
 

 

PLAN PRACY 
 

 

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach  

na rok szkolny 2022/2023 

opracowany w oparciu o: 

 

 

 Statut Szkoły, 

 Koncepcję Pracy Szkoły 

 Plan Nadzoru Pedagogicznego, 

 Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

 

 

  

 

 

 

 

 „Realizujemy się najlepiej, jeśli potrafimy żyć dla innych” 

 

 ks. Jan Twardowski 

 

 
 



Opis celu końcowego Czynności etapowe Wykonawcy Termin 

 

Efektywne nauczanie                    

z uwzględnieniem treści 

zawartych w podstawie 

programowej. 

 

1. Stworzenie szkolnego zestawu  

      programów. 

2. Przygotowanie klasowych zestawów 

podręczników i programów – 

uwzględnienie korelacji 

międzyprzedmiotowych. 

3. Realizacja : 

 obowiązkowych zajęć  

edukacyjnych w kl. I -  III zgodnie 

z ramowymi planami nauczania 

 obowiązku prowadzenia zajęć wychowania 

fizycznego. 

4. Organizacja procesów edukacyjnych 

w sposób sprzyjający nabywaniu przez 

uczniów wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej. 

5. Zastosowanie nowatorskich form i metod 

pracy dydaktycznej w celu rozwijania  

twórczego myślenia  i aktywności ucznia.  

6. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na  

I – szym i kolejnych etapach 

edukacyjnych. 

7. Wspomaganie rozwoju dzieci 

z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji. 

8. W planowanym i zrealizowanym procesie 

edukacyjnym przestrzeganie praw 

i egzekwowanie obowiązków ucznia.  

9. Opracowanie i zapoznanie uczniów 

 

nauczyciele (do użytku 

dopuszcza dyrektor), 

nauczyciele uczący w danej 

klasie, zespoły przedmiotowe 

 

 

nauczyciele uczący 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele uczący 

 

 

wszyscy nauczyciele  

 

 

 

wszyscy nauczyciele  

 

nauczyciele uczący 

 

 

nauczyciele uczący 

 

VI  

 

VI  

 

 

 

   cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

       

 

    cały rok 

 

 

     

    cały rok 

 

    cały rok 

 

 

      IX 



i rodziców z : 

 przedmiotowymi systemami oceniania, 

 wymaganiami edukacyjnymi 

niezbędnymi do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i końcoworocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

 sposobami sprawdzania osiągnięć 

               edukacyjnych uczniów, 

 warunkami i sposobami oraz 

kryteriami 

oceniania i trybem uzyskania wyższej niż 

przewidywana oceny końcoworocznej       

z zachowania. 

 

 

Edukacja kulturalna                    

i turystyczna. 

 

1. Wycieczki. 

2. Wyjazdy do kina, teatru, muzeum. 

3. Kulturka- teatr, muzyka, edukacja. 

4. Warsztaty czytelnicze dla klas I-III- 

współpraca z Biblioteką Publiczną                 

w Boguszynie. 

 

 

wychowawcy klas i oddziałów 

przedszkolnych, 

dyrektor , nauczyciel muzyki 

 

   cały rok 

Organizowanie imprez                  

i uroczystości szkolnych. 

 

1. Zgodnie z harmonogramem. 

2. Dbanie o estetykę wystroju szkoły. 

 

wszyscy nauczyciele 

B. Becela, nauczyciele klas I-III  

 i oddziałów przedszkolnych. 

 

cały rok 

cały rok 

Kształcenie i promowanie 

uczniów szczególnie zdolnych: 

   • organizowanie konkursów      

z   różnych dziedzin wiedzy, 

  • prowadzenie zajęć dodatko- 

 

1. Konkursy plastyczne. 

2. Klasowy Konkurs Pięknego Czytania- dla 

klas I - III. 

3. Gminny Konkurs Matematyczny. 

 

B. Becela,  

A. Tomaszewska, E. 

Kosiorowska, B. Łukaszyk 

A. Królikowska 

 

cały rok 

IV 

 

       XI 



wych w ramach kół zaintereso- 

wań. 

4. Wojewódzki Konkurs Matematyczny. 

5. Powiatowy Konkurs Matematyczny.  

6. Gminny Konkurs Matematyczny  

( eliminacje). 

7. Finał Gminnego Konkursu 

Matematycznego 

8.  Szkolny etap Powiatowego Konkursu 

Biologicznego 

9. Finał Powiatowego Konkursu 

Biologicznego. 

10. Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu 

Biologicznego , Wojewódzkiego Konkursu 

Chemicznego. 

11. Szkolny Konkurs Ortograficzny. 

12. Wojewódzki Konkurs Języka 

Angielskiego. 

13. Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego. 

14. Szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu 

Języka Angielskiego. Memory Master. 

 

15. Europejski  Dzień Języków Obcych. 

 

16. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce. 

17. „Bądź bezpieczny na drodze”- turniej 

wiedzy dla klas  I- III. 

18. „Mój sposób na zdrowie”- konkurs 

plastyczny dla klasy I- VII. 

19. Całoroczny konkurs dla klas I -  III pod  

hasłem „Mój zeszyt – moja wizytówka.” 

20. Szkolny  konkurs     fotograficzny. 

21. Dzień Patrona: 

 warsztaty plastyczne związane              

A. Królikowska 

A. Królikowska 

A. Królikowska 

 

A. Królikowska 

 

B. Becela 

 

B. Becela 

 

B. Becela 

 

 

K. Wierzelewska- Sieradzka 

J. Jakóbczak 

 

J. Jakóbczak 

 

J. Jakóbczak 

 

J. Jakóbczak, B. Kantorska 

 

K. Wierzelewska- Sieradzka 

K. Szulc 

 

A. Tomaszewska, A. Sobczak 

 

A. Tomaszewska, E. 

Kosiorowska, B. Łukaszyk 

B. Becela, K. Szulc 

 

B. Becela 

        XII 

        XII 

         I 

 

V 

  

III 

         

         IV 

         

         

         X 

 

         II 

         X 

 

V 

 

IV 

 

         X 

 

       XI/XII   

        IV 

        

         IV 

 

 cały rok 

 

         X 

     

         VI 



z ks. Janem Twardowskim, 

 starsi czytają młodszym utwory ks. 

Jana Twardowskiego. 

22. Zespół wokalny. 

 

23.  „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM       

ORTOGRAFII”- szkolny konkurs 

ortograficzny dla klas I-III. 

24. „ Palić nie palić oto jest pytanie” 

25. Konkurs czytelniczy „ Zostań czytelnikiem 

roku”. 

26. Szkolny konkurs logopedyczny               

„Pudełeczko skarbów nowy ”. 

27. „ Przyjaciele przyrody”- konkurs 

plastyczny i wiedzy o ekologii dla klasy I 

28. Mistrzostwa Szkoły Podstawowej im. ks. 

Jana Twardowskiego w Kolniczkach  w 

„TENISIE STOŁOWYM”. 

29. Szkolny konkurs wiedzy religijnej dla klas 

I V-VIII- „Kościół p.w. Narodzenia NMP 

w Kolniczkach- historia”. 

 

B. Świderska, B. Kantorska 

 

E. Wawrzyniak 

 

A. Tomaszewska, E. 

Kosiorowska, B. Łukaszyk 

 

A. Sobczak 

B. Świderska 

 

E. Wawrzyniak 

 

 

B. Łukaszyk 

 

A. Sobczak 

 

J. Królikowski 

 

  

 

cały rok 

 

V 

 

 

IV 

   cały rok 

 

II/III 

 

 

IV 

 

II/III 

 

IV 



 

Efektywne działania na rzecz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

uczniów. 

 

1. Prowadzenie zajęć z wychowania  

komunikacyjnego. 

2. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych  

całego stanu osobowego szkoły. 

3. Zapewnienie uczniom i systematyczne 

przypominanie zasad bezpieczeństwa, 

właściwego odżywiania, higieny osobistej.  

4. Spotkanie z przedstawicielami służb 

mundurowych: 

 spotkanie z policjantem- pogadanka 

skierowana do rodziców, 

 spotkanie z policjantem- pogadanka 

skierowana do uczniów klas I-VIII. 

5. Realizacja projektu edukacyjnego „ Dbam  

o siebie i innych”. 

6. „Gdy pamiętamy dobre, to złe staje się 

niemożliwe.” 

7. Realizacja programu edukacyjnego 

„Ratujemy i uczymy ratować”. 

 

n-le techniki, wych. fizycznego 

 

E. Kosiorowska 

 

wszyscy nauczyciele                    

i pracownicy szkoły, 

wychowawcy klas 

 

 

K. Szulc,  

 

K. Szulc, wychowawcy klas I-

VIII, 

A. Tomaszewska, K. Szulc,  

 

J. Królikowska 

 

A. Tomaszewska,                         

E. Kosiorowska, 

 

cały rok 

 

      X, IV 

 

 

cały rok 

 

 

 

XI 

           

         V 

 

      IX-V 

 

cały rok 

 

 

      V-VI 



Wzbogacenie oferty szkoły          

w zakresie kształcenia                  

i wychowania.  

 

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dla 

uczniów :  

 organizacja zajęć o charakterze 

wyrównawczym, korekcyjno-

kompensacyjnym, rewalidacyjnym, 

logopedycznym, rozwijające.  

2. Doradztwo zawodowe : 

 wspomaganie uczniów w podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

 udzielanie indywidualnych porad w 

zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju 

uczniom i ich rodzicom, 

 organizowanie spotkań z absolwentami, 

którzy osiągnęli sukces zawodowy - 

promowanie dobrych wzorców, 

 organizowanie spotkań z 

przedstawicielami lokalnych firm . 

3. Realizacja Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. 

4. Realizacja projektu- „Otwarta szkoła. 

Zapraszamy, odwiedzamy pomagamy.” 

5. Realizacja projektu-  „Gdy pamiętamy dobre, 

to złe staje się nieważne” 

6. Realizacja projektu- „ Szkolny Klub 

Sportowy”. 

7. Realizacja programu- WF z AWF 

8. Realizacja projektu „Systematycznie się 

ruszamy, potem zdrowo odżywiamy”. 

9. Aktywna przerwa. 

10. Realizacja projektu „English Specjal 

Days”. 
 

nauczyciele uczący 

 

K. Szulc, B. Świderska, 

A. Tomaszewska, B. Łukaszyk, 

A. Królikowska, A. Sobczak, 

E. Wawrzyniak, E. Kosiorowska, 

 

D. Olszewska-Łączny 

 nauczyciele uczący, 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Świderska 

 

 

B. Kaczmarek 

 

J. Królikowski 

 

A. Sobczak 

A. Sobczak, A. Tomaszewska, E. 

Kosiorowska, B. Łukaszyk 

A. Sobczak 

A. Sobczak 

 

J. Jakóbczak 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

IX-XII 

cały rok 

cały rok 

 

cały rok 



 

Organizowanie imprez dla 

środowiska. 

 

1. Wdrożenie i realizacja projektu „I Ty 

możesz zostać Świętym Mikołajem” –

zbiórka darów dla dzieci z oddziału 

szpitalnego w Jarocinie. 

2. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”- 

zbiórka karmy na rzecz Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Radlinie. 

3. Świąteczna paczka- dla rodzin 

wielodzietnych w naszej szkole. 

4. Dzień Seniora. 

  

 

 

5. Udział w akcji Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. 

 

6. Dzień Babci i Dziadka. 

 

7. Pasowanie na ucznia. 

 

 

 

A. Tomaszewska, K. Szulc, 

A. Królikowska 

 

 

A. Tomaszewska,  B. Łukaszyk,                         

K. Szulc, A. Królikowska, 

 

K. Szulc, A. Tomaszewska, B. 

Łukaszyk 

E. Wawrzyniak, B. Becela,          

K. Szulc, J. Królikowski,                                         

A. Tomaszewska , B. Łukaszyk                    

E. Kosiorowska                                         

S. U.  A. Królikowska,              

A. Pachala   

 

K. Walkiewicz, B. Kaczmarek 

 

B. Łukaszyk 

 

 

IV 

 

 

 

       X 

 

 

.     XII 

       

      XII 

         

         

         

          I 

          

       

          I 

        

         X 

Organizacja dożywiania. 1. Prowadzenie stołówki szkolnej. 

2. Ciepły napój dla wszystkich uczniów. 

3. Mleko dla chętnych w ramach programu 

„Szklanka mleka w szkole”. 

4. Udział w programie „Owoce i warzywa 

w szkole”. 

 

dyrektor szkoły, intendentka, 

kucharka, nauczyciele 

cały rok 

cały rok 

X – V 

 

X - V 

 

Organizacja opieki świetlicowej 

zgodnie z przepisami prawa. 

 

1. Opracowanie planu pracy świetlicy 

szkolnej. 

 

dyrektor szkoły 

K. Szulc, 

 

IX 

    cały rok 



2. Prowadzenie zajęć w grupach 

dla dzieci z kl. I – VIII. 

 

nauczyciele 

 

   

 

Realizacja Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 1.Ewaluacja i modyfikacja programu. 

2.Zgodnie z poszczególnymi założeniami 

programu: 

 zapoznanie z zadaniami,  

 wybór odpowiednich metod i form, 

 realizacja zadań w proponowanych 

terminach. 

3.Organizacja akcji: Udzielamy pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

B. Becela, K. Szulc 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

E. Kosiorowska,                                   

A. Tomaszewska,   

 

        IX 

cały rok 
 

 

 

 

 

     cały rok 

 

Badanie osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. 

 

1. Dokonanie analizy gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

pedagogiczna). 

2. Sprawdzenie poziomu umiejętności ucznia 

po I etapie edukacyjnym. 

3. Diagnoza z Nową Erą na rozpoczęcie         

i zakończenie zajęć edukacyjnych               

z matematyki i języka polskiego w II etapie 

edukacyjnym. 

4. Organizowanie procesów edukacyjnych     

z uwzględnieniem wniosków z analizy 

wyników sprawdzianu w celu poprawy 

efektywności pracy szkoły. 

5. Próbne egzaminy ósmoklasisty                        

(matematyka, język polski, język 

angielski). 

 

K. Walkiewicz 

 

 

B. Łukaszyk 

 

A. Królikowska, B. Kantorska 

B. Świderska, K. Sieradzka, 

nauczyciele kl. V-VIII 

 

nauczyciele kl. IV-VIII 

 

 

 

A. Królikowska, B. Kantorska,   

J. Jakóbczak 

 

na rok przed 

rozpoczęciem 

nauki w kl. I 

    VI 

 

 IX-VI, I 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

XI, XII, I 



 

Nadzór pedagogiczny. 

 

1. Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego 

nad realizacją podstawy programowej 

kształcenia ogólnego, wewnątrzszkolnego 

doskonalenia pracy szkoły. 

 

 

dyrektor szkoły 

 

cały rok 

 

Praca Rady Pedagogicznej. 

 

1. Zgodnie z planem posiedzeń  Rady 

Pedagogicznej oraz poprzez działanie 

komisji i zespołów (wykonuje zadania        

i realizuje swoje uprawnienia stanowiące       

i opiniujące).  

2. Udział nauczycieli w szkoleniach Rady 

Pedagogicznej. 

 

 

dyrektor szkoły, 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 

 

 

 

 

   cały rok 

 

Organizacja  pracy szkoły, 

dokumentowanie przebiegu 

nauczania przez szkołę. 

 

 

1. Wprowadzenie zmian w organizacji 

nauczania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 monitorowanie sposobu wykorzystania 

dodatkowych godzin, 

 monitorowanie procesu wdrażania 

podstawy programowej, 

 edukacja  uczniów niepełnosprawnych- 

prawidłowość organizacji zajęć 

rewalidacyjnych i rewalidacyjno- 

wychowawczych zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w orzeczeniach. 

2. Kontrola i tworzenie bazy danych 

dotyczących spełniania obowiązku 

szkolnego przez  uczniów: 

 

 

dyrektor szkoły, 

n-le edukacji wczesnoszkolnej, 

n-le oddziałów przedszkolnych, 

n-le uczący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 



 

3. Prowadzenie w szkole form wychowania 

przedszkolnego: 

 realizacja przez dzieci sześcioletnie 

rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego, 

 realizacja przez dzieci czteroletnie              

i pięcioletnie wychowania przedszkolnego, 

 realizacja koncepcji pracy ukierunkowanej 

na rozwój, aktywność i wspomaganie 

dzieci przedszkolnych. 

4. Rozwój zawodowy nauczycieli                          

i doskonalenie ich warsztatu pracy , 

podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie 

dodatkowych uprawnień do prowadzenia 

zajęć.  

 

 

dyrektor szkoły, pedagog, 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

Ewaluacja przyjętych 

programów. 

 

1. Ewaluacja programów: 

 Wychowawczego-Profilaktycznego, 

 Statutu szkoły, 

 WZO, 

 Plan Pracy Szkoły, 

 Plan Pracy Rady Pedagogicznej. 

 

 

dyrektor szkoły i zespoły do 

monitorowania i ewaluacji 

programów 

 

IX 

 

Rozwój infrastruktury. 

 

1. Rozbudowa szkoły.      

2. Wzbogacenie wyposażenia szkoły w 

niezbędny sprzęt. 

3. Wzbogacanie wyposażenia szkoły             

w niezbędne pomoce dydaktyczne.  

 

 

 

dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

według planu 

realizacji 

budżetu 

 

 



4. Analiza potrzeb szkoły w zakresie 

remontów. 

5. Przegląd stanu technicznego budynku oraz 

stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

dyrektor szkoły, powołana 

komisja 

       IX 

 

Współpraca z rodzicami. 

 

1. Wybór rad oddziałów. 

2. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców. 

3. Opracowanie tematyki spotkań                   

z rodzicami. 

4. Planowanie działań z uwzględnieniem 

oczekiwanej pomocy rodziców. 

5. Konsultowanie z przedstawicielami Rady 

Rodziców najważniejszych decyzji 

dotyczących działalności i rozwoju 

placówki. 

6. Zapoznanie rodziców z pełną ofertą zajęć 

pozalekcyjnych. 

7. Poinformowanie o sposobach dostosowania 

wymagań edukacyjnych do możliwości 

uczniów (dotyczy uczniów z opiniami        

i zdiagnozowanymi dysfunkcjami). 

8. Cykliczne zajęcia dla rodziców, 

nauczycieli oraz pracowników szkoły. 

 

wychowawcy klas 

dyrektor szkoły 

wychowawcy klas 

wychowawcy klas, pedagog 

 

dyrektor szkoły, przedstawiciel 

Rady Pedagogicznej 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów 

 

 

A. Sobczak 

 

IX 

IX 

IX 

IX-X 

 

cały rok 

 

 

 

 

IX 

 

IX 

 

 

 

cały rok 



 

Współpraca z instytucjami wspo- 

magającymi działalność szkoły. 

 

1. Zorganizowanie warsztatów i pogadanek     

z udziałem specjalistów.  

2.Korzystanie z oferty kulturalnej GOK          

w    Nowym Mieście nad Wartą. 

3. Współpraca z Biblioteką Publiczną Gminy 

Nowe Miasto nad Wartą oraz jej Filią w 

Boguszynie. 

4. Organizowane pomocy materialnej, obiadów 

dla dzieci we współpracy z OPS w Nowym 

Mieście nad Wartą. 

5. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki 

we współpracy z pracownikami  Powiatowej 

Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Środzie 

Wlkp.- realizacja programów edukacyjnych:  

 „Czyste powietrze wokół nas”, 

 „ Moje dziecko idzie do szkoły,” 

 „Trzymaj formę”, 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie”. 

       6. Kontaktowanie się z poradnią psycholo- 

    giczno-pedagogiczną: 

 uzyskanie pomocy specjalistycznej, 

 wspomaganie w rozwiązywaniu 

sytuacji problemowych, 

 wsparcie w realizacji kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych. 

 

 

 

według 

potrzeb 

cały rok 

     

 

    cały rok 

 

 

     cały rok 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 



 

  

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła bierze udział w następujących programach i projektach: 
  

 "Szklanka mleka" 

 "Owoce i warzywa w szkole" 

 „ Dbam  o siebie i innych”. 

 „Promujemy języki obce.” 

 „Gdy pamiętamy dobre, to złe staje się niemożliwe.” 

 „Ratujemy i uczymy ratować”. 

  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

 „Otwarta szkoła. Zapraszamy, odwiedzamy, pomagamy.” 

 „Gdy pamiętamy dobre, to złe staje się nieważne” 

 „ Szkolny Klub Sportowy”. 

 WF z AWF 

 „Systematycznie się ruszamy, potem zdrowo odżywiamy”. 

 „Aktywna przerwa”. 

 „English Specjal Days”. 

 „Czyste powietrze wokół nas”, 

 „ Moje dziecko idzie do szkoły,” 

 „Trzymaj formę”, 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

 „Region czysty na 6”. 

 

 

 

Plan Pracy Szkoły na rok 2022/2023  został przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu  15.09.2022 roku. 


