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Plan opracowany został na podstawie:  

1. Podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023. 

2. Planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2022/2023.  

3. Wniosków sformułowanych na zebraniu rady pedagogicznejpodsumowującej rok szkolny 2021/2022.  

 

Cele do zrealizowania: 

1. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność, innowacyjność              

 i przedsiębiorczość oraz kompetencje uczniów.  

2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.  

3. Rozwój doradztwa zawodowego.  

4. Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

5. Systematyczne podnoszenie poziomu edukacyjnego i działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez efektywną współpracę                      

 z rodzicami i instytucjami publicznymi.  

6. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.  

 

Spis treści zawarty w planie:  

I. Dydaktyka.  

II. Wychowanie i profilaktyka.  

III. Opieka i bezpieczeństwo.  

IV. Zarządzanie i organizacja.      

V. Kalendarz.  
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PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

 

I. Dydaktyka  

Cele operacyjne: 

1.Wdrażanie podstawy programowej i dbałośćo podnoszenie efektów kształcenia. 

2.Stworzenie odpowiednich warunków uczenia się, zwłaszcza dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

3.Systematyczna diagnoza umiejętności i osiągnięć szkolnych.  

 

Zadania szczegółowe   Osoba odpowiedzialna  

 

Termin realizacji  
 

Wspieranie uzdolnień uczniów poprzez udział  w konkursach i projektach oraz promocję ich 

talentów  w środowisku lokalnym. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność  

i innowacyjność na lekcjach i kołach przedmiotowych oraz pracach na rzecz klasy i szkoły 

(współredagowanie szkolnej gazetki  i strony internetowej, pełnienie funkcji w szkole             

i klasie).   

nauczyciele,  

wychowawcy,  

opiekun SU 

cały rok szkolny 

Organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.   

nauczyciele prowadzący 

zajęcia, wychowawcy, 

psycholog,pedagog,  

logopeda, nauczyciele 

wspomagający proces 

kształcenia 

cały rok szkolny 

Monitorowanie przestrzegania przez nauczycieli wytycznych zawartych  

w opiniach/orzeczeniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

pedagog, psycholog 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

Badanie wyników nauczania w poszczególnych klasach oraz ich analiza. Przeprowadzanie 

próbnych egzaminów ósmoklasisty.   

 

wychowawcy 

 

według 

harmonogramu – 

plan nadzoru 
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Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli oraz 

wprowadzania elementów oceniania kształtującego.  

dyrektor według 

harmonogramu 

obserwacji 

Obserwacje zajęć.  
 

dyrektor według 

harmonogramu 

obserwacji 

Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki poprzez wskazanie zasadności nabywania 

wiedzy.  

Doskonalenie umiejętności podawania uczniom informacji zwrotnej. Rzetelne formułowanie 

oczekiwań wobec uczniów mających problemy w nauce.  

Systematyczne ocenianie uczniów na lekcjach.  

nauczyciele cały rok szkolny 

Stosowanie korelacji międzyprzedmiotowej poprzez odwoływanie się do wiedzy zdobytej 

na innych przedmiotach.  

nauczyciele w miarę możliwości 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny. 

Zachęcanie do poprawiania słabych ocen.  

nauczyciele cały rok 

Systematyczne badanie przyrostu wiedzy nauczanych przedmiotów poprzez odpytywanie, 

kartkówki, sprawdziany, badanie wyników nauczania oraz realizację wniosków.  

nauczyciele przedmiotów w ciągu roku 

szkolnego 

 

Obserwacja i wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
wszyscy nauczyciele cały rok 

 

Regularne kontakty z rodzicami uczniów młodszych oraz uczniów mających problemy 

dydaktyczne w celu pozyskania  informacji zwrotnej na temat postępów w nauce, sposobów 

pracy z dzieckiem w domu oraz ewentualnych trudności z przyswojeniem wiedzy.  

nauczyciele, wychowawcy cały rok 

Płynny przepływ informacji pomiędzy nauczycielami  w celu poprawy efektywności działań 

dydaktycznych i wychowawczych  na poszczególnych etapach edukacji w przedszkolu           

i szkole.  
 

nauczyciele przedszkola  

i szkoły 

cały rok 
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II. Wychowanie i profilaktyka 

Cele operacyjne: 

1.Tworzenie optymalnych warunków do wychowania dziecka z poszanowaniem praw i potrzeb drugiego człowieka.                                                            

2. Udział w dostępnych  programach profilaktycznych i projektach.   

 

Zadania szczegółowe 

 

Osoba odpowiedzialna Termin 

realizacji 

Realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego.  

Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu    

i społecznemu. Wychowanie absolwenta przedszkola i szkoły zgodnie z przyjętą wizją.         

wszyscy nauczyciele,  

wychowawcy,  

pedagog, psycholog 

cały rok  szkolny 

Kultywowanie tradycji patriotycznych, regionalnych i chrześcijańskich poprzez 

organizację uroczystości i imprez kulturalnych (akademie, konkursy, lekcje żywej 

historii).  

nauczyciele, wychowawcy, 

katecheci 

według kalendarza 

szkolnego 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci,  pedagogiem szkolnym, poradnią 

pedagogiczno – psychologiczną, MOPS-em, parafią, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie,OCK oraz Biblioteką Publiczną.  

wychowawcy cały rok  szkolny 

Organizacja zajęć profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli we współpracy        

z Centrum Profilaktyki REMEDIUM.  

pedagog, psycholog według 

oferty ośrodka 

Wychowanie ekologiczne: 

-udział w dokarmianiu zwierząt,  

-sprzątanie świata,  

-zbieranie i segregacja surowców wtórnych.  
 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

cały rok 

Integracja społeczności szkolnej poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego – organizacja 

wycieczek, dyskotek, festynów itp.  

wychowawcy, 

opiekun samorządu 

uczniowskiego 

cały rok  szkolny 
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Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa w szkole 

(edukacja czytelnicza).  

nauczyciele j. polskiego, 

bibliotekarze, wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci  i nauczycieli.  

Propagowanie bezpiecznego korzystania  z zasobów dostępnych w sieci.  
 

nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog 

cały rok 

Organizowanie spotkań integracyjnych (uczniowie, rodzice, nauczyciele). 
wychowawcy, opiekun 

SU 

według kalendarza 

szkolnego 

Wspieranie uczniów i rodziców poprzez kontakty telefoniczne, spotkania online. 
wychowawcy, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

cały rok 

Przeprowadzać zajęcia profilaktyczno – wychowawcze dla uczniów na temat właściwych 

relacji w grupie oraz szacunku  w grupie rówieśniczej i wobec dorosłych.   

Organizować pomoc koleżeńską uczniom słabszym.  

wychowawcy klas wrzesień, 

cały rok 

Realizacja programu antynikotynowego  w klasach.  
 

higienistka szkolna w ciągu roku 

Realizacja programu:   

"Program dla szkół” (mleko, warzywa i owoce w szkole). 

dyrektor, wychowawcy 

klas, higienistka 

cały rok 
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III. Opieka i bezpieczeństwo  

Cele operacyjne: 

1.Wzmocnienie bezpieczeństwa w czasie pobytu uczniów w szkole, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz podczas wycieczek  i wyjazdów.  

2.Wzbogacenie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów.  

3.Tworzenie właściwej atmosfery sprzyjającej procesom edukacyjnym.  

 

Zadania szczegółowe  Osoba odpowiedzialna  Termin realizacji  

Zapewnienie opieki świetlicowej dzieciom klas I - IV.  
 

nauczyciele świetlicy  cały rok szkolny  

Organizacja i realizacja zajęć zgodnie z potrzebami i  zainteresowaniami uczniów oraz zajęć 

wspomagających uczniów po nauczaniu zdalnym 

dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele  

wrzesień,  

cały rok  

Rozpoznawanie potrzeb uczniów znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej.  
 

pedagog, psycholog,  

wychowawcy  

cały rok szkolny  

Zapobieganie  agresji oraz uwrażliwienie na potrzeby innych.  pedagog, psycholog, 

wychowawcy  

cały rok  

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły:  

- rzetelne przestrzeganie dyżurów nauczycieli,  

-poinformowanie uczniów, pracowników szkoły i rodziców o przepisach i zasadach BHP oraz 

RODO,  

-przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas zajęć prowadzonych w szkole   i poza nią, 

-przestrzeganie procedur w związku z pandemią COVID -19. 

dyrektor, pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

wrzesień,  

cały rok  

Współpraca z rodzicami przy podejmowaniu działań wobec uczniów sprawiających 

problemy wychowawcze.  

pedagog, psycholog, 

wychowawcy  

cały rok szkolny, 

stosownie wg 

potrzeb  

Wdrażanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.  higienistka,  

nauczyciele  

w ciągu roku 

szkolnego  
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Monitoring realizacji obowiązku szkolnego i przedszkolnego.  
 

sekretarz szkoły  wrzesień  

Kontrola stanu urządzeń, pomieszczeń i terenu wokół szkoły.  dyrektor,  

inspektor BHP  

po feriach  

zimowych  i letnich  

Pogadanki w czasie lekcji na temat bezpieczeństwa w szkole  i poza szkołą.  psycholog, pedagog, 

wychowawcy 

na bieżąco  

Systematyczne dokonywanie pomiaru wysokości uczniów w celu dostosowania warunków 

pracy (krzeseł i stołów właściwych dla każdego ucznia).  

higienistka szkolna, 

wychowawcy  

dwa razy w roku   

 

IV. Zarządzanie i organizacja 

Cele operacyjne: 

1.Tworzone są dokumenty dotyczące pracy szkoły.  

2.Nauczyciele doskonalą umiejętności zawodowe.  

3.Rodzice i instytucje uczestniczą w życiu szkoły.  

 

Zadania szczegółowe Osoba odpowiedzialna  Termin realizacji  

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom.  dyrektor  do końca sierpnia  

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły.  
 

zespół nauczycieli  początek września  

Opracowanie i przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.  dyrektor  wrzesień  

Opracowanie planów pracy dydaktycznej  i wychowawczej.  wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy  

do 15 września  

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego   dyrektor  cały rok  
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Doskonalenie współpracy z rodzicami poprzez:  

-udzielanie wskazówek dotyczących pracy  z uczniem,  

-udział w debatach, konsultacjach dotyczących funkcjonowania szkoły, potrzeb uczniów, 

 -pomoc w organizacji imprez szkolnych i klasowych. 

wszyscy nauczyciele  w razie potrzeby   

Stworzenie programuwychowawczo-profilaktycznego  zespół nauczycieli  początek września  

Promocja szkoły  w środowisku lokalnym:  

-funkcjonowanie strony internetowej i jej aktualizowanie, 

-artykuły do mediów.  

nauczyciele  cały rok  

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Awans zawodowy. 
Ocena pracy nauczyciela.  

Dostosowanie form doskonalenia do potrzeb placówki.  
- opracowanie tematyki i harmonogramu rad szkoleniowych,  

- udostępnienie ofert kursów, szkoleń.  

dyrektor, lider 

WDN,   

nauczyciele  
 

 

wrzesień,  

cały rok  
 

 

 

 

 

V. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 

Termin rozpoczęcia roku szkolnego    1 września 2022 r. 

Termin zakończenia roku szkolnego  23 czerwca 2023 r. 

Termin przerwy świątecznej    23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023 r. 

6 kwietnia 2023 – 11 kwietnia 2023 r. 

Termin ferii  30 stycznia 2023 – 12 lutego 2023 r. 
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1.TERMINARZ EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH  

Egzaminów ósmoklasisty: 

23 maja 2023 – język polski    

24 maja 2023- matematyka   

25 maja 2023 –języki obce 

 

2. ZADANIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM OCENIANIA W SZKOLE 

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych: 25 stycznia 2023 r. oraz 15 czerwca 2023 r. 

Daty analitycznych rad pedagogicznych: 16 lutego 2023 r. oraz 28 czerwca 2023 r. 

Terminy wystawiania przewidywanych ocen śródrocznych:do 18 stycznia 2023 r. 

Terminy wystawiania przewidywanych ocen rocznych:do 2 czerwca 2023 r. 

Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną: do 22 grudnia 2022 r.  i  do 14 maja 2023 r. 
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3. TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI  w roku szkolnym 2022/2023 
 

14 września 2022 r. 

 

15 września 2022 r. 

 

Spotkania z rodzicami klas: 1abc, 2ab, 4abc,5a, 6ab - godz. 17:00 

Spotkania z rodzicami klas:  2c, 3abc, 5b, 7ab, 8abcd -  godz. 18:00 

Spotkania w szkole. 

19 października 2022 r. Drzwi otwarte  od 17:00 -18:00 dla wszystkich poziomów  

16  listopada  2022 r. Spotkania z rodzicami klas: 1abc, 2ab, 4abc,5a, 6ab - godz. 16:30-17:45 

Spotkania z rodzicami klas:  2c, 3abc, 5b, 7ab, 8abcd -  godz. 18:00 

Spotkania w szkole. 

14 grudnia 2022 r. Drzwi otwarte od 17:00- 18:00 dla wszystkich poziomów 

26 stycznia 2023 r. Spotkania z rodzicami  - podsumowanie I okresu nauki:2c, 3abc, 5b, 7ab, 8abcd – 

godz. 16:30-17:45 

Spotkania z rodzicami klas podsumowanie I okresu nauki: 1abc, 2ab, 4abc,5a, 6ab - 

godz. 18:00 

Spotkania w szkole. 

 

 

 

15 marca2023 r. Drzwi otwarte od 17:00 – 18:00 dla wszystkich poziomów  

26kwietnia2023 r. Spotkania z rodzicami: 2c, 3abc, 5b, 7ab, 8abcd – godz. 16:30-17:45 

Spotkania z rodzicami: 1abc, 2ab, 4abc,5a, 6ab - godz. 18:00 

Spotkania w szkole. 

 

17 maja 2023 r. Drzwi otwarte od 17:00 – 18:00 dla wszystkich poziomów 

 



12 
 

 

 

4.DZIAŁANIA STATUTOWE ORAZ PROMOCJA SZKOŁY    
 

 Wydarzenie   Kiedy   Odpowiedzialny  

WRZESIEŃ       

 Narodowe Czytanie  wrzesień 2022 
biblioteka 

szkolna, poloniści  

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych   
wrzesień 2022 

 

nauczyciele, 

wychowawcy   

 Rozpoczęcie działalności kół przedmiotowych i gazety szkolnej wrzesień 2022 nauczyciele   

 Diagnoza z j. polskiego dla kl. IV wrzesień 2022 
p. B.Prusinkiewicz 

p. H. Kempa 

 Diagnoza z matematyki dla kl. IV wrzesień 2022 
dyr. S. Kobzda 

p. W. Kokot 

 Diagnoza z j. angielskiego dla kl. IV wrzesień 2022 
p. M. Potyrała,  

p. K. Kurek 

 Test diagnozujący z chronologii w klasach Va i Vb wrzesień 2022 
nauczyciele 

historii 

 Dzień Kropki dla kl. I-III 15 września 2022 p. M. Matysiak 

 Europejski Dzień Języków Obcych  26-27 września 2022 
nauczyciele 

języków obcych  
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 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 29 września 2022 

biblioteka 

szkolna, 

poloniści,  

n-le klas I-III 

 Dzień Chłopca 
30 września 2022 

 

Samorząd 

uczniowski, 

wychowawcy   

 Diagnoza wstępna w kl. I – „Test zerowy” wrzesień – październik 2022 
n-le klas 

pierwszych 

 28 Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Zawady  wrzesień – październik 2022 
n-le wychowania 

fizycznego  

 

 

PAŹDZIERNIK     

 

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 7 października 2022 n-le matematyki   

 Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas I  14października 2022 
dyrekcja, 

wychowawcy   

 Pasowanie uczniów klas I na czytelników  II połowa października 2022 
biblioteka 

szkolna  

 Dzień Mediacji 20 października 2022 
p. A. Błoch – 

Łącka 

p. E. Dobrowolska 

 
Konkurs plastyczny dla klas III  „Moja bezpieczna droga do szkoły” 

 
październik 2022 

Mały samorząd 

uczniowski 
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 Konkurs plastyczny dla klas I-III „Jesienne dary” październik  – listopad 2022 
wychowawcy  

świetlicy   

 

Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych  

- konkursy dla poszczególnych grup wiekowych,  

- kiermasz książek, 

- uruchomienie „Półki wolnych książek”,  

- udział w akcji „Przerwa na czytanie”; 

październik 2022 
biblioteka 

szkolna  

 
Przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu Recytatorskiego dla uczniów kl. 1-4, 

eliminacje do konkursu powiatowego „Poeci dzieciom - dzieci poetom” 
październik 2022 

wychowawcy 

klas I-III, 

poloniści, 

biblioteka 

 Dzień Papieski październik  2022 n-le religii 

 Udział w programie „Wychowanie przez czytanie” 
październik 2022 - czerwiec 

2023  

biblioteka 

szkolna, 

poloniści,  

n-le klas I-III 

 Zorganizowanie spotkania autorskiego 
październik 2022 – styczeń 

2023 

biblioteka 

szkolna 

 Szkolny konkurs znajomości języka angielskiego dla klas V-VII październik 2022 – maj 2023 
nauczyciele  

j. angielskiego 

 Całoroczny Konkurs Słucham Słowa Bożego  październik 2022 – maj 2023 n-le religii 

 Wyjazd do Berlina  październik - listopad 2022 n- le j. obcego 
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LISTOPAD   
 

  

 

Akcja: Znicz dla bohatera listopad 2022 
pedagog szkolny, 

psycholog 

 

Dzień Postaci z Bajek 5 listopada 2022 
Mały samorząd 

uczniowski 

 

Apel z okazji Święta Niepodległości 10 listopada 2022 
p. N. Jańczak 

kl. I-III 

 
Dzień Życzliwości  21 listopada 2022 

pedagog szkolny, 

psycholog 

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia   25 listopada 2022 

biblioteka 

szkolna,  

Mały samorząd 

uczniowski 

 

Żywa lekcja historii listopad 2022 

n-le historii, 

p.  N. Jańczak  

kl. I-III 

 
Konkurs historyczno – plastyczny pt.: „Polska jest piękna” listopad 2022 n-le historii 

 Etapy szkolne przedmiotowych konkursów wojewódzkich pod patronatem 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  

 

wg harmonogramu KO  
n-le przedmiotów 

konkursowych  
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Andrzejki   klasowe koniec listopada  2022 

Samorządy 

uczniowskie, 

wychowawcy   

 
Szkolny Konkurs Nauki Słówek z języka angielskiego i języka niemieckiego  

w INSTling 
listopad 2022 -  maj 2023 n-le j. obcych 

GRUDZIEŃ       

 

Dzień Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia 2022 

p. M. Matysiak 

p. A. Kotarba 

p. M. Ceremuga 

 
Międzynarodowy Dzień Wolontariatu- idea wolontariatu  5 grudnia 2022 

pedagog szkolny, 

psycholog 

 
Mikołajki  

6 grudnia 2022 
 

wychowawcy   

 
Konkurs dla klas III - „Idą święta nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj!” grudzień 2022 

Mały samorząd 

uczniowski 

 
Finał Wojewódzki w Badmintonie grudzień 2022 

n-le wychowania 

fizycznego 

 Etapy rejonowe przedmiotowych konkursów wojewódzkich pod patronatem 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  

 

wg harmonogramu KO  
nauczyciele 

przedmiotów 

konkursowych 

 
Próbny egzamin ósmoklasisty   grudzień 2022 – styczeń 2023 

n-le uczący  

w klasach VIII 

 Muzyczne przerwy grudzień 2022 – styczeń 2023 p. B. Jabłońska 

 Konkurs „Mistrz Ortografii” – klasy IV-VIII 
 

grudzień 2022 – kwiecień 2023 n-le poloniści   

 Klasowe spotkania wigilijne 22 grudnia 2022 wychowawcy 
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STYCZEŃ       

 Dzień magicznych słów styczeń 
Samorządy 

uczniowskie 

 Ferie zimowe  od 30stycznia 2023  

LUTY   
 

  

 Ferie zimowe do 12 lutego 2023   

 

 

 

 

Zabawy karnawałowe klasy I - VIII luty 2023 

Samorządy 

uczniowskie, 

wychowawcy  

 

 Paka dla zwierzaka luty 2023 koło wolontariatu 

 
Walentynki  

Przeprowadzenie akcji Walentynek bibliotecznych-  „Zakochaj się w książce” 
14 luty 2023 

biblioteka szkolna, 

Samorządy 

uczniowskie 

 Dzień Kota 17 lutego 2023 p. N. Jańczak 

MARZEC   
 

  

 Dzień Dziewczynki i Dzień Kobiet  
8 marca 2023 

 
wychowawcy   

 Dzień liczby  π  14 marca 2023 n-le matematyki   
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Etapy wojewódzkie przedmiotowych konkursów wojewódzkich pod patronatem 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  
Wg harmonogramu KO  

n-le przedmiotów 

konkursowych   

 Powitanie wiosny 21 marca 2023 

Samorządy 

uczniowskie, 

wychowawcy 

 Dzień „Kolorowej skarpetki”- Światowy Dzień Zespołu Downa   21 marca 2023 
p. M. Matysiak 

p. A. Kotarba 

  Drzwi otwarte w szkole  … marzec 2023 
wszyscy 

nauczyciele 

 
Konkurs matematyczny „Kangur”  
 

marzec  2023 n-le matematyki   

 Organizacja szkolnego turnieju badmintona o Puchar Dyrektora ZSP Rojów marzec 2023 
n-le wychowania 

fizycznego 

 Dzień Ziemi -  Sprzątanie Świata   marzec-kwiecień 2023 

n-le przyrody 

/biologii, 

geografii  

 Udział uczniów kl. IV-VIII w programie „Euroweek” marzec-kwiecień 2023 n-le j. obcych 

 Warsztaty w Londynie marzec-kwiecień 2023 n-le j. obcych 
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 Dzień świadomości autyzmu 2 kwietnia 2023 

p. M. Guzenda, 

p. P. Wojtasik 

 

 

Obchody Światowego Dnia Książki dla Dzieci  

Konkurs plastyczny dla kl. I-III 
 

2 kwietnia 2023 biblioteka szkolna  

 

Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich  

Konkurs fotograficzny dla kl. 4-8 
 

23 kwietnia 2023 biblioteka szkolna  

 
Wiosenna przerwa świąteczna  
 

6 – 11kwietnia 2023  

 Dzień Ziemi 22 kwietnia 2023 

n-le przyrody 

/biologii, 

geografii, 

n-le kl. I-III 

 Obchody święta Konstytucji 3 Maja – klasy I-III 28 kwietnia 2023 p. N. Jańczak 

 „Wiosenne przebudzenie” – konkurs plastyczny  kwiecień – maj 2023 
wychowawcy  

świetlicy  

 Konkursy wiedzy i umiejętności z języka angielskiego dla klas IV-VIII  
kwiecień-maj  2023 

 
n-le  j. obcych 

 Gminny Konkurs Biblijny kwiecień-maj 2023 n-le religii 

 Taneczne przerwy kwiecień – czerwiec 2023 p. B. Jabłońska 

KWIECIEŃ   
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MAJ    

 

 Tydzień biblijny   maj 2023 n-le religii 

 Obchody Święta Bibliotekarzy i Bibliotek oraz Tydzień Bibliotek   8- 15 maj 2023 biblioteka szkolna  

 Diagnoza z historii klas Via i VIb maj 2023 n-le historii 

 
Przeprowadzenie plebiscytu „TOP lista mola książkowego” z podziałem  

na kategorie kl. 1-4, kl. 5-8 
maj 2023 biblioteka szkolna 

 Powiatowy konkurs języka angielskiego i j. niemieckiego „Poliglota”  maj 2023 n-le j. obcych   

 Udział w konkursie „Bezpieczny powiat” maj 2023 p. A. Szmaj 

 Próbny egzamin dla klas VII 23 – 25 maj 2023 
n-le uczący  

w kl. VII 

 Test na zakończenie nauki w klasie pierwszej „Pierwszoteścik” koniec maja 2023 
n-le klas 

pierwszych 

 Test pomiaru czytania głośnego koniec maja 2023 n-le klas drugich 

 
Test końcowo - roczny „Trzecioteścik” – sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego 
koniec maja  2023 n-le klas trzecich 

 
Szkolny konkurs plastyczny znajomości czasowników nieregularnych  

dla klas VI-VIII 
maj -czerwiec 2023 

p. E. Zygmunt - 

Jędrzejak, 

nauczyciele  

j. angielskiego 

 
Konkursy przedmiotowe z matematyki, przyrody, ortografii i j. angielskiego  

dla klas I-III 

maj –czerwiec 2023 

 
n-le klas I-III 

 Powiatowy konkurs „Scrable” z j. niemieckiego maj - czerwiec 2023 
n-le  

j. niemieckiego 
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 Badanie kompetencji czytelniczych w kl. VI maj - czerwiec 2023 
biblioteka szkolna, 

poloniści 

 

 

 

CZERWIEC     

 

 
Dzień Dziecka na sportowo 

 

1 czerwca 2023 

 

n-le 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy   

 Dzień Chemika 5 czerwca 2023 p. N.  Matysik 

 Dzień talentów czerwiec 2023 

pedagog szkolny, 

p. B. Jabłońska, 

p. J. Olechnowicz, 

n- le kl. I-III 

 Szkolny konkurs na najstaranniejszy zeszyt z j. polskiego   czerwiec 2023 
nauczyciele  

j. polskiego 

 IV Mistrzostwa Szkoły w układaniu kostki Rubika na czas czerwiec 2023 
p. M. Jurkiewicz-

Małolepsza 

 Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom czerwiec 2022 

biblioteka szkolna, 

nauczyciele  

klas I-III 

 

 Podsumowanie roku szkolnego i wręczenie nagród za osiągnięcia  22 czerwca 2022 

dyrektorzy, 

nauczyciele  

kl. I-VIII 
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 Pożegnanie ósmoklasistów            23 czerwca 2023 wychowawcy 

 

DZIAŁANIA CAŁOROCZNE   
 

  

 
Udział uczniów w zawodach sportowych według kalendarza imprez sportowych 

Szkolnego Związku Sportowego  
wrzesień 2022 – czerwiec 2023 

n-le wychowania 

fizycznego  

 Akcje Szkolnego klubu wolontariatu oraz charytatywne zbiórki   wrzesień 2022 – czerwiec 2023 nauczyciele   

 Realizacja innowacji pedagogicznych, projektów i programów wrzesień 2022 – czerwiec 2023 
nauczyciele 

prowadzący  

 Opieka nad stroną internetową oraz stroną na facebook wrzesień 2022 – czerwiec 2023 nauczyciele   

 Przedmiotowe konkursy gminne, powiatowe, wojewódzkie wrzesień 2022 – czerwiec 2023 nauczyciele 

 

 

Plan Pracy został przedstawiony, zaopiniowany i przyjęty do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej   w dniu 15 września 2022r.  


