
Plan

pracy szkoły

na rok szkolny 2022/23

Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku



Plan opracowany został w oparciu o:

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

2. Plan nadzoru pedagogicznego  na rok szkolny 2022/2023.

3. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju pracy Szkoły Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku

4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2021/2022.

Spis treści zawartych w planie. 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
a/ Zarządzanie i organizacja
b/ Działalność dydaktyczna
c/ Działania wychowawcze i opiekuńcze
d/ Współpraca ze środowiskiem lokalnym  i promocja szkoły

II. Kalendarium roku szkolnego 2022/2023
III. Harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktycznych
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I. Obszar: Zarządzanie i organizacja

Lp. Zadanie Odpowiedzialny Termin

1. Przydział obowiązków służbowych wszystkim 
pracownikom.

Dyrektor szkoły Sierpień

2. Opracowanie „Rocznego planu pracy szkoły”. Wicedyrektor, zespół wychowawczy szkoły Sierpień/do 15 września

3. Opracowanie „Programu wychowawczo- 
profilaktycznego szkoły”.

Zespół do spraw opracowania, modyfikowania „Programu 
wychowawczo- profilaktycznego szkoły”.

Wrzesień

4. Tworzenie i monitorowanie pracy zespołów 
przedmiotowych i zadaniowych.

Dyrektor/wicedyrektor szkoły Cały rok

5. Zachęcanie nauczycieli do realizowania innowacji 
pedagogicznych.

Dyrektor szkoły/wicedyrektor Cały rok

6. Aktualizacja dokumentów szkoły  i dostosowanie ich 
do obowiązującego prawa.

Dyrektor szkoły, zespół do spraw nowelizacji i ewaluacji 
statutu.

Sierpień/wrzesień

7. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego. Dyrektor szkoły/wicedyrektor szkoły Do 15 września

8. Pełnienie nadzoru pedagogicznego. Dyrektor/wicedyrektor szkoły Cały rok

9. Opracowanie programu realizacji doradztwa 
zawodowego.

Pedagog szkolny, doradca zawodowy wrzesień

10. Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia 
zawodowego.

Dyrektor /wicedyrektor szkoły Wrzesień

11. Opracowanie arkusza organizacji szkoły. Dyrektor szkoły Do końca kwietnia

12. Przygotowanie i organizacja przebiegu egzaminu Dyrektor/wicedyrektor szkoły Maj
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ósmoklasisty.

13. Monitorowanie wdrażania  podstawy programowej 
kształcenia ogólnego.

Dyrektor szkoły/ wicedyrektor szkoły Cały rok

14. Współpraca z  instytucjami. Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele i pracownicy Cały rok

15. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły. Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele  i pracownicy 
niepedagogiczni.

Cały rok

16. Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych 
stopni awansu zawodowego.

Dyrektor szkoły.

Opiekunowie  stażu.

Cały rok

17. Dbanie o aktywny udział rodziców    w życiu szkoły. Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele Cały rok

18. Monitorowanie działań wynikających z realizowanych 
w szkole innowacji, programów i projektów.

Dyrektor szkoły, koordynatorzy Cały rok

19. Wymiana doświadczeń, lekcje koleżeńskie, rady 
szkoleniowe.

Dyrektor szkoły, nauczyciele Wg harmonogramu

20. Pozyskiwanie środków na poprawę infrastruktury i 
wyposażenie pomieszczeń szkolnych.

Dyrektor szkoły, Rada Rodziców Cały rok

22. Organizowanie pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w szkole.

Dyrektor szkoły, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog,  
specjaliści

Cały rok

23. Organizowanie  pomocy uczniom ze SPE Dyrektor szkoły, wicedyrektor/pedagog szkolny, pedagog 
specjalny, psycholog, wychowawcy, nauczyciele

Cały rok

24. Zapewnienie bezpiecznych  i higienicznych warunków 
pracy   i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem 
zaleceń MZ, GIS oraz MEiN dotyczących pandemii 
COVID-19.

Dyrektor szkoły

Cały rok
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Zał.1 Formy realizacji obszaru -Zarządzanie i organizacja

Forma realizacji Odpowiedzialny Termin

Opracowanie kryteriów oceniania na dany rok szkolny Przewodniczący zespołu przedmiotowego Wrzesień

Szkolne zestawienie programów nauczania G.Piatczyc-Wójtowicz Wrzesień

Wykaz podręczników, ćwiczeń na nowy rok szkolny R. Panasik ( kl. IV- VIII) Czerwiec

Wykaz podręczników, ćwiczeń na nowy rok szkolny oraz wyprawka 
pierwszoklasisty D. Saskowska (kl.I-III) Czerwiec

Zbieranie i wprowadzanie danych do SIO E.Brant Cały rok

Wykaz sukcesów dydaktycznych w I oraz II półroczu I. Jarosz I/II półrocze

Wykaz sukcesów sportowych w I oraz II półroczu I.Kochanowska I/II półrocze

Administrator Librusa R.Jakóbczak, M.Melnyk Cały rok

Przygotowanie i bieżąca  modyfikacja rozkładu lekcji
B.Ejsmont,R.Jakóbczak,M.Melnyk,R.Szuszkiewicz, 
K.Tałałaj Cały rok

Przygotowanie i bieżąca modyfikacja dyżurów międzylekcyjnych A.Borkowska, A.Małkowska Cały rok

Miesięczne zestawienia frekwencji na lodowisku. R. Szuszkiewicz X - III

Miesięczne zestawienia frekwencji na basenie B.Biała Cały rok

Monitorowanie wizyt przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z ofertą 
promocyjną w kl. ósmych

I. Arasimowicz III-V
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Prace w komisjach rekrutacyjnych ( klasy I oraz sportowe)
G.PiatczycWójtowicz, B.Sudnikiewicz, A.Piotrowski,
K.Maksimowski,J.Zabłocka,R.Jakóbczak III-VI

Prace w komisji rekrutacyjnej do świetlicy A.Grymuza,I.Jarosz,A.Czechowska VI,VIII

Protokoły z posiedzeń RP M.Wójcik, M.Ostrowska Cały rok

Projektowanie i drukowanie dyplomów E.Brant Cały rok

Drukowanie świadectw Kl.I-III D.Saskowska, W.Bujnowska VI

Drukowanie świadectw Kl.IV-VI L.Biały VI

Drukowanie świadectw kl. VII-VIII J.Aleksiejczuk VI

Organizacja koncertów muzycznych  (stacjonarne oraz zewnętrzne) A.Czechowska Wg potrzeb

Zbieranie, wydawanie podręczników szkolnych E.Brant
IX/VI oraz 
wg potrzeb

Organizacja szkoleń wewnętrznych stacjonarnych, online B.Ejsmont Wg potrzeb

Organizacja spotkań z rodzicami Dyrektor szkoły/wicedyrektor
Wg 
kalendarza

II  Obszar: Działalność dydaktyczna

Lp. Zadanie Odpowiedzialny Termin

1. Realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Dyrektor/wszyscy 
nauczyciele

Cały rok

2. Realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym Dyrektor/wszyscy Cały rok
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2022/2023. nauczyciele

3. Podejmowanie działań innowacyjnych w szkole. Nauczyciele Cały rok

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

Dyrektor/wszyscy 
nauczyciele, pedagog 
szkolny, pedagog specjalny.

Cały rok

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

Wszyscy nauczyciele Cały rok

6. Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem. Bibliotekarz/wszyscy 
nauczyciele, bibliotekarz

Cały rok

7. Organizowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych. Dyrektor/przewodniczący 
zespołów

Cały rok

8. Indywidualizowanie pracy   z uczniem. Wszyscy nauczyciele Cały rok

9. Organizowanie oraz udział  w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach 
sportowych.

Wszyscy nauczyciele Cały rok

10. Uwzględnianie w pracy z uczniem zaleceń zawartych w opiniach  i orzeczeniach PPP. Wszyscy nauczyciele Cały rok

11. Diagnozy uczniów klasy Nauczyciele Wg 
harmonogramu

12. Badanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Nauczyciele wyznaczonych 
przedmiotów

Wg 
harmonogramu

13. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów; określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań   i 
uzdolnień uczniów.

Wszyscy nauczyciele, 
pedagog szkolny, specjalny

Cały rok

14. Kontrola właściwego  i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli. Dyrektor 
szkoły/wicedyrektor

Cały rok

15. Wspieranie uczniów klas VII i VIII w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Dyrektor szkoły, doradca Cały rok
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zawodowy, pedagog

16. Systematyczna ewaluacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, dokonywanie 
niezbędnych modyfikacji w celu uzyskania maksymalnej efektywności   i podniesienia 
poziomu jakości pracy szkoły.

Dyrektor szkoły, nauczyciele Cały rok

17. Profilaktyka uzależnień. Nauczyciele, pedagog 
szkolny

Cały rok

Zał.2. Formy realizacji z obszaru –Działalność dydaktyczna

Forma realizacji obszaru Odpowiedzialny Termin

Koordynowanie pracy w zespołach przedmiotowych

A.Arasimowicz
K.Tałałaj
R.Budziński
J.Obolewicz
D.Saskowska
A.Ciborowska
I.Kochanowska Cały rok

Diagnozy edukacyjne kl.I-III Wychowawcy kl.I-III
Wg 
harmonogramu

Diagnozy edukacyjnej kl.IV-VIII Nauczyciele przedmiotów
Wg 
harmonogramu

Przeprowadzenie egzaminów próbnych z przedmiotów egzaminacyjnych
Nauczyciele kl. VIII przedmiotów 
egzaminacyjnych III

Zajęcia logopedyczne  i terapia logopedyczna B.Brzozowska-Futyma Cały rok
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Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z j.angielskiego T.Cecen Cały rok

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki K.Tałałaj, R.Jakóbczak Cały rok

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z j.polskiego A.Ilnicka,M.Wójcik,M.Grygiencza Cały rok

Zajęcia z terapii pedagogicznej

J.Zabłocka- kl.IV
M.Melnyk-kl.V,VI
I.Jarosz-kl.VII
B.Sudnikiewicz-kl.VIII
M.Ostrowska-kl.VIII Według planu

Zespoły wspierające ucznia o SPE

J.Janyszko
D.Saskowska
M.Ratka
I.Kochanowska,
J.Aleksiejczuk
I.Arasimowicz

IX,III, w 
zależności od 
potrzeb

Przygotowanie uczniów do konkursu KO z j.polskiego A.Ilnicka 14 XI 2022

Przygotowanie uczniów do konkursu KO z j.angielskiego M.Grygiencza 16 XI 2022

Przygotowanie uczniów do konkursu KO z matematyki K.Tałałaj 15 XI 2022

Przygotowanie uczniów do konkursu KO z historii I.Arasimowicz 21 XI 2022

Przygotowanie uczniów do konkursu KO z chemii A.Borkowska 24 XI 2022

Przygotowanie uczniów do konkursu KO z fizyki M.Ksieniewicz 22 XI 2022

Przygotowanie uczniów do konkursu KO z geografii M.Melnyk 23 XI 2022

Przygotowanie uczniów do konkursu KO z informatyki L.Biały 25 XI 2022
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Projekt edukacyjny „Wieczór poezji – 4 pory roku” (Jesień) M.Ostrowska X/XI 2022

Organizacja Języka Ojczystego Nauczyciele polskiego 21 II2023

Organizacja Dnia Teatru Nauczyciele polskiego 27 III 2023

Regionalny konkurs ortograficzny „Gżegżółka” M.Wójcik Wg terminarza

Konkurs recytatorski klas IV-VII M.Ostrowska III/IV

Konkurs recytatorski klas I-III D. Saskowska III/IV

Koordynowanie  Ogólnopolskiego Konkursu Synapsik D. Saskowska Wg terminarza

Koordynowanie Ogólnopolskiego Konkursu Orzeł Edukacji 
Wczesnoszkolnej  J. Zabłocka

I półrocze/II 
półrocze

Organizacja szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków T. Cecen IX

Organizacja ogólnopolskiego konkursu Memory Master dla klas IV-VIII I.Kostyła XI/ IV

Konkursy projektowe z języków obcych – kl.VII-VIII T.Cecen,M.Grygiencza,I.Kostyła,J.Obolewicz IX

The Bat Kid I.Kostyła, M.Grygiencza V

Przygotowanie konkursu Wyzwanie- Quizizz Challenge T.Cecen X

Konkurs j.niemieckiego kl.VII-VIII J.Obolewicz V

Innowacja pedagogiczna kl.VI Sketchnoting- notatka z lekcji K.Tałałaj X-V

Konkurs Mistrz liczby π K.Tałałaj 14 III

Kangur matematyczny R.Jakóbczak III
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Konkurs Mistrz matematyki kl. IV-VI K.Tałałaj III/IV

Organizacja Światowego Dnia  Tabliczki mnożenia K.Tałałaj X

Koordynowanie  Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego KRĄG E.Słowikowska XI-XII

Przygotowanie konkursu z historii o Tytuł Mistrza Klas IV i VIII I. Arasimowicz IV-V

Twierdza Boyen-historia mojej małej Ojczyzny-konkurs dla klas VI. E.Słowikowska XII

Historia ukryta w nazwach giżyckich ulic-konkurs dla klas IV-VIII. E.Słowikowska I

Historia moją pasją -konkurs dla klas V. E.Słowikowska V-VI

Mistrz Historii dla klas V,VI. E.Słowikowska V-VI

Historyczna Zgadula -konkurs dla klas II E.Słowikowska VI

Konkurs z informatyki "Mistrz komputera" klasy VII-VIII L.Biały IV

Konkurs z informatyki "Bezpieczni w sieci" klasy IV-VI L. Biały XII

Organizacja szkolnego konkursu Mistrz klawiatury  R.Budziński, J.Aleksiejczuk XI/XII

Organizacja szkolnego konkursu Informatyka kl. IV-VI;VII-VIII L.Biały, R.Budziński, J.Aleksiejczuk III/IV

Udział w pokazach popularnonaukowych z fizyki M. Ksieniewicz Wg propozycji

Organizacja Szkolnego Konkursu "Mistrz fizyki" dla klas 7-8 M. Ksieniewicz V-VI

Organizacja Szkolnego Konkursu "Mistrz geografii" dla klas 5-8 M. Melnyk III/IV

Organizacja konkursu ogólnopolskiego z geografii M.Melnyk Wg zgłoszeń
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Konkurs czytelniczy- Najlepiej czytająca klasa. E.Brant VI

Konkurs czytelniczy- Czytelnik roku E.Brant VI

Akcja- Podaruj książkę bibliotece E.Brant III

Planszówki w bibliotece E.Brant lX

Akcja- Starsi czytają młodszym E.Brant X

Akcja - Mała książka wielki człowiek - klasy I. E.Brant I

Organizacja Szkolnego Konkursu Biblijnego dla kl. IV D. Borawska II pólrocze

Organizacja Konkursu Maryjnego D. Borawska II półrocze

Organizacja Szkolnego Konkursu Piosenki Religijnej kl.I-VII G.Piatczyc-Wójtowicz III

Koordynowanie konkursu "Mój szkolny kolega z misji" A. Ożga-Bobowska X-V

Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową J.Aleksiejczuk II pół

Przygotowanie konkurs BRD J.Aleksiejczuk II pół

Koordynowanie projektu Laboratorium Przyszłości J.Aleksiejczuk Cały rok

Koordynowanie projektu Aktywnej Tablicy A.Ciborowska Cały rok

Przeprowadzenie turnieju singli siatkarskich kl.VI K.Maksimowski/I.Kochanowska III

Przeprowadzenie turnieju singli siatkarskich kl.IV K.Maksimowski/I.Kochanowska IV

Organizacja turnieju Dwa ognie kl.IV A.Piotrowski/R.Szuszkiewicz X
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Organizacja rozgrywek Rzutki kl.V R.Budziński XI/XII

Przeprowadzenie turnieju siatkówki kl.VII-VIII R.Budziński V/VI

Przygotowanie trójboju LA kl.V-VI A.Piotrowski/R.Szuszkiewicz VI

Konkurs dla klas 1-3 na Najpiękniejszą kartkę walentynkową. I.Jarosz, A.Grymuza, B. Sudnikiewicz II

Konkurs plastyczny na kartkę z okazji świąt Bożego Narodzenia K. Dąbrowska, G. Ratka XII

Konkurs dla klas 4-8 na najpiękniejszą kartkę walentynkową A. Małkowska, A. Borkowska luty

Akcja charytatywna Pomóż bezdomnym kotom przetrwać zimę I. Kostyła XI /IV

III Obszar: Działalność wychowawczo- opiekuńcza

Lp. Zadania Odpowiedzialny Termin

1. Realizacja działań określonych w „Programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły na 
rok 2022/23”.

Dyrektor/wicedyrektor/wszyscy 
nauczyciele

Cały rok

2. Monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów. Pedagog szkolny,  wychowawcy Cały rok

3. Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły. Dyrektor szkoły/nauczyciele Cały rok

4. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z agresją: psychiczną, fizyczną,
słowną.

Psycholog/wszyscy nauczyciele Cały rok

5. Organizowanie akademii  i imprez szkolnych, wycieczek, warsztatów, spotkań z 
ciekawymi ludźmi zgodnie z procedurami.

Wszyscy nauczyciele Cały rok

6. Współpraca  z rodzicami, pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami i instytucjami w 
celu wzmocnienia roli wychowawczej szkoły.

Dyrektor szkoły ,wszyscy 
nauczyciele

Cały rok
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7. Dbanie o właściwe przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego członka 
demokratycznego państwa poprzez doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun SU Cały rok

8. Propagowanie wolontariatu poprzez udział w akcjach dobroczynnych. Opiekun  SKC Cały rok

9. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Nauczyciele, wychowawcy klas, 
higienistka szkolna

Cały rok

10. Podjęcie działań promujących pozytywne wzorce zachowań. Zespół wychowawczy, wszyscy 
pracownicy szkoły

Cały rok

11. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Wszyscy nauczyciele Cały rok

12. Propagowanie edukacji regionalnej. Wszyscy nauczyciele Cały rok

13. Wspomaganie rozwoju dziecka na każdym etapie. Nauczyciele, pedagog szkolny, 
psycholog

Cały rok

14. Organizowanie opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wychowawcy klas/pedagog 
szkolny

W miarę potrzeb

15. Rzetelne i planowe wykonywanie swoich obowiązków związanych     z wychowaniem i 
opieką nad dziećmi.

Wszyscy nauczyciele Cały rok

16. Kultywowanie  ceremoniału szkolnego oraz tradycji szkolnych, lokalnych i narodowych. Dyrektor/wszyscy nauczyciele Cały rok

17. Propagowanie zachowań proekologicznych. Opiekun LOP, wszyscy nauczycie Cały rok

18. Budowanie przyjaznego klimatu w szkole, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci
i uczniów. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania ich 
godności i praw.

Dyrektor szkoły, wszyscy 
pracownicy

Cały rok

19. Rozwijanie samorządności, przedsiębiorczości wśród uczniów Opiekun SU „Pszczółka” Cały rok

20. Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych, religijnych, rasowych i
światopoglądowych.

Dyrektor/wszyscy nauczyciele Cały rok
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Zał.3 Formy realizacji obszaru-Działalność wychowawczo- opiekuńcza

Forma realizacji Odpowiedzialny Termin

Udział w miejskich obchodach upamiętniających ważne wydarzenia 
historyczne

Dyrektor szkoły/przedstawiciele Grupy 
Sztandarowej Wg terminarza

Monitorowanie frekwencji uczniów Wychowawcy, pedagog szkolny Cały rok

Wspieranie wychowawcy klasy poprzez 
mediacje,interwencje,konsultacje,porady Pedagog,psycholog Cały rok

Współpraca z instytucjami w działaniach wychowawczych na rzecz 
uczniów Pedagog,psycholog Cały rok

Diagnozy wychowawcze Wychowawcy,pedagodzy,psycholog Cały rok

Organizacja zajęć wdż jako wsparcie roli wychowawczej rodziny A.Ożga-Bobowska, Wrzesień/luty

Kampania informacyjno-wspierająca dla rodziców nt profilaktyki 
zdrowia psychicznego E.Jaszcz

Organizacja uroczystych apeli  według ceremoniału szkolnego R.Szuszkiewicz IX,X,VI

Organizacja apelu z okazji Święta Szkoły ( w tym pasowanie 
pierwszoklasistów, ślubowanie członków SU) SU/A.Borkowska, wych.klas I X

Przygotowanie akcentu słowno-muzycznego z okazji DEN M.Wójcik/SU X

Przeprowadzenie akcji szkolnej  – Z kulturą za pan brat –zał.3.1 A.Ilnicka,D.Dąbrowska,A.Ciborowska,W.Bujnowska X,I,III,VI

Organizacja obchodów dnia  praw i obowiązków ucznia/dziecka-zał.3.2 B.Biała,K.Szymańska,R.Panasik,M.Melnyk XI

Przeprowadzenie akcji- Walka z hałasem- zał.3.3
I.Jarosz,D.Saskowska,J.Aleksiejczuk, T.Cecen, 
E.Jaszcz Wg grafiku
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Apel z okazji 11 listopada kl.I-III D.Saskowska IX

Apel z okazji 11 listopada kl.IV-VIII M.Melnyk IX

Apel z okazji 3 Maja kl.I-III W.Bujnowska IV/V

Apel z okazji 3 Maja kl.IV-VIII R.Panasik IV/V

Misterium bożonarodzeniowe A.Ożga-Bobowska/D.Borawska XII/I

Organizacja półzimowiska Chętny nauczyciel I/II

Działalność  LOP R.Panasik Cały rok

Działalność  SKC D.Borawska Cały rok

Działalność SKO J.Janyszko/A.Małkowska Cały rok

Szkolna organizacja Spółdzielni Uczniowskiej „Pszczółka” K.Tałałaj Cały rok

Działanie Samorządu szkolnego A.Borkowska Cały rok

Udział w akcji  wielkanocna palma Wychowawcy klas/katecheci III

Organizacja akcji charytatywnych na rzecz zwierząt
- Pomóż bezdomnym kotom przetrwać zimę, pomoc bezdomnym 
zwierzetom ze schroniska w Pudwągach I.Kostyła,T.Cecen,M.Grygiencza XI-XII, I-II

Konkurs Październik miesiącem oszczędzania J. Janyszko/A.Małkowska X

Organizacja szkolnych obchodów Dnia Świętego Patryka T. Cecen III

Konkurs plastyczny dla klas 4-8 - Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych A. Małkowska, A. Borkowska, A. Ciborowska V
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Dzień walki z depresją- konkurs plastyczny kl.6-8,(gazetka szkolna z 
cytatami- parter) K. Dąbrowska, M. Ratka 23 II 2023

Udział nauczycieli specjalistów w obchodach Dni Godności 
Niepełnosprawnych specjaliści Wg terminarza

Zorganizowanie eventu  Zaświeć się na niebiesko n-le współorganizujący proces kształcenia IV

Organizacja konkursu plastycznego Agresji mówimy NIE – kl.I-III;IV-VIII W.Bujnowska, J.Adamska XI

Przygotowanie spotu profilaktycznego Zwalczajmy hejt E.Jaszcz II

Zorganizowanie warsztatów - Jak radzić sobie ze stresem przed 
egzaminami ósmoklasisty E.Jaszcz IV/V

Zorganizowanie wydarzenia Żywa Biblioteka – spotkanie z 
uzależnionym, innej narodowości, niepełnosprawnym, rodzicem 
autystyka E.Jaszcz Cały rok

Kontynuowanie programu Trzymaj formę R.Szuszkiewicz Cały rok

Koordynowanie  profilaktyki czerniaka kl.VII-VIII A.Ciborowska I półrocze

Profilaktyka  zdrowotna prowadzona przez higienistkę szkolną:
-fluoryzacja zębów kl. I-VI
-realizacja programu Radosny uśmiech, radosna przyszłość – higiena 
jamy ustnej kl. II
-realizacja programu Nie pal proszę –kl.V
-profilaktyka zapobiegania chorobom odkleszczowym –kl.I-VIII
-Pogadanki profilaktyczne :troska o zdrowie, higiena osobista, 
zapobieganie przenoszeniu chorób brudnych rąk, przeziębieniowych- 
kl.I-VIII

I.Bogdanowicz Cały rok

Mała spartakiada kl.I-III B.Biała VI
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Duża spartakiada kl.IV-VIII I.Kochanowska/A.Piotrowski III

Realizacja programów profilaktycznych Przeszkoleni  nauczyciele Cały rok

Koordynowanie programu Akademia Bezpiecznego Puchatka kl. I K.Szymańska Cały rok

Koordynowanie  programu Kubusiowi Przyjaciele Natury kl.I-III B.Biała Cały rok

Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia z kl.I-III

Wychowawcy klas I-III-
z.r.uzdolnienia plastyczne
z.r.uzdolnienia informatyczno –matematyczne
z.r.uzdolnienia matematyczno-szachowe Cały rok

Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia kl.IV-VIII  z 
wykorzystaniem sprzętu z projektu Laboratorium Przyszłości

z.r.uzdolnienia z polskiego (
z.r.uzdolnienia z matematyki (
z.r.uzdolnienia z fizyki (M.Ksieniewicz)
z.r.uzdolnienia z chemii (A.Borkowska)
z.r.uzdolnienia z geografii (M.Melnyk)
z.r.uzdolnienia z biologii (R.Panasik)
z.r.uzdolnienia z angielskiego (T.Cecen)
z.r.uzdolnienia z plastyki (J.Kempa)
z.r.uzdolnienia teatralne (M.Wójcik)
z.r.uzdolnienia fotograficzne (E.Jaszcz)
z.informatyczno-techniczne 
(J.Aleksiejczuk,L.Biały,R.Budziński)
z.kreatywne (J.Kempa)
chór (A.Czechowska) Cały rok

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, socjoterapetycznych Uprawnieni nauczyciele Cały rok

Szkolny Konkurs Uczniowskich Talentów A.Ciborowska, A.Małkowska IV

Przygotowanie uczniów do Powiatowego  Dnia Talentów A.Ciborowska V
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Udział uczniów w szkolnych  wycieczkach Wychowawcy klas I-VIII Cały rok

Koordynowanie  Pucharu Polski Gier Online -cały rok szkolny A. Ciborowska Cały rok

Organizacja programu edukacyjnego „Lekcja z Temidą” I.Kostyła IX

Załączniki:  3.1- 3.3

Działanie: Z kulturą za pan brat

1. Przypomnienie pracownikom szkoły  o egzekwowaniu zaleceń Dyrektora   w kontekście  zachowania kultury przez 
uczniów w budynku szkoły.

2. Umieszczenie słów  grzecznościowych  na schodach  (październik, listopad).
3. Wykonanie ekspozycji słów grzecznościowych w sześciu językach (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. 

ukraiński,  łaciński)- okno środkowe na korytarzach wszystkich pięter  (styczeń).

    4. Oplakatowanie drzwi klas - słowa grzecznościowe  w symbolu  kluczu- (marzec).

    5. Podsumowanie akcji: 

a/ wykonanie przez klasy I-III- łyżeczki ze słowami grzecznościowymi – projekt  według uznania wychowawcy,

b/ klasy IV-VII  do wyboru  :

-scenki pantomimiczne promujące kulturę bycia, słowa, 

-wykonanie wspólnej gry planszowej związane ze stosowaniem zasad kultury,

- wierszyki, fraszki, rymowanki, hasła związane z kulturą  (maj, czerwiec). 
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Prace wyeksponowane na III piętrze, dokumentacja fotograficzna umieszczona na FB.

Zespół: Aneta Ciborowska, Wioletta Bujnowska, Aldona Ilnicka, Danuta  Dąbrowska

Działanie: Prawa i obowiązki ucznia

Termin realizacji planu w okolicach 20.11.2022 roku, gdyż to tego dnia przypada rocznica uchwalenia przez ONZ Konwencji

Praw Dziecka.

Zaplanowane działania:

1. Tematyczna gazetka na parterze szkoły i na I piętrze.

2. Hasło nad gablotą z pucharami.

3. Konkurs dla klas 6 – 8 na prezentację o tematyce praw i obowiązków ucznia. 

Najładniejsza  praca  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej  szkoły  i  na   FB.  Wykonanie  prac  konkursowych

odbywać się będzie na zajęciach informatyki,  a zwycięzcę wyłonią nauczyciele przedmiotu.

Zespół: Katarzyna Szymańska, Renata Panasik, Bożena Biała, Małgorzata Melnyk

Działanie: Walka z hałasem
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Propozycje   Dni   bez  hałasu   w  okolicach  25.04.2023r.  w  ramach  obchodów  Międzynarodowego  Dnia  Świadomości

Zagrożenia Hałasem.

1. Przygotowanie plakatów – komiksów na temat zagrożeń związanych  z hałasem (tydzień wcześniej na godz. wych.)

a) hasła do kampanii promującej ciszę w szkole,

b) konkurs na najciekawszy plakat w poziomach: I-III , IV – VIII.

2. Przeprowadzenie sondażu z użyciem kamery i mikrofonu (wśród uczniów) na temat „Czy przeszkadza mi hałas w szkole”,

„Jakie proponujesz rozwiązania problemu?”

a) nagranie filmiku i umieszczenie go na stronie internetowej i Facebooku,

b) na bazie zgromadzanego materiału zespół specjalistów (psycholog, pedagog, n-l współorganizujący proces kształcenia,

logopeda) opracują plan wdrażania rozwiązań w szkole.

3. Przygotowanie prezentacji o szkodliwości hałasu przez psychologa   i pedagoga,  udostępnianie jej wychowawcom kl. I –

VIII w celu zaprezentowania  uczniom.

4. Dzień relaksu i ciszy w kl. I – III – muzyka relaksacyjna, ćwiczenia oddechowe, pantomima, przedmioty do relaksacji (np.

przytulanki, poduszeczki…), zabawy z dźwiękiem.
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Dla kl. IV – VIII – malowanie koszulek lub toreb z logo „Dnia bez hałasu”, podczas pracy słuchanie muzyki relaksacyjnej –

realizacja na zajęciach 1h plastyki

5. Zaproszenie p.Ożańskiej z PP-P na Dzień relaksu i ciszy do kl. I – VIII  w celu przeprowadzenia zajęć relaksacyjnych z

dźwiękiem.

Zespół: Aleksiejczuk Jakub, Cecen Tatiana, Jarosz Iwona, Jaszcz Ewelina,  Saskowska Dorota

IV Obszar:  Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły

Lp. Zadania Odpowiedzialny Termin

1. Rozpoznanie potrzeb rodziców z zakresu pedagogizacji, lekcji otwartych Dyrektor szkoły/ wychowawcy 
klas

IX

2. Zaangażowanie rodziców w działalność szkoły. Dyrektor szkoły/wychowawcy Cały rok

3. Wspieranie rodziców w roli wychowawczej poprzez udział w spotkaniach 
organizacyjnych, śródrocznych, rocznych

Dyrektor szkoły/ wychowawcy IX,XI,II, V

4. Umożliwienie rodzicom dostępności nauczycieli, wychowawców, specjalistów w 
celach konsultacji dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor szkoły Wg harmonogramu

5. Współpraca z instytucjami  i organizacjami wspierającymi działalność szkoły. Dyrektor szkoły/ nauczyciele, 
pedagog szkolny/ pedagog 
specjalny

Cały rok

6. Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Dyrektor szkoły/ pedagog/ 
doradca zawodowy

Wg harmonogramu

7. Promowanie wiedzy o naszym regionie. Nauczyciele geografii i historii Cały rok
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8. Promowanie szkoły oraz wartości edukacji w środowisku lokalnym. Dyrektor szkoły/ opiekun strony 
internetowej szkoły,FB

Cały rok

9. Pozyskiwanie partnerów do współpracy. Dyrektor szkoły/ nauczyciele Cały rok

10. Udostępnianie zasobów szkoły dla środowiska lokalnego. Dyrektor szkoły W miarę potrzeb

11. Zorganizowanie dla rodziców warsztatów, pogadanek i spotkań ze specjalistami. Dyrektor 
szkoły,wicedyrektor/pedagog 
szkolny

W miarę potrzeb

 

 

Zał.4 Formy realizacji obszaru- Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły

Forma realizacji Nazwisko i imię nauczyciela data/czas realizacji

Nagranie spotów reklamujących szkołę R.Budziński II

Przygotowanie plakatów do rekrutacji klas sportowych A.Piotrowski II

Prowadzenia FB Iwona Kostyła Cały rok

Prowadzenie strony szkoły R.Budziński Cały rok

Dokumentowanie wydarzeń w kronice szkoły A.Ożga-Bobowska/J.Kempa Cały rok

Prowadzenie strony internetowej biblioteki E. Brant cały rok

Koordynator kartek okolicznościowych A.Małkowska cały rok

Wykonanie, adresowanie i wysłanie  kartek okolicznościowych z okazji DEN

Adresowanie-A. Ciborowska, 
K.Dąbrowska, Bożena 
Brzozowska-Futyma
Wykonanie-uczniowie   
(l.plastyki, zajęcia rozwijajce 
uzdolnienia plastyczne) X

Wykonanie, adresowanie i przesłanie  kartek okolicznościowych z okazji świąt Bożego Adresowanie- K.Dąbrowska, XII
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Narodzenia

Bożena Brzozowska-Futyma
Wykonanie:
D.Dąbrowska, M.Ratka, 
A.Ciborowska, J.Kempa, 
I.Arasimowicz

Wykonanie kartek okolicznościowych z okazji świąt wielkanocnych

Adresowanie-K.Dąbrowska 
Bożena Brzozowska-Futyma
Wykonanie:
D.Dąbrowska, M.Ratka, 
A.Małkowska, J.Kempa, 
A.Borkowska IV

Wykonanie kartek okolicznościowych z okazji świąt dla hospicjum „Promyk” z Giżycka
B.Sudnikiewicz, I,Jarosz, 
A.Grymuza XII/III

Projektowanie i drukowanie dyplomów okolicznościowych E. Brant cały rok

Udział wraz z uczniami w Orszaku 3 Króli
A. Ożga-Bobowska, D. 
Borawska 6 I

Organizacja akcji  Wielkanocna Palma
Wychowawcy klas, A. Ożga-
Bobowska, D. Borawska III/IV

Dokumentacja fotograficzna uroczystości szkolnych Jaszcz Ewelina cały rok

Zamieszczanie inf. o  sukcesach  uczniów  w Librusie (ogłoszenia) Wszyscy nauczyciele Cały rok
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KALENDARZ   ROKU  SZKOLNEGO  2022/2023

WRZESIEŃ

01.09.2022r.(czwartek) – Rozpoczęcie  roku szkolnego 2022/23 

05-06.09.2022r. ( poniedziałek, wtorek)- Spotkania organizacyjne  wychowawców klas z rodzicami 

15.09.2022r. (czwartek) – Rada Pedagogiczna   godz. 16.00  

do 28.09.2022r.(środa)- zapoznanie  uczniów  i  ich  rodziców  z  możliwymi  sposobami  dostosowania  warunków  i  form  przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty oraz  poinformowanie rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań (wychowawcy klas ósmych) 

do 28.09.2022r.(środa)- złożenie dyrektorowi szkoły przez rodziców pisemnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń
przystąpi do egzaminu ósmoklasisty ( zał. nr 3a) –  komplet dokumentów przedkłada wychowawca klasy ósmej

do 30.09.2022r.(piątek) – poinformowanie n-li, uczniów i rodziców o ustalonych w roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych.

PAŹDZIERNIK       
    

14.10.2022r. (piątek) – Dzień  Edukacji  Narodowej, Święto Szkoły
                   - dzień  wolny  od  zajęć  dydaktycznych 
Dzień galowy, uroczysty apel - ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów, ślubowanie Samorządu Uczniowskiego 

do 14.10.2022r  .(   piątek)- ostateczny termin przedłożenia zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia lub opinii PPP mających wpływ na   
dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty –Wychowawcy kl. 8.
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31.10.2022r (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (D1)

LISTOPAD

01.11.2022r. (wtorek) –   Wszystkich Świętych;

                                 dzień wolny od zajęć dydaktyczno –wychowawczo -opiekuńczych

02.11.2022r. (środa)– Dzień Zadusznych

03.11.2022 r. (czwartek) – Rada Pedagogiczna zdalna godz. 17.00 – ustalenie  dostosowań  warunków lub formy przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia 

11.11.2022r. (piątek) –   Narodowe Święto Niepodległości;

                                    dzień wolny od zajęć dydaktyczno –wychowawczo -opiekuńczych

15-17.11.2022 r. (  wtorek, środa, czwartek) - spotkania informacyjne Wychowawców Klas  z Rodzicami uczniów  

do 21.11.2022r. (poniedziałek)  -.przekazanie  pisemnej  informacji  (załącznik  4b  w informacji  o  sposobie  organizacji  i  przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022) rodzicom ucznia  o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub
formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (wychowawcy klas ósmych)

do 24.11.2022r. (czwartek ) - Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 
dostosowania (jako oświadczenie w załączniku wymienionym w pkt 11 zał 4b.).

GRUDZIEŃ
15.12.2022r (czwartek)- Rada Pedagogiczna – opiniowanie planu finansowego szkoły na rok szkolny 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku 26 z 30



23 – 31.12.2022r. – Zimowa  przerwa świąteczna 

STYCZEŃ 
01.01.2023r. (niedziela) – Nowy Rok; 

do 05.01.2023r.(czwartek) – do godz. 15.00  ostateczne wystawienie ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

06.01.2023r. ( piątek) – Święto Trzech Króli; 

19.01.2023r. (czwartek) – Rada  Pedagogiczna zatwierdzająca  wyniki  klasyfikacji

23.01.2023- 05.02.2023 r.– Ferie zimowe

LUTY
14-16.02.2023 r. ( wtorek, środa, czwartek) – śródroczne spotkanie Wychowawców Klas z  Rodzicami  ucz. z zachowaniem obostrzeń 
sanitarnych  (podsumowanie I półrocza)

23.02.2023 r.(czwartek) – Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w  I półroczu roku szkol.2022/23

MARZEC

15-17.03.2023r. ( środa, czwartek, piątek) - Próbny egzamin klas ósmych ( data zależy od  dostępności arkuszy)

23 lub 30.03.2022r (czwartek)- Rada Pedagogiczna dotycząca opracowania arkusza organizacji pracy szkoły na rok 2023/24
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KWIECIEŃ

06-11.04.2023 r. -wiosenna przerwa świąteczna

18-20.04.2023r. ( wtorek, środa, czwartek) – spotkanie informacyjne Wychowawców klas  z  Rodzicami 

MAJ

01.05.2023r. (poniedziałek) – Święto Pracy; dzień wolny od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych

02.05.2023r. (wtorek) – Dzień Flagi RP; (D2)    
03.05.2023r. (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja; dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22.05.2023 r. (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (D3)

Rada Pedagogiczna:

 – zaopiniowanie zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowy na rok szkolny 2023/24

-szkolenie  zespołów nadzorujących egzamin ósmoklasisty 

23-25.05.2023r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty (D4,5,6)

23.05.2023r. (wtorek) – język polski, godz.9.00

24.05.2023r. (środa) – matematyka, godz.9.00

25.05.2023r. (czwartek) – język nowożytny, godz. 9.00
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do 30.05.2022 r. (wtorek)- do godz.15.00 ostateczny termin przekazania informacji  na piśmie uczniom  i  rodzicom (prawnym opiekunom) o  
przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych (n-le) i zachowania (wychowawca klasy)

CZERWIEC

01.06.2023 r.(czwartek) – Międzynarodowy Dzień Dziecka; dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

do 01.06.2023r. (czwartek)) - wystawienie ocen za II półrocze (do stypendium), rocznych 

                               i końcowych  z zajęć edukacyjnych  i   zachowania (do 1500) 

08.06.2023 (czwartek)- Boże Ciało, dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych

09.06.2023 (piątek)- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (D7)

12-14.06.2023r. (poniedziałek, wtorek, środa)- egzaminy dodatkowe ósmoklasisty

do 14.06.2023r. (poniedziałek,wtorek,środa) -  złożenie  podań  o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne   i   poprawkowe (do1500)

15.06.2023r. (czwartek), godz. 16:30  -  Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji i promocji; 

22.06.2023 r (czwartek)- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (D8)

23.06.2023r.(piątek) – zakończenie  rocznych  zajęć  dydaktyczno- wychowawczych

26 czerwca – 31 sierpnia 2023r. – Ferie letnie

30.08.2023r. (środa)- Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły

31.08.2023 r. (czwartek) – koniec  roku  szkolnego  2022/2023
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Dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć  

dydaktyczno- wychowawczych 

w roku  szkolnym  2022/2023

Na  podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U.2018.996) oraz § 5 ust.1

rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia  11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji  roku szkolnego (Dz.U. poz.1603)  ustalam

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w  roku szkolnym  2022/2023  w  następujących  terminach:

 31 października 2022 r. (poniedziałek)

 2 maja 2023 r. (wtorek)

 22 maja 2023 r. (poniedziałek)

 23,24,25 maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek)

 9 czerwca 2023 r. (piątek) 

 22 czerwca 2023 r. (czwartek)

W dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych  szkoła organizuje zajęcia  wychowawczo-opiekuńcze.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku 30 z 30


	PAŹDZIERNIK
	
	14.10.2022r. (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej, Święto Szkoły
	- dzień wolny od zajęć dydaktycznych
	Dzień galowy, uroczysty apel - ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów, ślubowanie Samorządu Uczniowskiego
	do 14.10.2022r.( piątek)- ostateczny termin przedłożenia zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia lub opinii PPP mających wpływ na dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty –Wychowawcy kl. 8.
	LISTOPAD


	do 24.11.2022r. (czwartek ) - Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania (jako oświadczenie w załączniku wymienionym w pkt 11 zał 4b.).
	GRUDZIEŃ
	STYCZEŃ
	LUTY
	MARZEC

	KWIECIEŃ

	MAJ
	02.05.2023r. (wtorek) – Dzień Flagi RP; (D2)
	03.05.2023r. (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja; dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

	do 30.05.2022 r. (wtorek)- do godz.15.00 ostateczny termin przekazania informacji na piśmie uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych (n-le) i zachowania (wychowawca klasy)
	CZERWIEC

