
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN PRACY  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 2  
im. POLSKICH 

OLIMPIJCZYKÓW  
ROK SZKOLNY 2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2020 roku 

Przedstawiony Radzie Rodziców 15 września 2020 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Podstawa prawna: 

 
* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, 
* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, 
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.  zmieniające rozporządzenie 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2018 r, poz.1679), 
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa 
zawodowego, 
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018, poz.1647), 
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru 
pedagogicznego, 
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018, poz. 1533), 
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2018 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych                          
(Dz. U. z 2018, poz. 1030), 
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków                         
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz. U. z 2017, poz. 1534 ), 
* Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, 
* Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków. 
 
 
 
Plan opracowano w oparciu o: 

 
I Plan nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. 
II Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków. 
III Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021: 
 
 
IV Wnioski i rekomendacje do pracy na rok szkolny 2019/2020: 

 

1. Pełne wykorzystywanie potencjału  rozwojowego szkoły w celu podniesienia jakości pracy 
poprzez: 
• stosowanie aktywnych form nauczania oraz powszechne wykorzystywanie multimediów 

w celu  rozwoju potencjału uczniów, 
• poszerzenie oferty kół zainteresowań oraz zachęcanie uczniów do udziału w formach 

rozwijających ich zdolności, 
• prowadzenie zajęć z udziałem ujednoliconych programów, platform i komunikatorów, 

zwłaszcza w czasie potrzeby zdalnego nauczania, 
• wymiana doświadczeń w zespołach nauczycielskich, dokształcanie w zakresie pracy                     

z wykorzystaniem metod i form pracy na odległość. 
 

2. Podejmowanie działań zmierzających do zachowania bezpieczeństwa, zwłaszcza tych 
związanych z zagrożeniem COVID 19. 
 

3. Praca nad rozwijaniem i kształtowaniem pożądanych postaw uczniowskich. 



 procesu dydaktycznego. 
 

Spis treści zawartych w planie: 

 
1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 
2. Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 
3. Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych 
4. Plan działań szkoły 
5. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 
6.Tematyka apeli  
 
 
 
1.1. Zarządzanie i organizacja 

 
 
 
 
L.p. Zadania Odpowiedzialny  Termin realizacji 

1 Przydział obowiązków służbowych 
wszystkim nauczycielom 

wicedyrektor szkoły 31. 08. 2020 r. 

2 Opracowanie rocznego planu pracy szkoły 
 

wicedyrektor szkoły 
(zespół nauczycieli) 

do 15. 09. 2020 r. 

3 Opracowanie programu wychowawczo -  
profilaktycznego 
 

wicedyrektor szkoły 
(pedagog szkolny) 

do 15. 09. 2020 r. 

4 
 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej 
wyników i wniosków ze sprawowanego 
nadzoru w roku szkolnym 2019/2020 

wicedyrektor szkoły do 15. 09. 2020 r. 

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

wicedyrektor szkoły do końca września 
2020 r. 

6 
 
 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu 
doskonalenia zawodowego 

wicedyrektor szkoły  do końca września 
2020 r. 

7 Opracowanie planu nadzoru 
pedagogicznego 

wicedyrektor szkoły 
 

do 15. 09. 2020 r. 

8 Pełnienie nadzoru pedagogicznego wicedyrektor szkoły w ciągu roku 
szkolnego 

9 Opracowanie arkusza organizacji pracy 
szkoły 

wicedyrektor szkoły do kwietnia 2021 r. 

10 Tworzenie spójnych programów szkolnych 
oraz monitorowanie ich spójności                           
z podstawowymi dokumentami szkolnymi 

wicedyrektorzy 
nauczyciele 

wrzesień 2020 r. 

11 Kształtowanie potencjału kadrowego 
zgodnie z potrzebami szkoły i jej 
rozwojem 

dyrektor szkoły wrzesień 2020 r. 



12 Właściwe motywowanie pracowników 
szkoły 

wicedyrektor szkoły w ciągu roku 
szkolnego 

13  Aktywne włączanie pracowników 
administracji i obsługi w życie szkoły 
 

wicedyrektor szkoły w ciągu roku 
szkolnego 

14 Odpowiedzialne zrządzanie finansami 
szkoły, ścisłe przestrzeganie wydatków 
przewidzianych w paragrafach budżetowej 
klasyfikacji 

dyrektor szkoły na bieżąco 

15 Zwiększenie efektywności pracy 
przedmiotowych zespołów 
nauczycielskich 

wicedyrektorzy 
przewodniczący 
zespołów 

w ciągu roku 
szkolnego 

16 Motywowanie nauczycieli                                         
do podejmowania innowacji 
pedagogicznych, eksperymentów                                       
i doradztwa zawodowego 

wicedyrektorzy w ciągu roku 
szkolnego 

17 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom                          
i pracownikom szkoły 

wicedyrektor w ciągu roku 
szkolnego 

18 Prowadzenie dziennika elektronicznego 
jako jedynej dokumentacji przebiegu 
nauczania i sposobu obiegu informacji 

wicedyrektorzy 
nauczyciele 

w ciągu roku 
szkolnego 

19 Właściwa współpraca ze związkami 
zawodowymi funkcjonującymi w szkole 

wicedyrektor  w ciągu roku 
szkolnego 

20 Przeprowadzenie rekrutacji uczniów                  
do klas pierwszych 

 wicedyrektorzy kwiecień - sierpień 

 
 
1.2. Nauczanie 

 
 

 

L.p. Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

1 Realizacja podstawy programowej 
 

wszyscy nauczyciele w ciągu roku szkolnego 

2 Organizacja pracy zespołów 
przedmiotowych 

wicedyrektor 
przewodniczący zespołów 

29 sierpnia 2020 r. 
 

3 Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno - Pedagogiczną 

wszyscy nauczyciele w ciągu roku szkolnego 

4 
 

Odkrywanie i rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień uczniów 
poprzez indywidualizowanie zadań 
i przygotowywanie do konkursów 
przedmiotowych 
wewnątrzszkolnych                                             
i pozaszkolnych 

wszyscy nauczyciele w ciągu roku szkolnego 

5 Organizacja konkursów nauczyciele w ciągu roku szkolnego 



 

6 Praca z uczniami mającymi 
trudności w nauce 

wszyscy nauczyciele w ciągu roku szkolnego 

7 Badanie wyników nauczania 
 

wicedyrektorzy 
nauczyciele 

w ciągu roku szkolnego 

8 Analiza wyników nauczania 
 

wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 

9 Kontrola właściwego                                     
i systematycznego oceniania 
uczniów 

wicedyrektorzy w ciągu roku szkolnego 

10 Obserwacje lekcji wicedyrektorzy w ciągu roku szkolnego 

11 Kontrola przestrzegania przez 
nauczycieli zasad oceniania, 
klasyfikowania i promowania 
uczniów 

wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 

 
 

1.3. Wychowanie 

 

 

L.p. Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

1 Integracja zespołów klasowych 
 

wychowawcy klas wrzesień 2020 r. 

2 Realizowanie programu 
profilaktyczno - wychowawczego 

wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 

3 Diagnozowanie i monitorowanie 
zachowań uczniów 

wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 

4 Profilaktyka agresji i przemocy                     
w szkole 

wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 

5 Organizacja uroczystości, imprez 
szkolnych, wycieczek, wyjść 
grupowych 

wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 

6 Współpraca wychowawców                             
z rodzicami dzieci i z Poradnią 
Psychologiczno - Pedagogiczną 

wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 

7 Doskonalenie pracy samorządu 
uczniowskiego 

opiekun samorządu w ciągu roku szkolnego 

8 Propagowanie zdrowych nawyków 
żywieniowych oraz zachęcanie 
uczniów do aktywnego spędzania 
czasu wolnego, 
cyberbezpieczeństwo 

wychowawcy w ciągu roku szkolnego 

9 Edukacja czytelnicza 
 

nauczyciele 
bibliotekarze 

w ciągu roku szkolnego 

10 Angażowanie rodziców w życie wychowawcy w ciągu roku szkolnego 



klasy i szkoły 
 
 

1.4. Opieka 

 

 

 

L.p. Zadania Odpowiedzialny Termin realizacji 

1 Organizowanie opieki pedagogicznej wicedyrektorzy 
nauczyciele 

w ciągu roku 

2 Zapewnienie pomocy psychologiczno - -
pedagogicznej 

wicedyrektorzy 
nauczyciele 
 pedagog 
 

w ciągu roku 

3 Objęcie opieką świetlicy dzieci 
potrzebujące tej opieki 

wychowawcy klas 
wychowawcy świetlicy 

w ciągu roku 

4 Organizowanie opieki wychowawczej 
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej 

wychowawcy klas 
nauczyciele 
pedagog 

w ciągu roku 

5 Pozyskiwanie rodziców jako 
najważniejszego partnera funkcjonowania 
szkoły we wszystkich jej obszarach 

wicedyrektorzy 
nauczyciele 

w ciągu roku 

6 Wzbogacenie działalności pozalekcyjnej 
szkoły w celu zagospodarowania czasu 
wolnego uczniów 

wicedyrektorzy 
nauczyciele 

w ciągu roku 

7 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
uczniów poprzez współpracę z Policją, 
Strażą Miejską 

wicedyrektor 
wychowawcy 
pedagog 

w ciągu roku 

8 Współpraca z instytucjami i organizacjami 
propagującymi działalność profilaktyczną                 
i zdrowotną 
 

nauczyciele 
pedagog 

w ciągu roku 

9 Wychowanie w duchu patriotyzmu, tradycji 
narodowych oraz regionalnych. 
Kultywowanie tradycji szkolnej                       
i ceremoniału podczas uroczystości 
szkolnych. 

wychowawcy, 
nauczyciele 

w ciągu roku 

 
 
 

 

1.5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym (Promocja szkoły) 
 

 
L.p. Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

1 Promocja i upowszechnienie informacji                
na temat oferty edukacyjnej szkoły 

wicedyrektorzy 
informatyk – opiekun 

 w ciągu roku 



strony internetowej 

2 Zorganizowanie dnia otwartego w szkole wicedyrektorzy 
nauczyciele 

5 marca  2021 r. 

3 Wspieranie rodziców w wychowaniu 
dzieci 

wicedyrektorzy 
nauczyciele 
wychowawcy 

na bieżąco 
podczas konsultacji, 
zebrań, spotkań                   
z psychologiem, 
pedagogiem 

4 Włączenie rodziców w życie szkoły 
poprzez organizację imprez, wycieczek, 
uroczystości 

wicedyrektorzy 
nauczyciele 
wychowawcy 

w ciągu roku 

5 Włączenie rodziców do spraw 
decyzyjnych – opiniowanie 
podstawowych dokumentów szkoły 
 

wicedyrektorzy w ciągu roku 

6 Wspieranie rodziców finansowo                            
i materialnie poprzez organizację 
stypendiów, posiłków, pomocy rzeczowej 

wicedyrektor 
wychowawcy 
pedagodzy 

w ciągu roku 

7 Wspieranie rodziców poprzez udzielanie 
uczniom pomocy psychologiczneo - -
pedagogicznej 

wicedyrektor 
wychowawcy 
pedagodzy 

w ciągu roku 

8 Właściwa współpraca z organem 
prowadzącym – Miastem – Gminą 
Włocławek oraz organem nadzorującym – 
Kuratorium Oświaty  

wicedyrektor 
 

w ciągu roku 

9 Współpraca z instytucjami wspierającymi 
szkołę: Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Strażą 
Miejską, Policją, SANEPID, WORD, 
WOPR, Galerią Sztuki Współczesnej, 
Strażą Pożarną, LOP, PCK, parafią, 
wydawnictwami 

wicedyrektorzy 
wychowawcy 
nauczyciele 

w ciągu roku 

10 Prezentowanie osiągnięć uczniów                    
w środowisku lokalnym, włączanie                     
w akcje charytatywne, społeczne, imprezy, 
projekty, programy, przedsięwzięcia 

wicedyrektor 
wychowawcy 
nauczyciele 

w ciągu roku 

11 Podejmowanie działań na rzecz 
potrzebujących: Domu Pomocy 
Społecznej, Placówek Opiekuńczych, 
Domu Małego Dziecka 

wicedyrektor 
wychowawcy 
nauczyciele 

w ciągu roku 

12 Nawiązanie współpracy z lokalnymi 
mediami w celu promowania wizerunku 
szkoły: Telewizją Kujawy, Radiem RFM 
Max, Radiem HIT, portalem Q24 

wicedyrektor w ciągu roku 

13 Modyfikacja szkolnej strony internetowej wicedyrektor 
informatyk – opiekun 
strony 

w ciągu roku 



14 Gromadzenie i wykorzystywanie 
informacji o losach absolwentów                            
do doskonalenia efektów nauczania                       
i wychowania oraz planowania oferty 
edukacyjnej 

wicedyrektor 
nauczyciele 

w ciągu roku 

 
 
 
 
 
2.1. Kalendarz roku szkolnego 2020/2021



KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 WE WŁOCŁAWKU 

 
1.09.2020 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020 / 2021 w reżimie sanitarnym 

 

4.09.2020 Zebrania z rodzicami w reżimie sanitarnym 

 

15.09.2020 Posiedzenie Rady Pedagogicznej, godz. 16:00 (on - line) 

Posiedzenie Rady Rodziców w reżimie sanitarnym, godz. 17:00 

 

29.10.2020 Konsultacje z rodzicami, godz.17.00 (on - line) 

26.11.2020 Zebrania z rodzicami, godz. 17.00 w reżimie sanitarnym/(on - line) 

18.12.2020 Termin wystawienia przewidywanych ocen niedostatecznych  na I półrocze 

18.12.2020 Zebrania z rodzicami, godz.17.00 w reżimie sanitarnym/(on - line) Powiadomienie o 

przewidywanych ocenach niedostatecznych na I półrocze 

23. – 31. 12. 2020 Zimowa przerwa świąteczna 

18.01.2021 Termin wystawienia ocen na I półrocze 

25.01.2021 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I półrocze, godz. 16:00 w reżimie sanitarnym/ (on - 

line) 

27.01.2021 Rada pedagogiczna podsumowująca I półrocze, godz. 16:00 w reżimie sanitarnym/(on - 

line) 

27.01.2021 Posiedzenie Rady Rodziców, godz. 17:00 w reżimie sanitarnym/(on - line) 

29.01.2021 Zebrania z rodzicami – podsumowanie I półrocza, godz. 17:00 w reżimie sanitarnym/(on - 

line) 

29.01.2021 Zakończenie I półrocza 

15. 02. - 28. 02. 2021 Ferie zimowe 

25.03.2021 Konsultacje z rodzicami, godz. 17:00 (on - line) 

1.04. - 06. 2021   Ferie wiosenne  

25.04.2021 Spotkanie dyrektora z rodzicami przed egzaminem ósmoklasisty,  godz. 17:00  w reżimie 

sanitarnym/(on- line) 

30.04.2021 Konsultacje z rodzicami, godz. 17:00 (on - line) 

14.05.2021 Termin wystawienia   przewidywanych ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego  

i powiadomienie rodziców  

25. - 27. 05. 2021 Egzamin ósmoklasisty 

28.05.2021 Zebrania z rodzicami, godz. 17:00 w reżimie sanitarnym/ (on - line) 

14.06.2021 Termin wystawiania ocen rocznych 

21.06.2021 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna w reżimie sanitarnym/(on - line) 

23.06.2021 Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021w reżimie sanitarnym/(on - 

line) 



23.06.2021 Posiedzenie Rady Rodziców, godz. 17:00 w reżimie sanitarnym/(on - line) 

25.06.2021 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w reżimie sanitarnym 

26. 06. – 31.08.2021 Ferie letnie 

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 

 

 -   4, 5 stycznia  2021 r. 

 -  25, 26, 27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty 

               -  1, 2, 4 czerwca 2021 r. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

3. 1. Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych – rok szkolny 2020/2021 

 

 
ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

L.p Nazwa uroczystości Odpowiedzialny Forma realizacji Termin 
realizacji 

1 Inauguracja roku szkolnego 
2020/2021 

,, Wracamy do szkoły” 

 

Wicedyrektor 
E. Sempławska 
Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
Nauczyciele klas 
pierwszych i oddziału 
przedszkolnego 
p. A. Kuczyńska 
(oprawa muzyczna) 

p. E. Małecka 
(prowadzenie 

uroczystości) 
p. A. Traczyk 
p. B. Wieczorek 
(scenografia) 

p. W. Bandoch 
(nagłośnienie i ustawienie 
uczniów) 

p. P. Olszewski 
(poczet sztandarowy) 

p. B. Woźniak 
(dokumentacja 

Z powodu 
pandemii spotkanie 
zespołu 
kierowniczego 
i wychowawców 
z rodzicami dzieci 
z oddziału 
przedszkolnego 
 i uczniów klas 
pierwszych 
na szkolnym 
boisku 
Spotkanie uczniów 
klas 
II - VIII 
 z wychowawcami 
w przydzielonych 
salach lekcyjnych 

1 września 
2020 r. 



fotograficzna) 

p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja filmowa) 

2. ,,Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz 
jeszcze zacniejszą nauczać”- 

Święto Komisji Edukacji 
Narodowej 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
Samorząd uczniowski 
Klas I- VIII 
p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja 

fotograficzna) 

Uroczystość 
szkolna 
(w przypadku 

pandemii 

przygotowanie 

uroczystości 
w formie 

prezentacji 

multimedialnej 

do obejrzenia 

w klasach 

na tablicy 

interaktywnej) 

13 października 
2020 r. 

3 Międzynarodowy 
Dzień Bibliotek Szkolnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasowanie na Czytelnika 
 
 
 
 
 
 
 
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  
 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
p. I. Palińska – Kacprowicz 
p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja 

fotograficzna,     

dokumentacja filmowa) 

p. D. Latowska 
p. B. Bieńkowska 
 
p. I. Palińska - Kacprowicz 
p. B. Bieńkowska 
p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja 

fotograficzna,     

dokumentacja filmowa) 

 
 
p. I. Palińska – Kacprowicz 
p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja 

fotograficzna,     

dokumentacja filmowa) 

p. D. Latowska 

Zajęcia 
biblioteczne  II-III 
 
 
 
   
 
 
 
 
Zajęcia 
biblioteczne 
dla klas I 
 
 
 
 
 
Zajęcia 
biblioteczne 
dla klas 0- III 

październik 
2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 październik 

2020 r. 
 

 
 
 
 
 

maj 2021 r. 
 

4 ,, Patriotyzm oznacza 

umiłowanie tego, co ojczyste” - 
koncert pieśni patriotycznych 

  

 

 

p. J. Świeczkowska 
(koordynowanie 
uroczystości) 
p. A. Szychulska 
na zastępstwie 
p. J. Molczyk 
(scenariusz) 

p. J. Milewska 
(prezentacja 

multimedialna) 

p. A. Kuczyńska 

Uroczystość 
szkolna 
(w przypadku 

pandemii 

przygotowanie 

uroczystości 
w formie 

prezentacji 

multimedialnej 

do obejrzenia 

w klasach 

10 listopada 
2020 r. 



(oprawa muzyczna) 

p. A. Podkomorzy 
p. A. Traczyk 
p. B. Wieczorek 
(scenografia) 

p. E. Małecka 
(prowadzenie 

uroczystości) 
p. W. Bandoch 
(nagłośnienie) 
p. K. Sławiński 
(ustawienie krzeseł) 
p. B. Woźniak 
(dokumentacja 

fotograficzna) 

p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja filmowa) 

 

na tablicy 

interaktywnej) 

5 ,, Gdyby każda noc w naszym 
życiu mogła być jak noc Bożego 

Narodzenia” - koncert kolęd 

i pastorałek 

 

p. J. Świeczkowska 
(koordynowanie 

uroczystości) 
p. M. Gabryjelska 
p. P. Reroń 
p. I. Dziedzic - Kolatorska 
(scenariusz) 

p. E. Małecka 
(prowadzenie 

uroczystości) 

p. M. Lewandowska 
p. J. Milewska 
(prezentacja) 

p. A. Kuczyńska 
(oprawa muzyczna) 

p. M. Kraczek 
p. A. Traczyk 
p. B. Wieczorek 
s. M. Perechowska 
(scenografia) 

p. W. Bandoch 
(nagłośnienie) 
p. K. Sławiński 
(ustawienie krzeseł) 
p. B. Woźniak 
(dokumentacja 

fotograficzna) 

p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja filmowa) 

Koncert 
bożonarodzeniowy 

23 grudnia 
2020 r. 

6 Dobra szkoła – dobra przyszłość 
– dobry wybór! 

Tu drzwi są zawsze otwarte - 

Drzwi otwarte szkoły 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
p. K. Klejbach 
( scenariusz) 

Prezentacja szkoły, 
(program 
artystyczny, zajęcia 
otwarte) 

9  marca   
2021 r. 



 

 

 

 

p. M. Kacprowicz 
(scenariusz) 
pp. nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 
( zajęcia otwarte) 
pp. nauczyciele oddziałów 
przedszkolnych 
( zajęcia otwarte) 
pp. nauczyciele świetlicy 
( zajęcia otwarte) 
p. A. Kuczyńska 
( oprawa muzyczna) 
p. Ł. Rutkowski 
( dokumentacja filmowa) 
p. Barbara Woźniak 
( dokumentacja 
fotograficzna) 
p. A. Traczyk 
( scenografia) 
p. B. Wieczorek 
( scenografia) 
p. K. Sławiński 
(nagłośnienie) 
p. M. Bartczak 
( ustawienie krzeseł) 

7 ,,Z tego uczniowie Dwójki znani, 

że jak polscy olimpijczycy są 
niepokonani” - Dzień Patrona 

 

 

 

p. J. Świeczkowska 
(koordynowanie 

uroczystości 
w klasach IV - VIII) 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
(koordynowanie 

uroczystości 
w klasach O - III) 

p. A.Wojterska 
p. A. Seklecka 
p. B. Woźniak 
(dokumentacja 

fotograficzna) 

p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja filmowa) 

Apele w grupach 
wiekowych 

 

4,5,  marca   
2021 r. 

8 ,,Wszystkie dzieci nasze są” - 
rozgrywki sportowe 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska, 
pp. nauczyciele 
wychowania fizycznego 
pp. nauczyciele świetlicy 
p. A. Traczyk 
p. B. Wieczorek 
p. J. Strychalska 
p. A. Seklecka 
p. M. Nowacka 

Zawody sportowe/ 
gry i zabawy 

29 maja                 
2021 r. 



p. J. Molczyk 
p. W. Bandoch 
p. K. Sławiński 
pp. pedagodzy 

9 Zakończenie roku szkolnego 
2020/2021 

,, Żegnaj szkoło” 

 

 

p. J. Świeczkowska 
(koordynowanie 

uroczystości) 
p. P. Reroń 
p. A. Szychulska 
(scenariusz) 

p. A. Kuczyńska 
(oprawa muzyczna) 

p. J. Małecka 
(prowadzenie 

uroczystości) 
p. P. Olszewski 
(poczet sztandarowy) 

p. W. Bandoch 
(nagłośnienie) 
p. A. Traczyk 
p. B. Wieczorek 
(scenografia) 

p. B. Woźniak 
(dokumentacja 

fotograficzna) 

p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja filmowa) 

Uroczystość 
ogólnoszkolna 

25 czerwca 
2021 r. 

10 Pożegnanie Absolwentów 
– rocznik 2021 

,,Ile razem dróg przebytych? Ile 

ścieżek przedeptanych? 

p. J. Świeczkowska 
(koordynowanie 

uroczystości) 
p. E. Kotecka 
p. A. Szychulska 

p. A. Kuczyńska 
(oprawa muzyczna) 

p. J. Małecka 
(prowadzenie 

uroczystości) 
p. P. Olszewski 
(poczet sztandarowy) 

p. W. Bandoch 
(nagłośnienie i ustawienie 

krzeseł) 
p. K. Sławiński 
(ustawienie krzeseł) 
p. A. Traczyk 
p. A. Podkomorzy 
(scenografia) 

p. B. Woźniak 
(dokumentacja 

fotograficzna) 

p. Ł. Rutkowski 

Uroczystość 
dla uczniów 
klas VIII 

24 czerwca 
2021 r. 

 



(dokumentacja filmowa) 

11 Inauguracja roku szkolnego 
2020/2021 

,,Wracamy do ciebie, szkoło” 

 

p. J. Świeczkowska 
(koordynowanie 

uroczystości) 
p. M. Gabryjelska 
p. K. Klejbach 
(scenariusz) 

p. E. Kotecka 
(prowadzenie 

uroczystości) 
p. P. Olszewski 
(poczet sztandarowy) 

p. W. Bandoch 
(nagłośnienie i ustawienie 

uczniów) 

p. K. Sławiński   
( ustawienie uczniów) 

p. A. Traczyk 
p. M. Kraczek 
(scenografia) 

p. B. Woźniak 
(dokumentacja 

fotograficzna) 

p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja filmowa) 

 1 września 
2021 r. 

 
 

 

5.1.Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 
 

      

 
 
 

15 IX 2020 

 
Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok  2020/2021 
(plan  nadzoru pedagogicznego, program profilaktyczno – wychowawczy, 
organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej) 
Rada szkoleniowa ,,Istota nauczania zdalnego” 
 
 

 

14 X 2020 

 

 
Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej z okazji Święta KEN 
Rada szkoleniowa  ,,Ochrona danych osobowych” 
 

  

17 XI 2020 

 
Rada szkoleniowa ,, Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi  
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne  
i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych” 
 



 

25 I 2021 

 
Rada klasyfikacyjna za I półrocze 
 
 

 

27 I 2021 

 
Rada plenarna podsumowująca pracę w I półroczu 
Posiedzenie Rady Rodziców 

 

23 III 2020 

 

 
Rada szkoleniowa ,,Uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb 
edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia” 
 

 

27 IV 2021 

 
Rada szkoleniowa (szkolenie zespołów nadzorujących egzamin 
ósmoklasisty) 
 

 

18 V 2021 

 
Rada szkoleniowa ,,Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych” 
 

 

21 VI 2021 

 
Rada klasyfikacyjna za I półrocze 
 
 

23 VI 2021 Rada plenarna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2020/2021 
Posiedzenie Rady Rodziców 

 
 
 
6.1.  Tematyka apeli  

 
Klasy 0 - III 

 
 

 



APELE GRUPY WIEKOWEJ  
ROK SZKOLNY 2020/2021 

Klasy 0-III 

(w przypadku pandemii przygotowanie uroczystości w formie prezentacji multimedialnej                                  
do obejrzenia w klasach na tablicy interaktywnej) 

L.p Tematyka Termin Odpowiedzialni 

1 Przedstawienie organizacji nowego roku 
szkolnego w grupie wiekowej.     
  
81- Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej 

-zapoznanie uczniów z tematyką                                
II wojny światowej,  
-rozbudzanie uczuć patriotycznych.                       

,,Każde dziecko powinno czuć,                   że 
szkoła pomaga mu stać się lepszym 

człowiekiem” 

- powitanie klas 0, I w grupie    

   wiekowej. 

- zapoznanie uczniów z harmonogramem apeli  

w nowym roku szkolnym, 

 - przypomnienie praw i obowiązków uczniów, 
- wystąpienie  Rzecznika Praw Ucznia – p. 

Mariola Kacprowicz 

-pouczenie uczniów o zachowaniu 

bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole 
COVID- 19 (sale lekcyjne, sale gimnastyczne, 

korytarze, szatnia, stołówka, świetlica, boisko),  
a także poza nią (droga do i ze szkoły, teatr, 
kino, dom i in.). 

Klasy 0-III 
 

25.09.2019r. 

Klasa II b 
p. M. Bodenszac 

 
 

2. Ślubowanie klas pierwszych. 
,,Wielka przygoda czeka Nas…” 
 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska, 

pp. wychowawcy klas 
I 

23.10.2020 r. 
p. Ł. Rutkowski 
( dokumentacja 

filmowa) 
p. B. Woźniak,  
(dokumentacja 
fotograficzna) 

Samorząd szkolny 

Klasa III a  
p. Kamila Klejbach 

 
Klasa III b 

p. Ewa Dobrosielska 

3. ,, Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co 
ojczyste” – 11 listopada” 

- rozbudzanie zainteresowania dzieci dziejami 

Polski i Polaków, 

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, 
dumy z bycia Polakiem. 

 

Klasy 0-III 
10.11.2020 r. 

II a 
p. A. Seklecka/                      

p. Sylwia Michałek 



4. Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych w I 
okresie roku szkolnego 2020/2021 
 

,, Czas ferii zimowych to fajna zabawa. Kto 

bezpiecznie się bawi  w kłopoty nie wpada” 

 

- przedstawienie wyników klasyfikacji, 

- wręczenie Odznak Wzorowego Ucznia                         
przez Dyrektora Szkoły , 
- rozstrzygnięcie szkolnych konkursów, 
- pouczenie uczniów  o zachowaniu 

bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. 
 

Klasy 0-III 
12.02.2021 r. 

 
 
 

Klasa II c 
p. Elżbieta Matusiak 

 
 
 

5.  Dzień Patrona Szkoły 
 

,,Z tego uczniowie Dwójki                             

znani,  

że jak polscy olimpijczycy  są niepokonani”! 

 

 

Klasy 0-III 
 

5.03.2020 r. 
 
 

Klasa II a 
p. Anna Seklecka 

 
Klasa III d 

p. Anna Wojterska 
 

6. Święta Majowe  
 

,, Polska - to taka kraina, 

która się w sercu zaczyna” 

 
- propagowanie wśród uczniów postaw 
patriotycznych. 

- zwrócenie uwagi na treści patriotyczne i 
obywatelskie. 

- kształtowanie poczucia przynależności do 
narodu. 

 

 

 

Klasa II a II a 
p. A. Seklecka/                       

p. Sylwia Michałek 

7. Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych w roku 
szkolnym 2020/2021 
 

,,Poznajemy zasady, którymi powinniśmy się 
kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje” 

- przedstawienie wyników klasyfikacji, 

- rozstrzygnięcie szkolnych konkursów, 
- pouczenie uczniów  o zachowaniu 

bezpieczeństwa podczas wakacji. 

Klasy 0-III 
17.06.2020 r. 

Klasa II d 
p. Iwona Dziedzic- 

Kolatorska 

 
Prowadzenie  apeli 

p. Anna Wojterska  p. Elżbieta Matusiak 

 

3 godz.- 3a, 3b, 3c, 3d, 2d, 1c, 0a 

4.godz.- 2a, 2b, 2c,1a, 1b, 1d, 1e 



 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV - VIII 

 

L. p. 

 

 

Tematyka Termin Odpowiedzialni 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawienie organizacji 

nowego roku szkolnego 2020/2021 

 

- przedstawienie krótkiego rysu 

historycznego dotyczącego 81 
rocznicy wybuchu II wojny 

światowej (forma dowolna), 
- zapoznanie uczniów                     z 

harmonogramem apeli                 w 

nowym roku szkolnym, 

 - przypomnienie praw                       

i obowiązków uczniów, 
- wystąpienie  Rzecznika Praw 
Ucznia – p. Karoliny Malkowskiej - 

Kiełpińskiej, 
- pouczenie uczniów                                     

o zachowaniu bezpieczeństwa 
podczas pobytu w szkole                     

(sale lekcyjne, sale gimnastyczne, 

korytarze, szatnia, stołówka, 
świetlica, boisko),  a także poza nią 
(droga do i ze szkoły, teatr, kino, 
dom i in.). 

 

Klasy IV 
 
Klasy V 
 
Klasy VI 
 
Klasy VII 
 
Klasy VIII 
 
(godziny wychowawcze  
w czwartym tygodniu 
września) 

p. A. Podkomorzy 
 
p. D. Latowska 
 
p. W. Porębska 
 
p. J. Milewska 
 
p. P. Reroń 
 

2 
 
 
 
 
 
 

Podsumowanie osiągnięć 
edukacyjnych w I półroczu  
roku szkolnego 2020/2021: 

- przedstawienie wyników 

klasyfikacji, 

- wręczenie Pucharu                               
przez Dyrektora Szkoły                                 
klasie z najwyższą średnią, 
- rozstrzygnięcie szkolnych 

konkursów, 

- pouczenie uczniów             

o zachowaniu bezpieczeństwa 
podczas ferii zimowych. 

 

Klasy IV 
 

Klasy V 
 

Klasy VI 
 

Klasy VII 
 

Klasy VIII 
 

(godziny wychowawcze  
w ostatnim tygodniu 

przed feriami) 

p. A. Podkomorzy 
 
p. D. Latowska 
 
p. W. Porębska 
 
p. J. Milewska 
 
p. P. Reroń 
 
 



 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Podsumowanie osiągnięć 
edukacyjnych w roku           

szkolnym 2020/2021: 

 
- przedstawienie wyników 

klasyfikacji, 

- prezentacja uczniów                             

z najwyższą średnią                                
na świadectwie szkolnym, 
- wręczenie Pucharu                               
przez Dyrektora Szkoły                                 
klasie z najwyższą średnią, 
- rozstrzygnięcie szkolnych 
konkursów, 

- pouczenie uczniów       

o zachowaniu bezpieczeństwa 
podczas wakacji. 

Klasy IV 
 

Klasy V 
 

Klasy VI 
 

Klasy VII 
 

Klasy VIII 
 

(godziny wychowawcze  
w ostatnim tygodniu 

przed wakacjami 

p. A. Podkomorzy 
 
p. D. Latowska 
 
p. W. Porębska 
 
p. J. Milewska 
 
p. P. Reroń 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


