
Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Jagiełły w Brodnicy 

na rok szkolny 2022/2023 

Plan opracowany został w oparciu o: 

 

1. podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023, 

2. plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2022/2023, 

3. Statut Szkoły, 

4. Program wychowawczo-profilaktyczny, 

5. wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2021/2022. 

 

Cele do zrealizowania: 

* opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności wymaganych w podstawie programowej potwierdzone 

satysfakcjonującym wynikiem egzaminu ósmoklasisty oraz wynikami nauczania, 

* kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych, 

* integrowanie społeczności szkolnej, 

* wspomaganie wychowawczej roli rodziny, ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,  

zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

* tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły, współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju, 

* aktywizowanie uczniów oraz przygotowanie ich do sprawnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym 

świecie, kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

* prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie 

nauczania, 

* przygotowanie uczniów do podejmowania odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych, 

* kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez edukację regionalną . 

 

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2022/2023 

 

1. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe   

i edukacyjne wszystkich uczniów. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacjach 

kryzysowych ( np. pandemia), w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat 

szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy           z uczniami przybyłymi 

z zagranicy. 

 

2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wrażliwości naprawdę, dobro i piękno. Kształtowanie 

właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

4. Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo 

cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej oraz poznawania polskiej kultury. 

5. Wzmocnienie edukacji regionalnej, ekologicznej, rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko 

naturalne. 

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

7. Rozwijanie kompetencji kluczowych. Wsparcie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności podstawowych                

i przekrojowych uczniów. 

8. Realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego, rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie 

wsparcia psychologiczno- pedagogicznego dzieci i młodzieży. 

 



PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 

Zadania Sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Przydział obowiązków służbowych 

wszystkim pracownikom 

Zapoznanie pracowników z 

obowiązkami i czynnościami 

dodatkowymi. 

Dyrektor Do końca 

sierpnia 

Opracowanie rocznego planu pracy 

szkoły 

Powołanie zespołu do opracowania 

rocznego planu pracy szkoły. 

Rada 

Pedagogiczna 

Sierpień/ 

wrzesień 

Opracowanie programu 

wychowawczo-profilaktycznego 

Powołanie zespołu do opracowania 

programu wychowawczo- 

profilaktycznego. 

Rada 

Pedagogiczna 

Do końca 

września 

Opieka nad nowymi nauczycielami Przekazanie informacji o szkole, 

dokumentacji nauczyciela, przydział 

opiekuna stażu. 

Dyrektor, 

opiekunowie stażu 

Do 1 września    

Spis szkolnych programów nauczania Wniosek o dopuszczenie programu 

nauczania z danego przedmiotu. 

Dyrektor Do 1 września 

Plany dydaktyczne/rozkłady 

materiału 

Umieszczone w dzienniczku, w 

zakładce rozkłady materiału/biblioteka 

szkolna. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Do 1 września 

Klasowe plany pracy wychowawczej Opracowane przez wychowawców, 

uczniów i rodziców, umieszczone w 

dzienniku szkolnym, zgodne ze 

Statutem Szkoły, programem 

wychowawczo-profilaktycznym. 

Dyrektor, 

wychowawcy 

Do końca 

września 

Plany pracy biblioteki, pedagoga, 

logopedy, terapeuty pedagogicznego, 

samorządu uczniowskiego, świetlicy 

Zgodne z wytycznymi dyrektora. M. Krajewska, 

B. Matuszewska, 

D. Rysz- Matyja, 

O. Wiśniewska, 

M. Przybyłowska, 

I. Bielecka - 

Rudzińska 

Do 15 września 

Spis kół zainteresowań wraz z 

terminami 

Przesłanie dyrektorowi do 

umieszczenia na stronie szkoły. 

Opiekunowie kół Do końca 

września 

Dzienniki i arkusze ocen - Dyrekcja, wychowawcy wpisują plan 

zajęć, dane uczniów i ich 

rodziców/opiekunów prawnych; 

- w miejscu wpisu numeru telefonu 

powinien znajdować się numer do 

obojga rodziców/ opiekunów; 

- wychowawcy uzupełniają zakładkę 

dotyczącą zebrań z rodzicami (m. in. 

frekwencję rodziców na zebraniu); 

- wychowawcy prawidłowo 

wypełniają arkusze ocen. 

Dyrekcja, 

wychowawcy klas 

Na bieżąco 

Uczniowie powracający z zagranicy i 

uczniowie cudzoziemcy 

Wychowawca sprawdza, czy uczeń ma 

uzupełnione w polskim arkuszu 

wszystkie przedmioty; przy 

wątpliwości kontaktuje się z 

dyrektorem. 

Wychowawcy Na bieżąco 

Realizacja programu „ Posiłek dla 

każdego” 

Przygotowanie stołówki, 

dokumentacja 

Dyrektor, 

I. Bielecka- 

Rudzińska 

Na bieżąco 

Teczki/dokumenty wychowawcy Teczka: protokoły zebrań z rodzicami, Wychowawcy Na bieżąco 



materiały związane z wycieczkami 

(listy uczestników, zgody, regulaminy, 

aktualna lista telefonów i adresów 

ucznia, rozliczenie wycieczek), 

powiadomienia rodziców o zagrożeniu 

oceną niedostateczną, lista z 

podpisami o zapoznaniu się z 

wymaganiami na poszczególne oceny, 

sprawdzaniem osiągnięć edukacyjnych 

z przedmiotów (zebranie we 

wrześniu), 

zgoda na zwolnienie ucznia z ostatniej 

lekcji bez powiadomienia dzień przed 

zajęciami, 

zgoda na publikację wizerunku w 

mediach, RODO - podpisana 

informacja. 

Dokumenty: opinie i orzeczenia z 

poradni – sekretariat, pedagog; 

plan godzin wychowawczych – 

dziennik. 

Dokumenty przechowywane są do 

ukończenia przez ucznia klasy VIII. 

Realizacja podstawy programowej –  

zastępstwa 

- Nauczyciel idący na zastępstwo 

realizuje przedmiot nieobecnego 

nauczyciela (materiał otrzymany) lub 

swój; 

- nauczyciel na zastępstwie może 

oceniać ucznia, jeśli uczy danego 

przedmiotu; każdy nauczyciel może 

wpisywać oceny, plusy i minusy za 

brak pracy na lekcji; 

- nauczyciel nieuczący wychowania 

fizycznego na zastępstwie nie może 

prowadzić lekcji WF (może prowadzić 

edukację prozdrowotną). 

Wszyscy 

nauczyciele 

Na bieżąco 

Zespoły zadaniowe Dyrektor powołuje zespoły w szkole. Dyrektor Do końca 

sierpnia 

Powołanie zespołu doradczego 

dyrektora szkoły 

Dyrektor powołuje zespół doradczy. Dyrektor Do końca 

września 

Zespoły ds. rekrutacji Dyrektor powołuje zespoły do spraw 

rekrutacji: do klasy I szkoły 

podstawowej, do klasy VII 

dwujęzycznej. 

Dyrektor Zgodnie z 

harmonogramem 

rekrutacji 

Zespół ds. statutu Aktualizacja zgodnie ze zmianami 

w przepisach. 

Członkowie 

zespołu 

Na bieżąco 

Awans zawodowy nauczycieli  Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi. 

Zainteresowani 

nauczyciele 

Na bieżąco 

Przygotowanie do zakończenia 

awansu zawodowego 

Przygotowanie dokumentacji 

w terminach i w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami 

prawnymi. 

Dyrektor, 

zainteresowani 

nauczyciele 

Zgodnie z 

obowiązującymi 

terminami 

Samoocena pracy nauczycieli Przekazywana dyrektorowi za I i II 

półrocze. 

Nauczyciele Zgodnie z 

wyznaczonymi 

terminami 

Plan dyżurów, plan lekcji - Zespół odpowiedzialny za plan 

dyżurów, plan lekcji, 

Nauczyciele Aktualizacja na 

bieżąco 



- pełnienie dyżurów zgodnie z 

wyznaczonym miejscem, 

- przy zmianie sali informacja do 

wicedyrektora. 

Godziny pracy pedagoga, logopedy, 

terapeuty, biblioteki 

- Tabela z tygodniowymi godzinami 

pracy wysyłana do dyrektora, 

- godziny pracy umieszczane w planie 

pracy szkoły. 

Nauczyciele Do 15 września 

Egzamin ósmoklasisty - Pedagog do 10 września 

przygotowuje listę uczniów z 

opiniami, 

- rada pedagogiczna –  dostosowanie 

warunków egzaminu do zaleceń 

zawartych w opinii/orzeczeniu, 

- zebranie deklaracji wyboru języka 

obcego nowożytnego – do końca 

września, sprawdzenie złożonych 

deklaracji – wychowawca z uczniem, 

- szkolenie z procedur 

egzaminacyjnych dla rodziców  

(informacja o możliwych 

dostosowaniach), uczniów i 

nauczycieli, 

- wychowawcy klas VIII – informacja 

o możliwych dostosowaniach na 

egzaminie (zebranie we wrześniu), 

- powołanie komisji egzaminacyjnych, 

- przygotowanie sal na egzamin, 

- przebieg egzaminu zgodnie z 

procedurami CKE. 

Wychowawcy, 

dyrektor, 

nauczyciele 

Zgodnie z 

harmonogramem 

Konkursy przedmiotowe - Każdy nauczyciel odpowiada za 

realizację wizji szkoły dotyczącej 

rozwoju uczniów, informacje na temat 

konkursów przesyłane są na bieżąco i 

znajdują się na stronie kuratorium 

oświaty, 

- wychowawcy i nauczyciele klas VII 

i VIII podają rodzicom informację 

o znaczeniu konkursów podczas 

rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej, 

- informacje o konkursach przekazują 

uczniom nauczyciele przedmiotów, 

- harmonogram konkursów 

kuratoryjnych umieszczony jest na 

stronie szkoły, 

- konkursy o zasięgu szkolnym 

odbywają się po zakończeniu lekcji. 

Dyrektor, 

nauczyciele 

Zgodnie z 

harmonogramem 

konkursów 

Wyposażenie szkoły w pomoce 

dydaktyczne 

Zgłaszanie zapotrzebowania do 

dyrektora szkoły. 

Dyrektor Na bieżąco 

Dekoracja szkoły Zgodnie z harmonogramem 

uroczystości szkolnych. 

Dyrektor, SU, 

nauczyciele 

Na bieżąco 

Dziennik elektroniczny - Oceny w dzienniku wpisujemy na 

bieżąco, 

- na dwa dni przed zebraniem z 

rodzicami należy uzupełnić brakujące 

oceny, 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

nauczyciele 

Na bieżąco 



- koordynator ds. dziennika – 

wicedyrektor J. Sokołowski, 

- nauczyciel ma obowiązek odpisać 

rodzicowi w dzienniku elektronicznym 

w ciągu trzech dni roboczych, 

- wychowawcy – przypomnienie 

uczniom i rodzicom zasad kontaktu z 

nauczycielami w formie 

elektronicznej. 

Obserwacje lekcji - Umawianie się na odpowiedni termin 

w tygodniu, 

- jeśli nauczyciel nie umówi się na 

termin, obserwator przychodzi na 

zajęcia w dogodnym dla siebie 

terminie; wejście na lekcję także w 

czasie spaceru obserwacyjnego 

dyrektora. 

Dyrektor, 

nauczyciele 

Zgodnie z 

harmonogramem 

obserwacji 

Realizacja projektu „ Nowe 

kompetencje kluczem do sukcesu” 

Dokumentacja, organizacja grup 

projektowych i zajęć. 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

E. Derlicka, 

nauczyciele 

Wrzesień/ 

czerwiec 

Szafki dla uczniów Przydziały dla uczniów – woźny na 

podstawie listy od wychowawcy. 

Osoby 

odpowiedzialne 

Na bieżąco 

Imprezy/ wydarzenia - Dwa tygodnie prze imprezą 

scenariusz przesłany do dyrektora, 

- konsultacje z dyrektorem. 

Dyrektor, osoby 

odpowiedzialne 

Na bieżąco 

Elektroniczny protokolant W trakcie przygotowania. Dyrektor  

Zebrania z rodzicami - Zgodnia z harmonogramem zebrań, 

- wychowawca podaje datę, godzinę 

spotkania oraz numer sali, 

- w zależności od sytuacji – zebrania 

w formie stacjonarnej lub online. 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

wychowawcy 

Zgodnie z 

harmonogramem 

Kawiarenka dla rodziców, uczniów, 

nauczycieli 

Organizacja słodkiego poczęstunku 

podczas imprez, spotkań, uroczystości. 

Samorząd 

Uczniowski 

W razie potrzeby 

Współpraca z pielęgniarką - Godziny z wychowawcą poświęcone 

higienie, 

- pomoc zgodnie z potrzebami 

uczniów. 

Dyrektor, 

pielęgniarka 

Zgodnie z 

planem pracy w 

szkole 

Próbny alarm przeciwpożarowy Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Dyrektor, 

nauczyciele 

Do 30 listopada 

Zestawienia i sprawozdania - Zestawienia klasyfikacji półrocznej i 

rocznej – wychowawcy, 

- zestawienia konkursów wraz z liczbą 

laureatów i finalistów, 

- sprawozdania z zespołów 

powołanych w szkole, Samorządu 

Uczniowskiego, biblioteki, świetlicy, 

- ocena efektywności udzielanej 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, logopedyczne, 

terapeutyczne, itp.), 

- sprawozdania z realizacji podstawy 

programowej, 

- diagnoza w klasach, 

- koordynacja wolontariatu. 

Dyrektor, 

nauczyciele 

Zgodnie z 

harmonogramem 

roku szkolnego 

Dzienniczki ucznia Dzienniczek elektroniczny. Wychowawcy, Na bieżąco 



nauczyciele 

Alert z dziennika elektronicznego Przekazanie dyrektorowi – e-mail w 

każdą środę (pięć niewpisanych 

tematów – upomnienie). 

Dyrektor Na bieżąco 

Zebrania z rodzicami we wrześniu Zapoznanie z dokumentacją szkolną 

(punktowy system oceniania 

zachowania, przedmiotowe zasady 

oceniania, Statut Szkoły), wybór 

klasowej rady rodziców (protokół), 

korzystanie z dziennika szkolnego – 

szkolenie dla rodziców, informacja o 

wpisach na świadectwie dotyczących 

osiągnięć, wolontariatu, udziału w 

poczcie sztandarowym/flagowym 

(zgodnie z rozporządzeniem), 

aktualizacja/dokładne sprawdzenie 

danych w dzienniku – zwłaszcza 

uczniowie klas VIII, 

informacja dotycząca nauki zdalnej( w 

razie potrzeby). 

Wychowawcy Wrzesień 

Przerwy obiadowe Harmonogram godzin i klas. I. Bielecka -  

Rudzińska 

Na bieżąco 

Telefony komórkowe Zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych na lekcjach i podczas 

przerw. 

Nauczyciele Na bieżąco 

Przekazywanie organom szkoły 

informacji o jakości pracy szkoły 

Rada Rodziców, Samorząd 

Uczniowski, Rada Pedagogiczna. 

Dyrektor Styczeń/ 

czerwiec 

Innowacje pedagogiczne Zgłaszane według przyjętych zasad. Nauczyciele Do 15 września 

Funkcje w szkole - Szkolny koordynator wolontariatu, 

- Zespół ds. badania efektów 

działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej, 

- opiekun pocztu sztandarowego/ 

flagowego, 

- Samorząd Uczniowski, 

- Koordynator ds. udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

(IPETY, dokumentacja, przydział 

godzin). 

Powołani 

nauczyciele, 

pedagog, dyrektor 

Na bieżąco 

Dzielenie się wiedzą Prowadzenie zajęć otwartych –   

powiadomienie dyrektora co najmniej 

trzy dni przed lekcją, podanie numeru 

sali, godziny i celu otwartej lekcji. 

Nauczyciele W roku szkolnym 

Ocenianie - Opracowanie i zapoznanie uczniów 

oraz rodziców z przedmiotowymi 

zasadami oceniania oraz zasadami 

ocenienia zachowania, 

- zagrożenia ocenami 

niedostatecznymi, oceny proponowane 

i klasyfikacyjne wpisujemy zgodnie z 

terminami obowiązującymi w roku 

szkolnym, 

- szczegółowe informacje na temat 

oceniania i klasyfikowania znajdują 

się w Statucie Szkoły oraz w PZO z 

poszczególnych przedmiotów i WZO  

zachowania. 

Nauczyciele Zgodnie z 

harmonogramem 



Promocja szkoły w środowisku 

lokalnym 

Współpraca z instytucjami i 

organizacjami działającymi w 

środowisku lokalnym. 

Dyrektor, 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

  

 KALENDARIUM SZKOŁY 

rok szkolny 2022/2023 

 

Termin Wydarzenie odpowiedzialni 

1 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrekcja, wychowawcy 

 2 września 2022 r. Narodowe Czytanie 
O. Balewska, R. Szymańska, 

O. Wiśniewska, H. Szaga 

10 września 2022 

r. 

Rodzinny Piknik Badmintona (realizacja projektu Sportowe 

Wakacje) 

L. Kaczmarek 

15 września 2022 

r. 
Międzynarodowy Dzień Kropki 

Wychowawcy klas I – III 

16 – 18 września 

2022 r. 
Sprzątanie Świata 

E. Filipska, M. Kinski, 

nauczyciele wf 

19-23 września 

2022 r. 
Spotkania  wychowawców klas IV – VIII z rodzicami 

Wychowawcy klas IV – VIII, 

Dyrekcja 

26-28 września 

2022 r. 
Spotkania wychowawców klas I z rodzicami 

Wychowawcy klas I, 

Dyrekcja 

26-30 września 

2022 r. 
Spotkania wychowawców klas II - III z rodzicami 

Wychowawcy klas II -III, 

Dyrekcja 

Wrzesień 2022 r. Bezpieczeństwo na drodze i w szkole – oczami najmłodszych 

M. Przybyłowska, 

członkowie zespołu opiekunów 

SU 

Wrzesień 2022 r. 

Wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego; 

zaprzysiężenie nowych członków Rady SU; wybory 

przewodniczącego i zastępcy Rady SU 

M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

Wrzesień/ 

październik 2022 r. 

Igrzyska Jagiellońskie w  Indywidualno – Drużynowych 

Biegach Przełajowych 

M. Tuptyński, nauczyciele wf 

Wrzesień/ czerwiec 

2022/2023 r. 

Realizacja projektu „ Nowe kompetencje kluczem do 

sukcesu” 

Nauczyciele klas I - VIII 

Wrzesień – 

kwiecień 

2022/2023 r. 

Szkolny Przyrodniczy Konkurs Fotograficzny 

E. Filipska, M. Kinski 

Wrzesień/ 

marzec/kwiecień 

2022/2023 r. 

Spotkania w ogrodzie szkolnym 

 

E. Filipska, M. Kinski 

Wrzesień – 

czerwiec 

2022/2023 r. 

Udział w Ogólnopolskim Programie „ Uczymy Dzieci 

Programować” 

Wychowawcy klas I - III 

7 października 

2022 r. 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

Wychowawcy klas III,   

B. Suchocka, Ż. Malak, 

K. Szymańczyk-Kamińska, 

L. Kaczmarek 

8 - 23 października 

2022 r. 
Code Week – Europejski Tydzień Kodowania 

Wychowawcy klas I –III 

Październik 2022 r. Otrzęsiny Jagiellońskie klas I 
M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

14 października 

2022 r. 
Pasowanie i Ślubowanie Pierwszoklasistów 

Dyrektor, wychowawcy kl. I, 

Samorząd Uczniowski, 

L. Kaczmarek 

14 października Dzień Edukacji Narodowej M. Przybyłowska, członkowie 



2022 r.  zespołu opiekunów SU 

16 października 

2022 r. 
Dzień Papieski 

H. Kinal, o. Tycjan, 

M. Kinski, nauczyciele religii 

Październik 2022 r. Wybory Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia 
M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

Październik   – 

kwiecień 

2022/2023 r. 

Udział w projektach Fundacji Uniwersytetu Dzieci 

Wychowawcy klas I - III 

Październik   – 

czerwiec 

2022/2023 r. 

Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „ 

Wirtualne podróże” 

Wychowawcy klas I - III 

Październik/ maj 

2022/2023 r. 
Mała Liga Zadaniowa dla klas IV - V 

K. Szymańczyk – Kamińska, 

Ż. Malak, B. Suchocka 

Listopad 2022 r. Narodowe Święto Niepodległości 
M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

10 listopada 2022 

r. 
 Narodowe Święto Niepodległości 

M. Pakulla, R. Szymańska, 

L. Kaczmarek, A. Kamińska, 

K. Aranowski 

14-18 listopada 

2022 r. 

Indywidualne lub klasowe spotkania wychowawców klas IV – 

VIII z rodzicami 

Wychowawcy klas IV - VIII 

17 listopada 2022 

r. 
„Witaminka zamiast dymka” – Dzień Rzucania Palenia 

E. Filipska, M. Kinski, 

M. Weydmann 

25 listopada 2022 

r. 
Dzień Pluszowego Misia 

 Wychowawcy klas I – III 

25 listopada 2022 

r. 
Noc w szkole dla uczniów klas I - III 

Wychowawcy klas I - III 

Listopad 2022 r. Konkurs pięknego czytania dla klas IV i V 
O. Balewska, R. Szymańska, 

H. Szaga, O. Wiśniewska 

Listopad/ grudzień 

2022 r. 
Udział w akcji charytatywnej, Akcja „Szlachetna Paczka” 

E. Filipska, M. Przybyłowska, 

członkowie zespołu opiekunów 

SU 

Grudzień 2022 r.    Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Wydawnictwem Operon 
Wychowawcy, nauczyciele  

przedmiotów egzaminacyjnych 

6 grudnia 2022 r. Mikołajki 

M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU, 

wychowawcy klas 

6 grudnia 2022 r. Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego M. Tuptyński, nauczyciele wf. 

Grudzień 2022 r. Akcja „Święta w szkole” 
M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

Grudzień 2022 r. Wieczornica Bożonarodzeniowa 
R. Szymańska, L. Kaczmarek, 

A. Kamińska, K. Aranowski 

22 grudnia 2022 r. Wigilia szkolna Wychowawcy klas 

22 grudnia 2022 r. 
Koncert kolęd i piosenek świątecznych śpiewanych w języku 

polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim 

A. Szczechowska, 

M. Przybyłowska, K. 

Tatkowska 

Grudzień 2022 r. 
Życzenia świąteczne i noworoczne od społeczności 

uczniowskiej 

M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

Grudzień 2022 r. 
Konkurs na najlepszy bożonarodzeniowy słownik obrazkowy 

dla klas I – III 

M. Wagner, 

nauczyciele j. angielskiego 

23 - 31 grudnia 

2022 r. 
Zimowa przerwa świąteczna 

 

5 stycznia 2023 r. Jasełka 
H. Kinal, M. Kinski, 

o. Tycjan, nauczyciele religii 

18 stycznia 2023 r. Rocznica wyzwolenia Brodnicy -„Pasja: pisanie” przegląd M. Pakulla, O. Balewska, 



literacki dla klas IV  – VIII R. Szymańska, H. Szaga, 

O. Wiśniewska 

21 – 22 stycznia 

2023 r. 
Dzień Babci i Dziadka 

Wychowawcy klas I 

24 – 26 stycznia 

2023 r. 

Spotkania wychowawców z rodzicami w klasach IV – VIII 

(podsumowanie pierwszego półrocza) 

Wychowawcy klas IV – VIII 

24 – 26 stycznia 

2023 r. 
Indywidualne spotkania z rodzicami w klasach I – III 

Wychowawcy klas I – III 

Styczeń 2023 r. Bal karnawałowy klas I - III 

M. Przybyłowska, 

K. Krzyżanowska, 

wychowawcy klas I – III 

Styczeń 2023 r. Dzień eksperymentu 

Nauczyciele przedmiotów 

matematyczno – 

przyrodniczych i technicznych 

Styczeń 2023 r. Nocka Jagiellońska w szkole dla uczniów klas IV – VI 

K. Tatkowska, Ż. Malak, 

wychowawcy klas IV – VI, 

B. Matuszewska 

Styczeń 2023 r. Bezpieczne Ferie – materiały edukacyjne na stronę szkoły 
M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

31 stycznia 2023 r. Zakończenie pierwszego półrocza  

30 stycznia – 

10 luty 2023 
Ferie zimowe 

 

 8 lutego 2023 r. Dzień Bezpiecznego Internetu 
M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

14 lutego 2023 r. Walentynki Jagiellońskie 

M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU, 

wychowawcy klas I - III 

21 lutego 2023 r. Mistrz Mowy Polskiej/ Mistrz Pióra Języka Ojczystego 

D. Matyja,  Z. Złocka- Pilawa 

M. Ziółkowska, 

 K. Krzyżanowska 

21 lutego 2023 r. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
O. Balewska, R. Szymańska, 

H. Szaga, O. Wiśniewska 

Luty/marzec 

2023 r. 

Lapbook o mojej ulubionej postaci fikcyjnej- 

 dla uczniów klas  IV - VI 

M. Wagner 

Marzec 2023 r. Akcja „Władysław Jagiełło w naszej szkole” 
M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

 2 - 3 marca 2023 r. Święto Patrona 

O. Balewska, M. Pakulla, 

R. Szymańska, L. Kaczmarek, 

B. Matuszewska, 

M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

14 marca 2023 r. Międzynarodowy Dzień Matematyki 

K. Szymańczyk-Kamińska, 

B. Suchocka, Ż. Malak, 

L. Kaczmarek, J. Gabska, 

A. Nowicka – Filon, 

B. Wojciechowska 

21 marca 2023 r. Pierwszy Dzień Wiosny 
M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

Marzec 2023 r. Kangur Matematyczny 

B. Suchocka, K. Szymańczyk- 

Kamińska, Ż. Malak,  

wychowawcy klas II i III 

25 marca 2023 r. Światowy Dzień Czytania J. R. R. Tolkiena 
O. Balewska, R. Szymańska, 

H. Szaga, O. Wiśniewska 

Marzec 2023 r. VII Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady M. Musierowicz 
O. Wiśniewska, O. Balewska, 

H. Szaga, R. Szymańska 



Marzec 2023 r. Akcja sadzenia i sprzątania lasu E. Filipska, M. Kinski 

Marzec 2023 r. Igrzyska Jagiellońskie w Unihokeja (kl. VII – VIII) 
M. Tuptyński, M. Zabłocki, 

L. Kaczmarek 

Marzec 2023 r. Rekolekcje Wielkopostne o. Tycjan, nauczyciele religii 

Marzec 2023 r. III Szkolny Turniej Gier Planszowych A. Nowicka - Filon 

Marzec/ kwiecień 

2023 r. 
Konkurs recytatorski dla klas IV – VI „Budzimy wiosnę” 

O. Balewska, H. Szaga, 

O. Wiśniewska, R. Szymańska 

6 – 11 kwietnia 

2023 r. 
Wiosenna przerwa świąteczna 

 

22 kwietnia 2023 r. Dzień Ziemi 
E. Filipska, M. Kinski, 

M. Weydmann 

Kwiecień 2023 r. Szkolna Olimpiada Mitologiczna 
O. Balewska, nauczyciele 

j. polskiego, M. Pakulla 

Kwiecień 2023 r. Szkolny Konkurs „ Mistrz Mapy” 
M. Kinski, E. Filipska, 

M. Wagner 

Kwiecień 2023 r. Rodzinne Igrzyska Jagiellońskie w Badmintonie (kl. I – VIII) L. Kaczmarek, nauczyciele wf 

Maj 2023 r. Akcja „Nie wstydzę się swoich barw narodowych” 

M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

 

3 maja 2023 r. 
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 

M. Pakulla, R. Szymańska, 

A. Kamińska, K. Aranowski 

8 - 11 maja 2023 r. Spotkania wychowawców z rodzicami w klasach IV – VIII Wychowawcy klas IV – VIII 

22 - 26 maja 

2023 r. 
Spotkania wychowawców z rodzicami w klasach I – III 

Wychowawcy klas I – III 

Maj 2023 r. „ Żywa okładka książki”- prezentacja 
O. Balewska, R. Szymańska, 

H. Szaga, O. Wiśniewska 

Maj 2023 r. 
„ Z lekturami za pan brat”- powtórka przed egzaminem dla 

uczniów klas ósmych 

O. Balewska, R. Szymańska, 

H. Szaga, O. Wiśniewska 

23 -24 -25 maja 

2023 r. 
Egzamin Ósmoklasisty 

Dyrektor 

Maj 2023 r. Dzień Rodziny/ Festiwal Talentów Wychowawcy klas I - III 

Maj 2023 r. Konkurs translatorski dla klas VII i VIII M. Wagner 

Maj/czerwiec 

2023 r. 
„Nocka w szkole pod namiotem” dla klas VII - VIII 

K. Tatkowska, B. Matuszewska, 

wychowawcy klas VII - VIII 

1 czerwca 2023 r. Igrzyska Jagiellońskie 
L. Kaczmarek, wychowawcy 

klas I – III, nauczyciele wf 

16 czerwca 2023 r. Dzień Pustej Klasy Wychowawcy klas I – III 

Czerwiec 2023 r. Dzień Samorządu Uczniowskiego 
M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

 Czerwiec 2023 r. Szkolny konkurs filmowy o Złotą Gruszkę 
O. Balewska, M. Przybyłowska, 

M. Pakulla, L. Kaczmarek 

Czerwiec 2023 r. 
Pożegnanie odchodzących członków Samorządu 

Uczniowskiego 

M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

Czerwiec 2023 r. Bezpieczne wakacje (materiały edukacyjne na stronę szkoły) 
M. Przybyłowska, członkowie 

zespołu opiekunów SU 

Czerwiec 2023 r. Bal Absolwentów Jagiellonki 
Rodzice, Dyrekcja, 

wychowawcy klas VIII 

22 czerwca 2023 r. Pożegnanie klas VIII 
Dyrektor, 

wychowawcy klas VII – VIII 

23 czerwca 2023 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 

Dyrektor, 

wychowawcy klas I –VII 

 

 



* SU – Samorząd Uczniowski 

* 1. Udział reprezentacji szkoły w zawodach sportowych organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy na terenie miasta, powiatu i województwa: 

- Igrzyska Dzieci (klasy IV – VI); 

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (klasy VII – VIII) – według odrębnego kalendarza. 

2. Udział klas I – III w Turnieju „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” – (J. Gabska, M. Ziółkowska-

Świniarska). 

3. Udział reprezentacji szkoły w towarzyskich zawodach, turniejach i konkursach sportowych organizowanych na 

terenie miasta, powiatu, województwa i kraju – według nadsyłanych zaproszeń. 

4. Udział uczniów w treningach Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (trener: J. Karpowicz, szkolny 

koordynator: M. Ziółkowska-Świniarska). 

5. Akademia Przyszłości (szkolny koordynator: A. Nowicka-Filon) 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

23 maja 2023 r. – j. polski 

24 maja 2023 r. –  matematyka 

25 maja 2023 r. –  język obcy nowożytny 

 

EGZAMINY PRÓBNE KLAS VIII 

 

1. Egzamin próbny z trzech przedmiotów przeprowadzony w grudniu lub w styczniu  (z wydawnictwem Operon lub z 

wykorzystaniem arkuszy ze strony CKE). 

2. Z matematyki dodatkowy egzamin próbny z wydawnictwem GWO . 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI 

19-23 września 2022 r. Spotkania  wychowawców klas IV – VIII z rodzicami 
Wychowawcy klas IV – VIII, 

Dyrekcja 

26-28 września 2022 r. Spotkania wychowawców klas I z rodzicami 
Wychowawcy klas I, 

Dyrekcja 

26-30 września 2022 r. Spotkania wychowawców klas II - III z rodzicami 
Wychowawcy klas II -III, 

Dyrekcja 

14-18 listopada 2022 r. 
Indywidualne lub klasowe spotkania wychowawców klas 

IV – VIII z rodzicami 

Wychowawcy klas IV - VIII 

24 – 26 stycznia 2023 

r. 

Spotkania wychowawców z rodzicami w klasach IV – VIII 

(podsumowanie pierwszego półrocza) 

Wychowawcy klas IV – VIII 

24 – 26 stycznia 2023 

r. 

 

Indywidualne spotkania z rodzicami w klasach I – III 

 

 

Wychowawcy klas I - III 

 

8 - 11 maja 2023 r. 

 

Spotkania wychowawców z rodzicami w klasach IV – VIII 

 

Wychowawcy klas IV – VIII 

 

22 - 26 maja 2023 r. 

 

Spotkania wychowawców z rodzicami w klasach I – III 

 

Wychowawcy klas I – III 

 

OCENIANIE i KLASYFIKACJA 

I. półrocze: 

- 22 grudnia 2022 r. –  wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych, 

- 9 stycznia 2023 r. –  wystawienie proponowanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, 

- 16 stycznia 2023 r. – wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, 

- 23 stycznia 2023 r. – posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

II. półrocze: 

- 23 maja 2023 r. – wystawienie proponowanych rocznych ocen niedostatecznych, 

- 5 czerwca 2023 r. – wystawienie proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, 



- 12 czerwca 2023 r. – wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych, 

- egzaminy klasyfikacyjne – 13 -16 czerwca 2023 r. 

- 19 czerwca 2023 r. – posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

 

EGZAMINY POPRAWKOWE 

Ostatni tydzień ferii letnich 2023 r. 

 

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY 

 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r., 

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r., 

 Boże Narodzenie – 25 – 26 grudnia 2022 r., 

 Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r., 

 Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r., 

 Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r., 

 Święto Pracy – 1 maja 2023 r., 

 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r., 

 Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r. 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu 

opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego: 

 

1. 1 dzień: 31 października 2022 r. - wolne od zajęć dydaktycznych, 

2. 1 dzień: 2 maja 2023 r. - wolne od zajęć dydaktycznych, 

3. 3 dni: 23 – 24 – 25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty, 

4. 1 dzień: 9 czerwca 2023 r. - wolne od zajęć dydaktycznych, 

5. 1 dzień: 22 czerwca 2023 r.- wolne od zajęć dydaktycznych. 

 

PLANOWANE FORMY WYCIECZEK SZKOLNYCH 

- wycieczki przedmiotowe, 

- biwaki, 

- rajdy piesze lub rowerowe. 

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Lp. Termin Tematyka / cel 

1. 27 sierpnia 2022 r. Organizacyjna – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 

2. 30 sierpnia 2022 r. Organizacyjna – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 

3. 
Do 15 września 

2022 r. 
Plan nadzoru pedagogicznego 

4. Listopad 2022 r. Rada szkoleniowa 

5. 23 stycznia 2023 r. Klasyfikacyjna – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły 

6. Maj 2023 r. Rada szkoleniowa/Procedury egzaminu ósmoklasisty 

7. 19 czerwca 2023 r. Klasyfikacyjna – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 

9. 28 czerwca 2023 r. Diagnoza i podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2022/2023 

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY 

Plan nadzoru na rok szkolny 2022/2023– załącznik nr 1 

 

 

GODZINY URZĘDOWANIA DYREKTORA SZKOŁY 

 

PONIEDZIAŁEK 07:00 – 15:00 



WTOREK 08:00 – 16:00 

ŚRODA 07:00 – 15:00 

CZWARTEK 07:00 – 15:00 

 PIĄTEK 07:00 – 15:00 

 

GODZINY URZĘDOWANIA WICEDYREKTORA SZKOŁY 

 

PONIEDZIAŁEK 07:15 – 15:15 

WTOREK 07:15 – 15:15 

ŚRODA 07:15 – 15:15 

CZWARTEK 07:15 – 15:15 

 PIĄTEK 07:15 – 15:15 

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY 

 

PONIEDZIAŁEK 07:00 – 15:00 

WTOREK 08:00 – 16:00 

ŚRODA 07:00 – 15:00 

CZWARTEK 07:00 – 15:00 

 PIĄTEK 07:00 – 15:00 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA  SZKOLNEGO 

 

  

PONIEDZIAŁEK  

WTOREK  

ŚRODA  

CZWARTEK  

PIĄTEK  

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY 

 

  

PONIEDZIAŁEK  

WTOREK  

ŚRODA  

CZWARTEK  

 PIĄTEK  

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

PONIEDZIAŁEK 7.45-13.45 

WTOREK 7.45-13.45 

ŚRODA 7.45-13.45 

CZWARTEK 7.45-13.45 

 PIĄTEK 7.45-13.45 

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

PONIEDZIAŁEK 06:45 – 16:00 

WTOREK 06:30 – 16:00 

ŚRODA 06:30 – 16:00 

CZWARTEK 06:30 – 16:00 

 PIĄTEK 06:30 – 16:00 

  

GODZINY PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ – wg ustalonego harmonogramu 
 

 



PRZYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNYCH 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI            M. Przybyłowska, O. Balewska, K. Tatkowska, 

                                                               A. Szczechowska. 

 

KADRA PEDAGOGICZNA 

 

Jerzy Witkowski dyrektor szkoły, doradztwo zawodowe 

Jacek Sokołowski wicedyrektor szkoły, historia, wiedza o społeczeństwie 

Karol Aranowski edukacja dla bezpieczeństwa, technika, muzyka, plastyka, 

wychowawca klasy IV c 

Olimpia Balewska język polski, wychowawca klasy VI b 

Izabela Bielecka - Rudzińska świetlica szkolna 

Edyta Derlicka nauczyciel wspomagający 

Magdalena Dobrosielska - 

Jankowska 

religia, plastyka 

Ewa Filipska przyroda, biologia, chemia, wychowawca klasy V b 

Jolanta Gabska edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II b 

Monika Grela- Wardęcka urlop macierzyński 

Luiza Kaczmarek wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VII a 

Angelika Kamińska edukacja wczesnoszkolna, muzyka, wychowawca klasy III d 

Emilia Kempczyńska nauczyciel wspomagający 

Hanna Kinal religia 

Mateusz Kinski geografia, religia, wychowawca klasy IV b, wychowawca oddziału ukraińskiego 

Justyna Knorps urlop zdrowotny 

Mirosława Krajewska biblioteka 

Karolina Krzyżanowska edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy 

III b 

Piotr Kubiak, o. Tycjan religia 

Dorota Łukaszewska urlop zdrowotny 

Żaneta Malak matematyka, wychowawca klasy VIII b 

Beata Matuszewska pedagog szkolny 

Małgorzata Matuszewska informatyka 

Natalia Nowak zajęcia terapeutyczne 

Anna Nowicka-Filon edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowawca klasy II a 

Maria Pakulla historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca klasy VIII c 

Monika Przybyłowska edukacja wczesnoszkolna, język angielski, wychowawca klasy II c 

Danuta Rysz-Matyja edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca klasy I c 

Beata Suchocka matematyka, wychowawca klasy IV d 

Hanna Szaga język polski 

Agnieszka Szczechowska edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki, język polski, 

wychowawca klasy I a 

Kamila Szymańczyk-Kamińska fizyka, matematyka, wychowawca klasy VI a 

Róża Szymańska język polski, wychowawca klasy VIII a 

Katarzyna Tatkowska język angielski, język rosyjski, wychowawca klasy IV a 

Marek Tuptyński wychowanie fizyczne, wychowawca klasy Vc 

Michalina Wagner język angielski, geografia, wychowawca klasy V a 

Magdalena Weydmann język angielski, biologia 

Otylia Wiśniewska język polski, zajęcia terapeutyczne, wychowawca klasy VI c 

Beata Wojciechowska edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III a 

Mariusz Zabłocki wychowanie fizyczne 

Monika Ziętarska urlop macierzyński 

Magda Ziółkowska-Świniarska edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I b 

Zuzanna Złocka - Pilawa edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III c 

 

ZESPOŁY ZADANIOWE- załącznik nr 2 

 



ZADANIA ZWIĄZANE Z POLITYKĄ KADROWĄ 

 

* Terminy zawierania umów o pracę z nauczycielami: w zależności od potrzeb 

* Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu, konsultacje ze związkami 

 zawodowymi: do 21 kwietnia 2023 r. 

 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM -  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW NAUKI I PRACY 

 

Przegląd – kontrola komisji bezpieczeństwa stan 

przygotowania szkoły pod względem bezpieczeństwa do 

rozpoczynającego się roku szkolnego 

do 31 sierpnia 2022 r. 

Badania okresowe zgodnie z terminami 

Szkolenia pracowników z BHP wg potrzeb pracowników nowo zatrudnionych 

Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych, czy są 

bezpieczne i czy spełniają wymagane normy 
do 31 sierpnia 2022 r. 

Próbna ewakuacja szkoły do 30 listopada 2022 r. 

 

TERMINY PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAŃ, RAPORTÓW I INFORMACJI 

Termin składania sprawozdań SIO: zgodnie z harmonogramem, 

Termin tworzenia planu nadzoru pedagogicznego: do 15 września 2022 r. 

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru: do 31 sierpnia 2023 r. 

  

 

Dokument został stworzony przez członków zespołu ds. opracowania Rocznego Planu Pracy Szkoły. 

 

 

 
 

 


