PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 4.),



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



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
(Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz Dz. U. z 2021 poz. 1203),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
2017 r. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664),



Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 4),



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022
3. Koncepcję pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2020/2021.
Źródła planowania
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki
realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:
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1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia
w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości
o zdrowie.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji
patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane
wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu
zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie
w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjnokomunikacyjne.
5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym
uczeniu się dorosłych.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

W roku szkolnym 2021/2022 w zakresie kontroli1 MEN zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują zagadnienia:
a) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
 „Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi
podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw”;

1

Kontrola – należy przez to rozumieć działania dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania
przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.
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b) w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar
likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:
 „Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy
organizacji pracy szkoły”.
Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego z roku 2020/2021.
Wnioski
1. Realizacja procedur bezpieczeństwa, w tym, także wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, przebiegała
zgodnie z opracowanymi procedurami i regulaminami.
2. Dokumentacja pracy nauczycieli była prowadzona systematycznie, chociaż zdarzały się opóźnienia w zakresie wpisów do dziennika
elektronicznego.
3. Prawidłowo wdrożono zasady planowania zdalnej pracy w aplikacji Zoom.
4. Zmiana warunków funkcjonowania szkoły nie wpłynęła negatywnie na proces nauczania.
5. W kolejnym roku szkolnym nadzór musi być skierowany na umacnianie relacji i budowanie wzajemnego wsparcia i zaufania U-N, N-R, UU.
6. Wspomagać nauczycieli w realizacji zadań dotyczących diagnozy pracy własnej.
7. Uczniowie nie otrzymywali wystarczającej informacji od nauczycieli dotyczących samodzielnej pracy w domu, sposobów i efektywności
ćwiczenia /uczenia się.
8. Nauczyciele powinni udzielać jeszcze większego wsparcia uczniom i pomagać w trudnościach z przyswajaniem wiedzy. Należy budować u
uczniów poczucie odpowiedzialności za własne wyniki w nauce.
9. Wdrażać i realizować wnioski wynikające z Ewaluacji pracy szkoły przeprowadzonej w roku szkolnym 2020-2021.
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REKOMENDACJE DO PRACY w roku szkolnym 2021/2022
1. Prowadzić obserwację realizacji podstawy programowej i wybranego programu nauczania oraz stosowania przez nauczycieli
indywidualizacji nauczania na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych.
2. Nauczyciele muszą terminowo oddawać dokumentację szkolną. Przygotowane dokumenty należy opracowywać zgodnie z prawem
oświatowym.
3. Wychowawcy powinni systematycznie i dokładnie kontrolować wpisy w dzienniku elektronicznym (tematy lekcji oraz frekwencja uczniów), a
wszyscy uczący nauczyciele na bieżąco uzupełniać braki, również ci, którzy przychodzą na zastępstwo.
4. Prowadzić obserwację stosowania przez nauczycieli indywidualizacji nauczania, kształtowania kompetencji kluczowych na obowiązkowych
zajęciach.
5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną należy planować z uwzględnieniem nowych opinii i orzeczeń uczniów.
6. Dostosować prace domowe do możliwości rozwojowych uczniów.
7. Dokumentację dotyczącą zachowania uczniów prowadzić zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz wewnętrznymi przepisami
szkolnymi.
8. Wpisywać pochwały i uwagi uczniom do dziennika elektronicznego, wdrażać regulamin oceniania zachowania.
9. Przestrzegać terminu wystawiania przez uczących nauczycieli w danej klasie proponowanych ocen zachowania .
10. Rzetelnie i aktywnie pełnić dyżury, rozpoczynać i kończyć je punktualnie.
11. Zastępujący nauczyciele nieobecnego nauczyciela zobowiązani są również do pełnienia dodatkowych dyżurów – za nieobecnych nauczycieli.
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12. Wszyscy nauczyciele muszą przestrzegać obowiązujących w szkole regulaminów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
13. Opracować harmonogram wyjść i wycieczek na cały rok szkolny, wpisywać imprezy turystyczne do zeszytu wyjść, który znajduje się w
sekretariacie szkoły.
14. Na bieżąco uzupełniać dokumentację elektroniczną.
15. Należy poszerzyć działania związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu poprzez: wyświetlanie filmów edukacyjnych, prowadzenie
szkoleń dla rodziców, wspólnych spotkań rodziców z dziećmi, prowadzenie pogadanek tematycznych.
16. Doinformować rodziców o działaniach szkoły w zakresie profilaktyki cyberprzemocy.
17. Cyklicznie uświadamiać uczniów o konsekwencjach prawnych i moralnych wynikających z agresji elektronicznej.
18. Zorganizować pogadanki, zaprezentować filmy uświadamiające negatywne skutki zbyt długiego korzystania z Internetu.
19. Uświadomić rodziców, że ich dzieci, znacznie częściej niż przypuszczają, mają kontakt z cyberprzemocą w sieci.
20. Zapoznać rodziców z treściami podstawy programowej, przedmiotowymi zasadami oceniania.
21. Ważną rolę w utrwalaniu powinno spełniać systematyzowanie wiadomości połączone z samodzielnym ich odtwarzaniem przez uczniów.
22. Wzmocnić pracę nad kształceniem u uczniów zamiłowania do porządku i estetyki w ich otoczeniu.
23. Stosować zróżnicowane formy oceniania.
24. Nauczyciele powinni terminowo oddawać dokumentację szkolną. Przygotowane dokumenty muszą być opracowywane zgodnie z prawem
oświatowym.
25. Na bieżąco uzupełniać dziennik elektroniczny.
26. Na bieżąco śledzić zmiany dotyczące awansu zawodowego – Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela,
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.
Priorytet szkolny:
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Tworzyć lepszą szkołę, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej
przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem.

Ogólne cele do zrealizowania:
 stwarzanie sytuacji, warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości i samodzielności,
 wzmocnienie postaw społecznych,
 przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty i dalszego etapu edukacji,
 zintegrowanie z rozwojem w sferze psychicznej, społecznej, duchowej i fizycznej,
 zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki,
 przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu,
 kształtowanie umiejętności asertywnych,
 wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez uczenie prawidłowych nawyków,
 wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa,
 kształtowanie postaw, wychowanie do wartości przez kształtowanie m.in. postaw obywatelskich i patriotycznych,
 rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych,
 wskazanie negatywnych skutków palenia papierosów, picia alkoholu, środków psychoaktywnych oraz uzależnienia od komputera, telefonów.
Spis treści zawartych w planie:
I.
II.

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
Kalendarium szkolne.
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I.

PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom
Powołanie zespołów przedmiotowych:
- Sporządzenie harmonogramu spotkań zespołów przedmiotowych,
- Organizowanie lekcji koleżeńskich i otwartych
Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru
pedagogicznego z roku 2020/2021
Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły
Aktualizacja programu wychowawczo – profilaktycznego zgodnie
z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli
Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2021/2022

dyrektor

do 30 sierpnia

dyrektor, przewodniczący
zespołów

do 30 sierpnia
wrzesień 2021

dyrektor, wicedyrektorzy

do 30 sierpnia

rada pedagogiczna

do 30 sierpnia

dyrektor, wicedyrektorzy,
do 30 września
rada pedagogiczna
wicedyrektor, zespół nauczycieli
do spraw programu wychowawczo do 13 września
- profilaktycznego
dyrektor, wicedyrektorzy

do 13 września
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Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Opracowanie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

wszyscy nauczyciele

do 13 września

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian
prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury.

dyrektor, wicedyrektorzy,
zespoły zadaniowe

do 30 września
cały rok szkolny

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

wicedyrektorzy

cały rok szkolny

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym.
Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego.

dyrektor, wicedyrektorzy, lider
WDN
dyrektor, wicedyrektorzy,
zespoły ewaluacyjne

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznych

do 13 września
do 13 września

Awans zawodowy nauczycieli, ocena pracy

wicedyrektorzy, opiekunowie staży cały rok szkolny

Ocena pracy nauczycieli

dyrektor, wicedyrektorzy

cały rok szkolny

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Baza szkoły - wyposażenie

dyrektor

cały rok, w miarę
posiadanych środków

BHP - zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki, pracy,
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

dyrektor, wicedyrektorzy,
pracownik bhp

cały rok szkolny

Organizacja współpracy nauczycieli

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023

dyrektor

do 30 kwietnia
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Zadania

Odpowiedzialni

Aktualizacja strony www szkoły i prowadzenie profilu na Facebooku

dyrektor
D. Wiśniewska

cały rok

dyrektor, wicedyrektor,
wychowawcy klas III, pedagog,
wychowawcy świetlicy,
nauczyciele, opiekunowie Małego
Samorządziku i Samorządu
Uczniowskiego
dyrektor, wicedyrektor, komisja
rekrutacyjna
dyrektor, wicedyrektor, komisja
rekrutacyjna

Organizacja „Dnia Otwartego”

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Przeprowadzenie rekrutacji do klasy dwujęzycznej

Termin realizacji

marzec 2022

kwiecień – sierpień
2022
styczeń – kwiecień
2022

NAUCZANIE
Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Dostosowanie realizowanych programów nauczania do możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

do 13 września

Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, także próbnych.
Opracowanie i analiza ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji

dyrektor, wicedyrektor,
zespoły przedmiotowe

cały rok szkolny
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Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

wicedyrektorzy,
przewodniczący zespołów

plany do 14.09.21 r.
cały rok szkolny

Zdiagnozowanie stylów uczenia się dzieci i młodzieży w poszczególnych klasach.
Dostosowanie pracy z uczniami do ich możliwości, potrzeb i stylów uczenia się.

wychowawcy klas
wszyscy nauczyciele

wrzesień
cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez
indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału
w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

wicedyrektorzy, nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uzdolnionymi

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Motywowanie uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania, ich analiza i bieżące wdrażanie wniosków
opracowanych przez wyznaczonych nauczycieli.

wicedyrektorzy,
wszyscy nauczyciele

zgodnie z planem
nadzoru
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Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny.

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

wicedyrektorzy

cały rok szkolny

Obserwacje lekcji, zajęć dodatkowych, imprez, uroczystości

dyrektor, wicedyrektorzy

zgodnie
z harmonogramem

Rozwijanie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji
nauczyciele
matematycznych.

cały rok

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w
tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczyciele
w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Wzmocnienie roli biblioteki szkolnej we wspomaganiu rozwoju uczniawzbogacanie księgozbioru;
nauczyciele języka polskiego
Prowadzenie działań motywujących uczniów do większego zainteresowania
nauczyciele bibliotekarze
czytelnictwem;
Inspirowanie uczniów do twórczości własnej, umożliwienie prezentacji efektów
owej twórczości poprzez organizowanie wystaw, występów, zawodów, galerii w
ramach Szkoły Odkrywców Talentów.

wychowawcy i nauczyciele

cały rok

cały rok

cały rok

WYCHOWANIE
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NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Zadania
Systematyczna realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

Odpowiedzialni
wszyscy nauczyciele

Promocja zdrowego stylu życia - podnoszenie poziomu świadomości w zakresie
podejmowania aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Kontynuacja
,,Programu dla szkół”, który polega na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz nauczyciele, pedagog
mleka i przetworów mlecznych.

Termin realizacji
cały rok szkolny

cały rok szkolny

Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej

wychowawcy klas

cały rok szkolny
(praca ciągła)

Diagnozowanie i monitorowanie zachorowań uczniów

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Organizowanie uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych, szkolnych
wycieczek edukacyjnych

wszyscy nauczyciele
(zgodnie z harmonogramem)

cały rok szkolny

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu

n-l doradztwa zawodowego,
wychowawcy klas, wszyscy n-le

cały rok szkolny

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, z pedagogiem szkolnym,
psychologiem, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

wychowawcy klas

cały rok szkolny
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NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządziku
Uczniowskiego. Przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności wolontariackiej
i kontynuowanie pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza. Aktywna praca w
szkolnym kole PCK, LOP, SKKT oraz promowanie zdrowego stylu życia.

opiekunowie Małego
Samorządziku i Samorządu
Uczniowskiego, opiekun SKW,
PCK, LOP, SKKT

cały rok szkolny

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do
aktywnego spędzania czasy wolnego

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie
w środowisku lokalnym

wychowawcy klas,
wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

ZADANIA OPIEKUŃCZE
Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dyrektor, pedagog, psycholog,
wychowawcy klas

cały rok szkolny

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących

nauczyciele świetlicy,
wychowawcy klas

cały rok szkolny
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Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej

wychowawcy klas,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Zapewnienie obiadów w szkole, mleka, owoców

wicedyrektor

cały rok szkolny

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie zajęć
organizowanych w szkole i poza szkołą

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny
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PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
KALENDARIUM SZKOLNE
1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze trwać będą od 01 września 2021 r. do 26 czerwca 2022 r.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
I półrocze: od 01 września 2021 r. do 01 lutego 2022 r.
II półrocze: od 02 lutego 2022 r. do 26 czerwca 2022 r.
3. Terminarz:
TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

I PÓŁROCZE
WRZESIEŃ
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

dyrektor,
nauczyciel prowadzący

Obowiązuje ubiór
galowy

wychowawcy klas

Dokumentacja z
zebrań, listy
obecności do
wicedyrektora
szkoły

Zebrania z rodzicami (klasy I – III).
Zebrania z rodzicami (klasy IV – VIII).
Na zebraniach wybory Rad Oddziałowych.
Zapoznanie rodziców z informacjami dotyczącymi szczepienia dzieci.
Zapoznanie rodziców m.in. ze statutem szkoły, koncepcją pracy szkoły,
programem wychowawczo – profilaktycznym, WZO, PZO, regulaminem
świetlicy, procedurami obowiązującymi w szkole. Przekazanie informacji
dyrektora oraz przedstawienie organizacji roku szkolnego 2021/2022.
Zebranie informacji nt. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
14.09.2021 r.

Zebranie Rady Rodziców.

Przewodnicząca Rady
Rodziców

10.09.2021 r.

Diagnoza czynników chroniących oraz czynników ryzyka wśród uczniów,

pedagog, psycholog,

Dokumentacja z
zebrań, listy
obecności
Przeprowadzenie
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TERMIN

10.09.2021 r.

do 30.09.2021 r.

30.09.2021 r.

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

rodziców i nauczycieli w ramach realizacji programu wychowawczo –
profilaktycznego szkoły.

wychowawcy klas

Rada pedagogiczna.

dyrektor

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej:
- w klasach I - (diagnoza na wstępie i porównawcza na koniec roku szkolnego),
- w klasach II, III - edukacja polonistyczna i edukacja matematyczna,
- w klasach IV - przyroda,
- w klasach IV – VIII - matematyka,
- w klasach VI, VII, VIII - biologia
- w klasach VI - historia
- w klasach VIII - chemia,
- w klasach VII, VIII – geografia,
- w klasach VIII - fizyka,
- w klasach III, VII, VIII - język angielski,
- w klasach IV-VIII - język polski,
- w klasach VIII – język niemiecki,
- w klasach VIII – język francuski.
Zebranie przewodniczących zespołów samokształceniowych.

Nauczyciele przedmiotów

UWAGI
ankiet i ich
podsumowanie

Sesja z plusem –
matematyka,
Lepsza szkoła –
język polski,
diagnoza
Macmillan –
język angielski,
diagnozy
przygotowane
przez nauczycieli
poszczególnych
przedmiotów

dyrektor, wicedyrektorzy

PAŹDZIERNIK

14.10.2021 r.

Szkolenie nauczycieli.

lider WDN

Dzień Edukacji Narodowej.

Samorząd Uczniowski,
Mały Samorządzik
Uczniowski

Dzień wolny od
zajęć lekcyjnych
dydaktycznych
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ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

14.10.2021 r.

Ślubowanie klas pierwszych

Mały Samorządzik,
wychowawcy klas I i II

X 2021 r.

Szkolne etapy konkursów kuratoryjnych.

wicedyrektorzy

20.10.2021 r.

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas I – III.

21.10.2021 r.

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas IV – VIII.

IX/X 2021 r.

Spotkania zespołów przedmiotowych i zespołów nauczycieli uczących w
poszczególnych klasach.

UWAGI

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog
i specjaliści
Wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog i
specjaliści
przewodniczący zespołów

Dokumentacja do
20.10.2021 r.

LISTOPAD
10.11.2021 r.

Narodowe Święto Niepodległości.

prezentacje multimedialne
dla klas I-VIII

16, 17, 18.
11.2021 r.

Próbne egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka
angielskiego.

wicedyrektorzy,
nauczyciele przedmiotów
egzaminacyjnych

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

lider WDN, dyrektor

Próbny egzamin z
wydawnictwa
,,Nowa Era”

GRUDZIEŃ
do 10.12.2021 r.

Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
i naganną oceną zachowania.

nauczyciele, wychowawcy

23.12.2021 r.

Wigilie klasowe i Jasełka.

Wychowawcy klas
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TERMIN

24–31.12.2021 r.

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Szkolenie nauczycieli.

dyrektor, lider WDN

Zimowa przerwa świąteczna.

dyrektor, wicedyrektorzy,
nauczyciele dyżurujący

UWAGI

STYCZEŃ
II 2022 r.
do 10.01.2022 r.
do 30.01.2022 r.
17–30.01.2022 r.

31.01.2022 r.

Spotkania zespołów nauczycieli uczących w poszczególnych klasach.
Wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych
i zachowania – poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach.
Przeprowadzenie badania wyników nauczania w klasach IV - VIII z:
- języka polskiego, matematyki.

wicedyrektorzy,
wychowawcy klas
nauczyciele, wychowawcy
Nauczyciele języka
polskiego i matematyki

Ferie zimowe

dyrektor, wicedyrektorzy

Rada klasyfikacyjna.

wicedyrektorzy,
wychowawcy klas,
nauczyciele
LUTY

II 2022 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty.

wicedyrektorzy,
nauczyciele przedmiotów
egzaminacyjnych

02.02.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III
Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych z
poszczególnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.
Podsumowanie pracy w I semestrze.

wychowawcy klas,
nauczyciele

Próbny egzamin z
wydawnictwa
,,Operon”
Przekazanie
arkuszy oceny
opisowej
rodzicom uczniów
za I sem. roku
szkolnego
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ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI
2021/2022

03.02.2022 r.

08.02.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII
Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych z
poszczególnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.
Podsumowanie pracy w I semestrze.

wychowawcy klas,
nauczyciele

Przekazanie
zestawienia ocen
rodzicom uczniów
za I sem. roku
szkolnego
2021/2022

dyrektor szkoły,
wicedyrektorzy,
wychowawcy klas,
nauczyciele

Rada plenarna.
II PÓŁROCZE
MARZEC

III 2022 r.

Szkoleniowa rada pedagogiczna/ szkolenie nauczycieli.

lider WDN

Rekolekcje.

katecheci, wychowawcy
klas, nauczyciele
KWIECIEŃ

Test kompetencji trzecioklasisty (Omnibus)
13.04.2022 r. –
19.04.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

20.04.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III.

21.04.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII.

dyrektor, wicedyrektor,
wychowawcy klas III
dyrektor, wicedyrektorzy,
nauczyciele dyżurujący
wychowawcy klas,
nauczyciele
wychowawcy klas,
nauczyciele
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Szkolenie nauczycieli.

lider WDN

Próbny egzamin ósmoklasisty.

wicedyrektorzy,
nauczyciele przedmiotów
egzaminacyjnych

Przeprowadzenie badania wyników nauczania w klasach IV - VIII z:
- języka polskiego, matematyki.

UWAGI

nauczyciele matematyki

MAJ
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

zespół nauczycieli

prezentacja
multimedialna
klasy I-VIII

24-26.05.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty.

dyrektor szkoły,
wicedyrektorzy, komisje
egzaminacyjne

wg
harmonogramu

do 13.05.2022 r.

Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania.

wychowawcy klas

V/VI 2022 r.

Diagnoza po klasie drugiej.

wicedyrektor, nauczyciele
klas drugich

Szkolenie nauczycieli.

lider WDN

Egzamin próbne klas siódmych.

wicedyrektorzy,
nauczyciele przedmiotów
egzaminacyjnych

03.05.2022 r.

V/VI 2022 r.
V/VI 2022 r.

Przeprowadzenie badania wyników nauczania w klasach IV – VIII z:
- matematyki,
- chemii,
- fizyki,

wg
harmonogramu

Nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów
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UWAGI

- biologii,
- geografii,
- języka polskiego,
- języka obcego.
10.06.2022 r.
02.06.2022 r.

16.06.2022 r.

CZERWIEC
Wystawianie przewidywanych ocen rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych
i zachowania – poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach.
Zebrania z rodzicami (klasy IV – VIII).
Zebrania z rodzicami (klasy I – III).
Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych z
poszczególnych zajęć edukacyjnych i rocznej/końcowej ocenie zachowania.
Podsumowanie pracy w II semestrze.

wychowawcy klas,
nauczyciele

Boże Ciało – dzień wolny.

14.06.2022 r.

Rada pedagogiczna (klasyfikacyjna).

20.06.2022 r.

Rada plenarna.
Szkolenie nauczycieli.

21,22,23.06.2022 Drukowanie świadectw.

23.06.2022 r.

wychowawcy klas,
nauczyciele

Uroczyste przekazanie klas III klasom IV, zakończenie klas VIII.

wicedyrektorzy,
wychowawcy klas,
nauczyciele
dyrektor, wicedyrektorzy,
wychowawcy klas,
nauczyciele
lider WDN
nauczyciel informatyki,
wychowawcy klas,
nauczyciele
wychowawcy klas III,
nauczyciele klas IV, VIII,
opiekunowie Małego
Samorządziku i Samorządu
Uczniowskiego
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UWAGI

opiekunowie Małego
Samorządziku i Samorządu
Uczniowskiego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
1 – 12.11.2021 r.
2 – 07.01.2022 r.
3 – 02.05.2022 r.
4 – 24.05.2022 r.

5 - 25.05.2022 r.
6 – 26.05.2022 r.
7 - 17.06.2022 r.
8 - 23.06.2022 r.

Terminarz i daty szczegółowe mogą ulec zmianie.
Szczegółowe terminarze i plany pracy zespołów samokształceniowych stanowią załącznik do Planu Pracy Szkoły.
W trakcie roku szkolnego sporządzane są na bieżąco miesięczne plany pracy, w których ujmuje się również zadania wynikające z bieżącej pracy,
potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.
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