
Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi  

w Bytomiu 

na rok szkolny 2017/2018 
Podstawa prawna:  

• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1611); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.  

z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 18 czerwca 2015 roku, poz. 843); 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.); 

• Statut;  

• Program Wychowawczo-Profilaktyczny.  

 

Plan opracowany został w oparciu o:  

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018.  

2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018.  

3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu.  

4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.  



I. Priorytety pracy szkoły  

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.  

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.  

3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.  

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.  

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.  

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.  

 

Ewaluacja problemowa w wymaganiach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej (szkoły podstawowe): 

➢ Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; 

➢ Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.  

Ewaluacja problemowa w wymaganiach wskazanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (szkoły podstawowe): 

➢ Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

➢ Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.  

Tematyka kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół: 

➢ Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.  

W roku szkolnym 2017/2018 monitorowanie będzie obejmowało: 

➢ Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół.  

Sposoby realizacji priorytetów: 

Zadania  

 

Sposoby realizacji  

 

Terminy  

 

Osoby odpowiedzialne  

 

Uwagi  

 

1. Wdrażanie nowej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

- prowadzenie stosownej 

dokumentacji rejestrującej 

realizacje podstawy programowej; 

- obserwacja zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

- udział nauczycieli w szkoleniach 

prowadzonych przez doradców 

metodycznych; 

- wewnątrzszkolne doskonalenie 

- cały rok szkolny dyrektor, wicedyrektor, 

lider WDN, wszyscy 

nauczyciele  

 



rady pedagogicznej;  

 

2. Podniesienie jakości edukacji 

matematycznej, przyrodniczej  

i informatycznej.  

- stosowanie nowatorskich metod 

i form pracy na lekcjach, 

zajęciach pozalekcyjnych; 

- stosowanie nowoczesnych 

pomocy naukowych; 

- motywowanie uczniów do 

nauki; 

- wykorzystywanie tablicy 

multimedialnej i Internetu  

w procesie dydaktycznym; 

- zajęcia w pracowni 

komputerowej; 

- wycieczki dydaktyczne 

(Planetarium, Uczelnie Wyższe, 

Muzeum Górnośląskie  

w Bytomiu); 

- wykorzystywanie wiedzy  

w praktyce;  

- organizacja konkursów 

matematycznych, przyrodniczych, 

informatycznych;  

- cały rok nauczyciele matematyki, 

przyrody, informatyki,  

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

 

3. Bezpieczeństwo w Internecie. 

Odpowiedzialne korzystanie  

z mediów społecznościowych. 

- udział uczniów w warsztatach 

dotyczących bezpieczeństwa  

w Internecie;  

- udział uczniów  

w konkursach informatycznych  

na temat bezpiecznego 

korzystania z Internetu i mediów 

społecznościowych;  

- spotkania z przedstawicielami 

- cały rok  

- wg harmonogramu  

 

nauczyciele klas I-VII, 

nauczyciel bibliotekarz, 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny,  

wychowawcy świetlicy 

szkolnej, dyrektor  

i wicedyrektor szkoły;  

 



Policji, Prokuratury, Sądu na 

temat odpowiedzialności prawnej 

nieletnich i ich rodziców 

/opiekunów prawnych;  

- organizacja warsztatów dla 

nauczycieli i rodziców; 

4. Wprowadzanie doradztwa 

zawodowego do szkół i placówek.  

 

- zatrudnienie nauczyciela  

z uprawnieniami do prowadzenia 

zajęć;  

- zapoznanie rodziców i uczniów 

klas VII z programem zajęć; 

- realizacja zajęć doradztwa 

zawodowego; 

- październik  / 

grudzień 2017 rok 

dyrektor szkoły, 

nauczyciel doradztwa 

zawodowego;  

 

5. Wzmacnianie wychowawczej roli 

szkoły. 

- szkolenia dla nauczycieli; 

- rytmiczna realizacja programu 

wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły oraz programów 

klasowych;  

- wzorowe organizowanie imprez 

szkolnych i środowiskowych, 

upamiętniających ważne 

wydarzenia i rocznice narodowe;  

- udział rodziców w realizacji 

programu wychowawczo-

profilaktycznego  

i w organizowaniu uroczystości; 

 

- cały rok dyrektor, wicedyrektor, 

lider WDN, wszyscy 

nauczyciele, kierownik 

świetlicy, wychowawcy 

świetlicy, bibliotekarz, 

pedagog szkolny, 

psycholog, logopeda; 

 

6. Podnoszenie jakości edukacji 

włączającej w szkołach i placówkach 

systemu oświaty.  

- szkolenia dla członków rady 

pedagogicznej; 

- indywidualizacja pracy  

z uczniem;  

- stosowanie różnorodnych metod 

- cały rok dyrektor, wicedyrektor, 

lider WDN, wszyscy 

nauczyciele, kierownik 

świetlicy, wychowawcy 

świetlicy, bibliotekarz, 

 



i form pracy na lekcjach  

oraz zajęciach pozalekcyjnych; 

- motywowanie uczniów do 

nauki; 

- nauczyciele podczas zebrań 

wspierają rodziców, podając 

różne sposoby uczenia się dzieci; 

- organizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej;  

pedagog szkolny, 

psycholog, logopeda; 

 

II. Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły  
 

Spis treści zawartych w planie  

1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.  

2. Kalendarium szkolne.  
1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły  

 

Zarządzanie i organizacja 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom Dyrektor szkoły Do końca sierpnia  

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły Rada pedagogiczna  Do końca sierpnia  

Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego Rada pedagogiczna  Do końca sierpnia  

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły  Do 15 września 2017 

roku  

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej Wszyscy nauczyciele  Do 15 września 2017 

roku 

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego Dyrektor i wicedyrektor szkoły Cały rok 

Awans zawodowy nauczycieli Dyrektor szkoły, opiekunowie 

staży 

Cały rok 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy nauczyciele  Cały rok  



 

Nauczanie 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizacja podstawy programowej Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny  

Przeprowadzenie sprawdzianów dla uczniów klas I – III; IV - VII, analiza oraz 

opracowanie wyników, a także wdrażanie wniosków do realizacji 

Dyrekcja, zespoły 

przedmiotowe 

Cały rok szkolny  

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych Dyrektor szkoły, wicedyrektor, 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych  

Cały rok szkolny  

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami psychologiczno- 

pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb  

i możliwości uczniów 

Wszyscy nauczyciele  Cały rok szkolny 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez 

indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału  

w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 

Wszyscy nauczyciele  Cały rok szkolny  

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych Nauczyciele, wychowawcy 

świetlicy szkolnej  

Cały rok szkolny  

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce Wszyscy nauczyciele  Cały rok szkolny  

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki Wszyscy nauczyciele  Cały rok szkolny  

Badanie wyników nauczania Dyrektor szkoły, wicedyrektor, 

nauczyciele  

Według planu nadzoru 

pedagogicznego  

Analiza wyników nauczania Wszyscy nauczyciele  Cały rok szkolny  

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny Wszyscy nauczyciele  Cały rok szkolny  

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli Dyrektor szkoły i wicedyrektor  Raz w miesiącu  

Obserwacje lekcji Dyrektor szkoły i wicedyrektor  Według 

harmonogramu  

 

 



Wychowanie  

Zadania Osoba odpowiedzialna  Termin realizacji  

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Wszyscy nauczyciele  Cały rok szkolny  

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów Wszyscy nauczyciele  Cały rok szkolny  

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek Wszyscy nauczyciele  Cały rok szkolny 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem szkolnym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

Wychowawcy klas  Cały rok szkolny  

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego Opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego  

Cały rok szkolny  

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku 

lokalnym 

Wszyscy nauczyciele  Cały rok  

Edukacja czytelnicza Bibliotekarz, nauczyciele 

języka polskiego, nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej  

Cały rok  

 

Zadania opiekuńcze  

Zadania Osoba odpowiedzialna  Termin realizacji  

Organizacja opieki pedagogicznej Wszyscy nauczyciele  Cały rok 

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pedagog szkolny, psycholog 

szkolny, nauczyciele, 

wychowawcy  

Cały rok  

Objęcie opieką świetlicy wszystkich uczniów potrzebujących (zwłaszcza dzieci 

sześcioletnie i siedmioletnie)  

Wychowawcy klas, kierownik 

świetlicy, wychowawcy 

świetlicy 

Cały rok 

Zorganizowanie opieki wychowawczej dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej 

Wychowawcy klas, kierownik 

świetlicy szkolnej, pedagog 

szkolny, wychowawcy świetlicy 

szkolnej i socjoterapeutycznej  

Cały rok  

Zapewnienie obiadów w szkole Wychowawcy klas, kierownik Cały rok  



świetlicy szkolnej, pedagog 

szkolny, psycholog szkolny   

 

Dodatkowe zadania nauczycieli  

Rodzaj dodatkowych zajęć Imię i nazwisko nauczyciela  

Samorząd Uczniowski mgr Sabina Nigrin, mgr Agnieszka Słomka  

LOP mgr Bożena Gajda  

TPD i PCK mgr Magdalena Karcz  

Koło Przyjaciół Książki mgr Maria Kolasa, dr Aleksandra Rutkowska   

Tablice ogłoszeń (dekoracje) 

- parter 

- I piętro 

 

 

- II piętro 

 

mgr Sabina Nigrin, mgr Klaudia Widera,  

mgr Aneta Nordyńska-Cichy, mgr Iwona Kloś, pani Marta Piotrowska, 

mgr Anna Kosok, mgr Karolina Kandora, mgr Barbara Piwowarczyk, 

mgr Urszula Jaksa, mgr Maria Kolasa, Katarzyna Maśnica,  

mgr Bożena Gajda, mgr Małgorzata Bira, mgr Irena Kolano,  

mgr Barbara Król, mgr Bożena Oporek, mgr Joanna Nowak,  

dr Aleksandra Rutkowska, mgr Agnieszka Słomka  

Zespół wychowawczo - opiekuńczy pani Anna Giermak – Grodzińska, mgr Agata Dancewicz-Dragon,  

mgr Magdalena Karcz, mgr Marta Piotrowska, mgr Anna Szustak, 

mgr Agata Bochenek-Jackiewicz, wszyscy wychowawcy klas  

Kronika szkolna mgr Mariola Mieszko, mgr Karolina Kandora  

Lider WDN dr Aleksandra Rutkowska  

Strona internetowa szkoły mgr Katarzyna Kaczyńska, mgr Aneta Nordyńska – Cichy  

Protokolant dr Aleksandra Rutkowska 

Karta Rowerowa mgr Irena Kolano, pani Katarzyna Maśnica, mgr Katarzyna Kaczyńska, 

mgr Mariola Mieszko  

Programy profilaktyczne pani Anna Giermak-Grodzińska, mgr Agata Dancewicz-Dragon,  

mgr Agata Bochenek-Jackiewicz,  

mgr Magdalena Karcz 

Promocja czytelnicza mgr Maria Kolasa, mgr Agnieszka Słomka, mgr Anna Stypa-

Droździel, dr Aleksandra Rutkowska, mgr Sabina Nigrin  



Edukacja ekologiczna pani Marta Piotrowska, mgr Bożena Gajda 

Edukacja plastyczna mgr Barbara Piwowarczyk, mgr Mariola Mieszko  

Edukacja teatralna mgr Ewa Grzegorzyca, mgr Maria Barbara Kolasa, mgr Aneta 

Nordyńska-Cichy  

Promocja sportu mgr Katarzyna Kaczyńska, mgr Mariola Mieszko, mgr Klaudia 

Widera, mgr Robert Skandy 

Edukacja muzyczna - chór mgr Piotr Bibiela, mgr Bożena Gajda, dr Aleksandra Rutkowska  

Koordynacja konkursów mgr Maria Barbara Kolasa, mgr Mariola Mieszko, mgr Katarzyna 

Kaczyńska  

 

Zespoły 

1. Zespół humanistyczny: A. Rutkowska, A, Słomka, A. Stypa – Droździel, B. Oporek, M. Bira  

2. Zespół matematyczno – przyrodniczo – informatyczny: J. Nowak, M. Karcz, B. Gajda, I. Kolano, K. Maśnica, B. Król   

3. Zespół edukacji wczesnoszkolnej: K. Widera, K. Kandora, B. Piwowarczyk, E, Grzegorzyca, S. Nigrin, A. Kosok, I. Kloś, A. Nordyńska-

Cichy, M. Telesińska, A. Franik,  

4. Zespół języków obcych: I. Polańska, U. Jaksa, B. Oporek  

5. Zespół nauczycieli w-f: M. Mieszko, K. Kaczyńska  

6. Zespół wychowawczo- opiekuńczy: A. Giermak – Grodzińska, A. Dancewicz-Dragon, M. Karcz, M. Piotrowska, A. Szustak,  A. Bochenek-

Jackiewicz, wychowawcy klas  

7. Zespół ds. ewaluacji: A, Kosok, M. Bira, M. Mieszko, S. Nigrin,  

8. Zespół ds. opracowania planu pracy: D. Zemela, E. Grzegorzyca, M. Kolasa, A. Stypa-Droździel  

9. Zespół ds. Promocji szkoły: E. Grzegorzyca, K. Maśnica, A. Słomka, K. Kaczyńska, nauczyciele - wychowawcy świetlicy, 



10. Zespół ds. opracowania grafiku dyżurów nauczycieli w czasie przerw: E. Grzegorzyca, J. Nowak, K. Maśnica  

II. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2017/2018 

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU 
TERMINY WYDARZENIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

  SIERPIEŃ 2017 

28.08.2017 r. –

01.09.2017 r.  

Prace w zespołach rady pedagogicznej -  

przygotowanie do nowego roku szkolnego 2017/2018: 

Zespoły problemowo – edukacyjne rady 

pedagogicznej pod przewodnictwem: 

 

• Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej 

Jadwigi w Bytomiu; 

dr Aleksandra Rutkowska, mgr Agnieszka Słomka, 

mgr Iwona Polańska  

 

• Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły;  mgr Agata Bochenek-Jackiewicz, mgr Iwona Kloś, 

mgr Magdalena Karcz   

 

• Szkolny zestaw programów nauczania; 

 

mgr Bożena Oporek, mgr Klaudia Widera,  

mgr Barbara Król, mgr Irena Kolano   

• Program imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych  

(w tym szczegółowy program obchodów 13-tej rocznicy nadania 

szkole imienia Królowej Jadwigi); 

mgr Ewa Grzegorzyca, mgr Anna Franik,  

mgr Anna Szustak, mgr Karolina Kandora  

• Plan konkursów szkolnych i międzyszkolnych; pani Anna Giermak-Grodzińska, mgr Marta 

Piotrowska, mgr Małgorzata Bira 

• Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

harmonogram dyżurów nauczycielskich;  

mgr Joanna Nowak, pani Katarzyna Maśnica,  



mgr Sabina Nigrin  

• Aktualizacja strony internetowej szkoły: www. mgr Katarzyna Kaczyńska, mgr Aneta Nordyńska-

Cichy,  

• Ustalenie rodzaju zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I – VI  

 i stworzenie harmonogramu tych zajęć; 

mgr Ewa Grzegorzyca, mgr Agata Dancewicz-

Dragon,  

• Harmonogram zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego  

w roku szkolnym 2017/2018 w wymiarze 1 godziny tygodniowo; 

mgr Mariola Mieszko, mgr Katarzyna Kaczyńska,  

• Plan nadzoru pedagogicznego; mgr Danuta Zemela  

• Plan ewaluacji wewnętrznej; mgr Anna Kosok, mgr Bożena Gajda,  

• Plan obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,  mgr Danuta Zemela  

• Wprowadzenie zmian w Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2016 - 

2018  

mgr Klaudia Widera, pani Anna Giermak-

Grodzińska  

• Program pracy i ramowy harmonogram szkoleń zespołów 

problemowo – edukacyjnych rady pedagogicznej: 

✓ Zespół nauczycieli edukacji humanistycznych – przewodnicząca 

mgr Agnieszka Słomka; 

✓ Zespół nauczycieli edukacji matematyczno-przyrodniczych – 

przewodnicząca mgr Irena Kolano;  

✓ Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – przewodnicząca 

mgr Klaudia Widera;  

✓ Zespół nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego –  

przewodnicząca mgr Bożena Oporek;  

✓ Zespół nauczycieli edukacji artystycznych i wychowania 

fizycznego – przewodnicząca mgr Mariola Mieszko;  

✓ Zespół wychowawczy – przewodnicząca mgr Agata Dancewicz-

Dragon;  

mgr Agnieszka Słomka, mgr Joanna Nowak,  

mgr Klaudia Widera, mgr Bożena Oporek,  

mgr Mariola Mieszko, mgr Agata Dancewicz-

Dragon 

 

 



• Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;  dr Aleksandra Rutkowska,  

mgr Małgorzata Telesińska 

• Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2017/2018; mgr Danuta Zemela, mgr Maria Barbara Kolasa, 

mgr Urszula Jaksa, mgr Barbara Piwowarczyk 

• Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego mgr Agnieszka Słomka, mgr Sabina Nigrin  

• Plan Pracy LOP  mgr Bożena Gajda  

• Plan Pracy PCK  pani Anna Giermak-Grodzińska  

• Plan Pracy Świetlicy Szkolnej  mgr Magdalena Karcz  

31.08.2017 r.  Konferencja plenarna rady pedagogicznej – omówienie planu 

pracy na rok szkolny 2017/2018, podjęcie uchwał, akceptacja 

kalendarza szkolnego.  

Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 

2017/2018.  

• Zatwierdzenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018.  

• Podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów za rok szkolny 2016/2017 (po przeprowadzonych 

egzaminach poprawkowych).  

• Podjęcie uchwały o ustaleniu organizacji doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkoły.  

• Zaopiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza 

tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.  

• Zaopiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach 

przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

• Zapoznanie ze znowelizowanymi aktami prawa szkolnego  

i wytycznymi władz oświatowych.  

• Podsumowanie pracy zespołów rady pedagogicznej.  

Rada pedagogiczna, dyrektor szkoły  

D. Zemela, wicedyrektor E. Grzegorzyca,  

kierownik świetlicy M. Karcz,  

lider WDN – A. Rutkowska, powołane komisje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Podjęcie uchwały opiniującej kandydatów do nagrody 

dyrektora szkoły.  

• Podjęcie uchwały opiniującej dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.   

• Podjęcie uchwały opiniującej długość trwania pierwszego 

semestru i drugiego semestru. (I semestr trwa od 4.09.2017r. 

do 26.01.2018r.; II semestr od 12.02.2018r. do 

22.06.2018r.) 

• Zaopiniowanie zajęć fakultatywnych z wychowania 

fizycznego w roku szkolnym 2017/2018 w wymiarze  

1 godziny tygodniowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2017 

4.09.2017 r. 

poniedziałek 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

• akademia  

• Pasowanie na ucznia klasy pierwszej 

• spotkanie dyrektora z uczniami klas pierwszych i ich 

rodzicami  

• spotkania informacyjne wychowawców klas I – VII  

z uczniami  

mgr A. Kosok, mgr K. Widera,  

mgr M. Piotrowska 

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej:  

mgr Klaudia Widera, mgr Ewa Grzegorzyca,  

mgr Anna Kosok, mgr Małgorzata Telesińska   

11 – 17 września 

2017 r.  

Europejski Tydzień Sportu.   

14 – 18 września 

2017 r.  

Kampania społeczna na temat: „Uzależnienia od Internetu  

i telefonu komórkowego”. Hasło kampanii: „Wyloguj się i rób to, 

co kochasz”. Celem kampanii jest uświadomienie dzieciom  

i rodzicom, że w życiu chodzi o coś więcej. Uświadomienie 

problemu wynikającego z częstego korzystania z telefonu 

Dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny, 

psycholog, wychowawcy klas I – VII, nauczyciele, 

wychowawcy świetlicy.  



komórkowego i Internetu.   

 

13.09.2017 r. 

środa  

Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły, pedagogiem i psychologiem 

w sali gimnastycznej o godzinie 17.00. 

Spotkania informacyjne wychowawców klas I - III z rodzicami – 

godzina 17.20 

Wychowawcy, dyrektor szkoły i wicedyrektor  

 

 

 

14.09.2017 r. 

czwartek 

Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły, pedagogiem i psychologiem 

w sali gimnastycznej o godzinie 17.00. 

Spotkania informacyjne wychowawców klas IV - VII z rodzicami – 

godzina 17.20 

 

Wychowawcy, dyrektor szkoły i wicedyrektor  

 

 

15.09.2017 r. 

piątek 

Udział uczniów w ogólnokrajowej akcji „Sprzątanie świata – 

Polska 2017”.  

Uczniowie klas VII a, VI a, b, c – sprzątają zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Żabie Doły” natomiast uczniowie klas IV a, b, c, 

V a, b, c – sprzątają tereny zielone wokół szkoły.  

Wychowawcy – koordynatorzy akcji  

mgr B. Gajda, mgr I. Kolano. 

18.09.2017 r. 

poniedziałek 

Apel samorządowy  

• prezentacja samorządu, programu działania, 

• przedstawienie kalendarza imprez, apeli i harmonogramu 

            konkursów szkolnych,  

• plan zajęć pozalekcyjnych i działalności pozostałych 

            organizacji szkolnych: LOP, PCK,  

• zapoznanie z regulaminem jednolitego umundurowania,  

• zainaugurowanie akcji zbiórki surowców wtórnych: 

makulatury, butelek plastikowych, zakrętek, puszek 

aluminiowych, baterii. 

mgr Agnieszka Słomka, mgr Sabina Nigrin  

20.09.2017 r. 

środa 

Zebranie plenarne Rady Rodziców – wybór zarządu, godzina 

17.00 

Dyrektor szkoły i wicedyrektor, zarząd.   



26.09.2017 r. 

wtorek 

Polskie Państwo Podziemne – uroczysty apel mgr A. Słomka, mgr Bożena Oporek, 

wychowawcy klas VI, VII 

28.09.2017 r. 

czwartek 

Apel podsumowujący akcję: „STOP 18!” – uświadamianie 

młodym ludziom skutków palenia papierosów, picia alkoholu, 

używania dopalaczy, narkotyków dla ich rozwoju.   

mgr Agata Dancewicz-Dragon, mgr Agata 

Bochenek-Jackiewicz, pani Anna Giermak-

Grodzińska, mgr Magdalena Karcz 

29.09.2017 r. 

piątek  

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych w ramach dni do dyspozycji 

dyrektora szkoły – narada wyjazdowa rady pedagogicznej  

i pracowników administracyjno-obsługowych szkoły.  

 

PAŹDZIERNIK 2017  

7.10.2017 r. 

sobota 

Festyn Środowiskowy z okazji 13 rocznicy nadania szkole 

imienia.  

Wszyscy nauczyciele, uczniowie, rodzice, 

pracownicy niepedagogiczni.  

Koordynatorzy imprezy: mgr Ewa Grzegorzyca, 

mgr Anna Franik, mgr Anna Szustak,   

mgr Maria Kolasa, mgr Piotr Bibiela 

12.10.2017 r. 

czwartek 

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   mgr Bożena Gajda, dr Aleksandra Rutkowska,  

mgr Piotr Bibiela  

 

 

18.10.2017 r. 

środa  

Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów klas I – III – godzina 

17.00   

Wszyscy nauczyciele  

19.10.2017 r.  

czwartek 

Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów klas IV –VII – godzina 

17.00 

Wszyscy nauczyciele 

październik 2017  

– termin odgórny  

Konkurs biblijny  Siostra Aleksandra, mgr M. Bira  

27 – 31.10.2017 r.  Odwiedzanie cmentarzy – realizacja treści wychowania 

prorodzinnego we wszystkich klasach.  

 

 

Wychowawcy  

 

 

 



 

 

LISTOPAD 2017  

14.11.2017 r. 

wtorek 

Uroczysta akademia z okazji 99 Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę  

mgr Bożena Oporek, mgr Piotr Bibiela,  

mgr Irena Kolano  

22.11.2017 r. 

środa  

Ogólnoszkolne wywiadówki:  

22.11.2017 r. – klasy I – III – godzina 17.00   

Wychowawcy klas I-III, wszyscy nauczyciele 

uczący w tych zespołach.  

23.11.2017 r. 

czwartek 

Ogólnoszkolne wywiadówki:  

23.11.2017 r. – klasy IV – VII – godzina 17.00  

Wychowawcy klas IV-VII, wszyscy nauczyciele 

uczący w tych zespołach. 

30.11.2017 r. 

czwartek 

Zabawy andrzejkowe  

 

 

Wychowawcy, rodzice i samorząd uczniowski.  

 

GRUDZIEŃ 2017  

1.12.2017 r. piątek Konkurs pięknego czytania: „Legend związanych  

z Bytomiem i z regionem śląskim”.  

mgr M. Kolasa, mgr A. Stypa-Droździel,  

mgr A. Słomka, dr A. Rutkowska, mgr A. Franik  

4 i 5.12.2017 r. 

poniedziałek  

i wtorek  

Dni Śląskie – śląskie tradycje regionalne, konkurs gwary śląskiej. 

Realizacja projektu „Mała Ojczyzna”.  

mgr S. Nigrin, mgr A. Nordyńska-Cichy,  

mgr A. Szustak, mgr A. Słomka, mgr B. Oporek  

18-22.12.2017 r.  

 

 

 

 

Konkursy ogólnoszkolne związane z tradycją Bożego Narodzenia:  

• Jasełka Bożonarodzeniowe  

• „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”  

• „Kartka Bożonarodzeniowa”  

• „Życzenia świąteczne w języku angielskim” 

Ogłoszenie wyników na apelu świątecznym w dniu 21.12.2017 r. 

czwartek  

 

mgr M. Bira, s. Aleksandra  

mgr B. Piwowarczyk, mgr I. Kolano  

mgr A. Kosok  

mgr I. Polańska  

22.12.2017 r. 

piątek  

Klasowe spotkania przy opłatku Wychowawcy, rodzice, katecheci  

23.12.2017 r. – Zimowa przerwa świąteczna (1.01.2018 r. Nowy Rok –  



31.12.2017 r.   poniedziałek)   

STYCZEŃ 2018  

12 – 18.01.2018 r.  Badanie wyników nauczania:  

• Edukacja matematyczna w klasie II a 

• Edukacja matematyczna w klasach III a, b, c, d, e   

• Matematyka w klasach IV a, b 

• Matematyka w klasach VI a, b, c 

• Matematyka w klasie VII a  

• Język angielski w klasach VI a, b, c  

• Język angielski w klasie VII a  

• Przyroda w klasach IV a, b 

• Przyroda w klasach V a, b, c  

• Wychowanie fizyczne w klasach V a, b, c  

Dyrekcja szkoły, nauczyciele uczący danej 

edukacji  

 

 

 

 

19.01.2018 r. 

piątek   

Konferencja klasyfikacyjna rady pedagogicznej – podsumowanie 

wyników nauczania i wychowania w I semestrze roku szkolnego 

2017/2018  

Dyrekcja, zespoły problemowo-edukacyjne rady 

pedagogicznej. 

24.01.2018 r. 

środa 

Ogólnoszkolne wywiadówki: 

24.01.2018 r. klasy I – III godzina 17.00 

Wychowawcy klas I-III, wszyscy nauczyciele.   

25.01.2018 r. 

czwartek 

Ogólnoszkolne wywiadówki: 

25.01.2018 r. klasy IV – VII godzina 17.00 

Wychowawcy klas IV-VII, wszyscy nauczyciele.   

 Ferie zimowe od 29.01.2018 r. do 11.02.2018 r.   

 LUTY 2018  

13.02.2018 r. 

wtorek 

Zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły  

w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w dziedzinie:  

- Wyników nauczania i wychowania, 

- Nadzoru pedagogicznego, 

- Ewaluacja w zakresie:  

• Stopnia realizacji programu podniesienia wyników 

nauczania;  

Dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, kierownik 

świetlicy, przewodniczący zespołów 

samokształceniowych.  

 



• Organizacji, przebiegu i efektów konkursów szkolnych;  

• Realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych 

13.02.2018 r. 

wtorek  

Apel samorządu – podsumowanie działalności w I semestrze roku 

szkolnego 2017/2018.  

Omówienie zadań samorządu w II semestrze. 

Dyrekcja szkoły, opiekunowie SU. 

MARZEC 2018 

20.03.2018 r. 

wtorek  

Apel samorządu  Opiekunowie SU.   

22.03.2018 r. 

czwartek 

KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS MŁODSZYCH I – 

III. 

mgr K. Kandora, mgr B. Piwowarczyk, mgr I. Kloś   

 

12-14.03.2018 r.  Rekolekcje Wielkopostne  

 

 

 

Termin odgórny  Szkolne eliminacje konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”,  

TYDZIEŃ MATEMATYKI.  

mgr J. Nowak, mgr M. Karcz, mgr B. Król,  

mgr K. Kandora, mgr A. Nordyńska-Cichy    

21.03.2018 r. 

środa 

Ogólnoszkolne wywiadówki: 

21.03.2018 r. klasy I – III godzina 17.00  

Wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły  

 

22.03.2018 r. 

czwartek 

Ogólnoszkolne wywiadówki: 

22.03.2018 r. klasy IV – VII godzina 17.00  

Wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły  

27.03.2018 r. 

wtorek 

Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV – VII  Nauczyciele języka polskiego:  

dr A. Rutkowska, mgr A. Stypa - Droździel, 

 mgr A. Słomka   

 

Od 12.03. 2018 r. 

do końca kwietnia  

Zapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.   Dyrekcja szkoły, sekretariat  

KWIECIEŃ 2018  

29.03. – 03.04. 

2018 roku 

Wiosenna przerwa świąteczna  



Kwiecień 2018 r.  VIII Regionalny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej  

 

 

Wicedyrektor szkoły mgr E. Grzegorzyca,  

mgr M. Kolasa, nauczycielki języka angielskiego -  

mgr U. Jaksa, mgr B. Oporek,  mgr I. Polańska,   

10.04.2018 r. 

wtorek   

Apel Samorządu Uczniowskiego – okresowe podsumowanie 

wyników nauczania i zachowania uczniów.  

Wychowawcy klas, nauczyciele, opiekunowie SU. 

18.04.2018 r. 

środa 

Konsultacje z rodzicami: 

18.04.2018 r. klasy I – III godzina 17.00  

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele, dyrekcja 

szkoły  

19.04.2018 r. 

czwartek  

Konsultacje z rodzicami: 

19.04.2018 r. klasy IV – VII godzina 17.00  

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele, dyrekcja 

szkoły  

20.04.2018 r. 

piątek   

Impreza środowiskowa z okazji Dnia Ziemi  

• Konkurs ekologiczny, 

• Imprezy towarzyszące jak w programie, 

• Sadzenie drzew i krzewów, porządkowanie terenów zielonych 

wokół szkoły.  

mgr B. Gajda, mgr I. Kolano,  

mgr B. Piwowarczyk, mgr K. Widera  

 

25.04.2018 r. 

środa 

Akademia z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. mgr A. Stypa-Droździel, mgr A. Słomka,  

mgr P. Bibiela, mgr I. Polańska    

30.04.2018 r. 

poniedziałek  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach dni do dyspozycji 

dyrektora szkoły. Wydłużony weekend majowy od 30.04.2018 r. 

do 6.05.2018 r.  

 

MAJ 2018  

2, 4 maja 2018r. 

środa, piątek  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w ramach dni do dyspozycji 

dyrektora szkoły. Wydłużony weekend majowy od 30.04.2018 r. 

do 6.05.2018 r.  

 

 

Termin ustalają 

wychowawcy  

i rodzice uczniów 

klas III. 

 

Wyjazd uczniów klas III na „Zieloną szkołę”.  mgr K. Kandora, mgr A. Franik, mgr S. Nigrin, 

mgr B. Piwowarczyk, mgr A. Nordyńska-Cichy  



16 i 17.05.2018 r. 

środa i czwartek  

Wywiadówki ogólnoszkolne: 

16.05.2018 r. klasy I – III godzina 17.00 

Wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele, dyrekcja 

szkoły  

 

17.05.2018 r. 

czwartek 

Wywiadówki ogólnoszkolne: 

17.05.2018 r. klasy IV – VII godzina 17.00 

Wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele, dyrekcja 

szkoły  

Maj/czerwiec 

2018 roku 

Szkolny egzamin na „Kartę rowerową”. Pani K. Maśnica, mgr I. Kolano,  

mgr K. Kaczyńska, mgr M. Mieszko  

31.05.2018 r.  Boże Ciało  

CZERWIEC 2018  

1.06.2018 r. piątek  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach dni do dyspozycji 

dyrektora szkoły.  

 

4.06.2018 r.  Dzień Dziecka   

5 – 15.06.2018 r.  Badanie wyników nauczania:   

• Język angielski w klasie II a 

• Język angielski w klasach III a, b, c, d, e  

• Język angielski w klasach V a, b, c   

• Matematyka w klasach V a, b, c  

• Matematyka w klasie VII a  

• Język polski w klasach VI a, b, c  

• Język polski w klasie VII a  

• Historia i społeczeństwo w klasach VI a, b, c 

• Chemia w klasie VII a  

• Fizyka w klasie VII a   

• Wychowanie fizyczne w klasach IV a, b  

Nauczyciele uczący w danych zespołach 

klasowych. 

4 – 14.06.2018 r. Klasowe wycieczki rekreacyjno-edukacyjne  Wychowawcy klas, rodzice, dyrekcja szkoły  

 

 

15.06.2018 r. 

piątek 

Konferencja klasyfikacyjna rady pedagogicznej:  

• Podsumowanie wyników nauczania i wychowania, 

Dyrekcja szkoły, zespoły rady pedagogicznej  



• Podjęcie uchwały klasyfikacyjnej.  

18.06.2018 r. 

poniedziałek  

Zebranie podsumowujące Rady Rodziców. Dyrekcja szkoły, zarządy organów  

 

21.06.2018 r. 

czwartek   

Apel Samorządu Uczniowskiego podsumowujący pracę w roku 

szkolnym 2017/2018. Wybory nowego zarządu i opiekunów. 

Opiekunowie SU, wychowawcy klas, nauczyciele, 

dyrekcja szkoły. 

22.06.2018 r. 

piątek  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.  mgr J. Nowak, mgr I. Kolano, mgr K. Kaczyńska  

 

25.06.2018 r. 

poniedziałek 

Zebranie rady pedagogicznej podsumowujące pracę w roku 

szkolnym 2017/2018 – podsumowanie działalności szkoły.   

Ewaluacja działalności szkoły w roku szkolnym 2017/2018  

w zakresach:  

• Stanu bezpieczeństwa w szkole i zachowania uczniów; 

• Analiza wyników diagnoz,  

• Realizacja planów: konkursy szkolne i pozaszkolne, imprezy 

środowiskowe, wyniki uczniów w konkursach pozaszkolnych.  

Dyrektor szkoły i wicedyrektor, kierownik 

świetlicy szkolnej, lider WDN.  

23.06.2018 r. – 

31.08.2018 r.  

Ferie letnie   

3.09.2018 r. 

poniedziałek   

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.  mgr I. Kloś, mgr A. Franik, mgr A. Szustak,  

Opracowała: Danuta Zemela  
 

 


