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Wstęp  

        Roczny plan pracy szkoły to jeden z podstawowych dokumentów 

regulujących pracę Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego 

w Łomży. Opracowany został na podstawie kierunków realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz kierunków do pracy w 

roku szkolnym 2019/2020. 
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Zadania do realizacji w roku szkolnym 2019/2020: 
 

I. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych. 
 

II. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie 

technologii informacyjno – komunikacyjnych.  
 

III. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 

Profilaktyka uzależnień, zapobieganie agresji i przemocy. 
 

IV. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i wykorzystanie wyni-

ków do podnoszenia efektów kształcenia w szkole.  
 

V. Rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez upowszechnianie 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
 

VI. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez korzystanie z 

bogatej oferty szkoły /udział w kołach zainteresowań, projekcie 

unijnym, zajęciach wyrównawczych.../. 
 

VII. Efektywna praca z uczniem zdolnym.  

 

VIII. Promocja szkoły przy szerokiej współpracy z ośrodkami kultury, 

sztuki, sportu i środowiskiem lokalnym. 

 

IX. Współpraca z rodzicami.  

 

X. Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom 

ze specyficznymi trudnościami w nauce. Podnoszenie jakości 

edukacji włączającej w szkole. 
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I. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych. 

 

Spodziewane efekty: 

1. Oferta szkoły umożliwia wychowanie do wartości i kształtowanie 

postaw patriotycznych uczniów. 

2. Uczniowie nabywają i wzbogacają wiedzę historyczną istotną dla 

tożsamości narodowej.  

3. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz 

kultywowanie wartości i ideałów.  

4. Rozwijanie pasji badawczej młodego pokolenia. 

5.  Rozbudzenie postawy tolerancji. 

 

Lp. Działania Termin 
Osoba  

odpowiedzialna 

1 
Lekcje patriotyczne związane z obcho-
dami świąt państwowych, ważnymi wy-
darzeniami i postaciami z historii Polski. 

okazjonalnie 
Nauczyciele j. 

polskiego i historii, 
wychowawcy klas 

2 

Zaznajamianie uczniów z miejscami 
pamięci narodowej i sylwetkami wielkich 
Polaków /wycieczki do miejsc pamięci 
narodowej, udział w uroczystościach 
patriotycznych, apelach, itp./. 

cały rok szkolny Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

4 Otoczenie opieką miejsc pamięci 
narodowej. cały rok szkolny Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

5 

Organizacja VII POWIATOWEGO 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT.: 
„MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I 
MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO – 
BOHATEROWIE NASZEJ ZIEMI”. 

II - V 2020r. 
p. B. Danowska 
p. J. Sosnowska 
p. J. Sokołowski 

6 Współpraca z IPN oraz innymi 
instytucjami. cały rok szkolny 

Dyrekcja, 
wychowawcy klas, 

nauczyciele 

7 

Poznawanie elementów tradycji i kultury 
innych narodowości w toku lekcji j. pol-
skiego, historii, godzin wychowawczych, 
edukacji wczesnoszkolnej, języków 
obcych 

cały rok szkolny 

Nauczyciele  
jęz. polskiego, 

historii, 
jęz. obcych, 
wychowawcy 
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II. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie 

technologii informacyjno – komunikacyjnych.  

 

Spodziewane efekty: 

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. 

2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. 

    3. Poznanie możliwości technologii informacyjnej. 

4. Nabycie wprawy w posługiwaniu się komputerem, zdobywanie 

wiadomości i kształcenie umiejętności w ciekawych formach. 

5. Rozwijanie swoich zainteresowań z wykorzystaniem technologii 

informatycznych. 

 

Lp. Działania Termin Osoba  
odpowiedzialna 

1 
Analiza treści nowej podstawy progra-
mowej w ramach zespołów przedmioto-
wych. 

wrzesień Liderzy zespołów 
przedmiotowych 

2 
Wstępne badania diagnozujące 
umiejętności dzieci klas I. wrzesień 

p. U. Suchodoła 
p. R. Rucińska 

3 
Przesiewowe badania mowy i 
artykulacji dzieci pięcioletnich i 
sześcioletnich. 

wrzesień p. M. Polkowska 

4 Zajęcia logopedyczne. cały rok szkolny p. M. Polkowska 

5 

Rozwijanie sprawności ruchowej i umie-
jętności pływackich w klasach  III i IV 
Klasy III a i V a  profil sportowy- 
pływacki. 

cały rok szkolny p. A. Rutkowski 
p. R. Poreda 

6 Zapewnienie możliwości skorzystania z 
zajęć świetlicy szkolnej. 

cały rok szkolny 

p. Czerwonko 
p. Dmochowski 
p. Sokołowski 

p. Niksa 

7 
Zajęcia rozwijające zainteresowania w 
kl. I – VIII. cały rok szkolny 

Nauczyciele 
przedmiotów 

j. polski, 
matematyka, 
j. angielski, 

ed.wczesnoszkolna  
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8 
Diagnoza wstępna dzieci sześcioletnich. 
Badania gotowości szkolnej dzieci sze-
ścioletnich. 

październik/listopad 
2019r. 

kwiecień 2020r. 

 
p. I. Niksa 

p. S. Malesa 
 

9 
Zajęcia wspomagające naukę języka 
polskiego dla obcokrajowców z klas I-
VIII. 

cały rok szkolny p. J. Kowalewska 
p. W. Pezda 

10 
Wykorzystanie TIK na obowiązkowych 
zajęciach lekcyjnych i zajęciach 
dodatkowych. 

cały rok szkolny nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

11 
Doskonalenie w posługiwaniu się 
komputerem oraz nabywanie nowych 
kompetencji cyfrowych. 

cały rok szkolny nauczyciele 
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III. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 

Profilaktyka uzależnień, zapobieganie agresji i przemocy. 

 

Spodziewane efekty: 

1. Zdobycie przez uczniów wiedzy na temat uzależnień i ich negatywnych 

skutków. 

2. Zwiększenie świadomości higienicznego trybu życia i racjonalnego 

odżywiania. 

3. Zmniejszenie ilości zachowań agresywnych oraz zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów. 

 

Lp. Działania Termin Osoba 
odpowiedzialna 

1 

Opracowanie  Planu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły. 
 
 
Realizacja planu. 
 

wrzesień 
2019r. 

 
 

cały rok 
szkolny 

p. M. Wiśniewska 
 

wszyscy nauczyciele 
i pracownicy niepeda-

gogiczni szkoły 

2 Stosowanie zasad eliminowania spóźnień  i 
nieobecności uczniów. 

cały rok 
szkolny 

pedagog, psycholog, 
wychowawcy klas, 
pracownicy obsługi. 

3 Apele szkolne. cały rok 
szkolny 

Wicedyrektor szkoły, 
pedagog,  

wychowawcy 
i nauczyciele. 

4 

Informowanie rodziców /opiekunów 
prawnych/ o zachowaniu uczniów poprzez 
zapisy w dzienniku elektronicznym, 
kontakty indywidualne. 

cały rok 
szkolny 

wychowawcy klas, 
nauczyciele, 
wychowawcy  

świetlicy 

5 

Konsekwentne stosowanie obowiązujących 
uczniów regulaminów i procedur 
postępowania (punktowy system oceniania 
zachowania uczniów). 

cały rok 
szkolny 

wszyscy pracownicy 
SP2 

6 
Odpowiedzialność nauczycieli za bezpie-
czeństwo i porządek w szkole – dyżury w 
czasie przerw. 

cały rok 
szkolny 

wszyscy nauczyciele 
wg harmonogramu i 
bieżących potrzeb 

7 

Ścisła współpraca wychowawców klas z in-
nymi nauczycielami w celu wdrażania profi-
laktyki i zmniejszenia zachowań agresyw-
nych oraz zagrażających zdrowiu uczniów. 

cały rok 
szkolny 

wychowawcy i na-
uczyciele przedmio-

tów, pedagog, wycho-
wawcy świetlicy 

8 
Spotkanie z rodzicami – zagrożenia XXI 
wieku. Zachowania ryzykowne dzieci i 
młodzieży. 

I semestr 
Dyrektor 
pedagog 
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9 

Wskazanie uczniom podczas zajęć 
komputerowych i lekcji informatyki zasad 
bezpiecznego i odpowiedzialnego 
korzystania z zasobów dostępnych w sieci. 

cały rok 
szkolny 

nauczyciele  
informatyki i zajęć 
komputerowych 

10 Możliwość wykorzystania zapisów z monito-
ringu szkolnego. 

cały rok 
szkolny Dyrekcja 

11 

Zapobieganie patologiom i uzależnieniom 
oraz przeciwdziałanie zachowaniom agre-
sywnym - realizacja programów: 
- wychowawczo- profilaktycznego, 
- „Nie pal przy mnie proszę” 
- „Czyste powietrze wokół nas”  
- „Znajdź właściwe rozwiązanie” 
- „Niedźwiadek”, 
- „Trzymaj formę”, 
- „Spójrz inaczej”, 
- „Bieg po zdrowie”, 
- „Uczeń Dwójki dba o zdrowie”, 
-„Klub bezpiecznego Puchatka” 

cały rok 
szkolny 

pedagog szkolny, 
psycholog, 

wychowawcy klas, 
nauczyciele przed-

miotów, pielęgniarka 
szkolna, wychowawcy 

świetlicy 

12 

Organizacja spotkań z policją o charakterze 
profilaktycznym lub pouczających w przy-
padku zaistnienia niepożądanych zachowań 
uczniów, edukacja prawna. 

wg potrzeb pedagog  
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IV. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i wykorzystanie wyni-

ków do podnoszenia efektów kształcenia w szkole.  

  

Spodziewane efekty: 

1. Systematyczne podnoszenie wyników kształcenia. 

2. Dążenie do systematycznej poprawy wyników nauczania poprzez 

prowadzenie badań diagnostycznych. 

Lp. Działania Termin Osoba 
odpowiedzialna 

1 Wstępne badania gotowości szkolnej 
uczniów klas I. 

wrzesień 2019r. p. R. Rucińska 
p. U. Suchodoła 

2 Przesiewowe badania mowy i artykula-
cji – kl. 0-III wrzesień 2019r. p. M. Polkowska 

3 

Podjęcie działań administracyjno- 
prawnych w stosunku do rodziców 
uczniów zaniedbanych i sprawiających  
poważne problemy wychowawcze, 
zmierzające do zmobilizowania ich do 
właściwej opieki nad dziećmi. 

cały rok szkolny 
wychowawcy, 

pedagog, psycholog 
dyrektor 

4 Regularne badanie osiągnięć 
edukacyjnych uczniów klas I-VIII 

cały rok szkolny n-le przedmiotów 

 
UWAGA: 
Szczegółowy harmonogram badań osiągnięć edukacyjnych znajduje się w 
planie nadzoru dyrektora szkoły. 
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V. Rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez upowszechnianie 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

 

Spodziewane efekty: 

1. Podniesienie wyników czytelnictwa wśród uczniów. 

2. Nabycie przez uczniów świadomości wpływu zainteresowań 

czytelniczych na osiągane wyniki w nauce. 

Lp. Działania Termin Osoba 
odpowiedzialna 

1 
Uzupełnienie księgozbioru szkolnej bi-
blioteki w oparciu o diagnozę potrzeb i 
zainteresowań uczniów. 

początek roku 
szkolnego 

wg. potrzeb 

Dyrektor szkoły 
bibliotekarz 

2 Lekcje biblioteczne przeprowadzane na 
poziomach klas I-VIII. cały rok szkolny  bibliotekarz 

3 

Przeprowadzenie konkursów czytelniczych: 
międzyszkolny konkurs dla klas II „Super-
czytelnik” i Szkolny Konkurs Pięknego 
Czytania dla klas IV-VIII. 

IV-V 2020r. 
XI 2019r. 

 

bibliotekarz 
p. M. Zaczek 

p. M. Kalinowska 
p. G. Ważna-
Zwierzyńska 

4 
Udział uczniów w konkursach zewnętrz-
nych: recytatorskich, czytelniczych,  
wiedzowych. 

cały rok szkolny 

n-le j. polskiego 
wychowawcy  
klas I-VIII, 
bibliotekarz 

5 Działalność uczniowska w bibliotece                  
” Tydzień w bibliotece” 

cały rok szkolny Uczniowie i 
bibliotekarz 

6 Prezentacje ulubionych książek na zaję-
ciach lekcyjnych i kołach zainteresowań. cały rok szkolny 

wychowawcy  
klas I-III, 

nauczyciele 
poloniści, 

bibliotekarz 

7 Konkursy plastyczne - prace inspirowane 
literaturą. 

cały rok szkolny 

wychowawcy  
klas I-III, 

nauczyciele 
plastyki, 

nauczyciele 
poloniści,biblioteka 

8 Najlepsi w SP2-nagradzanie uczniów 
osiągających  najlepsze edukacyjne 

styczeń / czerwiec 
2020 

Dyrektor, 
wychowawcy 

9 

Współpraca z Miejską Biblioteką  Publiczną. 
Udział w zajęciach organizowanych przez 
Miejską Bibliotekę (spotkania z autorami, 
lekcje biblioteczne, konkursy) 

cały rok szkolny 
bibliotekarz 

wychowawcy klas 
n-le j. polskiego 
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VI. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez korzystanie z 

bogatej oferty szkoły /udział w kołach zainteresowań, projekcie 

unijnym, zajęciach wyrównawczych.../. 

Spodziewane efekty: 

1. Podniesienie wyników nauczania z matematyki. 

2. Nabycie przez uczniów szerszej wiedzy matematycznej. 

 

Lp. Działania Termin Osoba 
odpowiedzialna 

1 
Udział w zajęciach rozwijających 
zainteresowania z edukacji 
matematycznej i matematyki 

cały rok 
szkolny 

nauczyciele klas I-III 

nauczyciele matematyki 

2 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia 
w ramach projektu „Kształcenie 
kompetencji kluczowych szansą na lepszą 
jakość edukacji” 
 

cały rok 
szkolny 

nauczyciele realizujący 
projekt 

3  Zajęcia wyrównawcze z matematyki wg potrzeb 
nauczyciele klas I-III 

nauczyciele matematyki 

4 

Udział w konkursach szkolnych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich /np.: Zuch, 
Kangur,Olimpusek, konkurs przedmiotowy 
z matematyki/ 

wg 
harmonogramu 

konkursów 

nauczyciele klas I-III 

nauczyciele matematyki 
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VII. Efektywna praca z uczniem zdolnym. 

 

Spodziewane efekty: 

1. Stworzenie bogatej gamy zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych. 

2. Przygotowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i 

zawodach sportowych, odnoszenie przez nich sukcesów. 

 

Lp. Działania Termin Osoba 
odpowiedzialna 

1 
Organizowanie konkursów międzyszkol-
nych, o zasięgu powiatowym, zachęcanie 
uczniów do uczestniczenia w nich. 

wg harmono-
gramu 

nauczyciele 

2 

Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego 
poprzez częstsze korzystanie ze środków 
audiowizualnych, zasobów Internetu i bi-
blioteki szkolnej oraz stosowanie przez 
nauczycieli ciekawych scenariuszy. 

cały rok 
szkolny nauczyciele 

3 
Przygotowywanie uczniów do konkursów 
szkolnych, międzyszkolnych, miejskich, 
wojewódzkich, ogólnopolskich. 

cały rok 
szkolny 

nauczyciele klas 0-VIII 

4 

Otoczenie opieką uczniów zdolnych - 
bogata oferta zajęć rozwijających 
zainteresowania uczniów: polonistyczne, 
matematyczne, językowe, sportowe oraz 
uczniów i rodziców. 

cały rok 
szkolny 

Dyrekcja, 
Nauczyciele 

przedmiotowcy                
i ed.wczesnoszkolnej 

5 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia w ramach 
projektu „Kształcenie kompetencji 
kluczowych szansą na lepszą jakość 
edukacji” 

cały rok 
szkolny 

nauczyciele realizujący 
projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży 

 

  

wrzesień 2019 

VIII. Promocja szkoły przy szerokiej współpracy z ośrodkami  kul-

tury, sztuki, sportu i środowiskiem lokalnym. 

 

Spodziewane efekty: 

1. Aktywne uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego. 

2. Kształtowanie pozytywnych postaw w środowisku. 

3. Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły. 

 

Lp. Działania Termin Osoba 
odpowiedzialna 

1 Aktualizacja strony internetowej szkoły 
oraz strony na FB. 

na bieżąco p. J. Sokołowski 

2 
Współpraca z mediami w celu promowania 
działań podejmowanych przez szkołę oraz 
jej mocnych stron. 

cały rok 
szkolny 

Dyrekcja, 
zespół do promocji 
medialnej szkoły 
p. J. Sokołowski,  
p. J. Sosnowska 

3 

Współpraca z różnymi organizacjami, 
instytucjami działającymi na terenie 
miasta w ramach prowadzonych działań 
edukacyjno - wychowawczych. 

cały rok 
szkolny 

wszyscy nauczyciele 

4 
Organizowanie imprez, uroczystości o 
zasięgu lokalnym, Dnia Otwartego Szkoły, 
prezentowanie talentów dzieci. 

wg. harmono-
gramu 

uroczystości 
szkolnych 

Dyrekcja, 
nauczyciele 

5 
Udział uczniów w konkursach mię-
dzyszkolnych oferowanych przez SP2 lub 
inne szkoły, placówki, instytucje. 

cały rok 
szkolny 

wychowawcy, 
nauczyciele 

przedmiotów, 
szkolni organizatorzy 

konkursów 

6 
Organizacja konkursów międzyszkolnych i 
o zasięgu powiatowym. 

wg. kalendarza 
konkursów 

nauczyciele 
odpowiedzialni za 

poszczególne konkursy 

7 
Umieszczanie informacji o działalności 
uczniów i osiągnięciach nauczycieli w 
mediach. 

cały rok 
szkolny 

Dyrekcja, 
zespół do promocji 
medialnej szkoły 
p. J. Sokołowski,  
p. J. Sosnowska  

8 
Prezentacja w lokalnych mediach   reklam 
i zaproszeń na imprezy i uroczystości 
organizowane w naszej szkole. 

wg potrzeb 

Dyrekcja, 
zespół do promocji 
medialnej szkoły 
p. J. Sokołowski,  
p. J. Sosnowska 
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IX.  Współpraca z rodzicami.  

 

Spodziewane efekty: 

1. Większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły. 

2. Udział rodziców w organizacji imprez szkolnych, konkursów, wycieczek, 

spotkań klasowych. 

3. Pozyskanie sojuszników wspierających działalność szkoły. 

 

Lp. Działania Termin 
Osoba 

odpowiedzialna 

1 

Włączenie rodziców do udziału w organi-
zacji imprez, uroczystości szkolnych, 
konkursów, wycieczek, spotkań 
klasowych, akcji charytatywnych, 
festynów, itp. 

cały rok szkolny 
Dyrekcja, 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 

2 

Pozyskiwanie sponsorów, sojuszników 
wspierających działalność szkoły,  przy-
znanie  honorowego tytułu „Przyjaciel 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława 
Broniewskiego w Łomży” - rodzicom, 
którzy systematycznie współpracują ze 
szkołą i jej pomagają, nauczycielom, 
którzy wyróżniają się aktywnością 
społeczną w różnych dziedzinach życia 
szkolnego, innym pracownikom szkoły, 
którzy wyróżniają się działalnością na 
rzecz szkoły, instytucjom, firmom lub 
organizacjom szczególnie zasłużonym dla 
Szkoły. (Zgodnie z regulaminem) 

cały rok szkolny 
(kwiecień-czerwiec) 

 
 

powołanie Kapituły 

Dyrekcja, 
Kapituła Honoro-

wego Tytułu „Przy-
jaciel Szkoły”. 
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X. Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom ze 

specyficznymi trudnościami w nauce. Podnoszenie jakości edu-

kacji włączającej w szkole. 

 

Spodziewane efekty: 

1. Osiąganie wyższych wyników w nauce przez uczniów ze stwierdzonymi 

deficytami rozwojowymi. 

2. Wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczniów objętych opieką 

psychologiczno - pedagogiczną.  

 

Lp. Działania Termin 
Osoba 

odpowiedzialna 

1 

Opracowanie Indywidualnych Programów 
Edukacyjno-Terapeutycznych na rzecz 
uczniów posiadających orzeczenia z po-
radni psychologiczno - pedagogicznych. 

wrzesień 2019r. 

wychowawcy, 
nauczyciele 
specjaliści 

prowadzący zajęcia, 
pedagog szkolny 

2 
Dostosowanie wymagań do indywidual-
nych potrzeb i możliwości uczniów. cały rok szkolny 

nauczyciele klas     
0-VIII 

3 

Objęcie pomocą uczniów mających trud-
ności w nauce - organizacja zajęć terapii 
pedagogicznej oraz korekcyjno-kompen-
sacyjnych. 

cały rok szkolny 
Dyrektor, 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

4 
Objęcie pomocą uczniów mających zale-
głości w nauce - organizacja zajęć dydak-
tyczno - wyrównawczych w klasach I-VIII.  

cały rok szkolny 

Dyrektor, wszyscy 
nauczyciele 
nauczania 

zintegrowanego, 
nauczyciele 
przedmiotów 

5 
Otoczenie opieką uczniów mających wady 
wymowy – organizacja zajęć logopedycz-
nych. 

cały rok szkolny 
Dyrektor, 

p. M. Polkowska 

6 
Współpraca wychowawców klas z poradnią 
psychologiczno - pedagogiczną oraz 
pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

cały rok szkolny 
wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

7 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w 
ramach projektu „Kształcenie kompetencji 
kluczowych szansą na lepszą jakość 
edukacji” 

cały rok szkolny 
nauczyciele 

realizujący projekt 
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Załącznik nr 1 

Kalendarz imprez i uroczystości 

 

Lp. Uroczystość Termin Poziom Odpowiedzialny 

1 
Europejski Dzień Języków Obcych  

 
apel – prezentacja krajów 

IX 2019r. 

 
X 2019r. 

IV-VIII 
p. E. Zanio 

p. M. Kalinowska 
p. A. Dmochowski 

2 Bohater z naszej ziemi IX 2019r. I-VIII 
p. J. Sosnowska 

p. J. Sokołowski  
p. B. Danowska 

3 Święto Edukacji Narodowej X 2019r. I-VIII 

p. A. Zambrzycka 

p. A.Zaczek 
Samorząd Szkolny  
(p. A. Bagińska) 

4 Ślubowanie klas pierwszych 24 X 
2019r. 

I-VIII 

delegacje 
klas 

p. U. Suchodoła 

p. R. Rucińska 
p. T. Białobrzeska 
Samorząd Szkolny 
 (p. A. Bagińska) 

5 Apel – Święto Niepodległości XI 2019r. I-VIII 
p. K. Bałazy – Rydelska 

p. N. Plaga 

6 Tradycje Bożego Narodzenia - Jasełka XII 2019r. I-VIII 
p. J. Sosnowska 

p. J. Sokołowski 
p. B. Danowska 

7 
Apel - Bezpieczne ferie zimowe 

  
I 2020r. 

0-III 

IV-VIII 

p. M. Kalinowska 

p. M. Skarżyńska 

8 Podsumowanie pracy uczniów w I 
semestrze 

II 2020r. 
I-III 

IV-VIII 

p. G. Ważna-
Zwierzyńska 

p. I. Łukaszewicz 

9 Światowy Dzień Autyzmu IV 2020r. I-VIII 
p. T. Białobrzeska 
p. D. Chojnowska 
p. A. Zakrzewska 

10 Apel - Dbamy o zdrowie  IV 2020r. I-VIII 
p. G. Ważna-
Zwierzyńska 

p. E. Czarnowska 

11 Apel - Wielkanoc IV 2020r. I-VIII 
S. Wasilewska 

p. M. Parzych 

12 

X rocznica upamiętniająca posadzenie 
Dębów Katyńskich -„Katyń – uczymy 
pamiętać” 
 
 

IV 2020r. 

 

IV-VIII 
 
 

p. W. Pezda 

p. J. Czerwonko 
Samorząd Szkolny  
(p. A. Bagińska) 
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Podsumowanie - VII POWIATOWY 
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

PT.: „MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I 
MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO – 
BOHATEROWIE NASZEJ ZIEMI” 

konkurs 
I-VIII 

organizatorzy konkursu: 
p. J. Sosnowska 
p. B. Danowska 
p. J. Sokołowski 

13 Apel - Rocznica Konstytucji 3 Maja V 2020r. I-VIII 
p. A. Zambrzycka 

p. ………….. 

14 Podsumowanie realizowanych w szkole 
programów. 

VI 2020r. 
 

 

p. M. Skarżyńska 

wychowawcy klas V-VI 
pielęgniarka szkolna 

15 
Festyn z okazji Dnia Dziecka,  
Bieg o Puchar Dyrektora Szkoły 

VI 2020r. I-VIII 

Dyrektor 

p. M. Skarżyńska 
p. A. Rutkowski 

p. R. Poreda 
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Załącznik nr 2 

Kalendarz konkursów organizowanych przez naszą szkołę 

Lp. Konkurs Zasięg Termin Poziom Odpowiedzialny 

1 
X POWIATOWY KONKURS 
PLASTYCZNY „HANKA BIE-
LICKA W OCZACH DZIECI”.  

powiat. IX-XI 
2019r. 

0-VIII 
p. J. Sosnowska  
p. B. Danowska 
p. J. Sokołowski 

2 

SZKOLNY KONKURS 
PLASTYCZNY „MOJA 
ULUBIONA POSTAĆ Z 
BAJKI”  

szkolny 
IX-X 

2019r. 
I-III p. M. Szymanowska 

3 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ szkolny IX-X 
2019r. 

IV-VIII 
p. M. Skarżyńska 
p. A. Rutkowski 

p. R. Poreda 

4 MISTRZ PIĘKNEGO 
CZYTANIA 

szkolny XI 2019r. IV-VIII p. M. Szymanowska 

5 KONKURS ZNAJOMOŚCI 
LEKTUR 

szkolny II 2020r. IV-VIII  p. M. Szymanowska 

6 

VII POWIATOWY KONKURS 
FOTOGRAFICZNY PT.: 
„MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI 
I MĘCZEŃSTWA NARODU 
POLSKIEGO – BOHA-
TEROWIE NASZEJ ZIEMI” 

powiat. II-V 2020r. I-VIII 
p. J. Sosnowska 
p. B. Danowska  
p. J. Sokołowski 

7 XVI MIĘDZYŚWIETLICOWY 
TURNIEJ WARCABOWY miejski IV 2020r. I-III 

p. A. Dmochowski 

J. Czerwonko 
J. Sokołowski 

Pozostali 
nauczyciele 
pracujący w 

świetlicy 

8 
XX KONKURS CZYTELNI-
CZY „SUPER CZYTELNIK 
KLAS II” 

międzysz. IV – V 
2020r. 

II 

p. G. Ważna-
Zwierzyńska 
p. M. Zaczek 

p. M. Kalinowska 
p. M. Szymanowska 

9 
III SZKOLNY KONKURS 
PLASTYCZNY „AUTYZM – 
POZNAJ NIE OCENIAJ”. 

szkolny 
III – IV 
2020r. 

I - VIII 
p. A. Zakrzewska 

p. D. Chojnowska 
p. T. Białobrzeska 

10 MISTRZ JĘZYKA 
POLSKIEGO 

szkolny V – VI 
2020r. 

IV-VIII 
p. E. Czarnowska 

p. A. Zambrzycka 
P. W. Pezda 
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11 MISTRZ JĘZYKA ANGIEL-
SKIEGO 

szkolny V – VI 
2020r. 

III-VIII 
p. E. Zanio 

p. A. Ogniewska 
p. A. Dmochowski 

12 MISTRZ JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO szkolny V – VI 

2020r. VII-VIII p. M. Kalinowska 

13 MISTRZ HISTORII szkolny V – VI 
2020r. 

IV-VIII p. K. Bałazy-
Rydelska 

14 MISTRZ MATEMATYKI szkolny V – VI 
2020r. 

IV-VIII 
p. A. Bagińska 

p. I. Łukaszewicz 
p. N. Plaga 

15 MISTRZ PRZYRODY szkolny V-VI 
2020r. 

IV  p. A. Bagińska 

16 MISTRZ BIOLOGII szkolny V-VI 
2020r. 

V-VIII p. J. Marek 

17 MISTRZ GEOGRAFII szkolny V-VI 
2020r. 

V-VIII P. W. Radomska 

18 MISTRZ FIZYKI szkolny V-VI 
2020r. 

VII-VIII p. S. Bączek 

19 MISTRZ CHEMII szkolny V-VI 
2020r. 

VII-VIII p. N. Plaga 

• KONKURSY ZEWNĘTRZNE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WEDŁUG NAPŁYWAJĄCYCH 
OFERT. 
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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2019/2020 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych 

uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie 

nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego. 

 

Kierunki do pracy w roku szkolnym 2019/2020 

1. Rozszerzyć metody i częstotliwość rozpoznania poczucia bezpieczeństwa 

uczniów w szkole poprzez badania prowadzone przez wychowawców klas 

m.in. o techniki socjometryczne, techniki graficzne i obserwacje. 

2. Podnosić efektywność nauczania poprzez konsekwencje w kontroli 

obowiązków szkolnych uczniów i ich egzekwowaniu, stosowanie ciekawych 

metod nauczania, wykorzystywanie TIK oraz angażowaniu uczniów do 

udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 

3. W szerszym zakresie indywidualizować pracę z uczniem w czasie lekcji i 

przy zadawaniu pracy domowej. 

4. Wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i 

rodziców. 

 


