
 

 

Roczny plan pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie  na rok szkolny 2021/2022 

 

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 2019 r. poz. 2215 ze zm.), statut szkoły, 

 program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

 kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 

 

Cele do realizacji w roku szkolnym 2021/2022: 

 

a) działanie na rzecz edukacji patriotycznej oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych, szersze i 

przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych, 

b) wychowanie do wartości – do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego 

i dbałości o zdrowie, 

c) zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz 

poczucia bezpieczeństwa uczniów, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, 

d) roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne, 

e) wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

 

 



 

 

1. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.). 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 

 

Termin Zadanie 

01.09.2021 r. początek roku szkolnego  

Godz. 8.30 - oddział przedszkolny 3 i 4-latki w sali gimnastycznej 

Godz. 9.00 - oddział przedszkolny 5 i 6-latki w sali gimnastycznej 

Godz. 10.00 - klasa I w sali gimnastycznej 

- klasa IV w sali lekcyjnej na 1 piętrze 

Godz. 10.45 - klasa II w sali gimnastycznej 

- klasa V w sali lekcyjnej na 1 piętrze 

- klasa VIII w sali lekcyjnej na 1 piętrze 

Godz. 11.30 - klasa III w sali gimnastycznej 

- klasa VI w sali lekcyjnej na 1 piętrze 

- klasa VII w sali lekcyjnej na 1 piętrze 

Msza święta w intencji dzieci odprawiona zostanie o godzinie 9.00 w kościele parafialnym w Mełgwi. 

 

Do szkoły wchodzą tylko uczniowie. Z rodzicami wchodzą jedynie uczniowie klasy 1, „zerówki” 

i oddziału przedszkolnego.  Z jednym dzieckiem 1 rodzic. 

Do 31. 09. 2021 r. Wybory do SU 

11.11.2021r. Rocznica Odzyskania Niepodległości – dzień wolny od zajęć 

13.12.2021r. Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze 

23.12.2021r. – 01.01. 2022 r. Zimowa  przerwa świąteczna 

06.01.2022r. Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

do 24.01.2022r. Wystawienie ocen za I półrocze 

25.01.2022r. Klasyfikacja za I półrocze 

14.02. – 27.02.2022r.  Ferie zimowe 



 

 

14.04.–19.04. 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

03.05.2022r. Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień wolny od zajęć 

14.05. 2022r. Informacja o przewidywanych ocenach końcowych 

24.05. – 26.05.2021r. Egzaminy ósmoklasisty 

13.06.2022r. Wystawienie ocen końcowych 

14.06. 2022 r. Konferencja klasyfikacyjna 

16.06.2022r. Boże Ciało – Dzień wolny od zajęć 

24.06.2022r. Zakończenie roku szkolnego 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

 

Lp. Data Uzasadnienie 

1.  15.10.2021r. (piątek) Dzień po Dniu Nauczyciela 

2.  12.11. 2021r. (piątek) Dzień po wolnym 11.11.2021r. (czwartek) 

3.  07.01.2022r. (piątek) Dzień po wolnym 06.01.2022r. (czwartek) 

4.  02.05.2022r. (poniedziałek) Dzień przed wolnym 03.05.2022r. (wtorek) 

5.  24.05.2022.r (wtorek) Egzamin ósmoklasisty 

6.  25.05.2022r. (środa) Egzamin ósmoklasisty 

7.  26.05.2022r. (czwartek) Egzamin ósmoklasisty 

8.  17.06.2022r. (piątek) Dzień po Święcie Bożego Ciała 

 

 

 

 

 

 



 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania Termin Osoby odpowiedzialne 

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 01 września Dyrektor szkoły wychowawcy klas 

Dzień Chłopaka 30 września wychowawcy klas 

Ślubowanie klasy 1,  Dzień Nauczyciela 14 października 

 

p. Anna Tarkowska 

Samorząd Uczniowski- p. A. Iwaniak-Wiśniewska,  

p.K. Szajewska-Gała 

Szkolne obchody  Dnia Niepodległości 10 listopada Wystawa prac plastycznych i podsumowanie konkursu” 

Ilustracja do pieśni patriotycznej” p. E. Mazur, udział w akcji 

–Szkoła do hymnu p. A. Bąbik 

Andrzejki 29 listopada Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wychowawcy klas 

Mikołajki 6 grudnia wychowawcy klas 

Spotkanie opłatkowe grudzień p. A. Iwaniak-Wiśniewska 

Szkolna choinka Styczeń wychowawcy klas 

Dzień Babci i Dziadka 21 stycznia wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas I - III 

Poczta Walentynkowa 11 lutego Samorząd Uczniowski 

Dzień Kobiet 08 marca Wychowawcy klas 

Pierwszy Dzień Wiosny 21 marca Samorząd Uczniowski 

Spotkanie wielkanocne 13 kwietnia p. Anna Kurys klasa III 

Dzień Ziemi 22 kwietnia p. H. Winiarz-Motyl - klasa V i VI 

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja 04 maja p. K. Szajewska-Gała,  p.E. Sawicka- klasa VII 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 24 czerwca Dyrektor szkoły,  p. Urszula Fularska 

 

 

 



 

 

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ 

 

Lp. Miesiąc/data Nazwa uroczystości/konkursu/wycieczki itp. Odpowiedzialny 

1 Październik Dzień tabliczki mnożenia A. Motyl 

2 Cały rok szkolny Cukierek za zagadkę klasa 4 - konkurs A. Motyl 

3 październik - 

czerwiec 

Mistrz Rachunków - konkurs klasy 4- 8 A. Motyl 

4 styczeń-luty Spartakiada uczniów klas I-III E. Mazur 

5 I semestr Konkurs recytatorski poświęcony patronowi Szkoły H. Winiarz-Motyl 

M. Momot-Kowalczuk 

6 I semestr Gminny konkurs recytatorski z języka angielskiego Urszula Fularska 

7 listopad Szkolny konkurs plastyczny ,,Ilustracja do pieśni 

patriotycznej” oraz pokonkursowa wystawa prac 

plastycznych 

Edyta Mazur 

 

 

 

 



 

 

2. Podnoszenie jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 

 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Zapoznanie nauczycieli z planem nadzoru pedagogicznego na 

rok szkolny 2021/22.   

dyrektor   Do końca września  2021r. 

2. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego – wnioski i 

rekomendacje w roku szkolnego 2021/2022. 

dyrektor  styczeń 2022r. / czerwiec 2022r. 

3.   Realizacja innowacji pedagogicznej „Wędrówki z legendą po 

Polsce” 

A. Wiśniewska maj 2022 

4. Przeprowadzenie diagnoza przedmiotowych i uwzględnienie 

wyników diagnoz w pracy dydaktycznej. 

Nauczyciele przedmiotów Wrzesień 2021 

5. Dokonanie analizy egzaminu ósmoklasisty. Zespół nauczycieli Październik 2021 

6. Przeprowadzenie  minimum dwóch egzaminów próbnych w 

ramach przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. 

Nauczyciel j. polskiego, 

matematyki, j. angielskiego 

Listopad 2021, marzec 2022 

7. Realizacja projektów –Czytanie daje moc, Czytam z klasą A. Iwaniak-Wiśniewska,  

A. Tarkowska 

Cały rok 

8. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom z dysfunkcjami poprzez organizację zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, 

logopedycznych, konsultacji . 

 Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Cały rok 

9. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez przygotowywanie 

ich do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych, konkursach artystycznych. 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

Cały rok 

 

3. 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 2021r., luty 2022r.,  



 

 

2. Kontrola badań okresowych i organizacja szkoleń z zakresu bhp. dyrektor, nauczyciele wrzesień 2021r. 

3. Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych. dyrektor, nauczyciele sierpień 2021r. 

4. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły. Nauczyciel edb do  końca listopada 2021r. 

5. Prowadzenie działań w ramach programu wychowawczo-

dydaktycznego. 

nauczyciele wrzesień 2021r. – czerwiec 2022 r. 

6. 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 2021r. 

7. 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 2021r. 

8. Promowanie zasad dbałości o zdrowie: 

 kontynuacja akcji „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”, 

  realizacja programy MEiN wsparcia uczniów po okresie 

pandemii (związane zarówno ze zdrowiem i z kondycją 

fizyczną uczniów, jak i z udzielaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej) 

 wdrażanie procedur związanych z epidemią Covid 

 długa przerwa na świeżym powietrzu 

  organizacja i udział uczniów w zawodach sportowych 

 

wychowawcy klas,  

nauczyciele w-f 

wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022 r. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Zarządzanie szkołą w roku szkolnym 2021/2022 

 

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Działanie zespołów nauczycieli: 

 Zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 

przedszkolnego 

 

 Zespół nauczycieli uczących w klasach IV-VI 

 

 Zespół nauczycieli uczących w klasach VII-VIII 

 

Przewodniczący: Anna Kurys 

 

 

Przewodniczący: Edyta Mazur 

 

Przewodniczący: Urszula Fularska, 

na bieżąco zgodnie z planem pracy 

 

 Działanie zespołów zadaniowych: 

 

 Zespół do opracowania tygodniowego planu zajęć 

 

 Zespół ds. statutu 

 

 Zespół ds. programu profilaktyczno-wychowawczego 

 

 Zespół opracowujący plan pracy szkoły 

 

 

M. Kosmala, A. Krasucka-Chyćko 

 

M. Kosmala, A. Krasucka-Chyćko 

 

A. Iwaniak-Wiśniewska, E. Mazur 

 

M. Kosmala, A. Krasucka-Chyćko 

 

 

do 3 września 2021r. 

 

wrzesień 2021r. 

 

wrzesień 2021r. 

 

do 14 września 2021r. 



 

 

2. Promocja szkoły w środowisku poprzez: 

 upowszechnianie i prezentowanie osiągnięć szkoły w 

formie publikacji w prasie, mediach społecznościowych, 

udział uczniów w przeglądach i festiwalach, 

 pozyskiwanie sponsorów i osób wspierających 

działalność szkoły: 

 współpracę ze środowiskiem lokalnym: 

 z organem prowadzącym, 

 z policją, ze strażą pożarną, 

 z instytucjami kultury,  

 innymi szkołami, ze szkołami zawodowymi 

dyrektor, nauczyciele cały rok szkolny 

 

3. Baza szkoły: 

 wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej o nowości 

wydawnicze, kanon lektur szkolnych, 

 doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt 

multimedialny, narzędzia i środki technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (do wykorzystania 

również podczas realizacji nauczania zdalnego), 

 zakup sprzętu sportowego, 

dyrektor,  nauczyciele biblioteki, 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

4. System komunikacji i obiegu informacji w szkole: 

 obieg informacji pomiędzy uczniami i rodzicami 

poprzez dziennik elektroniczny, Classroom,  

 wprowadzenie systemu szybkiej komunikacji z 

rodzicami w związku z pandemią koronawirusa,  

 obieg  informacji w obrębie rady pedagogicznej poprzez 

służbowe konta gmail,  

dyrektor, nauczyciele  cały rok szkolny  



 

 

 prowadzenie strony internetowej i Fanpage’a szkoły  

 przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom. 

5. Współpraca z Radą Rodziców 

 wybór rady rodziców w roku szkolnym 2021/2022, 

 zatwierdzenie i opiniowanie w ramach kompetencji 

Rady Rodziców-program wychowawczy, plan 

finansowy szkoły, dni wolne 

 wspólne organizowane uroczystości szkolnych 

dyrektor, Rada Rodziców, nauczyciele cały rok szkolny 

6. Inne zadania realizowane w ramach zarządzania: 

 

 opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły 

  umożliwienie nauczycielem zdobywania dodatkowych 

kwalifikacji, zdobywania niezbędnej wiedzy i 

umiejętności do pracy dydaktyczno-wychowawczej  

poprzez planowanie doskonalenia nauczycieli 

 dokonywanie oceny pracy nauczycieli, 

 wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i 

dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego, w tym 

w związku z możliwością realizacji nauczania zdalnego 

(regulaminy, procedury), opracowanie rocznego planu 

pracy szkoły, 

  przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas 

pierwszych. 

 

 

dyrektor szkoły 

 

do 30 września 2021 r. 

 

cały rok szkolny,  

 

 

terminy zgodne z przepisami prawa 

oświatowego cały rok szkolny 

 

 

 

wrzesień 2021 r. 

 

 

do 15 września 2021r. 



 

 

marzec/kwiecień 2022r. 

 

5. Organizacja zajęć związanych z opieką 

 

Lp. Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

1. Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci kl. 1 - 3 potrzebujących 

takiej opieki. 

 opiekunowie świetlicy cały rok 

2. Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej. 

wychowawcy klas, 

pedagog 

cały rok 

3. Zapewnienie obiadów w szkole. dyrektor szkoły cały rok 

4.   Zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy uczniom, szczególnie w 

sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

 Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie 

wsparcia psychologicznopedagogicznego oraz podjęcie 

adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb działań. 

 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. 

 Podejmowanie działań integrujących zespół klasowy. 

wychowawcy klas cały rok 

 

 

 

 



 

 

6. Terminarz zebrań rad pedagogicznych  

 

Lp. Termin Rodzaj zebrania 

rady pedagogicznej 

Tematyka 

1. 27 sierpnia 2021r. Organizacyjne - omówienie kierunków polityki oświatowej państwa 

-  przedstawienie wyników nadzoru pedagogicznego,  

- przydział czynności nauczycielom, 

- zaopiniowanie planów pracy szkoły, tygodniowego planu zajęć, 

zmiany w organizacji pracy szkoły 

 

2. 14 września 2021r.  - ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, 

- przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 

2021/22. 

3. listopad szkoleniowa -  szkolenie: Jak oceniać osiągniecia uczniów i zachowanie? 

4. 23 listopada 2021r.  - szkolenie: Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

- informacja o bieżących wynikach nauczania, 

5. grudzień 2021 r. szkoleniowa - szkolenie:  Interpretacja  i wykorzystanie wyników egzaminów 

zewnętrznych w szkole podstawowej. 

 

6. 25 stycznia 2022r. klasyfikacyjne  - klasyfikacja za I półrocze, 

7. 24 kwietnia 2022r.  - zaopiniowanie organizacji pracy szkoły (projekt) 

-  informacja o bieżących wynikach nauczania, 

8. 14 czerwca 2022r. klasyfikacyjne - klasyfikacja roczna 

9. 24 czerwca 2022r. podsumowujące - podsumowanie pracy szkoły 

 

 

 



 

 

 

 


