
Organizacja roku szkolnego 2022/2023 
 

Lp Zadanie  Termin realizacji 

1. Rada organizacyjna 30.08.2022 

2. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2022 

3. Diagnoza wstępna do 10.10.2022 

4. Egzamin próbny klas VIII SP listopad 2022 

5. Klasyfikacja śródsemestralna 11.2022 

6. Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2022 

7. Rada klasyfikacyjna śródroczna 01.2023 

8. Ferie zimowe 23.01-05.02.2023 

9. Próbny egzamin VIII, VII SP marzec 2023 

10. Wiosenna przerwa świąteczna 06.04-11.04.2023 

11. Egzamin ośmioklasisty 24, 25, 26.05.2023                                      

12. Klasyfikacja śródsemestralna 04.2023 

13. Diagnoza końcowa do 29.05.2023 



14. Oceny przewidywane 10.06.2023 

15. Rada klasyfikacyjna końcowo-roczna 19.06.2023 

16. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2023 

17. Ferie letnie 24.06-31.08.2023 

18. Rada podsumowująca 06.2023 

19. Spotkania z rodzicami - zebrania ogólne i klasowe. 

Pozostałe zebrania klasowe według uznania i potrzeb. 

Dzień otwartej szkoły od X-VI  raz w miesiącu - drugi wtorek.  

 

11.2022, 02.2023, 

04.2023 

 

 

 

 



PLAN PRACY 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

IM JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE 
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Rok szkolny 2022/2023 
Załącznik do uchwały  
Rady Pedagogicznej  
Nr .....z dnia 15.09.2022. 

 



PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM JANA PAWŁAII W MIŁAKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA 

Rok szkolny 2022/2023 

Część I.  

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa 

Kierunki polityki 
oświatowej 
państwa cele 
ogólne  

Zadania wynikające z realizacji celów   Szczegółowe działania i sugerowany sposób 
ich realizacji przez zespoły klasowe , np.: 

Termin  Odpowie 
dzialny  

Uwagi / 
dokume
nty 

1. Wychowanie 
zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie 
postaw 
ukierunkowanych 
na prawdę, dobro i 
piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych 
decyzji. 
 

Dyskusja nad wartościami ważnymi w życiu 
człowieka, rola wartości, w tym - wartości jako 
podstawa dojrzałych i odpowiedzialnych 
decyzji życiowych (uwzględnienie w dyskusji 
wartości wskazanych w kierunkach polityki 
oświatowej państwa – prawdy, dobra i 
piękna); 
 

- projekty klasowe lub ogólnoszkolne „W 
naszym życiu ważna jest …” (każda grupa 
przygotowuje prezentację dotyczącą jednej 
wartości)  
- godziny wychowawcze propagujące 

szczytne idee ,  

-nagradzanie szlachetnego zachowania 

uczniów na forum klasy i szkoły 

-Realizacja zadani w blokach tematycznych. 
 

listopad 

 

 

 

 

Cały rok 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Plan 
pracy 
wych.  
Tematyk
a godz. 
wych. 

Ustalenie lub w klasach, gdzie wartości zostały 
ustalone wcześniej ponowne 
przedyskutowanie wybranych wartości – tak, 
aby w kanonie wartości wybranych pojawiło 
się prawda, dobro i piękno; 
 
Zdefiniowanie wybranych wartości;  

-  debaty klasowe,  
- ustalanie wartości innymi metodami np. 
rankingiem trójkątnym czy diamentowym,  
- wspólne spotkanie uczniów i rodziców,  
-spotkanie z ludźmi o dużej wrażliwości , 
szlachetności i szczególnych 
zainteresowaniach propagujących 
preferowane idee 
- akademie z okazji świąt narodowych 

 
październik 

 
 
 
 
 
listopad 
maj 

 
Wychowawcy, 

pedagog,  
 
 
 
 
 

Plan 
pracy 
wych.  
Tematyk
a godz. 
wych. 



- ślubowanie klas 1 Zespół 
nauczycieli 
klas I - III 

Ustalenie zasad, które regulują zachowanie w 
społeczności klasy i szkoły, w sposób który 
służy ochronie uzgodnionych wartości, np. 
Mówimy prawdę - nie oszukujemy; 
Upowszechnienie zasad (zapisanie, 
opublikowanie) i podpisanie zasad przez 
społeczność klasy 
 

- spotkanie klasowe ,  
- spotkanie i przedstawienie zasad rodzicom 
lub wspólne z rodzicami ustalanie zasad 
- opracowanie klasowych regulaminów 
zachowania 
 
-Wypracowanie zasad zachowania w różnych 

sytuacjach życiowych 

-Propagowanie szacunku do osób starszych, 

młodszych ,słabszych itp. 

-Ustalenie zasad właściwego zachowania na 
lekcji i wywieszenie ich w widocznym miejscu 
- Mistrz Wzorowego Zachowania 

    wrzesień 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 

 
Wychowawcy 
klas, 
nauczyciele, 
pedagog 
 
 
 
 
 
Zespół 
nauczycieli 
klas I - III 

Plan 
pracy 
wych.  
Tematyk
a godz. 
wych. 

Postępowanie zgodne z ustalonymi zasadami 
– a jeżeli zasady zostały złamane, to 
interwencje wychowawcze według schematu 
A. Karasowskiej z naprawieniem szkody; 

- wspólna analiza zachowań niezgodnych z 
normami, szukanie przyczyn takich zachowań  
- wspólne poszukiwanie – w jaki sposób 
można wyrządzone krzywdy naprawić; 
osoby łamiące zasady przygotowują np. 

prezentację przypominającą ustalone zasady i 

prezentują ją na godz. wychowawczych 

- indywidualne konsultacje udzielanie 

wsparcia i pomocy, mobilizowanie do 

poprawy 

 

 
Cały rok 

Wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog 
Wszyscy 
nauczyciele 
 

 



 
2. Wspomaganie 
wychowawczej roli 
rodziny przez 
właściwą 
organizację i 
realizację zajęć 
edukacyjnych 
wychowanie do 
życia w rodzinie.  
 

Zorganizowanie we wszystkich klasach spotkań 
z rodzicami na temat organizacji zajęć, zakresu 
omawianych treści oraz metod i forma pracy;  
 

- zebrania rodziców z nauczycielem 
wychowania do życia w rodzinie; 

IX Nauczyciele 

wdż, 

Wychowawcy 

klas 

 

Zebranie rezygnacji z zajęć; 
 
 

- rozmowy z wychowankami i rodzicami  IX Wychowawcy 

klas 
 

Analiza podstawy programowej, metod i form 
pracy zajęć wychowanie do życia w rodzinie  

- spotkanie zespołu przedmiotowego,  
- obserwacja zajęć wpisana do nadzoru 
pedagogicznego,  
- zajęcia otwarte dla kolegów nauczycieli i 
rodziców 

IX n-l zajęć wdż Plan 
zesp.plan 
nadzoru 
peed. 
 

3.Ochrona i 
wzmacnianie  
zdrowia 
psychicznego 
dzieci i młodzieży 
 

Organizacja działań w zakresie kształtowania 
postaw prospołecznych dzieci i młodzieży, 
wpisanie tych działań do Planu pracy 
wychowawcy klasy  

- działania zaproponowane przez 
wychowawcę i uczniów wpisane do realizacji 
do Planu pracy wychowawcy (co najmniej 3 
działania metodami aktywizującymi uczniów); 
- tematyka godzin wychowawczych: 

prawidłowe odżywianie. 

-wspieranie działań wychowawczych przez n-

li uczących w danej klasie 

-aktywizowanie uczniów poprzez włączenie 
ich do pracy w programie Dreams & Teams 
(wolontariat)  oraz w projekcie Erasmus 
- indywidualne spotkania z uczniami, 
rodzicami udzielanie wsparcia w trudnych 
sytuacjach. 
-zajęcia ze specjalistami , co to jest zdrowie 
psychiczne i jak powinniśmy dbać. 
 
 

IX 
 
 
 
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowawcy 

klas, 

specjaliści 
 
 
 
Wychowawcy 
 
Joanna 
Romanik 
Krystyna 
Prusinowska 
 
Wychowawcy 
pedagog, 
psycholog 

Plan 
pracy 
wych.  
 
 
 
 
 
 
Plan 
pracy 
koła D&T 



 
 

Prowadzenie edukacji rodziców;  - zajęcia podnoszące kompetencje 
wychowawcze, w tym poświęcone 
oddziaływaniu mediów jak uczyć dzieci 
krytycyzmu wobec reklam, rozwijanie 
umiejętności wychowawczych, wspieranie w 
rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
upowszechnianie informacji o możliwościach 
otrzymania wsparcia i pomocy w sytuacjach 
trudnych; 
 
- pedagogizacja - pogadanka z rodzicami na 
zebraniu np.: objawy depresji u dzieci i 
młodzieży. 
- warsztaty dla rodziców podczas zebrań 
tematyka dostosowana do potrzeb rodziców . 

Na 
zebraniach 
z rodzicami 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowawcy, 
pedagog 
psycholog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 
pracy 
wych.  

Prowadzenie edukacji medialnej; - zajęcia poświęcone oddziaływaniu mediów 
pozwalające młodym odbiorcom krytycznie 
oceniać destrukcyjne wzorce medialne 
wywołujące niezadowolenie z własnego 
wyglądu, poczucie winy i wstydu; 
demaskowanie rzeczywistych intencji reklam 
i zawartych w nich manipulacji 
- Dzień Bezpiecznego Internetu 
- tematyka godzin wychowawczych: 
”poczucie własnej wartości” 
 

Wg 
harmono- 

gramu 

Psycholog we 
współpracy z 
wychowawcą, 
wychowawcy 
 

Plan 
pracy 
wych.  
Tematyk
a godz. 
wych. 

Wspieranie dzieci przez nauczycieli i 
specjalistów, zajęcia  w zakresie podniesienia 

- zajęcia  w zakresie podniesienia swojej 
samooceny, uczenie umiejętności 

Cały rok 
 

Wychowawcy,
specjaliści 

Plan 
pracy 



swojej samooceny, uczenie umiejętności 
psychologicznych i społecznych, które pozwolą 
im radzić sobie ze stresem i budować dobre 
relacje z otoczeniem. 

psychologicznych i społecznych, które 
pozwolą im radzić sobie ze stresem i 
budować dobre relacje z otoczeniem, np. 
tworzenie własnego wizerunku 
—zajęcia i spotkania ze specjalistami  

( psycholodzy, lekarze ,konkretni  specjaliści ) 

w celu rozwiązywania problemów oraz 

podnoszenie samooceny uczniów. 

-Jak radzić sobie ze stresem?- temat na gddw 

-organizowanie spotkań klasowych, 

wyjazdów do kina, teatru, wycieczka klasowa 

-odkrywanie zdolności ucznia w celu 

podnoszenia samooceny, zachęcanie do 

udziału w zajęciach dodatkowych, kółkach 

- realizacja zagadnień wynikających z 
programu profilaktycznego – Przyjaciele 
Zippiego 

wych. 
Tematyk
a godz. 
wych. 

Zapewnienie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z 
uczniem odpowiednio do rozpoznanych 
potrzeb uczniów, w tym udzielanie pomocy w 
stanach kryzysu psychicznego; 

- zajęcia wspierające uczniów z pedagogiem,  
- prowadzenie interwencji pedagogicznej  
wprowadzenie elementów programu Spójrz 
inaczej( zajęcia  prowadzone przez  osoby 
przeszkolone) 
-współpraca z pedagogiem, psychologiem 
oraz poradnią ppp 
-bezpośredni kontakt z rodzicem 
dostosowywanie metod pracy do 
indywidualnych potrzeb uczniów 

 
Zgodnie z 
potrzebami 

 
Pedagog, 
psycholog w 
porozumieniu 
z wychowawcą 

 

Kontrola w ramach nadzoru pedagogicznego, 
realizacji podstawy programowej kształcenia 

- obserwacja zajęć biologii, chemii, wf, 
wychowania do życia w rodzinie, 
 

Wg planu dyrektor  



ogólnego w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia psychicznego,  
 

4. Działanie na 
rzecz szerszego 
udostępnienia 
kanonu i założeń 
edukacji klasycznej 
oraz sięgania do 
dziedzictwa 
cywilizacyjnego 
Europy, m.in. przez 
umożliwienie 
uczenia się języka 
łacińskiego już od 
szkoły 
podstawowej. 
 

Poznanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy 
Organizacja wycieczki pozwalającej poznać 
dziedzictwo cywilizacyjne Europy, w tym 
Polski; 
 
 
 

- organizacja wycieczki pozwalającej poznać 
dziedzictwo cywilizacyjne Europy, w tym 
Polski - wycieczka klasowa; 
wycieczka klasowa np. do Torunia 
-udział uczniów w uroczystościach szkolnych i 
okolicznościowych, krzewienie tradycji 
Zielona Szkoła we Włoszech 
- lekcje kulturowe o różnych krajach  na 
zajęciach języka angielskiego i niemieckiego 
- organizacja Dnia Języków Obcych – Podróż 
dookoła świata 
 

W ciągu 
roku 
szkolnego  
 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
języków 
 
 
 

 

Omówienie znaczenia i roli języka łacińskiego, 
poznanie wybranych 10 sentencji po łacinie 

- konkurs w klasie  czerwiec n-le historii i 
języka 
polskiego 

Plan 
pracy 
wych.  
Tematyk
a godz. 
wych. 

5.Doskonalenie 
kompetencji 
nauczycieli do 
pracy z uczniami 

Umożliwienie nauczycielom języka polskiego 
jako języka obcego doskonalenia zawodowego  

- finansowanie doskonalenia   Dyrektor 
szkoły 

Plan 
nadzoru 
pedagogi
cznego  



przybyłymi z 
zagranicy,  
w szczególności z 
Ukrainy, 
adekwatnie do 
zaistniałych 
potrzeb  
oraz 
 

Wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami 
uczącymi uczniów przybyłych z zagranicy, w 
szczególności z Ukrainy  

- spotkanie nauczycieli, którzy uczą 
obcokrajowców,  
- zajęcia otwarte,  
- obserwacja zajęć przez dyrektora szkoły, 
   

Rok szkolny Ustalenia 
Dyrektora 

Plan 
nadzoru 
pedagogi
cznego 

Sposoby oceniania uczniów z Ukrainy  - szkolenie dla nauczycieli   Dyrektor 
szkoły 

Plan 
nadzoru 
pedago 
gicznego 

6. kompetencji 
nauczycieli nowych 
przedmiotów 
wprowadzonych do 
podstawy 
programowej  

Analiza podstawy programowej nowych i 
zmienionych przedmiotów, w tym warunków 
realizacji tych przedmiotów ( historia, edukacja 
dla bezpieczeństwa) 
 
Analiza metod i form pracy na tych zajęciach  

- spotkanie zespołu przedmiotowego n-li 
historii,  edukacji dla bezpieczeństwa oraz 
przedsiębiorczości, 
- lekcje otwarte (wymiana doświadczeń 
między nauczycielami); 
- włączenie tych przedmiotów do nadzoru 
pedagogicznego   

Dotyczy 
edukacji do 
bezpiecze-
ństwa 

wrzesień 

Nauczyciele 
przedmiotu, 
dyrektor 

Plan 
nadzoru 
pedagogi
cznego  

7. Rozwijanie 
umiejętności 
metodycznych 
nauczycieli w 
zakresie 
prawidłowego i 
skutecznego 
wykorzystywania 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych w 
procesach 
edukacyjnych. 

 
Poznanie nowych narzędzi TIK oraz 
skutecznego i prawidłowego ich 
wykorzystywania na swoim przedmiocie, w 
tym np. generatory zadań, kart pracy i gier 
dydaktycznych; 
 
 
 

- spotkania samokształceniowe w zespołach 
przedmiotowych,  
- prezentacje narzędzi na warsztatach oraz 
zajęciach otwartych,  
- przygotowanie banku narzędzi online do 
wykorzystywania na co dzień oraz opis 
„dobrych praktyk” 
uczestnictwo w szkoleniach, webinaria 

-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z 

nauczycielami z zespołu przedmiotowego 

wykorzystywanie w pracy programu do nauki 
słówek Instaling 
 
-korzystanie z multibooka podczas lekcji 

Wg planu 
zespołów 
przedmioto
-wych 
 
 
 
Cały rok 

Nauczyciele 
przedmiotu/ 
zespoły 
przedmiotowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Nauczyciela 
klas I - III 

Wypracowanie modelu nauczania-uczenia się 
wykorzystującego tradycyjne analogowe środki 
dydaktyczne na równi z interaktywnymi 
zasobami i elektronicznymi 
(część zadań nauczycieli i uczniów na 
platformie np. spotkania zespołów nauczycieli 
online, zadania projektowe online, 
przekazywanie informacji zwrotnych online, 
kontakty bieżące z rodzicami); 
 

- spotkanie warsztatowe przewodniczących 
zespołów nauczycielskich i chętnych 
nauczycieli,   
 
- Udział w Europejskim tygodniu kodowania 
„CodeWeek2022”  
 

Rok szkolny 
 
 
 

Nauczyciele 
przedmiotu/ 
zespoły 
przedmiotowe 
 

 

Stworzenie sieci współpracy – wychowawczej i 
merytoryczno – przedmiotowej 
 

- spotkanie warsztatowe przewodniczących 
zespołów nauczycielskich i chętnych 
nauczycieli,   

Wrzesień, 
październik 

wicedyrektor  

8. Wsparcie 
edukacji 
informatycznej i 
medialnej, w 
szczególności 
kształtowanie 
krytycznego 
podejścia do treści 
publikowanych w 
Internecie i 
mediach 
społecznościowych. 

 

 
Przeprowadzenie we wszystkich klasach zajęć 
dotyczących walki z dezinformacją i 
weryfikacją treści publikowanych w Internecie 
i  mediach społecznościowych; 
 
Zapoznanie uczniów z serwisami 
internetowymi, których zadaniem jest 
sprawdzenie wiarygodności informacji 
publikowanych w Internecie, np. #FakeHunter 
lub PolitiFact, StopFake Polska, DEMAGOG ; 
- ustalenie trybu postępowania, żeby ustalić 
wiarygodność informacji (5 kroków przy 
sprawdzaniu wiarygodności informacji) 

 
- zajęcia z uczniami scenariusz na stronach 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-
nauka/walka-z-dezinformacja-i-weryfikacja-
tresci-publikowanych-w-mediach-
spolecznosciowych--rusza-ogolnopolska-
kampania-edukacyjna-fakehunter-edu  
 
- poznanie stron portali, 
 
- warsztaty – sprawdzanie przykładowych 
informacji według ustalonych kroków  
- bezpieczny Internet- udział klas w  
Dniu Bezpiecznego Internetu 

 
Rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luty 2023 

Wychowawcy  
we współpracy 
z pedagogiem i 
psychologiem 
według 
potrzeb 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/walka-z-dezinformacja-i-weryfikacja-tresci-publikowanych-w-mediach-spolecznosciowych--rusza-ogolnopolska-kampania-edukacyjna-fakehunter-edu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/walka-z-dezinformacja-i-weryfikacja-tresci-publikowanych-w-mediach-spolecznosciowych--rusza-ogolnopolska-kampania-edukacyjna-fakehunter-edu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/walka-z-dezinformacja-i-weryfikacja-tresci-publikowanych-w-mediach-spolecznosciowych--rusza-ogolnopolska-kampania-edukacyjna-fakehunter-edu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/walka-z-dezinformacja-i-weryfikacja-tresci-publikowanych-w-mediach-spolecznosciowych--rusza-ogolnopolska-kampania-edukacyjna-fakehunter-edu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/walka-z-dezinformacja-i-weryfikacja-tresci-publikowanych-w-mediach-spolecznosciowych--rusza-ogolnopolska-kampania-edukacyjna-fakehunter-edu


 

9. Wsparcie w 
rozwijaniu 
umiejętności 
podstawowych i 
przekrojowych 
uczniów, w 
szczególności z 
wykorzystaniem 
pomocy 
dydaktycznych 
zakupionych w 
ramach programu 
„Laboratoria 
przyszłości”. 
 

Szkolenie zespołu nauczycieli, którzy będą 
korzystać ze sprzętu i pomocy dydaktycznych 
zakupionych w ramach programu „Laboratoria 
przyszłości”. 

 
- warsztaty dla nauczycieli 

 
Rok szkolny 
 

 
Dyrektor 

 

10. Podnoszenie 
jakości kształcenia 
oraz  

Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy o 
modelu skutecznej lekcji  - poznanie 
skutecznych strategii nauczania, które 
powinien znać każdy nauczyciel – zasady B. 
Rosenshine,  
 
Strategie oceniania kształtującego w praktyce 
– analiza nagranych fragmentów zajęć  
 
 Zapewnienie rytmiczności realizacji podstawy 
programowej w zakresie spójności 
realizowania treści podstawy z planami 
dydaktycznymi i stosowania wskazanych w 
warunkach metod i form pracy. 

- warsztaty dla nauczycieli 
 
- samokształcenie w ramach zespołu 
przedmiotowego 
 
-szkolenie „Piosenki na wyciągnięcie ręki” 
 
-dostosowanie planów dydaktycznych do 
podstawy programowej 
-prowadzenie warsztatów dla uczniów na 
temat motywowania do nauki. 
-zachęcanie i  mobilizowanie uczniów do 
udziału w zajęciach dodatkowych. 

 
 
Rok szkolny 

Wicedyrektor 
 
Nauczyciele 
języków 
 
Nauczyciele 
klas I – III 
 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele 
 

 



 

11. dostępności i 
jakości wsparcia 
udzielanego 
dzieciom i uczniom  
w przedszkolach i 
szkołach 
ogólnodostępnych i 
integracyjnych. 

Analiza dostępności wsparcia i pomocy pp dla 
uczniów ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi  
 
 

- badanie dostępności do pedagoga i pomocy 
ppp w szkole  

Rok szkolny Pedagog   

Analiza jakości udzielania wsparcia i pomocy 
pp na podstawie losowo wybranych 
przypadków 
 

- analiza przypadków (jeden losowo wybrany 
uczeń ze szczególnymi potrzebami na 
poziomie klas) 

Rok szkolny Pedagog   

Zwiększenie dostępności wsparcia i pomocy pp 
dla uczniów ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi  
 

- napisanie pisma do organu prowadzącego w 
celu umożliwienia wprowadzenia standardów 
dostępności pedagogów i psychologów przed 
wejściem w życie przepisów prawa 
standaryzujących zatrudnienie specjalistów 

wrzesień Dyrektor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część II. 

Realizacja kierunków rozwoju szkoły (wnioski z nadzoru) 

 

Główne 
kierunki 
rozwoju szkoły 
– cele ogólne 

Zadnia wynikające z 
realizacji celów  

Sposób realizacji  
- działania 

Termin  Odpowiedzial
ny  

Uwagi  

Kształcenie  

1.Dobra lekcja  
- wdrażanie 
skutecznych 
strategii 
nauczania - 
uczenia się 
wynikających z 
filozofii 
oceniania 
kształtującego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przekazanie wiedzy o 
procesie uczenia się i 
podstawowych 
umiejętnościach 
niezbędnych  w 
procesie uczenia się 
(takich jak, czytanie, 
pamiętanie, 
notowanie) 
 

  Zapoznanie uczniów na godzinach z wychowawcą i pedagogiem jak 
należy właściwie organizować proces uczenia się, wskazanie 
najlepszego czasu uczenia się, omówienie właściwej organizacji 
miejsca pracy, organizacji i sposobów powtarzania, etapów w 
procesie uczenia się) -  mini projekt, praca w małych grupach na 
godzinie wychowawczej 
 

 Trening szybkiego czytania dla uczniów w klasie (proste ćwiczenia w 
domu we współpracy z rodzicami) – trening umiejętności, gry 
dydaktyczne 
 

 Zasady rozumienia czytanego tekstu (czytanie oglądowe, właściwe-
akapitowe, ukierunkowane, odtwarzanie z pamięci, czytanie 
uzupełniające, porządkujące) – trening umiejętności  
 

 Mnemotechniki jako sposób szybkiego pamiętania trudnych treści – 
projekt (każda grupa przygotowuje jedną mnemotechnikę) trening 
(ćwiczenia przygotowane przez kolegów), prezentacja 
mnemotechnik na każdym przedmiocie 
 

IX, X Pedagog , 
wychowawcy, 
wychowawcy 
świetlicy, 
biblioteka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od …do 
…klasa – 
uczenie 
online – 
wpisuje
my 
metody 
pracy 
online 
podane 
nad 
planem  



 
2. Wdrażanie V. 
strategii: 
Wspomaganie 
uczniów, by stali 
się autorami 
procesu 
swojego uczenia 
się – uczeń jest 
świadomy tego, 
jak najbardziej 
efektywnie się 
uczy i jest 
odpowiedzialny 
za swój proces 
uczenia się. 

 Wizualizacja treści do nauczania – mapa myśli i notatka wizualna 
jako najskuteczniejszy sposób notowania – prezentacja z pokazem 

 Przeprowadzenie lekcji w każdej klasie „Jak należy uczyć się języków 
obcych?” 
 

n-le języków 
 

Nabycie przez uczniów 
wiedzy o sobie jako 
jednostce uczącej się i 
wykorzystania tej 
wiedzy przez uczniów, 
żeby szybciej się uczyć, 

 Diagnoza stylów uczenia się za pomocą Testów inteligencji 
wielorakich Gardnera oraz za pomocą Testu ósemki) 

 Diagnoza zainteresowań uczniów  

 Omówienie wyników diagnoz w klasie (rozrysowanie profilów 
inteligencji wielorakich dla każdego ucznia) i sposobów 
wykorzystania wiedzy w procesach uczenia się  

 Zorganizowanie konsultacji indywidualnych dla chętnych 
dotyczących rozumienia wyników diagnoz. 

 Udział uczniów w programie Indywidualni.pl 

 
 

Rok 
szkolny 

specjaliści  

Przekazywanie przez 
nauczycieli wiedzy o 
zadaniu (np. jakie są 
cele zajęć, kryteria 
oceniania, informacji 
zwrotnej – czyli co 
uczeń zrobił dobrze, co 
do poprawy) oraz  o 
sposobie uczenia się 
omawianych treści 
(czyli procedury 
uczenia się: po 
pierwsze…po drugie… 
po trzecie…)   

 

 Przeprowadzenia zajęć dla uczniów dotyczących znaczenia celów 
uczenia się, kryteriów oceniania („nacobezu”), oraz informacji 
zwrotnej.  

 

 Prowadzenie zajęć przez nauczycieli zgodnie z ustalonym modelem 
lekcji                z uwzględnieniem wszystkich strategii efektywnego 
nauczania – obserwacje zajęć, ewaluacja wewnętrzna  
 

 Zapoznanie uczniów PZO oraz wymaganiami na poszczególne oceny 
 

Rok 
szkolny 

Wszyscy 
nauczyciele 

 



3.Doskonalić 

pracę w 

zakresie oceny 

postępów 

uczniów 

objętych ppp 

 

 

Monitorowanie 
udziału uczniów w 
zajęciach (lekcyjne, 
ppp) 
Postępy uczniów, 
analiza postępów. 

 wymiana doświadczeń między nauczycielami specjalistami 

 stosowanie aktywnych metod nauczania na zajęciach 

 współpraca z n-lami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne 

 wdrażanie rodziców do współpracy z ustalonymi wytycznymi 

 konsultacje z rodzicami: omawianie wyników, rozwiązywanie 
problemów 

 Przeprowadzenie diagnoz wstępnych i końcowych, 

 Obserwacja ucznia i jego pracy na lekcji 

 Konsultacje ze specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniami 
posiadającymi dysfunkcje 

 rozmowy indywidualne z rodzicami, udzielanie wskazówek do 
dalszej pracy 

Rok 
szkolny 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
uczący w danej 
klasie 
Specjaliści 
prowadzący 
zajęcia ppp 

 

4.Doskonalenie 

przebiegu 

procesu 

nauczania – 

uczenia się na 

pojedynczych 

zajęciach 

lekcyjnych 

 
 
 
 
 

Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych zgodnie 
z metodyką, dydaktyką 
danego przedmiotu 

 Dostosowanie metod i form do indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

 Stosowanie oceniania kształtującego. 

 Współpraca z doradcami metodycznymi danego przedmiotu- lekcje 
otwarte. 

Rok 
szkolny 
 

Wszyscy 
nauczyciele 

 

 
Aktywizowanie 
uczniów podczas zajęć 

 zwiększenie ilości stosowania metod aktywnych na lekcjach 

 Stosowanie różnych metod, form pracy z wykorzystaniem technologii 
informatycznej. Korzystanie z różnych narzędzi do oceny poziomu 
wiedzy. 

 Analizowanie wyników w zespołach przedmiotowych, wymiana 
informacji, ustalanie wniosków do dalszej pracy w zależności od 
preferencji zespołu klasowego 

 Organizowanie w klasie dyskusji , zadawania pytań i zadań 
pokazujących, czy i jak uczniowie się uczą. 

 Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów 
sukcesu 

 praca metodami aktywizującymi 

 wykorzystywanie metod aktywizujących (pedagogika zabawy) 

Rok 
szkolny 
 

Wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5.W przebiegu 

procesu 

wychowania 

uwzględniać 

aktywizujące  

uczniów metod 

kształtowania 

postaw (dobra, 

poczucia piękna 

i prawdy) 

 

 
 
 
 
 

Uczenie się empatii –

rozumienia 
motywów różnych 

zachowań, 

doskonalenie 

umiejętności 

komunikacyjnych i 

umiejętności 

prezentacji swojego 

stanowiska.  

 

 
 
Realizacja programu 
profilaktycznego 
 
 
Zajęcia otwarte 
prowadzone przez 
specjalistów. 

 

• gry i zabawy dydaktyczne 

• odgrywanie scenek 

• przeprowadzanie wywia- 

dów, ankiet i sondaży 

• symulacja 

• techniki dramy 

 udział w przedstawieniach teatralnych, wyjazdach do teatru , kina, 
muzeów itp. 

 udział w konkursach artystycznych- plastycznych, muzycznych 

 Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, np. pomoc koleżeńska. 
Uczenie szacunku do osób starszych, wyjścia grupowe, wycieczki. 
Uczenie prawdomówności, wyznaczanie granic np. podczas zdalnego 
nauczania. 

 realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” 
 
 
 

 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć metodami aktywnymi przez 
specjalistów podczas zajęć GDDW. Wspólne omówienie zajęć. 

 
Rok 
szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 
szkolny 
 
 
Rok 
szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
klas I – IV 
 
 
Nauczyciele w 
trakcie stażu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1  

Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych   

 

Miesiąc  Nazwa uroczystości 
lub imprezy 
szkolnej  

Proponowana forma     
(należy uzgodnić z osobą 
odpowiedzialną)              

Odpowiedzialny            
za organizacje 
uroczystości – 
główny 
koordynator  

Nauczyciele            
do współpracy  

Odpowiedzialny za 
przygotowanie 
notatki na stronę 
internetową  
(zawsze na drugi dzień po 
uroczystości) 

Szczegółowa 
data 
wydarzenia  

Uwagi  

wrzesień  Rozpoczęcie roku 
szkolnego – rocznica 
wybuchu II wojny 
światowej  
Rocznica agresji na 
Polskę 
 
Wybory opiekunów 
samorządów 
 
 
 
Wybory 
samorządów SP 

Uroczysty apel 
 
 
 
 
 
 
Głosowanie uczniów 
 
 
 
 
Głosowanie uczniów 

Dyr. 
 
 
 
 
 
 
Dyr. J. Grzybowska 
 
 
 
 
Opiekunowie 
samorządów 

Nauczyciele 
wychowawcy 

Dyr. 
 
 
 
 
 
Dyr. J. Grzybowska 
 
 
 
 
 
Opiekunowie 
samorządów 

01.09. 2022 
 
 
 
01.09.2022 
 
Do08.09.2022 
 
 
 
 
Do 
15.09.2022 

 

 

 
październik  

Ślubowanie klas 
pierwszych 

Montaż słowno- muzyczny  
 
Gra terenowa „Poznajemy naszą 
szkołę i jej okolicę” 

p. Ewelina 
Ziembińska 
p. Gabriela Szorcz 
 
 
 

Wychowawcy 
klas II i III 

Wychowawcy klas I Do 20. 10 
2022 

 

Dzień Nauczyciela  
 

Kabaret uczniowski  
„Szkoła dawniej i dziś” 

 
p. A. Biernacka 

  
p. A. Biernacka, 

13.10.2022 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Dzień  Papieski 
 
 
 
 
Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia  
 
Sprzątanie Świata 
 
Udział w 
Europejskim 
Tygodniu kodowania 
 

 
„Konkurs Samorządu  
Uczniowskiego na najbardziej 
pozytywnie zakręconego 
nauczyciela w szkole – statuetka 
osobowość nauczyciela roku 
Forma do uzgodnienia 
 
Spotkania w przedziałach klas I-III, 
IV-VI, VII, VIII 
 
 
 
Konkurs 
 
 
Udział uczniów w akcji 
Udział w „CodeWeek2022 

p. D. Rekowska 
 
 
 
 
 
 
 
p. A. Bułak, p. T. 
Bułak 
 
 
 
p. K. Krzyżewska 
 
 
p. B.  Macyra 
p.I.Korgul 

Opiekunowie 
samorządów 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
 
 
 
 
p. B. Kwiatek, 
 p. M. Kwaśnik 
 
Wychowawcy 
Nauczyciele 
informatyki 
 
 

 p. A. Kosel 
 
 
 
 
 
 
 

p. A. Bułak 
 
 
 
 

p. K. Krzyżewska 
 
 
p. B. Macyra 
p.I.Korgul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. 2022 
 
 
 
X.2022 
 
 
X.2022 
8-23.10.2022 

listopad Rocznica odzyskania 
niepodległości  

„Dzień dla Niepodległej” 
 
  
 

p. M. Jabłońska p. D. Ciarcińska 
p. M. Arsoba 

p. M. Jabłońska 10.11.2022  

Andrzejki  
 

Noc gier, zagadek i zabaw w 
szkole  

Wychowawcy klas Rodzice samorządy listopad  

grudzień Jasełka  
 

Przedstawienie teatralne  p. A. Bułak,  
p. T. Bułak 

Wychowawcy  p. A. Bułak grudzień  

Wigilie klasowe 
 
 

Spotkania integracyjne z 
nauczycielami i rodzicami 
 

Wychowawcy klas 
 
 

Rodzice 
 
 

Wychowawcy klas II 
SP, 

 
 
Grudzień 

 



 
Mikołajki  

 
Przekazanie prezentów uczniom 

 
Opiekunowie 
samorządów 

 
Rodzice 

Wychowawcy klas V 
SP 
samorządy 

 
06.12.2022 

styczeń  Zabawa noworoczna  
 

Np. bal przebierańców Opiekunowie 
samorządów 

Wychowawcy 
klas, rodzice 

Samorzady 19.01.2023  

Koncert 
Noworoczny dla 
rodziców  
 
 
Konkurs Biblijny 

Ogólnoszkolna prezentacja 
talentów w różnych kategoriach  
 
 
Etap szkolny, wojewódzki 

D. Ciarcińska, 
Opiekunowie  
samorządów 
 
p. A. Bułak,  
p. T. Bułak 

M. Arsoba. 
Wychowawcy 
klas 
 
 
dyr 

Samorzady  
 
 
 
p. A. Bułak 

17.01.2023 
 
 
 
01-03.2023 

 

luty Walentynki  
 

Walentynkowa poczta – koncert 
życzeń  
Dyskoteka  
 
Program artystyczny 

Opiekunowie 
samorządów 
 
 
p. U. Kuchnio 

Wychowawcy 
klas 
 
 
 
p. D. Ciarcińska, 
p. M. Arsoba 

Samorządy 
 
 
 
p. U. Kuchnio 
 

13.02.2023  

marzec Pierwszy Dzień 
Wiosny – Dzień 
Samorządności w 
szkole  
 
Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych 

 
Rajd pieszy i Rajd rowerowy  
 
 
 
 
prezentacja 

Wychowawcy klas 
I-III, IV-VI, VII-VIII 
 
 
 
 

p. A. Jagosz, 
p. P. Skiba 

Rada rodziców. 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
klas VI 

Samorządy 
 
 
 
 
 
p. A. Jagosz 

21.03.2023 
 
 
 
 
 
 
Marzec 2023 

 

 
kwiecień 

Rocznica zbrodni 
katyńskiej  

Montaż słowno- muzyczny  p. A. Jagosz, 
 p. P. Skiba 

p. D. Ciarcińska, 
p. M. Arsoba 

p. A. Jagosz Kwiecień 
2023 

 

Konkurs 
matematyczny 
KANGUR 
 

Przeprowadzenie konkursu p. B. Kwiatek p. M. Kwaśnik, p. 
K. Krzyżewska 

p. B. Kwiatek Marzec2023 16.03.2023 



 
Dzień Ziemi  
 
 
Dzień Języków 
Obcych 

Happening „ W obronie ekologii” 
Lokalizacja dzikich wysypisk 
śmieci – wizyta w urzędzie 
miasta/gminy 
Prezentacje stanowisk 

p. B. Macyra 
 
 
 
N-le języków 

Wychowawcy 
klas IV i V 

p. B. Macyra 
 
 
 
D. Skowroński 

Kwiecień 
2023 

 

maj  
 

Rocznica Konstytucji 
3 Maja 
 
 
 
Dzień Matki  
 
 
 
Święto Szkoły- Dzień 
Patrona 
 
Konkurs całoroczny 
TOTUS TUUS 
 
Warmińsko- 
Matematyczne 
Zawody 
Matematyczne 
 
 
 

Widowisko historyczne z 
udziałem całej społeczności 
szkolnej, lokalnej  
 
 
Spotkanie z mamami uczniów i 
uczniami 
Akademia „Polska pachnie bzami” 
 
Montaż słowno-muzyczny 
Wręczenie statuetek 
 
 

 

Organizacja i opieka – zawody 

organizowane przez UWM w 

Olsztynie 

 

p. A. Sekita  
 
 
 
 
p. A. Kosel 
 
p. K. Siry 
p. M. Żyła 
p. M. Ziembińska 
 
 
dyr. , p. A. Bułak 
 
 
 
p. M. Kwaśnik 

 
 

p. A. Jagosz,  
p. M. Arsoba 
 
 
p. D. Ciarcińska, 
p. M. Arsoba 
 
p. N. Kasper 
 
p. D. Ciarcińsk,  
p. M. Arsoba 
 
 
Wychowawcy 
 
 
p. B. Kwiatek 

p. K. Krzyżewska 

p. A. Sekita 
 
 
 
 
p. A. Kosel 
 
p. N. Kasper 
 
p. M. Ziembińska 
 
 
p. A. Bułak 
 
 
p.M. Kwaśnik 

27.04.2023 
 
 
 
 
25.05. 2023 
 
 
 
18.05.2023 
 
 
 
 
 
Maj 2023 

 

 
 
 
czerwiec 

Dzień Dziecka – 
Dzień Sportu  
 
 
 

Zawody sportowe, konkursy i 
zabawy na boisku szkolnym i w 
sali gimnastycznej  
 

Dyrekcja  
 
 
 
 

Rada Rodziców,  
Wychowawcy, 
Dom Kultury, 
Urząd Gminy, 

p. M. Jabłoński 
 
 
 
 

01.06.2023 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Turniej tańca 
towarzyskiego 

„Konkurs Samorządu  
Uczniowskiego na najbardziej 
pozytywnie zakręconego ucznia w 
szkole – statuetka osobowość 
kolegi roku 
 
 
Pokazy taneczne 

 
 
 
 
 
p. A. 
M.Grzymkowscy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

samorządy 
uczniowski 
 
 
 
 
 
Rada Rodziców 
Wychowawcy 
klas I, II SP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
p. K. Siry 

 
 
 
 
 
Czerwiec 
2023 

Zakończenie roku 
szkolnego  
 

Film ukazujący najfajniejsze 
zdarzenia w szkole  
 
Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego klas III 

Wychowawcy klas 
VIII, dyrektor 
 
Wychowawcy klas 
III 

Rada Rodziców p. J. Grzybowska 
 
 
wychowawcy klas III 

23.06.2023  

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2   

Harmonogram wycieczek szkolnych  

 

Miesiąc  Klasy  Rodzaj wycieczki 
(krajoznawczo – 
turystyczna, 
przedmiotowa, rajd 
rowerowy, pieszy 
….) 

Odpowiedzialny            
za organizacje – 
kierownik 
wycieczki 

Nauczyciele            
do opieki   

Odpowiedzialny za 
przygotowanie notatki na stronę 
internetową, do prasy lub 
kroniki szkolnej (zawsze na drugi 
dzień po uroczystości) 

Przybliżona 
– miesięczna 
data 
wydarzenia   

Uwagi  

wrzesień   P …..  p….. wrzesień  

 
październik 
 
 

5ab- wyjazd  do kina Wychowawcy klas 
5ych 

    

grudzień 5ab- wyjazd  do kina lub teatru Wychowawcy klas 
5ych 

    

marzec 5ab- wyjazd  do  teatru Wychowawcy klas 
5ych 

    

czerwiec 5ab- wycieczka do Torunia Wychowawcy klas 
5ych 

    

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3   

Harmonogram badań i diagnoz edukacyjnych  

 

Miesiąc Nazwa badania Zakres badania 
– klasy, w 
których będzie 
przeprowadzone 
badanie  

Termin 
badania  

Termin 
złożenia 
raportu  

Odpowiedzialny  Uwagi, w tym wykorzystanie badań  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
wrzesień , 
Czerwiec 

Diagnoza wstępna – matematyka  
Diagnozy przedmiotowe z matematyki we 
wszystkich klasach 

klasy I-VIII 
klasy I-VIII 

IX-X  do 
wicedyrektora 
do 15.X 
września, 
analiza 
wyników 
do 30 
października 

 
 
Nauczyciele 
przedmiotów i 
przewodniczący 
zespołów 

 
 
badanie bez ocen – wyniki do 
wykorzystania przy dostosowaniu planów 
dydaktycznych  
badanie bez ocen – wyniki do 
wykorzystania w pracy dydaktycznej 

Diagnoza wstępna – język polski  Klasy I-VIII IX_X 15.X    15.VI  

Diagnoza wstępna – język angielski , język 
niemiecki 
Diagnoza wstępna z wszystkich 
przedmiotów 

Klasy I-VIII IX-X 15.X   15.VI  bez ocen – do wykorzystania przy podziale 
na grupy  

Badanie zainteresowań i potrzeb uczniów 
„ W mojej szkole chciałbym …” 

wszystkie klasy  IX-X 15.X    15.VI wychowawcy  do ustalenia oferty zajęć dodatkowych oraz 
zajęć z zakresu pomocy PP 

Badanie potrzeb rodziców „ W szkole 
mojego dziecka powinny być zajęcia…” 

wszystkie klasy  IX-X 15.X,   15.VI wychowawcy  

Diagnoza w zakresie występujących                  
w środowisku szkolnym czynników 
chroniących oraz czynników ryzyka  

wszystkie klasy  IX-X 15.X,  30.V pedagog obowiązkowa coroczna diagnoza na podst. 
§ 6. 1 rozp. MEN w sprawie prowadzenia 
działalności wychowawczej i profilaktycznej 
w szkołach – do modyfikacji programu 
wychowawczo – profilaktycznego  



 
październik  

Badanie typów inteligencji i sposobów 
uczenia się –Test inteligencji wielorakich 
Gardnera  

Klasy I i klas , 
które nie mają 
kompletnych 
badań. 

X 30.X wychowawcy  do indywidualizacji procesów uczenia  

Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie 
poprawy warunków nauczania, w tym w 
zakresie pomocy naukowych  

wszyscy 
nauczyciele  

 15. 09 wicedyrektor  Ustalenie priorytetów w zakresie 
remontów i zakupów oraz drobnych 
napraw 

listopad  Diagnoza dyrektorska wynikająca z 
wniosków z nadzoru z poprzedniego roku  
- Analiza i interpretacja wykresów i 
diagramów na przedmiotach 
przyrodniczych  

Klasy VIII  Do 15. 11 dyrektor Ustalenie priorytetów w zakresie dalszej 
pracy dydaktycznej 

Diagnoza edukacyjna obejmująca 
umiejętności, z którymi nie poradzili sobie 
uczniowie na egzaminie zewnętrznym w 
ubiegłym roku szkolnym  
 

Klasy b VIII, VIII d 
VIII c VIII d 
Matematyka, 
język polski, 
język angielski , 
niemiecki 

 Do 30.11 Dyrektor, 
nauczyciele 
przedmiotów 

Ustalenie priorytetów w zakresie dalszej 
pracy dydaktycznej 

 
 

Próbny egzamin klas VIII Przedmioty 
egzaminacyjne 

Listopad 
marzec 

Do 10.12 
Do 30.03 

Dyrektor , 
przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych 

Analiza testów, opracowanie priorytetów 
do dalszej pracy 
 
 

 10.09.-05.10 realizacja obserwacji z planu 
obserwacji 

w/g Od X do 
V 

 Dyrektor  

               

 

 

 

 



Lp. Problematyka obserwacji 

Wynikająca z wniosków z nadzoru z poprzedniego roku  

Rodzaj obserwacji Osoba 
obserwowana  

Termin klasa  

 1.  Przebieg procesu nauczania na pojedynczych zajęciach lekcyjnych   
(stosowanie modelu lekcji – cele, kryteria sukcesu, zadania- aktywności uczniów- 

udzielanie informacji zwrotnej, podsumowanie),  
 

Obserwacja kompetencji nauczycieli w czasie pracy z uczniami przybyłymi z 
zagranicy,  w szczególności z Ukrainy – wymiana doświadczeń - zajęcia otwarte  
 
( do 4a  kierunku polityki oświatowej państwa) 
 

 
 
Realizacja modelu lekcji,  
motywowanie uczniów , ocena 
pracy uczniów, samoocena 

Pan/Pani 
1.  D. Ciarcińska 
2.  D. Skowroński 
3.  R. Romanik 
4. K. Krzyżewska 
5. B. Kwiatek 

listopad 
kwiecień 
grudzień 

 
Lp.  

Problematyka obserwacji 

Wynikająca z kierunków polityki oświatowej państwa  

Rodzaj obserwacji Osoba 
obserwowana  

Termin klasa 

 
1.  Organizacja kształcenia z wykorzystaniem e-narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

obserwacja efektywności wykorzystywanych technologii cyfrowych  
( do 7a  kierunku polityki oświatowej państwa) 
 

Obserwacja  kontrolno – oceniająca  
ocena działań nauczyciela we 
wskazanym zakresie 

Pan/P ani  
1. B. Kwiatek   
2. P. Skiba 
3. D. Skowroński 
4. M. Ziembińska 
5. J. Romanik 

  
 
 

 Ochrona i promocja zdrowia psychicznego w czasie realizacji podstawy 

programowej takich przedmiotów jak  biologia, wychowanie fizyczne, chemia, 

przygotowanie do życia w rodzinie 
( do 2b  kierunku polityki oświatowej państwa) 

Obserwacja  kontrolno – oceniająca  
ocena działań nauczyciela we 
wskazanym zakresie 

Nauczyciele 
przedmiotów 

Klasa do wyboru 
miesiące do 
ustalenia po 
zgłoszeniu 
nauczyciela 

 
Problematyka obserwacji /cel ogólny/ 

Rodzaj obserwacji  Osoba  
obserwowana 
 

   Termin klasa                               

2. 
Ocena pracy nauczyciela   

Obserwacja  
 kontrolno oceniająca  ocena działań 
nauczyciela 

n-l w trakcie 
awansu 

Obserwację bez 
zapowiedzi  

 

Należy zebrać i wpisać  planowane w bieżącym roku diagnozy edukacyjne od przewodniczących zespołów przedmiotowych, badania od pedagoga i innych 

specjalistów, zaplanować sprawdziany dyrektorskie związane z monitorowaniem jakościowym podstawy programowej. 


