
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROCZNY 
PLAN PRACY 

 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW 

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 września 2022 r. 

Przedstawiony Radzie Rodziców 15 września 2022 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 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. 2021, poz.1533),  
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 
zawodowego, (Dz. U. 2019, poz.325),  
* 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 1 września 2021  roku zmieniające 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 29 czerwca 2021 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
(Dz. U. 2021, poz. 1202), 
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz. U. 2019, poz. 373 ), 
  
* Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, 
* Program Wychowawczo -Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków. 
 
 
 
 
Plan opracowano w oparciu o: 
 
I Plan nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023. 
II Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków. 
III Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023: 
 

 

IV Wnioski i rekomendacje do pracy na rok szkolny 2022/2023: 
 
Przeprowadzona diagnoza pracy szkoły pozwoliła określić obszary pracy, w których 
pożądane są zmiany, a w konsekwencji także potrzeby rozwojowe nauczycieli. 
Rozpoznane potrzeby pozwolą odpowiednio zaplanować tematy i formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.  

W nowym roku szkolnym należy: 

1. ponowić diagnozę potrzeb uczniów w celu rozpoznania utrzymujących się 
problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej dla konkretnych 
oddziałów, 

2. kontynuować działania podejmowane przez wychowawców i pozostałych 
nauczycieli na rzecz budowania właściwych relacji społecznych w klasie, 

3. przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć 
edukacyjnych, 

4. dokonać analizy, które z rozwiązań, technologii IT stosowanych podczas zdalnego 
nauczania warto przenieść do stałej praktyki szkoły jako wartościowe, 



5. kontynuować działania integrujące uczniów z uwzględnieniem propozycji 

zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania 
psychologa, pedagoga, terapeuty, 

6. kontynuować współpracę z rodzicami ukierunkowaną na  świadomość zagrożeń w 
zakresie problemów zdrowia psychicznego dzieci/uczniów powstałych w skutek 
izolacji społecznej oraz na wypracowywanie strategii zapobiegania / 
rozwiązywania problemów, 

7. zachęcać i wspierać nauczycieli do systematycznego wzbogacania warsztatu 
pracy, np. przez organizację pracy zespołowej, 

8. kontynuować diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji podstawy 

programowej, zwłaszcza przy nauczaniu hybrydowym lub zdalnym, 
9. w przypadku konieczności kontynuowania prowadzenia zajęć w formie zdalnej, 

należy ściśle współpracować z rodzicami, zwłaszcza przy pracy z uczniami o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

10. uzupełnić program wychowawczo-profilaktyczny o treści stanowiące wsparcie 
psychiczne uczniów w czasie nauczania zdalnego, 

11. nadal doskonalić umiejętność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, 
12. zadbać, by przy planowaniu pracy nauczyciele wykorzystywali wyniki diagnoz 

osiągnięć w poprzednim roku, 
13. zaktualizować potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w 

związku z kształceniem obcokrajowców, 
14. zweryfikować procedury / regulaminy / zarządzenia określające zasady 

funkcjonowania szkoły na wypadek powrotu stanu epidemii, 
15. dostosować statut szkoły  do nowych warunków działania w związku z przyjęciem 

i kształceniem Ukraińców oraz do nowych przepisów oświatowych 

16. zweryfikować możliwości i potrzeby szkoły w związku z kształceniem uczniów z 
Ukrainy śledzić zmiany w przepisach prawa, w tym dotyczące kształcenia uczniów 
z Ukrainy, 

17. wszyscy nauczyciele obowiązani są do stosowania w codziennej praktyce szkolnej 
wiedzy i umiejętności, które zdobyli podczas różnych form szkolenia oraz 

wzajemnej pomocy zawodowej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. 
18. należy zgodnie z regulaminem Laboratorium Przyszłości dokumentować pracę z 

zakupionymi materiałami. 

 

Spis treści zawartych w planie: 

 
1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 

2. Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

3. Harmonogram uroczystości i działań szkoły 

4. Działania wychowawcze w ramach grup wiekowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 

 

1.1. Zarządzanie i organizacja 
 
 
 

 

L.p. Zadania Odpowiedzialny Termin realizacji 

1 Przydział obowiązków służbowych dyrektor szkoły 02. 09. 2022 r. 
 wszystkim nauczycielom   

2 Opracowanie rocznego planu pracy szkoły dyrektor szkoły do 13. 09. 2022 r. 
  (zespół nauczycieli)  

3 Opracowanie programu wychowawczo - wicedyrektor szkoły do 13. 09. 2022 r. 
 profilaktycznego (pedagog szkolny)  

4 Przedstawienie Radzie Pedagogicznej dyrektor szkoły do 31. 08. 2022 r. 
 wyników i wniosków ze sprawowanego   
 nadzoru w roku szkolnym 2020/2021   

5 Wprowadzenie zmian w dokumentach 

 
wicedyrektorzy 

szkoły do końca września 
 i dostosowanie ich do zmian prawa  2022 r. 

 
oświatowego: statut, regulaminy, 

procedury   

6 Opracowanie wewnątrzszkolnego planu dyrektor szkoły do końca września 
 doskonalenia zawodowego  2022 r. 

7 Opracowanie planu nadzoru dyrektor szkoły do 13. 09. 2022 r. 
 pedagogicznego   

8 Pełnienie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły w ciągu roku 
   szkolnego 

9 Opracowanie arkusza organizacji pracy dyrektor szkoły do kwietnia 2023 r. 
 szkoły   

10 Tworzenie spójnych programów szkolnych wicedyrektorzy wrzesień 2022r. 

 oraz monitorowanie ich spójności nauczyciele  
 z podstawowymi dokumentami szkolnymi   

11 Kształtowanie potencjału kadrowego dyrektor szkoły wrzesień 2022 r. 

 zgodnie z potrzebami szkoły i jej   
rozwojem 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



12 Właściwe motywowanie pracowników 
dyrektor szkoły 
wicedyrektorzy w ciągu roku 

 szkoły  szkolnego 

13 Aktywne włączanie pracowników 

dyrektor szkoły 

wicedyrektorzy w ciągu roku 

 administracji i obsługi w życie szkoły  szkolnego 

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

15 Zwiększenie efektywności pracy wicedyrektorzy w ciągu roku 
 przedmiotowych zespołów przewodniczący szkolnego 
 nauczycielskich zespołów  

16 Motywowanie nauczycieli 

 
dyrektor 
wicedyrektorzy w ciągu roku 

 do podejmowania innowacji  szkolnego 
 pedagogicznych, eksperymentów   
 i doradztwa zawodowego   

17 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom 

dyrektor szkoły 
wicedyrektorzy w ciągu roku 

 i pracownikom szkoły  szkolnego 

18 Prowadzenie dziennika elektronicznego wicedyrektorzy w ciągu roku 
 jako jedynej dokumentacji przebiegu nauczyciele szkolnego 
 nauczania i sposobu obiegu informacji   

19 Właściwa współpraca ze związkami 
dyrektor 
wicedyrektorzy w ciągu roku 

 zawodowymi funkcjonującymi w szkole  szkolnego 

20 Przeprowadzenie rekrutacji uczniów wicedyrektorzy kwiecień - sierpień 
 do klas pierwszych   
 
 
1.2. Nauczanie 
 

L.p. Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

1 Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele w ciągu roku szkolnego 

2 Organizacja pracy zespołów wicedyrektor 02 września 2022r. 
 przedmiotowych przewodniczący zespołów  

3 Współpraca z Poradnią wszyscy nauczyciele w ciągu roku szkolnego 

 Psychologiczno - Pedagogiczną   

4 Odkrywanie i rozwijanie wszyscy nauczyciele w ciągu roku szkolnego 
 zainteresowań i uzdolnień uczniów   
 poprzez indywidualizowanie zadań    
 i przygotowywanie do konkursów   
 przedmiotowych   

 wewnątrzszkolnych   
 i pozaszkolnych   

5 Organizacja konkursów nauczyciele w ciągu roku szkolnego 



 
6 Praca z uczniami mającymi wszyscy nauczyciele w ciągu roku szkolnego 

 trudności w nauce   

7 Badanie wyników nauczania wicedyrektorzy w ciągu roku szkolnego 
  nauczyciele  

8 Analiza wyników nauczania wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 

9 Kontrola właściwego wicedyrektorzy w ciągu roku szkolnego 
 i systematycznego oceniania   
 uczniów   

10 Obserwacje lekcji wicedyrektorzy w ciągu roku szkolnego 

11 Kontrola przestrzegania przez wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 
 nauczycieli zasad oceniania,   

klasyfikowania i promowania 
uczniów 

 
1.3. Wychowanie 
 
L.p. Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

1 Integracja zespołów klasowych wychowawcy klas wrzesień 2022r. 

2 Realizowanie programu wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 
 wychowawczo-profilaktycznego   

3 Diagnozowanie i monitorowanie wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 
 zachowań uczniów   

4 Profilaktyka agresji i przemocy wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 
 w szkole   

5 Organizacja uroczystości, imprez wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 
 szkolnych, wycieczek, wyjść   
 grupowych   

6 Współpraca wychowawców wszyscy nauczycie w ciągu roku szkolnego 
 z rodzicami dzieci i z Poradnią   
 Psychologiczno - Pedagogiczną   

7 Doskonalenie pracy samorządu opiekun samorządu w ciągu roku szkolnego 
 uczniowskiego   

8 Propagowanie zdrowych nawyków wychowawcy w ciągu roku szkolnego 
 żywieniowych oraz zachęcanie   
 uczniów do aktywnego spędzania   
 czasu wolnego,   

 cyberbezpieczeństwo   

9 Edukacja czytelnicza nauczyciele w ciągu roku szkolnego 
  bibliotekarze  

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 w ciągu roku 
  nauczyciele  

2 Zapewnienie pomocy psychologiczno -  wicedyrektorzy w ciągu roku 
 pedagogicznej nauczyciele  
  pedagog  

3 Objęcie opieką świetlicy dzieci wychowawcy klas w ciągu roku 
 potrzebujące tej opieki wychowawcy świetlicy  

4 Organizowanie opieki wychowawczej wychowawcy klas w ciągu roku 
 uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji nauczyciele  
 życiowej pedagog  

5 Pozyskiwanie rodziców jako wicedyrektorzy w ciągu roku 
 najważniejszego partnera funkcjonowania nauczyciele  
 szkoły we wszystkich jej obszarach   

6 Wzbogacenie działalności pozalekcyjnej wicedyrektorzy w ciągu roku 
 szkoły w celu zagospodarowania czasu nauczyciele  
 wolnego uczniów   

7 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wicedyrektor w ciągu roku 
 uczniów poprzez współpracę z Policją, wychowawcy  
 Strażą Miejską pedagog  

8 Współpraca z instytucjami i organizacjami nauczyciele w ciągu roku 
 propagującymi działalność profilaktyczną pedagog  
 i zdrowotną   

9 Wychowanie w duchu patriotyzmu, tradycji wychowawcy, w ciągu roku 
 narodowych oraz regionalnych. nauczyciele  
 Kultywowanie tradycji szkolnej   

 i ceremoniału podczas uroczystości   
szkolnych. 

 

1.5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym (Promocja szkoły) 
 
 
 
L.p. Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

1 Wspieranie rodziców w wychowaniu wicedyrektorzy na bieżąco 
 dzieci nauczyciele podczas konsultacji, 
  wychowawcy zebrań, spotkań 
   z psychologiem, 
   pedagogiem 

2 Włączenie rodziców w życie szkoły wicedyrektorzy w ciągu roku 



 poprzez organizację imprez, wycieczek, nauczyciele  
 uroczystości wychowawcy  

3 Włączenie rodziców do spraw wicedyrektorzy w ciągu roku 
 decyzyjnych – opiniowanie   
 podstawowych dokumentów szkoły   

4 Wspieranie rodziców finansowo wicedyrektor w ciągu roku 
 i materialnie poprzez organizację wychowawcy  
 stypendiów, posiłków, pomocy rzeczowej  pedagodzy  

5 Wspieranie rodziców poprzez udzielanie wicedyrektor w ciągu roku 
 uczniom pomocy psychologiczneo - - wychowawcy  
 pedagogicznej pedagodzy  

6 Właściwa współpraca z organem wicedyrektor w ciągu roku 
 prowadzącym – Miastem – Gminą   
 Włocławek oraz organem nadzorującym –   
 Kuratorium Oświaty   

7 Współpraca z instytucjami wspierającymi wicedyrektorzy w ciągu roku 
 szkołę: Poradnią Psychologiczno – wychowawcy  
 Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Strażą nauczyciele  
 Miejską, Policją, SANEPID, WORD,   
 WOPR, Galerią Sztuki Współczesnej,   
 Strażą Pożarną, LOP, PCK, parafią,   
 wydawnictwami   

8 Prezentowanie osiągnięć uczniów wicedyrektor w ciągu roku 
 w środowisku lokalnym, włączanie wychowawcy  
 w akcje charytatywne, społeczne, imprezy, nauczyciele  
 projekty, programy, przedsięwzięcia   

9 Podejmowanie działań na rzecz wicedyrektor w ciągu roku 
 potrzebujących: Domu Pomocy wychowawcy  
 Społecznej, Placówek Opiekuńczych, nauczyciele  
 Domu Małego Dziecka   

10 Nawiązanie współpracy z lokalnymi wicedyrektor w ciągu roku 
 mediami w celu promowania wizerunku   

 Szkoły.   
    

11 Modyfikacja szkolnej strony internetowej wicedyrektor w ciągu roku 
  informatyk – opiekun  

strony 



12 Gromadzenie i wykorzystywanie wicedyrektor w ciągu roku 
 informacji o losach absolwentów nauczyciele  

do doskonalenia efektów nauczania 
i wychowania oraz planowania oferty 
edukacyjnej. 
 
 

2. Kalendarz roku szkolnego 2022/2023  
  

 

Lp. Wydarzenie Termin  
    

 1 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 01.09.2022 r. 

 2 Rada pedagogiczna 02.09.2022 r. godz. 14.15 
 3 Rada pedagogiczna 08.09.2022 r. godz. 15.30 
 
4 Zebrania z rodzicami 

14.09.2022 r. godz. 17.00 
15.09.2022 r. godz. 17.00  

 5 Zebranie Rady Rodziców 15.09.2022 r. godz. 18.00 
 6 Rada pedagogiczna 13.10.2022 r. godz.17.00 
 7 Rada szkoleniowa październik 2022 r. 
 8 Konsultacje z rodzicami 27.10.2022 r. godz.16.00-17.30 
 9 Rada szkoleniowa listopad 2022 r. 

 10 Zebrania z rodzicami 
23.11.2022 r. godz.17.00 
24.11.2022 r. godz. 17.00 

 11 
Wystawienie niedostatecznych ocen 
przewidywanych 16.12.2022 r. 

 12 
Powiadomienie pisemne 
o niedostatecznych ocenach przewidywanych 19.12.2022 r. 

 13 Konsultacje z rodzicami 
20.12.2022 r. 
 godz. 16.00-17.30 

 14 Wystawienie ocen śródrocznych 19.01.2023 r. 
 15 Powiadomienie online o wystawieniu ocen 20.01.2023 r. 

  16 
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 
za I półrocze 23.01.2023 r.godz. 15.30 

 17 
Rada pedagogiczna podsumowująca 
I półrocze 27.01.2023 r. godz. 15.00 

 18 Posiedzenie Rady Rodziców. 27.01.2023 r godz.16.30 
 19 Ferie zimowe 30.01.2023 r.-12.02.2023 r. 
 20 Zakończenie I półrocza 31.01.2023 r. 
 21 Rada szkoleniowa luty 2023 r.  

 22 Zebrania z rodzicami 
15.02.2023 r. godz. 17.00 
16.02.2023 r.godz. 17.00 

 23 Konsultacje 30.03.2023 r. 16.00-17.30 
 24 Rada szkoleniowa marzec 2023 r. 
 25 Wiosenna przerwa świąteczna 6.04.2023 r.– 11.04.2023 r. 
 
 26 

Rada szkoleniowa (szkolenie zespołów 
nadzorujących egzamin ósmoklasisty) kwiecień 2023 r. 

 27 Zebrania dla rodziców klas VIII 25.04.2023 r.- godz. 17.00 
 28 Zebrania z rodzicami  klas I-VII 26.04.2023 r. godz. 17.00 



27.04.2023 r. godz. 17.00 

 29 Egzamin ósmoklasisty 

23.05.2023 r. –j.polski 
24.05.2023 r. – matematyka 
25.05.2023 r. – j.angielski 

 30 
Powiadomienie rodziców o przewidywanych 
ocenach końcoworocznych 12.05.2023 r. 

 31 Wystawienie ocen za rok szkolny 2022/2023 12.06.2023 r. 

 32 
Powiadomienie online o wystawieniu ocen 
końcoworocznych 13.06.2023 r. 

 33 Roczna rada klasyfikacyjna 16.06.2023 r. godz. 15.00 
 34 Plenarna rada pedagogiczna podsumowująca 21.06.2023 r. godz. 15.30 
 35 Posiedzenie Rady Rodziców 21.06.2023 r. godz.17.00 

 36 
Zakończenie zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych w szkołach 23.06.2023 r.  

 37 Ferie letnie 24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.              
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

 
-31 października 2022 r. (§ 5. 1. rozporządzenia MEN)  
 2 maja 2023 r. (§ 5. 1. rozporządzenia MEN)  
 4,5 maja 2023 r. (§ 5. 1. rozporządzenia MEN)  
 9 czerwca 2023 r. (§ 5. 1. rozporządzenia MEN) 
 23,24,25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI i DZIAŁAŃ SZKOŁY 



ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

L.p. Nazwa uroczystości Odpowiedzialny Forma realizacji Termin 
realizacji 

1. ,, Wracamy do szkoły”- 
Inauguracja roku szkolnego 
2022/2023 

 

Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
 
p. J. Świeczkowska 
p. M. Rucińska 
p. A. Kuczyńska 
(oprawa muzyczna) 
p. P. Olszewski 
(prowadzenie uroczystości) 
p. A. Traczyk 
p. M. Woźniak 
(scenografia) 
p. W. Bandoch 
(nagłośnienie i ustawienie 
uczniów) 
p. M. Bartczak 
(poczet sztandarowy) 
p. K. Szylbert 
(dokumentacja 

fotograficzna) 
p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja filmowa) 

 

Uczniowie klas 
pierwszych                
i czwartych 
w sali 
gimnastycznej. 
Spotkanie uczniów 
klas II –III  
oraz V-VIII 
 z wychowawcami 
w przydzielonych 
salach lekcyjnych 

1 września 
2022r. 

2. Narodowe Czytanie 2022 –           
„Ballady i romanse” 

Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
Klasy VI-VIII 
p. P. Reroń 
p. J. Świeczkowska 
p. A. Orzechowska 
p. I. Palińska –Kacprowicz 
 

Akcja 
ogólnopolska 

3-6 września 
2022r. 

3.  „Wszystkie śmieci są nasze” - 
Międzynarodowy Dzień 
Sprzątania Świata 
(porządkowanie terenu wokół 
szkoły) 
  

Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
Klasy IV – VIII 
Odpowiedzialni: nauczyciele 
WF 
Odpowiedzialni: 
wychowawcy klas III 
 

Akcja 
ogólnopolska 
 

 16 września 
2022 r. 

4. Europejski Dzień Języków 
Obcych 

Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
Koordynator: p. J. Drapała 
nauczyciele języków obcych 

Akcja szkolna 26 września 
2022r. 



5. „Tabliczkę mnożenia dobrze 
znamy, bo ciągle ją utrwalamy”- 
Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
p. E. Słabęcka 
p. M. Michalska- Pawlak 
p. M. Strychalska 

Akcja szkolna 30 września 
2022r. 

6. Bieg Fair Play  Dyrektor  
M. Lewandowska 
Koordynator: 
p. B. Woźniak  
nauczyciele WF  

Wybrane klasy wrzesień 2022r. 

7. ,,Nakrętkowe SOS” - zbieranie 
plastikowych nakrętek 
 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
p. A. Podkomorzy 

Akcja szkolna           
na rzecz dzieci          
z Domu Dziecka 

rok szkolny 
2022/2023 

8.  „Warto być uczciwym” -
poznajemy sylwetkę prof. 
Władysława Bartoszewskiego 

Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
p. J. Molczyk 
p. K. Malkowska -Kiełpińska 
p. J. Milewska 
p. M. Ziółkowska 
p. P. Reroń 
p. J. Świeczkowska 
p. Ł. Rutkowski 
p. I. Palińska -Kacprowicz 
p. K. Floryńska 
wychowawcy klas  II- VIII 
 

 Akcja szkolna          
w związku z 
ustanowieniem          
na terenie Gminy 
Miasto Włocławek  
roku  2022 Rokiem 

Profesora 
Władysława 
Bartoszewskiego 
                                 

10 października 
-               

10 listopada 
2022r. 

9. „Gdy uczeń osiąga coś dzięki 
nauczycielowi, nauczyciel 

również czegoś się uczy ”            ( 
Paulo Coelho) -  Święto Komisji 
Edukacji Narodowej 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
 
Samorząd Uczniowski 
p. Ł. Rutkowski 
( nagranie koncertu) 
p. A. Kuczyńska 
( oprawa muzyczna)  
 

Uroczystość 
szkolna 
 

13 października 
2022 r. 

10. Międzynarodowy 
Dzień Bibliotek Szkolnych 
 
 
 
Noc Bibliotek pod hasłem: 
„ My książki czytać lubimy                
i się tego nie wstydzimy” 
 

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

fotograficzna,     

dokumentacja filmowa) 
 

Zajęcia 
biblioteczne  II-III 
 
Organizacja 
spotkań ,, Noc 
Bibliotek” 
- przygotowanie 
plakatów, 
zaproszeń. 

październik 
2022 r. 

 
 
 
 
 
 
         luty 



Pasowanie na Czytelnika 
 
 
 
 
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  
  
 

p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja 

fotograficzna,     

dokumentacja filmowa) 
 
p. I. Palińska – Kacprowicz 
p. Ł. Rutkowski 
p. K. Floryńska 
(dokumentacja 

fotograficzna,     

dokumentacja filmowa) 
 

Zajęcia 
biblioteczne 
dla klas I w Filii        
nr 11 MBP 
 
Zajęcia 
biblioteczne 
dla klas I- III 

2023 r. 
 
 
 

    
    maj 2023 r. 

 

11. ,, Nie krzywdź, okaż serce” - 
Międzynarodowy Dzień Zwierząt 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
p. B. Wieczorek 
p. K. Szylbert 
p. A. Lewandowska 

Akcja 
ogólnopolska 

październik 
2022 r. 

12. ,,W szkole Was witamy, do 

ciekawego świata nauki 
zapraszamy”- Ślubowanie klas 
pierwszych 
 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
 
wychowawcy klas I 
(scenariusz) 
p. A. Kuczyńska 
( oprawa muzyczna) 
p. Ł. Rutkowski 
( dokumentacja filmowa) 
p.  
( prowadzenie uroczystości) 
p. W. Bandoch 
(nagłośnienie) 
p. K. Sławiński 
(ustawienie krzeseł) 
p. P. Olszewski 
(poczet sztandarowy) 
p. B. Woźniak 
(dokumentacja 

fotograficzna) 
p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja filmowa) 
Samorząd Uczniowski 
 

Uroczystość 
szkolna 

21 października 
2022 r. 

13. “ (Nie) oceniaj książki po 
okładce”- szkolny konkurs dla 
uczniów klas I-III oraz IV-VIII na 
zaprojektowanie “żywej okładki” 
swojej ulubionej książki 

Wicedyrektor  
M. Gabryjelska 
Koordynator: 
p. J. Świeczkowska 
wychowawcy klas I-III 
nauczyciele plastyki                  
i techniki oraz biblioteki 

Akcja szkolna           
w ramach 
Ogólnopolskiego 
Konkursu 
„Zaczytana szkoła” 

październik 
2022r. 



14.  “Czytanie łączy pokolenia”- 
zorganizowanie  w domach, przez 
uczniów  ich rodziców, dnia 
wspólnego czytania 

Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
Koordynator:  
p. J. Świeczkowska 
wychowawcy klas I-III 
nauczyciele języka polskiego, 
biblioteki iswietlicy 

Akcja szkolna           
w ramach 
Ogólnopolskiego 
Konkursu 
„Zaczytana szkoła” 

październik 
2022r. 

15. Mistrzostwa Szkoły na 
ergometrze wioślarskim  

Dyrektor  
M. Lewandowska 
Koordynator: 
p. B. Woźniak  
nauczyciele WF klas 6-8 

Akcja szkolna listopad  
2022r.  

16. „Niepodległa z melodią w tle…”- 
Dzień Niepodległości  

Wicedyrektor   
M. Gabryjelska 
(koordynowanie 

uroczystości 
w klasach IV - VIII) 
 
Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
(koordynowanie 

uroczystości 
w klasach I - III) 

 

Apele w grupach 
wiekowych 

10 listopada 
2022 r.  

17. Szkolny konkurs literacki pod 
nazwą „Moje zakończenie”- 
klasy IV-VIII ( napisanie nowego, 
zaskakującego zakończenia 
wybranej książki/ opowiadania) 

Wicedyrektor  
M. Gabryjelska 
Koordynator:  
p. J. Świeczkowska 
nauczyciele języka polskiego 
i biblioteki 

Akcja szkolna           
w ramach 
Ogólnopolskiego 
Konkursu 
„Zaczytana szkoła” 

listopad    
2022r. 

18. Zabawa Andrzejkowa 
Zabawa Karnawałowa 
Powitanie Wiosny 
( w miarę możliwości zgodnie z 
rekomendacjami MEiN oraz MZ) 
 

 
 
 
 
Mikołajkowy zawrót głowy 
 

Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
nauczyciele klas I – VIII 

 
 
 
 
wychowawcy klas VIII 

Zabawy taneczne 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potyczki klas VIII 

listopad 2022r. 
styczeń/ luty 

2023 r. 
marzec 2023 r. 

 
 
 
 
 

6 grudnia  
2022r. 



19. Wyjścia grupowe (Teatr, 
Multikino, WCEE, WORD              
i inne) 
( w miarę możliwości zgodnie                                    
z rekomendacjami MEiN oraz MZ) 

Dyrektor szkoły 
p. M. Lewandowska 
Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
wychowawcy klas 
 

Wyjścia 
kilkugodzinne 

rok szkolny 
2022/2023 

20. Wyjazdy poza miasto 
( w miarę możliwości zgodnie                   
z rekomendacjami MEiN oraz MZ) 

Dyrektor szkoły 
M. Lewandowska 
Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
wychowawcy klas 
 

Wyjazdy 
jednodniowe 

rok szkolny 
2022/2023 

21. „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”- 
konkurs ze znajomości treści                
i problematyki lektur dla uczniów 
klas ósmych  

Wicedyrektor  
M. Gabryjelska 
Koordynator:  
p. J. Świeczkowska 
nauczyciele języka polskiego 
i biblioteki  
 

Akcja szkolna           
w ramach 
Ogólnopolskiego 
Konkursu 
„Zaczytana szkoła” 

grudzień 
2022r.  

 

22. Mistrzostwa Szkoły w piłkę 
nożną 

Dyrektor 
M. Lewandowska 
Koordynator: 
p. P. Olszewski  
nauczyciele WF klas 4-8 

Akcja szkolna grudzień  
2022r. 

23. Międzyszkolny Mikołajkowy 
Turniej w piłkę nożną 

Dyrektor  
M. Lewandowska 
Koordynator: 
p. Piotr Olszewski  

Turniej 
międzyszkolny- 
reprezentacja 
szkoły 

grudzień 2022/ 
styczeń 2023 

24. ,,Zanim wybrzmi kolęda” - 
Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Świątecznej 

Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
p. A. Kuczyńska 
p. D. Latowska 
p. M. Ulczycka 
p. Ł. Rutkowski 
p. M. Kraczek 
p. A. Traczyk 
Klasy I – VIII 
 

Konkurs 
międzyszkolny 

grudzień              
2022 r. 

25. „Jest taki dzień, bardzo ciepły, 
choć grudniowy”- jasełka 

bożonarodzeniowe  dla uczniów 
klas IV-VIII  

Wicedyrektor   
M. Gabryjelska 
(koordynowanie 
uroczystości 

Uroczystość 
szkolna  
 
 

22 grudnia 
2022r. 



 
 

 

 

 

 

 

,, Gdyby każda noc w naszym  
życiu mogła być jak noc Bożego 
Narodzenia” – koncert kolęd 

i pastorałek dla uczniów                 
klas I- III 

 

w klasach IV – VIII) 
s. M. Perechowska 
p. M. Ulczycka 
p. P. Reroń 
(scenariusz klasy IV-VIII) 
 
 
 
Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
(koordynowanie 
uroczystości 
w klasach I – III) 
s. U. Flis 
p. J. Terpińska 
p. K. Klejbach 
( scenariusz klasy I-III) 
p. M. Ziółkowska 
(prezentacja) 
p. A. Kuczyńska 
(oprawa muzyczna) 
p. M. Kraczek 
p. A. Traczyk 
(scenografia) 
p. W. Bandoch 
(nagłośnienie) 
p. K. Sławiński 
(ustawienie krzeseł) 
p. B. Woźniak 
(dokumentacja 

fotograficzna) 
p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja filmowa) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Uroczystość 
szkolna 

26. Szkolny konkurs plastyczny pod 
nazwą „Zaczytana szkoła”  

Wicedyrektor  
M. Gabryjelska 
Koordynator:  
pp. M. Kraczek, I. Palińska- 
Kacprowicz 
nauczyciele plastyki, 
biblioteki i świetlicy 
 

Akcja szkolna           
w ramach 
Ogólnopolskiego 
Konkursu 
„Zaczytana szkoła” 

styczeń 
2023r.  

27. Mały Miś Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
wychowawcy klas I-III 
nauczyciele WF 
 

Akcja szkolna Styczeń 2023r. 

28. ,,Razem dla lepszego Internetu” - 
Dzień Bezpiecznego Internetu 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
wychowawcy klas I – III 
Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
p. M. Ziółkowska 
wychowawcy klas IV- VIII 

Akcje szkolne 14 lutego 
2023  r. 



29. „Język oj!czysty? Dodaję do 
ulubionych”- Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. 

Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
Koordynator: 
p. P. Reroń 
nauczyciele języka polskiego 
i biblioteki 
p. M. Rucińska 
nauczyciele klas I-III 
 

Akcja szkolna 21 lutego  
2023r. 

„Zostań mistrzem ortografii”  

30. ,,Tęga głowa” - Szkolny Konkurs 
Sudoku          
 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
Klasy III 
p. M. Sołomonow 
p. M. Pawlak- Woźniak 
Klasy IV- VI 
p. D. Latowska 
p. E. Słabęcka 
Klasy VII - VIII 
p. M. Michalska- Pawlak 
p. W. Porębska 
 

Etap szkolny luty/marzec 
2023 r. 

31. Poznajemy „Korowód cyfr 
składających się na liczbę Pi”        
( W. Szymborska)- Światowy 
Dzień Liczby Pi 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
p. E. Słabęcka 
p. D. Latowska 

 

Akcja szkolna 14 marca  
2023r. 

32. ,,Kangur” - 
Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny 
 

Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
nauczyciele matematyki 
koordynatorzy: 
p. W. Porębska 
p. M. Michalska- Pawlak 
 

Etap szkolny marzec          
2023 r. 

33. Szkolny Konkurs Matematyczny    
klas III 
 
 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
p. B. Wieczorek 
p. I. Dziedzic- Kolatorska 
 

Etap szkolny kwiecień              
2023 r. 

34. Międzyszkolny Konkurs Języka 
Angielskiego „ The big 
Challenge’ 

Wicedyrektor  
M. Gabryjelska  
Koordynator: 
p. A. Tarnawska 
nauczyciele języka 
angielskiego 
 

Etap szkolny kwiecień              
2023r.  

35. ,,Kto czyta książki, żyje 
podwójnie” - 

Światowy Dzień Książki i Praw 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 

Akcja szkolna 21 kwietnia 
2023 r. 



Autorskich Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
nauczyciele biblioteki 
nauczyciele języka polskiego 
 

36. Mistrzostwa Szkoły w lekkiej 
atletyce 

Dyrektor 
M. Lewandowska 
Koordynator: 
B. Woźniak 
nauczyciele WF klas IV-VIII 
 

Akcja szkolna kwiecień   
2023r. 

37. Międzyszkolna Olimpiada 
Lekkoatletyczna 
 
Dzień Patrona 

Zespół kierowniczy 
nauczyciele wychowania 
fizycznego 
świetlica 
 

Zawody 
międzyszkolne 
 
 
Zajęcia sportowo- 
taneczne 

28 kwietnia 
2023r. 

38. Zielone Szkoły 
( w miarę możliwości zgodnie                                        
z rekomendacjami MEiN oraz MZ) 

Dyrektor szkoły 
p. M. Lewandowska 
Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
wychowawcy klas 
 

Wyjazdy 
kilkudniowe 

kwiecień-
czerwiec 2023 r. 

39. Międzyszkolny Konkurs 
Matematyczny Uczniów Klas 
Trzecich 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
nauczyciele klas I –III 
p. W. Bandoch 
p. K. Sławiński 
p. A. Traczyk 
p. A. Podkomorzy 
koordynatorzy: 
p. M. Rucińska 
p. B. Wieczorek 
 

Konkurs 
międzyszkolny 

maj 2023 r. 

40. Noc w szkole z językiem 
angielski  

Wicedyrektor  
M. Gabryjelska 
Koordynator:  
p. J. Drapała 
nauczyciele języka 
angielskiego 
 

Akcja szkolna  maj 2023r.  

41. ,,Wszystkie dzieci nasze są” – 
festyn rodzinny 

Wicedyrektor 
M. Pinkowska 
Koordynator: 
p. A. Lamparska 
nauczyciele wychowania 
fizycznego 

Zawody sportowe/ 
gry i zabawy 

1 czerwca       
2023 r. 



nauczyciele świetlicy 
wychowawcy klas I-VIII 
pedagodzy 
 

42. Zawody lekkoatletyczne dla 
najmłodszych 

Wicedyrektor  
M. Pinkowska 
wychowawcy klas I-III 
nauczyciele WF 
 

Akcja szkolna czerwiec  
2023r.  

43. ,, Właśnie nadszedł czas 
wakacji…” 

 
Zakończenie roku szkolnego 
2022/2023 dla klas I-VII 
 

 

Wicedyrektor  
M. Pinkowska 
 
 

Spotkanie uczniów 
klas I –III              
oraz IV-VII               
z wychowawcami     
w przydzielonych 
salach lekcyjnych 

23 czerwca 
2023 r. 

44. Pożegnanie Absolwentów 
– rocznik 2023 

,,Szukajcie prawdy jasnego 

płomienia,  
Szukajcie nowych, nieodkrytych 

dróg…”  
( Adam Asnyk „Do młodych”)   

Wicedyrektor  
M. Gabryjelska 
 
p. J. Świeczkowska 
p. A. Tarnawska 
(scenariusz) 
p. A. Kuczyńska 
(oprawa muzyczna) 
p. P. Reroń 
(prowadzenie uroczystości) 
p. P. Olszewski 
(poczet sztandarowy) 
p. W. Bandoch 
(nagłośnienie ) 
p. K. Sławiński 
(ustawienie krzeseł) 
p. A. Traczyk 
p. A. Podkomorzy 
(scenografia) 
p. B. Woźniak 
(dokumentacja 

fotograficzna) 
p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja filmowa) 

 

Uroczystość 
dla uczniów 
klas VIII 

23 czerwca 
2023r. 

 

45. Inauguracja roku szkolnego 
2023/2024 

,,Wracamy do ciebie, szkoło!” 
 

Wicedyrektor 
M. Gabryjelska 
 
p. D. Latowska 
p. K. Klejbach, E.Matusiak 
(klasy młodsze) 
(scenariusz) 
p. A. Kuczyńska 
( oprawa muzyczna)  
p. M. Szkołuda- Krawczuk 
(prowadzenie uroczystości) 
p. M. Bartczak 
(poczet sztandarowy) 

Uroczystość 
szkolna 

1 września 
2023 r. 



p. W. Bandoch 
(nagłośnienie i ustawienie 
uczniów) 
p. K. Sławiński   
( ustawienie uczniów) 
p. A. Traczyk 
p. A. Podkomorzy 
(scenografia) 
 
p. B. Woźniak 
(dokumentacja 
fotograficzna) 
p. Ł. Rutkowski 
(dokumentacja filmowa) 

 

 
 

 

4. 

 
 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE  
W RAMACH GRUP WIEKOWYCH                                            

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Klasy I-III 
 
 

Lp. Tematyka Termin Odpowiedzialni 

1. DZIEŃ WYCHOWAWCY pod 
hasłem:  „Nowy  rok rozpoczynamy, 
obowiązki swoje znamy”: 
 
-  przypomnienie praw i obowiązków 
uczniów, 

- omówienie najważniejszych 
dokumentów obowiązujących na terenie 
szkoły, 
- przypomnienie uczniom o zasadach 

postępowania w związku z COVID-19, 

- wybór samorządu klasowego  
i kandydata do SU ( klasy V-VIII), 

- przypomnienie zasad zachowania 

podczas ewakuacji i dróg 

ewakuacyjnych obowiązujących  
w szkole, 

- odbiór podręczników. 
 

2.09.2022r. Wszyscy 
wychowawcy klas 
I-III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83. rocznica wybuchu II wojny 

światowej- przedstawienie krótkiego 
rysu historycznego (prezentacja). 
  

p. J. Milewska 
p. J. Strychalska 

2. APEL: ” Niepodległa z melodią                     
w tle…” 

 
- rozbudzanie zainteresowania dziejami 

Polski i Polaków, 

- kształtowanie poczucia tożsamości 
narodowej, dumy z bycia Polakiem, 

- udział w projekcie „Do Hymnu”. 
 

10.11.2022 r. II c 
p. E. Matusiak 
 
 
 
p. A. Kuczyńska 

3.  DZIEŃ WYCHOWAWCY pod 
hasłem: ,, Gdyby każda noc w naszym  

życiu mogła być jak noc Bożego 
Narodzenia” : 
- kultywowanie tradycji obchodów Świąt 
Bożego Narodzenia,  
- wzmacnianie więzi rodzinnych, 
- Wigilie klasowe,  

- udział w jasełkach 
bożonarodzeniowych. 
 

22.12.2022r.  Wszyscy 
wychowawcy klas 
I-III 
 
 
 
 
s. U. Flis 
p. J. Terpińska 
p. A. Kuczyńska 

4. APEL: „ By się fantastycznie bawić           
w ten zimowy czas, bezpieczeństwo             
na uwadze niech ma każdy z nas”: 
 
- podsumowanie osiągnięć edukacyjnych 
w I okresie roku szkolnego 2022/2023- 

przedstawienie wyników klasyfikacji, 

- rozstrzygnięcie szkolnych konkursów, 
- pouczenie uczniów  o zachowaniu 

bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. 
 

27.01.2023r. 
 
 
 
 

II a 
p. A. Wojterska 

4. DZIEŃ WYCHOWAWCY pod 
hasłem: ,,Z tego uczniowie Dwójki                       
znani, że jak polscy olimpijczycy są 
niepokonani!”: 
 
- przybliżenie uczniom idei olimpizmu, 
- zapoznanie z sylwetkami sportowców   

z Włocławka, którzy reprezentowali 

28.04.2023 r. 
 
 
 

Wszyscy 
wychowawcy klas 
I-III 
Świetlica szkolna 
 
 
 
 



Polskę na igrzyska olimpijskich, 
- prezentacja multimedialna, konkursy, 

gry i zabawy sportowe, wyjście                    
do klubów sportowych. 
 

 
III d 
B. Wieczorek 
 
 

5. APEL pod hasłem: „ Witaj majowa 
jutrzenko…”- Święto Konstytucji 
Trzeciego Maja: 
 
- propagowanie wśród uczniów postaw 

patriotycznych, 

- zwrócenie uwagi na treści patriotyczne 
i obywatelskie, 

- kształtowanie poczucia przynależności 
do narodu, 

- prezentacja multimedialna. 

 

    27.04.2023r.  II b 
p. E. Dobrosielska 
 
Świetlica szkolna   

6. DZIEŃ WYCHOWAWCY pod 

hasłem: „ Wszystkie dzieci nasze 
są…”: 
 

-promowanie wśród uczniów aktywnego 
wypoczynku z przyjaciółmi i rodziną, 
- festyn rodzinny szansą na lepsze 
poznanie się nawzajem, 
- stoiska klasowe, gry i zabawy  

na świeżym powietrzu. 

1.06. 2023r. Wszyscy 
wychowawcy klas 
I-III 
pp. nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
 
Świetlica szkolna 
 
 

 

7. DZIEŃ WYCHOWAWCY pod 
hasłem: „ Właśnie nadszedł czas 
wakacji…”: 
  
-podsumowanie osiągnięć edukacyjnych 
w roku szkolnym 2022/2023- 

przedstawienie wyników klasyfikacji, 

-prezentacja uczniów z najwyższą 
średnią na świadectwie szkolnym, 
- rozstrzygnięcie szkolnych konkursów, 
- pouczenie uczniów  o zachowaniu 

bezpieczeństwa podczas wakacji,  
- zwrot podręczników, przygotowanie 
pracowni do wakacji.  
 

     22.06. 2023r.  Wszyscy 
wychowawcy klas 
I-III 
 
 
Apel:  III b 
p. M. Sołomonow 

  



 
 
 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE  
W RAMACH GRUP WIEKOWYCH                                            

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Klasy IV-VIII 
 
 

Lp. Tematyka Termin Odpowiedzialni 

1. DZIEŃ WYCHOWAWCY pod 

hasłem:  „Nowy  rok rozpoczynamy, 

obowiązki swoje znamy”: 
 
-  przypomnienie praw i obowiązków 
uczniów, 

- omówienie najważniejszych 
dokumentów obowiązujących na terenie 
szkoły, 
- przypomnienie uczniom o zasadach 

postępowania w związku z COVID-19, 

- wybór samorządu klasowego  
i kandydata do SU ( klasy V-VIII), 

- przypomnienie zasad zachowania 

podczas ewakuacji i dróg 

ewakuacyjnych obowiązujących  
w szkole, 

- odbiór podręczników. 
 
83. rocznica wybuchu II wojny 

światowej- przedstawienie krótkiego 

rysu historycznego.  
  

2.09.2022r. Wszyscy 
wychowawcy klas 
IV-VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. J. Milewska 

2. APEL: ” Niepodległa z melodią              
w tle…” 

- rozbudzanie zainteresowania dziejami 

Polski i Polaków, 

- kształtowanie poczucia tożsamości 
narodowej, dumy z bycia Polakiem, 

- udział w projekcie „Do Hymnu”. 

10.11.2022 r. p. K. Malkowska- 
Kiełpińska 
 
 
p. A. Kuczyńska 
 

3.  DZIEŃ WYCHOWAWCY pod 
hasłem:  „Jest taki dzień, bardzo ciepły, 
choć grudniowy”: 

22.12.2022r.  Wszyscy 
wychowawcy klas 
IV-VIII 



 
- kultywowanie tradycji obchodów Świąt 
Bożego Narodzenia,  

- wzmacnianie więzi rodzinnych, 
- Wigilie klasowe,  

- udział w jasełkach 
bożonarodzeniowych. 
 

 
 
 
 
s. M. Perechowska 
p. P. Reroń 
p. A. Kuczyńska 

4. APEL: „ By się fantastycznie bawić           
w ten zimowy czas, bezpieczeństwo             
na uwadze niech ma każdy z nas”: 

 
- podsumowanie osiągnięć edukacyjnych 
w I okresie roku szkolnego 2022/2023- 

przedstawienie wyników klasyfikacji, 

- rozstrzygnięcie szkolnych konkursów, 
- pouczenie uczniów  o zachowaniu 

bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. 
 

24.01.2023r. 
 
 
 

25.01.2023r. 
 
 
 

26.01.2023r. 
 

Klasy 4 
p. A. Sumińska 
Klasy 5 
p. J. Ciesielska 
Klasy 6 
p. A. Podkomorzy 
Klasy 7   
p. D. Latowska 
Klasy 8  
p. M. Nowacka 

 

4. DZIEŃ WYCHOWAWCY pod 
hasłem: ,,Z tego uczniowie Dwójki           

znani, że jak polscy olimpijczycy są 
niepokonani!”: 
 
- przybliżenie uczniom idei olimpizmu, 
- zapoznanie z sylwetkami sportowców   

z Włocławka, którzy reprezentowali 
Polskę na igrzyska olimpijskich, 
- prezentacja multimedialna, konkursy, 

gry i zabawy sportowe, wyjście                    
do klubów sportowych. 
 

28.04.2023 r. 
 
 
 

Wszyscy 
wychowawcy klas 
IV-VIII 
 
 
 
 
 
p. P. Olszewski 
p. M. Kraczek 
p. M. Ziółkowska 

5. APEL pod hasłem: „ Witaj majowa 
jutrzenko…”- Święto Konstytucji 
Trzeciego Maja: 
 
- propagowanie wśród uczniów postaw 
patriotycznych, 

- zwrócenie uwagi na treści patriotyczne 
i obywatelskie, 

- kształtowanie poczucia przynależności 
do narodu, 

- prezentacja multimedialna. 

 

25.04.2023 r. 
26.04.2023 r.  
27.04.2023r.  

Klasy 4 i 5 
Klasy 6 i 7 
Klasy 8 
 
p. J. Molczyk 
p. A. Orzechowska  



 

6. DZIEŃ WYCHOWAWCY pod 
hasłem: „ Wszystkie dzieci nasze są…”: 

 

-promowanie wśród uczniów aktywnego 
wypoczynku z przyjaciółmi i rodziną, 
- festyn rodzinny szansą na lepsze 
poznanie się nawzajem, 

- stoiska klasowe, gry i zabawy  

na świeżym powietrzu. 

1.06. 2023r. p. A. Lamparska 
Wszyscy 
wychowawcy klas 
IV-VIII 
pp. nauczyciele 
świetlicy 
pp. pedagodzy 
pp. nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
 

7. DZIEŃ WYCHOWAWCY pod 
hasłem: „ Właśnie nadszedł czas 
wakacji…”: 

  
-podsumowanie osiągnięć edukacyjnych 
w roku szkolnym 2022/2023- 

przedstawienie wyników klasyfikacji, 

-prezentacja uczniów z najwyższą 
średnią na świadectwie szkolnym, 
- rozstrzygnięcie szkolnych konkursów, 
- pouczenie uczniów  o zachowaniu 

bezpieczeństwa podczas wakacji,  
- zwrot podręczników, przygotowanie 
pracowni do wakacji.  
 

  22.06. 2023r.  Apel: 
Klasy 4 
p. A. Sumińska 
Klasy 5 
p. J. Ciesielska 
Klasy 6 
p. A. Podkomorzy 
Klasy 7 
p. D. Latowska 
Klasy 8   
p. M. Nowacka 
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