PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH
IM. HELENY BABISZ
NA SZKOLNY 2021/2022

Podstawa prawna:
• Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287,
1680 i 1681)
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.
1603 z późn. zm.)
• 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. z 2017 r. poz. 1646)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz.U. 2019 poz. 1664)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczoprofilaktycznego.
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 psychologicznopedagogicznego, 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 informacyjno-komunikacyjne.
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.
2. Zadania z zakresu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022
Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:
a) w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego:
− „Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”;
b) 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”;

3. Wnioski zespołów przedmiotowych i zadaniowych z roku szkolnego 2020/2021 oraz wnioski
z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
I. Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2021/2022:
1. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Indywidualizowanie oddziaływań
wychowawczo – dydaktycznych w celu stałego podnoszenia efektywności.
3. Wychowanie do wartości. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków, w tym wrażliwości
naprawdę i dobro, szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
4. Zapoznawanie wychowanków z dziedzictwem kulturowo – cywilizacyjnym Europy.
5. Działania na rzecz edukacji patriotycznej, poznawanie polskiej historii i szeroko rozumianej kultury.
6. Kształtowanie i propagowanie postawy ekologicznej. Kształtowanie odpowiedzialności
za środowisko naturalne u wychowanków.
7. Doskonalenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, wykorzystywanie narzędzi TIK
i zasobów cyfrowych w procesie kształcenia /w tym kształcenia na odległość/ oraz wdrażanie
do bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystywania nowoczesnych technologii .
8. Podejmowanie inicjatyw i współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

II.

PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Zadania

Przydział obowiązków służbowych wszystkim
pracownikom

Osoba
odpowiedzialna
dyrektor szkoły

Termin realizacji
do końca sierpnia

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy
szkoły
Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i
programu profilaktyki

wicedyrektor,
koordynatorzy,
rada pedagogiczna
pedagodzy,
psycholog, zespół
wychowawczy

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu
dyrektor szkoły
nadzoru pedagogicznego
Opracowanie planów pracy dydaktycznej
wszyscy
i wychowawczej
nauczyciele
dyrektor szkoły,
Pełnienie nadzoru pedagogicznego
wicedyrektor

wrzesień

do 15 września
do 15 września
do 15 września
cały rok

dyrektor szkoły,
wicedyrektor

cały rok

Wzbogacanie i udoskonalanie bazy dydaktycznej szkoły.

dyrektor

cały rok, w miarę
posiadanych
środków

BHP-zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków
nauki i pracy, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
uczniom, w tym : dostosowanie warunków nauki i pracy
do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego
związanego z zagrożeniem COVID-19

dyrektor ,
społeczny inspektor cały rok
bhp

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym

Organizacja współpracy nauczycieli.

Organizacja WDN.
Bieżąca aktualizacja zapisów w Statucie szkoły w
aspekcie zmian w prawie oświatowym.

wicedyrektor,
przewodniczący
zespołów
przedmiotowych i
zadaniowych,
wszyscy
nauczyciele
Przewodniczący
zespołu WDN,
wszyscy
nauczyciele
zespół statutowy

cały rok

cały rok

cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Upowszechnianie informacji o działalności szkoły w
środowisku.

Rzecznik prasowy
szkoły, rzecznik
prasowy od
wydarzeń
sportowych,
koordynator
współpracy z
Gazetą Piasecką,
koordynator TIK,
wszyscy
nauczyciele

Nauczanie

Zadania
Realizacja podstawy programowej.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej. Mają stworzone
warunki do samodzielności i kreatywności w działaniu.
Oferta szkoły wzbogacona jest o dodatkowe zajęcia dla
uczniów mających trudności i uczniów zdolnych.

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

wszyscy
nauczyciele

cały rok szkolny

Monitorowanie wiedzy i umiejętności uczniów na
każdym poziomie edukacyjnym. Analizowanie wyników i
wdrażanie wniosków z monitorowania osiągnięć
uczniów.
Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, także
próbnych. Analiza oraz opracowanie ich wyników,
wdrożenie wniosków do realizacji.

wicedyrektor,
zespoły
przedmiotowe,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny –
zgodnie z planem
pomiaru
dydaktycznego

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych i
zadaniowych.

wicedyrektor,
przewodniczący
zespołów

cały rok szkolny

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

wszyscy
nauczyciele

cały rok szkolny

Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Indywidualizacja nauczania, zapewnienie możliwości
udziału w zajęciach specjalistycznych, wspomagających i
rozwijających uzdolnienia/ zainteresowania.

pedagog,
wychowawcy,
nauczyciele
specjaliści i
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

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

wszyscy
nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i przygotowanie
uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych.

nauczyciele,
koordynator
konkursów

cały rok szkolny –
zgodnie z
harmonogramem
konkursów

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i z
uczniem uzdolnionym. Indywidualizacja procesu
kształcenia.

wszyscy
nauczyciele

cały rok szkolny

Motywowanie uczniów do nauki.

wszyscy
nauczyciele

cały rok szkolny

nauczyciele
bibliotekarze,
nauczyciele
przedmiotów
humanistycznych,
Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
nauczyciele
wychowania
przedszkolnego i
edukacji
wczesnoszkolnej
wszyscy
wychowawcy i
nauczyciele,
Kształtowanie postaw ekologicznych.
przewodniczący
zespołu ds.realizacji
działań z zakresu
ekologii
koordynator TIK
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli wszyscy
nauczyciele
dyrektor,
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania
wicedyrektor
uczniów przez nauczycieli
szkoły

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny
zgodnie z planem
nadzoru

Obserwacje lekcji , zajęć dodatkowych, imprez i
uroczystości szkolnych.

dyrektor,
wicedyrektor
szkoły

Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego.

Koordynator
cały rok szkolny
WSDZ, nauczyciele

według
harmonogramu

Wychowanie

Zadania
Realizowanie programu wychowawczego i programu
profilaktyki szkoły.
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.

Osoba
odpowiedzialna
pedagodzy
wszyscy
nauczyciele
wszyscy
nauczyciele

Monitorowanie przestrzegania przez uczniów norm
społecznych i konsekwentne wdrażanie do respektowania
pedagodzy,
zasad zachowania obowiązujących ucznia.
wszyscy
Współdziałanie z organami Policji, Prokuratury, Sądu dla
nauczyciele
Nieletnich w zakresie zjawisk powodujących
demoralizację dzieci i młodzieży.

Termin realizacji
cały rok

cały rok

cały rok szkolny

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych,
artystycznych oraz wycieczek.
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci,
z pedagogiem szkolnym, psychologiem, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną.
Współpraca szkoły z poradnią psychologicznopedagogiczną, GOPS i innymi instytucjami
wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych

wszyscy
nauczyciele

cały rok

wychowawcy klas

cały rok

pedagodzy, zespół
wychowawczy

cały rok szkolny

Wspieranie inicjatyw samorządu uczniowskiego,
kształtowanie postaw samorządności, kreatywności.

opiekunowie
samorządu
uczniowskiego,
nauczyciele

cały rok

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu. Inicjowanie i
udział w akcjach charytatywnych oraz innych
opiekunowie SKW cały rok szkolny
inicjatywach dobroczynnych na rzecz drugiego człowieka
i zwierząt.
wychowawcy,
pedagodzy,
koordynator
obchodów
Budowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i więzi uroczystości
ze środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie postaw
państwowych i
cały rok
obywatelskich i patriotycznych.
świąt narodowych
w ZS oraz imprez i
uroczystości
szkolnych, wszyscy
nauczyciele
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
koordynator zadań
cały rok szkolny
zawodowego.
z zakresu

doradztwa
zawodowego,
wszyscy
nauczyciele

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

wychowawcy,
wszyscy
nauczyciele

cały rok szkolny

nauczyciele
przyrody, biologii,
chemii, nauczyciele
wychowania
cały rok
przedszkolnego i
edukacji
wczesnoszkolnej

Edukacja ekologiczna i zdrowotna

Zadania opiekuńcze

Zadania

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy
nauczyciele

cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

pedagog szkolny,
wychowawcy,
nauczyciele
specjaliści
wychowawcy klas,
opiekunowie
świetlicy

cały rok

wychowawcy klas,
pedagodzy,
psycholog

cały rok

Zapewnienie opieki świetlicowej wszystkim dzieciom
potrzebującym – na wniosek rodziców.
Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej.

cały rok

Zapewnienie możliwości korzystania z obiadów na terenie dyrektor szkoły
szkoły.

cały rok

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w dyrektor
czasie zajęć organizowanych w szkole i poza szkołą, z
wszyscy
uwzględnieniem warunków w czasie pandemii Covid 19
nauczyciele

cały rok

III.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/ 2022

Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

16, 21, 23 września 2021 r.

Zebrania z rodzicami

24 listopada 2021 r.

Spotkania konsultacyjno- informacyjne dla rodziców

grudzień 2021 r. / styczeń 2022 r.

Egzaminy próbne klasy 8

23 grudnia 2021 r.

Wystawienie propozycji ocen i powiadomienie
rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach
w dzienniku elektronicznym, zaś o ocenach
niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i
nieodpowiednich oraz nagannych ocenach z
zachowania w formie papierowej za potwierdzeniem

23 grudnia 2021 r. -1 stycznia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczno- noworoczna

28 stycznia 2022 r.

Wystawienie ocen za I okres nauki

14 lutego 2022 r. – 27 lutego 2022 r.

Ferie zimowe

8-10 lutego 2022 r.

Zebranie z rodzicami. Wyniki klasyfikacji za I okres

6 kwietnia 2022 r.

Spotkania konsultacyjno - informacyjne dla rodziców

marzec 2022 r.

Rekolekcje

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

16 maja 2022 r.

Wystawienie propozycji ocen rocznych i
powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach
w dzienniku elektronicznym, zaś o ocenach
niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i
nieodpowiednich oraz nagannych ocenach
z
zachowania w formie papierowej za potwierdzeniem

18 maja 2022 r.

Spotkania konsultacyjno - informacyjne dla rodziców

15 czerwca 2022 r.

Wystawienie ocen rocznych

24 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

IV.

DNI WOLNE

Dni ustawowo wolne od nauki/pracy (święta):
- 11 listopada 2021 r. – Święto Niepodległości ( środa)
- 1 stycznia 2022 r. – Nowy Rok (sobota),
- 3 maja 2022 r. – Święto Konstytucji 3 Maja (wtorek),
- 16 czerwca 2022 r. – Boże Ciało (czwartek)
Dni dodatkowo wolne od nauki:
- 12 listopada 2022 r. ( piątek)
- 7 stycznia 2022 r. ( piątek)
- 13 kwietnia ( środa)
- 2 maja ( poniedziałek)
- 24 - 25-26 maja 2022 r. ( wtorek – czwartek) – egzamin ósmoklasisty
- 17 czerwca 2022 r. ( piątek)

V.
Lp.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
w roku szkolnym 2021/2022
Tematyka
Termin
Odpowiedzialny

1

Zebranie Rady Pedagogicznej.

30.08. 2021 r.
Dyrektor

Organizacja nowego roku szkolnego

godz.12.00

Zebranie Rady Pedagogicznej:
14.09. 2021 r.
2

przedstawienie planu nadzoru
pedagogicznego, zatwierdzenie planów
pracy szkoły, zespołów przedmiotowych i
innych, podjęcie uchwał, itp

godz. 16.00

Dyrektor i
Rada
Pedagogiczna

Uwa
gi

3

Zebrania z rodzicami

16 - 23.09. 2021 r.
godz. 16.00- 18.00

Zebranie Rady Rodziców

4

23.09.2021r. godz.19.00

Zebrania online wychowawców klas z
rodzicami

26-28.10.2021r.

Zebranie Zespołu Wychowawczego i
Zespołów Oddziałowych

24.11. 2021 r.
godz.15.00 – 16.00

5

Dyrektor i
Rada
Pedagogiczna

Dyrektor,
Wychowawcy
klas

Dyrektor,
Rada
Pedagogiczna

Spotkania konsultacyjno-informacyjne
nauczycieli z rodzicami

24.11.2021 r.
godz.16.00 – 18.00

(w
konsultacjach
z rodzicami
uczestniczą
wszyscy
nauczyciele)

Klasyfikacja za I okres roku szkolnego
2021/2022:
6
- wystawienie propozycji ocen i
powiadomienie rodziców
o
przewidywanych śródrocznych ocenach w
dzienniku elektronicznym, zaś o ocenach
niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i
nieodpowiednich i nagannych ocenach
zachowania w formie informacji
papierowej za potwierdzeniem.

do 23.12. 2021 r.

Nauczyciele,
Wychowawcy

- wystawienie ocen za I okres roku
szkolnego 2021/2022

7

do 28.01.2022 r.

Dyrektor,
Rada
Pedagogiczna

1.02.2022 r.
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady
Pedagogicznej zatwierdzające wyniki
nauczania i wychowania za I okres roku
szkolnego 2021/2022

godz.16.00
Dyrektor,
Rada
Pedagogiczna

8

Zebrania Zespołów: oddziałowych,
przedmiotowych, wychowawczego i
innych powołanych przez Dyrektora
szkoły - analiza pracy w I okresie

3.02.2022 r.
14.00 – 16.00

Dyrektor,
Rada
Pedagogiczna

9

10

11

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
zatwierdzające wyniki nauczania i
wychowania za I okres roku szkolnego
2021/2022

Zebrania z rodzicami – podsumowanie
pracy za I okres roku szkolnego
2021/2022

Zebranie Zespołów Oddziałowych,
Przedmiotowych, Wychowawczego i
innych powołanych przez Dyrektora
szkoły - analiza pracy w II okresie
Spotkania konsultacyjno-informacyjne
nauczycieli z rodzicami

3.02.2022 r.
godz.16.00

Dyrektor,
Rada
Pedagogiczna

8-10.02. 2022 r.

Dyrektor,

godz. 16.00 - 18.00

Wychowawcy
klas

6.04.2022 r.

Dyrektor,

godz. 15.00 – 16.00

Rada
Pedagogiczna

6.04.2022 r.
godz. 16.00 – 18.00

(w
konsultacjach

z rodzicami
uczestniczą
wszyscy
nauczyciele)

12

13

Wystawienie propozycji ocen rocznych i
powiadomienie rodziców o
przewidywanych ocenach w dzienniku
elektronicznym, zaś o ocenach
niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i
nieodpowiednich i nagannych ocenach
zachowania w formie informacji
papierowej za potwierdzeniem.
Zebranie Zespołu Wychowawczego,
Zespołów Oddziałowych
i
Przedmiotowych - analiza pracy

Spotkania konsultacyjno-informacyjne
nauczycieli z rodzicami

14

Klasyfikacja uczniów za rok szkolny
2021/2022:

do 16.05. 2022 r.

Rada
Pedagogiczna

18.05.2022 r.
godz. 15.00 – 16.30

18.05. 2022 r.
godz. 16.30 – 18.00

15

16

17

Pedagogicznej – przedstawienie wyników
nauczania
i wychowania
za rok szkolny 2021/2022
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
zatwierdzające wyniki nauczania i
wychowania oraz podjęcie uchwały o
promowaniu, ukończeniu szkoły przez
uczniów w roku szkolnym 2021/2022
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2021/2022

Dyrektor,
Rada
Pedagogiczna
(w
konsultacjach
z rodzicami
uczestniczą
wszyscy
nauczyciele)

Dyrektor,
do 15.06.2022 r.

Rada
Pedagogiczna

15.06.2022 r.

Dyrektor,

godz. 16.00

Rada
Pedagogiczna

- wystawienie ocen rocznych

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady

Dyrektor,

20.06.2022 r.
godz. 16.00

Dyrektor,
Rada
Pedagogiczna

24.06.2022 r.

Dyrektor

18

19

20

21

22

Zebrania Zespołów, analiza pracy w roku
szkolnym 2021/2022

28.06.2022r.

Dyrektor,

godz. 9.00

Rada
Pedagogiczna

Posiedzenie Rady Pedagogicznej
podsumowujące wyniki nauczania i
wychowania

28.06.2022 r.

Dyrektor,

godz. 10.00

Rada
Pedagogiczna

Spotkanie organizacyjne, zebrania
zespołów, analiza pracy
w roku
szkolnym 2021/2022, wnioski do pracy na
rok szkolny 2022/2023

25.08.2022r.

Dyrektor,

godz. 10.00

Rada
Pedagogiczna

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
podsumowujące pracę szkoły w roku
szkolnym 2021/2022

30.08.2022 r.

Dyrektor,

godz. 10.00

Rada
Pedagogiczna

w razie potrzeb,

Dyrektor

Nadzwyczajne zebrania Rady
Pedagogicznej

cały rok szkolny
w razie potrzeb,

23

Zebrania online z rodzicami

24

Szkolenia Rady Pedagogicznej
zgodnie z harmonogramem WDN oraz
potrzebami szkoły

cały rok szkolny

cały rok szkolny

Dyrektor,
wychowawcy
klas,
nauczyciele

Dyrektor oraz
przewodnicząc
y WDN

W roku szkolnym 2021/2022 z uwagi na ograniczenia, nakazy i zakazy wynikające z przeciwdziałania
i zwalczania pandemii Covid-19 plan pracy RP może być modyfikowany. W przypadku konieczności
przejścia na tryb nauczania zdalnego posiedzenia RP, spotkania zespołów, zebrania z rodzicami
będą realizowane online, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Microsoft Teams

VI.
Lp.

1

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
Tematyka

Zebrania z rodzicami

Termin

2

3

4

5

6

8

Zebrania online wychowawców klas z
rodzicami

Zebrania z rodzicami – podsumowanie
pracy za I okres roku szkolnego
2021/2022

Zebrania z rodzicami – podsumowanie
pracy za I okres roku szkolnego
2021/2022

Spotkania konsultacyjno-informacyjne
nauczycieli z rodzicami

Uwa
gi

16 - 23.09. 2021 r.
godz. 16.00- 18.00

Zebranie Rady Rodziców

Odpowiedzialny

Dyrektor i Rada
Pedagogiczna

23.09.2021r. godz.19.00

26-28.10.2021r.

8-10.02. 2022 r.
godz. 16.00 - 18.00

8-10.02. 2022 r.

Dyrektor,
Wychowawcy klas

Rada Pedagogiczna
(w konsultacjach
z rodzicami
uczestniczą
wszyscy
nauczyciele)

Dyrektor,
Wychowawcy klas

godz. 16.00 - 18.00

6.04.2022 r.

w konsultacjach
z rodzicami
godz. 16.00 – 18.00
uczestniczą
wszyscy
nauczyciele
Spotkania konsultacyjno-informacyjne
18.05. 2022 r.
w konsultacjach
nauczycieli z rodzicami
z rodzicami
godz. 16.30 – 18.00
uczestniczą
wszyscy
nauczyciele
w razie potrzeb,
dyrektor,
Zebrania online z rodzicami
cały rok szkolny
wychowawcy klas,
nauczyciele
W roku szkolnym 2021/2022 z uwagi na ograniczenia, nakazy i zakazy wynikające z przeciwdziałania
i zwalczania pandemii Covid-19 zebrania z rodzicami będą realizowane również online, z
wykorzystaniem platformy edukacyjnej Microsoft Teams.

VII.

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Nazwa święta

1.

Uroczysta inauguracja
roku szkolnego

2.

Rocznica wybuchu II
wojny światowej
Narodowe czytanie

Forma obchodów

Osoby
odpowiedzialne

1 września 2021

apel

G. Maroński

1 września 2021

apel

G. Maroński

Data realizacji

wrzesień 2021

B. Dec

3.
3.

Dzień Chłopaka

4.

Ku czci
pomordowanych

5.

Ślubowanie klas
klas I SP

6.

7.

wrzesień 2021

obchody klasowe

wychowawcy klas

Wyjazd do obozu na
Majdanku

B, Dec

październik 2021

apel

wychowawcy klas
pierwszych

Dzień Nauczyciela
Dzień Patrona

październik 2021

akademia

na poziomie klas
wychowawcy klas

Wybory do samorządu
szkolnego

październik 2021

wrzesień 2012

K. Bubicz
G. Maroński
złożenie kwiatów
uporządkowanie
mogił

SU

8.

Wszystkich Świętych

listopad 2021

9.

Dzień Papieża
Jana Pawła II

październik 2021

akademia

K. Prucnal
M. Miotła

10.

Święto Niepodległości

11.11.2021

akademia

M. Miotła
G. Maroński

11.

Andrzejki

listopad 2021

Do ustalenia

SU
wychowawcy klas

12.

Mikołajki

grudzień 2021

obchody klasowe

SU
wychowawcy klas
B. Kruk Przedszkole

13.

Święta Bożego
Narodzenia

grudzień 2021

14

Dzień wolontariusza

grudzień .2021

15

Jasełka

16

Zabawa Karnawałowa

17

Dzień Seniora

grudzień 2021

styczeń 2022

styczeń 2022

SU
wychowawcy
Klas SP

apel

K. Samborska

Inscenizacja

B. Dec
B. Kruk
M. Zawadzka
M. Miotła

Do ustalenia

wychowawcy klas
oraz SU

Impreza w
klasach/inscenizacja

Nauczanie
początkowe

poczta
walentynkowa

SU

18

Walentynki

19

Dzień Bezpiecznego
Internetu

luty 2022

zajęcia edukacyjne

M. Szkulnik, B.
Kruk

20

Dzień żołnierzy
niezłomnych

Marzec 2012

apel

K. Samborska
G. Maroński

21.

Dzień Kobiet

marzec 2022

obchody klasowe

wychowawcy klas

22.

Powitanie wiosny

marzec 2022

Dzień
Samorządności,
zawody sportowe

Wych klas SU
n-le wych. fiz.

23.

Rocznica zbrodni
katyńskiej

Kwiecień 2022

apel

K.Samborska
M. Miotła
G. Maroński

24.

Dzień Ziemi

kwiecień 2022

25,

Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja,
Dzień Flagi RP
Nasze gminne miejsca
pamięci

26.

luty 2022

wigilie klasowe/
wigilia szkolna

konkurs

maj 2022

apel

Maj 2022

Rajd rowerowy

I.Boczek
D. Kowalik
G. Maroński
M. Miotła
G. Maroński
n-le w-f

27.

Dzień Książki

23.04.2022

apel

J. Jaworowska
B. Sikora
T. Woronko

28.

Pożegnanie klas
ósmych

czerwiec 2022

akademia

wychowawcy klas
VIII

29.

Zakończenie roku
szkolnego

czerwiec 2022

apel / rozdanie
nagród

Dyrektor
G. Maroński

IMPREZY i UROCZYSTOŚCI w PRZEDSZKOLU
LP

NAZWA KONKURSU

TERMIN

Dzień kropki

15 września 2021r.

OSOBA
REALIZUJACA

1
Wychowawcy klas

2
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września 2021r.

Wychowawcy klas

Wrzesień 2021

Wychowawcy klas

28 września 2021

Wychowawcy klas

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2021

Wychowawcy klas

Pasowanie na przedszkolaka

Październik 2021r.

Lilia PopławskaSławek
Joanna Rzążewska

3
Dzień chłopaka
4
Dzień jabłka
5

6

7
Dzień postaci z bajek

5 listopada 2021

Wychowawcy klas

Święto Odzyskania Niepodległości

Listopad 2021

Wychowawcy klas

Dzień misia

25 listopada 2021

Wychowawcy klas

Andrzejki

LISTOPAD 2021

Wychowawcy klas

Mikołajki

Grudzień 2021

Wychowawcy klas

8

9

10

11

12
Jasełka

Grudzień 2021

Wychowawcy klas

Bal karnawałowy

Styczeń 2022

Wychowawcy klas

Dzień Seniora

21 stycznia 2022

Wychowawcy klas

Walentynki- robimy kartki dla wszystkich

Luty 2022

Wychowawcy klas

Dzień kota

17 luty 2022

Wychowawcy klas

8 marca 2022

Wychowawcy klas

Dzień piekarza

12 marca 2022

Wychowawcy klas

Powitanie Wiosny

21 marca 2022

Wychowawcy klas

Dzień Ziemi

22 kwietnia 2022

Wychowawcy klas

Dzień strażaka

04 maja 2022

Wychowawcy klas

Dzień bibliotekarza

7 maja 2022

Wychowawcy klas

Światowy Dzień Pszczoły

20 maja 2022r.

Wychowawcy Klas

Dzień Rodziny

Maj 2022

Wychowawcy klas

Dzień sportu
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Czerwiec 2022

Wychowawcy klas

Czerwiec 2022

Wychowawcy klas

Czerwiec 2022

Wychowawcy klas

13

14

15
16

17
Dzień kobiet i małych księżniczek
18

19

20

21

22

23

24

25
26
27
Dni otwarte w przedszkolu

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną harmonogram imprez i uroczystości szkolnych będzie
modyfikowany i dostosowywany do obowiązujących wytycznych i procedur MEN, MZ,GIS

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH
Rok szkolny 2021/2022 Klasy I-III

L.p.

ZADANIA

TERMINY

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1.

Zawarcie kontraktu – zapisanie zasad
ważnych dla dzieci

wrzesień

Wychowawcy

2.

Wybór samorządu klasowego

wrzesień

Wychowawcy

3.

Światowy Dzień Demokracji

15 września

Wychowawcy

4.

Sprzątanie Świata

17 września

Wychowawcy

5.

Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych
Siedlisk / Dzień bez Samochodu

19 września
(realizacja 20
września)

Barbara Olech
Wychowawcy

6.

Dzień chłopaka

30 września

Wychowawcy

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
7.

Konkurs pięknego czytania

29 września

Renata Olech
Wychowawcy

8.

Dzień Papieski

październik

Katechetka

9.

Pasowanie na ucznia

październik

Barbara Olech
Beata Sikora

10.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października

Wychowawcy

11.

Dzień Niepodległości

10 listopada

Wychowawcy

12.

„Nasza Niepodległa” – konkurs
recytatorski wierszy patriotycznych

listopad

Beata Sikora
Wychowawcy

13.

Andrzejki

listopad

Wychowawcy

14.

Mikołajki

6 grudnia

Samorząd,
Wychowawcy

15.

Jasełka

grudzień

Katechetka

16.

WOŚP

styczeń

Samorząd,
Wychowawcy

17.

Zabawa karnawałowa

styczeń

Wychowawcy

18.

Konkurs recytatorski kl. I-III
„Jak być eko, czyli wiersze o ekologii”

luty

Jolanta Słabuszewska,
Wychowawcy

19.

Walentynki

luty

Samorząd,
Wychowawcy

20.

Dzień kobiet

marzec

Wychowawcy

21.

Pierwszy dzień wiosny

21 marca

Małgorzata Gębała,
Wychowawcy

22.

Dzień Książki

kwiecień

Agnieszka Szpot,
Wychowawcy

23.

Dzień Ziemi

22 kwietnia

Wychowawcy

24.

Konstytucja Trzeciego Maja
Konkurs Piosenki Patriotycznej

Maj

Agnieszka Szpot,
Wychowawcy

25.

Dzień Różnorodności Biologicznej

22 maja (realizacja
21 maja)

Renata Olech
Wychowawcy

26.

Święto Rodziny i Dzień Dziecka

Maj/Czerwiec

Wychowawcy

27.

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

Czerwiec

Wychowawcy

Harmonogram imprez organizowanych w świetlicy w roku szkolnym 2021/22

Lp.

Nazwa wydarzenia

Termin

Organizujący

1.

Sprzątanie Świata

Wrzesień

Nauczyciele świetlicy

2.

Dzień Drzewa

Październik

Nauczyciele świetlicy

3.

Spotkanie z poezją – czytamy wiersze o jesieni Październik

J. Poleszak

4.

Święto Niepodległości- spotkania z historiąśpiewamy pieśni niepodległościowe

Listopad

Nauczyciele świetlicy

5.

Andrzejki-zapoznanie z tradycjami ludowymi

Listopad

Nauczyciele świetlicy

6.

Mikołajki- zapoznanie z tradycja Mikołajek

Grudzień

Nauczyciele świetlicy

7.

Eko konkurs- konkurs na eko torbę, eko-ludka Styczeń

W. Popławska

8.

Dzień seniora- wiersze dla babci
i dziadka

Luty

Nauczyciele świetlicy

9.

Wiosna wokół nas - konkurs plastyczny na
najpiękniejszy wiosenny krajobraz

Marzec

J. Poleszak

10.

„Zmieniaj nawyki, nie klimat”- Dzień Ziemi

Kwiecień

W. Popławska

11

Narodowe Święta Majowe- symbole narodowe Maj
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną harmonogram będzie
do obowiązujących wytycznych i procedur MEN, MZ,GISZ

Nauczyciele świetlicy
modyfikowany i dostosowywany

VIII. HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH
w roku szkolnym 2021/2022
Lp.

N-le odpowiedzialni

Nazwa konkursu

Termin

PRZEDSZKOLE
1.

J.Rzążewska
E.Szyszkowska-Sobiech

Wianek Pani Jesieni

wrzesieńpaździernik
2021

2.

L. Popławska-Sławek

Pokaz Stroju Patriotycznego

listopad 2021

3.

grudzień 2021

K.Adamiak

Przegląd Kolęd i Pastorałek

A.Kozak

Ozdoba Bożonarodzeniowa

grudzień 2021

Zima słowem malowana

styczeń 2022

K.Adamiak

Wiosna, ach to ty

marzec 2022

E.Szyszkowska-Sobiech

Eko-stroje z niby śmieci

kwiecień 2022

Kraszanki, pisanki-jajka malowane

kwiecień 2022

Mazurki – konkurs kulinarny

kwiecień 2022

4.

5.

T. Woronko
6.

7.

J.Rzążewska
8.

L. Popławska-Sławek

9.

A.Kozak
E.Szyszkowska-Sobiech

10. wychowawcy grup

przedszkolnych

Sprintem do maratonu

czerwiec 2022

SZKOŁA PODSTAWOWA
1.

2.

Wychowawcy klas I-III

Konkurs recytatorski „Zimowe
krajobrazy”

Styczeń

Wychowawcy klas I-III

Konkurs recytatorski

Marzec

„Wiosenne przebudzenie”
Wychowawcy klas I-III

Konkurs recytatorski
„Kocham Cię, Mamo”

Maj

11.

Wychowawcy klas I-III

Gminne konkursy poezji dziecięcej
organizowane przez MCK w Piaskach

Kwiecień/ maj

12.

Wychowawcy klas I-III

Konkurs teatralny organizowany przez
MCK w Piaskach

3.

Konkursy czytelnicze:
13.

Wychowawcy klas II
Wychowawcy klas II
Wychowawcy klas I-III

14.

„Urodziny Kubusia Puchatka”
„ Czy znasz baśnie H. Ch. Andersena?”

Styczeń
luty

Konkurs plastyczny
„ Ozdoby Bożonarodzeniowe i
Wielkanocne”
Konkurs plastyczny pod patronatem
KRUS „ Bezpiecznie na wsi”

6.

Wychowawcy klas I-III

7.

Wychowawcy klas I-III

Konkursy MCK oraz Biblioteki
Miejskiej w Piaskach

8.

Wychowawcy klas I-III

Konkursy wewnątrzszkolne

9.

Wychowawcy klas II-III

Konkurs matematyczny
„Mały Kangurek”

marzec

10.

Wychowawcy klas II-III

Konkurs SKO

kwiecień

Konkurs poprawnej polszczyzny

11.

Agnieszka Czapiewska
Joanna GaramajJaworowska
Barbara Pizoń-Dec
Katarzyna Samborska

Konkurs recytatorski

luty/marzec 2022

12.

Iwona Boczek

Szkolny konkurs ekologiczny

kwiecień
2022

Anna Pawłowska

Konkurs wiedzy o krajach
anglojęzycznych

luty /marzec 2022

14.

Ewa Kruk
Małgorzata Skiba

Szkolny konkurs matematyczny

marzec

15.

Małgorzata Miotła
Dorota Kowalik

Międzyszkolny Turniej Ekologiczny
,,Poznaj swój kraj”

kwiecień/maj
2022

16.

Małgorzata Szkulnik

Konkurs fotograficzny

marzec /kwiecień

13.

2022

2022
17.

Iwona Boczek
Marta Zawadzka

18.

Małgorzata Miotła
Ewa Kruk
Małgorzata Skiba

19.

Małgorzata Miotła

konkurs SKO
kl. IV - VIII

maj

Joanna Rzążewska

Konkurs plastyczny
"Ilustracja do książki, którą czytam
wspólnie z mamą i tatą"

maj

20.

Konkurs plastyczno-czytelniczy
konkurs matematyczny
pt." Kangur" kl. IV - VIII

grudzień
2021
marzec

21.

Iwona Boczek
Marta Zawadzka

Konkurs czytelniczy

przez cały rok

22.

n-le przedmiotów

Konkursy kuratoryjne

Październik - marzec

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną harmonogram będzie modyfikowany
do obowiązujących wytycznych i procedur MEN, MZ,GIS

i dostosowywany

IX.

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH IM. HELENY BABISZ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2021/2022
KLASA

RODZAJ ZAJĘĆ

OSOBA
PROWADZĄCA

DZIEŃ
TYGODNIA

GODZINA

Zajęcia rozwijające
kreatywność uczniów

Beata Sikora

Środa

07:10-07:55

Zajęcia logopedyczne

Katarzyna
Samborska

Poniedziałek
Wtorek

12:25-13:10
11:20-12:05

Zajęcia wspomagające

Beata Sikora

Czwartek

11:20-12:05

Terapia pedagogiczna

Agnieszka Wilkołek

Wtorek

12:25-13:10

Zajęcia rozwijające
kreatywność uczniów

Barbara Olech

Środa

11:20-12:05

Zajęcia logopedyczne

Katarzyna
Samborska

Czwartek
Piątek

12:25-13:10
11:20-12:05

Zajęcia wspomagające

Barbara Olech

Czwartek

11:20-12:05

Terapia pedagogiczna

Agnieszka Wilkołek

Poniedziałek

11:20-12:05

Zajęcia rozwijające
kreatywność uczniów

Renata Olech

Środa

07:10-07:55

Zajęcia logopedyczne

Katarzyna
Samborska

Wtorek

12:25-13:10

Zajęcia wspomagające

Renata Olech

Piątek

11:20-12:05

Terapia pedagogiczna

Katarzyna Bubicz

Czwartek

11:20-12:05

Zajęcia rozwijające
kreatywność uczniów

Agnieszka Szpot

Czwartek

11:20-12:05

Zajęcia logopedyczne

Katarzyna
Samborska

Piątek

12:25-13:10

1A

1B

2A

2B

Zajęcia wspomagające

Agnieszka Szpot

Wtorek

11:20-12:05

Katarzyna Bubicz

Czwartek

11:20-12:05

Rewalidacja

Joanna Jaworowska

Poniedziałek
Czwartek

11:20-12:05
13:15-14:00

Zajęcia indywidualne

Katarzyna Bubicz

Piątek

13:10-14:00

Zajęcia rozwijające
kreatywność uczniów

Małgorzata Gębała

Środa

07:10-07:55

Zajęcia logopedyczne

Katarzyna
Samborska

Środa

12:25-13:10

Terapia pedagogiczna

Agnieszka Wilkołek

Poniedziałek

12:25-13:10

Zajęcia wspomagające

Małgorzata Gębała

Wtorek

07:10-07:55

Zajęcia rozwijające
kreatywność uczniów

Jolanta
Słabuszewska

Poniedziałek

11:20-12:05

Zajęcia logopedyczne

Katarzyna
Samborska

Czwartek

11:20-12:25

Terapia pedagogiczna

Joanna Jaworowska

Piątek

12:25-13:10

Zajęcia wspomagające

Jolanta
Słabuszewska

Wtorek

11:25-13:10

Zajęcia wspomagające z
języka polskiego

Joanna Jaworowska

poniedziałek

13:15-14:00

Zajęcia wspomagające z
matematyki

Ewa Kruk

środa

07:10-07:55

Terapia pedagogiczna

Joanna Jaworowska

wtorek

13:15-14:00

Kodowanie

Małgorzata Szkulnik

środa

13:15-14:00

Terapia pedagogiczna

Joanna Jaworowska

piątek

13:15-14:00

Terapia pedagogiczna

3A

3B

4A

4B

Zajęcia wspomagające z
języka polskiego
Zajęcia wspomagające z
języka angielskiego

Anna Pawłowska

Piątek

13:10-14:00

Kodowanie

Małgorzata Szkulnik

czwartek

13:10-14:00

Zajęcia wspomagające z
matematyki

Ewa Kruk

Poniedziałek

13:10-14:00

Terapia pedagogiczna

Joanna Jaworowska

środa

13:10-14:00

Kodowanie

Małgorzata Szkulnik

środa

14:55-15:40

Zajęcia wspomagające z
języka polskiego

Katarzyna
Samborska

Piątek

13:10-14:00

Zajęcia wspomagające z
języka angielskiego

Anna Pawłowska

Piątek

13:10-14:00

Zajęcia wspomagające z
matematyki

Ewa Kruk

Czwartek

13:10-14:00

Terapia pedagogiczna

Joanna Jaworowska

czwartek

14:55-15:40

Zajęcia wspomagające z
języka polskiego

Joanna Jaworowska

poniedziałek

14:05-14:50

Zajęcia wspomagające z
fizyki i chemii

Dorota Kowalik

Piątek

07:10-07:55

Wtorek

14:05-14:50

środa

14:55-15:40

wtorek

07:10-07:55

poniedziałek

14:55-15:40

Zajęcia wspomagające z
języka polskiego

5

6

7A
Terapia pedagogiczna
Zajęcia wspomagające z
matematyki
Zajęcia z matematyki

Joanna Jaworowska
Małgorzata Skiba
Małgorzata Skiba

7B

Zajęcia dodatkowe z
języka angielskiego

Bożena Kruk

Środa

14:05-14:50

Motoryka duża

Małgorzata Miotła

Rewalidacja

Małgorzata Miotła

Czwartek
Wtorek
czwartek

07:10-07:55
12:25-13:10
11:20-12:05

Zajęcia wspomagające z
języka polskiego

Barbara Dec

Poniedziałek

14:05-14:50

Zajęcia wspomagające z
fizyki i chemii

Dorota Kowalik

Piątek

07:10-07:55

Terapia pedagogiczna

Joanna Jaworowska

środa

14:05-14:50

Zajęcia dodatkowe z
języka angielskiego

Bożena Kruk

Środa

13:15-14:00

Zajęcia z języka
angielskiego

Bożena Kruk

Wtorek

07:10-07:55

Zajęcia wspomagające z
matematyki

Małgorzata Skiba

Piątek

14:55-15:40

Zajęcia z matematyki

Małgorzata Skiba

Czwartek

13:15-14:00

Zajęcia przygotowujące z
języka polskiego do
egzaminu ósmoklasisty

Agnieszka
Czapiewska

Poniedziałek

14:55-15:40

Zajęcia z języka polskiego

Agnieszka
Czapiewska

Poniedziałek

14:05-14:50

Terapia pedagogiczna

Agnieszka
Czapiewska

Środa

Dorota Kowalik

Piątek

8A

Zajęcia wspomagające z
fizyki i chemii

13:15-14:00
14:05-14:50

07:10-07:55

8B

Zajęcia wspomagające z
matematyki

Małgorzata Skiba

Zajęcia z matematyki
Zajęcia przygotowujące
do egzaminu
z języka
angielskiego

środa

07:10-07:55

Małgorzata Skiba

piątek

14:05-14:50

Anna Pawłowska

wtorek

14:05-14:50

Wtorek

Zajęcia wspomagające z
biologii

Dorota Kowalik

(Co Dwa
Tygodnie)

14:05-15:40

Zajęcia z języka polskiego

Barbara Dec

środa

14:05-14:50

Zajęcia wspomagające z
fizyki i chemii

Dorota Kowalik

Piątek

07:10-07:55

Czwartek

14:05-14:50

Poniedziałek

14:05-14:50

Zajęcia wspomagające z
matematyki

Małgorzata Skiba

Zajęcia z matematyki

Małgorzata Skiba

Terapia pedagogiczna

Joanna Jaworowska

poniedziałek

14:55-15:40

Zajęcia wspomagające z
biologii

Dorota Kowalik

Wtorek
(Co Dwa
Tygodnie)

14:05-15:40

Zajęcia wspomagające z języka niemieckiego dla klas 7-8 (w razie potrzeby):
Wtorek

07:10-07:55

MAŁGORZATA DRZEWIECKA

15:45-16:45

MAŁGORZATA MIOTŁA

14:55-15:40

MAŁGORZATA MIOTŁA

14:05-15:40

GRZEGORZ MAROŃSKI

Zespół taneczny:
Poniedziałek
Zespół wokalny:
Wtorek
Koło historyczne:
Czwartek

Zajęcia sportowe:
Wtorek

14:05-14:55

WIESŁAW HEREĆ

Wtorek

14:05-14:55

IGNACY WRÓBEL

Wtorek

14:55-15:40 GRZEGORZ MAROŃSKI

Czwartek

14:05-14:55

WIESŁAW HEREĆ

Zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne:
Poniedziałek

14:55-15:40 MARTA ZAWADZKA

Kodowanie z elementami robotyki:
Poniedziałek
Piątek

07:00-08:00 MAŁGORZATA SZKULNIK
10:30-11:30 MAŁGORZATA SZKULNIK

SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021, W TYM SPRAWOWANEGO NAD SZKOŁĄ
PRZEZ ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY, W CELU
DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY.
WNIOSKI Z NADZORU
SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW –
DZIAŁANIA NA PODSTAWIE WNIOSKÓW
Bezwzględnie przestrzegać prawa oświatowego - poprawne i terminowe prowadzenie dokumentacji
X.

w

zakresie poprawności

dokumentacji,

oceniania,

prowadzenia przez nauczycieli, wychowawców, przewodniczących
dostosowywania zespołów, kontrola dokumentacji

wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów - systematyczne dyżury w klasach i na korytarzu,
oraz

przestrzegania

zasad

sanitarnych

oraz kontrola dyżurów nauczycieli podczas przerw

dyscypliny i porządku pracy.

- bezwzględne przestrzeganie obowiązujących zasad
sanitarnych
- dbanie o bezpieczeństwo uczniów

W procesie nauczania (stacjonarnego,

- zobowiązanie rodziców do wyposażenia uczniów w

hybrydowego i zdalnego) wspierać pracę

sprawne technicznie kamery i mikrofon – do

uczniów, monitorować stopień obciążenia

wykorzystywania podczas lekcji w wypadku edukacji

uczniów realizacją zleconych zadań oraz

zdalnej ;

dostosowywać metody i techniki w kształceniu na

- kontynuacja zasady, że w wypadku edukacji zdalnej
sprawdziany i oceniane prace pisemne uczniowie

odległość do możliwości uczniów i warunków

wykonują przy włączonej kamerze i odsyłają w

domowych.

wyznaczonym przez nauczyciela czasie
- monitorowanie stopnia obciążenia uczniów podczas
edukacji zdalnej i hybrydowej ( nauczyciele
przedmiotu i wychowawcy), nieprzeciążanie
uczniów nadmierną ilością zadań do wykonania przy
komputerze

Diagnozować potrzeby edukacyjne i rozwojowe

- diagnozy przedmiotowe, wspieranie uczniów w

uczniów, zapewniać wsparcie psychologiczno-

wyrównywaniu braków

pedagogiczne, szczególnie w sytuacji kryzysowej

- przygotowanie narzędzi do badania procesu

wywołanej pandemią COVID 19 w celu

edukacyjnego w postaci testów, kart pracy,

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy,

sprawdzianów, również z dostosowaniem do

wzmacniającej poczucie bezpieczeństwa.

warunków nauczania zdalnego
- przeprowadzenie egzaminów próbnych w klasie
ósmej
- obserwacja uczniów, zwracanie uwagi na ich
kondycję psychofizyczną, reagowanie w sytuacjach
trudnych i kryzysowych ( nauczyciele, wychowawcy,
pedagog, psycholog)

W większym stopniu angażować się w działania - aktywna współpraca z rodzicami, wspomaganie
służące kształtowaniu pozytywnego wizerunku rodziców w procesie wychowania dzieci(zadowolony
szkoły w środowisku lokalnym, promocji szkoły, rodzic to najlepsza promocja szkoły )
również poza przydzielonym zakresem zadań i - realizacja projektu LOWE
zajęć obowiązkowych.

- akcje charytatywne
- organizacja konkursów wewnętrznych i
przygotowanie uczniów do konkursów zewnętrznych
w celu umożliwienia uczniom osiągania sukcesów
- długofalowa systematyczna praca służąca
przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i
osiągnięciu satysfakcjonujących wyników na tle
gminy, powiatu…
- promowanie pozytywnych inicjatyw poprzez
publikacje informacji o działaniach szkoły w prasie
lokalnej i na stronie szkoły

Plan pracy Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz został zatwierdzony
i przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 14/09/2021

Dyrektor szkoły
(-) Agnieszka Wilkołek

