
 
 

PLAN  PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBRZYJAŁOWIE 

na  rok szkolny 2021/2022 

 

Skład zespołu: Krystyna Nizińska, Bożena Żelechowska  

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

➢ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. 

➢ Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022 

➢  Koncepcję funkcjonowania i rozwoju pracy szkoły. 

➢ Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2021/2022. 

 

I.  ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Zakładane efekty Sposób dokumentowania 

1 2 3 4 5 6 

1. Zapoznanie z planem nadzoru 

pedagogicznego na rok szkolny 

2021/2022 

 

-  Opracowanie planu 

nadzoru 

pedagogicznego                        

i przedstawienie                

go członkom Rady 

Pedagogicznej.  

Dyrektor szkoły 

 

 

Wrzesień  

 

 

 

- Przemyślane  działania 

podejmowane w szkole.  

 

 

Plan nadzoru 

 

2. Aktualizacja dokumentów 

szkoły i dostosowanie ich                     

do obowiązującego prawa. 

- Przygotowanie  

propozycji zmian                    

w zapisach statutu. 

Dyrektor szkoły                          

Zespół do spraw 

nowelizacji statutu                    

Rada Pedagogiczna  

Wrzesień  - Podniesienie jakości 

pracy szkoły. 

Uchwały 

Protokół  

3. Monitorowanie wdrażania  

podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. Analiza 

stopnia realizacji podstawy 

programowej.   

- Obserwacje lekcji                   

- Ankietowanie                                     

- Analiza dokumentów. 

Dyrektor szkoły 

 

Cały rok 

 

- Systematyczna realizacja 

podstawy programowej.  

Zapisy w dzienniku 

Obserwacja 

Protokół  

 

 



 
 

II.   DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

1. Diagnozowanie umiejętności 

uczniów. 

 

 

 

 

 

Sprawdziany diagnostyczne: 

- diagnoza wstępna w grupie 

„0”,  w kl. I oraz w klasie IV                                    

z  j. polskiego, matematyki,                

j. angielskiego, przyrody. 

R. Szczytnowska 

B. Żelechowska 

A. Szabłowska 

A. Sobczyńska 

M. Chojnowski 

B. Szymanowski 

Wrzesień 

Październik 

-   Uzyskanie informacji o 

poziomie wiedzy                                                                                               

i umiejętności uczniów.  

 

Zestawienie wyników 

sprawdzianów 

Protokół 

- Sprawdziany na I półrocze                 

i koniec I etapu edukacyjnego 

w klasie III. 

- Egzamin próbny w klasie VII 

i VIII (j. polski,                            

j. angielski, matematyka)                 

na I półrocze  i  koniec roku 

szkolnego. 

- Przygotowanie i organizacja 

przebiegu egzaminu 

ósmoklasisty. 

- Dokładna analiza 

sprawdzianów                                       

i ich omówienie na zebraniu 

Rady Pedagogicznej. 

K. Nizińska 

A. Szabłowska 

M. Chojnowski 

A. Sobczyńska 

 

Styczeń 

Maj 

 

 

Październik 

Styczeń 

Marzec 

Wg harmonogramu 

ogłoszonego                                  

przez  CKE 

- Wychwytywanie braków i 

opracowanie planów poprawy. 

Raporty  

Protokół 

2.  Zapoznanie  rodziców                     

i uczniów z dokumentacją regulującą  

pracę szkoły. 

 

Przedstawienie uczniom                        

i rodzicom:  

-  wymagań edukacyjnych, 

-  Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania, 

-  Przedmiotowego Systemu 

Oceniania, 

-  Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego, 

- Planu pracy wychowawcy 

klasy, 

- Statutu Szkoły, 

 Dyrektor szkoły 

Wychowawcy 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wrzesień - Rodzice znają dokumentację 

szkoły i mogą wpływać na jej 

realizację. 

- Uczniowie i rodzice znają 

zasady oceniania oraz formy 

pomocy oferowanej przez szkołę. 

Zapisy w dziennikach.   

               



 
 

- Regulaminów i procedur. 

- Poinformowanie rodziców                

o formach udzielania pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

3. Organizowanie różnych form 

aktywności dla uczniów 

zainteresowanych, uzdolnionych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Konkurs  Mistrz Języka 

Angielskiego. 

M. Chojnowski Maj - Zainteresowanie                       

j. angielskim. 

Wyniki konkursu 

Protokół 

- Wojewódzkie Konkursy 

Przedmiotowe: j. angielski, 

matematyka, j. polski, chemia.  

M. Chojnowski 

A. Szabłowska 

A. Sobczyńska 

K. Klepacka  

Zgodnie z terminarzem  - Zainteresowanie 

wymienionymi przedmiotami. 

Wyniki konkursu 

Protokół 

- Konkurs matematyczny 

KANGUR. 

A. Sobczyńska Marzec - Zainteresowanie matematyką. Wyniki konkursu 

Protokół 

- Konkurs recytatorski „Baje, 

bajki, bajeczki”. 

 

R. Szczytkowska 

A. Szabłowska 

K. Nizińska, 

B. Żelechowska 

Dostosowany                          

do  konkursu gminnego 

- Podniesienie  poziomu 

recytacji. 

Wyniki konkursu 

Protokół 

 Konkursy literackie:                          

- „Książki do przeczytania”. 

-  „Redagowanie listu                               

do ulubionego pisarza”. 

A. Szabłowska 

 

Cały rok 

 

- Zainteresowanie  

j. polskim. 

Protokół  

- Szkolny turniej tenisa 

stołowego. 

- II  Memoriał                                          

im.  A. Milewskiego                         

w Tenisie Stołowym. 

 Dyrektor szkoły 

 

K. Klepacka 

Październik 

 

Maj  

- Podniesienie umiejętności 

sportowych. 

- Upamiętanie  rocznicy śmierci 

dyrektora szkoły.  

Sprawozdanie 

Informacja  na  stronie 

internetowej szkoły. 

 - Prowadzenie kół 

zainteresowań: 

matematycznych,  języka 

angielskiego,  SKS-u. 

- dodatkowych zajęć                        

w ramach programu MEiN  

AWF „Aktywny powrót                 

do szkoły”.  

K. Nizińska  

A. Sobczyńska 

M. Chojnowski 

K. Klepacka 

 

Cały rok 

 

 

- Rozwijanie                      

zainteresowań uczniów.                                                                                                                                                                                                                      

- Poprawa stanu                          

kondycji fizycznej dzieci. 

Zapisy                                                

w dziennikach 

Sprawozdania 

 



 
 

4.  Działania skierowane 

na poprawę umiejętności     ortografi

cznych uczniów. 

- Zorganizowanie Szkolnego 

Konkursu Ortograficznego                              

w  kl. IV-VIII „Mistrz 

ortografii”. 

A. Szabłowska Maj - Podniesienie poziomu 

znajomości ortografii                                     

i interpunkcji wśród uczniów.  

Wyniki konkursu 

Protokół 

5. Rozszerzenie działań                   

w zakresie rozwijania kompetencji 

czytelniczych.                      

 

- Miesięczne indywidualne 

wykazy czytelnictwa uczniów 

w klasach. 

Wychowawcy  

kl. I-VIII  

A. Szabłowska 

Cały rok  Podniesienie poziomu 

czytelnictwa. 

 Sprawozdanie 

- Uczestnictwo uczniów                       

w lekcjach bibliotecznych. 

- Udział w akcji „Narodowe 

czytanie”.                                            

- Upowszechnianie czytania 

książek przez zaproszonych 

gości. 

- „Kwadrans z książką”                            

w oddziałach  przedszkolnych 

- czytanie książek przez 

uczniów                      ze 

starszych klas. 

- Zorganizowanie akcji “Noc 

Bibliotek” oraz “Przerwa na 

czytanie”. 

A. Szabłowska 

Wychowawcy 

kl. I-VIII 

A. Szabłowska 

 

W ciągu roku szkolnego  

Wrzesień 

 

 

 

 

Październik   

 

 

 

  

- Uczniowie znają zasady 

korzystania z biblioteki.  

- Podniesienie kompetencji 

czytelniczych.  

 

Zapisy                                     

w dziennikach 

 

 Sprawozdania 

6. Organizowanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

- Uczestnictwo uczniów                                  

w dodatkowych zajęciach:  

wyrównawczych, korekyjno-

kompensacyjnych, 

terapeutycznych, 

logopedycznych,   

wspomagających z:                                    

j.  polskiego w kl. IV i VII,                           

j. angielskiego w kl. IV i V,  

matematyki w kl. VII.                                  

- Dostosowanie wymagań                

do potrzeb uczniów,                                  

z uwzględnieniem wskazań 

K. Nizińska 

M. Biedrzycka 

B. Dębowska 

A. Szabłowska 

M. Chojnowski  

A. Sobczyńska 

 

 

Nauczyciele 

uczący w danym 

oddziale . 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

Wrzesień – Grudzień  

- Zapewnienie wsparcia uczniom 

z uwzględnieniem zróżnicowania 

ich potrzeb rozwojowych                                          

i  edukacyjnych. 

-  utrwalenie wiadomości                              

i umiejętności                               

z wybranych przedmiotów.  

Zapisy                                            

w dziennikach 

Dokumentacja PPP  

Sprawozdania 

Protokół  



 
 

 

III   WYCHOWANIE I OPIEKA 

 

 

1. Wykorzystanie w procesach 

edukacyjnych narzędzi                                         

i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na 

odległość.   

 

 

 - Przeprowadzenie  lekcji 

wychowawczych poświęconych 

bezpiecznemu korzystaniu                         

z mediów społecznościowych. 

 

Wychowawcy  

Cały rok 

 

 

 

- Podejmowane  działania 

wychowawcze sprzyjają  

kształtowaniu właściwych 

postaw i zachowań uczniów. 

Zapisy                                     

w dziennikach 

Plan pracy 

wychowawczej 

 

- Organizacja apelu „Bezpieczeństwo 

w Internecie”. 

A. Sobczyńska 

M. Chojnowski 

Według potrzeb - Większa świadomość 

możliwości potencjalnych 

zagrożeń. 

Zapisy                                        

w dziennikach 

 

2. Organizowanie warunków  

sprzyjających  rozwojowi  

samorządności. 

 

 

- Przeprowadzenie wyborów                       

do Samorządów Klasowych, Rady 

Samorządu Uczniowskiego, 

reprezentacji do pocztu 

sztandarowego,. 

- Opracowanie i realizacja rocznego 

planu pracy SU. 

Opiekun SU 

Wychowawcy  

Wrzesień 

 

Cały rok 

 

- Wzmocnienie roli 

Samorządu Uczniowskiego 

jako organu szkoły. 

Zapisy                                      

w dziennikach 

Plan pracy SU 

Sprawozdanie 

 

3. Działania ukierunkowane  

na prawidłową  realizację 

obowiązku szkolnego.  

 

- Opracowanie procedur                                 

w zakresie poprawy frekwencji 

uczniów w kl. II i III. 

- Stałe monitorowanie uczęszczania 

uczniów na zajęcia. 

-  Podjęcie działań interwencyjnych     

w przypadku, gdy uczeń                                

nie uczęszcza na lekcje.  

Wychowawcy  

Dyrektor szkoły 

 

 

Październik 

Cały rok  

- Podniesienie jakości 

pracy dydaktyczno- 

wychowawczej szkoły. 

 

Procedura 

 Zestawienia  

frekwencji 

 

opinii Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

 

- Współpraca z PPP                           

w Łomży w zakresie 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz wsparcia                         

dla uczniów. 

Dyrektor szkoły              

Wychowawcy klas                        

Uczniowie  

Specjaliści  PPP 

Cały rok  - Wspomaganie edukacyjno-

wychowawczej funkcji szkoły                          

i rodziny.  

Sprawozdania 

Protokół  



 
 

4. Organizowanie 

uroczystości i imprez 

szkolnych, wycieczek, spotkań  

z ciekawymi ludźmi zgodnie                     

z procedurami  i aktualną                      

sytuacją epidemiologiczną. 

- Organizowanie imprez                                           

i uroczystości. 

- Wycieczki: 

- Na groby pomordowanych podczas 

II wojny światowej do Jeziorka. 

- do teatru, 

- Rajd Kurpiowski do Nowogrodu, 

-  Do  Warszawy,  kl. I-III                                

oraz do Gdańska, kl. IV-VIII                        

(w zależności od otrzymania dotacji).   

 

Dyrektor  szkoły 

B. Jasińska                                   

A. Sobczyńska                                              

K. Klepacka                                 

K. Nizińska                                           

B. Żelechowska                                     

R. Szczytkowska 

- Zgodnie                                

z  harmonogramem 

imprez                                       

i uroczystości 

szkolnych. 

 

Wrzesień  

 

- Uczczenie pamięci ofiar                       

II wojny światowej. 

- Podniesienie kompetencji 

kulturalnych w zakresie 

odbioru sztuki i zachowania. 

- Poznanie historii regionu.  

-  Zainteresowanie turystyką 

krajoznawczą. 

Zapisy w dzienniku 

Protokół  

5. Kontynuowanie tradycji 

regionalnych. 

- Akcenty Bożonarodzeniowe, 

- „Wielkanocne ozdoby”. 

B. Matejkowska, 

B. Jasińska 

Wychowawcy Kl. 0-VIII 

Grudzień 

 

Kwiecień 

- Podtrzymanie tradycji 

regionalnej. 

Zapisy w dziennikach 

Protokoły                                    

z konkursów 

6. Wzmocnienie  edukacji                       

ekologicznej w szkole.  

- Udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 

- Obejrzenie ekologicznego spektaklu 

on-line pt. „Kosmolenie ratują 

Ziemię”(ucz. kl. I-IV). 

Wszyscy wychowawcy 

B. Żelechowska  

K. Nizińska     

A. Sobczyńska                      

Wrzesień - Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności                             

za środowisko naturalne.  

Zapisy w dziennikach 

7. Działania w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa                    

w ruchu drogowym. 

- Spotkania z Policją.  

- Przygotowanie uczniów klasy  IV                        

i V do uzyskania karty  rowerowej. 

Dyrektor  szkoły 

A. Sobczyńska 

Wrzesień 

Styczeń 

Czerwiec 

- Poprawa bezpieczeństwa  

uczestników  ruchu 

drogowego.  

Zapisy w dziennikach. 

Sprawozdanie 

 

8. Monitorowanie                                               

i diagnozowanie zachowań 

uczniów. 

 

- Pełnienie dyżurów  nauczycieli 

podczas  przerw  śródlekcyjnych.                                                             

- Pogadanki  na lekcjach                               

z wychowawcą.                                                     

- Ankietowanie na temat 

bezpieczeństwa. 

Wszyscy nauczyciele  

 

Wychowawcy klas 

 

 

W ciągu całego roku 

 

Styczeń 

 

- Poprawa bezpieczeństwa 

uczniów w szkole. 

Grafik dyżurów 

Zapisy w dziennikach                    

Wyniki ankiet  

9. Kreowanie postaw 

uczniowskich                                     

w zakresie podejmowania                                      

i rozwijania wyzwań 

związanych  z edukacją                                   

i karierą zawodową. 

- Organizowanie spotkań                                       

z przedstawicielami różnych  

zawodów. 

- Wspieranie uczniów klas VII i VIII 

w wyborze dalszej ścieżki kształcenia 

Dyrektor szkoły  

K. Klepacka 

Wychowawcy  

 

W ciągu roku 

szkolnego 

- Przybliżenie uczniom  

specyfiki pracy oraz drogi 

zdobycia określonego 

wykształcenia. 

Zapisy w dziennikach. 

Sprawozdanie 

 



 
 

10. Organizowanie opieki 

uczniom znajdującym się 

 w trudnej sytuacji życiowej. 

-  Zorganizowanie obiadów                                   

dla zainteresowanych uczniów.                 

- Organizowanie akcji 

charytatywnych w ramach 

działalności  Koła Caritas. 

 

Dyrektor  szkoły                         

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Piątnicy                          

B. Matejkowska             

Wychowawcy klas 

Cały rok szkolny - Eliminowanie dzieci 

niedożywionych. 

- Poprawa sytuacji życiowej 

rodziny. 

Protokół 

Sprawozdania 

 

11. Promowanie postaw 

otwartości uczniów                               

na różnorodność kulturową                                    

i narodową.  

- Nawiązanie  współpracy 

międzynarodowej ze  

szkołami                                         z  

zagranicy. 

 

Dyrektor szkoły 

M. Chojnowski 

E. Szwagulińska 

W ciągu roku 

szkolnego  

- Podniesienie umiejętności 

językowych uczniów                               

i świadomości 

międzykulturowej.  

Projekt 

Sprawozdanie  

12. Objęcie opieką świetlicową  

uczniów.  

- Prowadzenie zajęć świetlicowych 

zgodnie z planem zajęć.  

Dyrektor szkoły 

B. Matejkowska 

 

Cały rok szkolny - Zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom. 

 

Zapis w dzienniku 

Sprawozdania  

  

 

 

IV.    WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

1. Diagnoza oczekiwań 

rodziców wobec szkoły. 
- Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań 

rodziców.                                                                     

- Poznawanie środowiska społecznego 

ucznia.                                    

 

Wychowawcy  

 

 

Wrzesień  - Nauczyciele znają potrzeby                     

i oczekiwania rodziców. 

- Wychowawcy znają 

środowisko społeczne ucznia. 

Teczka wychowawcy  

 

2. Zapoznanie rodziców                            

z dokumentacją szkoły i klasy.  
- Prezentacja dokumentów szkoły                           

i klasy (Statut Szkoły, Szkolny 

Program Wychowawczo-

Profilaktyczny, Klasowy Plan 

Wychowawczy, Wewnątrzszkolny 

System Oceniania, Przedmiotowe 

Systemy Oceniania).                                                              

- Współudział rodziców w tworzeniu 

dokumentów szkoły. 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy  

Nauczyciele przedmiotu  

 

 

Wrzesień - Rodzice znają dokumentację 

szkolną i dokumentację 

wychowawczą.                                                  

- Rodzice mają wpływ na 

treść dokumentów. 

 

Zapisy w dzienniku 

Teczka wychowawcy 



 
 

3. Organizacja wspólnych 

działań rodziców nauczycieli 

oraz uczniów. 

- Pomoc rodziców w organizowaniu 

imprez.                                                                          

- Zapraszanie rodziców                                       

na uroczystości.         

Wychowawcy 

Rodzice  

Uczniowie  

Według potrzeb - Prawidłowe funkcjonowanie 

szkoły i rodziny. 

- Pozytywny wpływ                              

na postępy w nauce                                          

i zachowaniu.  

 

Strona internetowa 

szkoły  

4.  Szerzenie wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców.  

 

 

 

 

 

- Zorganizowanie dla rodziców 

warsztatów, pogadanek i spotkań                     

ze specjalistami.  

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy 

Specjaliści   

 

Tematyka                                 

wg potrzeb 

 

- Rodzice dostrzegają 

problemy dydaktyczno- 

wychowawcze dziecka                                 

i potrafią sobie z nimi radzić.               

- Rodzice wiedzą do kogo 

mają zwrócić się o pomoc. 

Zapisy w dziennikach 

Teczka wychowawcy  

 

5. Promowanie szkoły oraz 

wartości edukacji w środowisku 

lokalnym. 

 

 

 

 

 

- Organizacja  imprez  

środowiskowych  i  międzyszkolnych  

(Święto Rodziny, Turniej  tenisa 

stołowego).                               - 

Uczestnictwo  uczniów w konkursach,  

zawodach sportowych. 

- Zapraszanie władz gminy                               

na uroczystości szkolne. 

- Pozyskiwanie sponsorów                               

i partnerów do współpracy.                                                      

- Zamieszczanie informacji                                     

o aktywności szkoły na stronie 

internetowej. 

- Publikowanie materiałów 

edukacyjnych. 

Dyrektor szkoły  

A. Sobczyńska  

K.  Klepacka 

Wychowawcy 

SU 

 

Wg harmonogramu 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Na bieżąco  

 

- Pozytywy wizerunek 

placówki w środowisku 

lokalnym. 

 

Zapisy w dzienniku                 

 

Sprawozdania  

 

 

Strona internetowa 

szkoły. 

 

 

 



 
 

 

6. Przygotowanie uroczystości 

nadania imienia szkole. 

- Opracowanie  harmonogramu 

działań.                   

- Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych:  W poszukiwaniu 

autorytetu. Kto może być patronem 

szkoły? 

- Przeprowadzenie konkursu wiedzy 

na temat patrona oraz konkursu 

plastycznego. 

Dyrektor szkoły 

K. Nizińska 

A. Sobczyńska  

SU 

Wychowawcy  

B. Matejkowska 

 

W ciągu roku  

- Uzyskanie własnej  

tożsamości. 

- Zbudowanie własnego 

systemu wychowania                             

w oparciu o autorytet patrona  

i wartości. 

Harmonogram działań 

Zapisy w dzienniku 

Protokoły                                    

z konkursów  

 

Strona internetowa 

szkoły 

7. Współpraca  z instytucjami                       

i organizacjami wspierającymi 

działalność szkoły. 

- Współpraca z: Policją, Ośrodkiem 

Zdrowia w Rogienicach,  Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną                        

w Łomży, Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną, GOPS         

w Piątnicy,  Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Dobrzyjałowie, Parafią 

Rzymskokatolicką w Dobrzyjałowie, 

Caritas, Szkolnym Związkiem 

Sportowym, KRUS, GOK                                 

w Piątnicy. 

Dyrektor szkoły 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

W ciągu całego 

roku 

 

 

W ciągu całego 

roku 

- Integracja ze środowiskiem 

lokalnym. 

- Poprawa jakości pracy                            

i  wizerunku szkoły.                       

 

Zapisy w dziennikach            

Sprawozdania 

Strona internetowa 

szkoły  

 

V.   WARUNKI  PRACY SZKOŁY 

 

1.  Bezpieczeństwo                          

oraz właściwe warunki nauki i pracy 

w szkole. 

- Przegląd szkoły pod 

kątem bezpieczeństwa                         

i higieny. 

- Sprawdzenie stanu 

pomocy dydaktycznych. 

Dyrektor szkoły  

Komisja 

 

 

Nauczyciele  

Sierpień  

 

-  Bezpieczne warunki nauki, 

wychowania i opieki.  

 

Protokół  Komisji  

Zapisy  w dzienniku 

 

 



 
 

- Przeprowadzenie próbnej 

ewakuacji szkoły. 

Wychowawcy 

Przedstawiciel  Straży Pożarnej  

Październik   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik dyżurów 

- Zapoznanie uczniów                 

i pracowników                              

z procedurami 

bezpieczeństwa 

obowiązującymi                            

w szkole, szczególnie                       

w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią 

COVID-19. 

- Przestrzeganie zasad 

reżimu sanitarnego                    

w związku z pandemią 

koronawirusa. 

- Szkolenia pracowników                 

z zakresu bhp. 

- Zapoznanie uczniów                      

z przepisami bhp                         

na lekcjach techniki, 

przyrody, w-fu, 

informatyki, chemii, 

fizyki. 

-  Sprawowanie opieki nad 

uczniami 

dojeżdżającymi do szkoły.  

Dyrektor szkoły  

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły  

 

A. Sobczyńska 

B. Szymanowski  

M. Chojnowski  

K. Nizińska 

B. Żelechowska 

K. Klepacka 

T. Grabowski 

Wszyscy nauczyciele  

Sierpień 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Promowanie zasad dbałości                               

o zdrowie. 

- Kontynuacja  programu 

„Mleko w szkole”, 

„Owoce w szkole”. 

 

 Dyrektor  szkoły  

K. Nizińska 

B. Żelechowska 

K. Klepacka   

Październik – Maj 

 

 

- Wprowadzanie zasad 

zdrowego żywienia. 

- Efektywniejsze  

wykorzystanie zajęć 

wychowania fizycznego przez 

uczniów. 

Protokół  



 
 

3. System komunikacji                              

i obieg informacji w szkole. 

 

-  Organizowanie zebrań 

klasowych.                                                          

- Obieg  informacji 

pomiędzy  rodzicami                  

poprzez dziennik 

elektroniczny.                                      

- Prowadzenie strony 

internetowej szkoły.  

Dyrektor  szkoły  

K. Nizińska  

Wychowawcy 

 

 

 

A. Sobczyńska  

W ciągu całego roku 

szkolnego 

 

- Poprawa bieżącej pracy 

szkoły. 

 

 Dokumentacja                                                         

z funkcjonowania 

dziennika.  
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