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Podstawa prawna: 
 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), 

 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 t.j..), 

 statut szkoły, 

 program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 
 
 
Plan opracowany został w oparciu o: 

 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. 

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

3. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju pracy Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu. 

4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2021/2022. 

 
Cele do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 ustalone na podstawie kierunków polityki oświatowej: 
 

a) Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

b) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

c) Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, 

m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

d) Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do 
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zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

e) Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

f) Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,      

w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

g) Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 
 
Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

 

 Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2022 r. 

 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r. 

 Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r. 

 Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) – 6 stycznia 2023 r. 

 Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023 r. 

 Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r. 

 
 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora szkoły na podstawie MEN z dnia 11 sierpnia 

2017 r. po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego: 
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 31 października 2022 r. 

 2 maja 2023 r.  

 4 maja 2023 r.  

 5 maja 2023 r.  

 23-24-25 maja 2023 r. (Egzamin ósmoklasisty) 

 9 czerwca 2023 r.  
 

 
 
Zawartość planu 
 
I. Szkolny zestaw programów nauczania przyjęty do realizacji na podstawie wniosków nauczycieli o dopuszczenie wybranych programów 

nauczania do poszczególnych przedmiotów (załącznik nr 1). 
 
 
II. Zapewnianie jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 

 
 
Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni 

 
Termin realizacji 

1. Zapoznanie nauczycieli z planem nadzoru pedagogicznego, z wnioskami z 
nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2021/2022 (załącznik nr 2) 
 
 

dyrektor do 15 września 2022 r. 

2. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w             
I i II semestrze – wnioski i rekomendacje na drugie półrocze roku szkolnego 
2022/2023. 

dyrektor  styczeń 2023 r.  
czerwiec 2023 r. 
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3. Zapoznanie uczniów i rodziców z: 
‒   wynikami testu diagnostycznego z języka obcego w klasie IV, 

 wynikami wewnętrznych badań osiągnięć edukacyjnych uczniów 
przeprowadzonych w oddziale przedszkolnym jako diagnoza szkolna, 

 wynikami testu kompetencji przeprowadzonego w klasie III,  
 

Wychowawcy na 
zebraniach  z rodzicami  

wrzesień 2022 r. 
kwiecień/maj 2023 r. 
 
 maj 2022 r. 

4. Badanie ankietowe wśród rodziców, nauczycieli i uczniów na temat: 

 realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 obszarów działania szkoły podlegających kontroli wewnętrznej, np. 
obszaru działań w zakresie wspomagania przez szkołę wychowawczej roli 
rodziny, 

 wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom. 
 

zespół wychowawczy wrzesień 2022 r. 
 
 
 
 
maj/czerwiec 2023 r. 

 
 
III. Bezpieczeństwo i właściwe warunki nauki i pracy w szkole 
 
Lp. Nazwa zadania 

 
Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Przegląd szkoły pod kątem bezpieczeństwa i higieny. dyrektor sierpień 2022 r. 
luty 2023 r.  

2. Kontrola badań okresowych i organizacja szkoleń z zakresu bhp. dyrektor 
nauczyciele 

wrzesień 2022 r. 
 

3. Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych. dyrektor 
nauczyciele 

sierpień 2022 r. 

4. Prowadzenie działań w ramach programu wychowawczo-dydaktycznego. wychowawcy klas 
nauczyciele 
pedagog szkolny 

cały rok szkolny 
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pedagog specjalny 
psycholog 

5. Zapoznanie uczniów i pracowników z procedurami bezpieczeństwa 
obowiązującymi w szkole, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 
pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 
przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w związku z pandemią 
koronawirusa. 

dyrektor 
wychowawcy klas 

wrzesień 2022 r. 

6. Przypomnienie uczniom obowiązujących regulaminów bezpieczeństwa w 
szkole i jej otoczeniu, w drodze do szkoły i do domu, szczególnie w sytuacji 
kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia 
dodatkowej opieki  i pomocy, przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w 
związku z pandemią koronawirusa. 

wychowawcy klas  wrzesień 2022 r. 

7. Promowanie zasad dbałości o zdrowie: 

 udział w programie „Program dla szkół”, 

 programy wsparcia uczniów związane zarówno ze zdrowiem i z kondycją 
fizyczną uczniów jak i z udzielaniem pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, 

dyrektor 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

IV. Zarządzanie i organizacja  
 

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Dokonanie zmian w rocznym planie pracy szkoły. dyrektor 
p. J. Kołodziejczak 
p. M. Schulz 
p. J. Michalak 

do 15 września 2022 r. 

2. Powołanie zespołów zadaniowych nauczycieli. dyrektor 29 sierpnia 2022 r. 

3.  Opracowanie i przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego. 
 

dyrektor do 15 września 2022 r. 

4. Opracowanie planów pracy dydaktycznej. nauczyciele 
specjaliści 

do 15 września 2022 r. 

5. Opracowanie/modyfikacja szkolnego programu wychowawczo-
profilaktycznego. 

p. E. Sobczyk 
p. K. Derol 
p. Marta Sieńkowska- 
    Szczerepa 
p. I. Ciskowska 
 

do 15 września 2022 r.  

6. Uzupełnienie dokumentacji pedagogicznej (e-dziennik, dzienniki zajęć 
dodatkowych, dzienniki specjalistów, dzienniki świetlicy szkolnej). 

nauczyciele do 23 czerwca 2023 r. 

7. Aktualizacja Statutu Szkoły. p. Anna Witkoś 
p. M. Schulz 
p. W. Godlewski 
 

do 15 września 2022 r. 
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8. Organizacja WDN. dyrektor 
p. K. Koza 

do 15 września 2022 r. 

9. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. dyrektor cały rok szkolny 

10. Awans zawodowy nauczycieli: 
‒ monitorowanie przebiegu stażu, udzielanie pomocy nauczycielom   
  odbywającym staż,  
‒ dokonanie oceny dorobku zawodowego (nauczyciel mianowany) 
‒ dokonanie oceny pracy (nauczyciel dyplomowany) 

dyrektor 
opiekunowie stażu 

cały rok szkolny 
 
 
czerwiec 
 

11. Promocja szkoły w środowisku poprzez: 
a) upowszechnianie i prezentowanie osiągnięć szkoły na stronie internetowej 

szkoły, 
b) media społecznościowe,  
c) kronikę szkolną,  
d) publikację w prasie, radiu i telewizji lokalnej, 
e) współpracę z organem prowadzącym szkołę, 
f) współpracę z radą rodziców, 
g) zapraszanie władz miasta na uroczystości szkolne,  
h) współpracę ze środowiskiem lokalnym: 

- policją, 
- strażą pożarną, 
- pogotowiem, 
- ośrodkiem zdrowia Medicus, 
- Radą Gminy, 
- Nadleśnictwem Gostynin, 
- Kołem Gospodyń Wiejskich Solec, 
- poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

dyrektor 
 nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 

cały rok szkolny 
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- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
- Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Soleckiej, 
- Uczniowski Klub Sportowy Solec. 

i) pozyskiwanie sponsorów i osób wspierających działalność szkoły: 

 organizowanie kiermaszy świątecznych i okolicznościowych 
j) organizowanie uroczystości: 

 opracowanie harmonogramu uroczystości szkolnych i zawodów 
sportowych imprez (załącznik nr 7,11), 

k) organizowanie konkursów: 
 opracowanie harmonogramu konkursów szkolnych (załącznik nr 11), 

l) udziału szkoły w projektach rządowych: 
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 

 Laboratorium Przyszłości, 

 Aktywna tablica 

 Program dla szkół 

m) udziału szkoły w projektach unijnych: 

   Siłownia pod chmurką (złożenie projektu) 

12. 1. Poprawa bazy dydaktycznej szkoły: 

 doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny, narzędzia i środki 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (do wykorzystania również 
podczas realizacji nauczania zdalnego), 

 zakup pomocy dydaktycznych, 

 zakup sprzętu sportowego,  

 zakup oprogramowania do świadectw i arkuszy.  
2.  Poprawa bazy materialnej szkoły: 

 montaż placu zabaw, 

 zakup monitora interaktywnego do sali 207, 202, 107, 

dyrektor 
nauczyciele 

cały rok szkolny 
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 doposażenie sali świetlicowej, 

 zakup sztandaru szkoły, 

13. Usprawnienie komunikacji i obiegu informacji w szkole: 

 obieg informacji pomiędzy uczniami i rodzicami poprzez dziennik 
elektroniczny, 

 wprowadzenie systemu szybkiej komunikacji z rodzicami w związku 
z pandemią koronawirusa, 

 prowadzenie strony internetowej szkoły,  

 przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom. 
 

dyrektor 
nauczyciele  
 
 
informatyk 
 nauczyciele 
dyrektor  

cały rok szkolny  
 
 
 
 
 
do końca sierpnia 2022 r.  

14. Współpraca z radą rodziców: 

 wybór rady rodziców w roku szkolnym 2022/2023, 

 ustalenie planu spotkań z radą rodziców, 

 zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 
 

dyrektor 
 rada rodziców  

wrzesień 2022 r. 
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V.    Przebieg procesów kształcenia  
 
Lp. Nazwa zadania 

 
Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej. 

nauczyciele cały rok szkolny 

2. Stosowanie przez nauczycieli: 

 aktywizujących metod nauczania, 

 oceniania kształtującego, 

 realizacji projektów edukacyjnych, 

 indywidualizacji pracy na zajęciach. 

nauczyciele cały rok szkolny 

3. Praca z uczniem mającym trudności w nauce, formy wsparcia: 

 organizacja zajęć wyrównawczych, 

 organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

 organizacja zajęć rewalidacyjnych, 

 organizacja zajęć logopedycznych, 

 organizacja konsultacji z pedagogiem szkolnym, pedagogiem 
specjalnym, psychologiem, 

 organizacja pomocy koleżeńskiej. 

nauczyciele, 
wychowawcy 
specjaliści 

cały rok szkolny 

4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z 
rozpoznanymi potrzebami i możliwościami uczniów, dostosowanie 
wymagań, ścisła współpraca z rodzicami i poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, w tym zapewnienie wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacnianie pozytywnego 
klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów szczególnie w 
sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 
 

nauczyciele  
wychowawcy 
pedagog szkolny  
pedagog specjalny 
psycholog 
  

cały rok szkolny 
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5. Tworzenie IPET oraz dokonanie ich oceny. Zespół nauczycieli 
specjalistów 

wrzesień 
styczeń 
czerwiec 
i w miarę potrzeb 

6. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów: 

 indywidualizacja zadań stawianych uczniowi, 

 przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych                     
i pozaszkolnych, przedmiotowych i organizowanych przez kuratora 
oświaty (załącznik nr 11), 

 organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów  
(załącznik nr 8), 

 uczestnictwo w zawodach sportowych (załącznik nr 11) . 

nauczyciele cały rok szkolny 

7. Omówienie z uczniami zasad wewnątrzszkolnego zasad oceniania – 
zapoznanie uczniów z zasadami oceniania z poszczególnych przedmiotów: 

 zawarcie ustnych kontraktów z uczniami (właściwe zachowanie uczniów 
na lekcjach, kształtowanie odpowiedzialności za staranne przygotowanie 
się do lekcji), 

 kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad 
oceniania, klasyfikowania i promowania – obserwacje lekcji. 

wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 

wrzesień 
 
 
 
 
cały rok szkolny 
 
 

8. Efektywny proces nauczania: 

 wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w realizacji treści 
podstaw programowych, 

 realizacja zadań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

 system monitorowania postępów uczniów, 

 ocena i analiza poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz zachowania 
na poszczególnych etapach kształcenia, 

dyrektor  
nauczyciele 

cały rok szkolny 
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 prowadzenie obserwacji diagnozujących, kontrolno-oceniających, 
zgodnie z harmonogramem nadzoru pedagogicznego, 

 omawianie z uczniami i rodzicami wyników diagnozy osiągnięć 
edukacyjnych na wstępie nauki w roku szkolnym 2022/2023, 

 nagradzanie uczniów wzorowych i prymusów szkoły,  

 stypendia dla uczniów za naukę, 

 nagrody Wójta Gminy Gostynin. 
 

9. Kształcenie kompetencji i postaw uczniów: 

 kreatywności, samodzielności, innowacyjności, przedsiębiorczości, 

 kompetencji cyfrowych uczniów – wykorzystanie w procesach 
edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na 
odległość; bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych, 

 szlachetności, patriotycznych, zaangażowania społecznego, wrażliwości    
i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. 

wychowawcy klas 
nauczyciele  
pedagog szkolny 
psycholog 
 

cały rok szkolny 
 

10. Opracowanie procedur nauczania zdalnego. 
 

dyrektor 
p. E. Sobczyk 

 wrzesień 

11. Realizacja wychowania komunikacyjnego w ramach zajęć z techniki, 
kształcenia przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

 

p. J. Michalak 
wychowawcy klas 0-III 

cały rok szkolny 

12. Przygotowane uczniów i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową dla 
uczniów klas IV. 

 

p. J. Michalak maj/czerwiec 
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VI.      Organizacja procesu wychowania i profilaktyki  
 

Lp. Nazwa zadania 
 

Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego: 

 wprowadzenie działań związanych z profilaktyką COVID-19, 
profilaktyką depresji, wzmocnieniem zdrowia psychicznego, pomoc 
uczniom w uzupełnianiu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające 
(program MEiN), poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przez 
ich udział w dodatkowych oraz nieodpłatnych zajęciach sportowych  
i zajęciach gimnastyki korekcyjnej 

Zespół ds. konstruowania 
programu wychowawczo-
profilaktycznego 
 

do 15 września 2022 r. 

2. Prowadzenie działań wychowawczo-profilaktycznych i opiekuńczych 
zgodnie z harmonogramem zawartym w programie: 

 omówienie z uczniami działań wynikających z programu wychowawczo-
profilaktycznego, 

 przeprowadzenie diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców       
w zakresie pomocy wychowawczej i pedagogiczno-psychologicznej. 

nauczyciele  
wychowawcy klas 
pedagog szkolny 
psycholog 

cały rok szkolny 

3. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 
społecznych. Promowanie wzorców zachowań wśród uczniów. 

wychowawcy klas 
 pedagog szkolny 
 

cały rok szkolny 

4. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez 
właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie 
oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

p. J. Michalak 
wychowawcy klas 
 

cały rok szkolny 
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5. Współpraca z rodzicami: 
a) prowadzenie działań wspierających rodziców w wychowaniu dzieci – 

warsztaty dla rodziców, np. „Bądź bezpieczny w sieci”, „Pozytywna 
dyscyplina”, „Szkodliwe substancje psychoaktywne”, 

b) organizowanie zebrań z rodzicami (załącznik nr 6 ) 
– udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom,  
– konsultacje dla rodziców. 

Działania wspierające  z uczniami: 
a) „ Cyberbullying – mowa nienawiści”, 
b) Równowaga i zdrowie psychiczne, 
c) Warsztaty z psychologiem obejmujące tematy cyberprzemocy. 

 

wychowawcy klas 
pedagog szkolny 
pedagog specjalny 
psycholog 
 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

6. Kształtowanie tożsamości patriotycznej, kulturowej, regionalnej                    
i europejskiej poprzez współpracę z instytucjami kultury: 

- Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie, 
- Fundacja Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, 
- Fundacja Wł. St. Reymonta w Kanadzie, 
- Ogólnopolski Klub Szkół Reymontowskich, 
- Stowarzyszenie Nasz Reymont, 

     - działalność ludowego zespołu tanecznego Dziecięcy Zespół Pieśni i     
       Tańca Solec 

dyrektor 
wychowawcy klas 
nauczyciele 
choreograf zespołu 

cały rok szkolny 

7. Realizacja zadań samorządu uczniowskiego – zgodnie z planem. opiekun samorządu 
uczniowskiego 

cały rok szkolny 

8. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród 
dzieci i młodzieży. 

nauczyciele cały rok szkolny 

9. Preorientacja zawodowa. doradca zawodowy 
wychowawcy klas 
nauczyciele 

cały rok szkolny 
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10. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Warsztaty dla uczniów pt: 
― Pokonaj przemoc 

wychowawcy klas 
nauczyciele 
pedagog szkolny 
psycholog 

cały rok szkolny 

Realizacja działań związanych z profilaktyką uzależnień. Udział w 
warsztatach związanych z programami antynikotynowej edukacji 
prozdrowotnej i wojewódzkim programem edukacyjnym w zakresie 
zdrowego stylu życia #Żyj Dobrze. 
 

11. Wdrażanie nowych, rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
programów profilaktycznych.  
Bieg po zdrowie dla klasy IV. 
Znajdź właściwe rozwiązanie dla klas VI-VII. 
 

wychowawcy klas 
nauczyciele 
pedagog szkolny 
psycholog 

cały rok szkolny 

12. Spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej, policji, ratownictwa 
medycznego i WOPR dotyczące bezpiecznych zachowań w szkole i poza 
nią. 

wychowawcy klas 
nauczyciele 
pedagog szkolny 

cały rok szkolny  

 
 
VII.   Organizacja działań prozdrowotnych 

 
Lp. Nazwa zadania 

 
Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych.  wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog szkolny 

cały rok szkolny  
 

2. Warsztaty z psychologiem obejmujące tematy zdrowia psychicznego i 
uzależnień behawioralnych. 

psycholog szkolny cały rok szkolny 

3. Zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu: wychowawcy klas  cały rok szkolny 
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 zajęcia SKS, 

 wyjazd na zajęcia nauki pływania do Miejskiej Pływalni w Gostyninie, 

 wycieczki rowerowe, 

 wycieczki krajoznawcze, 

 zawody i imprezy rekreacyjno-sportowe, 

 uczestnictwa w zajęciach tanecznych Dziecięcego Zespołu Pieśni i     
     Tańca Solec 

nauczyciele 

4. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez: 

 kontynuację programu „Program dla szkół”, 

 udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka, 
-  udział klas I-VIII w wojewódzkim programie edukacyjnym w zakresie 
zdrowego stylu życia #Żyj Dobrze. 
Cele edukacyjne edukacji prozdrowotnej w szkole: 

 dostarczanie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych w ochronie, 
utrzymaniu i poprawie zdrowia jednostki i zdrowia publicznego, 

 rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi 
fizycznemu, psychicznemu, społecznemu i duchowemu, 

 kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia 
własnego i innych ludzi, 

 rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska. 

dyrektor  
wychowawcy klas 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

5. Realizacja tematyki prozdrowotnej z uczniami związanej                                             
z przeciwdziałaniem koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19: 

 czym jest koronawirus, 

 jak często występują objawy, 

 kto jest najbardziej narażony, 

 jak się zabezpieczyć przed koronawirusem.  
 

wychowawcy klas cały rok szkolny 
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6. Realizacja tematyki prozdrowotnej z zakresu promowania szczepień. wychowawcy klas cały rok szkolny 

7. Organizacja działań wspomagających. dyrektor cały rok szkolny 

8. Wzmocnienie roli wolontariatu szkolnego poprzez udział w działaniach 
samorządu uczniowskiego. 
 

opiekun samorządu 
uczniowskiego 
wychowawcy klas 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

 
 
VIII. Organizacja działań związanych z opieką 
 
Lp. Zadania 

 
Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

1. Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki. wychowawcy świetlicy 
 

cały rok szkolny 

2.  Zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy uczniom, szczególnie w sytuacji 
kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

wychowawcy klas 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

3. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych do 
zdiagnozowanych potrzeb działań. 
 

wychowawcy klas 
nauczyciele 
pedagog szkolny 
psycholog 

cały rok szkolny 

4. Rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel – uczeń, uczeń 
– uczeń poprzez m.in. częste kontakty i rozmowy nauczycieli lub 
pedagogów z uczniami, uczniów z uczniami – integrację oddziału 
klasowego, objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie 
każdej aktywności, angażowanie do dodatkowych zadań. 

wychowawcy klas 
nauczyciele 
pedagog szkolny 
psycholog 

cały rok szkolny 



19 
 

5. Podejmowanie działań integrujących zespół klasowy: wyjścia klasowe, 
rajdy, piesze wycieczki, wycieczki krajoznawcze. 

wychowawcy klas 
 

cały rok szkolny 

6. Diagnoza sytuacji rodzinnej ucznia. dyrektor 
wychowawcy klas 
pedagog szkolny 

cały rok szkolny 

7. Współpraca z instytucjami wspomagającymi: 
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
- Sądem Rodzinnym dla Nieletnich, 
- Ośrodkiem Zdrowia Medicus. 

dyrektor 
wychowawcy klas 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

8. 1. Zapewnienie pomocy materialnej uczniom znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej poprzez: 
- organizowanie dożywiania, 
- stypendia socjalne, 
- darmowe podręczniki, 
- zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne, 
- dofinansowanie do wypoczynku letniego, wycieczek, wyjazdów do  
   kina i teatru. 

dyrektor cały rok szkolny 
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IX. Awans zawodowy nauczycieli  
 
Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu 

zawodowego 
Opiekun stażu Termin odbywania stażu Termin dokonania oceny 

pracy nauczycieli 
uwzględniającej dorobek 

zawodowy 
1. Iwona Ciskowska       kontraktowy p. I. Dębińska 01.09.2020 r.-31.05.2023 r. do 28 czerwca 2022 r. 

3. Anna Tyszka kontraktowy p. E. Patrowicz 01.09.2021 r.-31.05.2024 r.  do 28 czerwca 2024 r. 
 
X. Realizacja kierunków rozwoju szkoły wyznaczonych na rok szkolny 2022/2023 – Plan Nadzoru Dyrektora Szkoły (załącznik nr 2).  

 
XI. Realizacja wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku znajdują się w planach pracy wychowawcy 

klasowego, planach dydaktycznych, programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 
 
XII. Załączniki do planu pracy szkoły 
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Załącznik nr 3 
 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 
 

 
Lp. Rodzaj wydarzenia 

 

Termin 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r. 

2. Złożenie przez rodziców decyzji z GOPS o dożywianiu ucznia 
 

do 06 września 2022 r. 

3. Złożenie opinii/orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej  
(kl. VIII) 

do 17 października 2022 r. 

4. Złożenie deklaracji wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie 
ósmoklasisty 

do 30 września 2022 r. 

5. Próbny egzamin ósmoklasisty 
 

listopad 2022 r./styczeń 2023 r. 

6. Zimowa przerwa świąteczna 
 

23 - 31 grudnia 2022 r. 

7. Ustalenie śródrocznych przewidywanych ocen niedostatecznych 
 

do 2 stycznia 2023 r. 

8. Ustalenie śródrocznych ocen przewidywanych 
 

do 2 stycznia 2023 r. 

9. Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach przewidywanych 
 

do 2 stycznia 2023 r. 

11. Ustalenie śródrocznych ocen niedostatecznych 
 

do 18 stycznia 2023 r. 

12. Ustalenie ocen śródrocznych 
 

do 18 stycznia 2023 r. 

13. Zakończenie I semestru 31 stycznia 2023 r. 
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14. Ferie zimowe 13 lutego - 26 lutego 2023 r.  

15. Złożenie deklaracji zmiany wyboru języka obcego nowożytnego na  

egzaminie ósmoklasisty 

do 23 lutego 2023 r. 

16. Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do 23 marca 2023 r. 

17. Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 12 kwietnia 2023 r. 

18. Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty do 24 kwietnia 2023 r. 

19. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty do 22 maja 2023 r. 

20. Ustalenie rocznych  przewidywanych ocen niedostatecznych 
 

do 19 maja 2023 r. 

21. Ustalenie rocznych ocen przewidywanych 
 

do 19 maja 2023 r. 

22. Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach przewidywanych 
 

do 19 maja 2023 r. 

23. Egzamin ósmoklasisty 

1. język polski  

2. matematyka  
 
3. język obcy nowożytny  

 

23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00  

24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00  
 
25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00 

24. Ustalenie rocznych ocen niedostatecznych 

 

do 14 czerwca 2023 r. 

25. Ustalenie ocen rocznych do 14 czerwca 2023 r. 
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26. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 12-13-14 czerwca 2023 r. 

27. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  23 czerwca 2023 r.  

28. Ferie letnie 

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. 

29. Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty 
 

 3 lipca 2023 r. 

30. Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji 
 

do 6 lipca 2023 r. 

31. Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 
 

6 lipca 2023 r. 
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Załącznik nr 4 
 

 
Harmonogram badań i diagnoz edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023 

 
 

Lp. Nazwa badania Klasa Odpowiedzialny 
 

Termin 
badania  

Uwagi 

1. Test diagnostyczny z j. angielskiego IV p. Bogusława  
    Filińska 

IX 2022 r.  

2. Diagnoza wstępna w oddziale 
przedszkolnym 
 

 OP p. Ewa Patrowicz IX  2022 r.  

3. Próbny sprawdzian ósmoklasisty 
 

VIII nauczyciele  XI 2022 r. 
II 2023 r. 

 

4. Test trzecioklasisty – diagnoza po I etapie 
edukacyjnym 

III p. Ewa Sobczyk V  2023 r.  

5. Diagnoza szkolna 
 

OP p. Ewa Patrowicz IV  2023 r.  
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Załącznik nr 5 
 

 
Harmonogram  zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023 

 
 

Lp. Termin 

1. 15 września 2022 r.(środa) 

2. 26 października 2022 r. (środa) 

3. 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) 
rada klasyfikacyjna śródroczna 

4. 27 marca 2023 r. (poniedziałek) 

5. 15 maja 2023 r. (poniedziałek) 

6. 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) 
rada klasyfikacyjna roczna 
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Załącznik nr 6 
 

 
Harmonogram  zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023 

 
 

Lp. Rodzaj spotkania Termin Uwagi 

1. Spotkanie organizacyjne 21 września 2022 r. PP, OP, I-III, IV-VIII 

2. Analiza wyników nauczania oraz zachowania 23 listopada 2022 r. PP, OP, I-III, IV-VIII 

3. Analiza wyników nauczania oraz zachowania 25 stycznia 2023 r. PP, OP, I-III, IV-VIII 

4. Analiza wyników nauczania oraz zachowania 
Przypomnienie procedury przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty 

17 maja 2023 r. kl. VIII 

5. Analiza wyników nauczania oraz zachowania 30  maja 2023 r. PP, OP, I-III, IV-VII 
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Załącznik nr 7 
 

Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 
 

 
Wrzesień 

Termin Zadanie Odpowiedzialni 

 
1 września 2022 r. 

 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 

 
dyrektor  

1 września 2022 r. 
 

Ślubowanie klasy I dyrektor, wychowawca 

20 września 2022 r. Dzień Przedszkolaka nauczyciele Punktu Przedszkolnego 
3 września 2022 r. Narodowe czytanie dyrektor, nauczyciele 
do 15 września 2022 r. Wybory do samorządu uczniowskiego opiekun samorządu uczniowskiego 

15 września 2022 r. Dzień Kropki nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

19 września 2022 r. Dzień Pierwszej Pomocy nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

23 września 2022 r. Dzień Spadającego Liścia nauczyciele Punktu Przedszkolnego 
30 września 2022 r. Obchody Dnia Chłopca wychowawcy klas 
30 września 2022 r. Warsztaty mydlarskie nauczyciele Punktu Przedszkolnego        

i Oddziału Przedszkolnego 

Październik 
 

3 października 2022 r. Dzień pszczoły nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 
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10 października 2022 r. Dzień drzewa 
 

nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

13 października 2022 r. Dzień Edukacji Narodowej opiekun samorządu uczniowskiego 
17 października 2022 r. Dzień mycia rąk nauczyciele Punktu Przedszkolnego        

i Oddziału Przedszkolnego 
21 października 2022 r. Dzień warzyw i owoców nauczyciele Punktu Przedszkolnego        

i Oddziału Przedszkolnego 
25 października 2022 r. Dzień Kundelka nauczyciele Punktu Przedszkolnego        

i Oddziału Przedszkolnego 
31 października 2022 r. Dzień Wszystkich Świętych opiekun samorządu uczniowskiego 

Listopad  
  

Termin Zadanie Odpowiedzialni 
listopad 2022 r. 
 

Pasowanie na Przedszkolaka nauczyciele Punktu Przedszkolnego 

8 listopada 2022 r. 
 

Dzień zdrowego śniadania 
 

nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

14 listopada 2022 r. Dzień Seniora Dyrektor, biblioteka 
gminna,nauczyciele, uczniowie 

15 listopada 2022 r. Dzień Jeża nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

18 listopada 2022 r. Dzień Myszki Miki 
 

nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

24 listopada 2022 r. Dzień Buraczka nauczyciele Punktu Przedszkolnego       
i Oddziału Przedszkolnego 

25 listopada 2022 r Dzień pluszowego misia 
 

nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 
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30 listopada 2022 r. Andrzejki klasowe 
 

wychowawcy  

Grudzień 
 

Termin Zadanie Odpowiedzialni 
3 grudnia 2022 r. Obchody 97 rocznicy śmierci Władysława Stanisława 

Reymonta na warszawskim cmentarzu powązkowskim 
Dyrektor 

4 grudnia 2022 r. Barbórka nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

6 grudnia 2022 r. Mikołajki szkolne  opiekun samorządu uczniowskiego, 
wychowawcy 

9 grudnia 2022 r. Święto Patrona Szkoły  nauczyciele języka polskiego 

12 grudnia 2021 r. Dzień Guzika nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

20  grudnia 2022 r. Dzień ryby nauczyciele Punktu Przedszkolnego          
i Oddziału Przedszkolnego 

21 grudnia 2022 r. Uroczystość wigilijna 
 

p. W. Godlewski, p. A. Witkoś,  
p. J. Michalak, p. M. Schulz 

Styczeń 
 

Termin Zadanie Odpowiedzialni 
15 stycznia 2023 r. Dzień śniegu nauczyciele Punktu Przedszkolnego       

i Oddziału Przedszkolnego 

17 stycznia 2023 r. Dzień Pizzy nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 
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18 stycznia 2023 r. Dzień Kubusia Puchatka nauczyciele Punktu Przedszkolnego,      
Oddziału Przedszkolnego i nauczyciele 
klas I-III 

20 stycznia 2023 r. Dzień Babci i Dziadka nauczyciele Punktu Przedszkolnego,      
Oddziału Przedszkolnego i nauczyciele 
klas I-III 

28 stycznia 2023 Dzień Lego nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

29 stycznia 2023 r. Dzień Puzzli nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

Luty  
 

Termin Zadanie Odpowiedzialni 
 Bal Karnawałowy nauczyciele Punktu Przedszkolnego        

i Oddziału Przedszkolnego 
14 lutego 2023 r. Walentynki 

 
opiekun samorządu uczniowski. 

15 lutego 2023 r. Dzień Hipopotama nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 
 

16 lutego 2022 r. Tłusty czwartek nauczyciele Punktu Przedszkolnego       
i Oddziału Przedszkolnego 
 

17 lutego 2023 r. Światowy Dzień Kota nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 
 

26 lutego 2023 r. Dzień dinozaura nauczyciele Punktu Przedszkolnego       
i Oddziału Przedszkolnego 
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Marzec 
 

Termin Zadanie Odpowiedzialni 
8 marca 2023 r. Dzień Kobiet 

 
p. W. Godlewski, wychowawcy klas 

9 marca 2023 r. Dzień Barbie nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

15 marca 2023 r.  Dzień Piekarza i Cukernika nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

21 marca 2023 r. Dzień Wiosny 
 

opiekun samorządu uczniowski  

22 marca 2023 r. Dzień Wody nauczyciele Punktu Przedszkolnego       
i Oddziału Przedszkolnego 

Kwiecień 
 

Termin Zadanie Odpowiedzialni 

3 kwietnia 2023 r. Dzień Tęczy nauczyciele Punktu Przedszkolnego       
i Oddziału Przedszkolnego 

4 kwietnia 2023 r. Dzień Marchewki nauczyciele Punktu Przedszkolnego,      
Oddziału Przedszkolnego 

6 kwietnia 2023 r. Międzynarodowy Dzień Sportu nauczyciele Punktu Przedszkolnego       
i Oddziału Przedszkolnego 

14 kwietnia 2023 r.  Dzień Delfina  nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

22 kwietnia 2023 r. Dzień Ziemi nauczyciel przyrody/biologii,  
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                         Maj 
 

 

Termin Zadanie Odpowiedzialni 
2 maja 2023 r. Dzień Flagi nauczyciele Punktu Przedszkolnego        

i Oddziału Przedszkolnego  
4 maja 2023 r. Dzień Strażaka nauczyciele Punktu Przedszkolnego       

i Oddziału Przedszkolnego 
8 maja 2023 r. Dzień Bibliotekarza nauczyciele Punktu Przedszkolnego       

i Oddziału Przedszkolnego 
9 maja 2023 r. Konstytucja 3-go Maja 

 
p. K. Smyczyńska 

9 maja 2023 r.  Dzień Europejski 
 

p. M. Schulz 

12 maja 2023 r. Dzień Pielęgniarki nauczyciele Punktu Przedszkolnego       
i Oddziału Przedszkolnego 

24 maja 2023 r. Dzień Ślimaka nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

25 maja 2023 r. Dzień Afryki nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

26 maja 2023 r. Dzień Matki i Ojca nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

31 maja 2023 r. Dzień Bociana nauczyciele Punktu Przedszkolnego        
i Oddziału Przedszkolnego 

Czerwiec 
 

Termin Zadania Odpowiedzialni 
1 czerwiec 2023 r. Dzień Dziecka dyrektor, rada pedagogiczna, rada 

rodziców 
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19 czerwiec 2023 r. Dzień Kota Garfielda nauczyciele Punktu Przedszkolnego,      
Oddziału Przedszkolnego. 

22 czerwiec 2023 r. Dzień Ojca nauczyciele Punktu Przedszkolnego,      
Oddziału Przedszkolnego. 

23 czerwca 2023 r. Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023 
 

p. K. Derol 
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Załącznik nr 8 
 

 
Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/2023 

 
 

L.p. Rodzaj  zajęć Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia 
 

Klasa 

1. Koło informatyczne p. Wojciech Godlewski VI 
2. Koło tenisa stołowego p. T. Kołodziejski V 
3. Zajęcia sportowo-ruchowe p. T. Kołodziejski IV 
4. Koło wokalne p. Piotr Korytkowski VII 
5. Koło matematyczne p. I. Dębińska II 
6. Koło ortograficzne P. Ewa Sobczyk III 

7. Koło artystyczne p. K. Jastrzębska I 
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Załącznik nr 9 

 
 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023 
 

Lp. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Imię i nazwisko nauczyciela 
prowadzącego zajęcia 

Klasa Termin realizacji 
zajęć 

1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne p. K. Derol IV, V, VII,VIII cały rok szkolny 

2.  Zajęcia rewalidacyjne p. I. Ciskowska 
 

PP 
 

cały rok szkolny 

3.  Zajęcia logopedyczne p. A. Tyszka 
 

PP, OP, 
I, II, III, IV 

cały rok szkolny 

4. Gimnastyka korekcyjna p. I. Dębińska I, II, III cały rok szkolny 

5. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego p. A. Witkoś IV, V, VII cały rok szkolny 

6. Zajęcia wyrównawcze z matematyki p. J. Kołodziejczak VII cały rok szkolny 

11. Konsultacje z pedagogiem szkolnym p. E. Sobczyk 
 

PP, OP, I-III, 
IV-VIII 

cały rok szkolny 

12. Konsultacje z pedagogiem specjalnym p. K. Derol PP, OP, I-III, 
IV-VIII 

cały rok szkolny 

13. Konsultacje z psychologiem p. M. Sieńkowska - Szczerepa PP, OP, I-III, 
IV-VIII 

cały rok szkolny 
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Załącznik nr 10 

 
Plan wycieczek w roku szkolnym 2022/2023 

 
Lp. Tematyka wycieczki Osoby odpowiedzialne Klasa Termin realizacji 

Klasy IV-VIII 
 

1. Kilkudniowa wycieczka do Sandomierza 
i okolic 

 p. W. Godlewski IV-VIII maj/czerwiec2022 r. 

2. Wyjazd do MCK – Gostynin na sztukę 
,,Opowieść Wigilijna’’ 

p. K. Smyczyńska IV-VIII listopad 2022 r. 

3.  Obchody 98 rocznicy śmierci 
Władysława Stanisława Reymonta na 
warszawskim cmentarzu powązkowskim 

p. B. Filińska, p. M. Schulz  grudzień 2023 r. 

Klasy I-III 
 

1. Wycieczka do Lodzi do parku rozrywki 
Mandoria 

p. K. Koza, p. E. Sobczyk, p. I. 
Dębińska 

I-III Październik 2022 r. 

2. Wycieczka do Ciechocinka p. K. Koza, p. E. Sobczyk, p. I. 
Dębińska  

I - III maj 2023 r. 

 PP i OP 
 

1. Happy Park – Stróżewek p. A. Tyszka, p. I. Ciskowska,  
p. E. Patrowicz 

PP, OP grudzień 2022 r. 

2. Zakątek Odkrywców w Płocku p. A. Tyszka, p. I. Ciskowska,  
p. E. Patrowicz 

PP, OP luty 2023 r. 
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3. Warsztaty mydlarskie p. A. Tyszka, , p. I. Ciskowska 
 

PP, OP kwiecień 2023 r. 

4. Wyjazd do teatru p. A. Tyszka,p. I. Ciskowska,  
p. E. Patrowicz 

PP, OP  

4. Wyjazd do kina p. A. Tyszka,p. I. Ciskowska,  
p. E. Patrowicz 

PP, OP  
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Załącznik nr 11 

 
Plan  konkursów  i zawodów sportowych w roku szkolnym 2022/2023 

 
 

Lp. Nazwa konkursu/imprezy sportowej 
Osoby odpowiedzialne 

 
Termin realizacji 

 

KONKURSY ZEWNĘTRZNE 
 

1. Młodzi Europejczycy – konkurs plastyczny 
 

Wychowawcy PP, klas 0-III i IV-VI 18.10.2022 

2. Szkolne Przygody Gangu Swojaków – projekt 
muzyczny 

Nauczyciel muzyki  

3. IV Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Marii 
Kownackiej ,,O uśmiech Plastusia’’. Biblioteka 
Gminna w Szczawinie Kościelnym 

Wychowawcy PP, klas 0-III i IV-VI wg. ofert 

4. III Powiatowy Konkurs Plastyczny 
,,Bohaterowie utworów Marii Kownackiej 
malowani dziecięcą wyobraźnią’’.  

Wychowawcy PP, klas 0-III i IV-VI wg. ofert 

5. Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Śpieszmy 
się kochać ludzi’’. Organizator SP w Lucieniu 

Wychowawcy i nauczyciele j. polskiego – 
PP,  klasy 0-III i IV-VIII 

wg. ofert 

6. Konkurs Muzycznych Talentów. Organizator 
SP w Zwoleniu 

Nauczyciel muzyki, nauczyciele klas 0-III wg. ofert 

7. Konkurs Muzyczny Gama. Organizator MCK 
w Gostyninie. 

Nauczyciel muzyki, nauczyciele klas 0-III wg. ofert 
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8. Konkursy przedmiotowe  Nauczyciele przedmiotów klasy VIII wg. harmonogramu ofert 
 

 KONKURSY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1. ,,Szkoło, pomóż i Ty’’ – konkurs dla szkół 
wspierających akcje charytatywne prowadzony 
przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i 
Niepełnosprawnych. 

Wychowawcy PP, klas 0-III i IV-VIII Wrzesień 2022 r. 

2. ,,Zbieraj! Baterie i telefony’’ – konkurs 
ekologiczny 

Wychowawcy PP, klas 0-III i IV-VIII Październik 2022 r. 

3. ,,Najpiękniejszy jesienny stroik’’ 
 

Wychowawcy PP, klas 0-III i IV-VIII październik/listopad 2022 r. 

4. ,,Najpiękniejsza ozdoba choinkowa’’ 
 

Wychowawcy PP, klas 0-III i IV-VIII grudzień 2022 r. 

5. ,,Stroik wielkanocny’’ 
 

Wychowawcy PP, klas 0-III i IV-VIII marzec 2023 r. 

6. ,,Jestem eko-najbardziej przydatna rzecz, 
uzyskana z produktów przeznaczonych do 
recyklingu. 

Wychowawcy PP, klas 0-III i IV-VIII kwiecień 2023 r. 

 

KONKURSY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
 

1. „Jesienny ludek” Wychowawca PP 
 

wrzesień 2022 r. 

2. ,,Karta Świąteczna, Bożonarodzeniowa’’ – 
konkurs plastyczny 

Wychowawcy OP grudzień 2022 r. 

3. „Najpiękniejszy Renifer” Wychowawca PP 
 

grudzień 2022 r. 

4. ,,Znam bajki i baśnie’’ – konkurs plastyczny Wychowawca 0P luty 2023 r. 
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5. ,,Bajkowy bohater’’ - przebranie Wychowawca 0P i PP luty 2023 r. 
6. Kartka wielkanocna Wychowawca OP i PP maj 2023 r. 

 
ZAWODY SPORTOWE 

 
1. Zawody sportowe wg napływających ofert 

 
Nauczyciel W-F wrzesień 2022 r.- czerwiec 

2023r. 
 
 
 
 

Poczet sztandarowy   – p. T. Kołodziejski, p. I. Dębińska, K. Jastrzębska  
 
Oprawa muzyczna   –  p. P. Korytkowski 
 
Oprawa plastyczna  – p. J. Kołodziejczak, p. J. Michalak 
 
Sprzęt audiowizualny, nagłośnienie – p. P. Korytkowski, p. W. Godlewski 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opracował Zespół ds. Planu Pracy 


