
 
 

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Władysława Broniewskiego 

w Trzciance 

na rok szkolny 2022/2023 

Plan opracowany  w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2022/2023. 

2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

I. Priorytety pracy szkoły 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się 

języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 

szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji 

nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i 

skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w 

szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w 

Internecie i mediach społecznościowych. 

6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z 

wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. 

7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

Zadania Sposoby realizacji Terminy Osoby 
odpowiedzialne 

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 

- przypomnienie praw i 
obowiązków 
- omówienie zasad oceniania 
zachowania 

wrzesień 
 
wrzesień 
 

wychowawcy 
 
wychowawcy 
 



 
 

ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji. 
 

-promowanie właściwych 
postaw 
-uświadamianie uczniom 
konsekwencji 
nieprzestrzegania norm 
społecznych  
-udział w akcjach 
charytatywnych 
-samorząd szkolny 
-realizacja zadań z programu 
wychowawczo-
profilaktycznego 

cały rok 
 
cały rok 
 
 
 
cały rok 

wszyscy 
nauczyciele 
 
wychowawcy 
 
 
 
wychowawcy, 
pedagog 
psycholog 
opiekun SU 

Wspomaganie 
wychowawczej roli rodziny 
przez właściwą organizację i 
realizację zajęć edukacyjnych 
wychowanie do życia w 
rodzinie. Ochrona i 
wzmacnianie zdrowia 
psychicznego dzieci i 
młodzieży. 
 

-zajęcia z wychowania do życia 
w rodzinie 
 
 
 
-spotkania z psychologiem, 
pedagogiem 
 
-współpraca z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną 
 
-realizacja zadań z programu 
wychowawczo-
profilaktycznego w zakresie 
wzmacniania i ochrony 
zdrowia psychicznego 
-szkolenie rady pedagogicznej 

wg 
ramowych 
planów 
nauczania 
 
cały rok 
 
 
 
wg potrzeb 
 
 
 
wg planów 
pracy  

nauczyciel wdż 
 
 
 
 
psycholog, 
pedagog 
 
 
 
psycholog, 
pedagog, 
wychowawcy 
 
 
wychowawcy 

Działanie na rzecz szerszego 
udostępnienia kanonu i 
założeń edukacji klasycznej 
oraz sięgania do dziedzictwa 
cywilizacyjnego Europy, m.in. 
przez umożliwienie uczenia 
się języka łacińskiego już od 
szkoły podstawowej. 

 

-Dzień Przedmiotów 
Humanistycznych,  
-działania związane z językiem 
łacińskim ( np. Poznajemy 
łacińskie sentencje) 
 
 
-projekty humanistyczne 
 
-uroczystości patriotyczne, np. 
Narodowe Święto 
Niepodległości 
 
-udział pocztu sztandarowego 
w uroczystościach gminnych 
 
-wyjazdy do kina, teatru 
 

 -zesp. nauczycieli 
przedmiotów 
humanistycznych 
 
-zesp. nauczycieli 
przedmiotów 
humanistycznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-wycieczki edukacyjne 
 
-projekty, konkursy czytelnicze 

 
 
wychowawcy 
 
 
 
-nauczyciel 
bibliotekarz 

Doskonalenie kompetencji 
nauczycieli do pracy z 
uczniami przybyłymi z 
zagranicy, w szczególności z 
Ukrainy, adekwatnie do 
zaistniałych potrzeb oraz 
kompetencji nauczycieli 
nowych przedmiotów 
wprowadzonych do 
podstawy programowej. 

-udział w szkoleniach, 
webinariach 

wg potrzeb 
i ofert 

nauczyciele 
przedmiotowcy 

Rozwijanie umiejętności 
metodycznych nauczycieli w 
zakresie prawidłowego i 
skutecznego 
wykorzystywania technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych w 
procesach edukacyjnych. 
Wsparcie edukacji 
informatycznej i medialnej, 
w szczególności 
kształtowanie krytycznego 
podejścia do treści 
publikowanych w Internecie i 
mediach społecznościowych. 

- udział w szkoleniach, 
webinariach 
- szkolenie nauczycieli w 
zakresie wykorzystania w 
praktyce zestawu Apple iPad 
 
-realizacja projektów metodą 
WebQuest  
 
- 

cały rok 
 
wrzesień/pa
ździernik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-nauczyciele 
 
-informatycy 
 
 
 
 
-przedmiotowcy 

Wsparcie nauczycieli i innych 
członków społeczności 
szkolnych w rozwijaniu 
umiejętności podstawowych 
i przekrojowych uczniów, w 
szczególności z 
wykorzystaniem pomocy 
dydaktycznych zakupionych 
w ramach programu 
„Laboratoria przyszłości”. 

-zajęcia kreatywne z robotyki    
( kl. I-III) 
- szkolny pokaz talentów, 
- zakończenie roku szkolnego   
( nagłośnienie, robienie zdjęć, 
nagrywanie filmików),  
- rozpoczęcie roku szkolnego 
2022/2023, 
- zajęcia kreatywne szkolna TV, 
Drukarki 3D wykorzystywano 
podczas zajęć z informatyki 
oraz rewalidacji a także 
podczas imprez szkolnych 
takich jak „Piknik rodzinny”, 

cały rok  
 
 
T.Wyrzykowski 



 
 

pokazując możliwości 
urządzeń. Uczniowie 
samodzielnie mogli 
zaprojektować element 3D i 
wydrukować. Dzięki temu 
naocznie zauważyli jak teoria 
ma się do praktyki i to jak 
wirtualna praca staje się 
namacalną rzeczywistością (M. 
Grzechnik, M. Fiksa). 
 
 
 

Podnoszenie jakości 
kształcenia oraz dostępności 
i jakości wsparcia 
udzielanego dzieciom i 
uczniom w przedszkolach i 
szkołach ogólnodostępnych i 
integracyjnych. 

-lekcje otwarte 
-współpraca z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną i 
rodzicami  
-praca z uczniem zdolnym 
podczas zajęć dydaktycznych 
-udział uczniów w konkursach 
przedmiotowych i 
artystycznych 
-zajęcia wyrównawcze 
-zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 
-zajęcia rozwijające 
kompetencje społeczno-
emocjonalne 
-zajęcia rewalidacyjne 
-prowadzenie zajęć 
rozwijających kreatywność 
-szkolenie nauczycieli 

  

 

II.  Kalendarz roku szkolnego 

Lp. Zdarzenia Termin Uwagi 

1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1.09.2022  

2. I półrocze 1.09.2022-31.01.2023  

3. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022   

4. Ferie 30.01. – 12.02. 2023  

6. II półrocze 1.02.2023  

7. Egzamin ósmoklasisty 23-25.05.2023  

8. Wiosenna przerwa świąteczna 6.04.-11.04.2023  

9. Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023  

W roku szkolnym 2022/2023 dodatkowo wolne będą następujące dni: 



 
 

 14 października 2022 (piątek) - DEN 
 11 LISTOPADA 2022 (PIĄTEK) - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 6 stycznia 2023 (piątek) - Święto Trzech Króli 
 3 maja 2023 (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja 
 8 czerwca 2023 (czwartek) - Boże Ciało 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, uzgodnione z Radą Rodziców: 

31.10.22 ( poniedziałek)  

02.05.2023 

04-05.05.2023 

23 – 25.05.22 (wtorek – czwartek)  – egzaminy  ósmoklasisty 

9.06.22 ( piątek)  

III.   Harmonogram  zebrań Rady Pedagogicznej 

Lp. Tematyka posiedzeń Termin Uwagi 

1. Organizacja roku szkolnego 2022-23 30.08.22  

2. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego 15.09.22 Nadzór + 
szkolenie 

3. Zatwierdzenie dokumentów ( program wychowawczo-
profilaktyczny) 

27.09.22 Opinia+ 
szkolenie 

6. Posiedzenie klasyfikacyjne półroczne 24.01.23  

5. Diagnoza i ewaluacja pracy szkoły za I półrocze  
( analityczna) 

26.01.23  

6. Procedury egzaminu     

7. Posiedzenie klasyfikacyjne roczne 19.06.23  

8. Diagnoza i ewaluacja pracy szkoły  27.06.23  

    

 

IV. Harmonogram spotkań z rodzicami. 

Lp. Tematyka spotkania Rodzaj spotkania Termin 

1. Zapoznanie z wymaganiami 
edukacyjnymi i konsultacja planu 
wychowawczego 

spotkanie klasowe – 
wychowawcy klas 

20.09.22 

2. Informacja o bieżących postępach 
uczniów 

drzwi otwarte 06.12.2022 
04.04.2023 

3. Podsumowanie pracy 
wychowawczej i wyniki klasyfikacji 
za I półrocze 

zebranie semestralne 
Święto Patrona 

14.02.2023 

6. Informacja o problemach 
wychowawczych i dydaktycznych ( 
informacja o zagrożeniach 
ocenami ndst i naganną oceną 
zachowania ( ostateczny termin 
przekazanie tej informacji mija 22 

spotkanie z wychowawcą 
i nauczycielami 

16.05.2023 



 
 

maja) 

22.05.23- informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną  i naganną oceną zachowania 
12.06.23 – informacja o ocenach proponowanych 
16.06.23 – wystawienie ocen końcoworocznych 

 

W sytuacji zwiększonego zagrożenia pandemią zebrania z rodzicami odbywać się będą on-

line,  zmianie może też ulec sposób realizacji zadań. 

 

 

 

 

 

 

 


