
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

1 
 

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ  

W GOSTYNINIE 
Rok szkolny 2020/2021 

 

Część I  Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270)  
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), 
• Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie  
• Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. 
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021. 
3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. 
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2019/2020.  

Załączniki do planu pracy szkoły 

1. Wnioski z planu nadzoru za rok szkolny 2019/2020 
2. Promocja szkoły w roku szkolnym 2020/2021 
3. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 
4. Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021 
5. Konkursy i zawody sportowe 
6. Kalendarz roku szkolnego2020/2021 
7. Terminarz roku szkolnego 2020/2021 
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8. Plan nadzoru pedagogicznego 
9. Plany pracy: zespołów, biblioteki, logopedy, pedagoga, świetlicy, samorządu uczniowskiego 

 

Część II 

PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

Zarządzanie i organizacja 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 
Stosowanie prawa oświatowego wraz z przestrzeganiem 

zapisów dokumentów wewnątrzszkolnych. Wszyscy nauczyciele cały rok 

Dokonanie zmian w rocznym planie pracy szkoły. 
Wicedyrektorzy 

rada pedagogiczna do 14 IX 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 
pracownikom Dyrektor do końca sierpnia 

Opracowanie kalendarza roku szkolnego 2020/2021 oraz 
imprez szkolnych. Wicedyrektorzy do 14 IX 

Opracowanie/modyfikacja szkolnego programu 

wychowawczo – profilaktycznego. Pedagog i zespół wychowawczy do 14 IX 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego. 

 
Dyrektor do 14 IX 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej  Wszyscy nauczyciele do 18 IX 
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i wychowawczej. 
 

Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego 
oraz zasady przygotowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Armii Krajowej w Gostyninie do pracy z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem               
i zwalczaniem COVID-19 

Procedury i zasady pracy 

Dyrektor VIII 2020 

Uzupełnienie dokumentacji w E – dzienniku. Wszyscy nauczyciele do 8 IX  
                                                                                    

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 

 

Dyrektor cały rok 

Awans zawodowy oraz oceny pracy nauczycieli. 

Dyrektor 

wicedyrektorzy 

opiekunowie stażu 
IX, V, VI 

Poprawa bazy dydaktycznej szkoły. Dyrektor cały rok 
Promocja szkoły w środowisku lokalnym 

(upowszechnianie sukcesów i osiągnięć uczniów: strona 
internetowa, prasa lokalna, spotkania z rodzicami, 

wystawki prac uczniów i dyplomów, itp.) 

Dyrektor 

wszyscy nauczyciele 
cały rok 

Upowszechnianie informacji o działalności szkoły  w 
środowisku. 

Opracowanie i upowszechnianie folderu o szkole. 

Dyrektor 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 
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Obecność mediów w szkole i szkoły  w mediach. 

Bieżąca aktualizacja zapisów w Statucie Szkoły w 
aspekcie zmian w prawie oświatowym. 

Dyrektor 

zespół statutowy 

 
cały rok 

Organizacja WDN: 

- podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie warsztatu 
pracy; 

- doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania 
zdalnego; 

- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dla 
uczniów z różnymi deficytami; 

- doskonalenie pracy szkoły, podniesienie poziomu 
nauczania i kwalifikacji nauczycieli; 

- dążenie do poprawy relacji międzyludzkich i rozwoju 
konstruktywnej współpracy w zespole; 

- konstruktywne radzenie sobie z problemami 
edukacyjnymi; 

- rozwiązywanie problemów wychowawczych; 

- doskonalenie i aktualizacja posiadanych kwalifikacji; 

- udział w różnych formach dokształcania; 

- poprawa komunikacji i współpracy w Radzie 
Pedagogicznej. 

Lider WDN cały rok 
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Nauczanie 

Zadania Odpowiedzialni 

 

Termin realizacji 

 
 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 
określone w podstawie programowej. 

 

Wszyscy nauczyciele cały rok 

 

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów. 

 
Wszyscy nauczyciele według harmonogramu diagnoz 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych. 

 

Wicedyrektorzy 

przewodniczący zespołów 
cały rok 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno– Pedagogiczną 
i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i 

możliwości uczniów. 

Wszyscy nauczyciele cały rok 

Tworzenie IPET oraz ich ocena. 
Pedagodzy 

zespół nauczycieli IX, II, VI i w miarę potrzeb,  
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Otoczenie uczniów mających trudności 

w nauce opieką pedagogiczną podczas zajęć lekcyjnych: 
indywidualizacja nauczania oraz pomoc tym uczniom 
poza zajęciami – dodatkowe wyjaśnienia, konsultacje, 

udział w zajęciach specjalistycznych. 

 

 

Nauczyciele 

pedagodzy 

wychowawcy 

logopeda 

cały rok 

 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań 
oraz przygotowanie do udziału w konkursach oraz 
zawodach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

Wszyscy nauczyciele cały rok 

 

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych dla 
uczniów z różnymi dysfunkcjami. 

 

Nauczyciele wg harmonogramu konkursów 

 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce z 
zastosowaniem metod aktywizujących. 

 

 

Wszyscy nauczyciele cały rok 
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Realizacja programów  rządowych, własnych, innych  i 
projektów autorskich w  roku szkolnym 2020/2021: 

 
• Szkolny Klub Sportowy dla klas I-VIII 

 
 

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
• Umiem pływać 
• ,,Przyszłość zaczyna się dziś” 
• Zdalna szkoła. Zdalna szkoła plus 
• Mazowiecki program przygotowania szkół i 

uczniów do nauczania zdalnego. 
 

 

 
Programy własne 

• Wewnątrzszkolny program kształcenia 
umiejętności uczenia się  

• Koduję więc jestem – kasa III 
• Program własny z zakresu filozofowania z 

dziećmi – Moje spotkania z filozofią w oparciu o 
program edukacyjny Filozoficzne dociekania z 
dziećmi i młodzieżą – kasa I 

• Już pływam – program własny zajęć 
pozalekcyjnych doskonalących pływanie w 
klasach II-III 

• Logopedia na wesoło – klasy I-III 

 
 
 
 

 
M. Andrzejczak, A. Olszewska 

M. Lińska, 
 

Ewa Stolarz, D. Budner 
Anna Panek 

Magdalena Andrzejczak,                 
Anna Panek 

Magdalena Andrzejczak 

Magdalena Andrzejczak, Anna 
Panek 

 

 

Magdalena Andrzejczak, Agnieszka 
Olszewska, Anna Panek 

Mariola Matuszewska 

Monika Majewska 

 

                                                                      
Beata Kujawa 

 
Renata Kaźmierska 

Joanna Zielińska 

 



Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

8 
 

• Program Doradztwo zawodowe w klasach VII i 
VIII 

• Koło szachowe 
 

• Wolontariat w szkole 
 

• Koło misyjne 
 

• Program adaptacyjny dla grup zerowych 
• Program zajęć socjoterapeutycznych z 

elementami terapii przez sztukę 
• Matematyka da się lubić – program własny z 

matematyki  

 
Arkadiusz Szulczewski 

 
                                                      

Dorota Stępniak                            
Ewa Nowakowska 

 
Elżbieta Marciniak 

 
Izabela Reńda 

Katarzyna Jankowska, Żaneta 
Liberadzka 

                                                                   
Izabela Markiewicz 

 

Analiza systematycznego oceniania uczniów przez 
nauczycieli. Wicedyrektorzy raz w miesiącu 

 

Motywowanie uczniów do uzyskiwania osiągnięć 
edukacyjnych zgodnie z ich możliwościami. 

Wszyscy nauczyciele cały rok 

 

Obserwacje lekcji ze szczególnym uwzględnieniem 
wniosków do pracy w bieżącym  roku szkolnym. 

 

Dyrektor 

wicedyrektor 
wg harmonogramu hospitacji 

Opracowanie procedur nauczania zdalnego Dyrektor IX 
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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2020/2021: 

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz 
wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 
wszystkim uczniom z uwzględnieniem 
zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  
edukacyjnych. 

 
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 
wartości, kształtowanie postaw i respektowanie 
norm społecznych.  

Dyrektor 

wicedyrektorzy 

wszyscy nauczyciele 
cały rok 

Realizacja wychowania komunikacyjnego  
w ramach: przedmiotu technika, kształcenia 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

Nauczyciel techniki 

wychowawcy klas 0-III 

 

cały rok szkolny 

 

Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie egzaminu  na 
kartę rowerową dla uczniów klas IV i V 

Nauczyciel techniki IV,V 
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Wychowanie 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 
 

Realizowanie programu wychowawczo -  
profilaktycznego szkoły. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Realizacja programu doradztwa zawodowego 
doradca zawodowy 

pedagog 
wychowawcy  

cały rok 

 

Monitorowanie postaw uczniów opisanych w planie 
wychowawczym szkoły. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Organizacja uroczystości, imprez kulturalnych, 
artystycznych oraz wycieczek. 

 

wicedyrektorzy 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

wg harmonogramu 

 

Współpraca wychowawców z rodzicami, pedagogiem, 
poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi 

instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach 
wychowawczych. 

dyrekcja 

wychowawcy 

pedagodzy 

cały rok 

 

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. 
Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

rodzinom niewydolnym wychowawczo. 

nauczyciele 

pedagodzy 
sukcesywnie wg potrzeb 
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Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego, 
kształtowanie postaw samorządności. 

 

opiekunowie SU 

Klas I-III 

Klas IV-VIII 

wychowawcy 

cały rok 

 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, europejskiej, 
regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym. 

nauczyciele cały rok 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji 
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

bibliotekarz 

wszyscy nauczyciele 
cały rok 

 

Opieka nad zwierzętami: 

-  dokarmianie ptaków w okresie zimowym, 

- dbanie o zwierzęta hodowane w pracowniach 
przyrodniczych 

- zbiórka karmy w ramach współpracy ze schroniskiem 
dla zwierząt 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele przyrody i biologii 

 

wolontariat 

cały rok 

Zbiórka (zasięg środowiskowy): 

- nakrętki 

wychowawcy 

wolontariat 
cały rok 

Udział w warsztatach szkoleniowych, plastycznych, 
teatralnych i bibliotecznych organizowanych przez 

Miejskie Centrum Kultury. 
wychowawcy cały rok 
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Spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej 

lub Policji, dotyczące: 

- bezpieczeństwa p. pożarowego, 

- bezpiecznego korzystania z kąpielisk (akweny otwarte, 
zamknięte, basen). 

 

pedagodzy 

wychowawcy 

 

 

wg harmonogramu 

Realizacja zadań w ramach: 

- koło Wolontariatu 

- koło Misyjne. 

opiekunowie cały rok 
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Część III 

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa 

 

Kierunki polityki 
oświatowej 
państwa 2020-
2021 - cele ogólne  

 
Sposób realizacji  
- działania 

Termin  Odpowie 
dzialny 

Uwagi  

 
1. Zapewnienie 
wysokiej jakości 
kształcenia oraz 
wsparcia 
psychologiczno – 
pedagogicznego 
wszystkim 
uczniom z 
uwzględnieniem 
zróżnicowania ich 
potrzeb 
rozwojowych i 
edukacyjnych.  

 
Szkolenie Rady Pedagogicznej 

  
szkoleniowiec 
 

 

 
Aktualizacja Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły 
 Szkolenie dla rodziców i nauczycieli 
Szkolenie zewnętrzne – Innowacyjne metody nauczania 

 
cały rok 

 
pedagodzy 

 

Poznanie możliwości uczniów. Wnikliwa analiza opinii z Poradni 
Pedagogiczno-Psychologicznej i respektowanie zawartych w nich zaleceń. 
Praca z uczniem zdolnym poprzez rozwijanie jego zainteresowań, 
wyznaczanie dodatkowych zadań.                                                                                                                            
Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym                                                                                            
· poszerzenie dla niego listy lektur,                                                                                                    
· wprowadzenie indywidualnych dodatkowych zadań i kontekstów 
kulturowych, · wykorzystanie pytań trudniejszych, · zachęcanie do 
przygotowania części lekcji i materiałów dotyczących tematu, którymi dany 
uczeń się pasjonuje,                                                                                                
· przygotowanie zadań projektowych,                                                                                                       
· zachęta do udziału w konkursach.                                                                                             
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ze specyficznymi 
trudnościami w nauce czytania, mówienia i pisania, z różnego rodzaju 
trudnościami szkolnymi, o obniżonych możliwościach edukacyjnych, 
realizujących program integracji):  

 
cały rok 

 
Zespół 
Humanistyczny  
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· konstruowanie zestawów poleceń wg zasady stopniowania trudności,                          
· zadawanie operacyjnie sformułowanych poleceń,                                                                
· wskazywanie tekstów napisanych przystępnym językiem prezentujących 
konteksty, sylwetki poetów i pisarzy, wyjaśniających niezbędne elementy 
teorii, wzorów kompozycyjnych różnych form wypowiedzi pozwalających 
na powracanie do schematu w czasie wykonywania ćwiczeń,                                                                                               
· zwracanie uwagi na przejrzysty układ treści w podręczniku i teksty 
zapisane czytelną czcionką.                                                                                                           
Program zajęć uwzględnia zalecenia specjalistycznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych w zakresie form i metod pracy oraz 
sprawdzania wiedzy i umiejętności. Realizacja wniosków na lekcjach j. 
polskiego, WOS-u i godzin do dyspozycji wychowawcy Nauczyciele: 
Renata Grabowska, Renata Cichońska, Róża Szlosowska, Agnieszka 
Cichosz i Anita Stachowska. 

Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania 
(dysleksja, dysgrafia, dysortografia) będą to najczęściej:                                                                                
· odczytanie głośne tekstu, który uczeń śledzi wzrokiem,                                                       
· dodatkowe wskazówki i pomoc w czasie wykonywania ćwiczeń,                                        
· zastosowanie zmodyfikowanych kryteriów oceniania poprawności 
ortograficznej prac pisemnych,                                                                                                                      
· w czasie sprawdzianów ortograficznych odwoływanie się głównie do 
znajomości i umiejętności zastosowania zasad ortograficznych,                                                                             
· niewymaganie głośnego czytania w obecności klasy,                                                                     
· wydłużenie czasu na czytanie poleceń słownych, zadań z treścią - zarówno 
podczas lekcji jak i w czasie prac kontrolnych,                                                                                  
· w trakcie sprawdzianów zwiększenie ilości czasu potrzebnego na 
rozwiązanie zadania,                                                                                                                                                                     
· czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożone w czasie, 
pozwolenie na korzystanie z książek mówionych,                                                                                                        
· dawanie uczniowi czasu na przygotowanie się do pisania dyktanda przez 
podanie mu do opracowania trudniejszych wyrazów, które występują w 
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dyktandzie,                                                                                                                               
· stosowanie tekstów z lukami,                                                                                                                     
· tolerancyjne ocenianie za poprawność ortograficzną prac pisemnych,                            
· pozostawienie większej ilości czasu na wypowiedź ustną (dawanie 
uczniowi krótkiego czasu na zastanowienie), gdyż może on mieć trudności z 
szybkim przypominaniem sobie dat, nazw, reguł, definicji, tekstu wiersza, 
nazw przypadków, nazw części mowy i zdania,                                                                                               
· dostrzeganie i podkreślanie na forum klasy najmniejszych postępów 
ucznia w nauce.                                                                                                                                                             
Bardzo ważne jest także:                                                                                                                  
· częste powtarzanie materiału,                                                                                                      
· wyznaczanie konkretnych zadań dotyczących mniejszej partii materiału,                        
· nagradzanie za ich wykonanie,                                                                                          
· dostrzeżenie choćby niewielkich postępów ucznia,                                                                 
· mobilizowanie go do wysiłku,                                                                                                                                 
· wzmacnianie samooceny,                                                                                              
· chwalenie za najmniejsze sukcesy.                                             
 

 Szkoła dąży do zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju każdego 
ucznia poprzez działania w różnych obszarach:                                                       
• dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości 
uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej.                
• tworzenie IPET.                                                                                             
• zajęcia z matematyki, przyrody i informatyki w kl. IV-VI w ramach 
projektu ,,Przyszłość zaczyna się dziś’’ z Europejskiego Funduszu 
Społecznego,                                                                                                    
• prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z 
matematyki,                                                                                                                      
• organizacja Tygodnia Eksperymentów w Jedynce,                                                  
• edukacja zdrowotna i ekologiczna metodą projektu w klasach IV-VII,              
• wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez 
indywidualizowanie stawianych im zadań; zachęcanie do udziału w 

Realizacja 
wniosków na 
godzinach do 
dyspozycji 
wychowawcy, 
lekcjach 
matematyki, 
biologii, 
chemii, 
fizyki, 
informatyki, 
plastyki, 
techniki 

Zespół 
Matematyczno - 
Przyrodniczy  
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projektach, konkursach, zajęciach dodatkowych, zawodach sportowych, 
organizowanych przez szkołę oraz w konkursach zewnętrznych.                      
• pomoc w przygotowaniu się do konkursów,                                                                    
• współpraca z różnymi instytucjami w środowisku lokalnym, pedagogiem 
szkolnym. 

 
2. Wykorzystanie 
w procesach 
edukacyjnych 
narzędzi i zasobów 
cyfrowych oraz 
metod kształcenia 
na odległość. 
Bezpieczne i 
efektywne 
korzystanie z 
technologii 
cyfrowych.  
 
 

 
Szkolenie rady pedagogicznej dotyczące narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 
metod kształcenia na odległość. 
 

 
X 2020 r. 

 
Dyrektor  

 
 

 
Kształcenie u uczniów umiejętności samodzielnego organizowania sobie 
warsztatu pracy – docierania do informacji, selekcji, syntezy oraz 
wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy z szacunkiem dla 
cudzej własności intelektualnej. 

 
cały rok 

 
N – le  

 

 
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych. 
 

 
cały rok 

 
N – le 

 

- Monitorowanie swojej aktywności fizycznej - aplikacja endomodo. 

- Wirtualny rajd rowerowy - ukazywanie walorów aktywnego spędzania 
czasu wolnego. 

- Wirtualna lekcja wychowania fizycznego z nowoczesnymi formami 
aktywności - tabata. 

- Prezentacje multimadialne o  tematyce sportowej z wykorzystaniem 
najnowszych programów.  

cały rok Zespół 
Wychowania 
Fizycznego 

 

 
Konstruowanie i przeprowadzanie testów i kart pracy korzystając z 
platformy Teams. 

 
cały rok 

 
N – le 

M. Chromniak 

 

 
Zorganizowanie Tygodnia (Dnia) Bezpiecznego Internetu. 

 
Luty 2021 r. 

 
N – le  
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 informatyki 
Przygotowanie materiałów – dobrych praktyk wykorzystania TIK - u na 
zajęciach lekcyjnych (ciekawe, inspirujące ćwiczenia, konspekty zajęć, opis 
stosowanego narzędzia /programu). 

 
cały rok 

 
N – le  

 

Edukacja na odległość stała się faktem i wymogiem XXI wieku. W całej 
Polsce nauczyciele, by zrealizować podstawę programową, wykorzystują 
dostępne narzędzia informatyczne – w dodatku muszą to robić efektywnie i 
bezpiecznie. Aby tak się stało, należy skutecznie zaplanować proces 
dydaktyczny z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.  

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowało, 
że w roku szkolnym 2019/2020 konieczne było prowadzenie procesu 
nauczania w zmienionych warunkach organizacyjnych, czyli z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

W obecnym roku szkolnym 2020/2021 na wypadek konieczności nauczania 
zdalnego kluczową kwestią będzie rozsądna i uwzględniająca sytuację 
organizacja zdalnego nauczania przedmiotu.    

· Poprawne metodycznie podejście do udostępnianych uczniom materiałów 
oraz przekazywanych poleceń i zadań. Istotne znaczenie dla jakości procesu 
kształcenia prowadzonego na odległość ma wysoki poziom merytoryczny i 
odpowiednie porcjowanie materiałów edukacyjnych. Ich ilość nie powinna 
odbiegać od ilości materiału, który można omówić podczas zajęć 
prowadzonych w szkole. Zbyt duży zakres przekazywanych treści przerośnie 
możliwości uczniów i może ich skutecznie zniechęcić do pracy. Dla naszych 
uczniów istotne jest stworzenie im warunków, które będą sprzyjać właściwej 
organizacji dnia, by zachować równowagę pomiędzy nauką, rozrywką i 
wypoczynkiem.                                         · Korzystając z doświadczenia w 
zakresie kształcenia na odległość, pamiętać należy o konieczności stałego 
rozwijania swoich umiejętności w tym zakresie, korzystania z bogatej oferty 
nowoczesnych technologii dedykowanych tym działaniom.                                                                                                                                                          

 
cały rok 

 
Zespół 

Humanistyczny 
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· Warto również dzielić się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami.                                 
· Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do internetu. 
Realizacja wniosków na lekcjach j.polskiego, WOS-u i godzin do dyspozycji 
wychowawcy Nauczyciele: Renata Grabowska, Renata Cichońska, Róża 
Szlosowska, Agnieszka Cichosz i Anita Stachowska. 

W takiej sytuacji potrzebne będą alternatywne rozwiązania. Do ich 
poszukiwania warto włączyć rodziców i samych uczniów. Warto na bieżąco 
poszerzać swoje wiadomości i umiejętności poprzez : 1. Zapoznawanie się z 
informacjami publikowanymi na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i Ministerstwa Cyfryzacji, przydatnymi do planowania i realizacji nauki 
zdalnej: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna 
https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online 2. 
Sprawdzanie dostępnych pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej. 
Korzystanie z: a. e-materiałów dydaktycznych dostępnych na stronach 
www.epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, www.cke.gov.pl, 
www.ore.edu.pl, programów i materiałów prezentowanych na kanałach 
telewizji publicznej, w tym kanałach internetowych https://vod.tvp.pl/; b. 
innych wybranych elektronicznych zasobów dydaktycznych dostępnych w 
sieci lub wcześniej zgromadzonych własnych materiałów elektronicznych; c. 
materiałów wytwarzanych samodzielnie w postaci tekstów, prezentacji, 
filmów i innych form, z których korzystamy w nauczaniu. 3. Śledzenie 
aktywności ucznia, które pozwoli stwierdzić, czy zapoznał się ze wskazanym 
materiałem, a także da podstawę do oceny jego pracy. Takimi aktywnościami 
mogą być m.in.: a. przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami 
zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami; b. wypowiedź ucznia na 
forum; c. udział w dyskusjach on-line; d. rozwiązanie różnorodnych form 
quizów i testów. 4. Zwrócenie uwagi na precyzyjne opisywanie poleceń. 
Powinny one być sformułowane w sposób krótki, a jednocześnie jasny i 
zrozumiały. Pozwoli to zniwelować trudności wynikające z braku 
bezpośredniego kontaktu z uczniem. 5. Wyważone dobieranie ilości 
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materiału oraz aktywności dla ucznia. Zadania do wykonania nie mogą 
przerosnąć jego możliwości. Efektywność zajęć będzie lepsza, jeśli postawi 
się na jakość i atrakcyjność, a nie ilość materiału. Warto, aby każde zajęcia 
uwzględniały: a. materiał teoretyczny z przykładami – jeden lub dwa krótkie 
materiały, takie jak np.: spotkanie on-line, prezentacja, tekst, odniesienie do 
miejsca w sieci, nagrana wypowiedź i inne materiały stworzone na miarę 
naszych możliwości i umiejętności; b. aktywność dla ucznia, która 
potwierdzi, że zapoznał się on z materiałem; c. dodatkowy materiał dla 
uczniów potrzebujących większej liczby ćwiczeń lub chętnych do 
poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności. 6. Prowadzenie zdalnego 
nauczania z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań technologicznych, 
które zapewniają uczniom dostęp do materiałów oraz możliwość wykonania 
i przedstawienia nauczycielowi aktywności. Takimi rozwiązaniami mogą 
być: a. zintegrowana platforma edukacyjna epodreczniki.pl; b. platformy 
wspomagające zdalne nauczanie, z których do tej pory korzystała nasza 
szkoła; c. dzienniki elektroniczne umożliwiające realizację programu 
nauczania; d. w ograniczonym zakresie również poczta elektroniczna 
wykorzystywana do wymiany i przekazywania informacji, materiałów i 
rozwiązań między nauczycielami i uczniami; e. inne rozwiązania, które 
według nas są odpowiednie do nauczania na odległość. 7. Korzystanie z 
różnorodnych form komunikacji elektronicznej, aby zapewnić wymianę 
bieżących informacji z uczniem i rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia. 
Może to być na przykład komunikacja za pośrednictwem: dzienników 
elektronicznych; poczty elektronicznej, forum na platformie elektronicznego 
wspomagania zajęć; forum społecznościowego. Pozwoli to zachować stały 
kontakt, szczególnie w przypadku niedostępności jednej z form lub innych 
przeszkód technicznych. 8. Monitorowanie aktywności ucznia. Wiele 
rozwiązań technologicznych daje możliwość obserwowania aktywności 
uczniów na bieżąco. Należy reagować, gdy uczeń nie wykazuje aktywności i 
dowiedzieć się, jakie są tego przyczyny. Mogą one tkwić w trudnościach 
technicznych lub innych przyczynach związanych z obecną sytuacją, które 
trzeba szybko rozwiązać we współpracy z rodzicami i dyrektorem szkoły. 
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 • Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i zasobów 
cyfrowych, w tym medialnych, umożliwiających i wspierających realizację 
programu nauczania, czyli m.in. tablic multimedialnych, tabletów.                      
• Zapoznawanie się z informacjami publikowanymi na stronach Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, przydatnymi do planowania 
i realizacji nauki zdalnej: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna                     
•ttps://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu                                                    
• https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online  
• Sprawdzanie dostępnych pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej. 
• Korzystanie z: e-materiałów dostępnych na stronach www.epodreczniki.pl, 
www.gov.pl/zdalnelekcje, www.cke.gov.pl, www.ore.edu.pl, programów i 
materiałów prezentowanych na kanałach telewizji publicznej, w tym 
kanałach internetowych https://vod.tvp.pl/ - z innych wybranych 
elektronicznych zasobów dydaktycznych dostępnych w sieci, - z materiałów 
wytwarzanych samodzielnie w postaci tekstów, prezentacji, filmów i innych 
form, z których korzystamy w nauczaniu.                                                                                     
• Prowadzenie zdalnego nauczania z wykorzystaniem różnorodnych 
rozwiązań technologicznych, które zapewniają uczniom dostęp do 
materiałów oraz możliwość wykonania i przedstawienia nauczycielowi 
aktywności i zadań. Będą to: - zintegrowane platformy edukacyjne, np. 
epodreczniki.pl oraz wspomagające zdalne nauczanie: Microsoft Teams, E-
dziennik, a także - platformy z dostępem do podręczników i materiałów w 
formie elektronicznej, np. wsipnet.pl, nowaera.pl/e-rozwiazania, itp.                            
• Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach 
edukacyjnych (w ramach bezpieczeństwa w Internecie: Fundacja ,,Dajemy 
Dzieciom Siłę’’, Fundacja Orange, NASK),                                                                       
• Organizacja Tygodnia Bezpiecznego Internetu. 

cały rok Zespół 
Matematyczno - 

Przyrodniczy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Kuźniewska 

R. Kuźniewska 
A. Żółtowska 

 

 
3. Działania 
wychowawcze 
szkoły. 

 
Udział w miejskich obchodach świąt państwowych  

 

 
11 XI 

 
S. U. Poczet 
Sztandarowy 

 

 
Odwiedzamy pomniki żołnierzy - wycieczka 

  
wychowawcy  

 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
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Wychowanie do 
wartości, 
kształtowanie 
postaw i 
respektowanie 
norm społecznych.  

 Według 
potrzeb 

 
Udział w konkursach organizowanych przez instytucje, np. Instytut Pamięci 
Narodowej, Muzeum Historii Polski, Narodowe Centrum Kultury i inne lub 
samodzielne zorganizowanie konkursu na temat bohaterów współtwórców 
niepodległości. 

 

 
cały rok 

 
N – le  

 

 
Otoczenie stałą opieką miejsca pamięci 
 

 
Według  
potrzeb 

 
wolontariat 

 

 
Pogadanki dotyczące szanowania symboli narodowych, właściwego 
zachowania podczas  obchodów świąt narodowych; lekcje wychowawcze 
dotyczące rozumienia patriotyzmu współcześnie; przygotowanie prezentacji 
nt. sylwetek wielkich Polaków, ważnych rocznic,  doskonalenie znajomości 
hymnu i historii z nim związanych, utworów patriotycznych. 
 

 
cały rok 

 
Wychowawcy 
nauczyciele   

 

Na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy oraz podczas pracy 
bieżącej z uczniami placówki.  

cały rok M. Chromniak  

Podczas godzin do dyspozycji wychowawcy. Poruszając ten temat w 
sytuacjach codziennych - obserwując zachowania uczniów w czasie lekcji i 
w czasie przerw. · Pogadanki na temat : „Bezpieczeństwa i respektowania 
norm społecznych w szkole”.                                                                                                                                                           
· Kształtowanie postaw tolerancji wobec ludzi o innych przekonaniach, 
ludzi innych wyznań, szanowanie cudzych potrzeb i opinii. „Moja 
tolerancja wobec odmienności”.                                                                                                                                                           
· Pogadanki na temat tolerancji, poszanowania innych osób- „Tolerancja- co 
to znaczy?”                                                                                                                                                                   
· Wyjaśnianie znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, 
przynależności, uznania).                                                                                                                             
· Przedstawianie zasady komunikowania się; wyjaśnianie zasady skutecznej 

 
cały rok 

 
Zespół 

Humanistyczny 
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autoprezentacji – kształtowania swojego wizerunku.                                                                          
· Wskazywanie sytuacji wymagających podjęcia decyzji indywidualnej i 
grupowej; wyjaśnianie podstawowych sposobów podejmowania wspólnych 
decyzji.                                                                                                                                                                         
· Wskazywanie przykładów trudnych społecznie sytuacji, w których należy 
zachować się asertywnie; uzasadnianie, że można zachować dystans wobec 
nieaprobowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się 
im; przedstawianie różne formy zachowań asertywnych.                                                                          
· Przedstawianie sposobów rozwiązywania konfliktów; ich zalety i wady.                                         
· Wskazywanie wpływu jaki rodzina wywiera na dzieci; przedstawianie 
praw i obowiązków dzieci w rodzinie.                                                                                                                     
· Przypominanie praw i obowiązków ucznia; wskazywanie przypadków 
naruszania praw uczniów oraz pracowników szkoły;                                                                                      
· Kształtowanie świadomości, że godność człowieka jest podstawą różnych 
systemów moralnych.                                                                                                                                       
· Wskazywanie zachowań związanych z przemocą fizyczną i psychiczną, w 
tym werbalną, wobec siebie i innych.                                                                                                                    
· Wyjaśnianie, co oznacza być Polakiem lub członkiem innej wspólnoty 
narodowej/etnicznej oraz co łączy człowieka z ojczyzną – Polską.                        
· Analiza symboli Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaśnianie, czym powinna 
przejawiać się postawa patriotyczna młodego i dorosłego człowieka.                                       
· Wskazywanie możliwości pogodzenia różne tożsamości społeczno-
kulturowe (regionalną, narodową/etniczną, państwową/obywatelską, 
europejską); przejawów ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i 
antysemityzmu, oraz uzasadnianie potrzeby przeciwstawiania się tym 
zjawiskom.                                

- Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w grupie szkolnej.                                            
- Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.                                                   
- Wychowanie patriotyczne.                                                                                                      
- Wychowanie prospołeczne z elementami wychowania w duchu tolerancji.                        
- Rodzina – więzy rodzinne, struktura rodziny, związki uczuciowe, podział 
obowiązków. Przygotowanie do życia w rodzinie.                                                           

 
cały rok 

 
Zespół Edukacji 
Wczesnoszkolnej 
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- Wychowanie do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Tradycje 
i obrzędy w szkole.                                                                                                                           
- Wychowanie do życia w trzeźwości. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 

 Wychowanie patriotyczne                                                                                          
• Przybliżenie postaci patrona szkoły poprzez ukazanie jego sylwetki.                        
• Kształtowanie postaw patriotycznych - celebrowanie ważnych dat i świąt 
państwowych - otoczenie opieką miejsc pamięci, udział w miejskich 
obchodach świąt państwowych.                                                                                     
• Poszanowanie symboli narodowych i tradycji. Kulturalne zachowanie 
podczas uroczystości.                                                                                        
Wychowanie w duchu tolerancji:                                                                                
• Kształtowanie postaw tolerancji wobec ludzi o innych przekonaniach, 
ludzi innych wyznań, szanowanie cudzych potrzeb i opinii.                                                
• Szacunek dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. Wychowanie 
prospołeczne. • Zwracanie uwagi uczniom na bezpieczeństwo podczas 
zajęć i przerw śródlekcyjnych.                                                                                         
• Wyrabianie u uczniów poczucia odpowiedzialności za czystość, ład i 
porządek oraz poszanowanie mienia społecznego.                                                                   
• Przypomnienie praw i obowiązków uczniów. WSO.                                             
• Pogadanki na temat: „Bezpieczeństwa i respektowania norm społecznych 
w szkole”                                                                                                                           
• Wskazywanie zachowań związanych z przemocą fizyczną i psychiczną, w 
tym werbalną, wobec siebie i innych. Przedstawianie sposobów 
rozwiązywania konfliktów.                                                                                      
• Utrwalanie pozytywnych postaw uczniów oraz rozliczanie z negatywnych 
zachowań. Wzmacnianie postawy kulturalnego zachowania.                                              
• Kształtowanie umiejętności słuchania innych i wypowiadania własnych 
sądów. Zwracanie uwagi na kulturę języka.                                                                 
• Wskazywanie przykładów trudnych społecznie sytuacji, w których należy 
zachować się asertywnie; wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań 

cały rok Zespół 
Matematryczno - 

Przyrodniczy 
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innych ludzi lub przeciwstawić się im.                                                                                   
• Angażowanie się w pracę Wolontariatu działającego w szkole. 
Wychowanie do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.                                                  
• Zapoznanie z tradycjami świątecznymi.                                                                              
• Kształtowanie nawyku kulturalnego i właściwego zachowania się w 
kontaktach towarzyskich oraz podczas imprez kulturalnych.                                      
• Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających 
uzdolnienia i zainteresowania (np. koło teatralne, chór szkolny, koło j. 
angielskiego, koło informatyczne).                                                                            
• Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, 
projektach i innych przedsięwzięciach.                                                                
Wychowanie do życia w trzeźwości. Przeciwdziałanie uzależnieniom.                                                                                               
• Uświadamianie uczniom wpływu uzależnień na życie i zdrowie człowieka 
– w miarę możliwości zorganizować spotkanie z pedagogiem szkolnym lub 
pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.                                                      
• Realizacja tematyki dotyczącej istotnych problemów społecznych, 
zdrowotnych, prawnych, będzie także odbywała się poprzez spotkania z 
pedagogiem szkolnym, psychologiem, policjantem oraz specjalistami z 
danej dziedziny. 

 

Część IV 

Realizacja kierunków rozwoju szkoły wyznaczonych na rok szkolny 2020/2021 – Plan Nadzoru Dyrektora Szkoły – załącznik nr 9. 

 

 

Część V  

Realizacja wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku znajduje się w planach pracy wychowawcy 
klasowego, planach dydaktycznych, programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły. 
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Część VI 

Harmonogram badań i diagnoz edukacyjnych 
Miesiąc Nazwa badania Zakres 

badania – 
klasy, w 
których 
będzie 
przeprowadz
one badanie  

Termin 
badania  

Termin 
złożenia 
raportu  

Odpowiedzialny  Uwagi, w tym 
wykorzystanie badań 

 
wrzesień  

Diagnoza wstępna sprawdzająca wiedzę 
obejmującą okres nauczania zdalnego. 
 
 

 
II - VIII 

  
IX 2020 r. 

 
14 IX 2020 r. 

wychowawcy klas 
przewodniczący 
zespołu przedstawia 
wyniki 

Wszystkie przedmioty , bez 
artystycznych 
 
 
 
 
 

Diagnoza wstępna przedszkolaka Grupa O IX 2020 r. IX 2020 r. 
 

I. Reńda  

Luty/marzec Próbny sprawdzian ósmoklasisty Klasy VIII  II - III 2021 r. Wicedyrektor 
R. Grabowska 
E. Jagodzińska 

 

maj Test ósmoklasisty Klasy VIII  VI 2021 r. Dyrektor 
Wicedyrektor 

 

maj Test trzecioklasisty – diagnoza po I 
etapie edukacji 

Klasy III  V 2021 r. Wicedyrektor 
M. Zaborowska 

 

maj Diagnoza klas  VII – sprawdzian 
dyrektorski (j. polski, matematyka, j. 
angielski, biologia, historia, gegrafia) 

Klasy VII  VI 2021 r. Dyrektor 
R. Szlosowska 
M. Chromniak 

 

maj Końcowa diagnoza przedszkolaka  Grupy O  V 2021 r. I. Reńda  
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Część VII    -  Załączniki do planu pracy szkoły 
Załącznik nr 1 

Baza danych wniosków z badań, ewaluacji i kontroli w roku szkolnym 2019/2020 do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 

Wnioski z diagnoz i ewaluacji wewnętrznych: 

1) Wspieranie  samodzielnych działań dziecka. 

2) Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie. 

3) Podejmować współpracę z większą ilością instytucji w  środowisku lokalnym, pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami. 

4) Doskonalić percepcję słuchową i wzrokową oraz koncentrację uwagi. 

 
Wnioski z planu nadzoru za rok szkolny 2019/2020 

1) Pogłębiać wiedzę dotyczącą wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w procesie zdalnego nauczania. 

2) Motywować dzieci do udziału w konkursach i zawodach.  

3) Przeprowadzać lekcje z możliwością udziału nauczycieli – lekcje otwarte. 

4) Uwrażliwiać rodziców na możliwe zagrożenia (także i szanse) i częściej oferować prelekcje, warsztaty, szkolenia. 

5) Podwyższyć poziom zaangażowania rodziców w życie szkoły. 

6) Zwrócić uwagę na bardziej precyzyjną i przystępną formę przekazywania rodzicom informacji o poziomie opanowania wiedzy i 

umiejętności ucznia.  

7) Zwiększyć efektywność rozwiązywania problemów wychowawczych. 

8) Motywować uczniów do poprawy osiągnięć edukacyjnych. 

9) Zapoznanie uczniów z nowymi formami aktywności fizycznej. 

10) Uświadamianie uczniom wartości, jakie niesie czytanie książek. 
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Załącznik nr 2 
Promocja szkoły w roku szkolnym 2020/2021 

 
Działanie Odpowiedzialni           Termin 

Gazetka szkolna  Nowinki z Jedynki 

A. Stachowska 
R. Cichońska                                         
R. Grabowska 

M. Matuszewska 
E. Wypych 

cały rok 

 
Współpraca z mediami 

Miesięczne kalendarium wydarzeń szkolnych i klasowych 

 

R. Szlosowska    R. Cichońska 

 

cały rok 

Fotorelacje z uroczystości i imprez szkolnych A. Żółtowska 
R. Kaźmierska 

cały rok 

 

Szkolna strona www 

R. Kuźniewska 
E. Jagodzińska 

R. Szlezingier - Zalewska 
M. Lińska 

 

cały rok 

 

Informator dla rodziców 
                                                                

E. Jagodzińska IX 2020 r. 

 

Szkolna strona na facebooku 

M. Majewska                                          
A. Stachowska                                      

A. Panek  
cały rok 

 

Współpraca z Kuratorskim Ośrodkiem Pracy z Młodzieżą 
wicedyrektorzy cały rok 
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Przyszłość zaczyna się dziś  
M. Andrzejczak, A. Panek  IX 2019 – VI 2021 r. 

 
Współpraca z Nadleśnictwem Gostynin 

- kl. 0-III zbiórka żołędzi, kasztanów 
- kl. IV-VIII sadzenie lasu 

 

D. Stępniak 

E. Nowakowska 
cały rok 

Udział w zawodach sportowych organizowanych przez Gostynińskie 
Szkolne Zespoły Sportowe (GSZS) 

B. Kujawa, M. Lińska, 
R. Cepil, B. Złotnik, A. Krupska  

A. Olszewska 
Cały rok 
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Załącznik nr 3 

Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych 

 
Miesiąc  Nazwa uroczystości 

lub imprezy szkolnej 
Proponowana forma     

(należy uzgodnić z osobą 
odpowiedzialną)              

Odpowiedzialny            
za organizacje 

uroczystości – główny 
koordynator 

Odpowiedzialny za 
przygotowanie notatki na 

stronę internetową, do 
prasy lub kroniki 

szkolnej 

Szczegółowa 
data 
wydarzenia  

Uwagi  

wrzesień  Inauguracja roku 
szkolnego 

Indywidualnie - każda klasa w 
wyznaczonej sali lekcyjnej 

Dyrektor Szkoły 
 

1 IX 2020 r.  

Historyczna gra 
miejska ,,Świętujemy 

Cud nad Wisłą” 

Gra miejska R. Idzikowski R. Idzikowski 19 IX 2020 r.  

Wspomnienie 
wybuchu II wojny 

światowej i 
Powstania 

Warszawskiego 

Wirtualna wycieczka po 
stolicy – III  

G. Czarnecka 

M. Zaborowska 

 

G. Czarnecka IX 2020 r.  

Sprzątanie świata Lekcje ekologiczne, 
prezentacje   

M. Dalkowska 

E. Nowakowska 

E. Ciechomska 

 

 

18 IX 2020 r.  

Dzień Przedszkolaka 

 

Zabawy integracyjne – w 
grupach przedszkolnych 

 

E. Wypych    

A. Sudomir 

E. Wypych 

E. Nowakowska 

20 IX 2020 r.  
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Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania 

Czytanie dzieciom wierszy, 
bajek, historyjek 

SU kl. I – III 

 

opiekunowie SU 

kl. I - III 

29 IX 2020 r. W 
bibliotece 
E. Stolarz 

D. Budner 

Dzień Chłopaka 

 

Indywidualnie w klasach wychowawcy 

klas 0 – VIII 

SU klas I – III 

SU klas IV - VIII 

28 IX - 2 X 
2020 r. 

 

 

październik  

 

Dzień Edukacji 
Narodowej 

Indywidualnie w klasach 

 

Życzenia dla emerytowanych 
pracowników szkoły 

wychowawcy 

klas 0 – VIII 

M. Matuszewska 

A. Michalak 

M. Dalkowska 

K. Adamowska 13  X 2020 r. 

 

 

Dzień Papieża Jana 
Pawła II 

Prezentacja  D. Piątkowska 

M. Dalkowska 

E. Ciechomska 

E. Ciechomska 16  X 2020 r. 

 

 

Urodziny Kubusia 
Puchatka 

Zajęcia czytelnicze dla dzieci 
ze świetlicy i zerówki 

E. Stolarz 

D. Budner 

E. Nowakowska 

E. Nowakowska 13  X 2020 r. 

 

 

Dzień uprzejmości 

Światowy Dzień 
Uśmiechu 

Konkurs dla uczniów klas IV wychowawcy 

klas IV  

R. Grabowska 

R. Cichońska 

A. Grusiecka 

R. Grabowska 

 

X 2020 r.  
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K. Sosnowska 

M. Dalkowska 

Dzień Kundelka 

 

Dowolna forma – I-III M. Zaborowska 

A. Walczak 

R. Kaźmierska 

M. Zaborowska X 2020 r.  

Jesienny bal Indywidualnie w klasach - dla 
dzieci z grup przedszkolnych 
i grupy 0 a 

I. Reńda, 
wychowawcy grup 

M. Czerwińska X - XI 2020 r.  

Pamiętamy o 
zmarłych 

Wyjście na Gaśno D. Stępniak 

E. Nowakowska 

D. Stępniak X 2020 r.  

listopad Dzień Postaci z Bajek Prezentacja multimedialna  M. Czerwińska 

E. Wypych 

Ż. Liberadzka 

E. Wypych 

E. Nowakowska 

5 XI 2020 r. W 
bibliotece 
E. Stolarz 

D. Budner 

Dzień Tolerancji 

 

Prezentacja, scenariusz zajęć A. Stachowska 
Nauczyciele 
wspomagający 

K. Adamowska XI 2020 r.  

Święto Odzyskania 
Niepodległości 

Prezentacje /nauka piosenek 
patriotycznych 

P. Pawełkiewicz 

R. Szlosowska 

K. Jankowska 

R. Cichońska 10 XI 2020 r.  

Ślubowanie kl. I Uroczystość klasowa Ia i I b M. Majewska 

I. Markiewicz 

M. Majewska X 2020 r.  
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Dzień Pluszowego 
Misia 

Zajęcia w bibliotece E. Stolarz 

D. Budner 

E. Nowakowska 

M. Dalkowska 

D. Budner 25 XI 2020 r.  

Andrzejki 

 

Indywidualnie w klasach   wychowawcy 

klas 0 – VIII 

A. Walczak 

 

26 XI 2020 r. 
 

 

Katarzynki  Zajęcia czytelnicze  E. Stolarz 

D. Budner 

D. Stępniak 

D. Budner XI 2020 r.  

Tydzień Kodowania Godzina Kodowania na 
lekcjach informatyki i 
zajęciach pozalekcyjnych 

R. Kuźniewska 
M. Matuszewska       

S. Janecka 

R. Kuźniewska 
M. Matuszewska 

XII 2020 r.  

Mikołajki Indywidualnie w klasach   wychowawcy 

klas  0 – VIII 

A. Sudomir 

R. Idzikowski 

30 IX – 4 XII 
2020 r. 

 

 

Życzenia dla 
emerytowanych 

pracowników szkoły 

Przygotowanie kartek z 
życzeniami dla emerytowanych 
pracowników szkoły 

Klasy III –  

G. Czarnecka 

Klasy VI 

 J. Wesołowska 

   

grudzień 

Wigilia klasowa Indywidualnie w klasach   wychowawcy 

klas 0 – VIII 

D. Piątkowska 16 – 22 XII 
2020 r. 

 

Święta w bibliotece Zajęcia czytelnicze  E. Stolarz E. Stolarz XII 2020 r.  
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D. Budner 

Pasje nauczycieli Wystawa A. Michalak 
B. E. Stolarz 

A. Michalak   

styczeń  Dzień Zebry Zabawy w grupach, dzień z 
zebrą 

Ż. Liberadzka 

M. Czerwińska 

R. Kaźmierska 

R. Kaźmierska I 2021 r.  

Dzień Babci i Dziadka 

 

Dowolna forma w klasach wychowawcy 

klas 0 – VIII 

Ż. Liberadzka I – II 2021 r.  

luty Podsumowanie 
wyników nauczania 

i wychowania 

za I sem. 

Prezentacje multimedialne 
w klasach 

SU   

przewodniczący 
zespołów 

E. Nowakowska 

M. Dalkowska 

II 2021 r. 
 

 

Walentynki Poczta walentynkowa – 
indywidualnie w klasach 

wychowawcy 

klas 0 – VIII 

Ż. Liberadzka II 2021 r.  

Tydzień Bezpiecznego 
Internetu 

Szkolny Test Bezpieczeństwa 
w Sieci, wystawka 

R. Kuźniewska 

A. Żółtowska 

R. Kuźniewska II 2021 r.  

Dzień Patrona Szkoły Lekcja historii  R. Cichońska 

R. Grabowska 

E. Marciniak 

P. Pawełkiewicz 

 

II 2021 r.  

marzec Dzień Kobiet Indywidualnie w klasach wychowawcy 

klas 0 – VIII 

 III 2021 r.  
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Pierwszy Dzień 
Wiosny 

Dzień tańca 

Rajd pieszy/zabawa terenowa  

Pokaz tańca, zabawy 

wychowawcy  

klas I – III  

K. Jankowska 

Ż. Liberadzka 

D. Piątkowska 

IV – VIII – 

A. Grusiecka 

B. Kujawa 

A. Krupska 

R. Cepil 

B. Złotnik 
 

E. Ciechomska 

M. Karpińska 
 

20 III 2021 r.  

Życzenia wielkanocne 
dla emerytowanych 

pracowników 

Przygotowanie kartek z 
życzeniami dla emerytowanych 
pracowników szkoły 

Wolontariat    

Dzień Brytyjski w 
klasach 

Quizy i konkursy, które będą 
przeprowadzone na lekcjach j. 
angielskiego dla 
poszczególnych poziomów 
kl.4-8 

K. Sosnowska 

R. Zalewska 

A. Grusiecka 

J. Wesołowska 

 III – IV 2021 r.  

kwiecień Tydzień Ekologiczny 

Dzień Ziemi 

Lekcje o tematyce 
ekologicznej, konkursy, 
zabawy – indywidualnie w 
klasach 

E. Mikulska 

M. Chromniak 

M. Karpińska 

U. Karpińska 
 

M. Chromniak IV 2021 r.  
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Dzień Autyzmu Prezentacja M. Dalkowska 

E. Nowakowska 

M. Dalkowska IV 2021 r.  

Pola Nadziei Zbiórka rzeczy dla Hospicjum 
w Płocku 

Wolontariat 

D. Stęopniak 

D. Stępniak IV – V 2021 r.  

maj Rocznica Konstytucji 
3 Maja 

Prezentacje w klasach A. Cichosz 
  E. Marciniak 
R. Idzikowski 

 

A. Grusiecka V 2021 r.  

Dzień Matki 
i Ojca/Dzień Rodzinki 

Indywidualnie w klasach wychowawcy  

klas 0 - VIII 

E. Nowakowska V 2021 r.  

Dzień 
Eksperymentów 

Prezentacja A. Markiewicz 

E. Jagodzińska 

A. Markiewicz 

E. Jagodzińska 

V 2021 r.  

czerwiec Dzień Dziecka Forma dnia uzależniona jest od 
sytuacji 

Nauczyciele wych. 
fiz., 

A. Walczak 

M. Majewska 

S. Janecka 

A. Szulczewski 

K. Adamowska VI 2021 r.  

Wystawa prac 
plastycznych w C. K. 

Wystawa wirtualna A. Michalak,  

A. Żółtowska 

kl. IV – VIII,  

K. Jankowska, 

 I. Markiewicz 

A. Krupska termin  

do uzgodnienia 
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kl. I – III, 

A. Sudomir 

 0 a i pkt. przedsz. 

Zakończenie roku 
szkolnego 

dla klas I – III 

Spotkanie z wychowawcą M. Zaborowska 

M. Matuszewska 

G. Czarnecka 

 

M. Zaborowska 

 

25 VI 2021 r. 

 

 

(Z) Zakończenie roku 
szkolnego 

dla klas IV-VII 

Spotkanie z wychowawcą R. Zalewska 

K. Sosnowska 

A. Cichosz 

A. Stachowska 

M. Lińska 25 VI 2021 r. 

 

 

(Z) Zakończenie roku 
szkolnego 

dla klas VIII 

Akademia R. Szlosowska 

M. Chromniak 

A. Pakulska 

E. Jagodzińska 

 

A. Pakulska 25 VI 2021 r. 

 

 

Zakończenie roku 
szkolnego dla gr. 0 a 

Spotkanie z wychowawcą            I. Reńda I. Reńda 25 VI 2021 r. 

 

 

Poczet sztandarowy – A. Cichosz, E. Ciechomska 

Oprawa muzyczna imprez – T. Sarniak 

Oprawa plastyczna – A. Michalak, A. Żółtowska 

Osoby odpowiedzialne za sprzęt (nagłośnienie) – R. Cepil, R. Idzikowski, T. Sarniak 
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Załącznik nr 4  

Zajęcia pozalekcyjne 
L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Tytuł zajęć Klasa 

1. Remigiusz Cepil Gimnastyka korekcyjna 

Zajęcia sportowe SKS (chłopcy) 

I - III 

V-VIII 

2. Ewelina Ciechomska ,,Koło szachowe” II - III 

3. Elżbieta Jagodzińska 

Anna Markiewicz 

Paszport do Liceum – koło matematyczne Klasy VIII  

4 Katarzyna Jankowska 

Żaneta Liberadzka 

,,Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami terapii przez sztukę” 

(program własny) 

II b 

5. Beata Kujawa ,,Już pływam” zajęcia pozalekcyjne doskonalące pływanie II - III 

II - III 

6. Renata Kuźniewska ,,ZaKODowani - zajęcia z programowania" - koło informatyczne IV-VIII 

7. Monika Majewska ,,Moje spotkania z filozofią” (program własny) I a 

8. Mariola Matuszewska ,,Koduję więc jestem” I - III 

9. Patrycja Pawełkiewicz Koło języka niemieckiego  IV-VI 

10. Katarzyna Sosnowska  Koło języka angielskiego  VII 

11. Anita Stachowska 

Renata Cichońska 

Paszport do Liceum – koło z języka polskiego Klasy VIII 

 

12. Dorota Stępniak Wolontariat szkolny VI - VIII 
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Ewa Nowakowska 

16. Monika Zaborowska Zajęcia taneczne I - III 

17. Tomasz Sarniak Chór szkolny IV-VIII 

18. Robert Idzikowski Teatr szkolny IV-VIII 

19. Izabela Markiewicz Koło matematyczne II-III 

20. Sylwia Janecka Koło matematyczne IV-VIII 
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Załącznik nr 5 
Konkursy i zawody sportowe w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

Działanie 
 

Odpowiedzialni Termin 

 
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez 
indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do 
udziału w zawodach i konkursach klasowych. 
 

 
Wszyscy nauczyciele  
W - F 

 
Cały rok 

 
Konkurs dla klas IV - VIII - Najlepszy lekkoatleta / lekkoatletka 

Klasy IV – R. Cepil 
Klasy V – A. Krupska 
Klasy VI - M. Lińska 
Klasy VII - B. Kujawa 
Klasy VIII - B. Złotnik 

 
IX - XI 
IV - V 

 
Konkurs chłopcy klas VII - VIII -  Mistrz rzutu piłą lekarską w tył  
 

Remigiusz Cepil - VIII 
Beata Złotnik - VII 

 
I  

 
Mikołajkowy konkurs układów tanecznych dziewcząt klas VII - VIII  
 

Beata Kujawa 
Małgorzata Lińska 

 
XII 

 
Konkurs na Najlepiej Usportowioną Klasę  
 

Małgorzata Lińska  
 Beata Kujawa 

Cały Rok szkolny 
2020/2021 

 
Klasowe mistrzostwa  w gry zespołowe dla klas IV - VIII - koszykówka 
dwójek  i siatkówka dwójek 

 
Wszyscy nauczyciele uczący w 
swoich klasach  

 

XI - IV  
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Konkurs wiedzy o sporcie klasy V- VI 

Beata Złotnik 
Alicja Krupska 

 
III 

Szkolny mistrz SUDOKU  Nauczyciele matematyki:  XII 2020 

Konkurs Origami - "Magia zamknięta w papierze"  Nauczyciele matematyki:  II 2021 

Szkolny konkurs matematyczny "Matematyczny Mistrz Jedynki" Nauczyciele matematyki:  IV 2021 

Konkurs "Sudoku Chemiczne" - klasy 7  Urszula Karpińska i Maja Karpińska   - 

Konkurs szkolny - "Najciekawsze doświadczenie fizyczne"  Nauczyciele fizyki: VI 2021  

Konkurs literacki - organizator szkolny, dla kl. VI-VIII Szlosowska Róża z A. Cichosz  
(we współpracy z naucz j. polskiego) 

 

Konkurs logopedyczny - razem z R. Kaźmierską (organizator szkolny, 
dla uczniów uczestniczących w zajęciach) 

Renata Kaźmierska 
Róża Szlosowska   

 

Konkurs ortograficzny - we współpracy z nauczycielami j. polskiego  
(organizator szkolny, dla kl. IV)  
Udział w konkursach zewnętrznych - wg ofert  

Agnieszka Cichosz 
Róża Szlosowska 

 

Konkurs językowy "Szkolne potyczki na pióra" - dla kl. VI - VIII  Agnieszka Cichosz, Róża 
Szlosowska, Joanna Wesołowska, 
nauczyciele j. polskiego. 

II śródrocze 

Olimpiada ,,Olimpus” z języka polskiego   Róża Szlosowska we współpracy z 
nauczycielami jęz. polskiego 

 

Konkurs ,,Mistrzowie savoir – vivre w klasach 4” Renata Grabowska, Renata 
Cichońska, Agnieszka Grusiecka 

marzec 2021 

Konkurs z j. angielskiego ,,Easy English" dla klas 3  Renata Zalewska maj 2021 
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Konkurs biblioteczny dla kl. I - III  i dla kl. IV - VIII  Ewa Stolarz, Dorota Budner,  
Ewa Nowakowska  
 

I śródrocze 

Konkurs biblioteczny dla kl. I -III  Ewa Stolarz, Dorota Budner,  
Ewa Nowakowska  

II śródrocze 

Jeśli będzie dobra sytuacja, planowany jest: 
Międzyszkolny Konkurs plastyczno - biblioteczny 
 

Ewa Stolarz, Dorota Budner.  
Anna Michalak 

- 

Konkursy z plastyki i techniki -- według ofert (różne) Anna Michalak - 

JESTEM BEZPIECZNY W SIECI - W FORMIE ZDALNEJ (jeśli nie 
będzie innej możliwości), uczniowie klas 4-8  

Renata Kuźniewska 2021 

Konkurs na najciekawszą animację w programie SCRATCH   
- "ZaKODowani to my", uczniowie klas 4-8  

Renata Kuźniewska 2020 

Konkurs na Prezentację multimedialną, uczniowie klas 4-8  
Udział w konkursach zewnętrznych - wg ofert  

Alicja Żółtowska II śródrocze 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 - IV 
Temat konkursu: "Mój kościół parafialny".  
(Dwie kategorie wiekowe klasy 0 - II, druga III - IV)  

Danuta Piątkowska  
Dorota Stępniak.  

listopad, grudzień  
2020 
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Załącznik nr 6 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć  
dydaktyczno-wychowawczych 

 

01 września 2020 r. 

podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia 
MENiS z dnia 18 kwietnia2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z 
późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

 

Zimowa przerwa świąteczna 

 

23 - 31 grudnia 2020 r.  
 

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia  
MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z 
późn. zm.) 

Ferie zimowe: 
18 - 29 stycznia 2021 r. 

 
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  
MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z 
późn. zm.) 

 

Wiosenna przerwa świąteczna 

 

01 – 06 kwietnia 2021 r. 

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm. 

Egzamin ósmoklasisty 

 

25, 26, 27 maja 2021 r. 

(art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  § 5 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty). 
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Dni wolne od zajęć  
dydaktyczno-wychowawczych 

 

Święto Niepodległości 11 listopada 2020 r. 
Boże Narodzenie – 24, 25–26 grudnia 2020 r. 
Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r. 
Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r. 
Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r. 
Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r. 

 

Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych 

25 czerwca 2021 r. 

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 

 

Ferie letnie 

 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. 
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia  

MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z 
późn. zm.) 

Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych ustalanych  przez  dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Rodziców, 
Rady  Pedagogicznej i  samorządu  szkolnego: 

02.11.2020 r. 

04 i 05.01.2021 r. 

30.04.2021 r. 

25, 26, 27 maja 2021 r. 

04.06.2021 r. 

Załącznik nr 7                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Terminarz roku szkolnego 2020/2021 

Załącznik nr 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Plan nadzoru pedagogicznego 

Załącznik nr 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Plany pracy: zespołów, biblioteki, logopedy, pedagoga, świetlicy, samorządu uczniowskiego. 


