
 

Uchwała nr 9/2021 

Rady Pedagogicznej  

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze 

z dnia 30 września 2021r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy szkoły i przedszkola na rok szkolny 2021/2022 

 

Na podstawie art. 70 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  

(tj. Dz. U. z 2021 r.,  poz.1082 ) uchwala co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza przedstawione przez dyrektora i nauczycieli plany pracy szkoły i oddziału przedszkola na 

rok szkolny 2021/2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                   

 Przewodniczący Rady Pedagogicznej                                                                                                                                  

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały nr 9 . 

z dnia 30.09.2021r. 

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  

w Wiśniowej Górze 

 

 

Wstęp 

Plan pracy szkoły uwzględnia: 

    a) kierunki polityki oświatowej państwa, 

    b) wnioski z nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty, 

 

    c) wskazania organu prowadzącego, 

    d) realizację zadań statutowych szkoły,  

    e) wszystkie obszary funkcjonowania placówki, 

5. Plan pracy szkoły jest spójny z programem wychowawczo-profilaktycznym, planem nadzoru 

pedagogicznego. 

6. Plan pracy szkoły wskazuje: 

    a) zadania do realizacji, 

    b) sposoby realizacji, 

    c) osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań, 

    d) terminy realizacji. 

7. Prawidłowa realizacja zadań zawartych w planie pracy szkoły służy podniesieniu jakości pracy 

szkoły/placówki. 

 

Planowanie nowego roku poprzedza: 

 analiza wyników nauczania, ilościowa i jakościowa (wnioski posłużą wsparciu uczniów w 

procesie nauczania – uczenia się) 

 analiza egzaminu zewnętrznego 

 analiza frekwencji  

 analiza stanu kadry: nieobecności, szkolenia, posługiwanie się technikami i narzędziami w 

nauczaniu online i rozpoznanie potrzeb w zakresie wsparcia 

 analiza realizacji podstawy programowej 

 analiza realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego 

 analiza sukcesów i porażek w różnych obszarach pracy szkoły 

 analiza funkcjonowania uczniów po powrocie do szkoły w maju 2021r. 

 

 



Zaplanowane zadania na wrzesień 

Zadania Sposób realizacji Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 

Termin realizacji Sposób 

monitorowania 

 

 

 

1. Przygotowanie 

szkoły do 

nowego roku 

2021/2022  

 

zapoznanie  

z wytycznymi 

ministra edukacji, 

ministra zdrowia i 

GIS 

wszyscy 

pracownicy 

szkoły 

 

30 sierpnia 2021 r protokół zebrania, 

informacja 

zwrotna,  

zapoznanie z 

nowymi aktami 

prawnymi oraz 

zmianami w 

przepisach prawa 

wszyscy 

nauczyciele 

30 sierpnia 2021 r informacja 

zwrotna, 

modyfikacja   

procedur, 

regulaminów, 

dyrektor szkoły, 

wicedyrektor 

 

30 sierpnia 2021 r analiza 

dokumentów 

 

2. Przygotowanie 

uroczystości 

rozpoczęcia roku 

szkolnego 

2021/2022  

 

ustalenie terminu, 

przebiegu i zadań, 

w tym części 

oficjalnej dla klas 

I, 

dyrektor szkoły, 

wicedyrektor 

 

30 sierpnia 2021 r protokół zebrania 

3. Podanie 

przydziału sal 

dla 

poszczególny

ch klas. 

Ustalenie sal 

lekcyjnych dla 

danej klasy 

wicedyrektor 

szkoły 

30 sierpnia 2021 r Protokół  

 

Zaplanowane działania w obszarach: 

OBSZAR : KSZTAŁCENIE 

 

CEL/ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI TERMINY 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE  

Tworzenie 

warunków                           

do wyrównywania 

szans edukacyjnych z  

uwzględnieniem  

indywidualnej 

sytuacji uczniów. 

 

Wczesna diagnoza uczniów:  

diagnozowanie poziomu 

osiągniętych umiejętności przez 

uczniów rozpoczynających 

naukę w klasie pierwszej, 

czwartej, przeprowadzenie 

diagnoz edukacyjnych 

IX – X 2021r Nauczyciele 

przedmiotów,  

wychowawcy, pedagog, 

psycholog, 



 Analiza przyczyn niepowodzeń 

szkolnych i podjęcie działań w 

celu ich złagodzenia: 

analiza środowiska rodzinnego 

ucznia, kierowanie uczniów na 

badania do PPP oraz 

specjalistów,  

kwalifikowanie na zajęcia 

wspomagające rozwój, 

organizowanie pomocy 

koleżeńskiej, zacieśnienie 

współpracy z rodzicami,  

pomoc przy odrabianiu prac 

domowych 

 

IX 2021 

 

 

Przez cały rok 

szkolny 

 

IX 2021 

nauczyciele 

przedmiotów,  

wychowawcy, pedagog, 

psycholog,  

rodzice  

 

 Zapoznanie  nauczycieli 

uczących z opiniami PPPP . 

Zebrania zespołów 

opracowujących IPET i 

WOPFU. 

IX 2021 wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog. 

 

 Organizowanie zajęć 

wspomagających prawidłowy 

rozwój dziecka:  

zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne,  

zajęcia z socjoterapii 

zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne; 

zajęcia rewalidacyjne 

Cały rok 

szkolny 

Dyrektor, 

nauczyciele prowadzący 

te zajęcia 

 Prowadzenie zajęć 

terapeutycznych, warsztatowych 

w bezpośredniej pracy z 

uczniami zgodnie z zaleceniami 

PPPP oraz potrzebami uczniów 

w ramach godzin pedagoga, 

psychologa 

Cały rok 

szkolny 

psycholog, pedagog,  

 

 Udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów z rozpoznanymi 

trudnościami dydaktyczno-

wychowawczymi, w tym –

Cały rok 

szkolny 

psycholog, pedagog, 

wychowawcy 



organizowanie pracy z uczniem 

zdolnym, rozwijaniem pasji, 

zainteresowań 

 Pedagogizacja rodziców: 

„Jak rozpoznać, że z dzieckiem 

dzieje się coś złego i co z tym 

zrobić?” 

Jak pomóc dzieciom, żeby 

radziły sobie z własnymi 

emocjami? 

X, XI,  psycholog 

 Lekcje wychowawcze – 

relaizacja zadań z programu 

wychowawczo-profilaktycznego 

Cały rok 

szkolny  

Pedagog, nauczyciele 

wychowawcy, pedagog 

lub psycholog z 

zewnątrz 

 Wolontariat edukacyjny Cały rok 

szkolny 

Nauczycielka Joanna 

Hajdorowicz 

OBSZAR : WYCHOWANIE 

 

CEL/ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI TERMINY 

REALIZACJ

I 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Wychowanie do 

wartości przez 

kształtowanie postaw 

obywatelskich  

i patriotycznych 

uczniów. Uczniowie 

znają dziedzictwo 

narodowe i jego 

miejsce w kulturze 

europejskiej  

i światowej. 

 

Prowadzenie lekcji do dyspozycji 

wychowawcy kształtujących 

postawy patriotyczne, społeczne, 

diagnoza wartości wyznawanych 

przez uczniów, kształtowanie 

wartości powszechnie 

uznawanych za pozytywne. 

 

Terminy 

zawarte w 

planie pracy 

wychowawcy 

klasowego 

Wychowawcy klas, 

 

Cykliczne wycieczki do miejsc 

pamięci narodowej. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy klas 

Realizacja wycieczek realizowana 

w ramach 4 obszarów 

edukacyjnych: 

 Śladami Polskiego Państwa 

Podziemnego, 

 Śladami Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, 

 Kultura i dziedzictwo 

narodowe, 

 Największe osiągnięcia polskiej 

nauki. 

IX – XII 2021 Wychowawcy klas, 

nauczyciele historii 



Opieka nad grobami -  

upamiętniającymi ofiary wojny… 

XI, IV  

 

Wychowawcy klas 

Współpraca z instytucjami 

związanymi z pamięcią narodową 

(np. Instytut Pamięci Narodowej, 

muzea) 

Cał rok 

szkolny 

Historycy 

 Udział w konkursach o tematyce 

patriotycznej. 

Cały rok 

szkolny 

Historycy, wychowawcy 

klas 

Udział dzieci w organizacji 

uroczystości szkolnych, 

środowiskowych z okazji świąt 

narodowych i religijnych. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy klas,  

Historycy, nauczyciele 

religii 

Kontynuacja projektu 

edukacyjnego, programu 

innowacyjnego:  Jestem Polakiem 

a Polska to moja ojczyzna” czy 

„Polsko bądź z nas dumna”…. 

Cały rok 

szkolny 

J. Haubus, J. Kózka, B. 

Kołodziejczyk 

Poznawanie sylwetek wielkich 

Polaków i ich działalności. 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele poloniści, 

historycy, muzyki, 

religii. 

Wspomaganie 

wychowawczej roli 

rodziny 

 

Organizowanie zajęć wychowanie 

do życia w rodzinie. Oferta do 

rodziców i uczniów promująca te 

zajęcia edukacyjne. 

IX  Nauczyciele 

wychowania do życia w 

rodzinie 

Przeprowadzenie ciekawych zajęć 

otwartych dla uczniów i rodziców  

promujących zajęcia wychowanie 

do życia w rodzinie 

X  Agnieszka Marczyk, 

Jolanta Haubus 

Ustalenie i realizacja we 

współpracy z rodzicami planu 

pracy  wychowawcy klasowego. 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

wychowawcy 

Systematyczne spotkania podczas 

zebrań i dni otwartych. 

Ustalone 

terminy 

wychowawcó

w klas  

Nauczyciele 

wychowawcy 

Ustalenie sposobów skutecznej 

komunikacji z rodzicami  

z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych. 

IX 2021 Wicedyrektor, 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

Współpraca z instytucjami 

wspomagającymi rolę rodziny 

Cały rok 

szkolny 

 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciele 

wychowawcy 



 

Organizacja konkursów 

promujących rolę rodziny. 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele  edukacji 

wczesnoszkolnej, 

plastycy, nauczyciele 

religii 

Organizowanie indywidualnych  

konsultacji nauczycieli z 

rodzicami oraz spotkań i 

warsztatów  „Rodzic – Uczeń –

Nauczyciel”; 

X, XI, I, II, IV, 

VI  

Nauczyciele 

wychowawcy, dyrekcja 

szkoły 

Organizowanie 

warunków  

sprzyjających  

rozwojowi  

samorządności 

 

Przeprowadzenie wyborów do 

samorządów klasowych, Rady 

Samorządu Uczniowskiego, 

reprezentacji do pocztu 

sztandarowego. Wzmocnienie roli 

Samorządu Uczniowskiego jako 

organu szkoły. 

IX 2021 Opiekunowie 

samorządu: Rafał Stasio, 

Magdalena Bukowska, 

Aneta Michałus,  

Wolontariat szkolny Cały rok 

szkolny 

Opiekun: Anna 

Horowska 

Opracowanie i realizacja 

rocznego planu pracy SU 

Cały rok 

szkolny 

Opiekunowie samorządu 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa                 

w szkole 

Opracowanie zasad pracy szkoły 

zgodnie z wytycznymi GIS, 

MEiN, wdrożenie ich. 

IX 2021 r Dyrekcja, nauczyciele 

wychowawcy 

Realizacja projektów i tematów z 

zakresu profilaktyki, w tym 

profilaktyki agresji i przemocy w 

szkołach 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele szkoły, 

pedagog, psycholog, 

zespół ds. 

bezpieczeństwa 

Realizacja programu 

edukacyjnego dla klas I- III – 

‘Bezpiecznie dziś i Jutro” 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele edukacji, 

odp. Aneta Michałus 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniom podczas zajęć 

wychowania fizycznego 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

wicedyrektor 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom przebywającym w 

szkole poprzez:  

 aktywne pełnienie dyżurów 

przez nauczycieli podczas 

przerw międzylekcyjnych, 

 reagowanie wszystkich 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 



pracowników na łamanie 

przyjętych w szkole zasad i 

reguł, akty przemocy, 

wandalizmu, 

 wyciąganie konsekwencji 

wobec uczniów, którzy swoim 

zachowaniem stanowią 

zagrożenie dla innych, 

 przestrzeganie przepisów BHP i 

regulaminów  

 pracy szkoły,  

 współpracę z instytucjami 

wspomagającymi działania 

szkoły w tym zakresie: policją, 

strażą miejską, strażą pożarną, 

sądem rodzinnym, PPP,  

 zapewnienie opieki medycznej,  

 uwzględnienie w planach pracy 

wychowawczej tematu: 

 „Bezpieczna droga do szkoły” 

Wdrażanie uczniów  

do aktywnego 

spędzania wolnego 

czasu. 

Realizowanie treści z zakresu 

edukacji prozdrowotnej w czasie 

lekcji i zajęć pozalekcyjnych; 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy nauczyciele 

szkoły w tym 

szczególnie biolodzy, 

nauczyciele 

wychowania fizycznego. 

Organizowanie pozalekcyjnych 

zajęć:  

 sportowo-rekreacyjnych,   

 turystyczno- krajoznawczych, 

 regionalnych 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

wychowania fizycznego 

i wychowawcy klas 

Udział uczniów w zawodach i  

imprezach rekreacyjno-

sportowych. 

Cały rok 

szkolny  

Nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

 Udział szkoły w programie- 

Szkoła Promująca Zdrowie 

Cały rok 

szkolny  

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej – 

Izabela Hajduk 

Wspomaganie 

rodziców  

i opiekunów w 

działalności 

profilaktycznej w 

zakresie uzależnień 

dzieci  

i młodzieży. 

Warsztaty, artykuły, prelekcje W trakcie roku 

szkolnego 

Pedagog, psycholog, 

zaproszeni prelegenci z 

zewnątrz 



 

 

OBSZAR:WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 

Współpraca szkoły  

ze środowiskiem 

lokalnym  

 

Wzmocnienie współpracy 

nauczycieli, uczniów i rodziców 

ze środowiskiem lokalnym – 

wspólna organizacja np. Dnia 

Pasowania na ucznia klasy I i IV, 

Jasełek, Dnia Babci i dziadka, 

Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia 

Rodziny – Dorośli-Dzieciom,  

 

 

W trakcie roku 

szkolnego 

Wszyscy nauczyciele. 

Organizacja Dnia 

Rodziny orośli – 

Dzieciom: wicedyrektor 

Robert Sękowski, 

wszyscy nauczyciele 

wychowania fizycznego 

bibliotekarz, 

nauczyciele 

wspomagający. 

Kontynuacja współpracy i 

wymiana doświadczeń z 

instytucjami  w gminie i poza nią. 

W trakcie roku 

szkolnego 

Nauczyciele szkoły, 

pedagog 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy: 

 Wszystkich Świętych –                          1 listopada 2021 r. (poniedziałek), 

 Święto Niepodległości-                        11 listopada 2021 r. (czwartek) 

 Zimowa przerwa świąteczna-              23 – 31 grudnia 2021 r. 

 Święto Trzech Króli        6 stycznia 2022 r. 

 Ferie zimowe-                                      14 - 27 lutego 2022 r. 

 Wiosenna przerwa świąteczna-           14 kwietnia – 18 kwietnia 2022 r. 

 Święto Konstytucji 3 Maja –                   3 maja 2022r. (wtorek), 

 Boże Ciało –                                        16 czerwca 2022 r.(czwartek) 

 Zakończenie roku szkolnego –            24 czerwca 2022 r. (piątek) 

 

Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor szkoły, ustala w danym roku szkolnym, dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

 12 listopada 2021 (piątek) 

   7 stycznia 2022 (piątek) 

   2 maja 2022 (poniedziałek) 

 24, 25, 26 maja 2022  (wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasistów) 

 17 czerwca 2022 (piątek) 

 

 

 



 

 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku 2021/2022 Szkoły  Podstawowej                              

im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze 

 

 

Uroczystość, Impreza Odpowiedzialni Termin 

Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego. 

 

Dyrektor Ewa Lichtorowicz-

Kurzysz,  i wicedyrektor Robert 

Sękowski, wszyscy nauczyciele 

1 września 2021r. 

 (z zachowaniem 

bezpieczeństwa) 

Przyjęcie klas I w poczet 

społeczności szkolnej – 

pasowanie klas  pierwszych 

 

Dyrektor i wice dyrektor 

szkoły, wychowawcy: 

Małgorzata Skrzyńska, Izabela 

Hajduk, Justyna Kózka, Joanna 

Żurawska 

13 października 2021r.- 

Ograniczone lub wstrzymane na 

czas pandemii COVID-19 

Dzień Edukacji Narodowej- 

uroczyste spotkanie z 

nauczycielami 

Wszyscy nauczyciele 14 października 2021r. 

Ograniczone lub wstrzymane na 

czas pandemii COVID-19 

Święto Niepodległości – 

przedstawienie, wystawa prac 

plastycznych, konkurs 

 

Sylwia Dudek,  

Dariusz Wojtysiak,  

Rafał Stasio,  

Jakub Zieliński 

10 listopada 2021r Ograniczone 

lub wstrzymane na czas 

pandemii COVID-19 

Otrzęsiny klas IV-zabawa 

andrzejkowa 

 

Samorząd Uczniowski, 

opiekunowie samorządu, 

wychowawcy klas IV, 

wychowawcy poszczególnych 

klas 

Ograniczone lub wstrzymane na 

czas pandemii COVID-19 

Działania szkolnego 

Wolontariatu 

 

Anna Horowska,  

 

cały rok szkolny 2021/2022 

Spotkanie wigilijne w klasach 

 

wychowawcy 

 

21-22 grudnia 2021r. 

Dzień Babci i Dziadka wychowawcy klas I – III 

 

styczeń 2022r. - ograniczone 

lub wstrzymane na czas 

pandemii COVID-19 

Dzień świadomości autyzmu Joanna Hajdorowicz, 

Ilona Smuklerz, 

Elżbieta Grudzińska, 

Karina Sokołowska 

2 kwietnia 2022r. 

Drzwi Otwarte dla uczniów klas 

I 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

maj 2022r. - ograniczone lub 

wstrzymane na czas pandemii 

COVID-19 

3 Maja – Święto Konstytucji  

 

Dariusz Wojtysiak,  

Sylwia Dudek,  

Jakub Zieliński 

maj 2022r. - ograniczone lub 

wstrzymane na czas pandemii 

COVID-19 

Dzień Europejski 

 

Joanna Staniszewska,  

Aneta Szlosek, 

Anna Horowska, 

maj 2022r. - ograniczone lub 

wstrzymane na czas pandemii 

COVID-19 



Agnieszka Krupska, 

Renata Muchiewicz 

Mariusz Milczarek 

Dzień Matki 

 

wychowawcy klas I – III 

 

maj 2022r. - ograniczone lub 

wstrzymane na czas pandemii 

COVID-19 

Dzień Rodziny  - „Dorośli - 

Dzieciom” – (sobota) 

 

wicedyrektor Robert Sękowski,  

nauczyciel wychowania 

fizycznego, nauczyciele 

wspomagający, bibliotekarz, 

Komitet Rodzicielski, 

Samorząd Uczniowski. 

czerwiec 2022r. 

Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 

Dyrektor Ewa Lichtorowicz-

Kurzysz,  

wicedyrektor Robert Sękowski,  

poczet sztandarowy:  

Rafał Stasio, Rafał Kawula, 

dekoracje: Joanna Ługowska, 

Justyna Kózka 

oprawa muzyczna: Jakub 

Zieliński 

czerwiec 2022r. 

 

I. Harmonogram lekcji otwartych w klasach I-III 

 

L.p. Prowadząca Termin realizacji Uwagi 

1. Izabela Hajduk  I semestr lekcja otwarta 

2. Małgorzata Skrzyńska I semestr lekcja otwarta 

3. Agnieszka Pietrzyk II semestr lekcja otwarta 

4. Joanna Ługowska II semestr lekcja otwarta 

 

 

II. Harmonogram lekcji otwartych w klasach IV – VIII 

 

 

L.p. Prowadząca/y Termin realizacji Uwagi 

1. Agnieszka Marczyk Godzina Kodowania w 

klasach 4 

informatyka 

2. Joanna Hajdorowicz Listopad 2021r. zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z 

niepełnosprawnością sprzężoną 

3. Aneta Szlosek grudzień 2021r język angielski 

4. Agnieszka Marczyk II semestr informatyka 

5. Magdalena Bukowska II semestr chemia 

 

 

III. Harmonogram konkursów i testów diagnostycznych w kl. I –III 

L.p. Prowadząca Tematyka Termin realizacji 

1. Małgorzata Skrzyńska,  

Izabela Hajduk,  

Testy diagnostyczne w klasach I październik 2021r. 



Justyna Kózka,  

Joanna Żurawska 

2. Agnieszka Pietrzyk,  

Joanna Soszka 

Międzyszkolny Konkurs 

przyrodniczy dla klas III  

„Las jest jak starszy brat” 

II semestr 

3. Beata Kołodziejczyk, 

Jolanta Haubus 

szkolny konkurs ortograficzny 

„Mistrz Ortografii” dla klas II i III 

luty 2022r. 

4. Małgorzata Skrzyńska, 

Joanna Ługowska 

„Rośniemy zdrowo i radośnie”-

szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu 

dla klas III 

marzec 2022r. 

5. Beata Kołodziejczyk, 

Jolanta Haubus,  

Justyna Kózka 

konkurs „Legendy polskie” maj 2022r. 

6. Małgorzata Skrzyńska, 

Joanna Ługowska 

„Wiosenna łąka”-konkurs plastyczny 

dla klas I-III 

maj 2022r. 

7. Nauczyciele klas III Diagnozy klas III kwiecień/maj 2022r. 

8. Aneta Michałus Konkurs wewnątrzszkolny 

“Najładniejszy zeszyt” dla klas I-III 

maj 2021r. 

9. Anna Horowska My First Picture Dictionary - Mój 

pierwszy słowniczek obrazkowy 

(klasy I-II)  

I semestr 

10. Anna Horowska My Monster - Mój potwór (klasy III) II semestr 

 

 

 

IV. Harmonogram konkursów i diagnoz klas IV – VIII 

 

Zespół Przedmiotowy- Humanistyczny 

 

 

L.p. Prowadząca Tematyka Termin realizacji 

1. Marlena Lenica, 

Dorota Zimoń 

Testy diagnostyczne z języka 

polskiego  

wrzesień/ październik 

2020r. 

2. Marlena Lenica 

Anna Starzec 

Przygotowanie uczniów do konkursów 

kuratoryjnych 

w ciągu roku 

szkolnego 2021/2022 

3. Anna Starzec, 

Marlena Lenica 

 konkursu ortograficzny   

„ Piórem wojuję” 

II semestr 

4. Dorota Zimoń, 

Renata Chortyńska,  

Konkurs mitologiczny II semestr 

5. Anna Horowska, 

Joanna Staniszewska, 

Aneta Szlosek, 

Testy diagnostyczne z języka 

angielskiego 

wrzesień/ październik 

2021r. 

6. Aneta Szlosek,  

Anna Horowska 

Konkurs leksykalno-gramatyczny I semestr 

7. Anna Horowska,  

Joanna Soszka, 

Aneta Szlosek, 

Agnieszka Krupska 

„Olimpus” IIsemestr 

8. Anna Horowska, Joanna 

Soszka, 

 „Panda”,  II semestr 



Aneta Szlosek, 

Agnieszka Krupska 

9. Anna Horowska,  

Joanna Staniszewska, 

Aneta Szlosek, 

Próbny egzamin klas VIII z języka 

angielskiego 

październik/listopad 

2021r. 

styczeń/luty 2022r. 

10. Katarzyna Lamprecht-

Łysoniewska,  

Beata Porochniak 

Konkurs religijny „Czego uczą nas 

Święci?”  

II semestr 

11. Katarzyna Lamprecht-

Łysoniewska,  

Beata Porochniak,łus 

Aneta Micha 

Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny i 

Multimedialny „Nowi polscy święci” 

IIsemestr 

12. Dariusz Wojtysiak, Konkurs historyczny „Polskie symbole 

narodowe” 

I semestr 

13. Dariusz Wojtysiak  Konkurs historyczno-językowy 

Historia demokracji w 

USA/Democratic history of the USA 

II semestr  

 

Zespół Przedmiotów  Matematyczno – Przyrodniczy i Informatyczny 

 

 

L.p. Prowadząca Tematyka Termin realizacji 

1. Magdalena Bukowska Test diagnostyczny z chemii  wrzesień/październik 

2021r. 

2. Ilona Ryś-Bebech Międzynarodowy Konkurs KANGUR 

MATEMATYCZNY  

II semestr 

3. Magdalena Bukowska MOC - Master of Chemistry  II semestr 

4. Agnieszka Marczyk Międzynarodowy Konkurs BÓBR I semestr 

5. Agnieszka Marczyk  Akcja szkolna Dzień bezpiecznego 

Internetu  

luty 2022r. 

6. Agnieszka Marczyk „Kartka wielkanocna”- każdy może 

być programistą- konkurs 

wewnątrzszkolny. 

marzec 2022r. 

7. Agnieszka Marczyk, 

Anna Strzelecka, Rafał 

Stasio 

Interaktywna kartka 

bożonarodzeniowa 

Grudzień  

 

Zespół przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego 

L.p. Prowadząca/cy             Tematyka Termin realizacji 

1. Eliza Kosut-

Komorowska, 

Agnieszka Dudek, 

Marta Gimzińska-

Filipek, 

Europejski Tydzień Sportu I semestr 

 

 

 

 

 



Innowacje w roku szkolnym 2021/2022: 

 

1. Realizowanie w szkole innowacji pedagogicznej o charakterze programowo-

metodycznym z informatyki o nazwie „Programowanie to zabawa” opracowanej przez 

mgr Agnieszkę Marczyk; 

2.  Realizowanie w szkole innowacji o charakterze organizacyjno- programowym z 

wychowania fizycznego „Sportowa przygoda, czyli jak aktywnie spędzać czas" w 

klasie 7a – opracowanej przez mgr Elizę Kosut-Komorowską; 

3.  Realizowanie w szkole innowacji o charakterze metodycznym „ Kształtujemy 

kompetencje emocjonalno- społeczne" w klasie IV d”, opracowanej przez  nauczycieli 

mgr Małgorzata Janowska; 

4. Realizowanie w szkole innowacja  pedagogiczna o charakterze organizacyjno-

programowym „Sportmania” dla uczniów klas IV – VIII, nauczyciel realizujący Eliza 

Kosut-Komorowska; 

5. Realizowanie w szkole innowacji pedagogicznej rozwijająca kompetencje 

emocjonalno-społeczne w zespole klasowym – „Razem możemy być mądrzejsi niż 

każdy z nas oddzielnie. Musimy nauczyć się czerpać z tej mądrości”, klasa IVd, 

nauczyciel realizujący Małgorzata Janowska; 

6.  Kontynuacja innowacji pedagogicznej „Jestem Polakiem, a Polska to moja 

Ojczyzna”, wdrażane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Agnieszkę 

Pietrzyk, Beatę Kołodziejczyk, Justynę Kózkę, Jolantę Haubus; 

7. Kontynuacja innowacji pedagogicznej z wychowania fizycznego „W zdrowym ciele 

zdrowy duch" - gry sportowe z różnych stron świata w klasie 5c i 5d., wdrażana ją 

ponownie z powodu niemożności realizacji w poprzednim roku szkolnym z powodu 

pandemii – nauczyciel realizujący: Eliza Kosut-Komorowska; 

8.  Kontynuacja innowacji  pedagogicznej  o charakterze programowym – „Sport dla 

każdego” dla uczniów z klas I – VIII – nauczyciel realizujący mgr Tomasz Ścibiorek 

 

 

Zebrania śródsemestralne rad w poziomach klas I –III i IV VIII - 25.11.2021 r oraz 26.04.2022r. 

Zebranie rady w poziom klas I – III i IV – VIII -  27.01.2022 r.  oraz 7. 06.2022 r.  

Terminy klasyfikacji śródrocznej  i  rocznej: 01.02.2022 r. oraz 10.06.2022 r. 

 

Terminy zebrań z rodzicami: w ostatni wtorek miesiąca X, XI – 2021 r., IV 2022 oraz od 6 – 

17.09.2021 r. – spotkania wychowawców z rodzicami, spotkania z rodzicami od 3 – 10. 02.2022 r. 

oraz od 13 -  do 15.06.2022 r. 

 

Terminy zebrań rady pedagogicznej:  rezerwuje się wtorek 

 

Terminy spotkań zespołów: rezerwuje się środę lub  czwartek 

 

Terminy indywidualnych spotkań, konsultacji z rodzicami ustala każdy wychowawca i nauczyciel 

indywidualnie według potrzeb. 

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej dopuszcza się spotkania, zebrania w formule online. 

Dyrektor wyda stosowne zarządzenie. 


