
PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

UWZGLĘDNIAJĄCY GŁÓWNE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Plan pracy szkoły uwzględnia w szczególności:

Plan nadzoru dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021/2022, w tym: 

1) wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021,

2) podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021:

1. Szkoła  zapewnia  środki  i  warunki  pracy  niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  procesu

wychowawczo-dydaktycznego.  Nauczyciele,  uczniowie  oraz  rodzice  znają  procedury

bezpieczeństwa obowiązujące w szkole, jednak w ocenie rodziców nie zapewniają one w pełni

poczucia bezpieczeństwa.

Rekomendacje:

Zapoznanie uczniów i rodziców, zwłaszcza uczniów klas pierwszych, z procedurami zmierzającymi do

ograniczenia ryzyka zarażenia COVID-19 obowiązującymi w szkole, zwrócenie szczególnej uwagi na

bieżące stosowanie się wszystkich osób przebywających w szkole do tych procedur.

2. W  szkole  respektowane  są  przez  uczniów  normy  społeczne,  jednak  zdarzają  się  pojedyncze

przypadki łamania postanowień obowiązujących regulaminów oraz niestosownego zachowania.

Rekomendacje:

Zwrócenie  szczególnej  uwagi  przez  wszystkich  nauczycieli  na  zachowanie  uczniów  podczas

prowadzonych  zajęć,  bieżące  reagowanie  na  wszelkie  przejawy  niestosownego  zachowania,

organizowanie uczniom przerw śródlekcyjnych – gry i zabawy w miarę możliwości na zewnątrz, ścisła

współpraca wychowawców klas z pedagogiem szkolnym i psychologiem.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.

Ferie zimowe: 

17–30 stycznia 2022 r. –  lubuskie

Przerwy świąteczne:



– zimowa: 23–31 grudnia 2021 r.,

– wiosenna: 14–19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie: 25 czerwca–31 sierpnia 2022 r.

Terminy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty: 24, 25, 26 maja 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (do 8 dni):

– 15.10.2021

– 12.11.2021

– 7.01.2022

- 2.5.2022

- 24-25-26.-05.2022 egzaminy

-17.06.2022

TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

- 10-09-2021 szkolenie dotyczące szczepień

- 15.09.2021 zatwierdzające plan pracy, nadzór, plan wychowawczy,

- 18.11.2021 szkolenie – jak radzić sobie z problemami w czasie pandemii

- 13.01.2022 klasyfikacja

- 17.03.2022 śródokresowa

- 12.05.2022 rada szkoleniowa przed egzaminami

- 15.06.2022 klasyfikacyjne

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

– 01.09.2021

- 10.09.2021

- 15.09.2021

- 18.11.2021

- 13.01.2022

- 17.03.2022

- 19.05.2022



- w zależności od potrzeb inne terminy

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż

Data rozpoczęcia i zakończenia
stażu

Opiekun stażu

Bartosz Krawczyk 01.09.2021 – 31.05.2023 Grażyna Kłysz
Marta Begol 001.09.2020- 31.05.2023 Iwona Piątek

Anna Babij - dyplomowany 01.09.2020 – 31.05.2023
Agnieszka Chochoł-Waskin 01.09.2020- 31.05.2023 Beata Nowald

Ewelina Kulus 01.09.2021 – 31.05.2022 Beata Nowald

ZESPOŁY NAUCZYCIELI

Zespół Członkowie zespołu
np.:
Zespół wychowawczy

p. Dorota Sytek – przewodniczący
p. Karolina Sowińska
p. Marta Begol
p. 

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
p.Beata Nowald – przewodniczący
p. Agnieszka Chochoł-Waskin
p. Ewelina Sobczak

Zespół nauczycieli języków obcych
p. Baertosz Krawczyk – przewodniczący
p. Piotr Karoń
p. Ewelina Kulus

…

TERMINY IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Data Nazwa/rodzaj imprezy lub uroczystości Osoby odpowiedzialne za
przygotowanie

1.09.2021 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego Dyrektor Szkoły
17.09.2021 Miejskie Obchody Dnia Sybiraka Małgorzata Ladowska

11.11.2021 Szkolne Obchody Dnia Niepodległości Małgorzata Ladowska

01.03.2022 Szkolne  Obchody  Narodowego  Dnia  Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

Anna Babij

01.05.2022 Szkolne Obchody Majowych Świąt Małgorzata Ladowska

06.2022 Międzyszkolny  Konkurs  Historyczny  Wiedzy  o
Kostrzynie nad Odrą

Anna Babij

03.05.2022 Międzyszkolny konkurs historyczny Anna Babij

11.07.2022 Miejskie obchody rocznicy zbrodni Wołyńskiej Małgorzata Ladowska

21.03.2022 Wewnątrzklasowe  zabawy  „  Europlanista,  czyli
europejskie zmagania w uczniowskiej odsłonie”

Anna Babij

03.2022 Gry  terenowe  dla  klas  „  W wiosennej  podróży  po
Europie”

Małgorzata Ladowska

06.06.2022 Uroczystość Dnia Patrona Szkoły Anna Babij

05.2022 Międzyszkolny konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej  
„ Z Unią Europejską za pan brat”

Małgorzata Ladowska

24.06.2022 Uroczystość zakończenia roku szkolnego Dyrektor Szkoły



TERMINY DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH BHP

Rodzaj działania Termin Osoby odpowiedzialne
np.:
Przegląd budynku szkoły i boiska pod
kątem bezpieczeństwa

27.08.2021 Dyrektor szkoły, Kierownik
administracyjno gospodarczy,

Inspektor BHP
Próbna ewakuacja

28.09.2021
Dyrektor Szkoły

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Zadanie: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i
edukacyjne uczniów

Sposób realizacji Realizatorzy Termin

1. Analiza wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów – bieżąca 
analiza sprawdzianów.

2. Przeprowadzenie wstępnych diagnoz na początku roku szkolnego z języka 
polskiego, matematyki, języków obcych oraz wybranych przedmiotów.

3. Przeprowadzenie testów sprawdzających na koniec roku szkolnego z języka 
polskiego, matematyki, języków obcych oraz wybranych przedmiotów.

4. Analiza problemów i trudności edukacyjnych uczniów oraz ich uzdolnień na 
podstawie obserwacji własnych, informacji pozyskanych od rodziców 
uczniów, pedagoga szkolnego, psychologa i innych specjalistów. 

5. Planowanie wspomagania rozwoju i edukacji przez nauczycieli, na 
podstawie wyników analizy problemów i trudności edukacyjnych uczniów 
oraz ich uzdolnień – indywidualizacja pracy z uczniem, stosowanie 
aktywizujących metod pracy.

6. Organizacja kół zainteresowań o różnorodnej tematyce dostosowanej do 
zainteresowań uczniów.

7. Przygotowywanie uczniów do udziału konkursach przedmiotowych i 
tematycznych, organizacja konkursów szkolnych. Udział uczniów w 
projektach edukacyjnych:
 – …………………….
 – …………………….

wszyscy nauczyciele,

nauczyciele 
określonych 
przedmiotów,

wszyscy nauczyciele,

wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy klas,

dyrektor, nauczyciele,

dyrektor, nauczyciele

cały rok,

wrzesień 2021,

maj 2022,

cały rok,

cały rok,

wrzesień 2021,

wg harmonogramu

Zadanie: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i
zaangażowania społecznego

Sposób realizacji Realizatorzy Termin

1. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego podczas zajęć z 
wychowawcą, rozwijanie u uczniów umiejętności współdziałania, 
komunikowania się, dostrzegania potrzeb innych osób.

2. Zajęcia z pedagogiem szkolnym i psychologiem.
3. Organizacja spotkań z mieszkańcami – osobami zaangażowanymi w 

działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz z pracownikami ośrodka 
pomocy społecznej w ramach zajęć z doradztwa zawodowego.

4. Angażowanie uczniów w akcje i programy realizowane przez samorząd 
uczniowski oraz Szkolny Klub Wolontariatu

wychowawcy klas,

pedagog, psycholog,
wychowawcy klas, 
doradca zawodowy,

opiekun samorządu 
uczniowskiego, 
opiekun Szkolnego 
Kola Wolontariatu

cały rok,

wg harmonogramu,
wg planu zajęć,

cały rok

Zadanie: Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

Sposób realizacji Realizatorzy Termin

1. Zapoznanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym.
2. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego podczas zajęć z 

wychowawcą, zajęć profilaktycznych z pedagogiem szkolnym i 
psychologiem, lekcji i przerw śródlekcyjnych.

3. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym – organizacja spotkań z 
rodzicami, warsztatów tematycznych z psychologiem i pedagogiem.

4. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – integracja społeczności szkolnej

wychowawcy klas,
wszyscy nauczyciele,

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog,
dyrektor, wychowawcy
klas

wrzesień 2021,
cały rok,

wg harmonogramu,

czerwiec 2022

Zadanie: Działanie na rzecz edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym
osiągnięć duchowych i materialnych



Sposób realizacji Realizatorzy Termin

1. Uroczyste obchody świąt państwowych.

2. Wyjścia/wyjazdy do muzeum ………… Poznanie pamiątek historycznych w 
najbliższej okolicy.

3. „Śladami bohaterów” – stworzenie mapy pomników i nazw ulic bohaterów 
narodowych w naszej miejscowości i okolicy. Wycieczka edukacyjna 
(rowerowa) z wykorzystaniem mapy.

4. Zajęcia edukacyjne „Polskie i lokalne tradycje” – cykl zajęć realizowanych we
współpracy z lokalnym domem kultury i biblioteką pedagogiczną.

5. Wycieczki edukacyjne do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury lub 
instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki

opiekun samorządu 
uczniowskiego,
wychowawcy klas, 
nauczyciele historii,
wychowawcy klas, 
nauczyciele historii,

wychowawcy klas I–V,

wychowawcy klas VI–
VIII, nauczyciele 
historii

wg harmonogramu, 

wg harmonogramu,

kwiecień 2022,

wg harmonogramu,

wg harmonogramu

Zadanie: Kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

Sposób realizacji Realizatorzy Termin

1. Kształtowanie u uczniów wrażliwości ekologicznej poprzez rozbudzanie 
zainteresowania otaczającą przyrodą – udział w projektach ekologicznych, 
konkursach tematycznych, wycieczkach edukacyjnych.

2. Gospodarka odpadami – stworzenie w każdej sali kącika ekologicznego z 
instrukcją segregowania śmieci oraz informacjami na temat rodzajów 
opakowań i ich szkodliwości dla środowiska naturalnego.

3. Udział w akcji „Sprzątanie świata” z okazji obchodów Dnia Ziemi.

4. Organizacja Szkolnego Koła Ekologicznego.
5. Założenie szkolnego ogródka. Dbanie o posadzone rośliny, praktyczne 

poznawanie cyklu rozwoju roślin oraz warunków potrzebnych do ich rozwoju.

nauczyciele 
przedmiotów 
przyrodniczych,
wychowawcy klas I–
III,

wychowawcy klas,
dyrektor,

opiekun Szkolnego 
Koła Ekologicznego

cały rok,

październik 2021,

kwiecień 2022,

wrzesień 2021,
cały rok

Zadanie: Promocja zdrowia

Sposób realizacji Realizatorzy Termin

1. Pogadanki na temat zdrowego żywienia
2. Udział w „Programie dla szkół” – wyrabianie u uczniów nawyku codziennego 

spożywania mleka, jego przetworów, owoców i warzyw.
3. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych.
4. Organizacja szkolnych zawodów sportowych, udział w zawodach 

organizowanych przez podmioty zewnętrzne.
5. Realizacja szkolnych projektów sportowych i profilaktycznych.

6. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach zajęć z 
wychowawcą, pogadanek z pedagogiem szkolnym i psychologiem w 
zakresie zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień oraz ochrony przed 
chorobami zakaźnymi, w tym COVID-19

wychowawcy klas,
nauczyciele, dyrektor,

dyrektor,
nauczyciele w-f,

wyznaczeni 
nauczyciele,
wychowawcy klas, 
pedagog, psycholog

wg harmonogramu,
cały rok,

wrzesień 2021,
cały rok,

wg harmonogramu,

cały rok






