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S i e r p i e ń 

Zadania Obszar 
Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 
Uwagi 

Aktualizacja prawa 
obowiązującego  
w szkole: regulaminów, 
statutu, procedur. 

prawo oświatowe, 
dokumentacja szkoły 

wszyscy  
pracownicy 

szkoły 

 

Przegląd obiektów szkoły 
pod względem  zapewnienia  
bezpiecznych i 
higienicznych warunków  
korzystania z tych obiektów. 

BHP SIP 

 

Zebranie rady 
pedagogicznej 

zarządzanie i 
organizacja 

dyrektor szkoły 

 Sprawozdanie z  planu 
nadzoru pedagogicznego 
za rok szkolny 2021/22. 

 Plan nadzoru 
pedagogicznego 
2022/23 

 Plan pracy szkoły 
2022/23. 

 Harmonogramu imprez i 
uroczystości szkolnych 

 Kalendarz roku 
szkolnego (ustalenie dni 
dodatkowo wolnych). 

 Aneks do arkusza 
organizacji szkoły na rok 
szkolny 2022/2023. 
Przydział czynności 
nauczycieli. 

 Wewnątrzszkolny plan 
doskonalenia 
zawodowego 

Aktualizacja tablic 
informacyjnych, strony 
internetowej. 

promocja szkoły, 
informacja 

dyrektor szkoły, 
 

Okresowe badania i 
pomiary eksploatacyjne 
urządzeń instalacji 
elektrycznych 
1) sprawdzenie opraw 
ewakuacyjnych,  
2) sprawdzenie działania 
wyłącznika głównego. 

BHP dyrektor szkoły 

 

 



W r z e s i e ń 

Zadania Obszar 
Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 
Uwagi 

Inauguracja roku szkolnego 
2022/2023 

organizacja 
dyrektor szkoły, 

nauczyciele, 
pracownicy szkoły 

 

Przydział obowiązków 
służbowych wszystkim 
pracownikom. 

zarządzanie i 
organizacja 

dyrektor szkoły 
 

Aktualizacja prawa 
obowiązującego  
w szkole: regulaminów, 
statutu, procedur 

prawo oświatowe, 
dokumentacja szkoły 

dyrektor szkoły, 
wszyscy pracownicy 

szkoły 

 

Zebranie rady 
pedagogicznej 

prawo oświatowe, 
organizacja 

zespół do spraw 
opracowania Programu 

Wychowawczo- 
Profilaktycznego, 
dyrektor szkoły 

podjęcie uchwały w 
sprawie zatwierdzenia 
Programu 
Wychowawczo-
Profilaktycznego 

Higiena dzieci i młodzieży 
oznakowanie mebli wg PN-
EN 1729-1:2007 zgodnie z 
wymogami BHP –pomiary 
uczniów 

BHP wychowawcy klas do 9 września 2022 r. 

Zebranie z rodzicami 
ogólne/klasowe 

organizacja 
dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas 
 

Złożenie wniosków o 
rozpoczęcie stażu. 

wspomaganie dyrektor szkoły do 15 września 2022r. 

Narodowe czytanie 
Narodowe czytanie „Ballady 
i romanse” Adam 
Mickiewicz  

dydaktyka, 
wychowanie 

nauczyciel j. polskiego 

 

Klasowe obchody Dnia 
Chłopaka 

wychowanie wychowawcy klas 
 

Udział w akcji „Sprzątanie 
Świata” 

edukacja 
ekologiczna 

wychowawcy klas 
 

Zgłoszenia szkoły do 
programów 
profilaktycznych 

profilaktyka Koordynatorzy szkolni. 

„Akademia 
Bezpiecznego 
Puchatka”, 
„Kubusiowi Przyjaciele 
Natury”, 
„Bieg po zdrowie”, 
„Trzymaj formę”, 
„Program dla szkół”, 
„Czyste powietrze 
wokół nas” 



Zbiórka zakrętek w ramach 
akcji charytatywnej „Zamień 
śmieci w radość chorych 
dzieci” 

edukacja 
ekologiczna, 
wolontariat, 
działalność 

charytatywna 

wychowawcy klas 

konkursy klasowe 

Zgłoszenie udziału w 
programie ekologicznym 
„Zbieraj z klasą” 

edukacja 
ekologiczna, 

przedsiębiorczość 
dyrektor szkoły 

 

Udział szkoły w kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

profilaktyka 
wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 
 

Przegląd przewodów 
kominowych  

BHP dyrektor szkoły 
 

 

 

P a ź d z i e r n i k  

Zadania Obszar 
Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 
Uwagi 

Akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej 

wychowanie T. Berbeć 
 

Dzień Papieski – cz. art. 
poświęcona 44 rocznicy 
wyboru Karola Wojtyły na 
Papieża 

wychowanie 
nauczyciel religii  

i muzyki 

 

Uroczystość pasowania na 
ucznia szkoły 

organizacja, 
wychowanie 

wychowawca klasy 1 
 

Przegląd techniczny 
instalacji gazowej oraz 
przewodów wentylacyjnych 

BHP dyrektor szkoły 
 

Zebranie rady 
Pedagogicznej  

prawo oświatowe, 
organizacja 

dyrektor szkoły szkolenie 

Próbna ewakuacja szkoły – 
ćwiczenia przeciwpożarowe 

BHP dyrektor szkoły 
 

Obserwacje zajęć 
prowadzonych przez 
nauczycieli 

dydaktyka dyrektor szkoły 
w/g harmonogramu 

Szkolenie z pierwszej 
pomocy przedmedycznej 

BHP 
dyrektor szkoły, 

nauczyciele, 
pracownicy 

 

Szkolny Dzień Profilaktyki – 
zajęcia plenerowe 

profilaktyka, 
bezpieczeństwo 

dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas 

Promocja aktywnego 
trybu życia. Próbna 
ewakuacja 
przeciwpożarowa. 
Spotkanie z 
policjantem.  



Udział w akcji „Szkoła 
Pamięta” 

wychowanie 
dyrektor szkoły, 

opiekun SU 
 

Szkolny Dzień Życzliwości wychowanie 
wychowawcy klas, 

opiekun SU 
 

Organizacja etapów 
szkolnych konkursów 
przedmiotowych 
organizowanych przez LKO. 

organziacja 
dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

 

Kontrola dokumentacji 
szkolnej (dzienniki lekcyjne, 
dzienniki specjalistów, 
dzienniki zajęć innych)  

prawo oświatowe, 
dokumentacja szkoły 

dyrektor szkoły 

kontrola za miesiąc 
wrzesień 

Organizacja szkolnego 
konkursu „Szczęśliwe życie 
chcę mieć – używkom 
mówię NIE” – kategoria 
literacka i plastyczna 

profilaktyka 
dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas, 
pedagog 

 

Przegląd techniczny pieca 
c.o. 

BHP dyrektor szkoły 
 

 

 

L i s t o p a d 

Zadania Obszar 
Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 
Uwagi 

Uroczysta akademia z okazji 
104 Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości 

wychowanie 
nauczyciel historii 

i muzyki 

 

Udział w akcji „Szkoła do 
Hymnu” 

wychowanie 
dyrektor szkoły, 

opiekun SU 

 

Zebranie z rodzicami 
ogólne/klasowe 

organziacja 
dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas 

 

Zebranie rady 
pedagogicznej  

prawo oświatowe, 
organizacja 

dyrektor szkoły 
środokresowa  analiza 
wyników nauczania 

Obserwacje zajęć 
prowadzonych przez 
nauczycieli 

dydaktyka dyrektor szkoły 
w/g harmonogramu 

Andrzejki  szkolne -
dyskoteka 

wychowanie, 
organizacja 

wychowawcy klas, SU 
 

Dzień Pluszowego Misia wychowanie wychowawca OP oddział przedszkolny 

Zbiórka elektrośmieci i 
baterii 

edukacja 
ekologiczna, 

przedsiębiorczość 

dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas 

 



Próbny Egzamin 8-klasisty z 
Nową Erą 

dydaktyka 
dyrektor szkoły 

wychowawca kl.8, 
nauczyciele 

wg ustalonego 
harmonogramu  

Kontrola dokumentacji 
szkolnej (dzienniki lekcyjne, 
dzienniki specjalistów, 
dzienniki zajęć innych)  

prawo oświatowe, 
dokumentacja szkoły 

dyrektor szkoły 

Kontrola za miesiąc 
październik 

 

 

G r u d z i e ń 

Zadania Obszar 
Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 
Uwagi 

Mikołajki klasowe wychowanie wychowawcy klas, SU 
 

Jasełka Bożonarodzeniowe/ 
wigilia szkolna 

wychowanie 

nauczyciel religii 
i muzyki 

dyrektor szkoły, 
pracownicy, 
nauczyciele 

 

Obserwacje zajęć 
prowadzonych przez 
nauczycieli 

dydaktyka dyrektor szkoły 
w/g harmonogramu 

Dokarmianie ptaków  wychowawcy klas 0-4  

Próbny Egzamin 8-klasisty z 
LSCDN-u 

dydaktyka 
dyrektor szkoły 

wychowawca kl.8, 
nauczyciele 

wg ustalonego 
harmonogramu 

Wigilia klasowa wychowanie 
wychowawcy klas, 

 
 

Szlachetna paczka 
Wolontariat, 
działalność 

charytatywna 
wychowawcy klas 

 

Warsztaty 
świąteczne/kiermasz 
świąteczny 

przedsiębiorczość 
opiekun SU, 
nauczyciele, 
pracownicy 

 

Kontrola dokumentacji 
szkolnej (dzienniki lekcyjne, 
dzienniki specjalistów, 
dzienniki zajęć innych)  

prawo oświatowe, 
dokumentacja szkoły 

dyrektor szkoły 
Kontrola za miesiąc 
listopad 

 

 

 



S t y c z e ń 

Zadania Obszar 
Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 
Uwagi 

Zebranie rady 
pedagogicznej 

prawo oświatowe, 
organizacja 

 
klasyfikacyjna, 
podsumowująca 

Zebranie z rodzicami 
ogólne/klasowe 

organizacja 
dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas 

 

Obserwacje zajęć 
prowadzonych przez 
nauczycieli 

dydaktyka dyrektor szkoły 
w/g harmonogramu 

Choinka 
szkolna/przedszkolna 

organizacja, 
wychowanie 

wychowawcy klas, 
SU 

 

Udział szkoły w zbiórce na 
rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

wolontariat, 
działalność 

charytatywna 

dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas, 

opiekun SU,  
pracownicy szkoły 

 

Dokarmianie ptaków na 
terenie szkoły 

wychowanie, 
edukacja 

ekologiczna 
wychowawcy klas 0-4 

 

Przegląd obiektów szkoły 
pod względem  zapewnienia  
bezpiecznych i 
higienicznych warunków  
korzystania z tych obiektów  

BHP SIP 

 

Dzień Babci, Dzień Dziadka wychowanie wychowawcy kl.0-3  

Kontrola dokumentacji 
szkolnej (dzienniki lekcyjne, 
dzienniki specjalistów, 
dzienniki zajęć innych)  

prawo oświatowe, 
dokumentacja szkoły 

dyrektor szkoły 

Kontrola za miesiąc 
grudzień 

 

 

L u t y 

Zadania Obszar 
Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 
Uwagi 

Zebranie rady 
pedagogicznej 

prawo oświatowe, 
organizacja 

dyrektor szkoły szkoleniowe 

Zebranie z rodzicami 
ogólne/klasowe 

organizacja 
dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas 
 

Obserwacje zajęć 
prowadzonych przez 
nauczycieli 

dydaktyka dyrektor szkoły w/g harmonogramu 



Pasowanie na czytelnika 
uczniów kl.1 

organizacja 
dyrektor szkoły, 

opiekun biblioteki 
 

Podsumowanie I semestru 
nauki – apel 

organizacja dyrektor szkoły  

Walentynki  klasowe wychowanie wychowawcy klas, SU  

Dokarmianie ptaków na 
terenie szkoły 

edukacja 
ekologiczna, 
przyrodnicza 

wychowawcy klas 0-4  

Kontrola dokumentacji 
szkolnej (dzienniki lekcyjne, 
dzienniki specjalistów, 
dzienniki zajęć innych)  

prawo oświatowe, 
dokumentacja szkoły 

dyrektor szkoły 
kontrola za miesiąc 
styczeń 

Przegląd techniczny 
budynku przed 
rozpoczęciem zajęć po 
przerwie zimowej. 

BHP dyrektor szkoły, SIP  

 

M a r z e c 

Zadania Obszar 
Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 
Uwagi 

Zebranie rady 
pedagogicznej 

organizacja pracy dyrektor szkoły szkoleniowe 

Zebranie z rodzicami 
ogólne/klasowe 

organizacja 
dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas 
 

Obserwacje zajęć 
prowadzonych przez 
nauczycieli 

dydaktyka dyrektor szkoły w/g harmonogramu 

Akademia z okazji Dnia 
Kobiet 

wychowanie 
dyrektor szkoły, 

nauczyciele, 
pracownicy 

 

Klasowe obchody Dzień 
Kobiet 

wychowanie wychowawcy klas,  

Pierwszy Dzień Wiosny. 
Dzień Samorządności 

wychowanie 
przedsiębiorczość 

wychowawcy klas, 
opiekun SU 

 

Kontrola dokumentacji 
szkolnej (dzienniki lekcyjne, 
dzienniki specjalistów, 
dzienniki zajęć innych)  

prawo oświatowe, 
dokumentacja szkoły 

dyrektor szkoły kontrola za miesiąc luty 

 

 

 



K w i e c i e ń 

Zadania Obszar 
Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 
Uwagi 

Zebranie rady 
pedagogicznej 

organizacja pracy dyrektor szkoły 
śródokresowa analiza 
wyników nauczania 

Zebranie z rodzicami 
ogólne/klasowe 

organizacja 
dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas 
 

Obserwacje zajęć 
prowadzonych przez 
nauczycieli 

dydaktyka dyrektor szkoły w/g harmonogramu 

Próbny Egzamin 8-klasisty 
wewnętrzny 

dydaktyka 
wychowawca kl.8, 

nauczyciele 
w/g harmonogramu 

Podsumowanie XV 
Gminnego Konkursu 
Ekologicznego – „Jestem 
przyjacielem przyrody”  

edukacja 
ekologiczna 

dyrektor szkoły, 
wychowawcy 

kl.0-3 
Dzień Ziemi 

Udział w Gminnym 
konkursie plastycznym 
„Tradycje wielkanocne” 

wychowanie opiekun SU  

Opracowanie arkusza 
organizacji szkoły na rok 
szkolny 2023/2024 

prawo oświatowe, 
organizacja 

dyrektor szkoły do 30 kwietnia  

Kontrola dokumentacji 
szkolnej (dzienniki lekcyjne, 
dzienniki specjalistów, 
dzienniki zajęć innych)  

prawo oświatowe, 
dokumentacja szkoły 

dyrektor szkoły 
kontrola za miesiąc 
marzec 

 
M a j 

Zadania Obszar 
Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 
Uwagi 

Uroczysta Akademia  
z okazji 231 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 
Maja 

wychowanie 
nauczyciel historii  

i muzyki 
 

Obserwacje zajęć 
prowadzonych przez 
nauczycieli 

dydaktyka dyrektor szkoły w/g harmonogramu 

Dzień Matki, Dzień Ojca – 
spotkania  klasowe 0-3 

wychowanie wychowawcy klas 0-3 cały rok 

Wycieczka klasowa wychowanie wychowawcy klas  



Organizacja XIX Szkolnego 
Konkursu Matematycznego 
„Matematyczna Drabinka” 
dla uczniów klas 2-3, 4-6,  
7-8 

dydaktyka 
dyrektor szkoły, 

nauczyciele , 
kl.2-3,4-6,7-8 

 

Szkolny konkurs 
profilaktyczny „Nie PrzeGraj 
swojej młodości” 

profilaktyka 
dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas, 
pedagog 

 

Organizacja Szkolnego 
Konkursu Czytelniczego dla 
uczniów klas 2-3, 4-6 i 7-8 

dydaktyka opiekun biblioteki 
 

Test Umiejętności  
Trzecioklasisty 

dydaktyka 
dyrektor szkoły, 

wychowawca kl.3 
 

Egzamin 8-klasisty z OKE dydaktyka 
dyrektor szkoły 

wychowawca kl.8, 
nauczyciele 

wg harmonogramu 
ustalonego przez  
dyrektora CKE 

Kontrola dokumentacji 
szkolnej (dzienniki lekcyjne, 
dzienniki specjalistów, 
dzienniki zajęć innych)  

prawo oświatowe, 
dokumentacja szkoły 

dyrektor szkoły 
kontrola za miesiąc 
kwiecień 

Pomiary antropometryczne 
- poznajemy swoją wagę i 
wzrost - obliczanie BMI 

profilaktyka 
nauczyciel wychowania 

fizycznego 
 

Przegląd i konserwacja 
podręcznego sprzętu 
gaśniczego 

BHP dyrektor szkoły  

Przegląd i konserwacja sieci 
hydrantowej 

BHP dyrektor szkoły  

 

C z e r w i e c 

Zadania Obszar 
Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 
Uwagi 

Dzień dziecka - piknik  
plenerowy o charakterze 
profilaktycznym, 
współzawodnictwo 
sportowe, bicie rekordów 
szkoły 

profilaktyka, 
wychowanie 

dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas, 

nauczyciele, 
opiekun SU 

 

Kontrola dokumentacji 
szkolnej (dzienniki lekcyjne, 
dzienniki specjalistów, 
dzienniki zajęć innych)  

prawo oświatowe, 
dokumentacja szkoły 

dyrektor szkoły kontrola za miesiąc maj 

Wycieczka klasowa wychowanie wychowawcy klas 
 



Podsumowanie akcji „Góra 
Grosza” 

wolontariat, 
wychowanie, 
działalność 

charytatywna 

wychowawcy klas 
opiekun grupy 

wiekowej „Skrzaty” 
cały rok 

Zebranie rady 
pedagogicznej 

prawo oświatowe, 
organizacja pracy 

dyrektor szkoły klasyfikacyjne 

Zebranie rady 
pedagogicznej 

prawo oświatowe, 
organizacja pracy 

dyrektor szkoły podsumowujące 

Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2022/2023 

organizacja 

dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas, 

nauczyciele, 
pracownicy szkoły 

 

 

 

Małochwiej Duży, 29 sierpnia 2022 r. 

 

Sporządził: 

 

 


