
PLAN PRACY SZKOŁY -  ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

                         II. SZCZEGÓŁOWY  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

               DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA 

Lp.                              Zadania Termin 

realizacji 

Osoby odpowiedzialne 

1. Przeprowadzenie egzaminu  próbnego 

przed  egzaminem ósmoklasisty.   

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty.              

XII  2021 

 

24-26 V 2022 

Zespoły zadaniowe  

  

 Dyrektor, nauczyciele  
2. Wdrażanie wniosków z analizy wyników 

egzaminu ósmoklasisty. 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

poszczególnych zajęć 

edukacyjnych 

3. Opracowanie i dostosowanie planów 

dydaktycznych do indywidualnych potrzeb 

i możliwości uczniów z uwzględnieniem 

wniosków ze sprawdzianu ósmoklasisty, 

stopnia realizacji podstawy programowej 

w poprzednim roku szkolnym oraz liczby 

godzin przeznaczonych w cyklu nauczania 

na dane zajęcia edukacyjne. 

10 IX 2021 Dyrektor, nauczyciele 

4. Systematyczne diagnozowanie postępów 

uczniów. 

 Diagnoza na wstępie i na zakończenie 

zajęć. 

Diagnozy wybranych kompetencji 

prowadzone po dokonywanych przez 

nauczycieli sprawdzianach. 

IX 2021 

- VI 2022 

Nauczyciele 

poszczególnych zajęć 

edukacyjnych 

5. Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów. 

Bieżąca praca z uczniem. 

Cały rok szkolny Zespół ds. pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Pedagog 

Wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, dyrektor 

6. Rozwijanie sprawności fizycznej w duchu 

olimpijskich wartości poprzez m. in.: 

a). wyjazdy i mecze sportowe, 

b). udział młodzieży w rozgrywkach                        

i zawodach sportowych wewnętrznych                          

i zewnętrznych, 

c). organizację i przeprowadzenie  Dnia 

Sportu, 

d).  działania z zakresu promocji zdrowia               

i kultury fizycznej, np. realizacja 

programów „Mam talent”, „Owoce           

w szkole”, „Szklanka mleka”, „Żyj 

smacznie i zdrowo”, „Podaj przyrodzie 

pomocną dłoń”,   „Bieg po zdrowie”, „Nie 

pal”, „Przyjaciele Ziemi”. 

Cały rok szkolny N-le  wych. fiz. SP  

 

 

 

 

 

 

 

Pedagodzy, n-le   

7. Rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez 

motywowanie uczniów do udziału                         

w konkursach przedmiotowych 

X 2021                -

III 2022 

Zgodnie z wytycznymi KO,                

n-le przedmiotów 



organizowanych przez KO w Katowicach. 

8. 1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

poprzez angażowanie i motywowanie 

uczniów do udziału w innych konkursach: 

a). Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia 

 

b). Konkursy szkolne i międzyszkolne 

dotyczące Patrona Szkoły 

c). Szkolny konkurs ortograficzny  

d). Szkolny konkurs recytatorski  

 

e). Szkolny konkurs recytatorski klas I-III 

f).Szkolny konkurs matematyczny kl.I-III 

 

g). Najlepszy czytelnik  

h). Najlepiej czytająca klasa  

i). Konkursy plastyczne 

j). Turniej – Dzień Sportu 

 

 

2. Konkursy o charakterze gminnym, 

regionalnym, ogólnopolskim: 

a). Konkursy polonistyczne 

b). Konkursy matematyczne  

 

c). Konkursy sportowe 

d). Konkursy muzyczne  

 

e). Konkursy z techniki 

f). Konkursy z fizyki 

 

g). Międzyszkolny konkurs języka 

angielskiego 

h). Wojewódzki Konkurs Piosenki                     

„ Karolinka” 

i). Młodzieżowy Festiwal Muzyczny- 

konkurs powiatowy 

j). Śląskie Śpiewanie – konk. region. 

 

Cały rok szkolny  

 

 

E. Burzińska, B. 

Płoszyńska,    S. Majdak 

E. Skorupa, B. Muszyńska,              

Ł. Budniok 

B. Romaniuk,                           

A. Szymala, B. Muszyńska,              

B. Romaniuk,       

n-le edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

M. Kluczniok 

 

J. Sprus 

N-le  wych. fiz. 

 

 

 

 

N-le jęz. polskiego 

Nauczyciele  matematyki 

 

Nauczyciele wych. fiz. 

J.Sprus 

 

Nauczyciel techniki 

N-l fizyki 

 

N-le  jęz. angielskiego 

 

J. Sprus 

 

 

 

J.Sprus 

 

 

 

 

9. Rozwijanie kluczowych kompetencji 

obywatelskich oraz kształtowanie postaw 

wychowania do wartości- współdziałanie 

Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców                 

z Samorządem Uczniowskim: 

a). Demokratyczne wybory do Samorządu 

Uczniowskiego  

b). Demokratyczne wybory opiekuna SU 

c). Demokratyczne wybory Rzecznika 

Praw Ucznia, ustalenie jego praw                           

i obowiązków 

d). Opracowanie kalendarza imprez 

przygotowanych  przez SU dla szkoły 

 
 
 
 
 
 16 IX 2021 

  

16 IX 2021 

16  IX 2021 

 

 

IX 2021 

 

 

 

 

 

Opiekun SU: D.Klasik 

 

 

 

 

 

 

 



e). Opiniowanie dokumentów w ramach 

kompetencji SU 

f). „Skrzynka problemów” 

g). Pomoc w prowadzeniu sklepiku 

szkolnego 

h). Współpraca społeczności szkolnej                 

ze środowiskiem lokalnym, np. spotkania 

wigilijne, Dzień Talentów, Dzień Dziecka,  

Hospicjum w Żorach, projekty  wspólnie 

realizowane z Tow. Przyjaciół Leszczyn 

„Dzwon” 

i).  Kiermasz książek – „Książka                      

pod choinkę”  

k). Opracowanie planów wychowawczych 

oraz ich realizacja. 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII 2021 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

  

 

M. Kluczniok, 

K.Kwiatkowska 

M. Kluczniok 

 

Wychowawcy 

10. Działalność w Rodzinie Szkół  J. Pawła II. 

Modlitwa na terenie szkoły. 

Pielgrzymka do Centrum Jana Pawła II 

„Nie lękajcie się” w krakowskich  

Łagiewnikach. 

Cały rok szk. 

 

X 2021 

B. Muszyńska,                       

ks. Ł. Budniok 

Wychowawcy  kl. VII 

 

11. Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych 

zgodnie z potrzebami uczniów oraz 

priorytetami pracy szkoły.  Przedstawienie 

rodzicom propozycji zajęć. 

Realizacja, modyfikowanie oferty zajęć 

oraz monitorowanie udziału uczniów          

w zajęciach. 

IX 2021 

 

 

 

Cały rok szk. 

Nauczyciele 

Pedagog  

Dyrektor 

Wicedyrektor 

12. Nagradzanie uczniów za aktywność                    

i zaangażowanie: 

a). Promocja osiągnięć uczniów – gabloty 

szkolne, strona internetowa szkoły 

b). Przyznawanie stypendiów za wyniki            

w nauce i osiągnięcia sportowe 

c). Wyróżnienie uczniów tytułem 

„Najlepszy Absolwent”, „Najlepszy 

Sportowiec”, „Najlepszy Czytelnik”. 

 

 

Cały rok szk. 

 

Po  II półroczu 

roku szkolnego 

2021/2022 

Opiekunowie uczniów 

osiągających sukcesy           

w danej dziedzinie 

 

Komisja stypendialna 

Wychowawcy 

 Uczniowie 

 Rodzice  

Dyrektor 

13. Realizacja programów: 

1.Udział w programie „Cała Polska czyta 

dzieciom”- czytanie w klasach                                

w  j. polskim i  j. angielskim 

2.Realizacja programu wspierającego 

naukę czytania i pisania „ Lepiej czytam, 

lepiej piszę” 

3.Realizacja programu ekologicznego                 

„ Przyjaciele Ziemi” 

4.Realizacja programu autorskiego                     

z zakresu edukacji wczesnoszkolnej                      

„ Podaj przyrodzie pomocną dłoń” 

5.Ogólnopolski program profilaktyki 

zdrowotnej „Akademia dojrzewania”, 

 

 

program „Między nami kobietkami” 

 

6.Realizacja projektu „ Bezpieczni           

Cały rok szk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie 

 do życia                   

  w rodzinie 

dziewcząt kl. VII  

Kl. VI 

 

 

N-l bibliotekarz, n-le kl.I-

VII  

 

A. Szymala, n-le 

prowadzący zaj. dydakt.-

wyrównawcze 

 E. Paulus 

 

E. Górecka  

 

 

W. Mazur-Brudny 

 

 

 

 

 

K. Partyka-Dziadura,                      



w szkole, bezpieczni w życiu” 

 

7.Program Straży Gr. dla kl. I i II                     

„ Blaskiem chronieni” 

8.Program antytytoniowy dla kl. IV „Bieg 

po zdrowie”. 

 

 

 

E. Paulus                                               

 

K. Partyka-Dziadura 

 

 

 

 

14. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole 

poprzez: 

a).Stwarzanie warunków sprzyjających 

rozwojowi i bezpieczeństwu uczniów 

b).Kształtowanie postaw obywatelskich                

i wyrażających szacunek dla symboli 

narodowych i szkolnych                                        

z uwzględnieniem ceremoniału szkoły 

c).zapobieganie wszystkim formom 

przemocy ( w tym cyberprzemocy)                       

i agresji 

d).Profilaktyka uzależnień ( papierosy, 

alkohol, narkotyki, dopalacze ) oraz 

wdrażanie  do odpowiedzialności                 

za siebie  i  innych 

e).Promowanie zdrowego stylu życia 

wśród dzieci i młodzieży (m. in. poprzez 

Tydzień  profilaktyki, kampanię  

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Owoce        

w szkole”, „Mleko w szkole”, „Akademię 

dojrzewania”) 

f).Ochrona przed niepożądanymi treściami  

w Internecie, uzależnienie od gier 

komputerowych, Internetu, hazardu. 

Cały rok szkolny Dyrektor, wszyscy 

nauczyciele, pracownicy 

administracji i obsługi 

 

 

 

 

 

Nauczyciele informatyki, 

pedagodzy 

 

Wychowawcy, pedagodzy 

 

 

 

Wychowawcy świetlicy, 

 n-le edukacji 

wczesnoszkolnej, n-le wych. 

fiz.,pedagodzy 

 

 

N-le informatyki oraz 

innych zajęć 

 

 

15. Realizacja i modyfikacja Koncepcji pracy 

szkoły, m. in.: 

a).Nowelizacja statutu (dostosowanie 

treści do nowych przepisów                    

 oraz rozporządzeń) 

b).Modyfikacja zapisów procedur                         

i regulaminów wewnętrznych. 

VIII-IX 2021 Zespoły zadaniowe 

Dyrektor 

16. Stosowanie elementów oceniania 

kształtującego. 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

17. 1.Rozwijanie kompetencji 

informatycznych dzieci  i młodzieży  

2.Rozwijanie kompetencji czytelniczych 

oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży. Propagowanie 

czytelnictwa-przygotowanie uczniów                  

do samodzielnego wyszukiwania 

informacji za pomocą warsztatu 

informacyjnego biblioteki, m. in. 

organizowanie konkursów, spotkań 

autorskich, wspomaganie nauczycieli, 

współpraca z  n-lem bibliotekarzem, 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele  

 

Bibliotekarz, nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rodzicami, realizacja programu „Cała 

Polska czyta dzieciom”: 

a). Konkursy czytelnicze (m. in. dla 

najlepiej czytającej klasy, o tytuł 

najlepszego czytelnika, konkurs 

czytelniczy ze znajomości książki) 

b). ”Czytanie na dywanie”, teatrzyk 

kamishibai 

c). Głośne czytanie w ramach imprez 

czytelniczych (codzienne  pięciominutowe 

czytanie wybranej książki w klasach ;  

udział w X odsłonie Narodowego 

Czytania) 

d). Codzienne czytanie w bibliotece 

wybranej przez uczniów książki 

e). Akcje popularyzowania czytelnictwa –                

„ Randka w ciemno z książką”                            

f)  Organizacja Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek Szkolnych, w tym: 

„Uwolnienie Książek”; wystawa związana 

z książką, 

g). Współpraca ze szkołami 

h). Zorganizowanie uroczystości 

„Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I” 

3. Akcja bookcrossing dla dzieci, 

młodzieży, pracowników szkoły                            

i rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 IX 2021  

 

 

 

II 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

Bibliotekarz 

18. 

 

Udział w doskonaleniu zawodowym 

nauczycieli. 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

 

19. Rozpoznanie i pomoc uczniom będącym   

w trudnej sytuacji ( materialnej, rodzinnej 

itp. ). 

Cały rok szkolny Dyrektor 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

 

 

OBSZAR:  KLIMAT 

1. Rozbudowa i doskonalenie szaty graficznej 

i edytorskiej strony internetowej szkoły 

jako głównej platformy przepływu 

informacji oraz promocji działań                            

i aktywności szkoły w środowisku. 

Promocja czytelnictwa i działalności 

biblioteki szkolnej. 

Organizacja zbiorów biblioteki,  

korzystanie z  systemu informacji               

w bibliotece.  

Na bieżąco – 

cały rok szk. 

Dyrektor 

N-l bibliotekarz 

2. Promocja szkoły w środowisku lokalnym 

poprzez: 

a).aktualizację strony internetowej szkoły 

 

 

 

Na bieżąco                   

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

Zespół ds. promocji- 

Dyrektor, M. Kluczniok,                 

W. Mazur-Brudny 

 



b).prowadzenie kroniki szkoły  

 

c).współpracę z lokalnymi mediami 

d).współpraca z Miejską Biblioteką 

Publiczną w Leszczynach- cotygodniowe 

spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu 

Książki 

e).współpraca ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” w zakresie 

edukacji regionalnej.   

 

f).współpraca z przedszkolem „Promyczek” 

z oddziałami integracyjnymi 

g).współpraca z Zespołem Szkół 

Specjalnych 

h).zapraszanie do szkoły znanych 

ciekawych ludzi na spotkania z uczniami 

i).prowadzenie dnia otwartego w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja 

projektów  

K.Kwiatkowska, E.Skorupa 

 

M. Kluczniok,  

 

 

 

 

M. Kluczniok 

 

 

 

Wychowawcy kl. I-III,                   

E. Skorupa 

 

 

 

 

3. Korzystanie z zasobów portali 

edukacyjnych, np. „nauczyciel.pl”. 

Na bieżąco                 

w ciągu roku 

szkolnego 

Nauczyciele 

Dyrektor 

Wicedyrektor 

4. Rekrutacja do pierwszych klas, w tym 

spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych 

klas I . 

 

VI-VIII 2022 

Dyrektor  

5. Podejmowanie działań w celu rozwinięcia 

zainteresowań zawodowych i postaw 

przedsiębiorczych u uczniów: 

a).zajęcia zawodoznawcze 

(przeprowadzenie godzin wychowawczych 

we wszystkich klasach z doradcą 

zawodowym) 

b).gazetka „Oferta szkół średnich” 

c).udział w targach edukacyjnych 

d). pomoc w prowadzeniu sklepiku 

szkolnego. 

 

Cały rok szk. Doradca zawodowy 

Wychowawcy klas VII, VIII,  

6. Kształtowanie postaw wychowania                    

do wartości. 

Wdrażanie przedsięwzięć integrujących 

społeczność szkolną i lokalną, m. in.: 

 

1.Uroczyste  rozpoczęcie  roku   szkolnego 

2021/2022 

 

2.Sprzątanie świata-akcja 

 

3.Dzień Edukacji Narodowej 

 

 

 

4.Pasowanie na ucznia klasy I Szkoły 

Podstawowej nr 1 

 

5. Dzień Papieski 

Zgodnie                       

z terminami 

„Kalendarza 

roku szkolnego 

2021/2022” 

01 IX 2021 

 

 

IX 2021 

 

14 X 2021 

 

 

 

14  X 2021 

 

  

X 2021 

Zgodnie z „ Kalendarzem roku 

szkolnego” 

 

 

 

Dyrektor, wychowawcy 

 

 

B. Kotyczka, A. Steuer, n-le 

edukacji wczesnoszkolnej 

SU z opiekunem,                   

wychowawcy świetlicy szk., 

B. Muszyńska 

 

Dyrektor,  wychowawcy klas 

pierwszych 

 

Wychowawcy  



 

6.Dzień Europejski 

 

 

7.Narodowe Święto Niepodległości  

 

 

8..Szkolne Andrzejki 

 

 

9.Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

 

10. Kiermasz  świąteczny „I Ty możesz 

zostać św. Mikołajem” 

 

11.Szkolne Jasełka Bożonarodzeniowe 

12.Kiermasz Świąteczny 

 

13.Balik karnawałowy 

 

14. Pasowanie na czytelnika 

 

15.Szkolny Tydzień Profilaktyczny 

 

16.Dzień Talentów 

 

 

17.Powitanie wiosny dla kl.I-III 

 

18.Dzień Ziemi 

 

19.Dzień Ziemi dla kl. I-III  

 

20.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 

 3-go Maja 

 

21.Święto Patrona 

 

 

 

22.Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

 

 

23.Dzień Dziecka –Dzień Sportu, 

„Śniadanie na trawie” 

 

24.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2021/2022 

 

 

 

 

10 XI 2021 

 

 

29 XI 2021 

 

 

 

 

 6 XII 2021 

 

 

 XII 2021 

 XII 2021 

 

I 2022 

 

 

 

 

 

21 III 2022 

 

 

III 2022 

 

IV 2022 

 

IV 2022 

 

30 IV 2022 

 

 

18 V 2022 

 

 

 

V/VI 2022 

 

 

01 VI 2022 

 

 

24 VI 2022 

 

T. Peikert, A. Ożga, A.Herok, 

M.Jakubczyk, I.Mak 

 

A.Szymala,A.Steuer, I. Mak,              

J. Sprus – muz. 

 

Wychowawcy świetlicy szk. 

 

 

Pedagodzy szkolni 

 

E. Górecka, E. Płonka, 

E.Paulus, A. Szymala, SU  

 

E. Skorupa 

Wychow. świetlicy, rodzice 

 

Wych. kl. I-III SP, SU 

 

M. Kluczniok 

 

Pedagodzy, wychowawcy, RR 

 

Opiekun  SU, SU,T.Peikert, 

wychowawcy klas, RR 

 

n-le edukacji wczesnoszkolnej 

 

N-le przyrody, biologii, 

geografii i chemii 

Wychowawcy kl.I- III  

 

B. Płoszyńska, B. Kotyczka, 

E.Burzińska,  J. Sprus- muz. 

 

Wych. kl. III  i  VII,              

ks. Ł.Budniok, 

E. Skorupa, J. Sprus - muz. 

 

Pedagodzy, wychowawcy, 

 n-le wych. fiz. 

 

N-le  wych. fiz., 

wychowawcy  

 

Dyrektor 

Wychowawcy  

7. Współpraca ze szkołami: 

-Zespołem Szkół specjalnych 

-Przedszkolem „ Promyczek” 

-Rodziną Szkół im. Jana Pawła II-udział               

w zjazdach. 

Cały rok 

szkolny 

Dyrektor 

E. Skorupa 

Wych. kl. I-III 

B. Muszyńska 

Ks. Ł. Budniok 

 

8. Reprezentowanie szkoły poprzez udział Cały rok Opiekun pocztu 



Pocztu Sztandarowego  SP1 Leszczyny       

w uroczystościach gminnych. 

szkolny,                 

na zaproszenia 

instytucji 

zewnętrznych 

sztandarowego  

Dyrektor 

9. Współpraca z rodzicami: 

a).Podejmowanie uchwał i opiniowanie 

dokumentów w ramach kompetencji RR 

b).Organizacja spotkań z rodzicami (w tym 

konsultacje) 

c).Pedagogizacja rodziców. 

Zgodnie                       

z harmonogra - 

mem i tematyką 

spotkań                

z rodzicami 

Dyrektor 

Pedagodzy 

Wychowawcy  

Nauczyciele  

 

 

OBSZAR:  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 

1. Delegowanie uprawnień pracownikom         

oraz  praca w zespołach zadaniowych. 

Wg planów  

pracy zespołów 

Zgodnie z zarządzeniem 

dyrektora 

2. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego: 

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej, 

sprawowanie kontroli oraz działania 

wspierające, m. in. organizacja 

wewnętrznego doskonalenia zawodowego. 

Zgodnie z 

planem nadzoru 

pedagogicznego, 

ewaluacji 

wewnętrznej, 

planem  

doskonalenia 

zawodowego     

na rok szkolny 

2021/2022 

Dyrektor 

Wicedyrektor 

Zespół ds.ewaluacji 

wewnętrznej 

Lider WDN 

3. Promowanie pracowników szkoły 

wyróżniających się w pracy, m. in. 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

poprzez występowanie z wnioskiem                       

o Nagrody  Burmistrza i inne odznaczenia 

resortowe. 

IX 2021- 

II 2022 

 

 

V 2022 

Dyrektor 

Wicedyrektor 

4. Opieka nad nauczycielami odbywającymi 

staż  w trakcie awansu zawodowego. 

Cały rok 

szkolny 

Dyrektor 

Wicedyrektor 

Opiekunowie stażu 

5. Administracja dziennika elektronicznego. Cały rok 

szkolny 

K. Brudny 

6. Poprawa warunków bezpieczeństwa                    

i higieny pracy poprzez: 

a).Współpraca z RR  

b). Współpraca z Radą Dzielnicy  

c). Współpraca z  OSP Leszczyny. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, nauczyciele 

7. Opracowanie planu nadzoru 

pedagogicznego. 

01 IX 2021 Dyrektor 

8. Opracowanie planu posiedzeń Rady 

Pedagogicznej. 

31 VIII 2021 Dyrektor 

Wicedyrektor        

 


