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ZATWIERDZONY NA RADZIE PEDAGOGICZNEJ 14.09.2021R. 



PRIORYTETY PRACY SZKOŁY 

 
Okaż mądrość i kulturę, chroń swój dom i naturę 

1) „Mój dom, moja rodzina, szkoła, moje miasto i mój kraj……” - Rozwijanie działań 
patriotycznych oraz kształtowanie właściwych postaw uczniowskich, szlachetności, 

tradycji, zaangażowania społecznego, wrażliwości na prawdę i dobro. 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)  „Uczymy się uczyć” - Podnoszenie jakości nauczania i kształcenia uwzględniającego 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 

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

Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych i metod kształcenia 

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

3) „Otwarci na siebie, otwarci na świat”, czyli edukacja europejska, działania na rzecz 

dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć 

duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek 

edukacyjnych. 

4) „Chroniąc Ziemię, ochronimy siebie” - Rozwijanie działań prozdrowotnych i postaw 

ekologicznych. 

5) Dobra organizacja i zarządzanie receptą na jakość i sukces placówki. 

6) Nowoczesna placówka – szansą na lepszy start. 

 
 



Priorytet 1 

„Uczymy się uczyć” – podnoszenie jakości nauczania i kształcenia 

uwzględniającego potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, zapewnienie 

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, dodatkowej opieki i pomocy, 

wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. 

Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych i 

metod kształcenia wykorzystujących technologie  

informacyjno-komunikacyjne. 

 

 

Lp. 

 

Zadanie  

 

 

 

Sposoby realizacji 

 

Termin 

realizacji 

 

Odpowiedzialn

i 

 

Efekty 

1. Upowszechnianie 
czytelnictwa w 

języku angielskim 
w klasach III-V 

Innowacja pedagogiczna - projekt 
czytelniczy “Reading is fun” 

wspierający umiejętność  czytania 
ze zrozumieniem  

2021/20
22 

Agnieszka 
Waszak 

Podnoszenie kompetencji językowych i 
czytelniczych uczniów, zachęcenie do 

czytania i wyrobienie nawyku czytania 
poprzez dobór krótkich opowiadań o 
odpowiedniej tematyce i odpowiednim 
poziomie trudności dostosowanym do 
indywidualnych możliwości każdego 
dziecka. 



2. Projekt 
edukacyjny z 
wychowania 
fizycznego “Na 
zdrowie” 

Promowanie zdrowego trybu życia 
poprzez:  

 zdrowe odżywianie  
 aktywność fizyczną  
 higienę osobistą  
 budowanie odpowiedniej 

atmosfery i poprawę relacji w 

stosunkach międzyludzkich  
 życie bez uzależnień 
 dbanie o bezpieczeństw własne 

oraz innych 
 poznanie zawodów związanych 

z ochroną zdrowia (w ramach 
doradztwa zawodowego) 

 

II okres  

2021/20
22 

Mariusz 
Bzderek 

Kształtowanie odpowiednich nawyków 
żywieniowych ze szczególnym 
uwzględnieniem codziennego 
spożywania warzyw i owoców.  
Kształtowanie modelu człowieka 
świadomie dbającego o swoje zdrowie.  
Poznawanie podstawowych zasad 
zdrowego odżywiania.  
Wdrażanie do higienicznego i 
kulturalnego spożywania posiłków.  
Podejmowanie działań na rzecz zdrowia 
własnego i innych.  
Kształtowanie przekonania o 
konieczności zasad higieny osobistej.  
Uświadamianie związku między 
aktywności ruchową, a umiejętnością 
radzenia sobie ze stresem i zapobieganie 
chorobom.  
Zwiększenie aktywności fizycznej wśród 
dzieci jako alternatywa siedzącego trybu 
życia.  
Promowanie aktywnych form 
wypoczynku.  
Nabywanie umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy.  
Kształtowanie właściwej postawy wobec 
nałogów i środków uzależniających. 

Poznanie zawodu lekarza, pielęgniarki w 
ramach doradztwa zawodowego. 

3. 

 

Upowszechnianie 
czytelnictwa 
wśród dzieci oraz 
rozwijanie 

Towarzyszenie uczniom w procesie 
rozumienia i płynnego czytania 
powierzonych sobie treści np. 
czytań mszalnych, komentarzy, 

2021/20
21 

SM. Martyna 
Stawińska 

Uczniowie rozwiną swoje talenty 
recytatorskie, biegłego czytania oraz 
umiejętności wokalne. 
 
 



kompetencji 
czytelniczych 

modlitw wiernych, śpiewu 
psalmów responsoryjnych. 

 

4. Wyszukiwanie i 
rozwijanie 
talentów 
powierzonych 
nam uczniów 

 XXI Dzień Papieski - organizacja 
oprawy liturgicznej i 
okolicznościowego apelu. 

10.10.20
21 

SM. Martyna 
Stawińska 
 

Uczniowie mają możliwość rozpoznać i 
rozwinąć swoje talenty recytatorskie, 
muzyczne, plastyczne. 

5. Wzmocnienie 
poczucia wartości 
w uczniach, 
potrzebujących 
wsparcia w 
procesie uczenia 
się i rozwijania 
swych 
umiejętności 

 

Angażowanie uczniów słabszych 
do działań odbywających się na 
większym forum niż klasa np.: 
prowadzenie modlitwy różańcowej 
w kościele parafialnym, recytacja 
wierszy z okazji imienin kapłanów 
i pracowników parafii 

2021/20
22 

SM. Martyna 
Stawińska 
 

Zmotywowanie uczniów słabszych do 
zaangażowania się w działania o 
wyższym stopniu trudności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Realizacja 
projektu 
“Ciekawskie 
pierwszaki. Jak 

Przeprowadzenie lekcji wg 
scenariuszy Fundacji Uniwersytet 
Dzieci”: 

Dlaczego każdy z nas jest inny? 

2021/20
22 

Krystyna 
Birska   

Uczniowie dowiedzą się między innymi: 
W jaki sposób otaczający świat widzą 
poszczególne gatunki zwierząt: koń, 
pies, krab, rekin, jeż czy wąż.   



poznawać świat w 
klasie?” 

Po co nam emocje? 

Co może powstać z drewna? 

Czy trójkąt może być kwadratem? 

Czy wszystkie zwierzęta widzą tak 
samo? 

Jak na scenie grają cienie? 

Kto wymyślił pieniądze? 

Jak odnaleźć się na drodze? 

 

W sposób aktywny sprawdzą, jak świat 
widzą owady za pomocą oczu złożonych.  
Poznają różne rodzaje środków 
płatniczych. Dowiedzą się, że w długiej 
historii wymiany handlowej zdarzało się 
ludziom płacić różnymi przedmiotami.  
W zabawach kreatywnych nauczą się 
wyróżniać i opisywać proste figury 
geometryczne.   
Stworzą w zespołach scenariusz 
spektaklu teatralnego, a następnie 
wykonają elementy scenografii, 
niezbędne do opowiedzenia wymyślonej 
historii.  
Podczas serii zabaw ruchowych będą 
ćwiczyć orientację w przestrzeni, 
pracować z mapą oraz poznawać 
znaczenie wybranych znaków 
drogowych. 

7. Prowadzenie 
zajęć 
rozwijających 
uzdolnienia 
artystyczne 

Rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień uczniów, poszerzanie 
ich wiedzy i umiejętności. 

Przygotowywanie uczniów do 
udziału w konkursach. 

2021/20
22 

Krystyna 
Birska 

Katarzyna 
Majewska 

Uczniowie rozwiną swoje uzdolnienia, 
wzmocnią swoje poczucie wartości i 
wiarę we własne możliwości.  

8.  “Praca z uczniem 

zdolnym” 
Udział w szkoleniu. Wg 

harmono
gramu 
szkoleń 
ODN 

 

Krystyna 

Birska 

Nauczyciel pozna podstawy prawne, 

przykłady dobrych praktyk. Procedury i 
narzędzia pozwalające rozpoznawać 
zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 
Strategie uczenia się i nauczania 
wspierające aktywność ucznia i rozwój 
uzdolnień. Pozna rolę skojarzeń w 
budowaniu atmosfery sprzyjającej 



uczeniu się – dydaktyka twórczości w 
pracy z uczniem zdolnym. 

9. Jak pomagać 
uczniom radzić 
sobie ze stanami 
emocjonalnymi, 
które 
przeszkadzają im 
w dobrym 
zachowaniu i 
nauce? 

 

Udział w szkoleniu Wg 
harmono
gramu 
szkoleń 
ODN 

Krystyna 

Birska 

Urszula 

Goździńska, 

Katarzyna 

Kowalska 

Agnieszka 

Waszak 

Joanna 

Przepiórka 

Patrycja 

Wolniaczyk 

 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności na 
temat pracy z uczniem mającym 
trudności emocjonalne. 

 

 

 

 

 

 

 

10. “Wyjątkowy 
świetliczak” -
kształtowanie 
właściwych 
postaw na 
zajęciach 
świetlicy 

Typowanie co 2 miesiące: 
 - “Kreatywny świetliczak”  
- ”Mądruś świetlicowy” - -
“Czyścioszek świetlicowy”  - 
“Zdrowuś świetlicowy”  
- “Lubiś świetlicowy” 

Wręczeni
e odznak 
na koniec 
roku 
szkolnego 
wyróżnio
nym 
świetlicza

-kom 

E. Mroczek 

H. Skrzybalska 

J. Przepiórka 

-umie rozwiązywać problemy i 
wyszukuje nowe rozwiązania -wykazuje 
wielorakie zainteresowania z różnych 
dziedzin nauki  
-dba i zachęca innych do porządkowania 
wokół siebie i otoczenia, 
 -zna zasady zdrowego stylu życia  
-współpracuje w grupie nie naruszając 

norm interpersonalnych. 
 
 

11. Projekt 
edukacyjny 
“Matematyka - 

Realizacja zagadnień: 

 Po co nam matematyka? 

 Co się liczy w tańcu i muzyce? 

2021/20
22 

M. 
Marcinkowska 

Uczniowie sprawdzą, jak z matematyki 
korzystają przedstawiciele różnych 
zawodów: kucharze, krawcy czy muzycy. 
Będą trenować projektowanie, 
wyobraźnię przestrzenną czy 



kto w pracy liczy, 
mierzy i waży?” 

 Czy matematyka może się 
przydać w kuchni? 

 Ile matematyki jest w obrazie? 

 Jak z trójkątów zaprojektować 
strój sportowy? 

 Po co wymyślono pieniądze? 

odmierzanie składników. Zobaczą 
również, jak wygląda praca w różnych 
profesjach, co pozwoli im zwiększyć 
świadomość, w jakich dziedzinach 
chcieliby się rozwijać. 
 

12. Kodowanie na 
dywanie – zajęcia 
dla uczniów 
uzdolnionych 

Rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień uczniów, poszerzanie 

ich wiedzy i umiejętności. 

 

II – VI 
2022 

M. 
Marcinkowska 

Dzięki zadaniom z kodowania nauka 
matematyki, informatyki staje się 
prosta, kolorowa i interesująca, 
poznawana w zabawie i w działaniu 
przekształca się w przygodę. 

13. Realizacja 
projektu “Ja w 
Internecie. Jak 
dbać o swoje 
bezpieczeństwo w 

sieci?” 
 

 

Realizowane zagadnienia: 

 Skąd moc cyberprzemocy?  

 Kto jest sprawcą 
cyberprzemocy?   

 Skąd się bierze agresja w sieci? 

 Co może zrobić świadek 
cyberprzemocy? 

 Jak sobie radzić z agresją w 
sieci?  

 Jak zadbać o swój wizerunek w 
sieci?   

 Jak reagować na 
cyberprzemoc?  

 Czy Internet może być 
narzędziem wykluczenia? 

2021/20
22 

A.Piesik  Uczeń odróżnia od siebie 
komplementy, hejt i konstruktywną 
krytykę. 

 Uczeń ćwiczy uważność na słowa i 
reakcje innych osób. 

 Uczeń potrafi odróżnić od siebie 
emocje podstawowe - lęk, radość, 
złość, wstyd, zaskoczenie i wstręt. 

 Uczeń uczy się kontroli emocji. 

 Uczeń oddziela emocje od treści 
komunikatów, które słyszy. 

 

14. Projekt 
"Hiszpański nie 
gryzie"  
w klasach 7 i 8. 

 Tworzenie i interpretacja 
dialogów, które rozbudzają w 
uczniach chęć komunikowania 
się w języku obcym. 

2021/20
22 

Y. Galicia 
Ramirez 

 Rozwój umiejętności językowych i 
komunikacyjnych. 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/skad-moc-cyberprzemocy
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/kto-jest-sprawca-cyberprzemocy
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/kto-jest-sprawca-cyberprzemocy
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/skad-bierze-sie-agresja-w-sieci
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/co-moze-zrobic-swiadek-cyberprzemocy
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/co-moze-zrobic-swiadek-cyberprzemocy
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-sobie-radzic-z-agresja-w-sieci
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-sobie-radzic-z-agresja-w-sieci
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-zadbac-o-swoj-wizerunek-w-scieci
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-zadbac-o-swoj-wizerunek-w-scieci
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-reagowac-na-cyberprzemoc
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-reagowac-na-cyberprzemoc


 Realizacja krótkich filmów z 
dialogami na temat 
rzeczywistych sytuacji. 

15. Rozwijanie 
umiejętności 
pisania w języku 
angielskim 

- Piszę i wyrażam siebie…- 
doskonalenie umiejętności pisania 
wypowiedzi pisemnych; 
1. Cykliczne zajęcia języka 

angielskiego poświęcone pisaniu 
dłuższych form wypowiedzi 

2. Dyktanda sprawdzające 
rozumienie i prawidłowe 
zapisywanie usłyszanych słów w 
klasach VI – VIII. 

2021/20
22 

J. Kasperczak  - redagowanie dłuższych wypowiedzi 
pisemnych poprawnych pod względem 
kompozycyjnym; 
- udział w konkursach czytelniczych; 

- oswojenie się z zadaniami 
egzaminacyjnymi; 
- promowanie uczniów uzdolnionych; 
 

16. Zaprzyjaźnię się z  
gramatyką j. 
angielskiego – 

projekt w klasach 
6-8. 

Lekcje poświęcone wizualizacji 
struktur gramatycznych – 
tworzenie plakatów, rymowanek i 
zdań przykładowych.  

2021/20
22 

J. Kasperczak  Doskonalenie wiadomości w zakresie 
składni, 

 Rozwiązywanie zadań gramatycznych  

 Tworzenie plakatów 
przedstawiających, w najprostszy 
sposób, czasy gramatyczne.     

17. Rozwijanie 
zamiłowań 
czytelniczych 
uczniów w 
klasach I-III 

Wykonywanie ilustracji do 
przeczytanych książek z 
wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych (konkurs, wycieczka 
do biblioteki). Poznanie różnych 
gatunków literackich. 

Wirtualne spotkanie z pisarzami. 
Samodzielne pisanie opowiadań, 
komiksów.  

2021/20
22 

Katarzyna 
Majewska 

wzrost czytelnictwa,  
-zachęcanie dzieci do sięgania po 
literaturę piękną, 
-rozwijanie wyobraźni dziecięcej, 
odwoływanie się do dziecięcych uczuć i 
wrażliwości, 

-doskonalenie umiejętności językowych, 
bogacenie słownictwa czynnego i 
biernego, 
-wspomaganie rozwoju emocjonalnego, 
dostarczanie pozytywnych przeżyć, 
budowanie poczucia własnej wartości, 
uczenie wartości moralnych 



18. Rozwijanie 
zainteresowań i 
uzdolnień 
matematycznych 
uczniów 

Rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień uczniów, poszerzanie 
ich wiedzy i umiejętności. 

Przygotowywanie uczniów do 
udziału w konkursach. 

 

2021/20
22 

 

Katarzyna 
Majewska 

 rozbudzanie i zaspokajanie 
ciekawości poznawczej uczniów 

 wszechstronny rozwój społeczny 

 Wzmacnianie pozytywne, 
dostarczanie poczucia sukcesu 

 Rozwijanie motywacji do pracy 

 Osiąganie lepszych wyników w nauce 

19. Wychowanie 
przez Czytanie – 
udział w 
ogólnopolskim 
programie 
Fundacji ABCXXI 

- zajęcia z języka polskiego 
poświęcone analizie wybranych 
opowiadań ze zbioru „Gorzka 
czekolada” (kl.V-VII); 

- każda klasa przygotowuje filmik, 
propagujący wybraną wartość; 

Luty-
kwiecień 
2022 

A.Krawczyk 

A. Kuświk  

 realizacja hasła roku „Poprzez 
wartości do bezpiecznego świata”; 

 propagowanie wartości; 

 stworzenie scenariuszy filmowych; 

 nagranie filmiku i wysłanie go na 

konkurs; 

20. „Literatura 
ukryta w obrazie, 
grafice, 
muzyce…” -  
podnoszenie 
jakości edukacji 
polonistycznej 
(analiza  tekstów 
kultury jako 
przygotowanie do 
egzaminu 

ósmoklasisty)                                                   

- Podczas omawiania lektur 
zwracać uwagę uczniów na  
powiązania tekstów literackich z 
muzyką, malarstwem, grafiką 
adaptacjami filmowymi; 

- Wycieczki dydaktyczne do galerii 
sztuki, Muzeum  Sztuki 
Użytkowej, filharmonii,  kina, 
Centrum Baśni i Legend Kaliskich, 

 - Wycieczki do bibliotek 
publicznych; 

udział w konkursach 
organizowanych przez biblioteki 
publiczne; 

Rok 
szkolny 
2021/20
22 

U. Goździńska, 

A.Krawczyk, 

A. Kuświk,   

 dostrzeżenie relacji między słowem 
pisanym a sztuką i kulturą; 

 doskonalenie umiejętności analizy 
tekstów kultury; 

  promowanie miejsc wartych 
zobaczenia w Kaliszu; 

 udział w życiu kulturalnym Kalisza; 

 udział w konkursach zewnętrznych; 

 



21. Pisać każdy 
może... - 
podnoszenie 
jakości edukacji 
polonistycznej w 
zakresie 
tworzenia 
dłuższych i 
krótszych prac 
pisemnych 

 Zwiększenie ilości ćwiczeń w 
zakresie redagowania różnych 
form wypowiedzi pisemnej. 

 Konkursy związane z 
Narodowym Czytaniem 

 Organizowanie konkursów 
językowych, poświęconych tym 
formom;  

 W konkursie ortograficznym 
uwzględnienie schematów 
dłuższych form wypowiedzi 
pisemnych dla klas IV - VIII 

 Cykliczne prace pisemne z 
języka angielskiego, 

 Konkurs językowy - Dyktando 
Bożonarodzeniowe 

 Tworzenie komiksów w 
j.angielskim w klasach 1-3 

 

Rok 
szkolny 
2021/20
22 

U. Goździńska 

A. Kuświk  

A. Krawczyk 

 

 Utrwalenie schematów 
kompozycyjnych prac pisemnych   
w klasach IV-VIII; 

 Udział w literackich konkursach 
wewnętrznych i zewnętrznych; 

 Udział w ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania; 

 Prezentowanie prac uczniów na 

gazetkach ściennych; 

22. „Przecinek i 
zdanie dwa 
bratanki...” - 
podnoszenie 
jakości edukacji 
polonistycznej 
(poprawność 
gramatyczna i 
interpunkcyjna) 

 Większa ilość ćwiczeń  
poświęcona  składni w klasach 
IV-VIII. 

 Ćwiczenia  składni w formie 
kartkówek i testów. 

 ”Zdanie bez tajemnic” - sztafeta  
gramatyczna. 

 Diagnoza porównawcza 
(październik - czerwiec) 
umiejętności zastosowania 
zasad interpunkcyjnych 

 Podczas zajęć z języka 
angielskiego i hiszpańskiego 
uczniowie wykonują plakaty 
przedstawiające zasady  

Rok 
szkolny 
2021/20
22 

U. Goździńska 

A. Kuświk  

A. Krawczyk 

 

 Przyrost umiejętności 
gramatycznych, dotyczących składni; 

 Zwiększona liczba ćwiczeń, 
poświęconych budowie zdania; 

 Uczniowie w różnej graficznej 
przedstawiają wiadomości 
gramatyczne; 

 Podczas Dnia Języka Ojczystego 
skupienie się na składni i jej wpływie 
na interpunkcję; 

 Zwiększona liczba ćwiczeń 
poświęconych interpunkcji; 



gramatyczne stosowane w tych  
językach 

23. Innowacja 
pedagogiczna 
„Najsłynniejsi 
baśniopisarze i 
ich twórczość. Ja 
też mogę zostać 

baśniopisarzem” 

  baśń jako formy wypowiedzi 
pisemnej, 

 samodzielne zaznajomienie się 
z różnymi baśniami, które 
mogą stanowić inspirację dla 
uczniów, 

 wykonanie prezentacji o 
wybranym baśniopisarzu, 
zaprezentowanie na forum 
klasy , 

 podjęcie próby napisania 

samodzielnej baśni i 

przedstawienia jej w postaci 

książeczki (z ilustracjami - 

korelacja z plastyką) 

 

Marzec/k
wiecień 
2022 

A.Krawczyk  Rzetelne zapoznanie się z baśnią jako 
formą wypowiedzi pisemnej, 

 Wzbogacenie zasobu poznanych 
baśni 

 Bogacenie słownictwa biernego i 
czynnego, 

 Umiejętność planowania pracy, 

 Estetyka pisma i wykonywanych 

elementów plastycznych 

24.  Innowacja 
pedagogiczna w 
klasie czwartej: “ 
Matematyka z 
Genibotem” 

 Poszerzenie wiedzy objętej 
programem nauczania w klasie 
IV poprzez praktyczne 
działania.   

 Wprowadzenie elementów 
myślenia logicznego myśenia.   

 Poznanie podstaw 

programowania 

 Pobudzenie kreatywności i 
aktywności uczniów.   

 Wykorzystanie nowoczesnych 
metod technologicznych jako 
pomoc w nauce  
  i zdobywaniu wiedzy.  

Listopad- 
kwiecień 
2021/20
22 

K. Kubis  Uczniowie poznają elementy 
programowania i kodowania  

 Uczniowie opisują sytuację 
praktyczne za pomocą języka 
matematyki  

 Uczniowie korzystają  z różnych 
źródeł informacji.  

 Uczniowie potrafią prezentować 
wyniki swojej pracy 



 Wdrażanie do samodzielnego i 
twórczego rozwijania własnych 
zdolności   
i zainteresowań.  

 Doskonalenie umiejętności 
korzystania z technologii 
informatycznej.  
 

25.  Prowadzenie 
zajęć 
rozwijających 
uzdolnienia 
matematyczne 
dla klas ósmych 

 Rozbudzenie zainteresowania 
matematyką  

 Pogłębienie wiedzy 
matematycznej  

 Rozwiązywanie zadań o 
podwyższonym stopniu 
trudności 
 

Rok 
szkolny 
2021/20
22 

K. Kubis  Wzrost zainteresowania u uczniów 
matematyką  

 Pogłębienie wiary we własne 
możliwości  

 Rozwinięcie zainteresowań 
matematycznych 

26. Prowadzenie 

zajęć 
wyrównujących 
braki w nauce za 
okres zdalnego 
nauczania z 
biologii dla klas 
8a i 8b 

 

 Utrwalenie wiedzy i 
umiejętności z biologii 

 Powtórzenie materiału z klasy 
7 

 Rozbudzanie zainteresowań 
biologicznych u uczniów 

I okres 
2021 

Aleksandra 
Szewczyk-
Woźniak 

 Utrwalenie wiedzy i umiejętności 

 Powtórzenie materiału 

 Przygotowanie chętnych uczniów do 
konkursów 

 Rozwiniecie zainteresowań 
biologicznych 

 Wzrost zainteresowania biologią 

27. Prowadzenie 
zajęć 
wyrównujących 
braki za okres 
zdalnego 
nauczania z 

 Utrwalenie wiedzy i 
umiejętności z geografii 

 Powtórzenie materiału z klasy 
7 

 Rozbudzanie zainteresowań 
geograficznych u uczniów 

I okres 
2021 

Aleksandra 
Szewczyk-
Woźniak 

 Utrwalenie wiedzy i umiejętności 

 Powtórzenie materiału 

 Przygotowanie chętnych uczniów do 
konkursów 

 Rozwiniecie zainteresowań 
geograficznych 

 Wzrost zainteresowania geografią 



geografii dla klas 
8a i 8b 

 

 

28. Książka uczy i 
bawi 

prezentacja ulubionej książki, 

 

Rok 
szkolny 
2021/20

22 

Małgorzata 
Urbańska  

 Uczeń: 

 - samodzielnie przeczytał ciekawą 

książkę, 

 -potrafi ją zaprezentować i zachęcić 

do przeczytania jej kolegów,  

 - zna wartość edukacyjną  i 

rozrywkową książek 

29. Udział w 
ogólnopolskim 
konkursie 
“Kreatywna 
szkoła - twórczy 
uczeń” 

 Realizowanie zadań 
przewidzianych przez 
organizatora – Studium Prawa 
Europejskiego 

Rok 
szkolny 
2021/20
22 

Ewa 
Kwaśniewska 
Urszula 
Goździńska 
Agnieszka 
Piesik  

 rozwijanie kreatywności, 
przedsiębiorczości i kompetencji 
cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne 
i celowe wykorzystywanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w 
realizacji podstawy programowej 
kształcenia ogólnego. 

30. Rozwijanie 

kompetencji 

matematycznych 

 

 Prowadzenie dodatkowych 
zajęć dla uczniów szczególnie 
zdolnych.  

 Regularne konsultacje dla 

rodziców. Ścisła współpraca w 

zakresie pracy z dzieckiem w 

szkole i w domu. 

Rok 
szkolny 

2021/22 

Małgorzata 
Urbańska 

 Wzrost zainteresowania u uczniów 
matematyką  

 Pogłębienie wiary we własne 
możliwości  

 Rozwinięcie zainteresowań 
matematycznych 

  

31. Realizacja 

projektu 

matematycznego 

 Realizowanie założeń projektu 
w klasie IIIa i rozwijanie 
umiejętności samodzielnego 

Rok 
szkolny 
2021/20
22 

Małgorzata 
Urbańska 

 Uczestnicząc w projekcie, rozwiną 
również umiejętność samodzielnego, 
logicznego i krytycznego myślenia. 

 Uczniowie dostrzegają przydatność 
matematyki w życiu codziennym.  



logicznego i krytycznego 
myślenia. 

 Uczniowie opisują sytuację 
praktyczne za pomocą języka 
matematyki  

 Uczniowie korzystają  z różnych 
źródeł wiedzy i informacji. 

32. Innowacja 
pedagogiczna “Ja 
w społeczeństwie. 

Jak mogę 
zmienić świat?” 

 Podczas zajęć uczniowie 
będą pracować nad 
rozwijaniem kompetencji 
obywatelskich i społecznych 

Rok 
szkolny 
2021/20

22 

Katarzyna 
Kowalska 

Podczas zajęć uczniowie będą 

analizować takie wartości, jak: 

odpowiedzialność, tolerancja czy 

wsparcie innych. Dzięki 

przeprowadzonej innowacji rozwiną 

wrażliwość na potrzeby wspólnoty 

lokalnej oraz znajomość powszechnie 

przyjętych zasad. Uczniowie będą także 

budować postawę świadomego 

uczestnictwa i twórczego zaangażowania 

w życie społeczne. 

33. Prowadzenie 
zajęć 
wyrównujących 
braki w nauce za 
okres nauki 
zdalnej z 
matematyki dla 
uczniów klas: 5a, 

7a, 7b, 8a, 8b 

 Utrwalenie wiedzy i 
umiejętności z matematyki 

 Powtórzenie materiału z  
ubiegłego roku szkolnego 
(okres nauki zdalnej) 

 Rozbudzenie zainteresowań 
matematycznych u uczniów 

I okres 
roku 
szkolnego 
2021/20
22 (IX – 
XII/2021) 

Katarzyna 
Kowalska 

 Utrwalanie wiedzy i umiejętności  

 Powtórzenie materiału 

 Rozwijanie zainteresowań 

matematycznych  



34. Realizacja 
programu 
profilaktycznego 
Apteczka 
pierwszej pomocy 
emocjonalnej 

Przeprowadzenie lekcji wg 
scenariuszy programu w oparciu  
o 10 części:  

1. Apteczka skarbów 
2. Optymizm 

3. Przyjaźń 

4. Kreatywność 

5. Wytrwałość 

6. Zdrowie fizyczne 

7. Szczerość 

8. Życzliwość 

9. Wdzięczność 

10. Marzenia 

  

 

I – VI 
2022 
 
 
 
XII – VI 
2022 
 

XII 2021 
– V 2022 
 
IX 2021 – 
VI 2022 

Katarzyna 
Majewska 
Krystyna 
Birska 
 
Agnieszka 
Piesik 
 
Agnieszka 
Krawczyk 
 
Katarzyna 
Kowalska 

 Podniesienie poczucia własnej 

wartości  

i umiejętności refleksji nad sobą 

poprzez rozwój świadomości 

własnych uczuć, potrzeb i 

schematów reagowania na 

problemy. 

 Rozwój umiejętności współpracy  

i budowania dobrych relacji z 

innymi. 

 Wzrost troski o zdrowie fizyczne, 

psychiczne i emocjonalne. 

 Ukształtowanie pozytywnego 

myślenia oraz postaw: 

optymizmu, wytrwałości, 

pracowitości, wdzięczności. 

 Pielęgnowanie kreatywności i 

ciekawości. Rozwijanie zdolności 

poznawczych. 

 Nabycie wiedzy na temat 

funkcjonowania ludzkiego mózgu  

w zakresie niezbędnym do 

zrozumienia własnych reakcji. 

 Rozwinięcie uważności i 

świadomego podejścia do 

otaczającej rzeczywistości, do 

innych ludzi i do samego siebie. 



35. Innowacja 

pedagogiczna „Z 

angielskim w 

świat” - 

rozwijanie 

umiejętności 

skutecznego 

komunikowania 

się w języku 

angielskim. 

 

Całoroczny cykl ćwiczeń 
poświęcony komunikacji 
językowej, prezentacji siebie, 
możliwości osiągnięcia płynności 
w posługiwaniu się językiem 
angielskim. 

Rok 
szkolny 
2021/20
22 

Joanna 
Kasperczak  

- Pogłębia ogólną wiedzę, wzbogaca 

słownictwa oraz doskonalenie 

poszczególnych sprawności językowych. 

- Rozwija kompetencje językowych na 

wszystkich płaszczyznach 

komunikacyjnych ze szczególnym 

naciskiem na aspekt umiejętności 

prowadzenia swobodnej rozmowy. 

 

36. Innowacja - 
przedmiotowa - 
poszerzająca 

Senoplastyka - 

terapia przez 

sztukę w kl. 5b 

 Pobudzanie wszechstronnego 

rozwoju ucznia. 

 Doskonalenie funkcji 

percepcyjno - motorycznych 

 Rozwój samoakceptacji. 

 Umiejętność kreatywnego 

myślenia. 

 Uaktywnienie i otwarcie się 

ucznia mającego problemy z 

nawiązywaniem kontaktów 

rówieśniczych 

 Przygotowanie do 

uczestnictwa i odbioru 

kultury regionu i prac innych 

twórców. 

kwiecień 
- maj  

2022 

Urszula 
Goździńska, 
Ewa 
Kwaśniewska 

 Podczas zajęć uczeń będzie: 

 rozwijał zainteresowania i 

uzdolnienia plastyczne, 

 zapoznawał się z różnorodnymi 

technikami i materiałami 

plastycznymi, 

 kształtował poczucie przydatności 

wykonywanych prac (satysfakcja ze 

zrobienie rzeczy użytecznej i 

dekoracyjnej), 

 pobudzał rozwój tzw. „małą 

motorykę”, czyli możliwości i 

umiejętności manualne, 

 kształtował percepcję wzrokową, 

 zwracał uwagę na staranność i 

estetykę wykonywanych prac, 



 

 

 dbał o przybory i miejsce pracy. 

37.  Wieczorne 

czytanie 

„Dziadów cz. II” – 

kl. VII 

 Przygotowanie scenografii 
pełnej tajemniczości, 
skłaniającej do zadumy, 

 Przygotowanie i 
przedstawienie prezentacji 
na temat obrzędu dziadów  

 Przygotowanie i 
przedstawienie prezentacji 
na temat życia  Adama 
Mickiewicza 

 Podział na role i udział w 
czytaniu 

XI 2021 Agnieszka 
Krawczyk 

 Bardzo dobre poznanie tekstu 

„Dziadów cz. II” A. Mickiewicza,  

 Poznanie specyfiki słowiańskiego 

obrzędu dziadów, 

 Znajomość życia A. Mickiewicza, 

 Niezapomniane wrażenia po 

wspólnym czytaniu tekstu 



 

 

Priorytet 2 

Dobra organizacja i zarządzania receptą na jakość i sukces placówki 

 

38. Innowacja 

pedagogiczna z 

informatyki “Asy 

z 4 klasy 

programują” 

metodyczno-

programowa 

Cykl zajęć z zakresu 

programowania w programach 

Scratch, Baltie i Logomocja. 

 

 

II 
semestr 
roku 
szkolnego 
2021/20
22 

Agnieszka 
Piesik 

 Rozwijanie zainteresowań 

informatycznych oraz 

przygotowanie do życia w 

społeczeństwie informacyjnym, 

 Nabycie kompetencji tworzenia 

prostych programów, animacji, 

gier w Scratch, Logo, Baltie 

 Rozwijanie zdolności wytrwałego 

dążenia do celu, 

 Kształtowanie umiejętności 

podejmowania planowanych 

działań, 

 Stymulowanie aktywności 

poznawczej i twórczej uczniów, 

 Doskonalenie umiejętności pracy 

w grupie oraz rozwiązywania 

problemów 



 

Lp. 

 

Zadanie 

 

 

 

Sposoby realizacji 

 

Termin 
realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

Efekty 

1. Wybór przez 
nauczycieli 
programów                             
podręczników  
na nowy rok 
szkolny 

Dopuszczenie do użytku                          

w szkole programów nauczania. 

 

Ustalanie zestawów podręczników 
lub materiałów edukacyjnych  
oraz materiałów ćwiczeniowych . 
Po zasięgnięciu opinii RP  i RR. 

do 

31.08.2021 

 

Do końca 
czerwca 
2021 r. 

Dyrektor, 
nauczyciele 

 Nauczyciele są świadomi wyboru 
programu , podręcznika, 
zawierającego odpowiednie treści 
zgodne z podstawą programową.   

 Dyrektor ocenia zgodność 
programu ,  
z podstawą programową i 

dostosowania do potrzeb i 

możliwości uczniów.  

Dyrektor podaje corocznie do 
publicznej wiadomości Szkolny Zestaw 
podręczników lub zestawów 
edukacyjnych oraz materiałów 
ćwiczeniowych. 

2.  Wprowadzenie 
zmian do 
Statutu i 
programu 
wychowawczo- 
profilaktyczneg
o zgodnie z 
wnioskami 
wynikającymi                 
z pracy szkoły                     

1) Wprowadzenie zmian w statucie 
dotyczących: 

a)  oceniania –                                   
a w szczególności 
udostępniania uczniom i ich 
rodzicom prac pisemnych, 

b) zachowania, 

Początek 

roku 

szkolnego 

(nie później 

Zespół ds. 

zmian w 

statucie,  

Zespół ds. 
programu 
wychowawczo- 
profilaktycznego
, dyrektor, 
przewodniczący 

Nauczyciele i Rodzice znają nowa 
organizację pracy szkoły i zmiany 
wprowadzone do programu i Statutu 



w poprzednim 
roku                         

c) wolontariatu w szkole,  
 

Zmiany do Programu 
wychowawczo- profilaktycznego 
wynikające z oceny czynników 
ryzyka i czynników chroniących 
oraz wniosków z ewaluacji 

przeprowadzonej wśród uczniów, 
rodziców i nauczycieli na 
zakończenie roku szkolnego 
2020/2021 pt. „Zdalne nauczanie 
– moje odczucia i opinie oraz 
oczekiwania po powrocie  do nauki 
stacjonarnej” 

niż do 30 

września) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

zespołów ds. 
ewaluacji                         
( w roku 
szkolnym 
2020/2021) 

3. Opracowanie 
planu nadzoru 
pedagogicznego 

na rok szkolny 
2021/2022 i 
przedstawienie 
go na 
posiedzeniu RP 
do15.09.2021r., 
w oparciu 
Rozporządzenie 

1.Dokument zawiera:  
plan kontroli, plan obserwacji 
zajęć, monitorowania, 

wspomagania nauczycieli oraz 
ewaluacji wybranych obszarów 
pracy szkoły w roku szkolnym 
2020/2021. 
2.Opracowanie planu nadzoru 
pedagogicznego w oparciu o :  
rekomendacje i wnioski                                       
z nadzoru za rok 2020/2021, 

Wrzesień 
2021 

Dyrektor 
 
 

 

Dyrektor właściwie planuje i 
organizuje nadzór nad placówką, 
wdraża wnioski w celu poprawienia 

efektywności pracy szkoły, 
 



MEN z dnia 25 

sierpnia 2017 r. 

w sprawie 
nadzoru 

pedagogicznego 
(Dz. U.  z 2017 

r. poz. 1658) 

wyniki sprawdzianów, 
plan pracy szkoły, 
priorytetowe zadania MEN, 
kierunki polityki oświatowej, 
raport z ewaluacji  
wewnętrznej, 

3.Realizacja zadań dyrektora 
wynikająca z planu nadzoru 
pedagogicznego. Przedstawienie 
planu nadzoru na posiedzeniu RP. 
 
Systematyczne monitorowanie 
zadań wskazanych w planie 
nadzoru pedagogicznego, poprzez :  
obserwację,  
kontrole, 
wspomaganie, 
ewaluację, 
 
4.Składanie sprawozdań                        
z pełnionego nadzoru na 
posiedzeniu RP. 

Cały rok 
14.09.2021r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luty 2022r. 
Sierpień 
2022 r. 

Dyrektor, 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor, 
nauczyciele 

Nauczyciele są świadomi czym jest 
nadzór pedagogiczny, znają cele, 
formy. Dyrektor zna swoje zadania w 
zakresie nadzoru i systematycznie je 
realizuje 
Dyrektor dokonuje oceny efektów 
podejmowanych działań 
opiekuńczych, wychowawczych                          
i dydaktycznych. 
Nauczyciele wiedzą jak dalej pracować 
nad poprawieniem jakości pracy 
szkoły, a zwłaszcza poziomu 
kształcenia. 



4. Organizacja 
wspomagania 
nauczycieli                         

1.Powołanie zespołów 
przedmiotowych                                
i zadaniowych w celu poprawy 
jakości pracy szkoły – obserwacja 
realizacji założeń ich pracy, 
zwrócenie uwagi na pracę 
zespołów zgodnie z opracowanymi 
kryteriami. 
 
2.Wspomaganie nauczycieli 
zgodnie z planem nadzoru poprzez 
organizowanie szkoleń, narad (np.  
zmian w prawie oświatowym, z 
zakresu bezpieczeństwa, 
kompetencji kluczowych, metod 
aktywizujących, czy WSDZ, 
pomocy p.p. , oceny pracy 
nauczyciela i jego 
odpowiedzialności itp.) 
 
 
3.Zatwierdzenie nauczycielom 
rozpoczynającym awans zawodowy 
planów rozwoju zawodowego po 
wcześniejszej analizie założeń , czy 
zaplanowane działania są zgodne z 
koncepcją pracy szkoły , 

potrzebami placówki, czy wpływają 
na rozwój nauczyciela i szkoły . 
Wspieranie nauczycieli 
realizujących plany rozwoju 
zawodowego na stopień 
nauczyciela mianowanego                                       
i dyplomowanego. 

sierpień 
2021r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.2021r. 
 
 
 

Dyrektor, 
nauczyciele 
Dyrektor, 
nauczyciele 

Dyrektor zna zakres planowanych 
działań zespołów . których zadaniem 
jest : doskonalenie umiejętności 
praktycznych nauczycieli, ewaluacja 
PZO programów nauczania, ustalenie 
metod i sposobów aktywizacji uczniów, 
dostosowywania metod   i form pracy 
do poziomu wiedzy i umiejętności 
uczniów oraz podnoszenia 
efektywności pracy z uczniem. 
Nauczyciele otrzymują wskazówki do 
dalszej pracy  po odbytych 
obserwacjach dyrektora, są 
motywowani do coraz lepszych 
osiągnięć, zdobywają nowe 
doświadczenia, dzięki szkoleniom 
realizacji planu rozwoju zawodowego. 



5. Doskonalenie Udział dyrektora w różnych 
formach doskonalenia , dzielenie 
się wiedzą  i doświadczeniem                             
z nauczycielami, ze szczególnym 
zwróceniem na zmiany w prawie 
oświatowym i ich skutkach w 
organizacji pracy szkoły. 

W miarę 
potrzeb 

Dyrektor, 
nauczyciele 

Dyrektor uzyskuje doświadczenia w 
zakresie kierowania działalnością 
szkoły, kontrolowania, współpracy ze 
wszystkimi podmiotami, sprawowania 
nadzoru, oceniania działań. 

6. Organizacja 
współpracy                 
z rodzicami 

1) Zapoznanie rodziców z planem 
działań dydaktyczno – 
wychowawczych i opiekczych na 
nowy rok szkolny 2021/ 2022 oraz 
organizacją roku szkolnego, m. 
innymi  
- podkreślenie roli rodziców w 
współuczestniczeniu  w realizacji 
zadań szkoły : psychoedukacja, 
wspólne zadania, 
- udział  w imprezach                                  
i uroczystościach szkolnych, 
organizowanych z zachowaniem 
reżimu sanitarnego, 
  
2) Wspólna troska o 
dziecko(ucznia ) w ramach pomocy 
Ped- psch. : 
organizacja dodatkowych zajęć 
specjalistycznych, indywidualnych 
oraz zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia,                            
realizacja podstawy  programowej i 
jej diagnoza, 
realizacja działań wychowawczych                                         
i profilaktycznych wynikających z 

IX 2021 r. Dyrektor, 
nauczyciele, 
rodzice 

Rodzice znają :  
nowości obowiązujące w szkole z 
nowym rokiem szkolnym                           
w związku ze zmianami w prawie 
oświatowym,  
rola rodziców jako partnerów szkoły                                 
w współuczestniczeniu              w 
realizacji zadań szkoły,  
aktywny udział rodziców w zajęciach 
otwartych itp.  
podstawę programową kształcenia 
ogólnego, 
działania wychowawcze                        
i profilaktyczne wynikające z 
programu Wychowawczo – 
profilaktycznego – opinia RR, 
jak promować szkołę,  



Programu Wychowawczo – 
Profilaktycznego, 
  
3) sposoby promocji szkoły 
 
4) monitorowanie działań 
wychowawców dotyczących 
współpracy z rodzicami w dobie 
pandemii koronawirusa 
      

7. Ocena 
efektywności 
pracy placówki 

Podsumowanie osiągnięć szkoły                
w ramach realizacji podjętych 
zadań. 
 
 

Na 
zakończenie 
roku 
szkolnego 

Dyrektor, 
nauczyciele 

Rodzice wiedzą :  
o osiągnięciach edukacyjnych dzieci,  
o organizowanej pomocy psych – 
pedagogicznej,  
o realizowanych projektach,  
o formach wsparcia rodziców,  

8. Współpraca z SU  1. Kontrola nad realizacją 
przyjętego w roku bieżącym 
szkolnego projektu edukacyjnego          
„Okaż mądrość i kulturę, chroń 

swój dom i naturę”.  
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Dyrektor, 
nauczyciele, 
rodzice 

Nauczyciele są świadomi zadań przez 
nich zaplanowanych, realizują je 
celem rozwijania u swoich 
podopiecznych różnych sprawności, 
zdolności, postaw                            i 
zainteresowań . 
 
 
 
 
 
 
 



2.Organizowanie imprez i 
uroczystości szkolnych ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na 
bezpieczeństwo uczniów, ich 
wychowanie do wartości oraz 
kształtowanie postaw                              
i respektowanie norm społecznych 
np. „Dnia Patrona szkoły”, „Dnia 
Wartości” „ Dnia Bezpieczeństwa” 
itp. 

zgodnie z 
harmonogra
mem imprez 
i 
uroczystości 

nauczyciele, 
rodzice, 
uczniowie, 
środowisko 

Zainteresowani poznają warunki pracy 
szkoły, bazę, nauczyciele promują 
uzdolnienia swoich uczniów nie tyko 
dydaktyczne 
 

3.Rozwój samorządności 
uczniowskiej, współdecydowanie                                     
w podejmowaniu zadań szkoły.  

Cały rok 
 

Dyrektor, 
opiekun SU, 
uczniowie 

SU czuwa i dopinguje uczniów do 
spełniania podstawowych obowiązków 
ucznia. Spełnia funkcję rzecznika 
interesantów, społeczności 
uczniowskiej.  
SU zna swój zakres działań 
dotyczących spraw szkoły, czuje się 
współodpowiedzialny za szkołę i jej 
rozwój.  

9. Troska o 
podnoszenie 
jakości 
nauczania 

1) Czuwanie nad realizacją 
programów, innowacji, 
projektów szkolnych                                 
i pozaszkolnych. 

 
2) Śledzenie osiągnięć i postępów 

uczniów zdolnych biorących 

udział w konkursach 
szkolnych i międzyszkolnych. 
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Dyrektor, 
nauczyciele, 
rodzice 

Nauczyciele :  
Realizują wytyczone                                               
w planie pracy szkoły zadania w 
ramach zaplanowanych programów i 
projektów,  
Na bieżąco i systematycznie oceniają 
ich efektywność,  

Angażują i zachęcają uczniów do 
udziału w konkursach, przygotowują 
uczniów oraz doceniają ich włożony 
wysiłek. 
Uczniowie :  
uczestniczą w różnych formach 
działań nauczycieli, oraz innych 



podmiotów biorących udział                            
w projektach,  
chętnie biorą udział w różnych 
konkursach poszerzając swoją wiedzę i 
rozwijając pasje. 

3) Inspirowanie nauczycieli do 
innowacji pedagogicznych, 
metodycznych i organizacyjnych .                      
Nagradzanie nauczycieli za 
podnoszenie jakości pracy szkoły. 
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Dyrektor, 
nauczyciele, 

Dyrektor stosuje różnorodne formy 
zachęty do wprowadzania przez 
nauczycieli nowatorskich form pracy z 
uczniami (stosując wysokie oceny 
pracy, dodatki motywacyjne, nagrody 
dyrektora, prezydenta) wspiera 
nauczycieli awansujących . 

4) Troska o bezpieczne                                  
i odpowiedzialne korzystanie                     
z zasobów dostępnych w sieci , 
realizacja zadań związanych                      
z profilaktyką uzależnień, 
ekologią, rozwój kreatywności                                     
i przedsiębiorczości oraz 
kompetencji cyfrowych uczniów 
oraz świadomości narodowej                          
i rozwój doradztwa zawodowego                            
w szkole, w ramach programów i 
projektów szkolnych oraz  
ogólnopolskich np.: „Obserwuje i 
wnioskuję”. 
 

Systematycz
nie 

Dyrektor                                   
i nauczyciele 

Uczniowie znają zagrożenia w 
Internecie, wiedzą, czym jest 
prywatność i bezpieczeństwo w 
Internecie. Uczniowie znają negatywny 
wpływ gier komputerowych uczeń 
kreatorem procesu edukacyjnego, 
zdobycie nowych umiejętności i 
kompetencji, rozwijanie analitycznego, 
kreatywnego myślenia u dzieci, 
ułatwienie nauki innych przedmiotów, 
poprzez zgłębianie tajników 
programowania,  
rozwijanie umiejętności pracy w 
zespole, nauka przez zabawę, 

kultywowanie tradycji patriotycznych, 
dostrzeganie związku rocznic 
patriotycznych z historią  
rozwijanie poczucia przynależności do 
Ojczyzny oraz poczucia tożsamości 
narodowej, poczuwa się 
współodpowiedzialny za efekty pracy 



grupy, korzysta z różnych źródeł 
informacji, prezentuje wyniki pracy. 

5) Śledzenie rozwoju działań 
prozdrowotnych i ekologicznych 
celem podniesienia jakości pracy 
szkoły. 

Systematycz
nie, zgodnie 
z planami 
działań 

Dyrektor Nauczyciele organizują:  
spacery, zabawy na świeżym 
powietrzu, imprezy 
rekreacyjnosportowe, 
projekcje filmów dotyczących zdrowia                        
i bezpieczeństwa, konkursy czystości 
plastyczne, sprawnościowe,  
spotkania z osobami zajmującymi się 
profilaktyką zdrowotną, wycieczki po 
najbliższej okolicy, poznajemy 
najbliższe środowisko i jego 
mieszkańców, współpraca z 
instytucjami promującymi zdrowie i 
bezpieczeństwo, systematyczne 
zagospodarowanie tablicy 
informacyjnej – promującej zdrowy 
styl życia. 

10. 

 

Ocena pracy  
uczniów                             
i nauczycieli 
  

1)Gromadzenie niezbędnych 
informacji o pracy nauczycieli 
celem dokonania ich oceny.  
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Dyrektor,  
nauczyciele 

Dyrektor obserwuje działania 
nauczycieli, wywiązywanie się z zadań 
określonych  w Statucie oraz innych 
wynikających  z organizacji pracy 
placówki.  

2)Kontrola realizacji prawa 

uczniów i rodziców do uzyskania 
uzasadnienia oceny. 
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Dyrektor Nauczyciele wywiązują się z 

obowiązków zawartych w 
rozporządzeniu o ocenianiu i 
klasyfikowaniu, a uczniowie są 
sprawiedliwie oceniani, zgodnie z 
zasadami. 



3)Kontynuowanie ciekawych  form 
nagradzania i wyróżniania 
uczniów 
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nauczyciele Uczniowie i nauczyciele wypracowują 
kryteria do uzyskania wyróżnienia            
„Jestem naj …” – nowa edycja 
Nauczyciele stosują tę formę - 
wyróżnienia ucznia 

11. Troska o 
bezpieczeństwo 
oraz 
odpowiednie 
warunki nauki                    
i pracy 

1)Poszerzenie higieny i 
bezpieczeństwa dzieci na świetlicy 
poprzez remont schodów na klatce 
schodowej, boiska sportowego oraz 
placu zabaw, stosowanie procedur 
COVID – 19, poprawę warunków 
pracy i nauki. 

Wrzesień 
2021 

Dyrektor Rodzice mają możliwość uzyskania 
opieki nad dziećmi na świetlicy 
szkolnej. 
Uczniowie mają możliwość rozwoju 
własnego oraz wsparcia od nauczycieli 
przy odrabianiu prac domowych, 
Nauczyciele pełniący opiekę nad 
dziećmi na świetlicy szkolnej                         
z małą grupą mają możliwość 
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa                                 
i higieny uczniów. 

  2)Działania mające na celu 
zapewnienie odpowiednich 
warunków do jak najpełniejszej 
realizacji zadań dydaktycznych i 
opiekuńczych.  

Cały rok 
 

Dyrektor 
 

Dostosowanie planu zajęć do 
możliwości lokalowych placówki. 
Dyrektor stara się o odpowiednie 
wyposażenie pomieszczeń w 
odpowiedni sprzęt , pomoce 
dydaktyczne, dostosowane do 
poszczególnych grup wiekowych. 

  3) Współpraca z osobami, 
instytucjami , placówkami 

służącymi wspieraniu uczniów, m. 
in. MOPS, PPP, „ Przyjaciele szkoły 
”, Policja, Straż Miejska itp. (nowe 
formy) 

Cały rok 
 

Dyrektor, 
nauczyciele, 

rodzice 

Wszystkie podmioty starają się o 
pozyskiwane środków niezbędnych do 

rozwoju placówki, współpraca wpływa 
na dobry wizerunek szkoły                               
w środowisku lokalnym. 



12. Organizowanie 
przez dyrektora 
przy współpracy 
z 
nauczycielami, 
pedagogiem, 
rodzicami  
pomocy p.p. 
 

Zorganizowanie pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej dla 
dzieci wymagających wsparcia. 
Zaangażowanie rodziców.  
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Dyrektor, 
nauczyciele, 
rodzice, dzieci 

Nauczyciele znają potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne swoich dzieci, ustalają 
formy, sposób i okres udzielania 
pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej – plan działań 
wspierających. 

13. Czuwanie nad 
prawidłowym i 
systematyczny
m przebiegiem 
procesu 
diagnozowania                      
i ocenianiem 
efektywności 

kształcenia                          
w szkole oraz 
rozwojem 
ucznia 

Systematyczne diagnozowanie 
rozwoju uczniów , realizowanie 
zadań na bazie wniosków z 
obserwacji pedagogicznej                 
i diagnoz.  
Wypracowanie w szkole systemu 
diagnozowania osiągnięć dzieci, 
monitorowania ich rozwoju. 
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Dyrektor, 
nauczyciele, 
uczniowie 

Dyrektor wspólnie z nauczycielami na 
podstawie diagnoz oraz sprawozdań 
nauczycieli z zakresu wykonanych 
zadań dokonuje oceny efektywności 
kształcenia, 
sporządza plany do dalszej pracy 
szkoły i poprawy jego efektywności.  
Nauczyciele potrafią badać przyrost 
wiedzy i umiejętności posługiwania się 
wskaźnikami ilościowymi i 
jakościowymi. 
Nauczyciele systematycznie dokonują 
analizy umiejętności uczniów poprzez 
udzielenie komentarzy, wskazywanie 
mocnych i słabych stron pracy 
uczniów oraz wskazówek do dalszej 
pracy. 
Dyrektor i nauczyciele wykorzystują 

uzyskane wyniki do dalszej pracy                                    
z uczniami – dokonują zmian w 
sposobach realizacji podstaw 
programowych. 



14. Monitorowanie 
uczęszczania 
uczniów na 
zajęcia 

Analiza zapisów obecności w 
dziennikach lekcyjnych, 
Miesięczne zestawienia obecności. 
Analiza zgłaszanych przez 
wychowawcę przypadków licznie 
opuszczonych zajęć. 
Zgłaszanie dyrektorowi szkoły 
faktu opuszczenia więcej niż 50 % 
zajęć w miesiącu. 
Ocena skuteczności 
podejmowanych działań(poprawy). 
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Dyrektor, 
nauczyciele, 
wychowawcy 

Analizowanie przyczyn nieobecności 
uczniów, 
Czujność wychowawców                               
i pedagoga nad frekwencją uczniów, 

 

15. 

Nadzorowanie 
sposobów 
wykorzystywani
a w procesach 
edukacyjnych 
narzędzi                            

i zasobów 
cyfrowych 
(stacjonarnie)                               
oraz metod 
kształcenia na 
odległość 
(podczas pracy 
zdalnej). 
Bezpieczne                             
i efektywne 

korzystanie                            
z technologii 
cyfrowych. 

Aktywne uczestnictwo nauczycieli 
w realizacji ciekawych projektów        
i innowacji z wykorzystaniem 
zasobów internetowych. 
Korzystanie z aplikacji w celu 
przygotowywania dokumentów                         
i prezentacji, także w chmurze,   
do rozwiązywania problemów                       
z różnych dziedzin (przedmiotów),  
Wyszukiwanie w sieci informacji 
potrzebnych do realizacji 
wykonywanego zadania, stosując 
złożone postaci zapytań                                 
i korzystania z zaawansowanych 
możliwości wyszukiwarek.  
Korzystanie z narzędzi                                      

do tworzenia elektronicznych 
wersji tekstów, obrazów, 
dźwięków, filmów i animacji. 
Krytyczne  ocenianie informacji                      
i ich źródeł, w szczególności                          
w sieci, pod względem rzetelności i 
wiarygodności w odniesieniu do 

Cały rok 
 

Dyrektor, 
nauczyciele,  

- Nauczyciele korzystają z różnych 
form dokształcania i stosują w 
praktyce nowoczesne i różnorodne 
formy w tym kształcenia na odległość. 
- Uczniowie mają możliwość 
korzystania z konsultacji, poradnictwa 
i pomocy ze strony nauczycieli w 
zdalnym nauczaniu, 
- Nauczyciele dostosowują wymagania 
edukacyjne i treści kształcenia do 
możliwości ich realizacji w zdalnym 
nauczaniu. 



rzeczywistych sytuacji, doceniania 
znaczenie otwartych zasobów w 
sieci i korzystania z nich.  

16. Wyrabianie 
szacunku                             
do tradycji, 
symboli, 
patrona 

Wykorzystanie wspólnie                                      
z nauczycielami w pracy 
wychowawczej tradycji szkoły, 
symboliki szkolnej, (logo szkoły, 
sztandar, hymn szkolny, patron 

szkoły). 

Cały rok 
 

nauczyciele Uczniowie są wrażliwi na elementy 
działań patriotycznych – wspólne 
świętowanie, konkursy związane z 
Patronem Szkoły 
Rodzice i uczniowie znają nasze 

symbole 

17. Profesjonalne, 
skuteczne 
zarządzanie 
procesem 
funkcjonowania 
szkoły 

Opracowanie procedur 
bezpieczeństwa w okresie 
pandemii COVID-19 z 
uwzględnieniem nowych 
wytycznych MEiN, MZ i GIS. 

Wrzesień 
2021 

Dyrektor Zapewnienie bezpieczeństwa, uczniom, 
pracownikom, rodzicom. 

Opracowanie systemu kształcenia 
w razie konieczności przejścia na 
nauczanie zdalne/hybrydowe w 
czasie pandemii z uwzględnieniem 
nowych wytycznych MEiN. 

Według 
potrzeb 
 

Dyrektor Usprawnienie funkcjonowania i pracy 
szkoły zgodnych z wytycznymi 

Tworzenie nowych procedur, 
aktualizacja regulaminów, 
instrukcji . 

Systematycz
nie w ciągu 
roku 

Dyrektor Poprawienie i usprawnienie 

organizacji pracy szkoły 

 

Kontrola Zarządcza w placówce, 
czyli jak kontrolować i nie 

zwariować? 

W miarę 
potrzeb 

Dyrektor Kontrola w placówce szansą na 

efektywne zarządzanie. 

Wdrażanie Rozporządzenia 
Parlamentu europejskiego 
dotyczącego ochrony danych 
osobowych – RODO. 

Systematycz
nie w ciągu 
roku 

Administrator 
danych 
osobowych 

Właściwe zarządzanie danymi 
osobowymi w placówce 

 



Priorytet 3 

Rozwijanie działań prozdrowotnych i ekologicznych –  

„Chroniąc Ziemię, ochronimy siebie”. 

 

 

Lp. 

 

Zadanie  

 

Sposoby realizacji 

 

Termin 

realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

Efekty 

1. Realizowanie 
programów i 
projektów 

profilaktyczny
ch,prozdrowot
nych, 
profilaktyki 
uzależnień 

 

Współpraca z PSSE 
Realizacja programów 
profilaktycznych: 
„Bieg po zdrowie”  
„Zanim spróbujesz…” 
“Trzymaj formę” 
„Nie pal przy mnie proszę”  
i inne. 
 Zorganizowanie Dnia Zdrowia 
w szkole. Udział w Olimpiadzie 
zdrowia organizowanej w 
ramach obchodów Tygodnia 

Zdrowia pod patronatem PSSE 
w Kaliszu 

Cały rok 

 

Ewa 
Kwaśniewska 
Agnieszka Piesik  

Renata Majewska 
Agnieszka 
Krawczyk 

Aleksandra 
Szewczyk - 
Woźniak 

Urszula 

Goździńska 

 

 

 

 uczniowie znają zachowania i 
postępowanie zagrażające ich 
zdrowiu i życiu, 

 wiedzą, gdzie szukać pomocy, 

  wiedzą, na czym polega 
zdrowy styl życia,  

 poznają sposoby na aktywne 
spędzanie wolnego czasu, 
korzystne dla rozwoju młodego 
człowieka. 



2. Współpraca z 
instytucjami:  
-Poradnią PP w 
Kaliszu. 
-Policją, 
KARAN – 
Ośrodek 
Terapii 
Uzależnień i 
Współuzależnie
ń w Kaliszu - 
Miejskim 
Ośrodkiem 
Pomocy 
Społecznej, - 
Gminnym 
Ośrodkiem 

Pomocy 
Społecznej, - 
Sądem 
Rejonowym, - 
Strażą Miejską, 
- Związkiem 
Harcerstwa 
Polskiego, - 
Poradnią 
Logopedyczną, 

- Urzędem 
Miejskim, 
Fundacją na 
rzecz Pomocy 
Dzieciom 
Niepełnospraw
nym “ Nowa 

Zapraszanie przedstawicieli 
instytucji na spotkania i 
pogadanki z uczniami oraz 
rodzicami,  

Kierowanie uczniów na badania 
psychologiczno – pedagogiczne. 

 Kwalifikowanie uczniów do 
różnych form pomocy 
materialnej. 

Kwalifikowanie uczniów z 
problemem alkoholowym w 
rodzinie na letnie obozy 
terapeutyczno – wypoczynkowe,  

Wsparcie nauczycieli w pracy z 
dziećmi z trudnościami 

 

 

 

 

 

Obchody w szkole Światowego 
Dnia Wiedzy o Autyzmie.  

Udostępnienie nauczycielom 
filmu przybliżającego 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec/ 
Kwiecień 
2021 

 

Ewa 
Kwaśniewska 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrycja 
Wolniaczyk 

 

 

 Możliwość spotkań uczniów ze 
specjalistami. Pozyskiwanie 
ważnych wiadomości 
dotyczących min. 
współczesnych problemów 
młodego pokolenia. 

 Uczniowie objęci są 
odpowiednimi formami 

pomocy i wsparcia. 

 Uczniowie osiągają lepsze 
wyniki w nauce. 

  Zanikanie zjawiska 
dyskryminowania osób z 
biednych rodzin na terenie 
szkoły. 

 Współpraca nauczycieli z 
rodzicami 

 

 

 

 

 

 

 zwiększenie świadomości na 
temat autyzmu, spektrum 
autyzmu oraz solidaryzowanie 
się z osobami, których dotyka, 



Nadzieja” w 
Kaliszu 
 
 

funkcjonowanie osób z tym 
zaburzeniem. 

Przygotowanie gazetek 
tematycznych, broszur dla 
uczniów, prezentacja uczniom 
krótkiego filmu.  

Pomoc rodzicom dzieci ze 
spektrum autyzmu. 
Wspomaganie rozmową, 
wskazanie miejsc szukania 
wsparcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wzrost poczucia 
przynależności i 
bezpieczeństwa dzieci 
funkcjonujących inaczej,  

 wsparcie rodziców dzieci 
wymagających w procesie 
wychowania, zachęcanie do 
poszukiwania pomocy 

medycznej, terapeutycznej, 
finansowej. 

 rozwijanie wśród młodzieży 
postawy zaangażowania na 
rzecz potrzebujących pomocy, 
otwartości i wrażliwości na 
potrzeby innych, życzliwości i 
bezinteresowności. 



4. 

 

 

 

 

Zamieniamy 
komputery na 
rowery 

Promocja codziennej jazdy 
rowerem wraz z praktyczną 
podpowiedzią jak to robić 
bezpiecznie.  

2021/2022 Mariusz Bzderek Ukazanie odbiorcy szerszego 
kontekstu powszechnego 
wykorzystywania roweru, jego 
oddziaływania na stan 
środowiska, nasze zdrowie, 
powszechną mobilność, 
bezpieczeństwo na drogach, a 
także wpływu aktywności  
rowerzystów na politykę 
transportową 

5 Powołanie 
sekcji tenisa 
stołowego 

Promocja tenisa stołowego 
jako propozycji spędzania 
wolnego czasu, zarówno w 
szkole, jaki warunkach 
domowych 

2021/2022 Mariusz Bzderek Zapoznanie z przepisami gry w 
tenisa stołowego. 
Doskonalenie techniki gry. 
Poznanie systemów gry w 
tenisa. 
Zapoznanie ze sposobami gry w 
warunkach domowych 

6 Udział w 
programie 
Szkolne Kluby 
Sportowe 

Umożliwienie podejmowania 
dodatkowej aktywności fizycznej 
realizowanej w formie zajęć 
sportowych i rekreacyjnych pod 
opieką nauczyciela wychowania 
fizycznego 

2021/2022 Mariusz Bzderek Doskonalenie elementów 
technicznych i taktycznych gier 
zespołowych, zgodnie z 
zainteresowaniami uczniów. 
 

7.  Udział w 
programie WF 

z AWF 

Przygotowanie programu zajęć 
aktywizujących dzieci i młodzież 

szkolną oraz wdrożenie 
dodatkowych zajęć dla uczniów 
szkół podstawowych, które 
umożliwiają poprawę kondycji 
fizycznej po okresie hipokinezji, 
izolacji społecznej i 
przeciwdziałanie skutkom 

IX-XII. 2021 Mariusz Bzderek 

 

Agnieszka Piesik 

Poprawa i monitoring stanu 
kondycji fizycznej dzieci i 

młodzieży po powrocie do zajęć 
stacjonarnych – walka ze 
skutkami pandemii 
koronawirusa. 

 



zdrowotnym COVID-19 w czasie 
epidemii SARS-CoV-2 

8.  Projekt 
ekologiczny  
“Ekologia w 
Piwonicach” 

Rozwijanie postaw 
ekologicznych w najbliższym 
rejonie. Utrwalanie nawyków 
proekologicznych. Szerzenie 
wiedzy ekologicznej wśród 
uczniów innych klas 

2021/2022 Aleksandra 
Szewczyk-
Woźniak 

Uczniowie przestrzegają 
zachowań ekologicznych w szkole 
i najbliższym regionie. 

Uzyskanie certyfikatu 
ekologicznego 

9. Innowacja   

MÓJ 

ORGANIZM - 

JAK ON 

DZIAŁA? 

Uczeń na zajęciach z biologii w 

klasie 7a i 7b wykonuje 

dodatkowe zadania, dzięki 

którym: 

utrwala treści zawarte w 

podstawie programowej dotyczące 

anatomii i fizjologii człowieka, 

zna zasady udzielania pierwszej 

pomocy; potrafi jej udzielić, 

wykazuje związek między 

budową, a funkcjonowaniem 

poszczególnych układów 

narządów, 

wykazuje związek między 

środowiskiem, a 

funkcjonowaniem organizmu, 

2021/2022 Aleksandra 

Szewczyk-

Woźniak 

Rozbudzanie i pogłębianie 

motywacji uczniów do 

systematycznej i aktywnej nauki 

biologii w celu osiągania lepszych 

wyników w nauce, 

Wykorzystywanie zdobytej wiedzy 

w praktyce, 

Kształtowanie kluczowych 

kompetencji, takich jak: 

umiejętność planowania własnej 

pracy, wyszukiwania i 

selekcjonowania informacji, 

współdziałania w zespole, 

rozwiązywania problemów 

badawczych i dokonywania 

samooceny; 

 

 



zna objawy często występujących 

chorób oraz sposoby zapobiegania 

im, 

wyszukuje i prezentuje ćwiczenia 

zapobiegające deformacjom 

układu kostnego, 

planuje i przeprowadza 

obserwacje i doświadczenia; 

formułuje wnioski, 

na podstawie opisu wykonuje 

doświadczenia, 

odkrywa swoje indywidualne 

zdolności i predyspozycje do 

szybszego przyswajania wiedzy 

poprzez wykorzystanie 

prezentacji multimedialnych, 

filmów, 

potrafi świadomie korzystać z 

przekazów medialnych i różnych 

źródeł informacji. 

10. Ogólnopolski 

Program 

profilaktyki 

Czerniaka 

Współpraca ze Studenckim 
Kołem Naukowym ONKOMA 
przy Klinice Onkologicznej w 
Warszawie, Państwowym 
Instytucie Badawczym 

Rok szkolny 
2021/2022 

Aleksandra 
Szewczyk-
Woźniak 

 Poznanie złotych zasad 
profilaktyki czerniaka 

 Zdobycie umiejętności 
przeprowadzenia samobadania 
skóry czy też różnicowania 
zmian podejrzanych o 



charakter nowotworowy ze 
zwykłymi znamionami na 
podstawie zasady ABCD 

 Zostanie ambasadorem akcji 
w swojej lokalnej społeczności, 
zachęcanie rodziny i 
znajomych do podjęcia 
prostych i skutecznych 

działań profilaktycznych 
 

11. Upowszechnian

ie wiedzy na 

temat 

szczepień 

przeciw Covid 

19 

 Lekcje biologii w klasach 5-8 
na temat szczepień: 
“Szczepionka. Profilaktyka 
chorób zakaźnych” 

 

Wrzesień 
2021 

Aleksandra 
Szewczyk-
Woźniak 

 Poznanie informacji na temat 
szczepień przekazanych przez 
ministerstwo nauki i sanepid 

 Udział w akcji szczepień 
chętnych uczniów od 12 roku 

12. Realizacja 
projektu na 
świetlicy 
szkolnej pod 
nazwą “W 
krainie 
zawodów 
medycznych" 
poznanie 

specjalności 
lekarskich w 
nawiązaniu do 
dbania o 
własne 
zdrowie. II 
edycja 

-poznanie zawodów ze 
zwróceniem uwagi na spełnienie 
warunków w tym zdrowotnych, 
 -czytanie tekstów 
charakteryzujących daną 
specjalność lekarską,  
-ćwiczenia do tekstu prawda 
czy fałsz,  
-poznanie pojęć związanych z 

daną specjalnością lekarską, 
 -układanie zdań z rozsypanek 
wyrazowych związanych z 
ciekawostkami na temat danego 
zawodu 

Cały rok 
szkolny 
2021/22 
raz w 
miesiącu 

E. Mroczek 

H. Skrzybalska 

-poznaje słabe i mocne strony 
wybranych specjalności 
lekarskich --wie, że podczas 
wyboru danego zawodu należy 
kierować się swoim stanem 
zdrowia,  
-umie współpracować w grupie,  
-wypowiada się na forum grupy 
 -poznaje budowę człowieka  



13. Świadomie 
bezpieczni 

Zorganizowanie Dnia 
Bezpiecznego Internetu 

2021/2022 M. 
Marcinkowska, 
A. Piesik 

 

-poprawa bezpieczeństwa uczniów 
w szkole oraz przygotowanie 
społeczności szkolnej do 
odpowiedniego reagowania na 
wypadek zaistnienia sytuacji 
niebezpiecznych 
-bezpieczne korzystanie z 
zasobów Internet 
 
 

14. Zdrowe 
odżywianie 

 kontrola śniadań 
przynoszonych przez 
uczniów do szkoły 

 organizowanie  i 
przygotowanie w szkole 
zdrowych posiłków. 

 układanie jadłospisów 

 

2021/2022 K. Majewska 

M.Urbańska 

M. Marcinkowska 

K. Birska 

Uczeń: 

utrwala zasady zdrowego 
odżywiania się, 
rozumie wpływ odżywiania na 
zdrowie, 
uczy się nowych smaków, 
przełamuje uprzedzenia 
żywieniowe. 

15 Dbam o 
zdrowie 
poprzez 
higienę - 
projekt 
Czyściochowo 

 Udział w projekcie -Edukacja 
przyrodnicza z zakresu 
osiągnięcia funkcji życiowych 
człowieka, ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa oraz 
odpoczynku. Projekt jest 
realizowany w kliku częściach 

Higiena jamy ustnej i nosa 

Mycie rąk i korzystanie z toalety 

Mycie ciała i włosów, ochrona i 
pielegnacja skóry  

Rok szkolny 

2021/2022 

M.Urbańska 

M. Marcinkowska 

Uczeń wie jak i dlaczego dbać o 
higienę jamy ustnej, nosa, ciała i 
skóry 
Rozwija nawyki higienieczne 
Rozumie potrzebę dbania o swoje 
zdrowie 
Rozwija świadomość własnego 

ciała   



16. Projekt 
edukacyjny na 
świetlicy 
szkolnej 
“Nasza planeta 
- mieszkańcy 
duzi i mali”. 

Realizacja zagadnień: 

 Zwierzęta wokół nas 

 Plony z sadu i ogrodu 

 Światowy Tydzień 
Zwierząt 

 Dbamy o swoje zdrowie 

 Krajobrazy górskie i ich 

mieszkańcy 

 Światowy Dzień Wody 

 Ruch to zdrowie - 
Światowy Dzień Zdrowia 

 Ziemia nasz wspólny 
dom “Dzień Ziemi w 
świetlicy” 

Cały rok 
szkolny 
2021/2022 

E. Mroczek 

H. Skrzybalska 

J. Przepiórka 

-wskazuje i nazywa różne gatunki 
zwierząt i roślin 
-czynnie uczestniczy w obchodach 
wybranych dni 
-wymienia zachowania szkodzące 
środowisku przyrodniczemu 
-ma poczucie więzi emocjonalnej z 
otaczającą go przyrodą 
-świadomie podejmuje działania, 
które sprzyjają ochronie przyrody 
 

17. Projekt "THE 
enviroment” 
jak dbać o 
planetę i być 
przyjaznym dla 
środowiska. 

Realizacja zagadnień:  

- Zapoznanie z 
zagrożeniami dla naszego 
środowiska, segregacja 
śmieci, globalne 
ocieplenie,  

- Pisanie listu do rady 
miasta w sprawie 
ochrony lokalnego 
środowiska. 

X.2021 Joanna 
Kasperczak  

Uczeń poznaje zagrożeniami dla 
naszego środowiska, segregacja 
śmieci, globalne ocieplenie, 
Potrafi napisać list do rady miasta 
w sprawie ochrony lokalnego 
środowiska. 

 
 

18 Innowacja  

Holistyczna 

edukacja 

geograficzna 

wokół drzewa 

5. Drzewo jako edukacyjny 

skarb 

6. W poszukiwaniu twojego 

drzewa 

7. Różne konteksty i ujęcia 

edukacji o drzewach 

II okres 

2021/2022 

Aleksandra 

Szewczyk-

Woźniak 

Uczeń holistycznie spojrzy 

na drzewa w okolicy. 

Dostrzeże ich bogactwo. 

Wykształci postawę 

szacunku wobec nich i 

przyrody. 



(surowiec, roślina, 

element, system, obiekt, 

przedmiot, schronienie, 

pożywienie, dzieło, 

świadek, producent, 

terapeuta, natchnienie, 

element krajobrazu, 

gatunek, legendy, 

literatura, miejsca 

występowania itd..) 

 

 

 

 

Priorytet 4 

Rozwijanie działań patriotycznych oraz kształtowanie postaw uczniowskich -  

 „Nasza szkoła, nasz kraj……” 

 

Lp. 

 

Zadanie 

 

 

Sposoby realizacji 

 

Termin 

realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

Efekty 



1. Zorganizowani
e i 
koordynowani
e Dnia 
Wartości i 
Życzliwości w 
szkole 

Promocja życzliwości oraz 
kształtowanie pozytywnych 
postaw wśród dzieci i 
młodzieży 

Zachęcanie do czynienia 
dobra na co dzień 

 

XI 2021 Urszula 
Goździńska 

Ewa 
Kwaśniewska 

Integracja społeczności 
szkolnej. 
Wzrost świadomości potrzeby 
pomagania innym znajdującym 
się w trudnej sytuacji. 
Zwrócenie uwagi na problem 
zanikania pozytywnych więzi 
między ludźmi. 
Uczniowie rozumieją pojęcie 
wartość,-nazywają wartości 
życiowe i wyjaśniają ich 
znaczenie w życiu człowieka. 
Potrafią ocenić zagrożenia 
wynikające z niewłaściwego 
wyboru wartości, - są 
zmotywowany do kierowania się 
w życiu wartościami. 

2. “Szare Szeregi 
w piosence na 
zajęciach w 
świetlicy 
szkolnej” 

Wspólne śpiewanie piosenek 
(karaoke) związanych z 
powstaniem warszawskim i II 
wojną światową. Przybliżenie 
postaci autorów tekstu i 
muzyki do pieśni. 

25.IV - 6.V 
2022 

E. Mroczek  

H. Skrzybalska 

-zna tytuły najpopularniejszych 
pieśni związanych z latami 
1939-1945 

-zna treść i przesłanie pieśni 

-wie, że należy pamiętać i 
przekazywać z pokolenia na 
pokolenie historię ujętą w  

polskiej pieśni 

3. “Patriotyczne 
Śpiewanie” - 
udział 
społeczności 
uczniowskiej 
we wspólnym 

Wspólne śpiewanie kl. I - VIII 
- karaoke pieśni 
patriotycznych 

Listopad/ 
2021 

maj/2022 

H. Skrzybalska -uczestniczy w ważnych 
wydarzeniach szkoły 

-rozpowszechnia pieśni 
patriotyczne 



wykonaniu 
pieśni 
patriotycznyc
h  

-zna tytuły popularnych 
polskich pieśni patriotycznych 

4. Innowacja 
pedgogiczna 
organizacyjno 
- metodyczna 
przeprowadzon
a na zajęciach 
świetlicy: 
“Rozłogi 
wartości”. 

 

Innowacja skierowana jest do 
uczniów klas I - III. 
Wprowadzenie dzieci w świat 
wartości zarówno swoim 
dobrym przykładem, jak i 
poprzez świadome nauczanie 
moralnych postaw i wyborów. 
Utrwalanie takich wartości 
jak: szacunek, przyjaźń, 
prawda, empatia i ofiarność.  

 

Realizacja bloków 
tematycznych: 

 Kim jestem? 

 “Rozłogi wartości” 

 Szacunek 

 Przyjaźń 

 Prawda  

 Empatia 

 Ofiarność 

 “Piramida wartości” 

Cały rok 
szkolny 
2021/2022 

 

E. Mroczek 

H. Skrzybalska 

 

-wie, jak ważne są wartości w 
życiu człowieka 
-rozpoznaje i nazywa wartości 
moralne 
-umie współpracować w grupie 
rówieśniczej 
-potrafi wybierać “prawdziwe” 
wartości. 
 

5.  Powołanie 
Szkolnego 
Klubu 
Wolontariatu 

Udział i organizowanie akcji 
charytatywnych 

2021/2022 Magdalena 
Brzozowska 

Niesienie pomocy 
potrzebującym, uwrażliwianie  
uczniów na krzywdę i cierpienie 
drugiego człowieka. 
Kształtowanie postaw 



Organizowanie pomocy 
koleżeńskiej 

Współpraca z innymi SKW 
oraz fundacjami 

 

Ewa 
Kwaśniewska 

Urszula 
Goździńska 

Agnieszka Piesik 

moralnych i  
prospołecznych: współpraca, 
altruizm, życzliwość, itp.) i 
otwartości na nowe pomysły i 
sposoby  
działania.  
Integracja zespołu 
uczniowskiego i włączenie do 
działania  
uczniów z różnych środowisk i o 
różnorodnych uzdolnieniach. 

6. XXI Dzień 
Papieski pod 
hasłem “Nie 
lękajcie się” 

Kształtowanie postaw 
rozwijających wartości wyższe 
w oparciu o przykład życia, 
wiarę i naukę św. Jana Pawła 
II. 

Październik 
2021 

SM. Martyna 
Stawińska 

Uczniowie poznają życie oraz 
osobowość św. Jana Pawła II.  
Odnajdują w nim przykład 
godny naśladowania. 

7. 

 

 

 

 

 

Promowanie 
postaw 
patriotycznych 

Katechezy: 

- „Ślubuję być pilnym 
uczniem i dzielnym Polakiem” 
- „Grób Nieznanego Żołnierza 
– miejsce wdzięczności 
bohaterom” 
- „Życie oddane za Boga i 
Ojczyznę” 
- „Potrzebna pamięć, by 
zachować tożsamość” 

2021/2022 SM. Martyna 
Stawińska 

Uczniowie uświadamiają sobie, 
jak wielką wartością jest 
wolność Ojczyzny oraz widzą 
potrzebę wszechstronnej i 
odpowiedzialnej pracy nad jej 
rozwojem. 

8. Współpraca z 
parafią św. 
Gotarda i 
grupami 

Uroczystości, święta i 
wydarzenia związane z życiem 
parafii 

2021/2022 SM. Martyna 
Stawińska 

 

Uczniowie aktywnie 
uczestniczyli w życiu parafii, 
współpracując przy tym z 



działającymi 
przy parafii 

grupami działającymi w tej 
wspólnocie. 

9. Pasowanie na 
ucznia 

Uroczystość z udziałem SU i 
Rodziców 

2021 Krystyna Birska 

Katarzyna 
Majewska 

Uczniowie staną się 
pełnoprawnymi członkami 
społeczności szkolnej SP nr 15 

10. Zgrana klasa Czytanie bajek 

terapeutycznych. Dyskusje i 
ćwiczenia po przeczytaniu lub 
wysłuchaniu bajek. 

cały rok 

szkolny 

Krystyna Birska Uczniowie kształtują w sobie 

wartości istotne w relacjach z 
innymi: 

 samodzielność 

 dzielenie się radością 

 dążenie do zgody 

 poznanie swoich mocnych 
stron 

 odczuwanie pozytywnego 
nastawienia i spokoju 

 dzielenie się z innymi 
(wolontariat) 

 dochodzenie do 
porozumienia 

 efektywne spędzanie czasu 
wolnego 

 dobra rozmowa 

11. Polskie 
rodziny 
królewskie w 
katedrze w 
Miasta Meksyk 
i nieznani 
bohaterowie, 
którzy 

Wirtualna podróż do katedry 
w Mexico City, aby zobaczyć 
ołtarz królów i porozmawiać o 
Kazimierzu, polskim świętym 
księciu. 

 
 Film dokumentalny w języku 

Pazdziernik
2021 

Y. Galicia 
Ramirez 

- Poznanie naszej historii z 
innej części świata. 
 



uratowali 
tysiące 
Polaków, 
przywożąc ich 
do Meksyku 
podczas II 
wojny 
światowej. 

hiszpańskim o "Małej Polsce" 
w Meksyku. Uchodźcy, którzy 
uciekli przed II wojną 
światową. Poznamy nazwisko 
ministra spraw 
zagranicznych, który wysłał 
ich do Meksyku, aby 
zapewnić im bezpieczeństwo. 

12. Poznawanie 
środowiska 
lokalnego 

Organizowanie wycieczek w 
najbliższej okolicy 

Cały rok M. 
Marcinkowska 

K. Birska 

 aktywne spędzanie czasu na 
świeżym powietrzu 

 poznanie najbliższej okolicy 

13. Śladami 
naszych 
Bohaterów - 
wycieczka do 

Warszawy 

Wycieczka klasowa śladami 
państwa podziemnego.  

Październik 
2021 

J. Kasperczak  

A.Waszak 

Poznanie miejsc ważnych dla 
historii naszej szkoły i jej 
patrona; 
Poszerzanie wiedzy o państwie 
podziemnym, poznaje zasady 
przetrwania dzieci podczas II 
wojny światowej - wizyta w 
Muzeum Powstania 
Warszawskiego, 
Odwiedzenie miejsc pamięci w 
naszej stolicy. 

 

14. Bo warto 

pamiętać - 
projekt 
Samorządu 
Uczniowskiego 

Przypominanie o ważnych 

datach dla państwa polskiego, 
prezentacje uczniów kl 4-8 
podczas uroczystości 
szkolnych i apelach 
okolicznościowych. 

Cały rok 

szkolny 
2021/2022 

J. Kasperczak  - Przybliżenie sylwetki 

naszego bohatera,  
- Pielęgnowanie 

tożsamości narodowej 
poprzez występy 
ucnziów,  

- Gazetka SU 



15. Poszerzenie 
wiadomości o 
swojej 
dzielnicy i 
rodzinnym 
mieście. 

 Poznawanie sławnych 
mieszkańców okolicy, 

 Poznawanie ważnych 
miejsc,  

 Poznawanie historii, 
zabytków, legend 
związanych z miastem, 

 Wycieczka do miejsc 

związanych z rodziną 
Fibiger 

 

II okres 
2022 

K. Majewska Uczeń: 

 zna swoją dzielnicę i miasto, 

 zna kulturę  swojego 
regionu, 

 ma poczucie tożsamości 
regionalnej, 

pogłębia więź ze swoim 
środowiskiem. 

16. Zajęcia 
terenowe z 
geografii 
“Rezerwat 
Przyrody Lis” 

Poznanie form ochrony 
przyrody w najbliższej okolicy. 
Zwiedzenie Rezerwatu Lis 

II okres 
2022 

Aleksandra 
Szewczyk-
Woźniak 

 Poznanie form ochrony 
przyrody w okolicy przez 
uczniów 

 Poznanie lokalizacji 
rezerwatu i obiektów 
chronionych 

 Integracja uczniów 

17. Projekt 
geograficzny 
“Moja mała 
ojczyzna” 

Poznanie wybranych 
zagadnień środowiska 
geograficznego najbliższego 
regionu w klasie 7a, 7b w 
prezentacji multimedialnej. 
Sztuka autoprezentacji. 
Wyszukiwanie źródeł 
informacji geograficznych na 

temat najbliższego regionu. 
Lekcje geografii w klasie 7a i 
7b 

II okres 
2021/2022 

Aleksandra 
Szewczyk-
Woźniak 

 Poznanie charakterystyki 
regionu, cech 
przyrodniczych, społeczno- 
kulturowych oraz 
gospodarczych 

 Rozwinięcie sztuki 
autoprezentacji, tworzenia 
prezentacji 
multimedialnych 

 Poznanie źródeł informacji 
o regionie 

 Obserwacje terenowe i 
wywiady 



 Planowanie działań na rzecz 
poprawy warunków życia 
mieszkańców 

18 Innowacja 

“Moja ulica 

okiem 

geografa” 

Dobór i położenie wybranej 

ulicy. Znaczenie ulicy. 

Charakterystyka morfologiczna 

ulicy. Charakterystyka 

fizjonomiczna ulicy. 

Charakterystyka społeczno - 

demograficzna ulicy. 

Funkcjonalność ulicy. Wnioski 

kwiecień/Ma

j 2022 

Aleksandra 

Szewczyk-

Woźniak 

 Poznanie ulicy przy której 

mieszkam 

 Poznanie jej charakterystyki 

 Poznanie elementów 

krajobrazu wokół własnego 

miejsca zamieszkania 

 Pogłębianie wiedzy o 

najbliższej okolicy i regionie 

19. Zajęcia 

terenowe ze  

środowiska 

społeczno- 

przyrodniczeg

o w Lesie 

Winiarskim i w 

Parku 

Miejskim  

Poznawanie form 
ekosystemów przyrodniczych 
w najbliższej okolicy, 
zapoznanie z formami i 
przykładami ochrony roślin, z 
pomnikami przyrody. 

Październik
wrzesień 
2021 

M.Urbańska 

 

 Zapoznanie z budową lasu, 
poznanie zwierzat leśnych 

 Zapoznanie z budową, 
roślinnością i walorami 
parku 

 Poznanie sposobu na 
zdrowe i przyjemne 
spędzenie czasu wolnego 

20. Moja Ojczyzna 

Polska 

budowanie tożsamości 

narodowej 

Przeprowadzenie cyklu lekcji 

przybliżających wiedzę o 

ojczyźnie  

Rok 

szkolny 
2021/2022 

M.Urbańska 

M. 
Marcinkowska 

K. Birska 

K. Majewska 

 rozwijanie szacunku dla 

swojego państwa, 

 współuczestnictwo w 

pielęgnowaniu tradycji, 

  umożliwianie kreatywnego 

uczestnictwa w 

wydarzeniach kulturowych, 



Utrwalanie znajomości 

symboli narodowych, 

Poznawanie historii Polski 

poprzez legendy, baśni, 

utwory literackie 

Zapoznanie z historia i 

zabytkami miast Polski 

Udział w konkursie 
recytatorskim wiersza o 
Ojczyźnie, w konkursie 
plastycznym i akademii z 
okazji Święta Niepodległości 

 rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności oraz 

szacunku dla symboli 

narodowych 

21. Poznajemy 

nasze miasto 

Kalisz 

Poznawanie historii, 
zabytków, słynnych kaliszan, 
ciekawych miejsc – 
rozbudzanie uczuć 
patriotycznych. 

Zwiedzanie miasta- wycieczki 
dydaktyczne: do muzeum, 
galerii sztuki, do parku, do 
centrum miasta 

Rok 
szkolny 
2021/2022 

M.Urbańska  Uczeń poznaje historie 
swojego miasta 

 Poznaje zabytki i ciekawe 
miejsca 

 Poznaje znanych Polaków - 
kaliszan 

 Wzmacnia i rozwija 
patriotyczne uczucia 

22. Innowacja 
pedagogiczna - 
“Poznaję 
Polskę w 
baśniach  
i legendach” 

 Organizowanie lekcji z 

wykorzystaniem 

różnych aktywności: 

czytelnictwo, 

wykonywanie prac 

plastycznych, 

aktywność muzyczna, 

XI 2021-  

V 2022 

Katarzyna 
Majewska 

Krystyna Birska 

Rozwijanie zainteresowania 

kulturą narodową. 

Rozwijanie umiejętności 

czytelniczych. 

Poszerzenie wiedzy o swojej 

Ojczyźnie. Poznanie wybranych 

regionów Polski,  



 oglądanie filmów i 

prezentacji.  

 Zorganizowanie 

wernisażu. 

 Tworzenie plakatów. 

 

z których pochodzą legendy - 

miast, ich zabytków, muzyki, 

tańców regionalnych. 

Poszerzenie zasobu słownictwa 

o nowe wyrazy. 

Wyrobienie umiejętności 

komunikatywnego 

wypowiadania  się  

i wyrażania myśli. 

Poznanie formy prezentacji 

jaką jest wernisaż. 

 

23 Realizacja 
projektu - Role 
społeczne w 

rodzinie  

 Przeprowadzenie 

lekcji, 

 Przeprowadzenie 

badań ankietowych 

V 2020 Dorota Krzycka - 
Góral 

Sytuacja współczesnej rodziny. 

Poszerzanie wiedzy i zasobu 

słownictwa 

Umiejętność prezentacji własnych 

wyników 

 

Priorytet 5 

„Otwarci na siebie, otwarci na świat”, 

czyli edukacja europejska od najmłodszych. 

 

Lp. 

 

Zadanie ogólne 

 

Zadania szczegółowe 

  

Odpowiedzialni 

 

Efekty 



CEL 

 

Termin 

realizacji 

1. Projekt 
mobilności 
uczniowskiej 
“Otwarci na 
siebie, otwarci 
na świat”. 

Krótkoterminowa mobilność 
uczniów klas ósmych w 
ramach programu 
Erasmus+ 

2021/2022 Dyrektor  
Beta Knop 
 
Agnieszka 
Waszak 

Wzmocnienie europejskiego wymiaru 
uczenia się i nauczania. 
Budowanie tożsamości europejskiej od 
najmłodszych lat. 
Budowanie tolerancji 
międzykulturowej. 
Promowanie uczenia się języków. 

2. Projekt 
mobilności 
kadry szkolnej 
“Otwarci na 
siebie, otwarci 
na świat”. 

Krótkoterminowa mobilność 
kadry naszej szkoły w 
ramach programu 
Erasmus+ 

 

2021/2022 

 

Dyrektor  
Beata Knop 
 
Agnieszka 
Waszak 

 

Poprawa jakości pracy placówki 

oświatowej poprzez udział 

pracowników w mobilnościach 

zagranicznych takich jak kursy i 

szkolenia, w trakcie których podnoszą 

oni własne kompetencje zawodowe. 

3. Projekt 
geograficzny 
“Państwo w 
Europie, do 
którego chcę 
pojechać” - 
klasa 6 

Poznanie państw 
europejskich 

Poznanie kultury państw 
europejskich 

Poznanie flag i stolic państw 
europejskich 

2021/2022 Aleksandra 
Szewczyk-
Woźniak 

Budowanie tożsamości europejskiej od 
najmłodszych lat. 
Budowanie tolerancji 
międzykulturowej. Wiedza na temat 
krajów europejskich. 

4. Zorganizowanie 
Dnia Języków 
Obcych  

Przeprowadzenie dnia 
języków obcych i 
konkursów rozwijających 
zainteresowania uczniów  

2021/2022 Joanna 
Kasperczak  

Yareri Galicja 
Ramirez 

Integracja społeczności szkolnej 
 
Budowanie tolerancji 
międzykulturowej 



5. Czytam i wiem 
– projekt 
językowy. 

Czytanie i tłumaczenie 
tekstów, dialogów, opisów i 
krótkich opowiadań w 
języku angielskim.    

Konkurs głośnego czytania.  

 

2021/2022 J. Kasperczak Rozwijanie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem,  
Pobudzanie ciekawości w śród 
uczniów o tradycjach i historii krajów 
europejskich, 
Rywalizacja i promowanie uczniów 
zdolnych 

6 Jesteśmy 
mieszkańcami 
Polski i Europy 

Czytanie ze zrozumieniem, 

Posługiwanie się mapą 
fizyczną Europy, 

 słuchanie hymnu Unii 
Europejskiej „Oda do 
radości” 

Poznanie ciekawostek o 
państwach Unii 
Europejskiej 

2021/2022 K. Majewska doskonalenie umiejętności pięknego 
czytania, 
kształcenie umiejętności 
wypowiadania się na określone 
tematy, wskazywanie położenia Polski 
na mapie Europy, 
wskazywanie na mapie i 
zapamiętywanie nazw krajów 
sąsiadujących z Polską, wskazywanie 
na mapie i zapamiętywanie nazw 
krajów należących do Unii 
Europejskiej, 
Śpiewanie hymnu Unii Europejskiej. 

7. Dzieci listy 
piszą… - 

Międzynarodowy 
Projekt  

penpallingowy 
(wymiany 
listów) 
dla klas IV-V  
w ramach 
projektu 
eTwinning. 

Wymiana tradycyjnych 
listów między uczniami ze 
szkoły w Turcji – innowacja 
pedagogiczna 

 

2021/2022 A.Waszak Podnoszenie kompetencji językowych, 
w szczególności umiejętność pisania 
dłuższych form wypowiedzi, listu do 
kolegi.  
Nawiązanie znajomości z rówieśnikami 
z innych krajów.  
Uczenie otwartości na inną kulturę. 
Wspieranie tożsamości europejskiej 
młodzieży. 



Innowacja 
pedagogiczna 

 

8. „Mitologia 
wokół nas” - 
projekt 

edukacyjny w 
klasie V, 
korelacja 
międzyprzedmi
otową język 
polski, plastyka 

Praca z mapą Europy; 

Omówienie wybranych 
mitów; 

Wirtualna wycieczka do 
Grecji; 

Wyszukanie mitologicznych 
postaci oraz związków 
frazeologicznych we 
współczesnym świecie 

luty 2022 U. Goździńska  Omówienie wybranych mitów; 

 Wykorzystanie TIK-u (wirtualny 
spacer ulicami Aten); 

 Wyszukiwanie śladów mitologii we 
współczesnym świecie; 

 Rozwijanie zainteresowań uczniów 
dotyczących historii Grecji, a w 
szczególności mitologii greckiej; 

 Kształtowanie wyobraźni 
historycznej, plastycznej, 
umiejętności kojarzenia i łączenia 
faktów. 

9  

Innowacja w kl. 

5b 

Senoplastyka - 

terapia przez 

sztukę 

Rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień plastycznych. 

Zapoznanie z różnorodnymi 

technikami i materiałami 

plastycznymi. 

Pobudzanie rozwoju tzw. 

„małej motoryki”, czyli 

możliwości i umiejętności 

manualnych. 

Doskonalenie funkcji 

percepcyjno – motorycznych. 

IV-V 2022 U. Goździńska 

E. Kwaśniewska 

 Integracja grupy  

 Pokonywanie barier związanych z 
zaburzeniami motorki małej, 
grafomotoryką 

 Wzmocnienie wiary we własne 
możliwości 

 Poznanie nowych technik 
plastycznych oraz różnorodności 
faktur 

 Poszukiwanie twórczych i 
kreatywnych rozwiązań w trakcie 
wykonywanej pracy 

 



Uaktywnienie i otwarcie się 

ucznia mającego problemy z 

nawiązywaniem kontaktów 

rówieśniczych 

Rozwój samoakceptacji. 

 

 

 

 

Priorytet 6 

Nowoczesna placówka – szansą na lepszy start 

 

Lp. 

 

Zadanie  

 

Sposoby realizacji 

 

Termin 

realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

           Efekty 

1.  Utrzymanie 
budynku szkoły    
w odpowiednim 
stanie 
technicznym, 
zapewniając 
przebywającym     
w nim osobom 

1) finalizacja prac, 
mających na celu 
zagospodarowanie 
strychu szkoły na 
część użytkową  

Cały rok Dyrektor  budynek szkolny zapewnia 
przebywającym w nim osobom 
bezpieczne i higieniczne warunki 
nauki i pracy, 

 podniesienie jakości pracy 
szkoły                          w 
zakresie potrzeb                         



bezpieczne                        
i higieniczne 
warunki nauki                       
i pracy. 

2) formowanie i 
przycinanie 
drzewek, 

3) odnawianie 
pomieszczeń 
klasowych, 

4) wnioskowanie do 
działu inwestycji o 
środki na 
remonty bieżące, 

i standardów BHP oraz 
efektywności kształcenia,  

 poprawa jakości nauczania, 

 modernizacja placówki, 
 

 

2.  Ciągłe 
doposażanie 
szkoły w nowy 
sprzęt 
komputerowy, 
multimedialny,  
oprogramowanie 

oraz pomoce 
dydaktyczne 
zgodnie z 
potrzebami 
uczniów i 
nauczycieli. 

 

1) Systematyczna 
wymiana ławek, 
dostosowanie do 
wzrostu dzieci, 

2) zakup sprzętu 
sportowego, 

3) doposażenie szatni               
w nowe szafki dla 
uczniów klas I-III, 

4) systematyczne 
powiększanie 
księgozbioru 
biblioteki szkolnej, 

5) doposażenie każdej 
sali lekcyjnej w 
brakujący, 
nowoczesny sprzęt 

audio-video, tablic 
interaktywnych, 

6) doposażenie 
pracowni w sprzęt 
niezbędny do 
realizacji nowej 

Cały rok Dyrekcja 

Rada Rodziców 

 szkoła wyposażona jest                            
w nowoczesny sprzęt, 
urządzenia, pomoce 
dydaktyczne zgodne                                        
z potrzebami uczniów oraz 
nauczycieli, 

 podniesienie jakości pracy 
placówki, 

 zadowolenie podmiotów szkoły 
 
 
 
 



podstawy 
programowej,                                

7) zakup nowych 
komputerów, 
programów 
komputerowych,  
tablicy 
interaktywnej. 

 

3. Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami 
finansowymi, 
poszukiwanie 
dodatkowych 
źródeł 

finansowania. 

1) Poprawienie 
wizerunku                                        
i funkcjonowania 
szkoły poprzez 
unowocześnianie 
bazy lokalowej i 
dydaktycznej 
poprzez: 

- pozyskiwanie 
sponsorów 
wycieczek, nagród 
dla laureatów 
konkursów, 

 wynajmowanie sali 
oraz pomieszczeń 
szkoły, 

 sprzedaż wytworów 

dzieci podczas 
różnych 
kiermaszów, 

 współpraca ze 
środowiskiem 
lokalnym, Radą 
Osiedla 

Cały rok 

 

Dyrekcja, 

Rada Rodziców, 

Wszyscy 
pracownicy, 

 Pozyskiwanie dodatkowych 
środków, 

 Uzupełnienie wyposażenia                           
w nowe środki dydaktyczne i 
sprzęt 

  poprawa efektywności pracy 
szkoły, jej wizerunku, 

 Współpraca ze środowiskiem 
lokalnym, wymiana 
doświadczeń, 
 

 



 

4. Promocja szkoły 
i budowanie 
pozytywnego 
wizerunku.  

Wypracowanie 
wspólnie z 
nauczycielami systemu 
działań promocyjnych, 
zapewniających 

pozytywny wizerunek 
szkoły, ze szczególnym 
położeniem nacisku na 
nową formę strony 
internetowej.  

Cały rok 

 

nauczyciele, 
zespół ds. 

promocji szkoły 

 Środowisko zna szkołę, jej 
osiągnięcia  i potrzeby,  

 Rodzice są świadomi , że dobrze 
wybrali szkołę dla swojego 
dziecka,  

 Rodzice widząc dobrą 
organizację pracy w szkole, 
postęp dzieci są skłonni 
wesprzeć szkołę w różnych 
działaniach edukacyjno – 
wychowawczych, 

 Uczniowie czują się dobrze w 
swojej szkole, a otrzymana 
wiedza   i umiejętności pozwoli 
im bez problemu zaistnieć w 
gimnazjum. 

 

 

 

1) ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO – KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

2) TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ  

3) TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

4) TEMATYKA PSYCHOEDUKACJI RODZICÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS 



5) PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ- znajduje się w Planie Nadzoru Dyrektora  

6) HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH 

7) KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

8) KONKURSY SZKOLNE I POZASZKOLNE Kl. I-III 

9) KONKURSY SZKOLNE I POZASZKOLNE Kl. IV-VIII 

10) KALENDARZ WYCIECZEK SZKOLNYCH I PRZEDMIOTOWYCH 

11) PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - ZAŁĄCZNIK 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Planu pracy 

na rok szkolny 2021/2022 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO – KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  

 



 

Wydarzenie 

 

Data 

Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2021 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 –02.01.2022 r.  

Termin klasyfikacji śródrocznej 13.01.2022 r.  

Ferie zimowe 17 –28 stycznia 2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 14-19.04. 2022 r. 

Inne dni wolne od zajęć dydaktycznych (dni dyrektorskie) 15 październik 2021 r. 

12 listopada 2021 r. 

7 stycznia 2022 r. 

2 maja 2022 

24, 25, 26 maja 2022 – egzaminy kl. 8 

17 czerwca 2022 r. 

Termin klasyfikacji rocznej  14 czerwca 2022 r.  

Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 r. 

Załącznik nr 2 do Planu pracy 

na rok szkolny 2021/2022 

 

TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ  

 



 

Wydarzenie 

 

Data 

Termin poinformowania uczniów i rodziców                            
o przewidywanych ocenach niedostatecznych   i nagannych 
za I półrocze  

13 XII 2021 

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych 
ocenach za I półrocze i wpisania ich do dziennika 

20-21 XII 2021 

Termin klasyfikacji śródrocznej –termin posiedzenia 
klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze.  

13  I 2022 

Termin poinformowania uczniów i rodziców o 
przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i 
nagannych z zachowania.                               

13 V 2022 

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych 
ocenach rocznych i wpisania ich do dziennika 

30-31 V 2022 

Termin klasyfikacji rocznej – termin posiedzenia 
klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 

14 VI 2022 

 

 

Załącznik nr 3 do Planu pracy 

na rok szkolny 2021/2022 

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 



 

 

 

Załącznik nr 4 do Planu pracy 

na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

Wydarzenie 

 

Data 

Wywiadówka. Wybory Rad Oddziałowych  15-16 IX 2021 

Ukonstytuowanie się Rady Rodziców  

Uchwalenie przez Radę Rodziców, w uzgodnieniu                   
z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo-    
profilaktycznego szkoły 

17 IX 2021 

30 IX 2021 

Konsultacje z rodzicami 12-13 X 2021  

Wywiadówka 17-18 XI 2021 

Konsultacje z rodzicami, oceny proponowane 20-21 XII 2021  

Wywiadówka  9-10 II 2022 

Konsultacje z rodzicami 16-17 III 2022 

Wywiadówka 27-28 IV 2022 

Konsultacje z rodzicami, oceny proponowane 30-31 V 2022 



TEMATYKA PSYCHOEDUKACJI RODZICÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS 
 

  

 

 

Lp. 

 

 

Temat 

 

 

Osoba odpowiedzialna 

 

 

Klasa 

 

 

Termin 

1.  Zapoznanie z dokumentami szkoły i 

planami pracy na rok szkolny 

2021/2022 

Katarzyna Majewska 1a Wrzesień 2021 

2.  Jak rozwijać samodzielność dzieci? 

Jak wspierać w odrabianiu pracy 

domowej. 

Listopad 2021 

3.  Jak pomóc dziecku w nauce 

czytania? 

Luty 2022 

4.  Jak rozwijać wielorakie inteligencje 

u dzieci? 

Kwiecień 2022 

5.  Zapoznanie z dokumentami szkoły – 

podstawą programową, zasadami 

WZO, programem wychowawczo - 

profilaktycznym. Pedagogizacja 

“Dojrzałość szkolna” 

Krystyna Birska 1b Wrzesień 2021 

6.  Problemy emocjonalne uczniów klas 

edukacji wczesnoszkolnej 

Listopad 2021 



7.  Co powoduje niepowodzenia 

szkolne? – jak możemy im zaradzić? 

Luty 2022 

8.  Karać czy nagradzać? Kwiecień 2022 

9.  Zapoznanie z dokumentami szkoły – 
podstawą programową, zasadami 
WZO, programem wychowawczym, 
profilaktycznym, Statutem szkoły. 

Małgorzata 

Marcinkowska 

2a Wrzesień 2021 

10.  Jak pomóc dziecku w nauce 

czytania? 

Listopad 2021 

11.  Jak rodzice powinni wspierać dzieci 

w rozwiązywaniu trudności w 

relacjach z rówieśnikami? 

Luty 2022 

12. Zdrowe odżywianie dzieci.   Kwiecień 2022 

13. Zapoznanie z organizacją pracy 

szkoły i dokumentacją w nowym 

roku szkolnym 2021/2022. Wybór 

Rady Oddziałowej. 

Małgorzata Urbańska 3a Wrzesień 2021 

14. “Postawy rodzicielskie i ich wpływ na 

naukę i motywację dziecka”. 
Listopad 2021 

15. „Przekroczenie progu klasy IV - 

organizacja dnia pracy i wypoczynku 

ucznia”. 

Luty 2022 

16. Dlaczego czytanie jest tak ważne. Kwiecień 2022 

17. Zapoznanie rodziców z 
dokumentacją szkolną na rok 
szkolny 2021/2022. Wybór Rady 

Mariusz Bzderek 4a Wrzesień 2021 



Oddziałowej i przedstawiciela Rady 
Rodziców. Sprawy bieżące. 

18. Jak odkrywać oraz rozwijać talenty, 
mocne strony i potencjał mojego 
dziecka? 

Listopad 2021 

19. 
 

W jaki sposób wspierać swoją 
pamięć? Jak nauczyć dziecko 
dobrego zapamiętywania? 

Luty 2022 

20. Dlaczego czytanie jest tak ważne. Kwiecień 2022 

21. Zapoznanie z dokumentami szkoły i 
planami pracy na rok szkolny 
2021/2022. Wybór Rady 
Oddziałowej i przedstawiciela Rady 
Rodziców. 

Katarzyna Kowalska 5a Wrzesień 2021 

22. „Znaczenie i zagrożenia korzystania 
z cyberprzestrzeni.” 

Listopad 2021 

23. Jak wzmacniać poczucie wartości u 
dziecka? 

 

Luty 2022 

24. Jak odkrywać oraz rozwijać talenty, 
mocne strony i potencjał mojego 
dziecka? 

Kwiecień 2022 

25. Zapoznanie rodziców z 
dokumentacją szkolną. Wybór Rady 
Oddziałowej i przedstawiciela Rady 

Agnieszka Krawczyk 5b Wrzesień 2021 



Rodziców. Bezpieczny powrót do 
szkół. Działania MEiN w organizacji 
roku szkolnego 2021/2022 w 
warunkach epidemii. Sprawy 
bieżące. 

26. Sztuka pozytywnego myślenia. Listopad 2021 

27. Jak radzić sobie w sytuacji 

doświadczenia przez dziecko 
zjawiska hejtu? 

Luty 2022 

28. Jak pomóc dzieciom, by radziły 
sobie z własnymi uczuciami? 

Kwiecień 2022 

29. Zapoznanie rodziców z 
dokumentacją szkolną. Wybór Rady 
Oddziałowej i przedstawiciela Rady 
Rodziców. Bezpieczny powrót do 
szkół. Działania MEiN w organizacji 
roku szkolnego 2021/2022 w 
warunkach epidemii. 

Sprawy bieżące. 

Agnieszka Piesik 6a Wrzesień 2021 

30. Sztuka pozytywnego myślenia. Listopad 2021 

31. Jak radzić sobie w sytuacji 

doświadczenia przez dziecko 

zjawiska hejtu? 

Luty 2022 

32. Jak pomóc dzieciom, by radziły 
sobie z własnymi uczuciami? 

Kwiecień 2022 

33. 

 

 

Zapoznanie rodziców z 
dokumentacją szkolną. Wybór Rady 
Oddziałowej i przedstawiciela Rady 

Aleksandra Szewczyk - 

Woźniak 

7a Wrzesień 2021 



Rodziców. Bezpieczny powrót do 
szkół.Sprawy bieżące. 

 

34. Dopalacze – czy to może dotyczyć 
mojego dziecka? 

Listopad 2021 

35. Bunt nastolatka – specyfika i 
zadania rozwojowe okresu 

dorastania 

 

Luty 2022 

36. Egzamin już za rok - przybliżenie 
zasad egzaminu oraz znaczenie jego 
wyniku dla dalszej edukacji 

Kwiecień 2022 

37. Zapoznanie rodziców z 
dokumentacją szkolną. Wybór Rady 
Oddziałowej i przedstawiciela Rady 
Rodziców. Sprawy bieżące. 

 

Urszula Goździńska  7b Wrzesień 2021 

38. Bunt nastolatka – specyfika i 
zadania rozwojowe okresu 
dorastania 

Listopad 2021 

39. Dopalacze – czy to może dotyczyć 
mojego dziecka? 

Luty 2022 

40. Egzamin już za rok – przybliżenie 
zasad egzaminu oraz znaczenia jego 
wyniku dla dalszej edukacji 

Kwiecień 2022 

41. Zapoznanie rodziców z 
dokumentacją szkolną oraz 
podstawowymi informacjami o 

Agnieszka Waszak 8a Wrzesień 2021 



egzaminie. Wybór Rady Oddziałowej 
i przedstawiciela Rady Rodziców. 

Joanna Kasperczak 8b 

42. Jaki jest potencjał mojego dziecka?  
- przyszłość syna i córki 

Listopad 2021 

43. Egzamin ósmoklasisty bez 
tajemnic... - procedury 

Luty 2022 

44. Zasady rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych. 

Kwiecień 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Planu pracy 



na rok szkolny 2021/2022 

 

PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ – znajduje się w Planie Nadzoru 

Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Planu pracy 



na rok szkolny 2021/2022 

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH 

 

Lp. 

 

Zespół przedmiotowy 

 

Działania 

 

Termin 

 

 

1. Zespół humanistyczny 

 

Przedstawienie propozycji do planu pracy 

zespołu w roku szkolnym 2021\2022 oraz 

ustalenie harmonogramu spotkań. 

Zaplanowanie konkursów wewnątrzszkolnych. 

Przypomnienie wniosków oraz rekomendacji 

do pracy na bieżący rok szkolny. Opracowanie 

harmonogramu badań efektywności 

kształcenia z uwzględnieniem działań ujętych 

w planie pracy szkoły. Omówienie innowacji, 

które będą w tym roku szkolnym realizowane 

przez nauczycieli zespołu. Przypomnienie 

zasad dostosowania form i metod pracy z 

uczniami objętymi pomocą pedagogiczno-

psychologiczną, w tym z posiadającymi opinie 

PPP.  

sierpień 2021r. 

 

 

 



Analiza wyników przeprowadzonych we 

wrześniu diagnoz z języka polskiego, języka 

angielskiego i historii oraz sformułowanie 

wniosków do dalszej pracy w poszczególnych 

klasach. Omówienie działań z okazji 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych. Zapoznanie z nowymi opiniami 

uczniów i wskazaniami do pracy z nimi. 

Wymiana doświadczeń w pracy z nimi.  

październik 2021 

 

 

 

 

Analiza wyników próbnego sprawdzianu 

ósmoklasisty z j. polskiego i j. angielskiego, 

sformułowanie wniosków do dalszej pracy. 

Dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas 

zewnętrznych form doskonalenia 

zewnętrznego. Omawianie lekcji otwartych, 

wskazywanie mocnych i słabych stron lekcji. 

 

listopad 2021r. 

Podsumowanie pracy zespołu w I okresie, 

wspólne sformułowanie wniosków do pracy w II 

okresie. Przeanalizowanie procedur 

sprawdzianu ósmoklasisty.  

styczeń 2022 

Analiza wyników wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych. Omówienie działań 

zaplanowanych i zrealizowanych już w II 

okresie. Opiniowanie przedstawionych 

programów nauczania poszczególnych 

przedmiotów i ich obudowy (podręczniki, 

kwiecień 2022r. 



zeszyty ćwiczeń, rozkłady, środki 

dydaktyczne). Dobór podręczników 

obowiązujących w cyklu kształcenia. 

Omówienie tegorocznych obchodów Dnia 

Patrona oraz organizacji Drzwi Otwartych. 

Wymiana doświadczeń pedagogicznych po 

zajęciach otwartych, omawianie scenariuszy 

zajęć, wskazywanie mocnych i słabych stron 

lekcji. 

Ewaluacja programów nauczania, wymagań 

edukacyjnych po roku szkolnym oraz 

spełnienia funkcji podręczników i ćwiczeń – ich 

spójność z programem nauczania. Analiza 

wyników sprawdzianu ósmoklasisty oraz 

diagnozy porównawczych w klasach IV-VIII; 

Podsumowanie pracy zespołu w II okresie oraz 

wspólne opracowanie wniosków do pracy w 

przyszłym roku. 

czerwiec 2022r. 

2. Zespół edukacji wczesnoszkolnej 1.Organizacja pracy w roku szkolnym 2021/22. 

Zapoznanie i omówienie z priorytetów MEiN 

na nowy rok szkolny. Opracowanie planu 

pracy szkoły na rok 2021/22 oraz planu pracy 

Samorządu Uczniowskiego w oparciu o 

wnioski, priorytety i koncepcję pracy szkoły. 

Przypomnienie i omówienie realizacji 

wniosków za poprzedni rok szkolny. 

31.08.2021 

 

 

 

 

14.09.2021 



2.Analiza wymagań oraz kryteriów ocen dla 

uczniów posiadających opinie/orzeczenia z 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Uwzględnienie indywidualnych potrzeb. 

Ustalenie konkursów dla klas I-III, kalendarza 

i odpowiedzialnych za ich przebieg.  Analiza i 

wprowadzenie zmian w wymaganiach 

edukacyjnych dla poszczególnych klas zgodnie 

z nową podstawą programową. Omówienie 

kryteriów oceniania zachowania. 

3. Dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas 

różnych form doskonalenia zewnętrznego. 

Sprawy bieżące. 

3. Opiniowanie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych i metodycznych. Wymiana 

doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, 

pokazowe, omawianie scenariuszy zajęć, a 

następnie analiza efektów po 

przeprowadzonych zajęciach – realizacja 

zamierzonych celów (mocne i słabe strony). 

4.Analiza osiągniętych efektów kształcenia i 

opracowanie wniosków do dalszej pracy po I 

okresie roku szkolnego. Omówienie spraw 

bieżących, analiza diagnoz, przeprowadzonych 

konkursów. Podsumowanie projektu klas I – 

III. 

 

 

 

 

 

 

I i II okres 

 

11.01.2022 

 

 

 

 

I i II okres 

 

 

 



 5.Opiniowanie przedstawionych programów 

nauczania poszczególnych przedmiotów i ich 

obudowy (podręczniki, zeszyty ćwiczeń 

rozkłady, środki dydaktyczne). Dobór 

podręczników obowiązujących w cyklu 

kształcenia. Ewaluacja programów nauczania, 

wymagań edukacyjnych po roku szkolnym oraz 

spełnienia funkcji podręczników i ćwiczeń – ich 

spójność z programem nauczania. 

Podsumowanie pracy oraz opracowanie 

wniosków na przyszły rok. 

29.05.2022 

 

 

Wnioski do końca 

sierpnia 2022 

3. Zespół artystyczno - sportowy 1.Organizacja pracy w roku szkolnym 

2021/2022. Priorytety MEiN na 2021/2022. 

Propozycje do planu pracy szkoły i samorządu 

uczniowskiego. Analiza zadań do wykonania w 

roku szkolnym 2021/2022   wynikające z: 

ewaluacji, wniosków do pracy wychowawczo - 

dydaktycznej, nadzoru pedagogicznego. 

Propozycje do planu sposobów wykorzystania 

wyników nadzoru pedagogicznego na rok 

szkolny 2021/2022 w celu doskonalenia pracy 

szkoły. 

 

2.Analiza wymagań oraz kryteriów ocen dla 

uczniów posiadających opinie/orzeczenia z 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Uwzględnienie indywidualnych potrzeb. 

Omówienie projektu 

3. Dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas 

różnych form doskonalenia zewnętrznego. 

4.Analiza pracy zespołu po I okresie- mocne i 

słabe strony. Sukcesy i porażki naszych 

26.08.2021 

 

 

 

 

 

 

15.09.2021 

 

I i II okres 

02.02.2022 



uczniów w procesie dydaktyczno-

wychowawczym oraz problemy pojawiające się 

w trakcie trwania pandemii 

5. Inne spotkania uzależnione od 

pojawiających się problemów. 

 

6.Ewaluacja. Opracowanie tabeli podręczników 

na nowy rok szkolny 2021/2022 oraz wniosków 

za rok szkolny 2020/2021 na podstawie 

przeprowadzonych ewaluacji, diagnoz, 

sprawdzianów.  

Omówienie programów nauczania na nowy 

etap kształcenia-uzasadnienie wyboru. 

 

 

I i II okres 

 

16.05.2022 

 

Wnioski do końca 

sierpnia 2021 

4. Zespół przedmiotów ścisłych 1.Organizacja pracy w roku szkolnym 

2021/2022. Zapoznanie z priorytetami MEiN 

na 2021/2022. Opracowanie planu pracy szkoły 

na rok 2021/2022 oraz planu pracy Samorządu 

Uczniowskiego w oparciu o wnioski, priorytety 

i koncepcję pracy szkoły.  Opracowanie planu 

pracy zespołu ścisłego na 2021/2022 oraz planu 

realizacji wniosków za poprzedni rok szkolny.  

2. Opracowanie harmonogramu badań 

efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów 

oraz wybór form doskonalenia.   

Wypracowanie zasad dostosowania form i 

metod pracy na poszczególnych przedmiotach 

uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

 

31.08.2021 

 

 

 

 

14.09.21 

 

 

 



stosowanie formy oceny opisowej/ komentarza 

pod oceną.  

3. Wymiana doświadczeń pedagogicznych – 

lekcje otwarte, pokazowe, omawianie 

scenariuszy zajęć, a następnie analiza efektów 

po przeprowadzonych zajęciach – realizacja 

zamierzonych celów (mocne i słabe strony).  

4.Analiza osiągniętych efektów kształcenia i 

opracowanie wniosków do dalszej pracy. 

Dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas 

różnych form doskonalenia zewnętrznego. 

5.Opiniowanie przedstawionych programów 

nauczania poszczególnych przedmiotów i ich 

obudowy (podręczniki, zeszyty ćwiczeń 

rozkłady, środki dydaktyczne). Dobór 

podręczników obowiązujących w cyklu 

kształcenia. Ewaluacja programów nauczania, 

wymagań edukacyjnych po roku szkolnym oraz 

spełnienia funkcji podręczników i ćwiczeń – ich 

spójność z programem nauczania. 

Podsumowanie pracy oraz opracowanie 

wniosków na przyszły rok.  

6.Inne spotkania ustalane na bieżąco w 

zależności od pojawiających się problemów.  

 

I i II okres roku 

szkolnego 2021/2022 

 

I i II okres roku 

szkolnego 2021/2022 

 

Maj 2022 

Wnioski do końca roku 

szkolnego 

 

 

 

 

I i II okres roku 

szkolnego 2021/2022 

5.  Zespół nauczycieli świetlicy 1.Organizacyjne spotkanie zespołu: Ustalenie 

działań na rok szkolny 2021/2022                                              

 

09/2021 



2. Ustalenie harmonogramu kolejnych 

spotkań. 

3. Wdrażanie wniosków za rok szkolny 

2020/2021  

-  doskonalić umiejętność samodzielnego 

układania i zapisywania zdań na podany 

temat ze zwróceniem uwagi na poprawność 

gramatyczną i ortograficzną                        - 

kształtować umiejętność samodzielnego 

analizowania i rozwiązywania zadań 

tekstowych: na porównywanie różnicowe i 

zadania złożone                                                    

- doskonalenie czytania i rozumienia różnych 

tekstów (np. popularnonaukowych tekstów 

literatury) i dokonywanie ich analizy i 

interpretacji                                  - 

doskonalenie umiejętności praktycznych: 

obliczenia kalendarzowe, pieniężne, zegarowe, 

odczytywanie temperatury i zaznaczanie na 

termometrze 

4. Propozycje do planu pracy świetlicy szkolnej 

i zespołu z uwzględnieniem obszarów: 

 Rozwijanie mowy, słuchu i myślenia 

 Zajęcia plastyczno – techniczne. 

 Zajęcia umuzykalniające. 

 Gry i zabawy ruchowe.  

 

 

 

 

2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Stwarzanie dzieciom w świetlicy szansy 

rozwijania własnych zainteresowań. 

 Projekt edukacyjny „W krainie zawodów 

medycznych” - poznanie specjalności 

lekarskich, poznanie budowy narządów 

wewnętrznych człowieka ze zwróceniem 

uwagi na spełnienie warunków 

zdrowotnych. 

 Projekt edukacyjny „Twórcy dzieciom” – 

propagujący literaturę polską i zagraniczną 

 Projekt edukacyjny “Śpiewam, tańczę i 

rysuję” - w świecie muzyki klasycznej. 

 Przyznawanie odznak: „Wyjątkowy 

świetliczak”                 

Podsumowanie pracy w I półroczu. 

6. Ustalenie scenariusza Dnia Świetlicy. 

7. Podsumowanie pracy zespołu w roku 

szkolnym 2021/2022 – analiza stopnia 

realizacji zdań. Opracowanie wniosków do 

pracy na nowy rok szkolny 

 

2021/2022 

 

I półrocze 2021/2022 

 

II półrocze 2021/22 

 

 

 

01/2022 

04/2022 

 

06/2022 



Załącznik nr 7 do Planu pracy 

na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 
 

 

Uroczystości 

 

Osoba odpowiedzialna Termin 

Pasowanie na ucznia  Katarzyna Majewska  

Krystyna Birska  

13 X 2021 

Dzień Edukacji Narodowej Katarzyna Majewska  

Krystyna Birska 

14 X 2021 

XXI Dzień Papieski Siostra Martyna  Październik 2021 

Narodowe Święto Niepodległości Małgorzata Urbańska 

Małgorzata Marcinkowska 

Listopad 2021 



Dzień Wartości i Życzliwości Ewa Kwaśniewska, Urszula Goździńska,  Listopad 2021 

Pasowanie na czytelnika Barbara Goderska Listopad 2021 

Dzień Wolontariusza Ewa Kwaśniewska Grudzień 2021 

Wigilia Siostra Martyna  

Urszula Goździńska  

16 XI 2021 

Dzień Bezpieczeństwa A. Piesik,  

B. M. Marcinkowska 

Luty 2022 

Dzień otwarty szkoły Katarzyna Kowalska 

Patrycja Wolniaczyk 

Luty/marzec 2022r 

Dzień Wielkanocny Ewa Mroczek 

Dorota Krzycka - Góral 

Kwiecień 2022 

Święto Patrona Szkoły  Katarzyna Kubis  

Agnieszka Krawczyk 

10 V 2022 

Dzień Świetlicy “Piknik Świetlicowy” Joanna Przepiórka Maj 2022 

Dzień Dziecka i Sportu Agnieszka Piesik, Mariusz Bzderek, Mariusz 

Purczyński, Aleksandra Szewczyk-Woźniak 

Czerwiec 2022 



Zakończenie roku szkolnego  

Kl III 

Kl VIII a i b  

Małgorzata Urbańska  

Joanna Kasperczak  

Agnieszka Waszak  

24 Czerwiec 2022r 

 
 

Załącznik nr 8 do Planu pracy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

KONKURSY SZKOLNE I POZASZKOLNE Kl. I-III 
 

  

Tytuł / cel 

 

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

“Twój portret nauczycielu” - szkolny konkurs plastyczny: 

 rozwijanie umiejętności plastycznych, graficznych; 

 pogłębienie zainteresowań uczniów; 

 uczestniczenie w zdrowej rywalizacji między uczniami szkoły. 

Krystyna Birska październik 2021 

Międzyszkolny konkurs “Moja bezpieczna droga do szkoły” 

 poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół na 

rowerach oraz poruszających się pieszo po drogach publicznych;  

 wspieranie działań edukacyjnych w zakresie wychowania 

komunikacyjnego;  

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej;  

 promocja ucznia zdolnego 

Krystyna Birska październik/listopad 

2021 

Szkolny konkurs na „Mistrza liczenia kl. 1 – 3” 

 doskonalenie rachunku pamięciowego w zakresie 4 działań 

M. Marcinkowska Maj 2022 



  kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze 

stresem 

Szkolny konkurs plastyczny “Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie 

…" 

 rozwijanie kreatywności uczniów 

 Rozbudzanie wrażliwości estetycznej 

M. Marcinkowska luty 2022 

Konkurs na najciekawszą inicjatywę z okazji DBI. 

 inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 

dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, 

  zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z 

problematyką bezpieczeństwa online   

 promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

A. Piesik 

M. Marcinkowska 

Luty/Marzec 2022 

Konkurs religijno-plastyczny pt. Zagrożenia i lęki współczesnego świata, a 

słowa Jana Pawła II “Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! ” 

 

 Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, 

twórczości i osobowości papieża św. Jana Pawła II. 

 Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w 

życiu i działalności św. Jana Pawła II. 

 Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i 

młodzieży. 

 Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i 

młodzieży. 

 

SM. Martyna Stawińska 

Urszula Goździńska 

Październik 2021 

Konkurs religijno-plastyczny pt. “Bożonarodzeniowy witraż” 

 

 Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o biblijnym wydarzeniu 

narodzin Chrystusa, 

 Pogłębienie wartości wiary, nadziei i miłości, 

SM. Martyna Stawińska 

Urszula Goździńska 

 

Listopad/grudzień 

2021 



 Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i 

młodzieży, 

 Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i 

młodzieży. 

Konkurs plastyczny – “ Mój nauczyciel” 

 Rozwijanie zdolności plastycznych 

 Rozwijanie wrażliwości artystycznej,  

 Doskonalenie technik plastycznych. 

K. Majewska Październik 2021 

Konkurs pięknego czytania – Mistrz pięknego czytania 

 Prezentowanie umiejętności czytania wśród rówieśników, 

 Doskonalenie czytania ze zrozumieniem, 

 Rozwijanie zdolności aktorskich, 

 Rozwijanie umiejętności pięknego czytania 

K. Majewska 

 

Marzec 2022 

Konkurs plastyczny w ramach akcji Kaliskiego Tygodnia Zdrowia 

SANEPiDU "Nie pal przy mnie, proszę" 

Agnieszka Krawczyk Marzec 2022 

Konkurs plastyczny „Wolność bez nałogów” Kształtowanie zachowań 

promujących zdrowy styl życia 

 wdrażanie do uważnej obserwacji czynności życiowych członków 

rodziny, 

  wdrażanie do analizy własnych zachowań.  

  utrwalenie wybranych technik plastycznych,  

 wdrażanie do estetycznego wykonywania prac i wyrażania siebie, 

swoich odczuć przy pomocy sztuki. 

Agnieszka Krawczyk Październik 2021 

Szkolny konkurs literowania po angielsku  “Spelling Bee” dla klas III.  

 Wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim 
 Kształtowanie umiejętności lingwistycznych uczniów 

Agnieszka Waszak Październik 2021 



 Rozwijanie wiary we własne możliwości 

Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas 1-3 Be Smart! 

- Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, 

- Motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy, 

- Motywowanie do zdobywania nowych umiejętności i wiadomości, 

- Podniesienie poziomu umiejętności językowych 

Joanna Kasperczak  Luty 2022 

Szkolny konkurs językowo-plastyczny dla klas 1-3 na najpiękniejszy list 

do św. Mikołaja.  

 Wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim 
 Kształtowanie umiejętności lingwistycznych uczniów 

 Rozwijanie wiary we własne możliwości 

 Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac i wyrażania siebie 

poprzez pracę plastyczną 
 Ćwiczenie umiejętności pisania listów metodą tradycyjną 

Agnieszka Waszak Grudzień 2021 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Załącznik nr 9 do Planu pracy 
na rok szkolny 2021/2022 

 
KONKURSY SZKOLNE I POZASZKOLNE Kl. IV-VIII 

 

 

Tytuł / cel 

 

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Szkolny konkurs wiedzy ornitologicznej dla klasy 6a, 6b 

 Rozwijanie zainteresowań ornitologicznych 

 Poszerzanie wiedzy o ptakach 

 Utrwalenie wiedzy  

Aleksandra Szewczyk-Woźniak II okres 2021 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny 

 Rozwijanie zainteresowań biologicznych 

 Pogłębianie wiedzy biologicznej 

 Rywalizacja między uczniami 

Aleksandra Szewczyk-Woźniak 

 

I okres 

Wojewódzki Konkurs Geograficzny 

 Rozwijanie zainteresowań geograficznych 

 Pogłębianie wiedzy geograficznej 

 Rywalizacja między uczniami 

Aleksandra Szewczyk-Woźniak 

 

I okres 

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas 4-6 

 Rozwijanie zainteresowań ekologicznych 

 Propagowanie ekologicznego stylu życia  

Aleksandra Szewczyk-Woźniak 

 

II okres 



 Rywalizacja między uczniami 

Zawody sportowe organizowane przez Kaliski SZS 

 popularyzacja różnych dyscyplin sportowych 

 propagowanie idei wychowywania przez sport. 

Mariusz Bzderek 

Agnieszka Piesik 

Rok szkolny  

2021/2022 

Szkolna Liga Sportowa. 

 upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej, 

 aktywne uczestnictwo młodzieży w szkolnych i 

międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiących 

 kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i 

zdrowotnego, 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 ·wyłonienie uczniów szkoły, którzy będą reprezentowali szkołę w 

zawodach wyższego szczebla. 

Mariusz Bzderek Maj 2022 

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku 

Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, propagowanie idei wychowania 

przez sport 

 

Mariusz Bzderek Listopad 2021 

Kwiecień 2022 

 

Konkursy literackie związane z Narodowym Czytaniem „Moralności  Pani 

Dulskiej”: 

Konkursy literacko - plastyczne:  

kl. IV -VIII: Zaprojektuj strój z końca XIX i pocz. XX wieku, który 

mogłaby założyć Gabriela Zapolska. Do rysunku dodaj krótki opis stroju; 

kl. IV Napisz pozdrowienia z wycieczki do Krakowa ( jedno z miejsc – 

Teatr Wielki w Krakowie). 

U. Goździńśka, A. Krawczyk, 

A.Kuświk 

Wrzesień 2021 



Kl. V zredaguj zaproszenie na koncert fortepianowy Meli Dulskiej. 

Kl. VI Zaprojektuj afisz teatralny do przestawienia „Moralność Pani 

Dulskiej” 

Kl. VII Napisz opowiadanie twórcze jak potoczyłyby się dalsze losy 

Zbyszka Dulskiego. 

kl. VIII: Na deskach kaliskiego teatru będzie wystawiana „Balladyna”. 

Zredaguj ogłoszenie, w którym zachęcisz  do udziału w  spotkaniu z 

reżyserem spektaklu. Użyj dwóch argumentów. 

 

Zakładka do książki inna niż wszystkie… – konkurs plastyczny dla kl.IV-

VIII 

 propagowanie czytelnictwa; 

 rozwijanie zdolności plastycznych; 

 rozbudzanie kreatywności uczniów;  

B.Goderska październik 

Przedstaw bohatera książki! -  październik konkurs fotograficzny 

(sfotografowanie scenki z bohaterem z książki lub samego bohatera z 

charakterystycznymi dla niego atrybutami, ubiorem)  

 propagowanie czytelnictwa;  

 rozbudzanie kreatywności uczniów;  

 rozwijanie umiejętności fotografowania;  

 

 

Agnieszka Krawczyk Październik 2021 



Szkolny konkurs “Jestem mistrzem szybkiego pisania”  

 doskonalenie umiejętności pisania na klawiaturze komputerowej 

 kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji 

A. Piesik Marzec 2022 

Konkurs na najciekawszą inicjatywę z okazji DBI. 

 inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 

dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, 

  zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z 

problematyką bezpieczeństwa online   

 promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

A. Piesik 

K. Kubis 

M. Marcinkowska 

Luty/Marzec 2022 

konkurs "samoocena kompetencji językowych w zakresie języka 

hiszpańskiego" dla klas VII i VIII. 

 Zachęcanie uczniów do rozwijania swoich kompetencji w 

zakresie pisania, czytania, słuchania i mówienia. 

Y. Galicia Ramirez Marzec 2022 

Szkolny Konkurs Plastyczny “Szare Szeregi pieśnią malowane” dla klas 

IV-VIII 

 kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej, 

 przybliżenie młodzieży postaci młodych harcerzy z Szarych Szeregów, 

 promowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, 

 promowanie harcerskich ideałów wśród dzieci i młodzieży, 

 zainteresowanie uczniów tematyką harcerstwa oraz zwrócenie uwagi 

na postawy harcerskie, 

 upowszechnianie dziecięcej i młodzieńczej twórczości w środowisku 

społecznym, 

 wyzwalanie inwencji twórczej, 

 uświadamianie roli sztuki jako narzędzia wypowiadania myśli, uczuć i 

przeżyć, 

 rozwijanie kreatywności i talentów dzieci i młodzieży poprzez 

twórczość plastyczną i muzyczną, 

Urszula Goździńska 

 

maj 2022 



 kształtowanie w młodzieży kultury i wrażliwości artystycznej. 

Konkurs głośnego czytania w języku angielskim dla klas 5-8. 

 Zachęcanie uczniów do czytania w języku obcym, 

 Poszerzanie słownictwa i wiedzy językowej, 

 Podniesienie poziomu umiejętności językowych. 

  Zainteresowanie literaturą obcą. 

 Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku 

obcym. 

 Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności 

J. Kasperczak Wrzesień 2021 

Konkurs – Dyktando Bożonarodzeniowe dla klas 5-8. 

 - utrwalenie słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem, 

 - promowanie uczniów uzdolnionych, 

 - zapewnienie wszystkim uczniom możliwości sprawdzenia 

własnych umiejętności, 

 - rozwijanie w uczniach   postawy ciekawości, otwartości  i  

tolerancji  wobec  innej kultury, 

 - rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu. 

J. Kasperczak  Grudzień 2021 

The Big Challenge - konkurs językowy sprawdzający wiedzę o krajach 

anglojęzycznych i nie tylko.  dla klas 4 – 8. 

 Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim. 

  Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji. 

 Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o 

krajach anglojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach 

Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii– ich historii, kulturze, 

geografii, zwyczajach, świętach. 

        J. Kasperczak  Luty 2022 



 Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na 

lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych 

przedmiotach oraz stworzenie szansy wygrania. 

Konkurs piosenki obcojęzycznej dla klas 4 - 8 You can sing! 

- Wspieranie uzdolnień dzieci młodzieży, 
-  wykorzystanie posiadanych umiejętności językowych i 

pokonywanie własnych słabości, 

- Rozwijanie uzdolnień słuchowych i wokalnych. 

Joanna Kasperczak  Luty 2022 

Dzień Tabliczki mnożenia, Konkurs na mistrza mnożenia. 

 Propagowanie zabawowej formy nauczania matematyki 
 Utrwalenie tabliczki mnożenia 

Katarzyna Kubis 

Katarzyna Kowalska 

Październik 2021 

Szkolny konkurs “Sudoku” 

 Popularyzacja łamigłówek liczbowych, 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 Rozwijanie umiejętności przewidywania 

 Rozwijanie umiejętności dostrzegania związków pomiędzy 

poszczególnymi etapami rozumowania 

Katarzyna Kubis 

Katarzyna Kowalska 

Rok szkolny 2021/2022 

Konkurs religijno-plastyczny pt. Zagrożenia i lęki współczesnego świata, a 

słowa Jana Pawła II “Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” 

 

 Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, 

twórczości i osobowości papieża św. Jana Pawła II. 

 Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w 

życiu i działalności św. Jana Pawła II. 

 Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i 

młodzieży. 

SM. Martyna Stawińska 

Urszula Goździńska 

Październik 2021 



 Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i 

młodzieży. 

 

 

Konkurs religijno-plastyczny pt. “Bożonarodzeniowy witraż” 

 

 Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o biblijnym wydarzeniu 

narodzin Chrystusa, 

 Pogłębienie wartości wiary, nadziei i miłości, 

 Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i 

młodzieży, 

 Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i 

młodzieży. 

SM. Martyna Stawińska 

Urszula Goździńska 

Listopad/grudzień 

2021 

Konkurs plastyczny „Wolność bez nałogów” 

  Kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia 

 wdrażanie do uważnej obserwacji czynności życiowych członków 

rodziny, 

  wdrażanie do analizy własnych zachowań.  

  utrwalenie wybranych technik plastycznych,  

 wdrażanie do estetycznego wykonywania prac i wyrażania siebie, 

swoich odczuć, przy pomocy sztuki. 

Agnieszka Krawczyk Październik 2021 

Konkurs na krzyżówkę pod hasłem "TRZYMAJ FORMĘ" w ramach 

Tygodnia Zdrowia organizowanego przez SANEPID 

-  samodzielne przygotowanie krzyżówki z hasłem o tematyce 

nawiązującej do zdrowego stylu życia 

Agnieszka Krawczyk Marzec 2022 



Konkurs na logo Tygodnia Zdrowia 2021 

  Propagowanie wiedzy o zdrowiu, zdrowym stylu życia. 

 Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac i wyrażania siebie, 

swoich odczuć, przy pomocy sztuki. 

Agnieszka Krawczyk Marzec 2022 

Konkurs literacki  na redagowanie baśni  dla klas IV- V: I Ty możesz 

zostać baśniopisarzem 

 Propagowanie czytelnictwa  

 Znajomość prawidłowej formy baśni, 

 Umiejętność wyrażania myśli w formie uporządkowanych, logicznie 

sformułowanych oaz poprawnie ortograficznie i interpunkcyjnie 

zapisanych zdań 

Agnieszka Krawczyk Luty 2022 

Źródło historyczne w moim domu- opis Dorota Krzycka - Góral Luty 2021 

Szkolny konkurs na “Tangramowy plakat” 

 Pogłębianie wiedzy matematycznej 

 Propagowanie logicznego myślenia 

 Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów 

 Poznanie łamigłówki: “ Tangram” 

Katarzyna Kubis  

Katarzyna Kowalska 

Listopad 2021 

Konkurs na najładniejsza dekorację świąteczną z brył matematycznych: 

 Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów 

 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej, twórczego myślenia 

 Wykonanie brył w świątecznym wydaniu 

 Poznanie matematyki przez naukę i zabawę 

Katarzyna Kubis  

Katarzyna Kowalska 

 

Grudzień 2021 



Konkurs na Wielkanocne” jajo matematyczne” 

 Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów 

 Rozwijanie twórczego myślenia 

 Poznanie matematyki przez naukę i zabawę 

 Rozwijanie zainteresowań zagadnieniami matematycznymi 

Katarzyna Kubis  

Katarzyna Kowalska 

 

Kwiecień 2022 

Szkolny Konkurs na najpiękniejszy list do kolegi/koleżanki z innego kraju 

 Wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim 

 Umożliwienie uczniom rozwijania wyobraźni oraz zdolności 

artystycznych 

 Kształtowanie umiejętności lingwistycznych uczniów 

 Rozwijanie kreatywności uczniów 

 

Agnieszka Waszak Październik 2021 

 
 

Załącznik nr 10 do Planu pracy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

KALENDARZ WYCIECZEK SZKOLNYCH I PRZEDMIOTOWYCH 
 

 

Nauczyciel 

 

Temat Klasa Termin realizacji Oczekiwane efekty 



Aleksandra Szewczyk-
Woźniak 

“Badamy czystość 
rzeki Prosny” 

8a, 8b Jesień 2021  Poznanie czystość rzeki 

Prosny 

 Poznanie roślin i zwierzą 

żyjących wokół rzeki  

 Badanie kierunku biegu rzeki 

Aleksandra Szewczyk - 
Woźniak 

“Stacja uzdatniania 
wody LIS” 

7a,7b Wiosna 2022  Poznanie procesu uzdatniania 
wody 

 Zwiedzenie stacji uzdatniania 
wody 

 Zapoznanie z zasobami wody 
w najbliżej okolicy 

Aleksandra Szewczyk-
Woźniak 

Rezerwat Przyrody 
LIS 

6 Wiosna 2022  Poznanie najbliższego 
rezerwatu przyrody 

 Zapoznanie z roślinami 
chronionymi na terenie 
rezerwatu 

 Poznanie zasad zachowania w 
rezerwatach 

 Poznanie pracy leśnika 

Aleksandra Szewczyk-

Woźniak 

“Zagospodarowanie 

terenu wokół 

szkoły” 

5a, 5b Jesień 2021  Stworzenie własnego planu 

zagospodarowanie terenu 

wokół szkoły 

 Posługiwanie się planem 

Krystyna Birska “Poznajemy swoje 

miasto” 

3 kwiecień/maj 2021  poznanie swojej małej 

ojczyzny 

 utrwalenie wiedzy o swoim 

mieście 

 zachęcanie do aktywnego 

spędzania wolnego czasu 



Urszula Goździńska Dawny Kalisz w 
przedmioty zaklęty. 
Sztuka użytkowa - 
wycieczka do 
Muzeum Sztuki 
Użytkowej im. 
G.J.Osiakowskich 
w Kaliszu 

7a,7b kwiecień/maj  oglądanie przedmiotów z życia 

codziennego innych niż 

polskich mieszkańców 

Kalisza, zwłaszcza ze świata 

wielotysięcznej społeczności 

żydowskiej, niemieckiej, 

rosyjskiej, 

 poszerzenie wiedzy na temat 

historii XIX w. Kalisza, 

 zainteresowanie się dziełami 

rzemiosła artystycznego 

J. Kasperczak 
Śladami Kamieni na 

szaniec.  
 

8 a i b Październik 2021  poszerzenie wiadomości o 

powstaniu warszawskim; 

  kształtowanie tożsamości 

narodowej przez zapoznanie 

uczniów z tradycją 

powstańczą; 

 Odwiedzenie grobów naszych 

bohaterów na cmentarzu 

Powązki. 

K. Majewska Wycieczka po 

Kaliszu – śladami 

legend, ciekawych 

miejsc.  

1 a              Maj 2022  Poznanie ważnych miejsc 

związanych z historią miasta 

 Wysłuchanie opowieści 

przewodnika 

 Rozwijanie umiejętności 

kulturalnego i bezpiecznego 

zachowania się w miejscach 

publicznych; 



D. Krzycka – Góral Wycieczka po 

Kaliszu 

4a, 4b Luty 2021  Poznanie małej Ojczyzny, 

 Zapoznanie z legendami 

M. Bzderek 

U. Goździńska 

Wycieczka do 

Baszty  

Dorotki – poznajemy 

legendę o 

najsłynniejszej 

kaliskiej baszcie 

 

4a Kwiecień / maj 2022  oglądanie fragmentów murów 

okalających stary Kalisz, 

 skonfrontowanie legendy z 

rzeczywistym wyglądem 

baszty, 

 wysłuchanie opowieści 

przewodnika na temat 

powstania Kalisza, 

 zwiedzenie ratusza, oglądanie 

panoramy miasta z wieży 

ratuszowej 

 

 

 

 
Załącznik nr 11 do Planu pracy 

na rok szkolny 2021/2022 

 
KALENDARZ IMPREZ KLASOWYCH 

 
 

Uroczystości 

 

 

Osoba 

odpowiedzialna 

 

Klasa 

 

 

Termin 

 



 

Dzień Chłopaka 

Pasowanie na ucznia 

Wigilia klasowa 

Dzień Kobiet 

Dzień Dziecka 

Katarzyna Majewska I a 
30.09.2021 

29.11.2021 

06.12.2021 

22.12.2021 

08.03.2022 

Dzień Chłopaka 

Wigilia klasowa 

Dzień Kobiet 

Dzień wielkanocny 

Dzień Dziecka 

Krystyna Birska I b 
30.09.2021 

29.11.2021 

06.12.2021 

22.12.2021 

08.03.2022 

Dzień Chłopca 

Wigilia klasowa 

Dzień Kobiet 

Dzień wielkanocny 

Małgorzata 

Marcinkowska 

II a 
30.09.2021 

29.11.2021 

06.12.2021 

22.12.2021 

08.03.2022 



Dzień Chłopca 

Wigilia klasowa 

Dzień Kobiet 

Dzień wielkanocny 

 

Małgorzata Urbańska 

 

IIIa 

30.09.2021 

29.11.2021 

06.12.2021 

22.12.2021 

08.03.2022 

Dzień Chłopaka 

Andrzejki 

Mikołajki 

Wigilia klasowa 

Dzień Kobiet 

Mariusz Bzderek IV a 
30.09.2021 

29.11.2021 

06.12.2021 

22.12.2021 

08.03.2022 

Dzień Chłopaka 

Andrzejki 

Mikołajki 

Wigilia klasowa 

Dzień Kobiet 

 

Katarzyna Kowalska 

 

Va 

30.09.2021 

29.11.2021 

06.12.2021 

22.12.2021 

08.03.2022 



Dzień Chłopaka 

andrzejki 

mikołajki 

Wigilia klasowa 

Dzień Kobiet 

Agnieszka Krawczyk V b 
30.09.2021 

29.11.2021 

06.12.2021 

22.12.2021 

08.03.2022 

Dzień Chłopaka 

andrzejki 

mikołajki 

Wigilia klasowa 

Dzień Kobiet 

Agnieszka Piesik VI a 30.09.2021 

29.11.2021 

06.12.2021 

22.12.2021 

08.03.2022 

Dzień chłopaka 

andrzejki 

mikołajki 

Wigilia klasowa 

Dzień Kobiet 

Aleksandra Szewczyk - 

Woźniak 

VII a 
30.09.2021 

29.11.2021 

06.12.2021 

22.12.2021 

08.03.2022 



Dzień Chłopaka 

Andrzejki 

Mikołajki 

Wigilia klasowa 

Dzień Kobiet 

Urszula Goździńska VII b 
30.09.2021 

29.11.2021 

06.12.2021 

22.12.2021 

08.03.2022 

Dzień Chłopaka 

Andrzejki 

Mikołajki 

Wigilia klasowa 

Dzień Kobiet 

Agnieszka Waszak VIII a 
30.09.2021 

29.11.2021 

06.12.2021 

22.12.2021 

08.03.2022 

Dzień Chłopaka 

Andrzejki 

Mikołajki 

Wigilia klasowa 

Dzień Kobiet 

J. Kasperczak  VIII b 
30.09.2021 

29.11.2021 

06.12.2021 

22.12.2021 

08.03.2022 

 

 



 


