
Plan pracy Szkoły Podstawowej 

im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starych Bielicach 

w roku szkolnym 2021/22 

 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2021r. poz.1082) 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

- Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2021/22 

- Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej w roku szkolnym 2020/21 

 

Priorytety MEiN  w roku szkolnym 2021/22 

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia 

w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości 

o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 

patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie 

w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym 

uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

 



 

I Organizacja pracy szkoły 

 

Zadanie Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom 

Dyrektor do końca sierpnia2021r. 

Przedstawienie nowych rozwiązań prawnych 

związanych z organizacją pracy szkoły 

Dyrektor Do końca sierpnia 2021r. 

Przedstawienie wniosków ze sprawowanego 

nadzoru w roku szkolnym 2020/21 

Dyrektor Do końca sierpnia 2021r. 

Opracowanie szkolnych zestawów 

podręczników i programów nauczania 

E. Pawełczyk- przewodnicząca zespołu 

przedmiotowego 

Do końca sierpnia 2021r. 

Wdż- przedstawienie rodzicom pełnej 

informacji  o celach i treściach realizowanego 

programu nauczania, podręcznikach i 

środkach dydaktycznych. Informacja 

przekazana rodzicom poprzez e- dziennik 

A. Marciniak Do końca sierpnia 2021r. 

BHP - zapewnienie zdrowych i higienicznych 

warunków nauki, pracy, bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego- przegląd szkoły 

Inspektor bhp Do końca sierpnia2021r. 

Opracowanie sposobu realizacji wniosków 

nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 

2020/21 

Członkowie rady pedagogicznej- K. 

Rodziewicz 

Do 15 września2021r. 

Ustalenie organizacji doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

Lider WDN DO 15 września 2020r. 

 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły Dyrektor, nauczyciele Do końca sierpnia  2021r. 

Opracowanie oraz przedstawienie radzie 

rodziców programu profilaktyczno- 

wychowawczego 

Pedagog, wychowawcy kl. I- VIII Do 15 września 2021r. 

Podjęcie uchwały Rady Rodziców w 

porozumieniu z radą pedagogiczną odnośnie 

programu wychowawczo- profilaktycznego 

Dyrektor, pedagog Do 30 września 2021r. 



Przeprowadzenie próbnej ewakuacji Dyrektor, inspektor bhp do 30 listopada 

Awans zawodowy nauczycieli, ocena pracy Dyrektor Cały rok 

Opracowanie i przedstawienie Planu Nadzoru 

Pedagogicznego 

Dyrektor Do 15 września 2021r. 

Opracowanie WSDZ E. Pawełczyk  Do 15 września 2021r. 

Powołanie komisji stypendialnej, zdrowotnej i 

zespołu powypadkowego 

Rada Pedagogiczna Do 31 sierpnia 2021r. 

Przedstawienie szczegółowej analizy 

wyników egzaminu ósmoklasisty 

M. Włodarczyk 

P. Maciążek 

Ż. Szybista 

M. Ryfun 

Do 15 września 2021r. 

Wprowadzenie zmian w dokumentach 

szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa 

oświatowego: statut, regulaminy, procedury. 

Dyrektor  

Wicedyrektor  

Zespoły zadaniowe 

Do 30 września 2021r. 

Przedstawienie wniosków o przyznanie 

nauczycielom nagród i innych wyróżnień 

Dyrektor  Do 6 października 2021r. 

Opracowanie arkusza na nowy rok szkolny 

2022/2023 

Dyrektor, wicedyrektor Marzec 2022 

Przeprowadzenie rekrutacji do klasy I Dyrektor, komisja rekrutacyjna Kwiecień 2022 

Nauczanie 

 

Zadanie Osoba odpowiedzialna Termin  

Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, 

także próbnych. Opracowanie harmonogramu, 

analiz  wyników, wdrożenie wniosków do 

realizacji 

P. Maciążek 

Leszek Majewski 

Żanetta Szybista 

M. Włodarczyk 

Cały rok szkolny 

Opracowanie planów pracy zespołów 

zadaniowych 

Przewodniczący zespołów zadaniowych Do 15 września 2021r. 

Przygotowanie dokumentacji pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej: wnioski na 

zajęcia pozalekcyjne, zgody rodziców, 

decyzje dyrektora, uzupełnienie teczek z 

Pedagog, wychowawcy klas, specjaliści Do 6 września 2021r. 



pomocy psychologiczno- pedagog. 

Przygotowywanie uczniów do konkursów 

kuratoryjnych 

Nauczyciele przedmiotowy: j. polski, 

matematyka, geografia, chemia, biologia, j. 

angielski 

Wrzesień- październik 2021r. 

Przygotowywanie uczniów do konkursów 

szkolnych, gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich i krajowych 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Przygotowanie konkursów gminnych i 

powiatowych w szkole 

Chętni nauczyciele Cały rok 

Badanie wyników nauczania, ich analiza i 

bieżące wdrażanie wniosków opracowanych 

przez wyznaczonych nauczycieli. 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

przedmiotowcy: j. polski, matematyka,            

j. angielski, biologia, geografia, fizyka, 

historia, chemia 

Wrzesień-  październik 2021r. 

Kontrola właściwego i systematycznego 

oceniania uczniów przez nauczycieli 

Dyrektor, wicedyrektor Cały rok szkolny 

Obserwacje lekcji, zajęć dodatkowych, 

imprez, uroczystości szkolnych, dyżurów 

Dyrektor, wicedyrektor Cały rok szkolny 

 

 

 

Wychowanie 

Zadanie Osoba odpowiedzialna Termin 

Systematyczna realizacja programu 

wychowawczo – profilaktycznego szkoły 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Opracowanie klasowych planów 

wychowawczych 

Nauczyciele wychowawcy Wrzesień 2021 

Integracja zespołów klasowych i całej 

społeczności szkolnej 

Wychowawcy klas Cały rok szkolny 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań 

uczniów 

Pedagog, wychowawcy klas Cały rok szkolny 

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego 

kierunku kształcenia i wyboru zawodu 

Nauczyciel doradztwa zawodowego, 

wychowawcy klas, nauczyciele 

Cały rok szkolny 



Doskonalenie pracy Samorządu 

Uczniowskiego. Przygotowanie dzieci i 

młodzieży do działalności wolontariackiej. 

Opiekun S.U Cały rok szkolny 

Bezpieczne korzystanie z technologii 

informatycznych 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły Wychowawcy, nauczyciele, dyrektor Cały rok szkolny 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, 

regionalnej i funkcjonowanie  

w środowisku lokalnym 

Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciel 

historii 

Cały rok szkolny 

Organizacja wycieczek szkolnych pod kątem 

realizacji priorytetów wyznaczonych przez 

MEiN na rok szkolny 2021/22 

Wychowawcy Cały rok szkolny 

 

 

 

 
II KALENDARIUM SZKOLNE 

 

1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze trwać będą od 01 września 2021 r. do 24 czerwca 2021 r. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

I semestr: od 01 września 2021 r. do 19 stycznia 2022 r. 

II semestr: od 20 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. 

 

3. Kalendarz roku szkolnego: 

1 września 2021r. - rozpoczęcie roku szkolnego 

14 października 2021r. - Dzień Edukacji Narodowej 

23-31 grudnia 2021r. - przerwa świąteczna 

6 stycznia 2022r. - Święto Trzech Króli 

31 stycznia-14 lutego 2022r. - ferie zimowe 

14-19 kwietnia 2022r. - wiosenna przerwa świąteczna 

3 maja 2021 -  święto konstytucji 3 maja 

24,25,26 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty 



13,14,15 czerwca 2022r. - dodatkowy egzamin ósmoklasisty 

16 czerwca 2022r. - Boże Ciało 

 

 

4. Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych tzw. dni dyrektorskie 

 

15 października 2021r, 12 listopada 2021r., 7 stycznia 2022, 2 maja, 17 czerwca 2022r. 

24-26 maja- egzamin ósmoklasisty 

 

5. Terminarz:  

TERMIN ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 

01 września  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021: 

kl. IA, IB, II A godz. 10:30 

kl. IC ,IIB,  IIIA, III B- godz. 11:00 

kl. VII, VIIIA, VIIIB- 9:30 

kl. IVA, IVB, V, VI  godz. 9:00 

dyrektor, 

nauczyciele 

Obowiązuje ubiór 

galowy kl.Ia, b,c 

Koszulki – pozostali 

uczniowie 

8 września 

2021 

Zebrania z rodzicami (klasy I – III) – godz. 16:00 

 
Zebrania z rodzicami (klasy IV – VIII)- godz. 17:00 

 

Na zebraniach wybory Rad Oddziałowych, 

Zapoznanie rodziców m.in. ze statutem szkoły, załozeniami programu wychowawczo – 

profilaktycznego, WZO, PZO, regulaminem świetlicy, procedurami obowiązującymi w szkole 

Badania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach realizacji programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły, przedstawienie propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-  

Zebranie informacji nt. pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

wychowawcy klas 

Dokumentacja z 

zebrań (opis w e-

dzienniku) 

15 września  Rada Pedagogiczna Dyrektor szkoły 

Zatwierdzenie 

dokumentów: WDN, 

Sposoby 

wykorzystania 
wyników nadzoru. 

Planu Pracy Szkoły. 

Przedstawienie 

propozycji Planu 



TERMIN ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 

wychowawczo- 

profilaktycznego 

29 września  Spotkania zespołów zadaniowych- online Przewodniczący zespołów  

Do 5 

października 
Badania edukacyjne w klasach IA, IB, IC, IVA, IVB, VIII A, VIIIB 

nauczyciele uczące  

w poszczególnych klasach 

Analiza i wnioski z 

przeprowadzonych 

badań 

6 października Rada Pedagogiczna Dyrektor szkoły 

Przedstawienie Planu 

Finansowego, 

propozycje nagród 

październik Szkolne etapy konkursów kuratoryjnych Dyrektor   

20 
października 

Zebranie informacyjne z rodzicami Wychowawcy klas 
Kl.I-III- 16.30 
Kl.IV-VIII- 17.00 

27 

października  
Spotkania zespołów zadaniowych- online Przewodniczący zespołów   

1 grudnia  Spotkania zespołów zadaniowych- online Przewodniczący zespołów  

21 grudnia Zebranie z rodzicami- przedstawienie zagrożeń, ocen proponowanych Wychowawcy, nauczyciele 
Kl.I-III- 16.30 

Kl.IV-VIII- 17.00 

19 stycznia Rada pedagogiczna- klasyfikacyjna Dyrektor Godz. 13.30 

26 stycznia Zebranie z rodzicami- podsumowanie I semestru Wychowawcy 
Kl.I-III- 16.30 

Kl.IV-VIII- 17.00 

23 marca Zebranie z rodzicami online wychowawcy  16.30- 17.30 

30 marca Spotkania zespołów zadaniowych- online Przewodniczący zespołów  

27 kwietnia  Spotkania zespołów zadaniowych- online Przewodniczący zespołów  



TERMIN ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 

11 maja Zebranie z rodzicami- proponowane oceny roczne Wychowawcy, nauczyciele 
Kl.I-III- 16.30 

Kl.IV-VIII- 17.00 

25 maja Spotkania zespołów zadaniowych- online Przewodniczący zespołów  

 Termin egzaminów ósmoklasisty Dyrektor  

10 czerwca Wystawianie ocen nauczyciele  

13-15 czerwca Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dyrektor  

15 czerwca  Rada pedagogiczna- klasyfikacyjna dyrektor  

24 czerwca Zakończenie roku szkolnego Wychowawcy, dyrektor  

28 czerwca  Rada pedagogiczna- podsumowująca dyrektor  

 


