
PLAN PRACY Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz 

na szkolny 2019/2020 

   

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 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku   

       szkolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1603) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie              

w sprawie organizacji roku szkolnego 

   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 25 sierpnia 2017 r. zmieniające  

       rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania  

      uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1651),  

     Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, 

 Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz. 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.  

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych                                  

i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne                         

i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020.  

3. Wnioski zespołów przedmiotowych i zadaniowych z roku szkolnego 2018/2019 oraz wnioski                                       

z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. 

 

I. Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2019/2020:  

1. Realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.  

2. Profilaktyka uzależnień i promowanie zdrowego stylu życia. 

3. Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  



4. Wychowanie do wartości. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków, w tym postaw 

patriotycznych i obywatelskich. 

5.Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, rozwijanie kreatywności                                               

i przedsiębiorczości, również poprzez wdrażanie działań o charakterze nowatorskim i innowacyjnym. 

6. Indywidualizowanie oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych w celu stałego podnoszenia 

efektywności kształcenia oraz przygotowanie do udziału w konkursach oraz zawodach szkolnych                               

i pozaszkolnych.  

7. Doskonalenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, wdrażanie do korzystania z narzędzi TIK                  

w procesie kształcenia oraz bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystywania nowoczesnych technologii .  

8. Organizacja uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek.  

9. Kontynuacja popularyzacji czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.  

10. Kształtowanie tożsamości europejskiej, regionalnej i budowanie więzi ze  środowiskiem lokalnym. 

Podejmowanie inicjatyw i współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.  

11. Wdrażanie programu doradztwa zawodowego na wszystkich etapach edukacyjnych. Współpraca                      

z instytucjami, zakładami pracy oraz ze środowiskiem lokalnym.  

 

II. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrektor szkoły do końca sierpnia 

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły wicedyrektor, 

koordynatorzy,  rada 

pedagogiczna 

wrzesień 

Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i 

programu profilaktyki 

pedagodzy, 

psycholog, zespół 

wychowawczy 

do 20 września 

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu 

nadzoru pedagogicznego 

dyrektor szkoły do 12 września 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej wszyscy nauczyciele do 12 września 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły, 

wicedyrektor 

cały rok 

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym 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. 

dyrektor , społeczny 

inspektor  bhp 

cały rok 



Organizacja współpracy nauczycieli. wicedyrektor, 

koordynatorzy 

zespołów 

przedmiotowych i 

zadaniowych, 

wszyscy nauczyciele  

cały rok 

Organizacja WDN. koordynator WDN, 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

Bieżąca aktualizacja zapisów w Statucie szkoły w aspekcie 

zmian w prawie oświatowym. 

zespół statutowy 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 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

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. 

 

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 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych. nauczyciele 

bibliotekarze, 

nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych, 

nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego i 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

cały rok szkolny 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli koordynator TIK 

wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów 

przez nauczycieli 

dyrektor, 

wicedyrektor szkoły 

zgodnie z planem 

nadzoru 

Obserwacje lekcji , zajęć dodatkowych, imprez i uroczystości 

szkolnych. 

dyrektor, 

wicedyrektor szkoły 

według 

harmonogramu 

Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego.  

Koordynator WSDZ, 

nauczyciele  

cały rok szkolny 

Wychowanie 

 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

Realizowanie programu wychowawczego i programu 

profilaktyki  szkoły. 

pedagodzy 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 



Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów. wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 

Monitorowanie przestrzegania przez uczniów norm 

społecznych i konsekwentne wdrażanie do respektowania 

zasad zachowania obowiązujących ucznia. Współdziałanie z 

organami Policji, Prokuratury, Sądu dla Nieletnich w zakresie 

zjawisk powodujących demoralizację dzieci i młodzieży. 

pedagodzy, wszyscy 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych 

oraz wycieczek. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem 

szkolnym, psychologiem, poradnią psychologiczno-

pedagogiczną. 

wychowawcy klas cały rok 

Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, 

GOPS i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w 

działaniach wychowawczych 

pedagodzy, zespół 

wychowawczy 

cały rok szkolny 

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego, kształtowanie 

postaw samorządności, kreatywności.  

 

opiekunowie 

samorządu 

uczniowskiego,  

nauczyciele 

cały rok 

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu. Inicjowanie i 

udział w akcjach charytatywnych oraz innych inicjatywach 

dobroczynnych na rzecz drugiego człowieka i zwierząt.  

 

opiekunowie SKW cały rok szkolny 

Budowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i więzi ze 

środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych. 

wychowawcy, 

pedagodzy, 

koordynator 

obchodów 

uroczystości 

państwowych i świąt 

narodowych w ZS 

oraz imprez i 

uroczystości 

szkolnych, wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 

Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego.  

koordynator zadań z 

zakresu doradztwa 

zawodowego, 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły. Współpraca ze 

środowiskiem lokalnym. 

wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

Edukacja ekologiczna i zdrowotna nauczyciele przyrody, 

biologii, chemii, 

nauczyciele 

wychowania 

cały rok 



przedszkolnego i 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Zadania opiekuńcze 

 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej wszyscy nauczyciele cały rok 

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

specjaliści 

cały rok 

Zapewnienie opieki świetlicowej wszystkim dzieciom 

potrzebującym – na wniosek rodziców. 

wychowawcy klas, 

opiekunowie 

świetlicy 

cały rok 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej. 

wychowawcy klas, 

pedagodzy, 

psycholog 

 

cały rok 

Zapewnienie możliwości korzystania z obiadów  na terenie 

szkoły i zorganizowanie opieki nad dziećmi podczas obiadu. 

 

dyrektor szkoły 

nauczyciele świetlicy 

cały rok 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w 

czasie zajęć organizowanych w szkole i poza szkołą 

dyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 

 

III.  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/ 2020 

 

Termin Zadanie 

2 września 2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 

12 września 2019 r. Zebranie z rodzicami 

14 listopada 2019 r. Spotkania konsultacyjno- informacyjne dla rodziców 

listopad/ grudzień 2019 r. Egzaminy próbne dla klas 8 SP i  III gimnazjum 

20 grudnia 2019 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 



22 grudnia 2018 r. -1 stycznia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczno- noworoczna 

13 - 26 stycznia 2020 r. Ferie zimowe 

05 lutego 2020 r.  Zebranie z rodzicami. Wyniki klasyfikacji za I okres 

02 kwietnia 2020 r.  Spotkania konsultacyjno - informacyjne dla rodziców 

marzec/kwiecień  2019 r. Rekolekcje  

10 – 14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

21 – 23 kwietnia 2020 r.  Egzamin ósmoklasisty 

18 maja 2019 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 

20 maja 2019 r. Spotkania konsultacyjno - informacyjne dla rodziców 

18 czerwca 2020 r.  Wystawienie ocen rocznych 

26 czerwca 2020 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 

 

IV. DNI WOLNE  

 

Dni ustawowo wolne od nauki/pracy (święta): 

-  1 listopada 2019 r. – Wszystkich Świętych (piątek),  

- 11 listopada 2019 r. – Święto Niepodległości ( poniedziałek) 

-  1 stycznia 2020 r. – Nowy Rok (środa), 

-  1 maja 2020 r. – Święto Pracy (piątek),  

-  11 czerwca 2020 r.  – Boże Ciało (czwartek) 

Dni dodatkowo wolne od nauki:  

-  31 października 2019 r. ( czwartek) 

- 20 grudnia 2019 r. ( piątek) 

- 2-3 stycznia 2020 r. ( czwartek, piątek) 

- 21 – 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty 

- 12 czerwca 2020 r. ( piątek) 



V. HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ w roku szkolnym 2019/2020 

 

Lp. Tematyka Termin Odpowiedzialny Uwagi 

1. 
Zebranie Rady Pedagogicznej. 

Organizacja nowego roku szkolnego 

29.08. 2019 r. 

godz.14.00 
Dyrektor  

2. 

Zebranie Rady Pedagogicznej: 

przedstawienie planu nadzoru 

pedagogicznego, zatwierdzenie 

planów pracy szkoły, nauczycieli, 

zespołów przedmiotowych i innych, 

podjęcie uchwał, itp 

12.09. 2019 r. 

 godz. 15.30 

 

Dyrektor i Rada 

Pedagogiczna 

 

 

3. 

 

Zebrania z rodzicami 

 

Zebranie Rady Rodziców 

 

12.09. 2019 r. 

         godz. 18.00 

godz. 19.00 

Dyrektor i Rada 

Pedagogiczna 

 

 

4. 

 

Szkolenia Rady Pedagogicznej 

zgodnie z harmonogramem WDN 

oraz potrzebami szkoły 

 

 

cały rok 

 

Dyrektor oraz 

koordynator 

WDN 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Zebranie Zespołu Wychowawczego              

i Zespołów Oddziałowych 

 

 

 

Spotkania konsultacyjno-

informacyjne nauczycieli z rodzicami 

 

 

14.11. 2019 r. 

godz.15.00 – 16.30 

 

14.11.2019 r. 

godz.16.30 – 18.00 

 

Dyrektor,  

Rada 

Pedagogiczna 

(w konsultacjach 

z rodzicami 

uczestniczą 

wszyscy 

nauczyciele) 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja  za I okres roku 

szkolnego   2019/2020: 

- 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 20.12. 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, 

Wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 

-  wystawienie ocen za I okres roku 

szkolnego  2019/2020 

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady 

Pedagogicznej zatwierdzające wyniki 

nauczania i wychowania za I okres 

roku szkolnego  2019/2020 

do 30.01.2020 r. 

 

 

03.02.2020 r.  

godz.15.00 

Dyrektor, 

Rada 

Pedagogiczna 

8 

Plenarne posiedzenie Rady 

Pedagogicznej zatwierdzające wyniki 

nauczania i wychowania za I okres 

roku szkolnego  2019/2020 

05.02.2020 r. 

godz.15.00 

Dyrektor, 

Rada 

Pedagogiczna 

 

9 

Zebrania z rodzicami – 

podsumowanie pracy za I okres roku 

szkolnego 2019/2020 

05.02. 2020 r. 

godz. 17.00 

Dyrektor, 

Wychowawcy 

klas 

 

10 

 

 

Zebranie Zespołów Przedmiotowych, 

Wychowawczego - analiza pracy  

 

Spotkania konsultacyjno-

informacyjne nauczycieli z rodzicami 

 

 

02.04.2020 r.  

godz. 15.00 – 16.30 

 

02.04.2020 r.  

godz. 16.30 – 18.00 

     Dyrektor,  

Rada 

Pedagogiczna 

(w konsultacjach 

 z rodzicami 

uczestniczą 

wszyscy 

nauczyciele) 

 

11 

 

Zebranie Zespołu Wychowawczego,  

Zespołów Oddziałowych i 

Przedmiotowych  - analiza pracy 

 

 

Spotkania konsultacyjno-

informacyjne nauczycieli z rodzicami 

 

 

20.05.2020 r.  

godz. 15.00 – 16.30 

 

20.05. 2020 r.  

godz. 16.30 – 18.00 

 

    Dyrektor,  

Rada 

pedagogiczna 

(w konsultacjach 

 z rodzicami 

uczestniczą 

wszyscy 

nauczyciele) 

 

 

 

 

 

12 

Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 

2019/2020: 

- 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 

 

 

do 18.05. 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, 

Rada 

Pedagogiczna 

 



potwierdzeniem. 

 

-  wystawienie ocen rocznych  

 

 

do 18.06.2020 r. 

 

 

13 

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady  

Pedagogicznej – przedstawienie  

wyników nauczania i wychowania za 

rok szkolny  2019/2020 

 

18.06.2020 r. 

godz. 14.00 

 

Dyrektor, 

Rada 

Pedagogiczna 

 

 

 

 

14 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

zatwierdzające wyniki nauczania i 

wychowania oraz podjęcie uchwały             

o promowaniu, ukończeniu szkoły 

przez uczniów w roku szkolnym 

2019/2020 

 

 

22.06.2020 r. 

godz. 14.00 

 

 

Dyrektor, 

Rada 

Pedagogiczna 

 

 

15 

 

Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego  2019/2020 

 

26.06.2020 r. 

 

Dyrektor 

 

 

16 

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

podsumowujące wyniki nauczania i 

wychowania 

 

29.06.2020r.  

godz.10.00 

 

Dyrektor, 

Rada 

Pedagogiczna 

 

 

 

17 

 

Plenarne posiedzenie Rady 

Pedagogicznej podsumowujące pracę 

szkoły w roku szkolnym 2019/2020 

 

27.08.2020 r. 

  

Dyrektor,               

Rada 

Pedagogiczna 

 

 

18 

 

Nadzwyczajne zebrania Rady 

Pedagogicznej 

 

w razie potrzeb 

 

Dyrektor 

 

 

 

VI. A

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

  

  

Lp. 

 

Tematyka  Termin Odpowiedzialni 

1.  

Zebrania z rodzicami 

 

Zebranie Rady Rodziców 

        12.09. 2019 r. 

         godz. 18.00 

           

         godz. 19.00 
 

Dyrektor, 

Wychowawcy klas 



 

2. 

 

Spotkania konsultacyjno-

informacyjne nauczycieli z 

rodzicami 

 

 

 

14.11.2019 r. 

 

godz.16.30 – 18.00 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

3. 

 

Zebrania z rodzicami – 

podsumowanie pracy za I okres 

roku szkolnego 2019/2020 

 

 

  03.02. 2020 r.  

godz. 17.00  

 

Dyrektor, 

Wychowawcy klas 

 

4. 

 

Spotkania konsultacyjno-

informacyjne nauczycieli z 

rodzicami 

 

 

02.04.2020 r.  

godz. 16.30 – 18.00 

wszyscy nauczyciele 

 

5. 

 

Spotkania konsultacyjno-

informacyjne nauczycieli z 

rodzicami 

 

 

20.05. 2020 r.  

godz. 16.30 – 18.00 

 

     

wszyscy nauczyciele 

 

 

VII. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

w roku szkolnym 2019/2020 
 

 

Lp. 

 

 

Nazwa święta 

 

Data realizacji 

 

Forma obchodów 

 

Osoby odpowiedzialne 

 

 

1. 

 

Uroczysta inauguracja 

roku szkolnego 

 

2 września 2019 

 

apel 

 

G. Maroński 

 

 

2. 

 

Rocznica wybuchu II 

wojny światowej 

 

 

2 września 2019 

 

apel 

 

G. Maroński 

 

3. 

 

Dzień Chłopaka 

 

 

wrzesień 2019 

 

obchody klasowe 

 

 

wychowawcy klas 

 

4. 

 

Ślubowanie klas 

 klas I SP 

 

 

październik 2019 

 

apel 

 

wychowawcy klas 

pierwszych  

 

 

6. 

 

Dzień Nauczyciela 

Dzień Patrona 

 

 

październik 2019 

 

akademia 

 

B. Dec 

      M. Zawadzka 

K. Samborska 

 

7. 

 

Wybory do samorządu 

szkolnego 

 

październik 2019 

  

 

K. Bubicz 

G. Maroński 

 

 

8. 

 

 

Wszystkich Świętych 

 

 

listopad 2019 

 

złożenie kwiatów   

uporządkowanie 

 

SU   

  



  mogił 

 

 

 

9. 

 

Dzień Papieża 

Jana Pawła 

 

 

październik 2019 

 

 

akademia 

 

K. Prucnal  

M. Miotła  

  

10. Święto Niepodległości 

 

1.11.2019 akademia  

  M. Miotła 

   G. Maroński 

 

 

11. 

 

Andrzejki 

 

 

listopad 2019 

 

 

 

dyskoteka 

 

SU   

wych klas  

 

12. 

 

Mikołajki 

 

 

grudzień 2019 

 

obchody klasowe  

 

 

SU 

wychowawcy klas 

B. Kruk -Przedszkole 

 

13. 

 

 

 

Święta Bożego 

Narodzenia 

 

 

grudzień 2019 

 

 

wigilie klasowe/ 

wigilia 

szkolna   

 

 

SU 

wychowawcy 

Klas SP 

 

14 

 

Dzień wolontariusza 

 

 

grudzień .2019 

 

apel 

 

K. Samborska 

 

15 

 

 

 Jasełka 

 

 

grudzień 2019 

 

 

  

Inscenizacja  

 

 

  

J. Jaworowska 

B. Kruk 

 M. Zawadzka 

 M. Miotła 

 

16 

 

Zabawa Karnawałowa 

 

 

 

styczeń 2020 

 

 

dyskoteka 

 

 

wychowawcy klas oraz SU 

17 Dzień  Seniora 

 

styczeń 2020 

 

obchody klasowe  

 

B. Sikora 

J. Słabuszewska 

 wych klas I-III SP 

Kl 0 i przedszkola 

 

 

18 

 

Walentynki 

 

         luty 2020 

 

 

poczta 

walentynkowa 

 

 

SU   

 

 

19 

 

Dzień Bezpiecznego 

Internetu 

 

 

luty 2020 

 

zajęcia edukacyjne  

M. Szkulnik,  B. Kruk 

 

20 

 

 

Dzień Kobiet 

 

 

marzec 2020 

 

 

obchody klasowe 

 

 

wychowawcy klas 

 



 

21 

 

 

 

Powitanie wiosny 

 

marzec 2020 

 

Dzień 

Samorządności, 

zawody sportowe 

 

Wych klas SU 

n-le wych. fiz. 

 

 

22 

 

 

Dzień Ziemi 

 

kwiecień 2020 

 

 

 

   konkurs 

I.Boczek 

D. Kowalik 

H. Pluta 

 

23 Rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, 

 Dzień Flagi RP 

 

maj 2020 

 

apel 
G. Maroński 

M. Miotła 

24 Dzień Książki 23.04.2020 
apel 

 

J. Jaworowska 

M. Sikorska 

 

25 

 

Pożegnanie klas 

ósmych 

 

 

czerwiec 2020 

 

 

akademia 

 

 wychowawcy klas VIII 

 

 

26. 

 

Zakończenie roku 

szkolnego 

 

 

czerwiec 2020 

 

 

apel / rozdanie 

nagród 

 

Dyrektor  

G. Maroński  

 

IMPREZY i UROCZYSTOŚCI w  PRZEDSZKOLU 

 

Lp. Nazwa Termin Osoba/y odpowiedzialna/e 

1 Dzień Chłopaka wrzesień Nauczycielki przedszkola 

2 Dzień ziemniaka wrzesień Elena Szyszkowska- Sobiech, 

Anita Kozak 

3 Pasowanie na przedszkolaka Październik 

 

Anita Kozak 

Elena szyszkowska- Sobiech 

Katarzyna Adamiak 

4 Teatrzyk kukiełkowy. Przedstawienie pt. 

"Rybak i złota rybka" 

Październik Anita Kozak 

5 Akademia Małego kuchcika kuchnia 

molekularna- warsztaty 

Pździernik Anita Kozak 

6 Teatr z przedstawieniem "Czerwony 

Kapturek"  + warsztaty teatralne 

Listopad Elena Szyszkowska- Sobiech 

7 Dzień Pluszowego Misia Listopad Nauczycielki przedszkola 

8 Spotkanie ze Świętym Mikołajem Grudzień  Nauczycielki przedszkola 

9 Tańcobajki- Wyjazd do Radia Lublin Grudzień Agnieszka Szpot 

10 Wigilie oddziałowe Grudzień Nauczycielki przedszkola 

11 Zabawa karnawałowa Styczeń Nauczycielki przedszkola 



12 Dzień Babci i Dziadka Styczeń/ Luty Nauczycielki przedszkola 

13 Dzień kobiet Marzec  Nauczycielki przedszkola 

14 Warsztaty chemiczno - magiczne. Marzec Agnieszka Szpot 

15 Dzień Rodziny Maj Nauczycielki przedszkola 

16 Cykliczne spotkania z Panią Muzyką 

Mariolą Zagojską oraz śpiewakami i 

tancerzami Teatru Muzycznego 

1 raz w 

miesiącu 

Nauczycielki przedszkola 

17  Warsztaty Pierwsza Pomoc 

przedmedyczna 

Kwiecień  Anita Kozak 

18 Przegląd teatralny w Piaskach. Kwiecień Agnieszka Szpot 

19 Wyjazdy i wyjscia do różnych instytucji w 

celu poznania ich specyfiki pracy 

Cały rok Nauczycielki przedszkola 

20 Spotkania z przedstawicielami różnych 

zawodów na terenie przedszkola 

Cały rok Nauczycielki przedszkola 

21 Wycieczka do kina, teatru W zależności 

od terminu 

wystawiania 

sztuki 

Nauczycielki przedszkola 

 

 

 

VIII. HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

Lp. N-le odpowiedzialni Nazwa konkursu Termin 

PRZEDSZKOLE 

1.  Elena Szyszkowska- 

Sobiech 

Konkurs fotograficzny "To wszystko 

Polska" 

październik/listopad 

2.  Anita Kozak Konkurs plastyczny "Ozdoba 

Bożonarodzeniowa" 

grudzień 

3.  Barbara Olech 

 

Przegląd kolęd i pastorałek grudzień 

4.  Adamiak Katarzyna Konkurs plastyczno -techniczny "Na 

wielkanocnym stole" 

Marzec/kwiecień 

5.  Anita Kozak Konkurs recytatorski "Wiosna, ach to 

Ty" 

Marzec 

6.  Anita Kozak, Elena Konkurs kulinarny "Mazurki, kwiecień 



Szyszkowska Sobiech, 

Katarzyna Adamiak 

mazureczki i inne wielknocne wpieki" 

połączony z kiermaszem ciast, z którego 

dochód przekazany będzie na cel 

charytatywny 

7.  Barbara Olech Konkurs plastyczny "Ilustracja do 

książki, którą czytam wspólnie z mamą i 

tatą" 

maj 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

8.  Zawody sportowe  Nauczyciele w-f zgodnie 

 z kalendarzem  

zawodów  

9.  Konkursy kuratoryjne Nauczyciele przedmiotów zgodnie  

z harmonogramem 

konkursów  

10.  Wojewódzki Konkurs  

Przedmiotowy z 

matematyki 

 im. Ks. Jakóbczyka 

Nauczyciele matematyki zgodnie  

z harmonogramem 

konkursu  

4. Agnieszka Czapiewska 

Joanna Garamaj-

Jaworowska 

Barbara Pizoń-Dec 

Katarzyna Samborska  

Konkurs ortograficzny  ,,Szkolna 

Corrida Ortograficzna” 

 

przez cały rok  

5. Agnieszka Czapiewska 

Joanna Garamaj-

Jaworowska 

Barbara Pizoń-Dec 

Katarzyna Samborska 

 

Konkurs poprawnej polszczyzny 

Konkurs recytatorski 

 

styczeń/luty 2020 

6. Beata Sikora 

Teresa Woronko 

Konkurs czytelniczy "Urodziny Kubusia 

Puchatka"  kl. II                

styczeń           

7. Małgorzata Gębała 

Jolanta Słabuszewska 

Beata Sikora 

Teresa Woronko 

Małgorzata Sikorska 

konkurs recytatorski o tematyce 

zimowej pt. "Zimowe krajobrazy " -  kl. 

I-III,             

styczeń 

8. Małgorzata Sikorska "Czy znasz baśnie H. Ch. Andersena?" 

kl. III     

  luty 

9. Małgorzata Gębała 

Jolanta Słabuszewska 

Beata Sikora 

Teresa Woronko 

Małgorzata Sikorska 

konkurs recytatorski z okazji Dnia 

Wiosny pt. "Wiosenne przebudzenie'' - 

Przedszkole i  kl. I-III,   

marzec 



10. Beata Sikora 

Teresa Woronko 

Małgorzata Sikorska 

konkurs matematyczny pt."Mały 

Kangurek" kl. II-III,                      

marzec 

11, Beata Sikora 

Teresa Woronko 

Małgorzata Sikorska 

konkurs SKO       kl. II-III                                                                                           kwiecień 

12. Iwona Boczek Szkolny konkurs ekologiczny kwiecień 2020 

13. Anna Pawłowska 

Bożena Kruk 

Konkurs wiedzy o krajach 

anglojęzycznych 

luty 2020 

14. Ewa Kruk 

Małgorzata Skiba 

Szkolny konkurs matematyczny maj 2020 

15. Małgorzata Gębała 

Jolanta Słabuszewska 

Beata Sikora 

Teresa Woronko 

Małgorzata Sikorska 

konkurs recytatorskiz okazji Dnia Matki 

pt. "Kocham cię Mamo" -  kl. I-III,                

Maj 2020 

16. Małgorzata Miotła  

Dorota Kowalik 

Międzyszkolny Turniej Ekologiczny 

,,Poznaj swój kraj” 

kwiecień/maj 

2020 

17. Małgorzata Szkulnik 

Konkurs fotograficzny 

,,Wiosna w obiektywie” 

marzec /kwiecień 

2020 

18. Małgorzata Gębała 

Jolanta Słabuszewska 

Beata Sikora 

Teresa Woronko 

Małgorzata Sikorska 

gminne konkursy poezji dziecięcej i 

teatralny - MCK   w Piaskach            

kwiecień- maj 2020 

                                           

 

19. Urszula Radkiewicz Konkurs tematyczny  ,,Woda ciecz 

niezwykła” 

grudzień 2019 

20. Iwona Boczek  

Marta Zawadzka 

 

 

Konkurs czytelniczy 

 

przez cały rok 

21 Małgorzata Gębała 

Jolanta Słabuszewska 

Beata Sikora 

Teresa Woronko 

Małgorzata Sikorska 

Konkursy plastyczne: 

- Ozdoby Bożonarodzeniowe i 

Wielkanocne - Przedszkolne i kl. I-III, 

- Konkurs KRUS w Piaskach 

"Bezpiecznie na wsi"   - kl. I-III, 

- Konkursy MCK oraz Biblioteki 

Miejskiej w Piaskach - kl. I-III 

- Konkursy klasowe wewnątrzszkolne 

"Pory roku" - kl. I-III 

 

 

przez cały rok 

 



IX. OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ  

W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH IM. HELENY BABISZ 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

 

Zajęcia dodatkowe na rok szkolny 2019/2020 

1a 

 

ęzyk niemiecki-koło zainteresowań - Małgorzata Drzewiecka -  wtorek 15:45-16:30 

Terapia pedagogiczna – Dorota Kowalik - poniedziałek 11:20-12:05 

Zajęcia logopedyczne – Katarzyna Bubicz - poniedziałek 11:20-12:05, środa 12:25-13:10  

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów – Małgorzata Gębała wt 11:20-12:05 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – Małgorzata Gębała, piątek 11:20-12:05 

Zajęcia wyrównawcze - Małgorzata Gębała – poniedziałek 11:20-12:05 

Warsztaty Przyrodnicze  - Iwona  Boczek - wtorek 15:45-16:30, piątek 7:00-7:45 

Laboratorium – Urszula Radkiewicz – wtorek 12:25-13:10 

 

1b 

 

Język niemiecki-koło zainteresowań -  Małgorzata Drzewiecka - wtorek 15:45-16:30 

Terapia pedagogiczna – Dorota Kowalik - piątek 11:20-12:05 

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów – Jolanta Słabuszewska - czwartek 11:20-12:05 

Zajęcia logopedyczne – Katarzyna Bubicz – czwartek 11:25-12:05 

Warsztaty Przyrodnicze  - Iwona  Boczek - wtorek 15:45-16:30, piątek 7:00-7:45 

Laboratorium – Urszula Radkiewicz – piątek – 11:20-12:05 

 

2a 

 

Język niemiecki-koło zainteresowań - Małgorzata Drzewiecka -  wtorek 15:45-16:30 

Koło matematyczne Kangurki  - Ewa Kruk  - wtorek 13:15-14:00 

Terapia pedagogiczna – Dorota Kowalik- poniedziałek 12:25-13:10 

Warsztaty Przyrodnicze  - Iwona  Boczek – wtorek 15:45-16:30, piątek 7:00-7:45 

Zajecia logopedyczne – Katarzyna Bubicz – poniedziałek 12:25-13:10, wtorek 12:25-13:10 

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów – Teresa Woronko – piątek 11:20-12:05 

Zajęcia artystyczne - Teresa Woronko – środa 12:25-13:10 

Zajęcia logopedyczne – Katarzyna Bubicz – czwartek 12:25-13:10 

Laboratorium – Urszula Radkiewicz – wtorek 12:25-13:10 

 

2b 

Język niemiecki-koło zainteresowań - Małgorzata Drzewiecka  - wtorek 15:45-16:30 

Terapia pedagogiczna – Dorota Kowalik – czwartek 12:25-13:10 

Warsztaty Przyrodnicze  - Iwona  Boczek - wtorek 15:45-16:30, piątek 7:00-7:45 

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów – Beata Sikora - piątek 11:20-12:05 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki -  Beata Sikora - środa 11:20-12:05 

Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną – Beata Sikora 

Laboratorium – Urszula Radkiewicz – wtorek – 11:20-12:05 

 

3 

 

Język niemiecki-koło zainteresowań  - Małgorzata Drzewiecka – wtorek 15:45-16:30 

Koło matematyczne Kangurki -  Ewa Kruk – wtorek 13:15-14:00 

Terapia pedagogiczna – Dorota Kowalik - środa 11:20-12:05 

Warsztaty Przyrodnicze  - Iwona  Boczek - wtorek 15:45-16:30, piątek 7:00-7:45 

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów – Małgorzata Sikorska - wtorek 11:20-12:05 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki -  Małgorzata Sikorska – poniedziałek 12:25-13:10 

Laboratorium – Urszula Radkiewicz – piątek – 11:20-12:05 

 

4  



Zajęcia wyrównawcze z języa angielskiego - Katarzyna Samborska - piątek 13:15-14:00 

Język niemiecki-koło zainteresowań  - Małgorzata Drzewiecka – wtorek 15:45-16:30 

Terapia pedagogiczna – Dorota Kowalik – środa 12:25-13:10 

Zajęcia z języka polskiego – Katarzyna Samborska – piątek 12:25-13:10 

Warsztaty Przyrodnicze - Małgorzata Miotła - środa 12:25-13:10 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki -  Ewa Kruk - czwartek 13:15-14:00 

Zajęcia logopedyczne – Katarzyna Bubicz – piątek 13:15-14:00 

Koło teatralne – Katarzyna Samborska – czwartek 13:15-14:00 

Koło z języka angielskiego – Anna Pawłowska – czwartek 14:05-14:50 

 

5a 

 

Gimnastyka korekcyjna – Henryk Pluta - piątek 12:25-13:10 

Terapia pedagogiczna – Joanna Jaworowska - poniedziałek 13:15-14:00 

Zajęcia indywidualne  z języka polskiego – Joanna Jaworowska środa 13:15-14:00 

Zajęcia indywidualne z matematyki – Małgorzata Skiba piątek 13:15-14:00 

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne – Małgorzata Skiba - poniedziałek 13:15-

14:00 

Zajęcia z języka polskiego – Joanna Jaworowska – wtorek 13:15-14:00 

Zajęcia laboratoryjne z biologii - Iwona Boczek  - środa 14.55 - 15.40 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - Kruk Bożena  – czwartek 12:25-13:10 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki - Małgorzata Skiba – czwartek – 14:05-14:50 

Kodowanie z elementami robotyki – Małgorzata Szkulnik – wtorek 12:25-13:10 

Język niemiecki-koło zainteresowań-  Małgorzata Drzewiecka – piątek 14.55-15.40 

5b 

Kodowanie z elementami robotyki – Małgorzata Szkulnik – poniedziałek 13:15-14:00 

Terapia pedagogiczna -  Dorota Kowalik - czwartek 13:15-14:00 

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne – Małgorzata Skiba - czwartek 13:15-14:00 

Zajęcia z języka angielskiego – Bożena Kruk – wtorek 12:25-13:10 

Zajęcia z języka polskiego – Barbara Dec - czwartek 12:25-13:10 

Zajęcia laboratoryjne z biologii - Iwona Boczek – środa 14:55-16:30  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki - Małgorzata Skiba – poniedziałek 14.05 - 14.50 

Język niemiecki-koło zainteresowań-  Małgorzata Drzewiecka – piątek 14.55-15.40 

6a 

Terapia pedagogiczna – Dorota Kowalik – czwartek 13:15-14:00 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – Małgorzata Skiba - piątek 12:25-13:10 

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów - Agnieszka Czapiewska piątek 12:25-13:10 

Koło zainteresowań z matematyki - Małgorzata Skiba - poniedziałek 14.55 - 15.40  

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - Anna Pawłowska - wtorek 13:15-14:00 

Zajęcia laboratoryjne z biologii - Iwona Boczek - poniedziałek 14:05-15:40 

Kodowanie z elementami robotyki – Małgorzata Szkulnik - piątek – 7:10-7:45 

Język niemiecki-koło zainteresowań -  Małgorzata Drzewiecka -  wtorek 14.55-16:30 

6b 

Koło zainteresowań z matematyki - Małgorzata Skiba -  czwartek 14.55-15.40 

Koło zainteresowań z jangielskiego   Anna Pawłowska –  czwartek 13:15-14:00 

Terapia pedagogiczna – Dorota Kowalik - wtorek 13:15-14:00 

Zajęcia rozwijające zdolności  historyczne– Grzegorz Maroński – wtorek 12:25-13:10 

Zajęcia z języka polskiego – Barbara Dec - czwartek - 13:15-14:00 

Zajęcia laboratoryjne z biologii Iwona Boczek - poniedziałek 14:05-15:40 

Kodowanie z elementami robotyki – Małgorzata Szkulnik – wtorek  14:05-14:50 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – Małgorzata Skiba - piątek 12:25-13:10 

Język niemiecki-koło zainteresowań -  Małgorzata Drzewiecka -  wtorek 14.55-16:30 

7 

Język niemiecki-koło zainteresowań-  Małgorzata Drzewiecka – piątek 14.55-15.40 

Koło historyczne – Grzegorz Maroński – poniedziałek 14:55-15:40  

Terapia pedagogiczna – Joanna Jaworowska – poniedziałek 14.05 - 14.50 

Warsztaty geograficzne - Małgorzata Miotła – środa - 14.55 - 15.40 

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów – Katarzyna Samborska - wtorek 14.55-15.40 

Zajęcia z matematyki – Ewa Kruk - czwartek 14.05 - 14.50 

Zajęcia laboratoryjne z chemii - Urszula Radkiewicz - poniedziałek 7.00 - 7.45,  piątek 14.05-



14.50  

Zajęcia laboratoryjne z biologii -  Dorota Kowalik - czwartek 14.05 - 14.50 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - Bożena Kruk  - czwartek 13:15-14:00 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki  Ewa Kruk – poniedziałek 14.55-15.40 

Zespół wokalny - Małgorzata Miotła - środa 14.05 - 14.50 

Kodowanie z elementami robotyki – Małgorzata Szkulnik – wtorek 14:55-15:40 

 

8a 

Język niemiecki-koło zainteresowań -  Małgorzata Drzewiecka -  wtorek 14.55-15.40 

Koło matematyczne Kangur klasy  - Ewa Kruk - wtorek 14:55-15:40 

Koło zainteresowań z j.angielskiego  - Anna Pawłowska - piątek 7:00-7:45 

Warsztaty geograficzne -  Małgorzata Miotła - wtorek 14.05 - 14.50 

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów – Joanna Jaworowska - środa 14.05 - 14.50 

Zajęcia z matematyki  - Ewa Kruk - wtorek 14.05 - 14.50 

Zajęcia laboratoryjne z Biologii - Dorota Kowalik  - wtorek 14.05 - 14.50 

Zajęcia laboratoryjne z Chemii - Urszula Radkiewicz - piątek od 14.55-15.40 

Koło z języka polskiego – Joanna Jaworowska – środa 14:55-15:40 

 

8b 

Język niemiecki koło zainteresowań -  Małgorzata Drzewiecka -  piątek 14.55 - 15.40 

Terapia pedagogiczna dla uczniów klas  8a+b – Joanna Jaworowska - poniedziałek 14.55-15.40 

Warsztaty geograficzne - Małgorzata Miotła - środa 14.55 - 15.40 

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów – Barbara Dec – środa 13:15-14:00 

Zajęcia laboratoryjne z Biologii - Dorota Kowalik - wtorek 14.05 - 14.50 

Zajęcia laboratoryjne z Chemii -  Urszula Radkiewicz - środa 14.05 - 14.50  

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - Bożena Kruk - czwartek 14.05 - 14.50 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki - Ewa Kruk - poniedziałek 14.05 - 14.50 

Zajęcia z biologii – Dorota Kowalik – czwartek 14:55-15:40 

Zespół wokalno-instrumentalny - Małgorzata Miotła - środa 14.05 - 14.50 

Zajęcia rekreacyjno-taneczne – Małgorzata Miotła – środa 15:45-16:45  

Zajęcia z biologii – Henryk Pluta – piątek 13:15-14:00 

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas 5-6 – Małgorzata Skiba – 14:05-14:55 

Kodowanie z elem. robotyki – Małgorzata Szkulnik  – poniedziałek 12:25-13:10, środa 13:15-14:00 

Koło czytelnicze – Marta Zawadzka - wtorek – 8:45 - 9:30  

Koło przyrodnicze – Iwona Boczek – piątek 14:00-15:30 

Koło czytelnicze – Iwona Boczek - wtorek – 11:15-12:00  

SKS  

Poniedziałek – 13:15-14:00 IGNACY WRÓBEL, 14:05-15:40 – WIESŁAW HEREĆ  

  

Wtorek – 14:00 – 15:00 - IGNACY WRÓBEL kl. 0-3 

Środa  – 13:15-14:55 - HENRYK PLUTA 

Czwartek – 12:25 – 14:00 - WIESŁAW HEREĆ kl.1-3 

Piątek – 13:15- 15:15 IGNACY WRÓBEL 

 

 

 

 



 

 

X. S

SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO                                                    

W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019, 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 

1. Przestrzegać prawa oświatowego 

w zakresie  poprawności 

prowadzenia dokumentacji, 

oceniania, dostosowywania 

wymagań edukacyjnych do 

możliwości uczniów oraz 

przestrzegania dyscypliny pracy. 

- prowadzenie kontroli zapisów w dziennikach w ostatnim 

roboczym dniu miesiąca, 

- kontrola dokumentacji wychowawców - 3 razy w roku ( IX, 

I, VI), 

- kontrola dokumentacji prowadzonej w ramach PPP - 3 razy 

w roku 

   ( IX, I, VI), 

- kontrola dyżurów nauczycieli podczas przerw 

2. Wspomagać uczniów, by stali się 

autorami procesu swojego 

uczenia się.  Przygotowywać 

uczniów do samodzielnego 

poszukiwania i zdobywania 

wiedzy, kształtować umiejętność 

samokształcenia przy 

zachowaniu zasady 

indywidualizacji.  W procesie 

nauczania stosować metody 

oparte na zastosowaniu 

nowoczesnych technologii. 

 

- stwarzanie uczniom nowych sytuacji zadaniowych 

mobilizujących do aktywności i poszerzania wiedzy podczas 

zajęć edukacyjnych, 

- prowadzenie zajęć dodatkowych ( wspomagających, 

rozwijających zainteresowania), 

- zadawanie prac domowych na miarę możliwości ucznia,                   

w tzw. strefie jego najbliższego rozwoju, 

- zapoznanie uczniów z ofertą konkursów wewnątrzszkolnych 

i zewnętrznych 

- wprowadzanie elementów przekazu i zadań                                                

z wykorzystaniem TIK na większości lekcji ( w zależności                                           

od specyfiki przedmiotu oraz tematyki zajęć), zwiększenie ich 

częstotliwości, 

- stwarzanie uczniom możliwości wykazania się 

umiejętnościami z zakresu TIK w ramach pracy domowej, 

3. Dbać o zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom poprzez 

eliminowanie zachowań 

niepożądanych i zapobieganie im. 

Monitorować sytuację 

wychowawczą w klasach w celu 

eliminowania współczesnych 

zagrożeń, np. wyalienowania 

społecznego młodzieży, 

- przeprowadzenie w każdym oddziale zajęć integrujących zespół 

klasowy na początku roku szkolnego i w miarę potrzeb, 

- przypomnienie uczniom zasad odpowiedzialności karnej                             

za zachowania agresywne, uporczywe nękanie , ośmieszanie przy 

wykorzystaniu nowoczesnej technologii oraz inne nieakceptowane 

społecznie zachowania na terenie szkoły i poza nią 

- monitorowanie sytuacji wychowawczej w klasach , analiza uwag 



cyberprzemocy. - bieżąca współpraca z rodzicami, 

- konsekwencja w stosowaniu kar statutowych 

4. Zaktywizować pracę zespołów 

nauczycieli. W zespole 

humanistycznym wprowadzić 

działania motywujące uczniów do 

udziału w konkursach 

zewnętrznych, zorganizować 

konkursy wewnątrzszkolne . 

 

- dokonywać podziału zadań i obowiązków w obrębie zespołu, 

aktywizując do pracy wszystkich członków zespołów 

- poszerzyć ofertę konkursów wewnątrzszkolnych z zakresu 

przedmiotów humanistycznych  

- zapoznać uczniów z ofertą konkursów zewnętrznych                           

z zakresu języka polskiego 

5. Zaktywizować pracę świetlicy 

szkolnej. 

 

- przeprowadzić szczegółową ankietę potrzeb uczniów                           

i rodziców dotyczącą funkcjonowania  świetlicy szkolnej 

- w oparciu o wyniki ankiety przygotować satysfakcjonującą 

uczniów i ich rodziców ofertę zajęć  

- opracować plan pracy świetlicy  dostosowany do potrzeb 

szkoły 

- podczas zajęć świetlicowych wykorzystywać metody oparte 

na zastosowaniu TIK  

- opracować harmonogram imprez i uroczystości  

świetlicowych i wdrażać go w bieżącej pracy   

 

 

 

    Dyrektor szkoły 

 
 


