, SU   19.01 

Międzynarodowy Dzień Ochrony 

Danych Osobowych. 

warsztaty, konkursy, 

prezentacje 

p. R. Rossa-Ponieważ  p. R. Rossa-Ponieważ 19-30.01 

WOŚP. zbiórka 

charytatywna 

p. R. Rossa-Ponieważ p. A. Szczypińska  29.01 



luty Kartka walentynkowa w języku 

angielskim – konkurs dla uczniów 

klas I-III oraz IV-VI. 

konkurs p. A. Gawrońska,      

K. Daniłowicz-Cicha 

 p. A. Gawrońska  

Dzień Pozytywnego Myślenia. zajęcia świetlicowe p. A. Goźlińska,  

R. Rossa-Ponieważ 

  30.01-03.02 

Dzień Bezpiecznego Internetu. zajęcia, konkursy p. A. Kocik  p. A. Kocik  

marzec Dzień Kobiet. święto wychowawcy   08.03 

Dzień Pandy. zajęcia świetlicowe p. A. Goźlińska,  

R. Koperska 

  13-17.03 

Światowy Dzień Lasu. zajęcia świetlicowe p. A. Szczypińska   13-17.03 

Szkolne Dni Matematyki. konkursy, zabawy, 

escape room 

nauczyciele 

matematyki, 

wychowawcy klas 

młodszych 

 p. S. Marcinkowska  

Międzynarodowy konkurs 

matematyczny – Kangur. 

konkurs p. S. Marcinkowska    

Światowy Dzień Solidarności          

z Osobami z Zespołem Downa 

(Dzień Kolorowej Skarpetki). 

zajęcia, prezentacja, 

plakaty 

p. A. Chudzyńska  p. A. Chudzyńska 21.03 

Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień na 

Tak. 

konkursy, gry, 

zabawy, zawody 

p. M. Adamczyk, SU, 

Klub 8 

p. M. Partyka       p. M. Partyka 21.03 

Dzień Szalonej Fryzury. zajęcia p. M. Adamczyk, SU p. A. Szczypińska  21.03 

Światowy Dzień Wody. zajęcia świetlicowe, 
plakaty, pogadanki, 

konkursy 

p. A. Szczypińska, 

M. Partyka 

wychowawcy klas 

młodszych 

p. A. Szczypińska 20-24.03 

Szkolny konkurs ekologiczno-

plastyczno-techniczny „Coś             

z niczego”. 

konkurs wychowawcy klas 

młodszych 

 p. A. Przygoda-Hućko  

„Tę książkę warto przeczytać”. konkurs czytelniczy p. B. Krasuska wychowawcy p. B. Krasuska  

Znane historycznie i turystycznie 

miejsca w Londynie – quiz dla klas 

IV-VI. 

quiz p. K. Daniłowicz-

Cicha 

nauczyciele           

j. angielskiego 

p. K. Daniłowicz-

Cicha 

 



Turniej wiedzy o teatrze. turniej p. B. Krasuska,            

I. Ochman 

p. M. Adamczyk, 

M. Maćkowiak 

p. M. Maćkowiak  

Krajobraz Świata – projekt szkolny 

dla uczniów klas V. 

projekt p. M. Czubak  p. M. Czubak  

 

kwiecień 

Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu.  

plakaty, pogadanki, 

prezentacje 

p. K. Żelazna,            

A. Mamcarz 

wychowawcy p. K. Żelazna 03.04 

Tydzień Bibliotek. gry, zabawy, 

konkursy 

p. B. Krasuska,            

I. Ochman 

 p. B. Krasuska 8-15.05 

Dzień Ziemi. zajęcia świetlicowe, 

plakaty, pogadanki, 

prezentacje, 

konkursy 

p. A. Szczypińska,       

R. Koperska,   
M. Partyka,   

M. Czubak 

 p. M. Partyka 17-21.04 

Produkcja toreb ekologicznych. warsztaty p. M. Adamczyk, SU  p. M. Partyka  21.04 

Zbiórka charytatywna dla fundacji 

„Kudłaci przyjaciele Marty”  

i „Kundelek” – szkolna loteria 

fantowa. 

loteria p. M. Partyka p. M. Adamczyk  3-28.04 

Wielkanocne podchody                   

w poszukiwaniu zajączka. 

podchody p. A. Przygoda-

Hućko, M. Woźniak 

wychowawcy klas 

młodszych 

 05.04 

Konkurs na kartkę Wielkanocną. konkurs dla klasy IIa p. A. Przygoda-Hućko    

Animowana kartka Wielkanocna. konkurs dla klas  

IV-VI 

p. A. Kocik    

Wielkanoc w Polsce i europejskich 

krajach anglojęzycznych                      

z uwzględnieniem historii, tradycji    

i kultury tych regionów – konkurs 

plastyczny lub prezentacja dla 

uczniów klas IV-VI. 

konkurs 

prezentacja 

p. K. Daniłowicz-

Cicha, P. Chochoł 

 p. K. Daniłowicz-

Cicha 

 

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 

Maja. 

program artystyczny p. B. Tymińska-

Malinowska 

p. I. Ochman,        

R. Koperska 

p. K. Żelazna 28.04 



maj  

 

Udział pocztu sztandarowego          

w uroczystościach miejskich            

z okazji święta 3 Maja. 

uroczystość miejska p. A. Kącka   03.05 

Dzień Europejski. zajęcia, plakaty p. M. Adamczyk, SU p. A. Szczypińska p. M. Adamczyk 09.05 

Święto szkoły. program artystyczny p. M. Adamczyk p. I. Ochman,        

R. Koperska 

p. K. Żelazna 19.05 

Zbiórka charytatywna. akcja charytatywna p. M. Adamczyk, SU, 

Klub 8 

p. M. Partyka  8-26.05 

Światowy Dzień Kosmosu. zajęcia świetlicowe wychowawcy 

świetlicy 

  15-19.05 

Dzień Pszczoły. zajęcia lekcyjne wychowawcy klas 

młodszych 

  19.05 

Dzień Bociana. zajęcia lekcyjne wychowawcy klas 

młodszych 

  31.05 

Najwspanialsze miasta Europy – 

projekt szkolny dla uczniów klas VI. 

projekt p. M. Czubak  p. M. Czubak  

Konkurs „Mistrz komputera”. konkurs p. K. Kozłowska  p. K. Kozłowska  

Konkurs przyrodniczy. konkurs dla uczniów 

klas IV-VI 

p. M. Partyka p. M. Czubak p. M. Partyka  

Konkurs wiedzy o tematyce 

olimpijskiej i sportowej. 

konkurs p. J. Mróz p. A. Sobieraj p. J. Mróz  

Dni Rodziny spotkania, konkursy, 

warsztaty 

wychowawcy, 

wychowawcy  

świetlicy 

  26.05-01.06 

 

 

 

czerwiec 

Dzień Dziecka – Prawa Dziecka.  konkursy i zabawy 

na boisku szkolnym  

i w sali 

gimnastycznej 

wychowawcy 

wychowawcy 

świetlicy 

nauczyciele p. K. Żelazna 01.06 

Warsztaty tańca współczesnego. warsztaty p. M. Adamczyk, SU   01.06 

Piknik integracyjny w przedszkolu 

nr 4. 

wolontariat p. M. Adamczyk, 

Klub 8 

  01.06 



Dzień Sportu  zawody sportowe nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

nauczyciele p. J. Mróz 21.06 

Dzień Przyjaciela zajęcia świetlicowe wychowawcy 

świetlicy 

  5-9.06 

Uroczysta msza z okazji 

zakończenia roku szkolnego 

2022/2023 

msza dyrekcja katecheci, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 22.06 

Zakończenie roku szkolnego  

 

spotkanie p. M. Czubacka,       

M. Adamczyk,         

A. Sompor,               

A. Kotowicz 

p. I. Ochman,           

R. Koperska,         

A. Sobieraj 

p. K. Żelazna 23.06 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2   

Harmonogram wycieczek szkolnych  

 

Miesiąc  Klasy  Rodzaj wycieczki  Odpowiedzialny            

za organizacje – 

kierownik 

wycieczki 

Nauczyciele            do 

opieki   

Odpowiedzialny za 

przygotowanie notatki na 

stronę internetową 

Ilość dni 

wrzesień  V a i V b projektowa - 

Warszawa 

p. B. Szmielak p. M. Adamczyk p. M. Adamczyk 1 

październik V a i V b turystyczno-

krajoznawcza - 

Toruń 

p. M. Adamczyk p. B. Szmielak p. M. Adamczyk 1 

 VI a i VI b turystyczno-

krajoznawcza - 

Toruń 

p. M. Czubacka p. S. Marcinkowska p. M. Czubacka 1 



grudzień 

 

I a i I b edukacyjna – 

Fabryka bombek 

p. A. Jarlińska p. L. Kobek p. A. Jarlińska 1 

VI b i V a konferencja - 

Warszawa 

p. M. Adamczyk  p. M. Adamczyk 2 

maj V a i V b przedmiotowa - 

Eurowwek 

p. M. Adamczyk p. B. Szmielak p. M. Adamczyk 3 

 VI a i VI b integracyjna – 

zielona szkoła 

wychowawcy  p. M. Czubacka 3 

IV a i IV b integracyjna – 

zielona szkoła 

wychowawcy  p. B. Tymińska-Malinowska 3 

całoroczne wszystkie klasy teatr, kino, 

muzeum 

- przedstawienie 

pt. „Sindbad”- 

spektakl  

„O rybaku i złotej 

rybce” 

- przedstawienie 

„Kopciuszek” 

- spektakl 

„Opowieści            

z lodowej” 

nauczyciele 

 

wychowawcy klas 

młodszych 

wychowawcy klas 

młodszych 

 

 

wychowawcy klas 

młodszych 

 

wychowawcy klas 

młodszych 

  1 

 

 

13.10 

 

17.11 

 

 

12.01 

 

 

09.02 

 

Załącznik nr 3   

Harmonogram badań i diagnoz edukacyjnych  

Miesiąc Nazwa badania Zakres badania – 

klasy, w których 

będzie 

Termin 

badania  

Termin 

złożenia 

raportu  

Odpowiedzialny  Uwagi, w tym 

wykorzystanie 

badań  



przeprowadzone 

badanie  

 

wrzesień  

Diagnoza wstępna z Nową Erą – matematyka  klasy IV, V, VI 

 

19-23.09 29.10 nauczyciele 

matematyki 

badanie bez ocen – 

wyniki do 

wykorzystania przy 

dostosowaniu 

planów 

dydaktycznych  

Diagnoza wstępna z Nową Erą – język polski  klasy IV, V, VI 19-23.09 29.10 nauczyciele języka 

polskiego 

Diagnoza wstępna z Nową Erą – język angielski klasy IV, V, VI 19-23.09 29.10 nauczyciele języka 

angielskiego 

Socjometria  Klasy IV   p. M. Mrozińska, 

A. Jędrzejewska, 

wychowawcy 

zdobycie wiedzy 

koniecznej do 

ustalenia czynności 

wychowawczych 

Ankieta dotycząca zapotrzebowania na rodzaje 

zajęć sportowych wśród uczniów na lekcjach     

w-fu 

Klasy IV-VI   p. A. Sobieraj wybranie zajęć 

sportowych 

Diagnoza w zakresie występujących                  

 w środowisku szkolnym czynników chroniących 

oraz czynników ryzyka  

wszystkie klasy    pedagog obowiązkowa 

coroczna diagnoza 

na podst. § 6. 1 rozp. 

MEN  

w sprawie 

prowadzenia 

działalności 

wychowawczej  

i profilaktycznej  

w szkołach – do 

modyfikacji 

programu 

wychowawczo – 

profilaktycznego  

październik 

 

Badanie zainteresowań i potrzeb uczniów            

„ W mojej szkole chciałbym …” 

wszystkie klasy   wychowawcy  ustalenie potrzeb 

uczniów, ich 

zainteresowań 



Badanie potrzeb rodziców „ W szkole mojego 

dziecka powinny być zajęcia…” 

wszystkie klasy   wychowawcy ustalenie potrzeb 

rodziców 

maj Test trzecioklasisty klasy III   wychowawcy klas 

trzecich 

bez ocen - 

sprawdzian wiedzy    

i kompetencji 

uczniów na 

zakończenie 

pierwszego etapu 

edukacyjnego 

Diagnoza na koniec roku szkolnego z Nową Erą 

– j. polski 

klasy IV-VI   nauczyciele                

j. polskiego 

badanie bez ocen – 

wyniki do 

wykorzystania przy 

ewaluacji wyników 

nauczania 

Diagnoza na koniec roku szkolnego z Nową Erą 

– matematyka 

Klasy IV-VI   nauczyciele 

matematyki 

Diagnoza na koniec roku szkolnego z Nową Erą 

– j. angielski 

Klasy IV-VI   nauczyciele               

j. angielskiego 
 


