
 

 

ROCZNY PLAN PRACY  

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-

WYCHOWAWCZEGO IM. LECHA WIERUSZA 

W ŚWIEBODZINIE 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2022/2023. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2022/2023. 

3. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju pracy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Świebodzinie. 

4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującej rok 

szkolny 2021/2022. 

 

Spis treści zawartych w planie. 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Ośrodka. 

II. Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2022/2023. 

III. Harmonogram dni wolnych od zajęć. 

IV. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 

 

1. Roczny plan pracy Ośrodka zatwierdzony Uchwałą nr 44/2021/2022                                  

Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

Lp.                   Zadanie Odpowiedzialny          Termin 

1. Przydział zadań obowiązkowych 
i dodatkowych wszystkim 
pracownikom. 

Dyrektor SOSW wrzesień 

2. Opracowanie „Rocznego planu pracy 
SOSW”. 

Dyrektor SOSW sierpień 

3. Opracowanie „Programu 
wychowawczo-profilaktycznego 
SOSW”. 

Zespół do spraw 
opracowania 
i modyfikacji  
„Programu 
wychowawczo- 
profilaktycznego 
SOSW” 

do 1 września 

4. Ewaluacja programów 
wychowawczych. 

Pedagodzy, 
psycholodzy 

do 30 sierpnia 

5. Tworzenie i monitorowanie pracy 
zespołów przedmiotowych 
i zadaniowych. 

Wicedyrektor SOSW cały rok 

6. Zachęcanie nauczycieli do realizowania 
innowacji pedagogicznych. 

Dyrektor szkoły cały rok 

7. Aktualizacja „Wewnątrzszkolnych 
procedur bezpieczeństwa w okresie 
pandemii Covid-19 na terenie szkoły 
i grup wychowawczych. 

Wicedyrektor SOSW sierpień 

8. Aktualizacja  dokumentów szkoły 
i dostosowanie ich do obowiązującego 
prawa. 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 
Zespół do spraw  
nowelizacji 
i ewaluacji statutu 

sierpień/wrzesień 

9. Opracowanie planu nadzoru 
pedagogicznego. 

Dyrektor SOSW do 15 września 

10. Pełnienie nadzoru pedagogicznego. Dyrektor, 
wicedyrektor SOSW 

cały rok 

11. Opracowanie programu realizacji 
doradztwa zawodowego. 

Doradca zawodowy do 15 września 

12. Opracowanie planów pracy 
wychowawczej. 

Wychowawcy klas 
i wychowawcy grup 
wychowawczych 

do 15 września 

13.  Opracowanie planów pracy 
pedagogów, psychologów, biblioteki, 
świetlicy szkolnej. 

Pedagodzy 
i psycholodzy 

do 15 września 

14. Opracowanie wewnątrzszkolnego 
planu doskonalenia zawodowego. 

Dyrektor SOSW, 
Lider WDN  

do 30 września 

15. Opracowanie programów zajęć 
rewalidacyjnych, indywidualnych. 

terapeuci do 30 września 



16. Opracowanie indywidualnych 
programów edukacyjno- 
terapeutycznych. 

Wychowawcy klas, 
grup 
wychowawczych, 
nauczyciele 
i terapeuci 

do 30 września,  
w terminie 30 dni od 
dnia przyjęcia ucznia 
do szkoły. 

17. Zaopiniowanie przez Radę Rodziców 
zmian w Wewnątrzszkolnych Zasadach 
Oceniania uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym. 

Dyrektor SOSW, 
wychowawcy klas 

do 30 września 

18. Opracowanie  wniosków z analizy 
wyników egzaminów zawodowych 
i ósmoklasisty. 

Nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych, 
matematyki, języka 
polskiego, języka 
obcego 

do 10 września 

19. Opracowanie programu poprawy 
efektywności wyników kształcenia po 
egzaminie zawodowym i ósmoklasisty. 

Nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych, 
matematyki, języka 
polskiego, języka 
obcego 

do 30 września 

20. Wdrożenie praktyk wspomaganych 
w SPdP. 

Dyrektor, 
nauczyciele SPdP, 
pedagog  

do 31 października 

21.  Monitorowanie i wdrażanie nowej 
podstawy programowej kształcenia 
ogólnego i zawodowego. 

Dyrektor szkoły  cały rok 

22. Przygotowanie i organizacja przebiegu 
egzaminów zawodowych 
i ósmoklasisty. 

Dyrektor szkoły Wg. Harmonogramu 
ogłoszonego przez 
dyrektora CKE 

23. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 
oraz  różnego rodzaju instytucjami. 

Dyrektor szkoły, 
zespół ds. 
współpracy ze 
środowiskiem 
lokalnym , wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawcy grup 
wychowawczych 
pedagodzy, 
psycholodzy 

cały rok 

24. Kształtowanie pozytywnego wizerunku 
szkoły. 

Dyrektor szkoły, 
nauczyciele , 
wychowawcy grup 
wychowawczych, 
pracownicy 
niepedagogiczni 

cały rok 



25. Umożliwienie nauczycielom 
zdobywania kolejnych stopni awansu 
zawodowego. 

Dyrektor szkoły , 
opiekunowie stażu 
i mentorzy 

cały rok 

26. Dbanie o aktywny udział rodziców/ 
opiekunów prawnych w życiu szkoły. 

Dyrektor , wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawcy grup 
wychowawczych. 

cały rok 

27. Monitorowanie działań wynikających 
z realizowanych w szkole programów 
i projektów. 

Dyrektor szkoły i 
wicedyrektor. 

cały rok 

28. Wymiana doświadczeń, lekcje 
koleżeńskie, rady szkoleniowe. 

Dyrektor, 
nauczyciele, 
wychowawcy grup 
wychowawczych 

cały rok, wg. 
harmonogramu 

29. Rozwijanie kompetencji nauczycieli do 
pracy z uczniami przybyłymi 
z zagranicy, w szczególności z Ukrainy. 

Dyrektor, 
nauczyciele 

Cały rok 

30. Pozyskiwanie środków na poprawę 
infrastruktury i wyposażenie 
pomieszczeń szkolnych. 

Dyrektor szkoły, 
Rada rodziców 

cały rok 

31. Organizowanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
w szkole. 

Dyrektor szkoły, 
psycholog, 
pedagodzy 

cały rok 

32. Opracowanie arkusza organizacyjnego 
ośrodka. 

Dyrektor szkoły Do 15 kwietnia 

33. Zapewnienie bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy 
i nauki: 

 respektowanie zaleceń MZ, GIS 
oraz MEiN dotyczących 
pandemii COVID- 19, 

 aktualizacja regulaminów 
szkolnych, 

 zapoznanie uczniów 
z instrukcją postępowania na 
wypadek pożaru, lub innego 
zagrożenia oraz przebiegu 
ewakuacji budynku szkoły 
i grup wychowawczych, 

 ćwiczenia ewakuacji w sytuacji 
zagrożenia, 

 przeszkolenie pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

 powołanie społecznego 
inspektora BHP, 

 Monitorowanie stanu 

Dyrektor szkoły cały rok 
 
 
 
 
 
wrzesień/październik 
 
kwiecień/maj 
 
 
 
 
 
 
 
wrzesień/październik 
 
 
15 września 
 
cały rok 



bezpieczeństwa. 

34. Systematyczna analiza stanu 
obiektów, pomieszczeń oraz 
doposażanie pracowni w pomoce 
dydaktyczne. 

Dyrektor szkoły Cały rok 

35. Analiza potrzeb grup wychowawczych 
– systematyczne doposażanie nowo 
wyremontowanych pokoi. 

Dyrektor szkoły. Cały rok 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

Lp.                       Zadanie Odpowiedzialny            Termin 

1. Realizowanie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych oraz podstawy 
programowej wychowania 
przedszkolnego. 

Wszyscy nauczyciele cały rok 

2. Realizacja zadań przedszkola 
wskazanych w podstawie 
programowej wychowania 
przedszkolnego. 

Wszyscy nauczyciele 
w przedszkolu 

Cały rok 

3. Uwzględnianie w pracy przedszkola 
warunków i sposobów realizacji 
wskazanych w podstawie 
programowej dotyczących m.in. 
aranżacji sali, codziennego 
organizowania zajęć na świeżym 
powietrzu , organizacji zabaw, nauki 
i wypoczynku opartym na rytmie dnia. 

Wszyscy nauczyciele 
w przedszkolu 

Cały rok 

4. Realizowanie podstawowych 
kierunków polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

Nauczyciele, 
wychowawcy grup 
wychowawczych 

cały rok 

5. Podejmowanie działań innowacyjnych 
w szkole i przedszkolu. 

Nauczyciele, 
wychowawcy grup 
wychowawczych 

cały rok 

6. Zapewnienie wysokiej jakości 
kształcenia oraz wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego 
wszystkim uczniom z uwzględnieniem  
zróżnicowania ich potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych. 

Wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawcy grup 
wychowawczych, 
psycholodzy 
i pedagodzy szkolni 

cały rok 

7. Uwzględnienie w pracy z dzieckiem 
zaleceń zawartych w opiniach 
i orzeczeniach PPP. 

Wszyscy pracujący 
z uczniami 
w Ośrodku 

cały rok 

8. Zapewnienie uczniom integracji ze 
środowiskiem rówieśniczym w tym 
z uczniami pełnosprawnymi. 

Wszyscy nauczyciele 
i wychowawcy grup 
wychowawczych 

cały rok 



pracujący z uczniami 
w Ośrodku 

9. Uwzględnienie w programach 
nauczania oraz w Indywidualnych 
Programach Edukacyjno-
Terapeutycznych zakresu i sposobu 
dostosowań wymagań edukacyjnych 
o których mowa w art.44b ust.8 pkt.1 
ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. 
poz.1915) do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia.  

Wszyscy nauczyciele 
pracujący z uczniami 
w Ośrodku 

Do 30 września 

10. Podejmowanie działań wspierających 
rodziców ucznia. 

Pedagodzy, 
psycholodzy, 
nauczyciele 
i wychowawcy grup 
i wychowawczych 

Cały rok 

11. Dokonywanie dwa razy w roku 
szkolnym okresowej 
Wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia. 

Wszyscy nauczyciele 
pracujący z uczniami 
w Ośrodku 

1 ocena - do 15 
stycznia 2023 r. 
2 ocena - do 15 
czerwca 2023 r. 
 

12. Badanie i analizowanie osiągnięć 
edukacyjnych uczniów. 

Nauczyciele 
w zespołach 
przedmiotowych ,ds. 
rewalidacji 
indywidualnej 
i nauczania 
indywidualnego 

Cały rok 

13. Kontrola właściwego 
i systematycznego oceniania uczniów 
przez nauczycieli. 

Dyrektor 
i wicedyrektor 

Cały rok 

14. Rozszerzanie oferty edukacyjnej 
zgodnie  z oczekiwaniami rodziców 
i potrzebami dzieci i młodzieży. 

Dyrektor szkoły W miarę potrzeb. 

15. Wspieranie uczniów klas VIII 
w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 
doradca zawodowy, 
wychowawca klasy 
VIII 

Cały rok 

16. Realizowanie uczenia wychodzącego 
poza szkołę. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

17. Prowadzenie zajęć z doradztwa 
zawodowego związane z wyborem 
kształcenia i zawodu w VIII klasie SP, 
w III klasie BS, oraz w klasach III SPdP. 

Doradca zawodowy  Cały rok 



18. Systematyczna ewaluacja procesu 
dydaktycznego i wychowawczego, 
dokonywanie niezbędnych 
modyfikacji w celu uzyskania 
maksymalnej efektywności 
podniesienia poziomu jakości szkoły. 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 
nauczyciele, 
wychowawcy grup 
wychowawczych 

Cały rok 

19. Profilaktyka uzależnień. Psycholodzy, 
pedagodzy, 
nauczyciele 

Cały rok 

20. Indywidualizowanie pracy z uczniem  Wszyscy nauczyciele Cały rok 

21. Organizowanie pracy zespołów 
przedmiotowych i zadaniowych. 

Przewodniczący 
zespołów  

Cały rok 

22. Rozbudzenie zainteresowania 
czytelnictwem. 

Nauczyciel 
bibliotekarz, 
terapeuta 
pedagogiczny, 
pozostali 
nauczyciele, 
wychowawcy grup 
wychowawczych 

Cały rok 

23. Wykorzystanie w procesach 
edukacyjnych narzędzi i zasobów  
cyfrowych oraz metod kształcenia na 
odległość. Bezpieczne i efektywne 
korzystanie z technologii cyfrowych. 

Wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawcy grup 
wychowawczych 

Cały rok 

24. Organizowanie oraz udział 
w wydarzeniach artystycznych, 
konkursach i zawodach sportowych. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

25. Rozwijanie umiejętności 
podstawowych i przekrojowych 
uczniów w szczególności 
z wykorzystaniem pomocy 
dydaktycznych zakupionych w ramach 
programu „Laboratoria przyszłości”. 

Zespół do sp. 
realizacji zadań 
programu 
„Laboratoria 
przeszłości” 

Cały rok 
 

 

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA 

Lp.                   Zadania    Odpowiedzialny             Termin 

1. Realizacja działań określonych 
w „Programie wychowawczo- 
profilaktycznym” szkoły na rok 
2022/2023. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

2. Monitorowanie i diagnozowanie 
zachowań uczniów. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

3. Wzmocnienie roli rodziców w 
planowaniu i realizacji zadań 
statutowych szkoły. 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 
nauczyciele 

Cały rok 



4. Kształtowanie wśród uczniów 
umiejętności radzenia sobie z agresją 
psychiczną, fizyczną, słowną. 

pedagodzy, 
psycholodzy, 
nauczyciele 

Cały rok 

5. Organizowanie akademii imprez 
szkolnych, wycieczek, warsztatów, 
spotkań z ciekawymi ludźmi. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

6. Współpraca  z rodzicami, pedagogiem, 
psychologiem szkolnym, innymi 
specjalistami  i instytucjami w celu 
wzmocnienia roli wychowawczej 
szkoły. 

Dyrektor, 
wicedyrektor, 
nauczyciele 

Cały rok 

7. Dbanie o właściwe przygotowanie 
każdego ucznia do roli 
odpowiedzialnego członka 
demokratycznego  państwa poprzez 
doskonalenie pracy samorządu 
uczniowskiego. 

Opiekunowie SU Cały rok 

8. Propagowanie wolontariatu poprzez 
udział w akcjach dobroczynnych. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

9. Propagowanie zdrowego stylu życia 
oraz aktywnego spędzania czasu 
wolnego. 

Zespół ds. działań 
prozdrowotnych, 
rekreacji i sportu , 
nauczyciele, 
pielęgniarka szkolna 

Cały rok 

10. Podjęcie działań promujących 
pozytywne wzorce zachowań. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

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

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

12. Wspomaganie rozwoju dziecka na 
każdym etapie. 

Nauczyciele , 
psycholodzy, 
pedagodzy, 
terapeuci 

Cały rok 

13.  Organizowanie opieki uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej. 

Wychowawcy klas 
i grup 
wychowawczych, 
pedagodzy 

Cały rok 

14. Zapewnienie bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki 
i pracy. 

Dyrektor Cały rok  

15. Rzetelne i planowe wykonywanie 
swoich obowiązków związanych  
z wychowaniem i opieką dzieci. 

Wszyscy nauczyciele 
i wychowawcy grup 
wychowawczych 

Cały rok 

16. Kultywowanie ceremoniału szkolnego Wszyscy nauczyciele Cały rok 



oraz tradycji szkolnych, lokalnych 
i narodowych. 

i wychowawcy grup 
wychowawczych 

17. Propagowanie  zachowań 
proekologicznych. 

Wszyscy nauczyciele 
i wychowawcy grup 
wychowawczych 

Cały rok 

18. Budowanie przyjaznego klimatu 
w szkole sprzyjającego harmonijnemu 
rozwojowi dzieci i młodzieży 
.Zapewnienie uczniom poczucia 
bezpieczeństwa, akceptacji, 
poszanowania ich godności i praw. 

Dyrektor, wszyscy 
pracownicy 

Cały rok 

19.  Kształtowanie postaw  tolerancji 
wobec odmienności kulturowych, 
religijnych i światopoglądowych. 

Wszyscy nauczyciele 
i wychowawcy grup 
wychowawczych 

Cały rok 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I PROMOCJA SZKOŁY 

L.p                          Zadania     Odpowiedzialni          Termin 

1. Rozpoznanie potrzeb rodziców 
z zakresu pedagogizacji. 

Dyrektor, pedagodzy Wrzesień/ 
październik 

2. Zaangażowanie rodziców 
w działalność szkoły. 

Dyrektor szkoły, 
nauczyciele 

Cały rok 

3. Współpraca z instytucjami 
i organizacjami wspierającymi 
działalność szkoły. 

Dyrektor szkoły, 
nauczyciele  

Cały rok 

4. Promowanie szkoły oraz wartości 
edukacyjnych w środowisku lokalnym. 

Dyrektor szkoły, 
nauczyciele 

Cały rok 

5. Pozyskiwanie partnerów do 
współpracy. 

Dyrektor szkoły, 
nauczyciele 

Cały rok 

6. Udostępnienie zasobów szkoły dla 
środowiska. 

Dyrektor szkoły  Cały rok 

7. Zorganizowanie dla rodziców 
warsztatów, spotkań, pogadanek ze 
specjalistami. 

Dyrektor szkoły, 
pedagodzy, 
psycholodzy, 
terapeuci. 

Cały rok 

 

 

 

  



II HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

  Termin                          Zadanie      Odpowiedzialny/szkoła 

WRZESIEŃ   

1.09.2022r. Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrektor szkoły 

 
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

16-18.2022r Sprzątanie Świata 
 

Wyznaczony nauczyciel 

Po 23.09.2022r. Jesień – wystrój korytarzy, gazetka 
 

Wyznaczony nauczyciel 

30.09.2022r. Dzień chłopaka 
 

Wyznaczony nauczyciel 

21.09.2022r.  Sensorycznie wszystko gra Wyznaczony nauczyciel 

PAŻDZIERNIK   

01.10.2022r. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
 

Nauczyciel matematyki 

Cały miesiąc Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do 
szkoły 

Wyznaczony nauczyciel 

04.10.2022r. Światowy Dzień Zwierząt 
 

Wyznaczony nauczyciel 

13.10.2022r. Dzień Edukacji Narodowej/akademia dla 
całego Ośrodka 

Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

10.10.2022r. Święto Drzewa 
 

Wyznaczony nauczyciel 

druga połowa Pasowanie na pierwszoklasistę 
 

Wychowawcy klas 
pierwszych 

 Zbliża się Wszystkich Świętych Wyznaczony nauczyciel 

04.10.2022r. Dzień muzyki Wyznaczony nauczyciel 

Cały miesiąc Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych 

Nauczyciel bibliotekarz 

LISTOPAD   

05.11.2022r. Międzynarodowy Dzień Postaci z 
Bajek/wystawa 
Zagadki, krzyżówki 

Wyznaczony nauczyciel 

11.11.2022r. 
 

Rocznica Odzyskania 
Niepodległości/akademia dla całego 
Ośrodka 

Wyznaczony nauczyciel 

17.11.2022r. 
 

Światowy Dzień Rzucania Palenia 
Tytoniu/wystawa 

Wyznaczony nauczyciel 

20.11.2022r. Dzień Praw Dziecka/wystawa Wyznaczony nauczyciel 

25.10.2022r. Dzień Pluszowego Misia Wyznaczony nauczyciel 

Ostatni tydzień 
listopada 

Andrzejki 
 
 

Wyznaczony nauczyciel 
 
 



GRUDZIEŃ   

03.12.2022r. Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych 
 

 

Przed 
6.12.2022r. 

Zima – wystrój korytarzy 
 

Wyznaczony nauczyciel 

06.12.2022r. Mikołajki 
 

wychowawcy 

Przed świętami Kiermasz Bożonarodzeniowy 
 

Wyznaczony nauczyciel 

Do ustalenia Anielskie kolędowanie 
 

Wyznaczony nauczyciel 

Do ustalenia Dzień Anioła 
 

Wyznaczony nauczyciel 

Do ustalenia Boże Narodzenie – wigilie klasowe 
 

wychowawcy 

Do ustalenia Jasełka 
 

Wyznaczony nauczyciel 

STYCZEŃ   

26-27.01.2023r. Zbliżają się ferie Wyznaczony nauczyciel 

21-22.01.2023r. Dzień Babci i Dziadka Wyznaczony nauczyciel 

 Bal karnawałowy 
 

Wyznaczony nauczyciel 

LUTY   

08.02 Dzień bezpiecznego Internetu 
 

Wyznaczony nauczyciel 

21. 02 
 

Międzynarodowy Dzień języka Ojczystego 
Wyznaczony nauczyciel 

MARZEC   

01.03.2023r. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” 

Wyznaczony nauczyciel 

08.03.2023r. 
 

Dzień Kobiet/akademia dla całego 
Ośrodka 

Wyznaczony nauczyciel 

12.03.2023r. Dzień Matematyki 
 

Wyznaczony nauczyciel 

21.03.2023r. Powitanie Wiosny Wyznaczony nauczyciel 

21.03.2023r. Światowy Dzień Zespołu Downa/koncert 
 

Wyznaczony nauczyciel 

22.03.2023r. 
 

Światowy Dzień Wody/wystawa 
Wyznaczony nauczyciel 

01.03.2023r. Światowy Dzień Muzykoterapii Wyznaczony nauczyciel 

 Moda na cztery pory roku Wyznaczony nauczyciel 

KWIECIEŃ   

02.04.2023r. 
 

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci 
Nauczyciel bibliotekarz 

Cały miesiąc Niebieski kwiecień Wyznaczony nauczyciel 



 

05.04.2023r. Dzień Leśnika i Drzewiarza Wyznaczony nauczyciel 

 Wielkanoc/warsztaty Wielkanocne jajo Wyznaczony nauczyciel 

18-20.04.2023r. 
Dzień Patrona 

Wyznaczony nauczyciel/cały 
Ośrodek 

22.04.2023r. Święto Ziemi/wystawa 
Ekomoda 
 

Wyznaczony nauczyciel 

MAJ   

1-3.05.2023r. 1-3 maja/ akademia dla całego Ośrodka  

08.05.2023r. Dzień Bibliotekarza i  Biblioteki Nauczyciel bibliotekarz 

09.05.2023r. 
 

Dzień Europy 
Wyznaczony nauczyciel 

 Konkurs recytatorski Wyznaczony nauczyciel 

15.05.2023r. 
 

Dzień Rodziny 
Wyznaczony nauczyciel 

21.05.2023r. Dzień Kosmosu/wystawa Wyznaczony nauczyciel 

24.05.2023r. Europejski Dzień Parków 
Narodowych/wystwa 

Wyznaczony nauczyciel 

26.05.2023r. Dzień Matki  

Czerwiec   

01.06.2023r. 
 

Dzień Dziecka 
 

Do ustalenia Pożegnanie klas kończących szkołę 
 

Wychowawcy klas 
kończących 

20-23.06.2023r. 
Zbliżają się wakacje 

Wyznaczony nauczyciel 

23.06.2022r Zakończenie roku szkolnego Dyrektor, wicedyrektor, 
opiekun pocztu 
sztandarowego 

 

III. HARMONOGRAM DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ . 

Dni ustawowo wolne od pracy: 

 1 listopada 2022r. – Wszystkich Świętych 

 11 listopada 2022 r. – Święto Niepodległości 

 23 grudnia 2022 r. - 1 stycznia 2023 r. zimowa przerwa świąteczna; 

 6 stycznia 2023 r. święto Trzech Króli 

 30 stycznia - 12 lutego 2023 ferie zimowe 

 6-11 kwietnia 2023 r. wiosenna przerwa świąteczna 

 1 maja 2023 r. 

 3 maja 2023 r. Święto Konstytucji 3 Maja 

 8 czerwca 2023 r. Boże Ciało 

 24 czerwca -31 sierpnia 2023 r. wakacje 



Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych  

( w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze) 

  14 października 2022 r. (piątek) 

  2 maja 2023r.  

  9 czerwca 2023 r.(piątek) 

  zgodnie z harmonogramem - egzaminy zawodowe BS 

 

IV.HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2022/2023 

                                                     I PÓŁROCZE 

 29 września 2022 r.  Zebranie ogólne z rodzicami – dyrektor, wicedyrektorzy,    

  15.09 – 30.09.2022r. – wychowawcy klas 

  12.12 -23.12.2022r. – wychowawcy klas 

 

 

 

                                            II PÓŁROCZE  

 

 27.02- 10.03. 2023 r. – wychowawcy klas 

 15.05 – 26.05.2023 r. – wychowawcy klas 

 

V.HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 2022/2023 

Zebrania odbywają się o godzinie 16.00 w czwartki 

 

15 września 2022 r. – zebranie Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego 

17 listopada 2022 r.-  zebranie Rady Pedagogicznej 

25 stycznia 2023 r. – rada klasyfikacyjna Szkoła Podstawowa, oddziały przedszkolne, ZRW,  

                                      zajęcia rewalidacyjne  

26 stycznia 2023 r. – rada klasyfikacyjna BS, SPdP  

16 lutego 2023 r. –    zebranie Rady Pedagogicznej – nadzór pedagogiczny 

23 marca 2023 r. –    zebranie Rady Pedagogicznej 

18 maja 2023 r. -       zebranie Rady Pedagogicznej 

14 czerwca 2023 r. – rada klasyfikacyjna SP, oddz. przedszkolne, ZWR, zajęcia  

                                      rewalidacyjne 



15 czerwca 2023 r. – rada klasyfikacyjna BS, SPdP 

26 czerwca 2023 r. – zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego  

                                      2022/2023 

28 sierpnia 2023 r. – zebranie Rady Pedagogicznej – nadzór pedagogiczny organizacja  

                                     nowego roku szkolnego 2023/2024 

 

  

 

 

    

 

 

 


