
PLAN PRACY
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika
w Wiszniowie

na rok szkolny 2019/2020



MISJA SZKOŁY
            Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i  wzajemnej pomocy, a także
zaangażowania uczniów, rodziców i pracowników   kształtowaniu jej wizerunku.
           Szkoła pomaga uczniom w osiąganiu pełni rozwoju poprzez:
- tworzenie miłej, bezpiecznej atmosfery nauki i współpracy,
- rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych oraz twórczych uzdolnień i umiejętności na      
  miarę możliwości intelektualnych,
- rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników.
          Szkoła przygotowuje dziecko do przyszłego życia przez :
- uczenie respektowania potrzeb innych, tolerancji i poszanowania tradycji,
- kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy i wypoczynku,
- poznawanie zasad życia społecznego,
- kształtowanie postaw patriotycznych,
- zachęcanie do zespołowego działania oraz odpowiedzialności za siebie innych  
  i środowisko przyrodnicze
          Grono nauczycielskie pozytywnie oddziałuje na uczniów poprzez:
- wzajemną pomoc, okazywanie szacunku i życzliwości w wykonywaniu powierzonych mu zadań,
- poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo – opiekuńczych,
- ciągłe doskonalenie swoich kompetencji,
- przestrzeganie zasad etyki zawodu nauczycielskiego.
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,,KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”
                                                         Janusz Korczak

,,Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości – za podstawę
przyjmuje  uniwersalne  zasady  etyki.  Kształcenie  i  wychowanie  służy  rozwijaniu
u młodzieży  poczucia  odpowiedzialności,  miłości ojczyzny  oraz  poszanowania  dla  
 polskiego dziedzictwa  kulturowego,  przy jednoczesnym  otwarciu  się  na  wartości 
kultur Europy i świata”.
                                                                                           Ustawa o systemie oświaty

              

 Kierując  się  powyższym,  szkoła  realizuje  zadania  opiekuńcze,  wychowawcze  i  dydaktyczne,  uwzględniając  poziom
rozwoju psychofizycznego ucznia i  jego sytuację  rodzinną.  Wychowanie na wszystkich  etapach edukacji  szkolnej  i we
wszystkich obszarach działania szkoły jest nierozłącznie związane z kształceniem.
             Obejmuje przygotowanie do życia rodzinnego i społecznego. Prowadzone jest we współpracy z rodziną oraz
środowiskiem lokalnym. 
Szkoła kształtuje  umiejętności  rzetelnej  pracy i  współdziałania  w grupie:  uczy samorządności  i  zachęca  do rozwijania
zainteresowań  oraz  umożliwia  działanie  w  organizacjach  młodzieżowych;  wyrównuje  szanse  uczniów  i  prowadzi
profilaktykę społeczną.
            We wszystkich działaniach celem nadrzędnym szkoły jest wychowanie ucznia wszechstronnie wykształconego, dla
którego wzorem jest postać wielkiego humanisty i astronoma Mikołaja Kopernika – patrona szkoły.
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 Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.59 i 949)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz. U.  z dnia 31 sierpnia 2017 r. poz. 1658.)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań wobec szkół  i  placówek (Dz.  U.  z  dnia 28 sierpnia 2017 r.
poz.1611).

4.  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/18- pismo MEN z dnia 6 lipca  

5. Rozporządzenie MEN z dnia  24 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i  placówkach systemu oświaty
działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz. U.  z 2015 r. poz. 1250).

6. Statut Szkoły Podstawowej w Wiszniowie.
7. Program Wychowawczo- Profilaktyczny. 

Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Postanowienia  MEN w  roku szkolnym 2018/2019.
2. Plan nadzoru pedagogicznego  na rok szkolny 2019/2020. 
3. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018. 

I. Priorytety pracy szkoły   

1. Podnoszenie efektów nauczania poprzez indywidualizację pracy z uczniem.
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2. Wspieranie uczniów mających trudności w uczeniu się oraz rozwijanie uzdolnień i talentów uczniów.
3. Podnoszenie jakości edukacji włączającej.
4. Integracja zespołów klasowych i uczniów całej społeczności  szkolnej (uspołecznienie dzieci,  kultura zachowania,

współpraca w grupie). 
5. Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły. Aktywizowanie działalności Rady Rodziców.
6. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. 
7. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach (wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży niwelowanie wszelkich

przejawów  agresji  i  przemocy  w  szkole  oraz  uwrażliwienie  na  potrzeby  innych  :działania  na  rzecz  zdrowia
i bezpieczeństwa  uczniów, odpowiedzialne  korzystanie  z   mediów społecznościowych,  dbanie  o  bezpieczeństwo
uczniów w Internecie), 

8. Motywowanie uczniów do pracy poprzez organizację szkolnych konkursów interdyscyplinarnych i sportowych.
9. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
10.Podniesienie jakości Edukacji matematycznej,  przyrodniczej i informatycznej w kształceniu ogólnym. 
11.Wprowadzenie do nauczania doradztwa zawodowego.
12.Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
13.Wspomaganie  rozwoju  zawodowego  nauczycieli,  zgodnie  ze  zdiagnozowanymi  potrzebami  w  formie  szkoleń

zewnętrznych, e-szkoleń i WDN-u.
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                                                                                  Sposoby realizacji priorytetów:

Zadania Sposoby realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi 

1. Podnoszenie efektów 
nauczania poprzez 
indywidualizację pracy z 
uczniem 

- praca z uczniem zdolnym
podczas zajęć 
dydaktycznych. 
- udział uczniów w 
konkursach 
przedmiotowych i 
artystycznych 
- prezentacja talentów 
podczas imprez szkolnych 
i środowiskowych 
- zajęcia pozalekcyjne: 
wyrównawcze, koła 
zainteresowań, 

- wg planu pracy zespołów
przedmiotowych 

- wg harmonogramu 

- nauczyciele 

- wychowawcy 

- nauczyciele 
wychowawcy 

2.Wspieranie uczniów 
mających trudności w 
uczeniu się oraz 
wspieranie uzdolnień i 
talentów uczniów 

-  organizacja  i  realizacja
pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej 
-realizowanie
zindywidualizowanego
procesu kształcenia, 
form i programów 
nauczania, zajęć 
rewalidacyjnych, 

-  wg  potrzeb  przez  cały
rok 

- nauczyciele, 
- specjaliści i  pedagog

3.  Podnoszenie  jakości
edukacji włączającej

- dostosowanie i tworzenie
programów edukacyjnych 
-  organizacja  zajęć  pod
kątem  ćwiczeń,  gier,

- cały rok - wszyscy nauczyciele,
dyrekcja, pedagog
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zabaw  zespołowych  z
uwzględnieniem zadań dla
uczniów z dysfunkcjami 

4. Integracja zespołów 
klasowych, uczniów i 
całej społeczności 
szkolnej (uspołecznienie 
dzieci, kultura 
zachowania, współpraca 
w grupie). 

- wyjazdy do kina  
- wyjścia do instytucji 
pozaszkolnych 
- wyjazdy na wycieczki 
szkolne
- uroczystości szkolne 
- organizacja i 
przeprowadzenie imprez i 
zawodów sportowych w 
ramach działalności SKS
- zajęcia z pedagogiem 
- przedstawienia szkolne i 
inscenizacje 
- zorganizowanie nauki 
pływania

- zgodnie z 
harmonogramem 
- wg potrzeb 

zgodnie z 
harmonogramem 

- wg potrzeb 

zgodnie z 
harmonogramem 

- wychowawcy 
- wychowawcy 
- wychowawcy 
- nauczyciele 
- nauczyciel wf 

- pedagog 
- wychowawcy 

- nauczyciel wf 
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5.  Zaangażowanie
rodziców w życie klasy i
szkoły.  Aktywizowanie
działalności  Rady
Rodziców. 

- zorganizowanie 
otwartego szkolenia dla 
rodziców 
- zaangażowanie rodziców
do opracowania Programu 
Wychowawczo- 
Profilaktycznego
-  spotkania  rodziców  z
wychowawcą i dziećmi 
- zaangażowanie rodziców
w  uroczystości  klasowe  i
szkolne 
-  spotkania  i  warsztaty
rodziców  (  pedagog,
psycholog ) 

- wg harmonogramu 

- wrzesień

- wg potrzeb 

- wg potrzeb 

- wychowawcy 

- dyrekcja, wychowawcy

-psycholog, pedagog

-wychowawcy

6.  Monitorowanie
wdrażania  podstawy
programowej 

-  prowadzenie  stosownej
dokumentacji  rejestrującej
realizacje  podstawy
programowej 

- cały rok - dyrektor szkoły 
- nauczyciele 
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7. Profilaktyka agresji 
i przemocy 
w szkołach, wzmocnienie
bezpieczeństwa  dzieci  i
młodzieży 

- kontynuacja zadań 
wynikających z 
uczestnictwa w projekcie 
„Szkoła bez przemocy”, 
- ochrona przed agresją 
poprzez:
a) pogadanki na godz. 
wychowawczych
b) współpraca z 
policją(wydz. prewencji),
c) współpraca z 
pedagogiem szkolnym,
d) oddziaływanie n- la 
własnym przykładem
- propagowanie wiedzy na 
temat ryzykownych 
zachowań seksualnych, 
środków uzależniających, 
bezpiecznego korzystania 
z Internetu oraz 
konsekwencji prawnych i 
moralnych wynikających z
niewłaściwego 
postępowania

- wg harmonogramu 

- cały rok

- cały rok

-  wszyscy  pracownicy
szkoły 

-  nauczyciel  WDŻ,
informatyki,  wychowawcy,
pedagog

8. Motywowanie uczniów
do  pracy  poprzez
organizację  szkolnych
konkursów 

- udział uczniów w 
konkursach 
przedmiotowych i 
artystycznych
- organizacja i 
przeprowadzenie imprez i 
zawodów sportowych w 

- wg harmonogramu 

- wg planu 

- nauczyciele 

-wychowawcy

- opiekun SKS, 
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ramach działalności SKS
- promowanie sukcesów i 
osiągnięć uczniów na 
stronie szkoły, w 
środowisku lokalnym 

- cały rok
- wychowawcy, 
nauczyciele 

9. Rozwijanie 
kompetencji 
czytelniczych oraz 
upowszechnianie 
czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży 

- spotkania z 
bibliotekarzem 
- konkurs 
współzawodnictwa w 
czytelnictwie 
poszczególnych klas 
- lekcje biblioteczne 
- konkurs pięknego 
czytania 
- udział w akcjach „ Cała 
Polska czyta dzieciom”, 
„Narodowe czytanie”
„Dzień Głośnego 
Czytania”

- wg harmonogramu - nauczyciel j. polskiego

- wychowawcy, 
nauczyciele

- bibliotekarz

- rodzice, nauczyciele

10. Podniesienie jakości 
edukacji matematycznej,
przyrodniczej i 
informatycznej w 
kształceniu ogólnym 

- udział w konkursach 
przedmiotowych 
szkolnych i pozaszkolnych
- udział uczniów w 
warsztatach 
przyrodniczych
- wykorzystanie 
technologii informatycznej
w komunikacji nauczyciel-
uczeń i uczeń-uczeń

- wg harmonogramu 

- cały rok

- nauczyciele matematyki ,
przyrody , informatyki

- nauczyciele

11. Wprowadzenie 
nauczania doradztwa 
zawodowego

- zajęcia edukacyjne z 
przedmiotu doradztwo 
zawodowe

- drugi semestr - nauczyciel specjalista
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12. Wzmacnianie 
wychowawczej roli 
szkoły

- aktywny udział w 
uroczystościach 
patriotycznych, 
środowiskowych, 
szkolnych
-współpraca z GOK, 
Kościołem, absolwentami 
szkoły- wzorcami 
osobowymi 

- cały rok - nauczyciele, 
wychowawcy, dyrekcja, 
pracownicy szkoły

13. Wspomaganie 
rozwoju zawodowego 
nauczycieli, zgodnie ze 
zdiagnozowanymi 
potrzebami w formie 
szkoleń zewnętrznych, e-
szkoleń i WDN-u.

Wybór  przez  nauczycieli
sposobów doskonalenia 
z form oferowanych przez
WODN  i  inne  Placówki
Szkoleniowe 

- wg harmonogramu - wszyscy nauczyciele
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II. Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej – opiekuńczej szkoły 
Spis treści zawartych w planie

1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

1.1. Zarządzanie i organizacja
1.2.  Nauczanie
1.3.  Wychowanie
1.4.  Opieka

2. Kalendarium szkolne. 
3. Harmonogram imprez szkolnych. 
1.1. Zarządzanie i organizacja

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin
realizacji 

Przydział  obowiązków  służbowych  wszystkim
pracownikom

Dyrektor szkoły Do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły Rada pedagogiczna Do końca sierpnia
Opracowanie/modyfikacja  programu  wychowawczego,
programu  profilaktycznego,  Statutu  Szkoły,  planu  pracy
szkoły

Rada pedagogiczna (powołane komisje) Do końca sierpnia

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Do 15 września
Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej Wszyscy nauczyciele Do końca sierpnia
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Cały rok
Awans zawodowy nauczycieli Dyrektor szkoły, opiekunowie staży Cały rok
Promocja szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy nauczyciele Cały rok
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1.2.Nauczanie

                      Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizacja podstawy programowej Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych Dyrektor, przewodniczący zespołów Cały rok szkolny 
Współpraca  poradniami  psychologiczno-
pedagogicznymi  i  rodzicami  w  celu  rozpoznania
indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

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

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych Nauczyciele Cały rok szkolny 
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 
Wypracowywanie  systemów  motywujących
uczniów do nauki 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania Dyrektor szkoły, nauczyciele Według planu nadzoru 
Analiza wyników nauczania Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 
Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności
za uzyskane oceny 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Kontrola  właściwego  i  systematycznego  oceniania
uczniów przez nauczycieli 

Dyrektor szkoły Raz w miesiącu 

Obserwacje lekcji Dyrektor  szkoły Według harmonogramu 
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1.3. Wychowanie

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizowanie  programu  wychowawczego  i
programu profilaktyki szkoły 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Diagnozowanie  i  monitorowanie  zachowań
uczniów 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Organizacja  uroczystości  i  imprez
kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Współpraca  wychowawców  z  rodzicami
dzieci,  z  pedagogiem  szkolnym,  poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi 

Wychowawcy klas Cały rok 

Doskonalenie  pracy  samorządu
uczniowskiego 

Opiekun samorządu Cały rok 

Kształtowanie  tożsamości  patriotycznej,
regionalnej  i  funkcjonowanie  w  środowisku
lokalnym 

Nauczyciele Cały rok 

Edukacja  czytelnicza  ,  przyrodniczo  -
matematyczna , informatyczna

Nauczyciele  przedmiotowi,  wychowawcy,
bibliotekarz

Cały rok 

1.4.Opieka
Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Organizacja opieki pedagogicznej Wszyscy nauczyciele Cały rok 
Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wychowawcy klas Cały rok 
Objęcie  opieką  świetlicy  wszystkich  dzieci
potrzebujących 

Wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy Cały rok 

Organizacja  opieki  wychowawczej  uczniom Wychowawcy klas Cały rok 
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znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 
Zapewnienie obiadów w szkole Wychowawcy klas Cały rok 

2. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2018/2019 

Termin Zadanie
1września 2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 
3 września 2019r Narodowe czytanie
19 września 2019 r. Sprzątanie świata 
wrzesień 2019 r. Zebrania z rodzicami 
29 września 2018r.
30 września 2019 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka 
Październik 2019 r. Ślubowanie klas pierwszych 
14 października 2019 r. Dzień Edukacji Narodowej 
21 października 2019 r. Dzień Papieża Jana Pawła II 
30 października 2019 r. Pamiętamy o zmarłych, porządkowanie grobów bohaterów wojennych, zapalanie zniczy
1 listopada 2019 r. Wszystkich Świętych 
11 listopada 2019 r. Narodowe Święto Niepodległości 
 listopad 2019 r. Zebrania z rodzicami 
Listopad 2019r Pasowanie na przedszkolaka
25 listopada 2019 r. Światowy Dzień Pluszowego Misia 
28 listopada 2019 r. Andrzejki 
6 grudnia 2019 r. Mikołajki szkolne 
20 grudnia 2018 r.  Wigilie klasowe 
23 grudnia 2018 – 1 stycznia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna 
styczeń 2020r. Bal karnawałowy 
13-25 stycznia 2020 r. Ferie zimowe
21 stycznia 2020 r. Dzień Babci i Dziadka 
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styczeń Zebranie z rodzicami
    luty  2020 r. Choinka szkolna - jasełka
   lutego 2020 r. Święto Patrona Szkoły Mikołaja Kopernika 
14 lutego 2020 r. Walentynki 
marzec 2020r. Zebrania z rodzicami 
08 marca 2020 r.  Dzień Kobiet 
20 marca 2020 r. Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Samorządności
09- 14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna 
15-17 kwietnia 2020 r. Egzaminy klasy VIII
24 kwietnia 2020r. Obchody Dnia Ziemi
1 maja 2020 r. Święto pracy 
3 maja 2020 r. Święto Konstytucji 3 Maja 
maj 2020 r. Zebrania z rodzicami 
26 maja 2020 r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Mamy i Taty
1 czerwca 2020 r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka, Dzień Sportu 
9 czerwca 2020 r. Dzień bez przemocy w szkole
26 czerwca 2020r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

3. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych 

Temat  uroczystości  i
imprezy

Termin Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Uroczyste  rozpoczęcie  roku
szkolnego 

02. 09. 2019 r. apel ogólnoszkolny Dyrektor,  opiekun  SU,
wychowawcy 

Narodowe czytanie w szkole 10.09.2019 r. Zabawa literacka p. M. Jóźwiak, M. Kużniarska
Sprzątanie Świata 12. 09. 2019r. zajęcia  terenowe  poszczególnych

klas 
Opiekunowie grup wiekowych 0-
8, wychowawcy ,dyrektor, 

Dzień Chłopaka 30. 09. 2019 r. uroczystości w klasach wychowawcy klas 

Ślubowanie klas pierwszych 10. 2019 r. apel, uroczystość 
pierwszoklasistów

Samorząd Uczniowski, 
wychowawca klasy pierwszej

Pamiętamy o zmarłych 30. 10. 2019 r. porządkowanie grobów wychowawcy klas 
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Obchody  Narodowego  Święta
Niepodległości 

11. 11. 2019 r. Palenie ogniska, wieczornica K. Powęska, E. Gardziola, 
wychowawcy

Światowy  Dzień  Pluszowego
Misia 

25. 11. 2019 r. konkurs  literacko  –  plastyczny,
wystawa 

wychowawcy przedszkola

Andrzejki 28. 11. 2019 r. zabawa szkolna. wróżby A. Lizun, E. Frańczuk,M. Jóżwiak
wychowawcy klas 

Mikołajki 06. 12. 2019 r. zabawy w klasach wychowawcy klas 
Wigilie klasowe /Jasełka 20. 12. 2019 r. przyjęcia w klasach wychowawcy klas, J. Kowalczuk,

E. Wikło,M. Kużniarska, 
Choinka szkolna ... 01.2020r uroczystość ogólnoszkolna Wychowawcy  kl.  I-III,  M.

Jóźwiak, B. Poleszak
Bal karnawałowy ..01. 2020 r. zabawy w klasach wychowawcy klas 
Dzień Babci i Dziadka 21. 01. 2020 r. uroczystości w klasach 0-III wychowawcy przedszkola
Walentynki 14. 02. 2020r. poczta walentynkowa SU, J.Kowalczuk, E.Gardzioła
Święto Szkoły …. 02. 2020 r. uroczystość ogólnoszkolna D. D. Smoll,  E. Gardzioła,

 J.  Kowalczyk,  R.  Piwkowski,I.
Bełz

Święto  Wiosny  –  topienie
Marzanny / Dzień Samorządności

21. 03. 2020 r. wg odrębnego scenariusza Samorząd Uczniowski 
wychowawcy klas i przedszkola

Dzień Flagi / Święto Konstytucji
3-go Maja 

29. 04. 2020 r. apel ogólnoszkolny D. D. Smoll, J. Ślepko

Dzień Ziemi …05. 2020 r. rajd rowerowy I. Bełz
Dzień Matematyki wg odrębnego scenariusza E. Frańczuk,A.Demczuk-

Tymecka
Dzień Języków Obcych … 05.2020 r. wg odrębnego scenariusza B. Kozłowska-Leń, P. Pacaj
Dzień Mamy i Taty 26. 05. 2020 r. uroczystość ogólnoszkolna  E. Gardzioła, K. Powęska
Dzień Dziecka / Dzień Sportu 01. 06. 2020 r. uroczystości  w  klasach,  zawody

sportowe 
wychowawcy,   nauczyciel  wych.
– fiz. 

Dzień bez przemocy w szkole 09,.06.2020 r. wg odrębnego scenariusza C. Nowosad, P. Pacaj
Akcja  „Cała  Polska  czyta
dzieciom”

03-08.06.2020 r. czytanie książek M.Kuźniarska

Noc w szkole czerwiec 2020 r. wg odrębnego scenariusza B.  Poleszak,  M.  Jóźwiak,  E.
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Frańczuk,  D.  Smyk,  B.
Kozłowska-Leń

Wybory  do  Samorządu
Uczniowskiego 

czerwiec 2020r. wybory do Samorządu 
Uczniowskiego

opiekun SU

Uroczyste  zakończenie  roku
szkolnego 

26. 06. 2020 r. apel ogólnoszkolny dyrektor, opiekun SU, 
wychowawcy 

Plan opracowali: Elżbieta Gardzioła, Dariusz Smoll
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