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PLAN PRACY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PUŁAWACH 

                                                                                        na rok szkolny  2020/2021 

 

 

 

Podstawa prawna planu: 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2017 poz. 59) 

3. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 . 

4. Wnioski i wytyczne do pracy z ubiegłego roku szkolnego  podjęte na posiedzeniu  Rady Pedagogicznej  z dnia 19 czerwca 2020 roku  

5. do realizacji w roku szkolnym 2020/2021. 

6. Wewnątrzszkolne prawo oświatowe (Statut; Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2018 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017 poz.1658) 

 

Wnioski Kuratora Oświaty zostały uwzględnione w Planie Pracy Szkoły 
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* Forma realizacji dostosowana do sytuacji epidemicznej 

 

OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 

Zarządzanie strategiczne 1. Zorganizowanie  posiedzeń  zespołów   zadaniowych  w celu: 

a) określenia kryteriów i harmonogramu  ewaluacji wewnętrznej 

przewidzianej do realizacji w roku szkolnym  2019/2020 

b) opracowania  programów szkoły na bazie ubiegłorocznych 

wniosków, 

c) opracowania testów wewnętrznych zgodnie z Regulaminem 

Badań Osiągnięć Edukacyjnych  uczniów dla oddziałów   

 I  i II etapu edukacyjnego.  

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej 

 

 

 

Zespoły  do opracowania programów szkoły 

 

Zespoły diagnostyczne 

Wrzesień 

 

 

 

Sierpień, Wrzesień 

 

Wrzesień, Listopad, Styczeń/ Luty,  Kwiecień, Maj 

 

OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 

Wewnątrzszkolny system 
zapewniania jakości 

 

1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej  z,, Planem  nadzoru 

pedagogicznego  dyrektora  szkoły na rok szkolny  2020/2021” 

oraz z wnioskami za rok szkolny 2019/2020. 

2. Przedstawienie  Radzie Pedagogicznej sprawozdania  i wniosków 

do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 wynikających  z realizacji 

,,Planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021- I i II 

semestr”. 

3. Zapoznanie  uczniów i rodziców z wynikami  wewnętrznych badań  

osiągnięć  edukacyjnych uczniów prowadzonych w  oddziale 0 A 

jako diagnoza szkolna oraz wynikami testu rocznego 

przeprowadzonego  w klasach :I A,B, III A, III B,  IV A, B,C VII A, B, 

C, D, E i VIII  B , C ,D, E  badającego  zdobytą  wiedzę    i 

umiejętności uczniów w zakresie  standardów egzaminacyjnych. 

4. Przeprowadzenie  wśród nauczycieli,  rodziców  i uczniów  ( na 

losowo wybranej grupie) ankiety dotyczącej  realizacji  Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego oraz ankiety dotyczącej 

zagadnień  związanych z ewaluacją wewnętrzną. 

5. Posumowanie osiągnięć uczniów w ramach Szkoły Odkrywców 

Talentów. 

dyrektor 

 

dyrektor 

 

 

 

 

wychowawcy klas na zebraniach z rodzicami 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, zespoły zadaniowe,  

zespoły ewaluacyjne 

 

 

R. Szelewicka -Karolik 

Wrzesień 

 

Styczeń, Czerwiec 

 

 

 

 

Październik, Maj 

 

 

 

 

 

 

Styczeń,  Maj, Czerwiec 

 

 

 

Czerwiec 
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OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 

Promocja 1. Upowszechnianie i prezentowanie osiągnięć  szkoły w formie: 

a) publikacji w prasie, audycji w radiu  i  telewizji lokalnej,  

b) udziału w przeglądach i festiwalach*, 

c) reklamy wśród przedszkolaków (oferta Szkoły w formie 

broszury) , 

d) zajęć otwartych prowadzonych dla przedszkolaków i 

rodziców*, 

e)   Dnia Promocji Szkoły. * 

f) mediach społecznościowych- na stronie Facebook  

g) organizowanie  Spotkania Najlepszych, * 

h) zapraszanie władz miasta Puławy oraz  sponsorów na 

uroczystości szkolne. * 

2. Pozyskiwanie dla szkoły sponsorów i  sojuszników wspierających 

jej działalność poprzez : 

a) organizowanie  kiermaszy świątecznych  lub innych 

związanych z działalnością szkoły (w szkole lub poza szkołą)*  

b) współpracę  z  Urzędem Miasta, Puławskim Ośrodkiem 

Kultury-Domem Chemika, Galerią Zieloną innymi 

instytucjami*.  

dyrektor, nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, nauczyciele 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

 

OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 

Nauczyciele 1.  Przydział  nauczycielom obowiązków i zadań oraz czynności 

dodatkowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami  

i umiejętnościami. 

2. Wykorzystanie  kwalifikacji zawodowych  i doświadczeń    

nauczycieli   w ramach : 

a) prowadzonych lekcji otwartych ( WDN), 

b) zebrań zespołów przedmiotowych i innych  zespołów 

zadaniowych  zgodnie z przyjętym harmonogramem  

c) prowadzenia szkoleniowych rad pedagogicznych, 

d) zajęć  pozalekcyjnych oraz zajęć z programu ,,Alternatywa” 

dyrektor 

 

 

 

 

nauczyciele prowadzący lekcje otwarte 

przewodniczący zespołów przedmiotowych, 

 

 

dyrektor ,firmy zewnętrzne, nauczyciele 

Sierpień 

 

 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 

Wrzesień – Czerwiec 

 

Wrzesień – Czerwiec 
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3. Przeprowadzenie pogadanek i warsztatów z uczniami na temat 

efektywnych sposobów nauki. 

4. Wzmocnienie współpracy międzyzespołowej, 

 

prowadzący 

dyrektor, nauczyciele 

 

Wrzesień – Czerwiec 

OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 

Warunki działalności szkoły 1. Wzbogacanie  księgozbioru biblioteki szkolnej o: 

a) literaturę metodyczną dla nauczycieli, 

b) nowości wydawnicze, 

c) kanon lektur szkolnych, 

d) czasopisma. 

2. Doposażenie  bazy szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny                   

i programy komputerowe ( w miarę otrzymanych środków 

finansowych ).  

3. Zakup pomocy dydaktycznych. 

4. Wykorzystanie obiektów sportowych i placu zabaw. 

5. Zmiana systemu dystrybucji podręczników- zakup kodów. 

dyrektor, nauczyciel biblioteki 

 

 

 

 

dyrektor, nauczyciele 

 

 

dyrektor, 

nauczyciele 

dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciel biblioteki 

Wrzesień – Czerwiec  

 

 

 

 

Wrzesień - Czerwiec 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 

Wrzesień – Czerwiec 

 

 

OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo 
pracy  
 

1. Praca zespołu do spraw rozwiązywania problemów związanych z 

zagrożeniem COVID-19. 

2. Prowadzenie  działań w ramach Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego 

3. Zapoznanie lub przypomnienie  uczniom o obowiązujących                   

w szkole regulaminach , przestrzeganiu bezpieczeństwa w szkole    

i jej otoczeniu oraz w drodze do szkoły i  ze szkoły do domu. 

4. Realizowanie  wśród dzieci tematyki  prozdrowotnej i profilaktyki 

uzależnień . 

5. Szkolenia z zakresu bhp. 

6. Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych. 

nauczyciele, dyrektor, wicedyrektorzy 

 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

dyrektor, nauczyciele 

nauczyciele 

Wrzesień – Czerwiec  

 

Wrzesień – Czerwiec  

 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

wrzesień 

 

wrzesień 

Wrzesień - Czerwiec 
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7. Promowanie  zdrowego stylu życia poprzez : 

        a)kontynuację  akcji ,,Mleko w szkole”,* 

        b)kontynuację  akcji ,, Owoce w szkole”,* 

        c) realizacja programu Akademia  Bezpiecznego Puchatka 

        d) gimnastykę  śródlekcyjną, 

 
 

nauczyciele 

 

 

 

Wrzesień - Czerwiec 

 

 

OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 

Kierowanie szkołą, obieg informacji 1. Usprawnienie  systemu uzyskiwania i obiegu informacji między 

uczniami – rodzicami – nauczycielami poprzez dziennik 

wychowawczy, dziennik elektroniczny oraz  spotkania                        

z  rodzicami. 

2. Zachęcanie  uczniów do aktywnego   udziału w pracach  na rzecz 

szkoły i realizowania zadań  zgodnie z  planem pracy: 

a) Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, 

b) Scholii, 

c) Koła Biblijnego 

d) Klubu  Europejskiego, 

e) Klubu Przyjaciół Biblioteki 

f) Samorządu Uczniowskiego 

3. Doskonalenie  systemu  gromadzenia  badań  i przetwarzania 

danych statystycznych poprzez aktualizację Biuletynu Informacji 

Publicznej, prowadzenie strony internetowej szkoły  oraz dziennika 

elektronicznego. 

4.Zakładka dla nauczycieli na stronie internetowej szkoły. 

6.Strefa Dobrych Praktyk na  stronie internetowej szkoły 

7.Prowadzenie strony internetowej szkoły. 

8. Prowadzenie profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook.. 

9. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli z obsługi i możliwości 

programu Office 365 i narzędzi aplikacji Teams. 

wychowawcy  oddziałów  0-VIII 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

pracownik administracji, sekretarka, 

administrator dziennika elektronicznego,  Kinga 

Sołtan – Miazga, Anna Pajurek 

wychowawcy 

 

 

Kinga Sołtan – Miazga 

 

Ewa Kowalczyk, Justyna Rutkowska 

dyrektor, nauczyciele 

 

dyrektor 

Wrzesień – Czerwiec 

 

 

 

Wrzesień – Czerwiec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrzesień – Czerwiec 
 
 

Wrzesień – Czerwiec 

Wrzesień – Czerwiec 

Wrzesień – Czerwiec 

Wrzesień – Czerwiec 

 
 
 
 

Sierpień 2020 r. 
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OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 

Programy nauczania 1. Opracowanie   na bazie złożonych przez nauczycieli  wniosków          

o dopuszczenie wybranych programów nauczania do 

poszczególnych przedmiotów „ Szkolnego  zestawu  programów  

nauczania dla I i II etapu edukacyjnego.  

nauczyciele 

wicedyrektorzy 

dyrektor 

 

Przyjęty w sierpniu 2020r. 

OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 

Organizacja procesu kształcenia 1. Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych. 

2. Rozwijanie  zainteresowań  i szczególnych  uzdolnień 

uczniów: 

a) zgodnie z ustalonym kalendarzem imprez na rok szkolny* 

b) poprzez uczestniczenie w zawodach sportowych 

odbywających się wg kalendarza  Szkolnego Związku 

Sportowego,* 

c) poprzez udział uczniów  w przedmiotowych konkursach  

organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,  

d) poprzez uczestnictwo uczniów  w zajęciach  pozalekcyjnych, 

e) przez udział w różnorodnych konkursach szkolnych                         

i pozaszkolnych.  

2. Wspomaganie  efektywności  procesu  nauczania- uczenia się 

dzięki : 

 a) wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych podczas 

realizacji  treści z podstawy programowej, 

         b) zorganizowaniu  zajęć pozalekcyjnych 

        c) uczestnictwu uczniów  w programie ,,Alternatywa”, 

        d) doposażeniu  pracowni w multimedia, 

        e) realizacji  zadań w obrębie  WDN, 

        f) stałemu monitorowaniu postępów dzieci od kl.0 do VIII, 

        g) dostosowaniu metod i form  pracy z dziećmi posiadającymi  

        opinie i orzeczenia z PPP 

        h) opracowanie i realizacja innowacji pedagogicznych 

i) korzystanie w procesie edukacyjnym  z narzędzi i zasobów 

nauczyciele, dyrektor 

 

nauczyciele 

 

nauczyciele wychowania fizycznego 

 

 

nauczyciele kl. IV-VIII 

 

nauczyciele klas I-III oraz IV-VIII 

nauczyciele klas 0-VIII 

 

 

 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

nauczycie realizujący program ,,Alternatywa” 

 

dyrektor 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele (zgodnie z rejestrem innowacji) 

 

Wrzesień – Czerwiec  

 

Wrzesień – Czerwiec  

 

Wrzesień – Czerwiec  

 

 

Wrzesień – Czerwiec  

 

Wrzesień – Czerwiec 

Wrzesień – Czerwiec 

 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

Wrzesień – Czerwiec 

Wrzesień – Czerwiec 

 

Wrzesień – Czerwiec 

Wrzesień – Czerwiec 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 
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cyfrowych 

j) stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktyczno- 

wychowawczym 

 k) stosowanie metod i narzędzi kształcenia na odległość- 

Microsoft Teams  

3. Opracowanie szczegółowego regulaminu oceniania podczas 

nauczania zdalnego. 

4. Prowadzenie  działań  promujących  czytelnictwo w formie: 

a) zajęć z Koła Przyjaciół  Biblioteki, 

b) comiesięcznych rankingów czytelnictwa w klasach 

(najlepszy czytelnik, najlepiej czytająca klasa), 

c) uczestnictwa w spotkaniach autorskich w Bibliotece 

Miejskiej*, 

d) opracowanych podsumowań na  najlepszą dziesiątkę 

czytelników  w  danym  roku szkolnego, 

e) propagowania konkursów związanych m.in.  z literaturą  

( konkursy czytelnicze, plastyczne, poetyckie) o zasięgu 

miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, 

f) udział w akcjach czytelniczych rekomendowanych przez 

,,Cała Polska czyta dzieciom”, 

g) Udział w akcji „Narodowe czytanie” 

h) zorganizowania kącika  książek polecanych  dzieciom     

i rodzicom, 

i) gazetek tematycznych, 

j) zorganizowania  kiermaszu książek 

k) pasowanie dzieci z kl. I na czytelnika, 

l) wzbogacania  księgozbioru w nowości wydawnicze, 

m) systematycznej  analizy  potrzeb czytelników oraz 

zakupu książek, 

n) ekspozycji  nowości wydawniczych.* 

wybrani nauczyciele 

nauczyciele 

 

dyrektor, nauczyciele 

 

dyrektor, nauczyciele 

 

 

 

nauczyciel biblioteki 

nauczyciel biblioteki 

 

nauczyciele 

 

nauczyciel biblioteki 

 

wychowawcy kl.0- VIII 

 

 

 

nauczyciel biblioteki 

nauczyciele 

 

nauczyciel biblioteki 

 

Wrzesień – Czerwiec 

Wrzesień – Czerwiec 

 

w razie potrzeby 

 

w razie potrzeby 

Wrzesień – Czerwiec 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 
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OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 

Przebieg procesu kształcenia 1. Omówienie  na pierwszych zajęciach  i godzinie  wychowawczej   

zasad wewnątrzszkolnego systemu  oceniania. 

2. Zawarcie  kontraktów  z uczniami  kl.0-VIII .Ujęcie  w nich  punktów 

dotyczących właściwego  zachowania się na lekcjach i starannego 

przygotowywania do nich. 

3. Zapoznanie   uczniów   z  zasadami oceniania z poszczególnych 

przedmiotów. 

4. Analiza osiągnięć uczniów na poszczególnych etapach kształcenia 

wychowawcy klas  

 

wychowawcy klas  

 

  

nauczyciele przedmiotów  

 

dyrektor 

Wrzesień – Czerwiec 

 

Wrzesień 

 

 

Wrzesień 

 

Czerwiec 

   OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 
 

Efekty kształcenia 1. Ocena   poziomu  wiedzy i umiejętności uczniów  oraz  ich 

zachowania poprzez prowadzenie  obserwacji diagnozujących, 

kontrolno-oceniających ,doradczo -doskonalących, obserwacji,  

uroczystości zgodnie z harmonogramem obserwacji. Stosowanie 

oceniania wspierającego na każdej jednostce lekcyjnej. 

2. Omówienie  z uczniami i rodzicami wyników  z  diagnozy osiągnięć 

edukacyjnych uczniów przeprowadzonych  w formie testów na 

wstępie nauki oraz  po klasie 0,  I, III, IV, VII i VIII w roku szkolnym 

2020/2021. 

3. Omówienie  z uczniami wyników konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

4. Uczestnictwo  uczniów  w innych konkursach . 

5. Średnia ocena szkoły za I i II semestr roku szkolnego 2020/2021. 

6. Typowanie  uczniów  na Spotkanie Najlepszych*.  

7. Typowanie uczniów do stypendiów za naukę (Sybilla Naukowa,  

Nagroda  Prezydenta Miasta Puławy, stypendium sportowe). 

 

dyrektor 

wicedyrektorzy 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy klas 

zespół  diagnostyczny 

 

 

nauczyciele 

 

 

dyrektor 

nauczyciele, 

Rada Pedagogiczna 

 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

 

 

Październik, Maj 

 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

 

Styczeń, Czerwiec 

Styczeń, Czerwiec 

Styczeń, Czerwiec 

OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 
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Praca wychowawcza, 
profilaktyczna i opiekuńcza  
 
 

1. Prowadzenie  działań  w ramach  pedagogizacji  rodziców  zgodnie 

z przyjętym harmonogramem. 

2. Prowadzenie  działań  wychowawczo-profilaktycznych                            

i opiekuńczych  wobec uczniów  zgodnie z przyjętym 

harmonogramem . 

3. Promowanie  wartości, których nośnikami są symbole narodowe 

i szkolne poprzez zorganizowanie obchodów ważnych rocznic oraz 

wydarzeń wg ustalonego harmonogramu . 

4. Realizowanie  zadań zgodnie z  planem pracy Samorządu 

Uczniowskiego. 

5. Rozpoznanie  środowiska  wychowawczego  i potrzeb w zakresie 

opieki wśród rodziców  uczniów  oddziałów 0- VIII. 

6. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz określenie 

form  pomocy dla uczniów  objętych pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną. 

7. Realizacja założeń  Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

8. Wsparcie nauczyciela wspomagającego 

9. Podejmowanie działań wychowawczych dot. problemów 

społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych 

i ochrony środowiska  

 

 

wychowawcy, pedagog, psycholog 

 

nauczyciele 

pedagog, psycholog 

 

nauczyciele 

 

 

opiekunowie SU 

 

Wychowawcy oddziałów 0-VIII, pedagog 

 

Dyrektor, wychowawcy, 

 

 

Nauczyciele, pedagog/psycholog 

nauczyciele, wychowawcy, M.Kamińska,  

J. Szychowska 

M. Admczyk - Szebska, K.Sołtan-Miazga, J. 

Murat 

wychowawcy 

Wrzesień – Czerwiec 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

Wrzesień – Czerwiec 

Wrzesień – Czerwiec 

 

Wrzesień – Czerwiec 

OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 

Efekty pracy 
wychowawczej, 
profilaktycznej i opiekuńczej 
 

1.Omówienie  na godzinach  wychowawczych zadań  wynikających                       

z  realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.  

2.Przeprowadzenie  ewaluacji  Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego . 

3.Przeprowadzenie  diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców 

w zakresie pomocy wychowawczej i psychologiczno-pedagogicznej. 

wychowawcy,  pedagog 

 

wytypowani nauczyciele, pedagog 

 

pedagog,  wychowawcy uczniowie 

rodzice 

Wrzesień – Czerwiec 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNI CZAS REALIZACJI 
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Współpraca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Organizacja regularnych spotkań z rodzicami. 

2. Współpraca z Radą Rodziców. 

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

• -z  władzami miasta, 

• -współpraca z policją ,strażą miejską, strażą pożarną 

• -Współpraca ze Szkołą Muzyczną, 

• -współpraca z ośrodkami kultury, 

• - współpraca z lokalnymi mediami, 

• - współpraca  z  instytucjami miejskimi i powiatowymi. 

Dyrektor, nauczyciele 

 

  

  

 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 

 

 

 

 
OBSZAR 

 

 

ZADANIA 

 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

 

CZAS REALIZACJI 

 
Szkoła otwarta 

1. Organizacja współpracy  z przedszkolami, innymi szkołami 

podstawowymi, szkołami  zawodowymi.* 

 
 

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciel doradztwa 

zawodowego 

 

Wrzesień – Czerwiec 
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A. Pedagogizacja rodziców. 

Lp. Tematyka Rodzice 
uczniów klas 

Odpowiedzialny Termin 

1 Tematyka pedagogizacji rodziców: 
 

1.  Jak dbać o swoje zdrowie w czasie pandemii 

koronawirusa? 

2. Role wychowawcze rodziców oraz potrzeby psychiczne 

dziecka. 

3. Bezpieczeństwo dziecka w kontakcie z komputerem i 

internetem. 

4. Jak ważny jest czas dla dziecka? 

5. Napoje energetyzujące- jak bardzo szkodzą dzieciom i 

młodzieży? 

6. Dopalacze- niebezpieczna pułapka. 

7. Jak przebrnąć przez okres dojrzewania dziecka? 

8. Znaczenie obowiązków w wychowaniu dziecka. 

 
 

Kl. 0-VIII 
 
 

Kl.0-VIII 
 
 
 

Kl. 0-VIII 
 
 

Kl. 0-VIII 
 

Kl.0-VIII 
 

 
Kl. IV-VIII 

 
Kl. 0- VIII 

 
Kl. 0- VIII 

 
 

Wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

 
 
 
 

 
 

Zgodnie  z  
harmonogramem  

zebrań  z rodzicami 

 

C. Działania prozdrowotne wobec dzieci. 

 

Lp. Tematyka Klasa Odpowiedzialny Termin 

1 Zasady ochrony zdrowia i profilaktyka w czasie epidemii Covid-19. 0  - VIII Wychowawcy, 
nauczyciele, 

pielęgniarka szkolna 

Cały rok 

2 Profilaktyka próchnicy zębów, higiena jamy ustnej – akcja 
fluoryzacyjna 

0 – VIII pielęgniarka szkolna Cały rok 

3  Higiena  osobista  0-VIII Wychowawcy kl.0-VIII Cały rok 

3 Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach Kl. IV- VIII specjaliści z zewnątrz w  wyznaczonym 
terminie 

4 Między nami kobietkami – problemy okresu dojrzewania (program 
edukacyjny dla dziewcząt firmy Procter & Gamble ) 

VI specjalista z zewnątrz II półrocze 

6 Zdrowe odżywianie-realizacja treści z Programu Wychowawczo 
Profilaktycznego. 

Kl.0 -VIII Wychowawcy klas Cały rok 

7 Zajęcia terapii logopedycznej 0-III logopeda Cały rok 

9 Realizacja programu Wychowanie do życia w rodzinie IV-VIII E.Bielawska M.Sikora, 
M. Bełczyk 

Cały rok 

10 Udział uczniów w konkursach o tematyce zdrowotnej 0 - VIII Nauczyciele Cały rok 

 

B. Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021. 

 

LP. TERMIN ZEBRANIA: 
 

UWAGI 

1 Do  15 września 2020  r. Zebranie z rodzicami. 

2   20- 22 października 2020 r. Zebranie z rodzicami. 

3  01- 03 grudnia 2020 r. Zebranie z rodzicami.  
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4    26- 28 stycznia 2021 r. Zebranie semestralne. 

5   16- 18 marca 2021 r. Zebranie z rodzicami 

6   31 maja i  1 czerwca 2021 r. Zebranie z rodzicami. Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen  rocznych  .Podpisanie przez 
rodziców propozycji ocen ,w tym ocen niedostatecznych. 

 

                                                                                                                   

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 
 
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 
 

Początek roku szkolnego 1 września 2020 r. (wtorek) 

Egzamin próbny kl. 8 XI- XII 2020 r. 

Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 grudnia 2020 r.  

 

 

Ferie zimowe 

 

1 lutego - 14 lutego 2021 r. 

Województwa: lubelskie, łódzkie, 

podkarpackie, pomorskie, śląskie. 

 

Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. 

 

Egzamin próbny kl. VII (język polski, 

język angielski, matematyka, historia, 

biologia, chemia, fizyka, geografia) 

maj 2021 

Egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27 maja 2021 r. 

 

Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r. 

Wakacje 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r. 
 
 

 

1. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny  2020-

2021  stanowi odrębny dokument  Szkoły. 

 

 


