
Plan pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Słodkowie na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna: - art. 70 ust. 1 pkt 1 i art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82
ust. 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z
dn. 21 maja 2019 r. poz. 1149 z późn zm.)

Plan opracowany został w oparciu o:

a) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na
rok szkolny 2021/22

b) Wnioski i rekomendacje z nadzoru dyrektora szkoły za rok
szkolny 2020/2021

c) Wnioski i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny
2020/2021

KSZTAŁCENIE

Lp. Zadania do realizacji Osoba
odpowiedzialna

termin

1. Przygotowanie planu lekcji i
dyżurów nauczycieli

E. Podembska,
K.Statucka,
R.Dytkowicz,
J.Sobczak,

R. Kostrzewska

sierpień

2. Opracowanie planu nadzoru
pedagogicznego

Dyrektor i
wicedyrektor

wrzesień



3. Dobór programów i planów
nauczania dostosowanych do
możliwości, potrzeb i aspiracji
uczniów zgodnych z nową
podstawą programową w
klasach

dyrektor,
nauczyciele

wrzesień

4. Wzbogacanie procesu
dydaktycznego poprzez
stosowanie technologii
informatycznych w tym
wykorzystanie tablic
interaktywnych, tabletów,
projektorów, multibooków,
platform edukacyjnych

Dyrektorzy,
nauczyciele

cały rok

5. Zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów:

zapewnienie realizacji
obowiązkowych treści
programowych z
uwzględnieniem potrzeb i
zainteresowań uczniów

dyrektorzy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
nauczyciele
specjaliści,
pedagog szkolny,

cały rok

indywidualizacja procesu
nauczania

dyrektorzy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
nauczyciele
specjaliści,
pedagog szkolny,

cały rok



zajęcia  korekcyjno-
kompensacyjne, rozwijające
kompetencje emocjonalno -
społeczne, logopedyczne,
wyrównawcze, korekcji wad
postawy, zajęcia rewalidacyjne i
rozwijające

nauczyciele
specjaliści
logopeda

cały rok

spotkania z pedagogiem
szkolnym

Pedagog i
psycholog
szkolny

cały rok

spotkania z zaproszonym
psychologiem z PPP w Turku

Pedagog i
psycholog
szkolny

cały rok

spotkania z psychologiem
szkolnym

psycholog cały rok

zajęcia i warsztaty i spotkania
związane z doradztwem
zawodowym

A.Szambelańczyk cały rok

6 Przygotowanie uczniów  klas VIII szkoły podstawowej do
sprawdzianu zewnętrznego:

przeprowadzenie,  i analiza
sprawdzianów próbnych

dyrektorzy,
nauczyciele

cały rok



przeprowadzenie pogadanki
motywujące uczniów  do
rzetelnej nauki

dyrektorzy,
nauczyciele

cały rok

zapoznanie rodziców i uczniów
z procedurą sprawdzianu

dyrektorzy,
nauczyciele

cały rok

7 Rozwijanie zainteresowań:

Wycieczka do oczyszczalni
ścieków w Turku

A. Janiak

J.Popardowska

IV.2022

Konkurs geograficzny  - “Mistrz
mapy”  (2 edycje)

D.Stolarska październik/
grudzień /

Kuratoryjny konkurs
geograficzny - klasa VII i VIII

D. Stolarska

M. Żyła

październik

realizacja projektu Code Week
A. Lewandowska
- Robak

A.Szambelańczyk

Dorota Stolarska

9.10 -
24.10.2021

DBI – Akcja Dzień
Bezpiecznego Internetu D. Stolarska/ K.

Statucka
luty 2022

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna
Cyfrowo” D. Stolarska listopad -

czerwiec



Udział uczniów w Projektach
e-Twinningowych. D.Stolarska/ A.

Lewandowska -
Robak

A. Szambelańczyk

w trakcie
roku

Spotkania online z
przedstawicielami/
wykładowcami UAM w Poznaniu
w ramach współpracy szkoły z
uczelnią - wykłady i warsztaty
edukacyjne w ramach zajęć
rozwijających dla klas VII i VIII

W ramach współpracy 1 x
zajęcia na uczelni

D. Stolarska\M.
Żyła

6 x w ciągu
roku

Zajęcia rozwijające z geografii i
przyrody M Żyła

D. Stolarska

Cały rok

Cały rok

Konkurs przyrodniczo -
geograficzny - Wielki Test
Edukacyjny “Morza i lądy”-
ogólnopolski konkurs
geograficzny

M. Żyła II półrocze

Projekt edukacji europejskiej
“Współpraca międzynarodowa”
Projekt w ramach zajęć
Szkolnego Koła Europejskiego
Organizator Fundacja R.
Schumana

D. Stolarska wrzesień-maj

Spotkanie on-line z
wolontariuszem z Europy  w
ramach SKE. Spotkanie dla klas
VI-VIII . Doskonalenie
umiejętności porozumiewania
się w języku angielskim

D. Stolarska kwiecień



Spotkanie z przedstawicielem
EuropeDirect
Spotkanie z pracownikiem
Fundacji Roberta Schumana

D. Stolarska Maj “ Dzień
Europejski”

Udział w ogólnopolskim
programie grantowym English
Teaching Activities (ETAs)

A.Szambelańczyk wrzesień -
październik

Konkurs kuratoryjny z biologii.
J.Popardowska

cały rok
szkolny

Konkurs
“SALAMANDRA”Polskiego
Towarzystwa Ochrony Przyrody.

J.Popardowska

Konkursy w ramach
Ogólnopolskiej kampanii
AIDS/HIV.

J.Popardowska

Konkurs w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii
Profilaktyki Czerniaka-Akademia
czerniaka.

J.Popardowska

Projekty badawcze z
Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Ptaków :Europejskie
Dni ptaków,Zimowe i jesienne
ptakoliczenie na terenie gminy
Turek.

J.Popardowska
wrzesień
2021

Projekt -Grzybobranie
-rozpoznawanie grzybów na
terenie Leśnictwa Grzymiszew
N-ctwa Turek.

J.Popardowska
marzec 2022

Projekt -Tajemniczy świat żab
Ścieżka Dydaktyczna  Moczary
na terenie Leśnictwa
Grzymiszew N-ctwa Turek

J.Popardowska
kwiecień
/maj 2022



Projekt -Wszystkie sowy
naszych lasów.

J.Popardowska
wrzesień
2021

Projekt
EkoEksperymentarium-rozwijan
ie dobrych praktyk
ekologicznychu  u dzieci.

J.Popardowska
Projekt
EkoEkspery
mentarium-r
ozwijanie
dobrych
praktyk
ekologicznyc
hu  u dzieci.

Zajęcia rozwijające z języka
niemieckiego dla klas trzecich

A
Szambelańczyk cały rok

Udział w zawodach sportowych
w ramach Szkolnego Związku
Sportowego.

nauczyciele
wychowania
fizycznego

cały rok

konkursy wewnątrzszkolne dla
klas 1-3. Recytacja wiersza w
języku angielskim. Piosenka
anglojęzyczna.

Anna
Bonikowska
Barbara Mrugas

cały rok

Konkurs Olimpus dla klas 4- 8.
Anna
Bonikowska
Barbara Mrugas

cały rok

Powiatowy konkurs z języka
angielskiego.

Anna
Bonikowska
Barbara Mrugas

cały rok

8
Przygotowanie do nauczania zdalnego

Dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem w zakresie
nauczania na odległość,
wprowadzanie „dobrych praktyk”
w pracy on-line

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok



Wykorzystywanie szkolnej
platformy „Classroom” oraz
innych platform edukacyjnych
nawet w czasie nauczania
stacjonarnego

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

WYCHOWANIE I OPIEKA



Lp. Zadania do realizacji Osoba
odpowiedzialna

termin

1. Opracowanie terminarza imprez
i uroczystości szkolnych.
Organizacja imprez i
uroczystości szkolnych zgodnie
z harmonogramem

Dyrektorzy,
nauczyciele

Zgodnie z
harmonogram
– załącznik

2. Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

wyłonienie trójek klasowych wychowawcy klas wrzesień

wybory Rady Rodziców dyrektor wrzesień

pedagogizacja rodziców –
pogadanki podczas spotkania z
wychowawcami, psychologiem,
pedagogiem – projekt „Wsparcie
dla rodzin”

psycholog cały rok

włączenie rodziców do
przygotowywania uroczystości
klasowych (itd. ślubowanie klas
I, andrzejki, mikołajki,Wigilie
klasowe), udział w akcjach
charytatywnych organizowanych
na terenie szkoły)

wychowawcy klas cały rok

prowadzenie zajęć otwartych nauczyciele
kontynuujący staż

zgodnie z
wcześniejszym
harmonogramem



włączenie rodziców do
przygotowania imprez
szkolnych:

● Dzień Dziecka – Święto
Sportu Szkolnego

● Dzień Matki i Ojca
● Dzień Babci i Dziadka
● uroczystość nadania

imienia szkole

wychowawcy czerwiec
maj
styczeń

3. Modyfikacja programu
wychowawczo- profilaktycznego
szkoły,

-przeprowadzenie diagnozy

zespoły
nauczycielskie,
wychowawcy klas

wrzesień

4. Opracowanie planów  pracy
wychowawców klasowych

wychowawcy wrzesień

5. Nanoszenie aktualnych zmian w
Statucie Szkoły

Zespół
problemowo-
zadaniowy

wrzesień

6. Kształcenie postaw prozdrowotnych wśród uczniów

pogadanki, wyświetlanie filmów,
programy profilaktyczne,
spotkania ze specjalistami,
współpraca z sanepidem

wychowawcy klas Cały rok

Pogadanki wychowawców z
rodzicami nt. zdrowego
odżywiania i zdrowego trybu
życia dzieci podczas
wywiadówek

wychowawcy klas Cały rok



Herbata dla uczniów wychowawcy klas Cały rok

Zdrowe drugie śniadanie-
przygotowywanie zdrowych
kanapek i przekąsek na
lekcjach wychowawczych

wychowawcy klas Cały rok

Udział w konkursach szkolnych i
pozaszkolnych o tematyce
prozdrowotnej

wychowawcy klas Cały rok

„Śniadanie daje moc” kl.I-III Nauczyciele I-III Cały rok

Zajęcia sportowe w ramach
szkolnego kółka sportowego,
SKS, UKS, PTTK

Nauczyciele wf,
opiekun
szkolnego koła
PTTK

marzec -
czerwiec

Klasowe wycieczki rowerowe po
okolicy

Nauczyciele wf,
wychowawcy
opiekun
szkolnego koła
PTTK

marzec -
czerwiec

Udział w rajdach rowerowych
organizowanych przez lokalne
organizacje

Nauczyciele wf,
opiekun
szkolnego koła
PTTK

marzec -
czerwiec

spotkania z pielęgniarką
szkolną, pogadanki

Pielęgniarka
szkolna

Cały rok



Zagrożenie uczniów
uzależnieniami- badania
ankietowe (wybrane klasy).

Pedagog szkolny Cały rok

Warsztaty, pogadanki dla
uczniów “STOP
UZALEŻNIENIOM”

Pedagog szkolny Cały rok

Warsztaty dla uczniów przy
współpracy z Ośrodkiem
Wsparcia dla Osób z
Problemami Uzależnień w Turku
(wybrane klasy)

Pedagog szkolny Cały rok

7.. Wychowanie ekologiczne

dalsza współpraca z
Nadleśnictwem Turek (sadzenie
drzewek, konkursy ekologiczne,
projekty badawcze )

nauczyciele
przyrody,
biologii,wychowa
wcy klas

cały rok

segregacja śmieci, oznaczone
kosze

nauczyciele
przyrody,
biologii,wychowa
wcy klas

cały rok

zbiórka zużytych baterii

konkurs ,,Młody Ekolog”

nauczyciele
przyrody,
wychowawcy klas

B. Kurz

cały rok

udział w akcjach „Sprzątanie
Świata”, „Dzień Ziemi”

nauczyciele
przyrody,

cały rok



biologii,wychowa
wcy klas

eksponowanie w pracy
dydaktycznej i wychowawczej
treści związanych z ekologią i
ochroną przyrody (gazetki,
konkursy itd.)

nauczyciele
przyrody,
biologii,wychowa
wcy klas

cały rok

dbanie o zieleń w klasie i przed
szkołą

nauczyciele
przyrody,
biologii,wychowa
wcy klas

cały rok

zbieranie plastikowych nakrętek nauczyciele
przyrody, Szkolne
Koło PCK
wychowawcy klas

cały rok

zbieranie zużytego sprzętu RTV
i AGD

nauczyciele
przyrody,
wychowawcy klas

cały rok

koło turystyczno –
krajoznawcze, PCK

nauczyciele
przyrody,
wychowawcy klas

cały rok

zbiórka karmy dla zwierząt ze
schroniska w Turku

nauczyciele
przyrody,
wychowawcy klas

cały rok

Opieka nad pomnikiem przyrody
- Głaz narzutowy - Wrząca

B. Kurz cały rok



8.
.

Kształtowanie tożsamości europejskiej, patriotycznej i regionalnej

uroczystości szkolne,
przeprowadzenie pogadanek
klasowych z  okazji świąt
państwowych ,

wychowawcy klas,
nauczyciele j.
polskiego,
nauczyciel historii,
nauczyciel muzyk,
nauczyciele
plastyki,
nauczyciele
techniki, nauczyciel
wos

cały rok

edukacja regionalna (korzystanie
z lekcji muzealnych – Muzeum w
Turku)

wychowawcy klas,
nauczyciele j.
polskiego,
nauczyciel historii,
nauczyciel muzyk,
nauczyciele
plastyki,
nauczyciele
techniki, nauczyciel
wos

cały rok

edukacja patriotyczna (godło,
hymn państwowy,  okazywanie
szacunku  symbolom
narodowym, udział w
uroczystościach szkolnych i
państwowych

wszyscy
nauczyciele

cały rok

zapoznawanie uczniów z
tradycjami szkolnymi i
regionalnymi

wszyscy
nauczyciele

cały rok



Realizacja wycieczek
realizowana w ramach 4
obszarów edukacyjnych:

·  Śladami Polskiego Państwa
Podziemnego,

·  Śladami Kardynała Stefana
Wyszyńskiego,

·  Kultura i dziedzictwo
narodowe,

·  Największe osiągnięcia
polskiej nauki.

wrzesień-październ
ik (Kraków)

wrzesień/
październik lub II
semestr
(Warszawa)

A.Lewandow
ska-Robak

A.szambelań
czyk

Przegląd pieśni patriotycznych
na 11 listopada, rocznica
powstania wielkopolskiego,
3 maja (projektor na górnym
korytarzu)

wychowawcy klas,
nauczyciele j.
polskiego,
nauczyciel historii,
nauczyciel muzyk,
nauczyciele
plastyki,
nauczyciele
techniki, nauczyciel
wos

Listopad
2021
Grudzień
2021

Maj 2022

prowadzenie kroniki szkolnej Jolanta Tarnas Cały rok

akcja "Narodowe czytanie"

Dzień Głośnego Czytania w
klasach I -III

Nauczyciele języka
polskiego,
bibliotekarz.

Cały rok
szkolny

wrzesień

przygotowywanie gazetek
dokumentujących wydarzenia z
życia szkolnego

Wychowawcy,

nauczyciel historii i
wos

Cały rok



okolicznościowe gazetki
związane z ważnymi
wydarzeniami historycznymi

Wychowawcy,

nauczyciel historii i
wos

Cały rok

gazetka z okazji 82. rocznicy
wybuchu II wojny światowej, 82.
rocznicy napaści ZSRR na
Polskę

Wychowawcy,

nauczyciel historii i
wos

Cały rok

gazetka z okazji 11 listopada -
Dzień Niepodległości

Wychowawcy,

nauczyciel historii i
wos

Cały rok

gazetka z okazji Powstania
Wielkopolskiego

Wychowawcy,

nauczyciel historii i
wos

Cały rok

gazetka z okazji „Dnia żołnierzy
wyklętych”

Wychowawcy, Cały rok

gazetka z okazji Rocznicy
Zbrodni Katyńskiej i Rok 2021
rokiem Rodu Mielżyńskich

nauczyciel historii i
wos

Cały rok

9. Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

Szkolne Koło PCK dyrektor.
opiekunowie
szkolnego koła
PCK
wychowawcy klas

cały rok



zbiórka odzieży dla
potrzebujących

dyrektor

Szkolne Koło PCK

cały rok

Paczki świąteczne dla uczniów i
ich rodzin organizowane przez
instytucje zewnętrzne

dyrektor

Szkolne Koło PCK

cały rok

Akcje charytatywne dla dzieci
znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej lub
zdrowotnej organizowane w
szkole

dyrektor

Szkolne Koło PCK

wychowawcy klas

cały rok

Dofinansowanie do wycieczek ze
środków finansowych
zarządzanych przez Radę
Rodziców

dyrektor

wychowawcy klas

cały rok

Współpraca z GOPS i MOPSEM
w Turku

dyrektor

wychowawcy klas

cały rok

10. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, przedsięwzięciach
kulturalnych i naukowych

”Mistrz ułamków”, Nauczyciele
matematyki

Maj 2022

„Międzynarodowy Dzień Tabliczki
Mnożenia”

Nauczyciele
matematyki

Październik
2021



kangur matematyczny Nauczyciele
matematyki

Marzec 2022

Czytanie baśni przygotowane
przez uczniów klas starszych dla
przedszkolaków

Bibliotekarz,
nauczyciele
poloniści

kwiecień –
maj

Promowanie czytelnictwa- lekcje
biblioteczne, zajęcia w Gminnej
Bibliotece Publicznej

Bibliotekarz,
nauczyciele
poloniści

Cały rok

Konkurs głośnego czytania w
klasach IV

Bibliotekarz,
nauczyciele
poloniści

kwiecień
2022

Konkurs ortograficzny dla klas
VIII

Bibliotekarz,
nauczyciele
poloniści

listopad 2021

Pasowanie na czytelnika klas
pierwszych, które odbędą się
klasami w bibliotece

Bibliotekarz,
nauczyciele
poloniści

październik
2020

Konkurs literacki  “ Mój
ulubieniec”- w klasach V

Bibliotekarz,
nauczyciele
poloniści

marzec 2022

Konkurs ortograficzny klas IV D.Dytkowicz luty 2022

konkursy szkolne w klasach I-III:
„Mistrz matematyki”, „Czytanie
ze zrozumieniem”, „Dzień Ziemi”,
“Mistrz Ortografii klas II”.

Nauczyciele I-III maj 2022



Konkurs plastyczny z okazji Dnia
Pluszowego Misia w klasach I-III

Nauczyciele I-III listopad 2021

Szkolny i Gminny Turniej BRD K. Statucka

R. Dytkowicz

Kwiecień
2022

Organizacja „American Day” A.Lewandowska-
Robak

2 półrocze

Udział w warsztatach językowych
z Native Speaker’em

A.Lewandowska-
Robak

w trakcie
roku
szkolnego

Konkursy językowe (zgodnie z
ofertą)

A.Lewandowska-
Robak

A.Szambelańczyk

2 semestr

Konkursy językowe szkolne i
pozaszkolne a także online
(zgodnie z napływającą ofertą)

A.Lewandowska-
Robak

A.Szambelańczyk

I i II semestr

Konkurs Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym

Barbara
Wiśniewska

Jerzy Zygmunt

czerwiec

Zawody strażackie CTiF K. Statucka maj -
czerwiec



Organizacja Światowego Dnia
Języka Angielskiego - Let’s learn
English!

A.Lewandowska-R
obak

kwiecień

Szkolny Konkurs
Humanistyczny- historyczno-
literacki dla uczniów kl. IV -VIII

D. Kaczorowska

D. Dytkowicz

I.Zabłocka

luty- marzec

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Lp. Zadania do realizacji Osoba
odpowiedzialna

termin

1. Organizacja, kontroli
przestrzegania prawa i
wspomagania nauczycieli (wg
planu nadzoru pedagogicznego)

dyrektorzy wrzesień,

październik

listopad -
grudzień

2. Wewnętrzne badanie wyników nauczania

sprawdziany „na wejście” dla IV i
wybranych klas

dyrektorzy

nauczyciele wrzesień

Sprawdziany próbne kl.VII i VIII
szkoły podstawowej

dyrektorzy

nauczyciele

Cały rok



Wykorzystanie sprawdzianów
przygotowanych przez
wydawnictwa WSiP, Nowa
Era,GWO

dyrektorzy

nauczyciele

Cały rok

Udział w programie „Lepsza
szkoła-sesja z plusem”

dyrektorzy

nauczyciele

Cały rok

Systematyczne sprawdziany z
poszczególnych przedmiotów

dyrektorzy

nauczyciele

Cały rok

Przygotowywanie na sprawdziany
zadań różnych typów – od testów
do zadań otwartych

dyrektorzy

nauczyciele

Cały rok

3. zakup do biblioteki  lektur, które
pojawiły się w nowej podstawie
programowej

bibliotekarz Cały rok

4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym i współpraca ze
środowiskiem lokalnym

modyfikacja i prowadzenie strony
internetowej

K. Statucka
R. Dytkowicz
A. Szambelańczyk
P. Stodzierz
A.Budner

cały rok

zamieszczenie dokumentacji
(program wychowawczo -
profilaktyczny, Statut Szkoły)

M.Żyładyrektorzy
K. Statucka
R. Dytkowicz
A. Szambelańczyk

cały rok



prezentacja osiągnięć szkoły i
przedszkola w  Internecie i  prasie
lokalnej, facebook

dyrektorzy
K. Statucka
R. Dytkowicz
J. Sobczak
E. Podembska
A. Szambelańczyk
P.Stodzierz
A.Budner

cały rok

współpraca z Ochotniczą Strażą
Pożarną w Słodkowie

dyrektor cały rok

współpraca ze Stowarzyszeniem
”Wspólnota Kobiet”

dyrektorzy cały rok

współpraca ze stowarzyszeniem
”Edukacja-Kultura- Sport w
Słodkowie”

dyrektor cały rok

Rajd rowerowy Dyrektor,
członkowie EKS

wrzesień

prowadzenie warsztatów
świątecznych dla lokalnej
społeczności

E.Budka grudzień

udział w imprezach sportowych i
kulturalnych organizowanych
przez lokalne stowarzyszenia,
Gminę Turek, Miasto Turek i
Starostwo

Dyrekcja,
nauczyciele

cały rok

5 Nauczanie zdalne



Opracowanie regulaminu
nauczania zdalnego

dyrektor wrzesień

Przygotowanie kont dla
wszystkich uczniów w usłudze
„GSuit dla szkół”

Ryszard
Dytkowicz

wrzesień

Szkolenie dla rodziców uczniów
klas I-III w obsłudze szkolnej
platformy nauczania zdalnego

Ryszard
Dytkowicz,
wychowawcy

wrzesień

Przeprowadzenie próbnych
spotkań on-line z rodzicami i
uczniami klas I

wychowawcy,
wszyscy
nauczyciele

wrzesień

Ustalenie potrzeb w zakresie
sprzętu i dostępu do Internetu dla
uczniów

Dyrektor,
wychowawcy

wrzesień


