PLAN PRACY
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ

rok szkolny 2021/2022
Realizacja poszczególnych zadań jest uwarunkowana aktualną sytuacją epidemiczną.

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną
w dniu 27 sierpnia 2020 r. – uchwała nr 22/2021/2022

L.p.
1.

Zadania

Formy realizacji

Podnoszenie
jakości edukacji
poprzez działania
uwzględniające
zróżnicowane
potrzeby
rozwojowe
i edukacyjne
wszystkich
uczniów,
zapewnienie
wsparcia
psychologicznopedagogicznego,
szczególnie w
sytuacji
kryzysowej
wywołanej
pandemią COVID19 w celu
zapewnienia
dodatkowej opieki
i pomocy,
wzmacniającej
pozytywny klimat
szkoły oraz
poczucie
bezpieczeństwa.
Roztropne
korzystanie
w procesie
kształcenia
z narzędzi i
zasobów

1. Zapoznanie z wynikami diagnozy przedszkolnej wychowawców
przyszłych klas I.
2. Test diagnostyczny na zakończenie I etapu edukacyjnego. Opracowanie
wniosków do dalszej pracy z uczniami na kolejnym poziomie
edukacyjnym.
3. Diagnoza na wejście w klasach IV (język polski, matematyka, język
angielski). Opracowanie wniosków i ich wdrożenie podczas zajęć
edukacyjnych, przydzielonych zastępstwach oraz zajęciach
pozalekcyjnych.
4. Przyporządkowanie uczniów do grup zaawansowania znajomości języka
obcego.
5. Zapoznanie rodziców i uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
niezbędnymi do otrzymania śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej.
6. Zapoznanie rodziców i uczniów kl. VIII z zasadami egzaminu
zewnętrznego.

nauczyciele wychowania
przedszkolnego, n-le klas I
mgr M. Biedroń, mgr L. Grzegorzek

Odpowiedzialny

czerwiec

Termin

nauczyciele zajęć edukacyjnych

wrzesień

mgr W. Wrona, mgr J. Wrona

wrzesień

nauczyciele zajęć edukacyjnych

wrzesień

wychowawcy

wrzesień - kwiecień

7. Egzamin próbny kl. VII, VIII. Analiza wyników. Wdrażanie wniosków.

Zespoły ds. dydaktycznowychowawczych

8. Przygotowanie oferty zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów
(dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce, w tym w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej).
9. Diagnoza potrzeb uczniów.

wszyscy nauczyciele

kl. VII – marzec
kl. VIII – październik,
marzec
wrzesień - czerwiec

pedagog

czerwiec 2021

10. Organizacja zajęć wspomagających oraz wsparcie psychologicznopedagogiczne dla uczniów w związku z pandemią COVID-19.
Wdrożenie wniosków z monitorowania dotyczącego diagnozy potrzeb
i działań ukierunkowanych na wsparcie uczniów w nowym roku
szkolnym (m. in. program wychowawczo-profilaktyczny, dodatkowe
zajęcia dla uczniów ze wskazanych przedmiotów).

pedagog
nauczyciele

wrzesień – grudzień
cały rok

wg oferty
wydawnictw

cyfrowych oraz
metod kształcenia
wykorzystujących
technologie
informacyjnokomunikacyjne.

11. Wspomaganie i doskonalenie nauczycieli w obszarze technologii
informacyjnych i komunikacyjnych.
12. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jakości
edukacji z uwzględnieniem poczucia bezpieczeństwa w sieci (ochrona
danych osobowych, wizerunku).
13. Wzmocnienie współpracy z niektórymi rodzicami i zachęcanie ich do
większego zaangażowania oraz współdziałania z nauczycielami, w celu
zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej ich dzieciom.
14. Umieszczenie na początku roku szkolnego w dzienniku elektronicznym
informacji o terminach zajęć dodatkowych dla uczniów i ich aktualizacja
w przypadku zmian
15. Opracowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów.

dyrektor
nauczyciele

czerwiec-sierpień
2021
wrzesień - czerwiec

wszyscy nauczyciele
pedagog

wrzesień - czerwiec

wszyscy nauczyciele

wrzesień - czerwiec

nauczyciele zajęć edukacyjnych

sierpień/wrzesień

16. Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

wrzesień - czerwiec

17. Jednostkowe podejście do ucznia poprzez indywidualizację pracy.

nauczyciele zajęć edukacyjnych

wrzesień - czerwiec

18. Podnoszenie jakości edukacji włączającej.

nauczyciele zajęć edukacyjnych,
n-le prowadzący zaj. rew., rew.-wych.
Zespoły ds. pomocy psychologicznopedagogicznej

wrzesień - czerwiec

19. Opracowanie IPET-ów.

20. Motywowanie uczniów do nauki, udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
Stosowanie aktywnych metod nauczania, prowadzenie interesująco lekcji
oraz zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej tak, aby
uczniowie chętnie brali w nich udział.
21. Udział w projekcie unijnym „Super Umysł”, którego głównym
założeniem jest rozwijanie kompetencji matematycznych
i informatycznych uczniów (szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie
pracowni, zajęcia dodatkowe dla uczniów, stypendia).
22. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych.
23. Podawanie uczniom jasno sprecyzowanych celów lekcji, informowanie
o metodach i formach pracy w trakcie lekcji.

nauczyciele zajęć edukacyjnych

do miesiąca po
otrzymaniu
orzeczenia
wrzesień - czerwiec

dyrektor
nauczyciele

wrzesień - czerwiec

nauczyciele zajęć edukacyjnych
nauczyciele zajęć edukacyjnych

wrzesień - czerwiec
wrzesień – czerwiec

24. Analiza bieżących osiągnięć edukacyjnych uczniów.
25. Współpraca nauczycieli w zespołach.
26. Dzień Języków Obcych.
27. Dzień Unii Europejskiej.
28. Realizowanie podstawy programowej na wycieczkach edukacyjnych,
pieszych i autokarowych.
29. Wyjazdy do kina, na spektakle teatralne.
30. Spotkanie z podróżnikiem.
30. Przygotowanie uczniów i ich udział w różnorakich konkursach:
a) przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, zawodach
sportowych;
b) innych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
ogólnopolskim:
- Olimpus Matematyczny
- Gminny konkurs matematyczny
- Konkurs kaligraficzny „Bakałarz”
- Gminny konkurs ortograficzny kl. I-III
- Gminny konkurs ortograficzny
- Gminny konkurs recytatorski
- konkursy plastyczne
- konkursy muzyczne
- Konkurs recytatorski „Pierścień św. Kingi”
- Fotografujemy zjawiska fizyczne
- Wiem Wszystko
- Konkurs literacko-fotograficzny „Moje myśli, słowa i uczucia”

Zespoły ds. dyd.-wych.
Przewodniczący Zespołów i ich
Członkowie
mgr M. Gołąb, mgr A. Jaraczewska
mgr W. Wrona, mgr J. Wrona,
mgr M. Gołąb, mgr A. Kowalewski
wszyscy nauczyciele

wrzesień – czerwiec
wrzesień – czerwiec

nauczyciele j. polskiego, wych. klas
mgr J. Kołodziej

wrzesień – czerwiec
w czasie dogodnym
dla gościa
wrzesień – czerwiec
wg oferty

nauczyciele zajęć edukacyjnych

n-le matematyki
n-le matematyki
n-le edukacji wczesnoszkolnej
n-le edukacji wczesnoszkolnej
mgr M. Oleksy, mgr I. Orzeł,
mgr P. K. Lisek
mgr P. K. Lisek, mgr M. Oleksy, mgr I.
Orzeł, n-le ed. wczesnoszkolnej
mgr I. Matras-Kotlarz, n-le ed.
wczesnoszkolnej
mgr M. Dudek
mgr M. Gołąb, ks. mgr A. Wanat
mgr R. Białk
mgr A. Kowalewski
mgr R. Białk, mgr I. Orzeł,
mgr K. Lisek, mgr M. Oleksy

wrzesień
maj
wrzesień – czerwiec

- pozostałe wynikające z nadesłanych ofert
31. Konkurs „Gwara nie umiera”.
32. Dziwy fizyki i chemii.
33. Powiatowy Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego.

34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.

Dokształcanie nauczycieli wynikające z potrzeb własnych i szkoły.
Opracowanie i wdrożenie programów własnych.
Analiza bieżących osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Planowanie celowości zadawania prac domowych i ich dostosowanie
do indywidualnych możliwości ucznia.
Rozwój kompetencji czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa.
Przystąpienie do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Udział w konkursach czytelniczych.
Udział w IX edycji akcji „Narodowe Czytanie”.
Przygotowywanie recenzji ciekawych książek w gazetkach szkolnych.
Prezentacja prac uczniów w zakresie plastyki, techniki dla rodziców
i środowiska lokalnego (przewiązka).
Prowadzenie Kroniki szkoły.
Prezentacja osiągnięć uczniów w konkursach:
- strona internetowa
- kronika
- gabloty
- dyplomy na korytarzach
- zebrania z rodzicami
- spotkania z uczniami
- lokalne media
Aktualizacja dyplomów na korytarzach.

43. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów:

wskazani n-le przez dyrektora
mgr I. Orzeł
mgr E. Frączek,
mgr R. Białk
mgr M. Oleksy we współpracy ze
Szkołą Podstawową w Krosnej

grudzień
maj
marzec

wszyscy nauczyciele
zgłaszający n-le
zespoły ds. dyd.-wych.
nauczyciele zajęć edukacyjnych

wrzesień – czerwiec
wrzesień – czerwiec
wrzesień – czerwiec
wrzesień – czerwiec

mgr M. Oleksy,
mgr K. Lisek, mgr I. Orzeł

wrzesień – czerwiec

mgr I. Matras-Kotlarz,
mgr M. Biedroń
mgr R. Białk
dyrektor,
mgr Janusz Wrona – strona
internetowa, mgr E. Leśniak (IV-VIIIgablota), mgr R. Białk - kronika,
mgr Maria Biedroń (I-III),
mgr J. Kołodziej – oprawa dyplomów,
mgr G. Gutowicz – gabloty, dyplomy IIII
sportowe – mgr D. Mordarski, mgr Z.
Pogwizd
pozostałe – mgr M. Biedroń, mgr I.
Matras-Kotlarz, mgr J. Kołodziej
mgr E. Leśniak, mgr D. Orzeł

wrzesień – czerwiec
wrzesień – czerwiec
wrzesień – czerwiec

wrzesień – czerwiec

wrzesień – czerwiec

- udział uczniów w konkursach
- udział uczniów w zajęciach z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej
- Dzień Tabliczki Mnożenia
- Dzień Matematyki
44. Udział nauczycieli w szkoleniach „Projekty edukacyjne”, „Kierownik
wycieczek szkolnych”.
45. Nauczyciele odpowiedzialni za plan lekcji ustalą w podziale godzin
wspólny dla uczniów klas IV-VIII dzień i godzinę za zajęcia z
wychowawcą, aby w tym czasie mogły odbywać się uroczystości,
spotkania, itp.

L.p.
2.

Zadania
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.

Formy realizacji

dyrektor
nauczyciele
mGłosgr E. Leśniak

Odpowiedzialny

wrzesień – czerwiec
wrzesień – czerwiec

Termin

1. Przygotowanie i udział uczniów w uroczystościach szkolnych
i państwowych:
- Rocznica wybuchu II wojny światowej
- Ślubowanie klas I
- Dzień Edukacji Narodowej
- Dzień Papieski
- Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę
- Andrzejki
- Mikołajki
- Zabawa karnawałowa
- Apel wielkanocny
- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
2. Porządkowanie cmentarza z okresu I wojny światowej.

wszyscy nauczyciele
wg harmonogramu imprez

wg harmonogramu
imprez

wych. klas

październik

3. Złożenie kwiatów przed kamieniem upamiętniającym O. Józefa Jońca
(rocznica katastrofy smoleńskiej, Parafiada)
4. Udział w rajdach:
- Rajd szlakiem cmentarzy I wojny światowej
- Rajd szlakiem tajnego nauczania
- Rajd szlakiem II Pułku Strzelców Podhalańskich
- Rajd „Beskidzkie Wyspy”

mgr W. Karteczka

kwiecień, czerwiec

mgr W. Karteczka, mgr M. Kotecka
mgr W. Karteczka, mgr M. Kotecka
mgr W. Karteczka
mgr W. Karteczka

listopad
kwiecień/maj
wg oferty
wg oferty

Wychowanie do
wrażliwości na
prawdę i dobro.
Kształtowanie
właściwych postaw
szlachetności,
zaangażowania
społecznego i
dbałości o zdrowie.

Wspomaganie przez
szkołę
wychowawczej roli
rodziny, m.in. przez
właściwą
organizację zajęć
edukacyjnych
wychowanie
do życia w rodzinie
oraz realizację
zadań programu
wychowawczoprofilaktycznego.
Wzmocnienie
edukacji
ekologicznej
w szkołach.
Rozwijanie postawy
odpowiedzialności
za środowisko
naturalne.

5. Wigilie klasowe i szkolna.

wych. klas, rodzice

grudzień

6. Imprezy promujące wartość dziecka, człowieka, rodziny:
- Spotkanie z emerytowanymi Nauczycielami, Pracownikami
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki
- Dzień Ojca
- Parafiada – Dzień Dziecka
- Festyn Rodzinny
7. Wolontariat – działalność Szkolnego Koła Caritas.

Nauczyciele wg harmonogramu
imprez

wg harmonogramu
imprez

mgr J. Majda, ks. mgr A. Wanat,
ks. mgr T. Mikosz
SKC, mgr J. Kołodziej,
mgr B. Orzeł 2, mgr J. Majda
dyrektor, wicedyrektor,
mgr J. Bukowiec, mgr R, Dudziak,
mgr M. Tajduś, mgr M. Kotecka,
mgr A. Kowalewski

wrzesień – czerwiec

dyrektor, wicedyrektor,
mgr J. Bukowiec, mgr M. Tajduś,
mgr M. Kotecka
kl. IIIa, IIIb, IVa + wych. klas
mgr M. Kotecka
kl. IIa, IIb, IVb + wych. Klas
mgr M. Tajduś
wych. klas

wrzesień/październik

dyrektor
mgr J. Majda
wych. klas

wrzesień – czerwiec

8. Organizowanie akcji zbierania surowców wtórnych (puszki, baterie,
nakrętki, płyty CD I DVD) na rzecz potrzebujących.
9. Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ujanowicach,
Stowarzyszeniem Remedium w Tymbarku.

10. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie
z Nami” z Krakowa:
- zorganizowanie pobytu gości w Laskowej

- wyjazd do Teatru Bagatela do Krakowa na występy dzieci
niepełnosprawnych
- wyjazd na Festyn Integracyjny do Korzkwi
11. Organizacja wycieczek pieszych i autokarowych.
12. Organizacja zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.
13. Upowszechnianie praw i obowiązków dziecka, ucznia, systemu nagród
i kar zapisanych w Statucie szkoły.
14. Upowszechnianie życia, twórczości, idei i wartości głoszonych przez
patrona szkoły, Janusza Korczaka:

wrzesień – czerwiec
wrzesień – czerwiec

maj
czerwiec
wrzesień – czerwiec

wrzesień – czerwiec

- Konkurs „Wiem więcej o Januszu Korczaku”
- Zajęcia z wychowawcą dotyczące Janusza Korczaka
15. Działania uświadamiające zasługi Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla
Ojczyzny - Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego
16. Realizacja zadań wynikających z Programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły.
17. Ewaluacja Programu wychowawczo-profilaktycznego.
18. Monitorowanie realizacji treści wychowawczych z podstawy
programowej na zajęciach.
19. Współpraca z policją, GOPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Sądem
Rodzinnym, kuratorami sądowymi, asystentami rodzin.
20. Kształtowanie u uczniów umiejętności utrzymywania ładu i porządku
wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy, dbanie o mienie szkolne.
21. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat tego, które z działań
wychowawczo-profilaktycznych najbardziej podobały się im, a jakich
zabrakło w szkole. Przedyskutowanie propozycji młodzieży w czasie
spotkania Zespołu do spraw dydaktyczno-wychowawczych
i zaplanowanie działań na nowy rok szkolny.
22. Konsekwencja wszystkich nauczycieli i pracowników w swoich
działaniach wychowawczych w stosunku do uczniów – stosowanie po
incydentach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ucznia procedury
postępowania w takich sytuacjach.
23. Konsekwentne zwracanie uwagi uczniom na kulturalne porozumiewanie
się celem wyeliminowania agresji słownej z ich języka.
24. Dostarczenie uczniom wiedzy z zakresu prawa dotyczącego
postępowania w sprawach nieletnich.
25. Wdrażanie i przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach,
zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją.
26. Systematyczne przypominanie procedur obowiązujących w szkole
związanych z bezpieczeństwem, szczególnie przed dłuższymi
przerwami w nauce (ferie, wakacje, długie weekendy, nauka zdalna).

mgr K. Lisek, opiekun SU
wych. klas
ks. mgr T. Mikosz
wychowawcy, mgr W. Karteczka
wszyscy nauczyciele

maj
wrzesień – czerwiec

Zespół ds. dydaktycznowychowawczych
dyrektor, wicedyrektor,
zespoły ds. dyd.-wych.
wychowawcy, dyrektor,
mgr J. Bukowiec
nauczyciele, pracownicy

czerwiec

Zespół ds. dydaktycznowychowawczych

1. tydzień września
czerwiec

dyrektor, wicedyrektor,
wszyscy nauczyciela

wrzesień – czerwiec

wszyscy nauczyciele i pracownicy

wrzesień – czerwiec

mgr J. Bukowiec,
wychowawcy
wszyscy nauczyciele, pracownicy

wrzesień – czerwiec

wychowawcy

wrzesień – czerwiec

wrzesień – czerwiec

wrzesień – czerwiec
wrzesień – czerwiec
wrzesień – czerwiec

wrzesień – czerwiec

27. Zwracanie uwagi na kulturę języka uczniów na co dzień i bycia
empatycznym w komunikowaniu się z drugą osobą.
28. Opieka nad zasobami szkolnego muzeum regionalnego; wykorzystanie
zbiorów muzeum w realizacji podstawy programowej.
29. Udział uczniów w gminnym konkursie „Wczoraj i dziś gminy Laskowa”

L.p.
3.

wszyscy nauczyciele, pracownicy

wrzesień – czerwiec

mgr W. Karteczka
n-le zajęć edukacyjnych
mgr W. Karteczka, mgr M. Tajduś

wrzesień – czerwiec

30. Udział uczniów w Gminnym Przeglądzie Kolędniczym.

mgr J. Kołodziej, mgr M. Dudek

styczeń

31. Spotkanie z twórcą ludowym, przedstawicielami Koła Gospodyń
Wiejskich.
32. Wyjazd do Zakładu Recyklingu KOBA.

mgr I. Matras-Kotlarz
mgr M. Tajduś
Opiekun SU

listopad
marzec
październik

33. Święto drzewa - Spotkanie z leśniczym.

mgr J. Kołodziej

październik

34. Sprzątanie świata.
35. Dzień Ziemi.

mgr J. Kołodziej, mgr B. Orzeł 2
mgr J. Kołodziej, mgr B. Orzeł 2

wrzesień
kwiecień

Zadania

Formy realizacji

Profilaktyka
uzależnień.
Dbałość o zdrowie.

1. Realizacja zadań wynikających z Programu wychowawczoprofilaktycznego.
2. Zadania podejmowane w ramach realizacji Strategii działań
wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci
zagrożonych uzależnieniem.
3. Organizacja edukacji zdalnej na platformie Microsoft 365 z
wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams, zorganizowanie szkolenia
dla nauczycieli i uczniów, ustalenie zasad obowiązujących podczas
korzystania z aplikacji.
4. Zorganizowanie Dnia profilaktyki i promocji zdrowia

5. Dzień Bezpiecznego Internetu.

termin ustala GOKSiT

Odpowiedzialny

Termin

wychowawcy

wrzesień – czerwiec

wszyscy nauczyciele, pracownicy

wrzesień – czerwiec

dyrektor, nauczyciele

sierpień - wrzesień

Klasy IV-VIII - mgr A. Jaraczewska,
mgr B. Orzeł 2, mgr A. Kowalewski
Klasy I-III - mgr G. Gutowicz,
mgr M. Biedroń, mgr L. Grzegorzek
mgr M. Jakóbczyk,

wrzesień – czerwiec

luty

mgr A. Niezabitowska-Bielecka,
mgr J. Majda
mgr J. Bukowiec

wrzesień – czerwiec

pedagog, wychowawcy

wrzesień – czerwiec

8. Lekcje z pielęgniarką nt. higieny, zasad zdrowego żywienia, uzależnień.

wych. klas

wrzesień – czerwiec

9. Spotkanie z policjantem nt. bezpieczeństwa na drodze.

mgr D. Mordarski, mgr Z. Pogwizd

październik

10. Udział w konkursie „Odblaskowa szkoła”.

mgr D. Mordarski,
mgr Z. Pogwizd
mgr D. Mordarski,
mgr Z. Pogwizd
mgr Z. Pogwizd, mgr D. Mordarski,
mgr I. Matras-Kotlarz

wrzesień - grudzień

6. Zorganizowanie warsztatów dla uczniów nt. uzależnienia od komórki,
gier komputerowych, Internetu, cyberprzemocy.
7. Monitorowanie problemu cyberprzemocy w szkole.

11. Udział w Konkursie BRD.
12. Przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej.

wg harmonogramu
wrzesień – czerwiec

13. Udział w programach”
- „Warzywa i owoce w szkole”
- „Mleko z klasą”.
13. Udział w programie „Trzymaj formę”.

mgr G. Gutowicz
P. J. Jelonek
mgr Z. Pogwizd, mgr D. Mordarski

wrzesień – czerwiec

14. Udział w programie „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

mgr B. Orzeł 2

wrzesień – czerwiec

15. Udział w programie „Nie pal przy mnie, proszę”.

wrzesień – czerwiec

17. Udział w programie „Już pływam”.

mgr D. Orzeł, mgr B. Orzeł, mgr J.
Jędrzejek/mgr S. Tatkowska
UG, mgr Z. Pogwizd, mgr D.
Mordarski
UG, mgr Z. Pogwizd

18. Aktywna przerwa.

mgr Z. Pogwizd, mgr D. Mordarski

wrzesień – czerwiec

19. Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów na wszystkich etapach
edukacyjnych.

n-le uczący w-f, wychowawcy

wrzesień – czerwiec

16. Udział w programie „Jeżdżę z głową”.

wrzesień – czerwiec

sezon zimowy
wg oferty

L.p.
4.

L.p.
5.

Zadania
Bezpieczeństwo,
opieka nad
uczniami.

Zadania
Wdrażanie
Zintegrowanej
Strategii
Umiejętności –
rozwój

Formy realizacji
1. Próbna ewakuacja szkoły.

Odpowiedzialny

Termin
wrzesień/październik

2. Bieżące przeglądy stanu sal lekcyjnych, budynku.

dyrektor, mgr J. Kołodziej,
mgr J. Wrona
nauczyciele, dyrektor, konserwator

3. Naprawy i bieżące remonty.

dyrektor, konserwator

wrzesień – czerwiec

4. Dyżury nauczycieli w szatni, na szkolnych korytarzach, placu szkolnym,
w ogrodzie.
5. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

n-le dyżurujący wg grafiku

wrzesień – czerwiec
wrzesień – czerwiec

6. Opieka logopedyczna.

Zespół ds. pomocy psychologicznopedagogicznej
mgr R. Dudziak, mgr M. Mąka

7. Opieka pedagoga, w tym skierowania do PPP.

mgr J. Bukowiec

wrzesień – czerwiec

8. Organizowanie zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych
dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
9. Redagowanie gazetki o tematyce psychologiczno- pedagogicznej i
logopedycznej.
10. Żywienie w szkole.

mgr M. Woźniak, dyrektor

wrzesień – czerwiec

mgr R. Dudziak, mgr M. Mąka

wrzesień – czerwiec

P. G. Stach

wrzesień – czerwiec

11. Dowozy uczniów do szkoły.

P. J. Jelonek, dyrektor, P. K. Guzik

wrzesień – czerwiec

Formy realizacji
1. Działalność Samorządu Uczniowskiego:
- Wybory opiekuna i Zarządu SU
- Opracowanie regulaminu SU
- Opracowanie Planu pracy SU
- Działalność uczniów w poszczególnych sekcjach SU

Odpowiedzialny
Wybory – mgr Z. Pogwizd
Pozostałe - opiekun SU

wrzesień – czerwiec

wrzesień – czerwiec

Termin
wrzesień – czerwiec

umiejętności
zawodowych
w edukacji
formalnej
i pozaformalnej

- Utrzymanie aktywności uczniów w SU, promowanie jego działalności
2. Działalność Spółdzielni Uczniowskiej.

mgr M. Kotecka

wrzesień – czerwiec

3. Działalność SKO:
- Konkurs SKO
- Apel o tematyce SKO
- Organizacja i wyjazd na nagrodową wycieczkę SKO.
4. Redagowanie „Głosu spod Patrii”.

mgr L. Grzegorzek

wrzesień – czerwiec

zespół redakcyjny

wrzesień – czerwiec

5. Ustalenie opieki nad salami i terenami wokół szkoły dla poszczególnych
klas.
6. Praca uczniów na rzecz klasy i szkoły.

dyrektor, wych. klas

wrzesień – czerwiec

wych. klas

wrzesień – czerwiec

mgr M. Jakóbczyk
mgr J. Bukowiec, wych. klas VIII

wrzesień – czerwiec
wg zaproszeń
wg harmonogramu
konkursów

7. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia, wyboru zawodu:
- w ramach doradztwa zawodowego
- organizacja spotkań uczniów z przedstawicielami (nauczycielami i
uczniami) szkół ponadpodstawowych
- konkursy: Zawodowy GPS, Zawód nie zawodzi
- rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych

L.p.
7.

Zadania

mgr J. Bukowiec, mgr I. MatrasKotlarz, mgr M. Jakóbczyk
mgr I. Matras-Kotlarz

wg harmonogramu

8. Aktualizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Zespół ds. opracowania WSDZ

wrzesień

9. Śledzenie losów absolwentów.

mgr M. Jakóbczyk

październik

10. Zorganizowanie spotkania uczniów z przedstawicielami Urzędu Gminy
(Wójt, Sekretarz).

mgr W. Karteczka

luty-maj

Formy realizacji
1. Wybór rodziców do Klasowych Rad Rodziców oraz do Rady Rodziców.

Odpowiedzialny
dyrektor, wych. klas

Termin
wrzesień

Współpraca
z rodzicami,
środowiskiem
lokalnym.

2. Organizacja zebrań z rodzicami, w tym spotkania szkoleniowe.

dyrektor, wych. klas

3. Spotkanie z rodzicami dzieci z przyszłych klas I.

wych. przyszłych oddziałów

4. Udział rodziców w tworzeniu Programu wychowawczoprofilaktycznego – uchwalenie tego programu.

dyrektor,
Zespół ds. dydaktycznowychowawczych
dyrektor, wych. klas

5. Udział rodziców lub ich pomoc w organizacji imprez szkolnych,
wycieczek.
6. Włączanie społeczności szkolnej w przygotowanie imprez
środowiskowych.
7. Promocja szkoły.
8. Współpraca szkoły z organem prowadzącym.

L.p.
9.

Zadania

sierpień-wrzesień

dyrektor, wszyscy nauczyciele

wg harmonogramu
imprez, wycieczek
wg harmonogramu
imprez GOKSiT
wrzesień – czerwiec

dyrektor

wrzesień – czerwiec

dyrektor

Formy realizacji

Doskonalenie bazy. 1. Uwzględnienie w planie finansowym na rok 2021 środki na pomoce
dydaktyczne, sprzęt i niezbędne remonty.
2. Pozyskiwanie własnych środków finansowych – wynajem szkoły na
zimowisko, kolonie.
3. W miarę możliwości finansowych zakupić wskazane przez nauczycieli
pomoce dydaktyczne, sprzęt

wrzesień, listopad,
styczeń, maj
czerwiec

Odpowiedzialny

Termin

dyrektor

październik

dyrektor, nauczyciele, pracownicy,
uczniowie
dyrektor

styczeń-luty, lipiecsierpień
wrzesień – czerwiec

PRZYDZIAŁ IMPREZ SZKOLNYCH
ROK SZKOLNY 2021/2022
Imprezy szkolne
Rocznica wybuchu II wojny

Odpowiedzialni

Termin

P. W. Karteczka

IX

Wybory do SU

P Z. Pogwizd

IX

Sprzątanie Świata

P. B. Orzeł 2, P. J. Kołodziej

IX

Ślubowanie kl. I

P. J. Jędrzejek, P. B. Orzeł

X

Dzień Edukacji Narodowej

P. D. Mordarski, P. I. Matras-Kotlarz, P. K. Lisek

X

Dzień Papieski

Ks. T. Mikosz

X

Święto Niepodległości

P. M. Tajduś, P. W. Karteczka, P. R. Białk

XI

Andrzejki

P. J. Majda, P. S. Tatkowska, P. L. Grzegorzek

XI

światowej

wych. klas IV-V – (koordynatorzy wych. klas IV)
wych. klas VI-VIII - (koordynatorzy wych. klas VII)
Mikołajki

wychowawcy klas, SU

XII

Apel Bożonarodzeniowy

wychowawcy

XII

Opłatek dla emerytów

P. I. Orzeł, P. A. Guzik, P. M. Dudek,– część artystyczna

XII/I

P. J. Wrona (zaproszenia)
P. I. Matras-Kotlarz, P. M. Kotecka, P. R. Dudziak
(dekoracja)
Przegląd kolędniczy

P. M. Dudek, P. J. Kołodziej

I

Dzień Babci i Dziadka

P. M. Biedroń, P. G. Gutowicz, P. L. Grzegorzek,

I

P. J. Majda
Zabawa karnawałowa

P. G. Gutowicz, P. B. Orzeł, P. M. Biedroń
wych. klas IV- V – (koordynatorzy – wych. klas V)

I

wych. klas VI-VIII - (koordynatorzy wych. klas VII)
Apel - Wielkanoc

P. A. Niezabitowska-Bielecka, P. W. Wrona

IV

Dzień Ziemi

P. J. Kołodziej, P. B. Orzeł 2

IV

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3

P. D. Orzeł, P. E. Leśniak, P. M. Dudek

V

koordynator – P. A. Kowalewski,

V

Maja
Festyn Rodzinny

P. A. Jaraczewska, P. M. Mąka
Dzień Matki

P. S. Tatkowska, P. B. Orzeł

Dzień Ojca
Dzień Dziecka - Parafiada

V
VI

Koordynator - P. D. Mordarski, P. Z. Pogwizd

VI

Część artystyczna – P. M. Oleksy
Pożegnanie klas VIII

P. Z Pogwizd, P. M. Gołąb

VI

WYCHOWAWSTWA
ORAZ OPIEKA NAD SALAMI I TERENEM PRZYSZKOLNYM
rok szkolny 2021/2022
Klasa

Wychowawca

Sala

Teren

Ia

mgr Bożena Orzeł

nr 62

Ib

mgr Sabina Tatkowska/zast.

nr 61

Hol 2

Joanna Jędrzejek
II a

mgr Grażyna Gutowicz

nr 55

Hol 2 - gabloty

II b

mgr Justyna Majda

nr 64

Kącik zabaw na holu 1

III a

mgr Lidia Grzegorzek

nr 43

Plac szkolny

III b

mgr Maria Biedroń

nr 42

Plac szkolny

IV a

mgr Irena Matras Kotlarz

nr 33

Chodnik do wejścia do szatni

IV b

mgr Katarzyna Lisek

nr 44

Brama wjazdowa i wejście do
szkoły koło świetlicy

Va

mgr Dorota Orzeł

nr 36

Plac koło lip

Vb

mgr Edyta Leśniak

nr 10

Otoczenie domku
gospodarczego, garaży

VI a

mgr Wanda Wrona

nr 28

VI b

mgr Jolanta Bukowiec

VII a

mgr Janusz Wrona

nr 32

Parking od strony ulicy

VII b

mgr Anna Guzik

nr 36

Teren zielony za parkingiem

nr 31, nr 9

Teren zieleni od strony ulicy
Parking od strony kuchni

autobusów
VIII a

mgr Magdalena Gołąb

nr 29

Szkoła – osiedle (wzdłuż
siatki po str. zewnętrznej
i wewnętrznej)

VIII b

mgr Zuzanna Pogwizd

nr 22

Boisko szkolne – po stronie
zewnętrznej siatki

mgr Marta Woźniak

nr 27

mgr Maria Tajduś
Ks. mgr Tomasz Mikosz
mgr Renata Dudziak

nr 22
nr 50, nr 27

mgr Adrian Kowalewski

nr 29

mgr Regina Białk

nr 9

mgr Wojciech Karteczka

nr 21

mgr Dominik Mordarski

sale gimnastyczne

