ROCZNY PLAN PRACY
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Ustroniu
rok szkolny 2021/2022
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Podstawa prawna:

•

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29
sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 201 r. poz. 1646),
•

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 r.; poz. 1658).

•

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 poz. 59)

•

Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ustroniu

•

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ustroniu

Plan opracowany został w oparciu o:

1.

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

2.

Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022

3.

Koncepcję Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ustroniu na lata 2021-2024

4.

Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2020/2021
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Cele główne szkoły:
-

wspomaganie rozwoju intelektualnego, etycznego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego,

-

wysoki poziom nauczania zapewniający dobre przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia,

-

troska o rozwój zainteresowań uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zainteresowania czytelnicze,

-

wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-

zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa,

-

zwiększenie działalności samorządowej uczniów,

-

kształtowanie zachowań wynikających z przyjętych wartości,

-

kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,

-

rozszerzanie współpracy z rodzicami.

Zatwierdzony uchwałą RP z dnia 01.09.2021 nr 13/2021/2022.
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Harmonogram zadań na rok szkolny 2021/2022:
Lp.
1.

2.

Zadanie

Termin realizacji

Przygotowanie sal lekcyjnych na rozpoczęcie
nowego roku szkolnego.

do 31 sierpnia 2021

Przygotowanie e-dzienników:
W e-dzienniku wychowawcy uzupełniają/wpisują:
1) aktualną listę uczniów w oddziale –
uporządkowaną alfabetycznie,
2) plan lekcji dla oddziału (z przypisaniem sal
i poprawnym podziałem na grupy),
3) przypisać uczniów do zajęć, zaznaczyć
uczęszczanie na religię, wdż i nauczanie
indywidualne;
4) dokonać podziału na grupy – zaznaczyć
przypisanie uczniów do grupy.

do 1 września 2021
do godziny 18.00

Nauczyciele uczący:
1) wpisują programy nauczania ze Szkolnego
Zestawu Programów Nauczania,
2) przypisują własne rozkłady materiału nauczanych
przedmiotów.

do 6 września 2021
do godziny 18 .00

Osoba/y
odpowiedzialna
Dyrektor
Wszyscy nauczyciele

Odbiór sal ze wzgl. na remonty przez
dyrektora z udziałem opiekuna sali
godz. 11.00 - 13.00.
Obowiązek zgłoszenia usterek
zagrażających bezpieczeństwu dzieci
(na piśmie do sekretariatu)
Rozkłady materiału należy uzupełnić
do 06 września.

Wychowawcy
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Uwagi

Nauczyciele uczący

3.

Opracowanie i przekazanie dyrektorowi planów
pracy biblioteki, świetlicy, koła wolontariatu,
psychologa, pedagoga, logopedy, SU, zajęć z
godzin dyrektorskich, rewalidacyjnych, pomocy
psychologiczno- pedagogicznej oraz programu
doradztwa zawodowego. Ponadto w tym roku
zajęć wspomagających - ministerialnych

15 września

Nauczyciele prowadzący

wyjątek stanowi plan SU - plan
oddawany jest po wyborach

4.

Zapoznanie uczniów z procedurami
bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole i
w związku z pandemią.
Pogadanka na temat bezpiecznej drogi dziecka do
szkoły i ze szkoły.

1 września 2021

Wychowawcy

Wychowawca (1 września)
odnotowuje w dzienniku lekcyjnym,
w rubryce „wydarzenia” oraz w
temacie dnia. Do wykorzystania film
z ubiegłego roku.

5.

Zapoznanie uczniów z obowiązującym w szkole
Regulaminem Oceniania.

do 08 września 2021

Wychowawcy

Poinformować uczniów
i rodziców, gdzie mogą zapoznać się
ze szczegółowymi zasadami
oceniania.

1) szczegółowe wymagania edukacyjne na
poszczególne oceny szkolne z obowiązkowych zajęć
opracowują nauczyciele w zespołach
przedmiotowych,
2) szczegółowe wymagania edukacyjne,
przygotowane przez wszystkich n-li przedmiotu
należy uaktualnić na stronie internetowej szkoły

do 08 września 2021

Nauczyciele uczący

Odnotować w e-dzienniku,

Zapoznanie rodziców z wymaganiami oraz zasadami
oceniania podczas pierwszego zebrania, we wrześniu
- /potwierdzenie –podpis rodzica na liście
obecności/.

I zebranie z
rodzicami

Zapoznanie uczniów z wymaganiami na
poszczególne oceny szkolne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz regulaminem zachowania.

w temacie pierwszych zajęć
nauczanego przedmiotu i na l.
wychowawczej.

5

Wychowawcy

Odnotować w e-dzienniku, w
rubryce „Zebrania z
rodzicami/opiekunami”.

6.

Szczegółowe omówienie procedur związanych
z bezpieczeństwem.

1 – 20 września 2021

Zebranie informacji, którzy uczniowie sami wracają
do domu, którzy pozostają w świetlicy, kto jest
upoważniony do odbierania dziecka po
zakończonych lekcjach lub ze świetlicy.

Wychowawcy
Wychowawcy świetlicy

Poinformowanie n-li uczących w oddziale
o szczególnych sytuacjach rodzinnych dziecka
(ograniczenie praw rodzicielskich, dozór kuratora,
osoby uprawnione do odbioru ucznia
i uzyskiwania informacji na temat dziecka)

Wychowawcy

Monitoring w szkole – zasady działania

7.

Wychowawcy

dyrektor

Społeczny przegląd warunków nauki i pracy

wrzesień i marzec

SIPowiec – p. Agnieszka
Urbańczyk

Zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w
szkole lub zmianami dokonanymi w tych
dokumentach: Statut, Regulamin Ocenienia,
Regulamin zwolnień z wf-u i drugiego języka,
Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Regulamin
Rady Pedagogicznej, Procedury udzielania Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w szkole, Regulamin
dyżurów n-li, Procedury bezpiecznej organizacji
biblioteki szkolnej w okresie epidemii Covid-19,
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w
przedszkolach i szkołach Miasta Ustronia w związku
z wystąpieniem koronawirusa Covid-19

do 6 września 2021

Wszyscy nauczyciele
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Informację przechowuje:
→ wychowawca w teczce
wychowawcy oraz na
e-dzienniku (kartoteka
ucznia-rodzina-notatki)
→ wychowawcy świetlicy – w
teczce wychowawcy
świetlicy.

Zapoznanie rodziców z procedurami
bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole oraz
w związku z pandemią (dokumenty dostępne na
stronie internetowej szkoły)
8.

9.

Zebranie deklaracji rodziców uczniów
kl. I, nowych uczniów kl. II-VIII i dzieci dotyczące
udziału w lekcjach religii oraz ewentualnej
rezygnacji z lekcji wdż.
Uczniowie, którzy nie będą uczęszczać na lekcje
religii przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej
- klasy I-III, (rodzic jest zobowiązany zapisać
dziecko do świetlicy).
W przypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia
lekcja wówczas rodzice mogą w formie pisemnej
zobowiązać się do zapewnienia opieki w domu.
Zebranie od rodziców uczniów biorących udział w
zajęciach z zakresu ppp (pomocy psychologiczno
pedagogicznej – zajęcia wyrównawcze,
specjalistyczne) lub dodatkowych organizowanych
przez szkołę pisemnej zgody na udział w tych
zajęciach;

I zebranie z
rodzicami

Wychowawcy

do 08 września 2021
r

Wychowawcy

Jolanta Postrzednik –
opiekun strony internetowej

Odnotowanie tematyki zebrania w
e-dzienniku oraz na protokole
spotkania (podpis na liście)

Deklaracje i listę zbiorczą uczniów,
wychowawcy przechowują w teczce
wychowawcy i na świetlicy.
Zobowiązania rodziców do
zapewnienia opieki w domu – w
teczce wychowawcy.

do 20 września 2021
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Wychowawcy

Zgody przechowywane są w teczce
wychowawcy, kopie u pedagoga
(pedagog przygotowuje zestawienie i
przekazuje dyrektorowi).

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły:

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Osoba/y odpowiedzialna

1.

Przydział obowiązków służbowych wszystkim
pracownikom

do końca sierpnia
2021

Dyrektor szkoły

2.

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

do końca sierpnia
2021

wicedyrektor szkoły z RP

3.

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i
dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego:
statut, regulaminy, procedury.

W terminach
określonych w
prawie oświatowym

Rada Pedagogiczna

4.

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu
doskonalenia zawodowego

Do 10 października
2021

Lider WDN Sylwia Sobik

5.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Do 15 września 2021

Dyrektor szkoły

6.

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły

7.

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

Marzec-kwiecień
2022

Dyrektor szkoły

8.

Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych
stopni awansu zawodowego

W terminach
określonych
w prawie
oświatowym,
wg planu nadzoru
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Dyrektor szkoły,
opiekunowie staży

Uwagi

Plan opracowany wspólnie przez
platformę classroom

Lp.

9.

Obserwacje lekcji, imprez i uroczystości szkolnych

Według planu
nadzoru

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

10.

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas
pierwszych i oddziałów przedszkolnych

W terminach
określonych
zarządzeniem

Komisja rekrutacyjna

Zadania do realizacji

Sposoby realizacji zadań

Termin realizacji
do 1 września

Osoba/y
odpowiedzialna
dyrektor

1.

Procedury oraz zasady
pracy szkoły – zgodnie z
wytycznymi

Uaktualnienie i wdrożenie

2.

Podnoszenie efektywności
kształcenia

Przypomnienie zapisów Ustawy Prawo
Oświatowe.

Na początku roku
szkolnego + okresowe
przypominanie.

wszyscy nauczyciele

Zapoznanie uczniów i rodziców z zapisami
Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, jednolite
stosowanie przez nauczycieli kryteriów
oceniania.

Na początku roku
szkolnego + okresowe
przypominanie.

wszyscy nauczyciele
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Uwagi

Wpis w e-dzienniku

Systematyczne badanie osiągnięć szkolnych
uczniów w kontekście wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(przestrzeganie w ocenianiu zasad: jawności
ocen, częstotliwości i rytmiczności, jawności
kryteriów, różnorodności, różnicowania
wymagań, otwartości):
Egzaminy próbne

I i II półrocze

Wg propozycji
wydawnictwa oraz CKE

Analiza wyników sprawdzianu oraz
wykorzystywanie wniosków do podniesienia
jakości pracy szkoły.
Ewaluacja podejmowanych działań.

I i II półrocze

Nauczyciele

Nauczyciele
przedmiotów
egzaminacyjnych
Zespół do spraw analizy
egzaminu ósmoklasisty

Organizacja pracy zespołów zadaniowych

Cały rok szkolny wg
planu pracy

przewodniczący
zespołów

Organizacja zajęć pozalekcyjnych i plan
konkursów, w których rozwijana jest
kreatywność i innowacyjność uczniów.

Cały rok szkolny wg
planu zajęć
pozalekcyjnych

Nauczyciele prowadzący
zajęcia dodatkowe

Promocja uczniów i ich osiągnięć.

Cały rok szkolny

✔ na stronie internetowej szkoły,
✔ w lokalnych mediach,
✔ wyróżnianie na apelach,
✔ prezentowanie ich prac,
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Wszyscy nauczyciele

Plan pracy i harmonogram
działań do 20 września
(spotkania czwarta środa
miesiąca)

materiał przekazywany jest do:
p. M. Cieślar, Sobik (kronika
szkoły i zespołu)
p. J. Postrzednik (strona szkoły)

✔ udział w występach, przeglądach
✔ świętowanie osiągnięć

Wzmocnienie roli biblioteki szkolnej we
wspomaganiu rozwoju ucznia i
wyrównywaniu szans edukacyjnych:
✔ wzbogacanie księgozbioru biblioteki
szkolnej zgodnie z potrzebami
i oczekiwaniami uczniów,

Cały rok szkolny wg
planu pracy biblioteki

Nauczyciel biblioteki T.
Postrzednik,
wszyscy nauczyciele

✔ prowadzenie działań motywujących

uczniów do większego zainteresowania
czytelnictwem
Realizacja podstawy programowej

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

Rozwój czytelnictwa

Cały rok szkolny

Koordynator –
nauczyciel biblioteki
szkolnej mgr Tomasz
Postrzednik
Nauczyciele poloniści
Wychowawcy klas I - III

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli
obowiązujących zasad oceniania bieżącego,
klasyfikowania i promowania

Zgodnie z kalendarzem
szkoły
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Dyrektor, wicedyrektor
szkoły

3.

Tworzenie warunków
do wyrównywania szans
edukacyjnych z
uwzględnieniem
indywidualnej sytuacji
uczniów.

Wczesna diagnoza uczniów:
✔ diagnozowanie poziomu osiągniętych
umiejętności przez uczniów
rozpoczynających naukę w klasie
pierwszej,

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy, pedagog,
psycholog,
rodzice

Udokumentowana w teczce
wychowawcy/przedmiotowca
oraz na e-dzienniku w kartotece
ucznia (dodatkowe
informacje-notatki)

✔ przeprowadzenie diagnoz edukacyjnych

Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych
i podjęcie działań w celu ich złagodzenia:
✔ analiza środowiska rodzinnego ucznia,
kierowanie uczniów na badania do PPP
oraz specjalistów,
✔ kwalifikowanie na zajęcia
wspomagające rozwój, organizowanie
pomocy koleżeńskiej, zacieśnienie
współpracy z rodzicami,
Przygotowanie kart ppp oraz kart z
dostosowaniami edukacyjnymi zgodnymi
z opiniami z poradni
Zapoznanie nauczycieli uczących z opiniami
i orzeczeniami PPP na zebraniach zespołów
wychowawców i klasowych.
Organizowanie zajęć wspomagających
prawidłowy rozwój dziecka – realizacja zaleceń
zawartych w opiniach i orzeczeniach.
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
2. dydaktyczno- wyrównawcze,
3. zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalno-społeczne;
4. logopedyczne;
5. zajęcia rewalidacyjne

do 13 września 2021

wrzesień 2021
Zebrania zespołów
wychowawczych według
harmonogramu.
Cały rok szkolny
Zgodnie z
przygotowanym
programem i
harmonogramem zajęć
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Wychowawcy

Pedagog/ Psycholog

Dyrektor,
nauczyciele prowadzący
te zajęcia

Wpis do dziennika elektronicznego
kartoteka ucznia (specjalne
potrzeby orzeczenie lub opinia)

Udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów z rozpoznanymi
trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi, w
tym – organizowanie pracy z uczniem zdolnym,
rozwijaniem pasji, zainteresowań oraz
konsultacje
Zebrania zespołu opracowujących IPET i
wielospecjalistyczna ocena ucznia

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

Co najmniej raz na
półrocze

Prowadzenie zajęć terapeutycznych,
warsztatowych w bezpośredniej pracy z
uczniami zgodnie z zaleceniami PPP oraz
potrzebami uczniów w ramach godzin pedagoga,
psychologa.

Cały rok szkolny

psycholog, pedagog,

Organizowanie pomocy psychologicznej dla
rodziców, organizowanie spotkań rodziców z
pedagogiem szkolnym, psychologiem.

Cały rok szkolny

psycholog, pedagog,
wychowawcy

Konieczna pedagogizacja
rodziców

Organizowanie spotkań zespołów
nauczycielskich oraz zespołu wychowawczego:
✔ eliminowanie niepożądanych
problemów związanych z
przekraczaniem progu edukacyjnego,
✔ wymiana informacji związanych z
problemami dydaktycznymi i
wychowawczymi,
✔ praca z uczniami o obniżonej motywacji
i słabym poziomie zaangażowania.
Wzmacnianie w nich wiary w
odniesienie sukcesu. Szukanie sposobów
motywowania uczniów obojętnych lub
niezadowolonych ze swoich wyników w

Cały rok szkolny

psycholog, pedagog,
wychowawcy

Pierwsza środa miesiąca
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nauce
4.

Bezpieczne i efektywne
korzystanie z technologii
cyfrowych

Zapoznawanie uczniów z problematyką licencji,
certyfikatów, praw autorskich, legalności
oprogramowania, ze zjawiskiem i
konsekwencjami tzw. „cyberprzemocy”.

Cały rok szkolny

nauczyciele informatyki,
wychowawcy,

Wdrożenie uczniów klasy 1 w pracę na
platformie Google Meet.

Październik 2021

wychowawcy,
informatyk

Szkolenie dla rodziców kl. I - jak korzystać z
dziennika elektronicznego oraz platformy
Google Meet

Wrzesień/ Październik
2021

wychowawcy,
informatyk

Przeprowadzenie zajęć przypominających dla
uczniów klas IV – VIII dotyczących:
- korzystania z dziennika elektronicznego
Vulcan
- aplikacji Meet

Wrzesień/ Październik
2021

nauczyciele informatyki,

Kształtowanie kompetencji cyfrowych uczniów.

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

Bezpieczeństwo w Internecie – kształtowanie u
uczniów umiejętności stosowania zasad ochrony
osobistej, ochrony danych, ochrony tożsamości
cyfrowej, bezpieczne użytkowanie
uwzględniające ochronę środowiska naturalnego
i odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznych.

Dzień Bezpiecznego
Internetu luty

Nauczyciele
informatyki,
nauczyciele klas I - III

Październik/ listopad
2021

Nauczyciele
informatyki/ pedagog

Pedagogizacja rodziców kl. 1-3
„Bezpieczeństwo dziecka w kontakcie z
komputerem i Internetem”
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I zebranie z rodzicami

Ewentualnie według potrzeb

5.

Rozwój doradztwa
zawodowego

Pedagogizacja rodziców kl. 4-8 „Problem
dokuczania, hejtu wśród dzieci w wieku
szkolnym i świadomość ich rodziców”

Październik/ listopad
2021

Nauczyciele
informatyki/padagog

Opracowanie i realizacja wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa zawodowego, a na jego
podstawie program realizacji
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego, realizowanie treści z zakresu
doradztwa zawodowego w czasie lekcji i zajęć
pozalekcyjnych.

Cały rok szkolny wg
opracowanego
programu

Doradca zawodowy

Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych
predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji.

Cały rok szkolny

Doradca zawodowy
pedagog, psycholog,
wychowawcy

15

Ewentualnie według potrzeb

Lp.
1.

Zadania do realizacji
Wykorzystanie wniosków z
diagnozy efektywności pracy
wychowawczej do tworzenia
rocznego planu
wychowawczo-profilaktyczne
go

Sposoby realizacji zadań

Termin realizacji

Osoba/y
odpowiedzialna

Opracowanie projektu programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły i
przedstawienie go do zaopiniowania Radzie Rodziców

30 czerwca

Pedagog Marzena Malaka
i zespół wychowawczy

Przygotowanie i przekazanie dyrektorowi
wychowawczych planów pracy

15 września

Wychowawcy klas

Realizowanie Planu Wychowawczo-Profilaktycznego
Szkoły.

2.

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele
i pracownicy szkoły, rady
klasowe rodziców

Organizowanie spotkań
Eliminowanie niepożądanych problemów związanych z
zespołów nauczycielskich
przekraczaniem progu edukacyjnego,
oraz zespołu wychowawczego
Wymiana informacji związanych z problemami
dydaktycznymi i wychowawczymi,

Cały rok szkolny

Pedagog, psycholog,
wychowawcy klas I i IV

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

Praca z uczniami o obniżonej motywacji i słabym
poziomie zaangażowania. wzmacnianie w nich wiary w
odniesienie sukcesu.
szukanie sposobów motywowania uczniów obojętnych
lub niezadowolonych ze swoich wyników w nauce
stosowanie oceniania kształtującego – motywowanie
uczniów do samodzielności i obiektywizmu
w ocenie własnych możliwości

Cały rok szkolny

Pedagog, Psycholog,
wszyscy nauczyciele

16

Uwagi

Na podstawie
rocznego planu
wychowawczoprofilaktycznego

Pierwsza środa
miesiąca

3.

4.

Organizowanie
warunków
sprzyjających
rozwojowi
samorządności

Zaplanowanie działań
zapobiegających problemom
lub niwelujących problemy
dydaktyczno-wychowawcze

Cały rok szkolny wg
planu pracy

Opiekun samorządu
- wybrany przez uczniów

Rozwój szkolnego wolontariatu

Cały rok szkolny wg
planu pracy

Opiekun
mgr Marzena Malaka

Opracowanie rocznego planu pracy SU

Wrzesień

SU pod kierunkiem
opiekuna

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.
Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele
i pracownicy szkoły

✔ Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego

✔ Przeprowadzenie wyborów do samorządów
klasowych, Rady Samorządu Uczniowskiego
✔ Wybór opiekuna SU
✔ Wzmocnienie roli Samorządu Uczniowskiego
jako organu szkoły.

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem
szkolnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci
potrzebujących takiej opieki

5.

6.

Organizacja uroczystości
i imprez kulturalnych,
artystycznych.

Podniesienie efektów pracy
wychowawczej,
profilaktycznej
i opiekuńczej szkoły.

Cały rok szkolny

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny wg
planu pracy

Wychowawcy klas,
nauczyciele świetlicy

Angażowanie uczniów do udziału
w różnorodnych konkursach organizowanych na terenie
szkoły i poza nią

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

Angażowanie uczniów do udziału
w różnorodnych akcjach i apelach szkolnych

Cały rok szkolny

Nauczyciele

Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny poprzez
kształtowanie i respektowanie właściwych postaw i
norm społecznych wśród uczniów

Cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog,
logopeda, nauczyciele

17

ze względu na brak
opiekuna
przygotowanie
wyborów wicedyrektor
Renata Swoboda

wg planu
wydarzeń
szkolnych

wg planów

Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów
poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami.

Cały rok szkolny

Informowanie rodziców o osiągnięciach
i zachowaniu dziecka podczas indywidualnych
konsultacji i zaplanowanych zebrań, wskazywanie
sposobów pomocy, wspólne rozwiązywanie problemów
wychowawczych.

Cały rok szkolny

Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentami
regulującymi funkcjonowanie szkoły.

wrzesień

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog,
nauczyciele
Wychowawcy, wszyscy
nauczyciele, pedagog,
psycholog

Wychowawcy,

Kompleksowe działania organów szkoły i rodziców nad
poprawą frekwencji uczniów i rzetelnym
wywiązywaniem się z obowiązku szkolnego.

Cały rok szkolny

wychowawcy, pedagog,
psycholog, dyrektor

Współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka Sindbad,
MOPS i innymi instytucjami

Cały rok szkolny

Pedagog we współpracy z
wychowawcami

18

Pierwsze
spotkanie w roku
szkolnym
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Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 (środa)

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021

Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr

5 stycznia 2022

Rada klasyfikacyjna

12 stycznia 2022

Rada podsumowująca pracę w I semestrze 2020/21

26 stycznia 2022

Ferie zimowe

14 lutego - 27 lutego 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022

Egzamin ósmoklasisty:
− egzamin z języka polskiego,
− egzamin z matematyki,
− egzamin z języka angielskiego.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
klas I - VII

24 - 26 maja 2022

Ostateczny termin wystawienia ocen za II semestr

8 czerwca 2022

Rada Klasyfikacyjna

15 czerwca 2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022

Rada podsumowująca rok szkolny 2020/2021

29 czerwca 2022

Dni ustawowo wolne w roku szkolnym 2020/2021
Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada 2021 (poniedziałek)

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2021 (czwartek)

Trzech Króli

6 stycznia 2022 (czwartek)

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

3 maja 2022 (wtorek)

Boże Ciało

16 czerwca 2022 (czwartek)

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, kalendarz roku szkolnego
2021/2022 został uzupełniony o dodatkowe dni wolne od zajęć.
Dzień wolny po Święcie Niepodległości

12 listopada 2021 (piątek)

Dzień wolny po Święcie Trzech Króli

7 stycznia 2022 (piątek)

Dzień wolny pomiędzy świętami majowymi

2 maja 2022 (poniedziałek)

Egzaminy klas ósmych

24 - 26 maja 2022

Dzień wolny po święcie Bożego Ciała

17 czerwca 2022 (piątek)

19

Załącznik nr 2

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022
środa – od godziny 17:00
zebranie rozpoczynające/ organizacyjne rok szkolny
2021/2022
zebranie informacyjne w trakcie roku szkolnego
2021/2022
zebranie podsumowujące I półrocze roku szkolnego
2021/2022

8 września 2021
10 listopada 2021
19 stycznia 2022

zebranie informacyjne w trakcie roku szkolnego
2021/2022

9 marca 2022

zebranie podsumowujące II półrocze roku szkolnego
2021/2022

11 maja 2022

Konsultacje rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi w klasie
środa – od godziny 17:00
13 października 2021
10 grudnia 2021 /informacja o ocenie niedostatecznej/
13 kwietnia 2022
W związku z pandemią terminy zebrań z rodzicami i konsultacji mogą ulec zmianie.

20

RODZAJ
DZIAŁAŃ

TERMIN

Budowanie strategii
wychowawczej i
korygującej dla
uczniów z
zaburzeniami
zachowania

pierwsza środa
miesiąca

Konferencje
szkoleniowe według
kalendarza posiedzeń
RP

druga środa
miesiąca

Zewnętrzne
wspomaganie rozwoju

Spotkania w ramach
zespołów

ODPOWIEDZIALNY

UWAGI DO
REALIZACJI

Marzena Malaka

spotkanie 1 grudnia i 1
czerwca - konsultacje przed
wystawieniem ocen z
zachowania

dyrektor

Terminy w załączniku

Spotkanie
Sabina Furgoł
wprowadzające
(tylko dla
pracujących na
podstawie
programowej) - 8
września godz.
15.00; 29 września
spotkanie z
zespołem nauczania
wczesnoszkolnego i
przedszkolnego; 6
października
spotkanie z
zespołem
pracującym w
klasach 4-8; 20
października spotkanie z
zespołem nauczania
wczesnoszkolnego i
przedszkolnego;
kolejne spotkania
trzecia środa
miesiąca
potwierdzane na
bieżąco (17
listopada, 15
grudnia, 19
stycznia)
lider zespołu
czwarta środa
miesiąca

21

na pierwsze spotkanie każdy
uczestnik zabiera podstawę
programową oraz
podręcznik + ćwiczenia (do
jednej wybranej klasy)

uwaga! plan szkoleń uległ
modyfikacji
spotkanie 29 września jest
dla całej Rady
Pedagogicznej

Protokoły spotkań u
lidera zespołu do wglądu
dyrektora.

Załącznik nr 3

Termin

Najważniejsze zadania
Przedstawienie nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole
Koncepcja pracy szkoły 2021 - 2026 Organizacja roku szkolnego 2021/22
Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
Przydzielenie opiekunów stażu oraz przypomnienie procedur
Przypomnienie Prawa oświatowego oraz regulaminów i procedur, które
zaczną obowiązywać w nowym roku szkolnym w zespole: między innymi
omówienie zmian w regulaminach i procedurach, zmiany w PSO na czas
pracy zdalnej
Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/22 i programu
wychowawczo profilaktycznego (uchwała)
Przedstawienie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć oraz zadań
dodatkowych (uchwała) - ze szczególnym uwzględnieniem właściwej
organizacji zajęć WDŻ.
Zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania – wnioski nauczycieli
i opinia (uchwała) rady pedagogicznej
Zapoznanie z wykonanymi pracami remontowo-modernizacyjnymi w
szkole i sprawozdaniem z przeglądu obiektów należących do szkoły

30 sierpnia 2021

Omówienie kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny
2021/22. Plan nadzoru pedagogicznego (uchwała).
Omówienie opracowania planów pracy: do zajęć godzin dyrektorskich,
świetlicy, biblioteki, wolontariatu, SU, pedagoga, logopedy, psychologa,
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,
rewalidacyjnych, doradztwa zawodowego i zespołów zadaniowych.
Powołanie zespołów do zadań statutowych i komisji.
Przyjęcie harmonogramu dyżurów,
Uaktualnienie i wprowadzenie nowych regulaminów i procedur również
dotyczących bezpieczeństwa.
Przypomnienie o zestawieniu wzrostów i przygotowanie naklejek na stoliki

1 września 2021
Realizacja zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego (uchwała).
Nagroda Burmistrza – opiniowanie.

22

Przyjęcie (uchwała) planu pracy szkoły na rok szkolny i programu
wychowawczo profilaktycznego
Zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenia – lider WDN
Uaktualnienie dokumentów na stronie szkoły
Przypomnienie zasad RODO
Zaopiniowanie kandydatury wicedyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu.
13 października

Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego w SP 5 na rok 2022
Opiniowanie planu finansowego na rok 2022 Uchwała (załącznik projektu
planu finansowego).
Konkursy przedmiotowe omówienie
Analiza egzaminu ósmoklasisty

10 listopada

Kontrola dzienników.
Współpraca z rodzicami
Przyznanie przez RP ewentualnych dostosowań dla uczniów piszących
egzamin ósmoklasisty

8 grudnia

Omówienie wystawienia proponowanych ocen niedostatecznych i
przeanalizowanie pomocy udzielanej uczniom w ramach podniesienia
efektywności pracy dydaktycznej.

12 stycznia

Konferencja klasyfikacyjna

26 stycznia

Podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w I półroczu.
Sprawozdania: pedagoga, logopedy, psychologa, opiekuna biblioteki i
świetlicy i z pracy zespołów.
Wyniki działań w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Wnioski z nadzoru pedagogicznego. Ustalanie sposobu wykorzystania
wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.
Organizacja rekolekcji wielkopostnych.
Przygotowania do Dnia Otwartego.

9 lutego

Jubileusz budynku szkoły.
Przygotowanie do rekrutacji.
Egzaminy próbne.

9 marca

Przyjęcie arkusza organizacyjnego.

13 kwietnia

Szkolenie członków komisji egzaminacyjnej.
Ewaluacja wewnętrzna realizacji zadań programu
wychowawczo-profilaktycznego - wykreślono zmiana przepisów
oświatowych

23

11 maja
15 czerwca

Przypomnienie zasad oceniania i systematyczność wpisów do dziennika.
Omówienie wystawiania proponowanych ocen niedostatecznych.
Konferencja klasyfikacyjna.
Omówienie zakończenia roku szkolnego.

29 czerwca 2022

Zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy dydaktycznej i
wychowawczej w II półroczu.
Sprawozdania: do zajęć godzin dyrektorskich, świetlicy, biblioteki,
wolontariatu, SU, pedagoga, logopedy, psychologa, zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,
rewalidacyjnych i doradztwa zawodowego i z pracy zespołów.
Wyniki działań w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Wnioski z nadzoru pedagogicznego. Ustalanie sposobu wykorzystania
wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.
Opiniowanie wniosków o stypendia dla uczniów zdolnych.
Opiniowanie szkolnego zestawu podręczników i materiałów dydaktycznych

Załącznik nr 4

MIESIĄC

WYDARZENIE

FORMA
REALIZACJI
z uwzględnieniem
nauki zdalnej

TERMIN
WYKONANIA

ODPOWIEDZIALNY
– JEDNA OSOBA

wrzesień

Dzień kropki

Grupowe zajęcia
rozwijające
kreatywność

15.09.2021

K. Górniok

Dzień
przedszkolaka

Świętowanie i
zabawy

20.09.2021

K. Greń

Spotkanie z
policjantem

Wizyta policjanta
lub spotkanie
online

wrzesień

S. Czyż

Powitanie jesieni

Przywitanie
nowej pory roku

23.09.2021

E. Wójcik

Pasowanie na
przedszkolaka

Występ z
udziałem
rodziców lub
nagranie filmu

październik

październik

24

K. Greń

Spektakl Teatru
Kokon

Przedstawienie
teatralne możliwość online

październik

K. Górniok

Narodowe Święto
Niepodległości

Pogadanka,
przybliżenie
historii, praca
plastyczna

10.11.2021

P. Francuz

Dzień pluszowego
misia

Świętowanie,
zabawy ruchowe

25.11.2021

S. Czyż

Mikołajki

Spotkanie z
Mikołajem

06.12.2021

E. Wójcik

Powitanie Zimy

Przywitanie
nowej pory roku

22.12.2021

P. Francuz

Grupowa Wigilijka

Spotkanie przy
opłatku

grudzień

K. Górniok

styczeń

Dzień Babci i
Dziadka

Występ z
udziałem
dziadków lub
nagranie
przedstawienia

styczeń

K. Greń

luty

Walentynki

Fotobudka, praca
plastyczna

14.02.2022

S. Czyż

Bal Karnawałowy

Bal, zabawy
taneczne

luty

E. Wójcik

Tłusty czwartek

Zapoznanie z
tradycją, praca
plastyczna

24.02.2022

P. Francuz

Dzień Otwarty

Nagranie filmu
promocyjnego lub
zorganizowanie
dnia otwartego
stacjonarnie

marzec

K. Górniok, K. Greń

Powitanie Wiosny

Przywitanie
nowej pory roku

21.03.2022

K. Górniok

Dzień zespołu
Downa

Zapoznanie z
cechami
charakterystyczny

23.03.2022

K. Greń

listopad

grudzień

marzec

25

mi, zachęcenie do
ubioru dwóch
różnych skarpetek
kwiecień
maj

maj

czerwiec

Dzień sportu

Zabawy ruchowe,
konkurencje na
boisku

06.04.2022

S. Czyż

Dzień Ziemi

Przedstawienie
postawy
proekologicznej

22.04.2022

E. Wójcik

Konstytucja 3 Maja

Pogadanka,
przybliżenie
historii, praca
plastyczna

29.04.2022

P. Francuz

Dzień Strażaka

Wizyta strażaka
lub wycieczka do
strażnicy

04.05.2022

K. Górniok

Dzień bibliotekarza
i biblioteki

Wizyta w
szkolnej
bibliotece

07.05.2022

K. Greń

Dzień dziecka

Piknik w
ogrodzie

1.06.2022

S. Czyż

Dzień mamy i taty

Występ z
uczestnictwem
rodziców lub
nagranie
przedstawienia

czerwiec

E. Wójcik

Powitanie Lata

Przywitanie
nowej pory roku

20.06.2022

P. Francuz

FORMA
REALIZACJI
z uwzględnieniem
nauki zdalnej

TERMIN
WYKONANIA

ODPOWIEDZIALNY
– JEDNA OSOBA
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MIESIĄC

WYDARZENIE

26

wrzesień

Dzień Przedszkolaka

Powitanie jesieni

Owocowy dzień

Spotkanie z
Policjantem
październik
Dzień pieczonego
ziemniaka

listopad

Zabawy
integracyjne

21.09.2021

Jolanta Sieroń

Wielozmysłowe
poznawanie
świata wg J.
Kielina

24.09.2021

Bronisława
Noszczyk

27.09.2021

Joanna Cieślar

wrzesień

Aleksandra Jucha

Zabawy
kształtujące
zdrowe nawyki
żywieniowe
Wizyta policjanta
lub spotkanie
online
Impreza
integracyjna w
plenerze
uzależniona od
pogody

Pasowanie na
przedszkolaka

Uroczystość
przedszkolna

Spotkanie z
leśnikiem

Spacer
edukacyjny do
pobliskiego lasu

Szkoła do hymnu

Kształtowanie
postaw
patriotycznych

Dzień zdrowego
śniadania

Dzień pluszowego
misia

Warsztaty
kulinarne
promujące
zdrowe nawyki
żywieniowe
Zabawy
integracyjne
27

październik

Aleksandra Jucha

październik

Bronisława
Noszczyk
Joanna Cieślar

październik

Aleksandra Jucha

10.11.2021

Bronisława
Noszczyk

15.11.2021

Aleksandra Jucha

25.11.2021

Joanna Cieślar

grudzień

Mikołajki
Powitanie zimy

styczeń

spotkanie
opłatkowe

Dzień Babci i
Dziadka

Uroczystość
przedszkolna w
przedszkolu lub
nagranie
programu
artystycznego

Walentynki

kwiecień

maj

Poranny krąg
wg J. Kielina

Wigilijka

luty

marzec

Spotkanie z
Mikołajem

Dzień
życzliwości,
dobroci i
uśmiechu

06.12.2021

Aleksandra Jucha

22.12.2021

Bronisława
Noszczyk

23.12.2021

Jolanta Sieroń

styczeń

wszystkie
nauczycielki

14.02.2022

Aleksandra Jucha

Bal przebierańców

Impreza
integracyjna

luty

Jolanta Sieroń

Powitanie wiosny

Zielony Dzień wielozmysłowe
poznawanie
świata

22.03.2022

Bronisława
Noszczyk

Eko-ludek

konkurs
plastyczny

marzec

Joanna Cieślar

Śniadanie
wielkanocne

Spotkanie przy
wielkanocnym
stole

13.04.2022

Bronisława
Noszczyk

Dzień małego
ekologa

Światowy Dzień
Ziemi - akcja
sprzątania świata

22.04.2022

Aleksandra Jucha

Kwiatek dla
przedszkola

Akcja ukwiecania
terenu wokół
przedszkola

kwiecień

Jolanta Sieroń

Dzień małego
patrioty

Obchody świąt
patriotycznych

29.04.2022

Bronisława
Noszczyk

Dzień strażaka

Spotkanie ze
strażakami w

05.05.2022

Jolanta Sieroń

28

przedszkolu lub
plenerze

czerwiec

Dzień Mamy i Taty

Prezentacja
programu
artystycznego z
wręczeniem
upominków

26.05.2022

Jolanta Sieroń

Cudowna przyroda

Rodzinny
konkurs
fotograficzny

maj

Joanna Cieślar

Międzynarodowy
Dzień Dziecka

Impreza
integracyjna
- gry i zabawy
sportowe w
ogrodzie
przedszkolnym

01.06.2022

Aleksandra Jucha

Jubileusz 50-lecia
szkoły

Impreza
środowiskowa
całej społeczności
Lipowca

11.06.2022

Jolanta Sieroń

Poranny krąg

22.06.2022

Bronisława
Noszczyk

Powitanie lata

Załącznik nr 6

MIESIĄC

WYDARZENIE

FORMA
REALIZACJI
z uwzględnieniem
nauki zdalnej

TERMIN
WYKONANIA

IX/X

Dzień Pieczonego
ziemniaka

plener

wrzesień/
październik

M. Popek
A. Jucha

II

Bal Karnawałowy

hol szkolny,
zabawy taneczne

14-27.02.

E. Wójcik
J. Sieroń

V

Cudowna przyroda

Rodzinny konkurs
fotograficzny

maj

J. Cieślar

29

ODPOWIEDZIALNY

VI

Piknik z okazji Dnia
Dziecka

zabawy
świeżym

na

czerwiec

S. Czyż
B. Noszczyk

Załącznik nr 7

MIESIĄC

wrzesień

październik

WYDARZENIE

FORMA
REALIZACJI
z uwzględnieniem
nauki zdalnej

TERMIN
WYKONANIA

ODPOWIEDZIALNY

Rozpoczęcie roku
szkolnego

Akademia

1 września

Sylwia Sobik, Sandra
Czyż, Marzena Malaka

Przygotowanie
wyborów SU oraz
opiekuna SU

kampania i
wybory
powszechne

15-29 września

Renata Swoboda

Międzynarodowy
Dzień Kropki

zajęcia
plastyczne, gry
i zabawy ruchowe

15.09.2021

Sylwia Kozieł Kręcichwost
Sylwia Sobik
Jolanta Postrzednik

Światowy
Dzień Tabliczki
mnożenia

Konkurs w klasie/
online

1.10.2021

Agata Szajter

Dzień Edukacji
Narodowej

akademia

14 październik

Sylwia Kozieł Kręcichwost
Sylwia Sobik

Pasowanie na Ucznia

listopad

grudzień

styczeń

uroczystość wg 14 października
tradycji szkolnej

Jolanta Kowalska
Małgorzata Heller

Dzień postaci z bajek

5 listopada

opiekun SU

Rocznica Odzyskania
Niepodległości

10 listopada

Czesław Marcjasz

22 grudnia 2021

Anna Niemiec
Marzena Malaka
Katarzyna Gabrych

Spotkanie
Świąteczno-Noworoc
zne

spektakl
słowno-muzyczny,
może być on line

Dzień Babci i
Dziadka

Program
okolicznościowy
30

21 stycznia

Jolanta Kowalska
Małgorzata Heller
Anna Tarasz

Bal „Choinka
Noworoczna”

Dzień Bezpiecznego
Internetu

Luty

marzec

Bal dla kl. 1-3
Bal dla kl.4-8

wrzesień

8 lutego 2022

Tomasz Postrzednik

gry i zabawy
językowe, quizy

11.02.2022 lub
28.02.2022

Sylwia Kozieł Kręcichwost
Sylwia Sobik

Dzień Otwarty
Szkoły i Przedszkola

otwarcie
obchodów
jubileuszowych

luty

Zespół do spraw
jubileuszu

22 marca 2022

Tomasz Postrzednik

Światowy Dzień
Książki

konkursy, quizy,
scenka, ogłoszenie
wyników
konkursu “Mistrz
lektur”

25 kwietnia 2022

Tomasz Postrzednik
Jolanta Postrzednik
Anna Niemiec
Agata Szajter
Sonia Gawlas
Marzena Malaka

Dzień Ziemi

Akademia

20 kwiecień

Sonia Gawlas
Jolanta Postrzednik

29 kwietnia

Czesław Marcjasz

26 maja

Jolanta Kowalska
Małgorzata Heller
Anna Tarasz

Jubileusz 50 lecia
budynku szkoły

11 czerwca

Sonia Gawlas
Małgorzata Cieślar
Czesław Marcjasz

Zakończenie roku
szkolnego

24 czerwca

Katarzyna Gabrych
Sonia Gawlas

Rozpoczęcie roku
szkolnego

1 września

Magdalena Kubala

Konstytucja 3 Maja

czerwiec

Samorząd
Uczniowski
Rada Rodziców

Międzynarodowy
Dzień Języka
Ojczystego

Dzień Nowych
Technologii w
Edukacji

kwiecień

maj

luty

Dzień Matki, Dzień Program
Ojca, Dzień Dziecka okolicznościowy
- DZIEŃ RODZINY

Załącznik nr 8

31

Nazwa zajęć

Przedział
wiekowy

Termin

Osoba
odpowiedzialn
a

Uwagi

Zajęcia teatralne

klasy 4 - 8

poniedziałe
k, lekcja 6

Sylwia Kozieł Kręcichwost

zajęcia
prowadzone
cyklicznie co
dwa tygodnie na
zmianę z
klubem
polonistycznym

poniedziałe
k, lekcja 6

Izabela Zwias

klub
polonistyczny

Zajęcia
muzyczne

klasy 1 - 3

Zajecia
kreatywneplastyczne

wszystkie
klasy

Gry planszowe i
nie tylko

Klasy 1-3

piątek, 6
lekcja

Agata Szajter

warsztaty
rękodzieła
“Mały Artysta”

klasy 4 -8

wtorek, 6
lekcja

Małgorzata
Cieślar

zajęcia będą
prowadzone
cyklicznie - raz
w tygodniu

kółko biblijne

klasy 4 -8

Małgorzata
Cieślar

zajęcia będą
prowadzone
przed
konkursami
religijnymi WKB i KWB
JONASZ

kółko BRD

klasa 4 i 5-8

Małgorzata
Cieśla

zajęcia będą
prowadzone
przed
konkursem
BRD i przed
egzaminem na
kartę
rowerową

Bajkowe
spotkania

klasy 1-3

Małgorzata
Heller

Zajęcia
odbywać się
będą na
zmianę z
zabawami z
elementami
kodowania - co
drugi tydzień.

Sylwia Sobik

wtorek - 6
lekcja

32

Zabawy z
elementami
kodowania

klasy 1-3

wtorek - 6
lekcja

Małgorzata
Heller

Zajęcia
odbywać się
będą na
zmianę z
bajkowymi
spotkaniami co drugi
tydzień.

Literka do
literki, cyferka
do cyferki zajęcia
rozwijające

klasa 2

środa - 6
lekcja

Małgorzata
Heller

Zajęcia
dedykowane
dla uczniów
kl.2 w ramach
wsparcia w
nauce oraz w
ramach
przygotowania
do konkursów
- 1 godz.
tygodniowo

Zajęcia
literackie z
elementami
warsztatów
teatralnych

Klasy 4-6

piątki,
godz. 7.00

Anna Niemiec

Zajęcia będą
odbywały się
zamiennie. (1 i
3 piątek
miesiąca grupa
młodsza, 2 i 4
grupa starsza)

środa,
godz. 7.00

Anna Niemiec

I semestr przyg. do
konkursu; II
semestr przyg. do
egzaminu

Sonia Gawlas

Zajęcia o
tematyce
ekologicznej,
ciekawostki
geograficzne,
doświadczenia
i zajęcia w
ogródku
meteorologicz
nym

Marzena
Malaka

Zajęcia
promujące ideę
wolontariatu,

Klasy 7-8

Zajęcia
klasy 7-8
przygotowujące klasa 8
do konkursu
przedmiotoweg
o z języka
polskiego oraz
przygotowanie
do egzaminu
ósmoklasisty
Zajęcia
rozwijające z
geografii i
przyrody

klasy 4-6

Koło
Wolontariatu

klasy 4-8

do
ustalenia z
uczniami

33

Klub języka
angielskiego

klasy 4-6
klasy 7-8

klasy 4-6 I i III
wtorek
miesiąca
(lekcja 7)

Jolanta
Postrzednik

akcje
charytatywne

Katarzyna
Gabrych

Zajęcia będą
miały na celu
przygotowanie
do konkursów
oraz
nastawione
będą głównie
na rozwijanie
słownictwa

klasy 7-8 II i IV
poniedział
ek (godz.
7.10)
Zajęcia
klasa 8
przygotowujące (chętni
do egzaminu
uczniowie)
ósmoklasisty z
języka
angielskiego

godz. 7.10
- dzień do
ustalenia

Katarzyna
Gabrych

Rozpoczęcie
zajęć w II
semestrze

Zajęcia
algorytmiczno robotyczne,
realizacja
projektu CMI

około 10
osób (klasa
4, 5, 6)

do
ustalenia 2 godz.
lekcyjne,
jeden raz
w
tygodniu

Tomasz
Postrzednik

październik
2021 - maj
2022 (w sumie
48 godz.
lekcyjnych)

Zajęcia
plastyczne

klasa 4-8

Jolanta
Postrzednik

Zajęcia będą
miały na celu
przygotowanie
do konkursów
plastycznych.

Anna Tarasz

Zajęcia
wspomagające
uczniów z
trudnościami
w opanowaniu
treści
programowych

,,Wiem , umiem klasa 3
potrafię “

wtorek 5
lekcja

,,Sprawne ręce , klasa 3
sprawny
umysł”

rod

zajęcia
rozwijające
uzdolnienia
muzyczne ,
plastyczne
oraz
34

przygotowanie
do konkursów.
“Mogę i chcę”

klasa 1

środy - 6
lekcja

Jolanta
Kowalska

“Ekomatik”

klasa 1

czwartki5 lekcja

Jolanta
Kowalska

konsultacje
j.niemiecki

klasy 7,8

konsultacje z
fizyki

Zajęcia
wspomagające
uczniów z
trudnościami
w opanowaniu
treści
programowych
zajęcia
rozwijające
uzdolnienia
matematyczne
zaj.stacjonarne
w piątki godz.
7.05 lub online

wg potrzeb Beata
Zielonka

czwartek
godz. 7:15

klasy 7,8

Wioleta Banot

Załącznik nr 9

Nazwa
PROJEKT
FALOCHRON

Termin

Dla kogo?

Osoba
odpowiedzialna

Cały rok

uczniowie
klas 4 -8

Marzena Malaka,,
Anna Niemiec,
Tomasz Postrzednik

PROJEKT JUBILEUSZ
SZKOŁY

cały rok

całe
środowisko

Sonia Gawlas

DWUJĘZYCZNOŚĆ W
PRZEDSZKOLU INNOWACJA

cały rok

przedszkole

wszystkie
przedszkolanki

Innowacja
pedagogicznawykorzystanie pomocy
edukacyjnej

cały rok
szkolny

klasa III

Anna Tarasz

INNOWACJA
KAMISHIBAI

35

Czesław Marcjasz

Uwagi
Realizacja przy
wsparciu Ośrodka
Metis

,,Ekomatik”kontynuacja z ubiegłego
roku
PROJEKT - LEKCJA
ENTER

cały rok

nauczyciele

osoby realizujące
projekt

,,ZWYKŁA WODA NIEZWYKŁA MOC” projekt ekologiczny.

cały rok

klasa 2

Małgorzata Heller

INNOWACJA
Pielęgnowanie kultury
góralskiej - ŚLĄSK
CIESZYŃSKI MOJA
MAŁA OJCZYZNA

cały rok

klasy 6 - 8

Czesław Marcjasz

Załącznik nr 10

Nazwa

Termin

Przedział
wiekowy

Osoba
odpowiedzialna

Konkurs “Mistrz
lektury”

3 lutego 2022

Klasy 4-8

Anna Niemiec

Kangur
matematyczny

Marzec/kwiec
ień 2022

Klasy 2-8

Agata Szajter

Miejski Konkurs
Recytatorski
Szkół
Podstawowych

marzec/kwieci
eń 2022

Miejski Konkurs
Recytatorski
Szkół
Podstawowych

marzec/kwieci
eń

Miejski Konkurs
Wiedzy “Wiem,
bo chcę”

maj/czerwiec

Międzynarodow
y Konkurs
Plastyczny

Sonia Gawlas
klasy 4 - 8

klasy 1-3

Sylwia Kozieł Kręcichwost

Jolanta Kowalska
Małgorzata Heller
Anna Tarasz

klasy 1-3

Jolanta Kowalska
Małgorzata Heller
Anna Tarasz

listopad/maj

klasy 1-3

Jolanta Kowalska
Małgorzata Heller

36

Uwagi

Konkurs
wewnątrzszkolny

Anna Tarasz

,,Mieszkam w
Beskidach”

Jolanta Postrzednik

klasy 1-3

Miejskie
konkursy
plastyczne

Jolanta Kowalska

Zgodnie z
miejskim
harmonogram
em

Małgorzata Heller
Anna Tarasz
Jolanta Postrzednik
klasy 1-3

Jolanta Kowalska

Inne wybrane z
ofert
Zgodnie z
przychodzących regulaminami
do szkoły
konkursy
Konkurs
przedmiotowy z
języka polskiego

Małgorzata Heller
Anna Tarasz
Jolanta postrzednik

klasy 7-8

Anna Niemiec

Konkurs
Zgodnie z
klasy 6-8
przedmiotowy z regulaminami
geografii

Sonia Gawlas

Konkurs
przedmiotowy z
matematyki

Zgodnie z
klasy 7-8
regulaminem

Agata Szajter

Konkurs
przedmiotowy z
języka
angielskiego

zgodnie z
klasy 7-8
regulaminem

Katarzyna Gabrych

Konkurs z języka marzec 2022
angielskiego Mistrz
angielskiej
ortografii

klasy 4-8

Katarzyna Gabrych

konkurs
wewnątrzszkolny

Konkurs języka
angielskiego Mistrz słówek w
roku szkolnym
2021 / 2022

ogłoszenie
wyników
czerwiec
2022

klasy 4-8

Katarzyna Gabrych

konkurs
wewnątrzszkolny

styczeń 2022
- maj 2022

uczestnicy koła
CMI

Tomasz Postrzednik

Ogólnopolska
olimpiada
informatyczna
CMI

37

Ogólnopolski
Konkurs Języka
Angielskiego
FOX

marzec /
kwiecień
2022

klasy 3-8

Katarzyna Gabrych

Wojewódzki
październik/
Konkurs Biblijny listopad

klasy 4 -8

Małgorzata Cieślar

Międzynarodowy grudzień /
Ekumeniczny
styczeń
KWB Jonasz

klasy 3-8

Małgorzata Cieślar

Turniej
Bezpieczeństwa
ruchu
Drogowego

klasy 5 -8

Małgorzata Cieślar

klasy 4-8

Magdalena Kubala

marzec /
kwiecień

zawody sportowe zgodnie z
kalendarzem

dokładne
informacje po
spotkaniu które
odbędzie się we
wrześniu 2021 i
zależne od reżimu
sanitarnego

Załącznik nr 11

Miejsce i cel
wycieczki

Termin

Grupa

Osoba/y
odpowiedzialna

Uwagi

Teatr “Banialuka” w
Bielsku Białej lub Teatr
im. A. Mickiewicza w
Cieszynie - zwiedzanie
i udział w spektaklu.

Terminy
ustalone zostaną
po udostępnieniu
przez teatr
repertuaru.

klasy 1-3

Małgorzata
Heller

Wyjazdy zależne
od reżimu
sanitarnego.

Teatr “Banialuka” w
Bielsku Białej lub Teatr
im. A. Mickiewicza
w Cieszynie

terminy zależne
od ofert teatrów

klasy 4 - 8

Sylwia Kozieł Kręcichwost

udział zależny
od wytycznych
sanitarnych

Kino w Bielsku-Białej
(Cinema City, Helios)
lub kino w Cieszynie
(Cinema City)

Terminy zależne
od bieżącego
repertuaru.

klasy 4-8

Anna Niemiec

Wyjazdy zależne
od reżimu
sanitarnego.

Geosfera w Jaworznie terenowa gra
przyrodnicza

październik
2021

klasy 6-8

Sonia Gawlas
Katarzyna

Wyjazd zależny
od reżimu
sanitarnego

38

Gabrych Agata
Szajter
Zamek w Ogrodzieńcu,
osada na Górze Birów,
Pustynia Błędowska “Spacer przez epoki –
od neolitu po
współczesność”

marzec/
kwiecień 2022

klasy 6-8

39

Sonia Gawlas
Katarzyna
Gabrych Agata
Szajter

Wyjazd zależny
od reżimu
sanitarnego

