
PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W CHARZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. 

2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020. 

3. Koncepcję pracy szkoły. 

4. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2018/2019. 

 

Ogólne cele do zrealizowania:  

 

- stwarzanie sytuacji, warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości i samodzielności,  

- przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty i dalszego etapu edukacji, 

- zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki,  

- przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu,  

- wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez uczenie prawidłowych nawyków, 

- wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- kształtowanie postaw, wychowanie do wartości przez kształtowanie m.in. postaw obywatelskich i patriotycznych,  

- rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych, 

- wskazywanie negatywnych skutków uzależnień.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spis treści zawartych w planie: 
 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

II. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych. 

 

 

I. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrektor do 30 sierpnia 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 
dyrektor do 30 sierpnia 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego z roku 2018/2019 
rada pedagogiczna do 15 września 

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły 
dyrektor  

rada pedagogiczna 
do 15 września 

Aktualizacja programu wychowawczo – profilaktycznego zgodnie  

z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli 
rada pedagogiczna do 23 września 

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru 

pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 
dyrektor do 15 września 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ( plany 

wynikowe) 
wszyscy nauczyciele do 25 września 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian 

prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury. 

dyrektor 

zespoły zadaniowe 

 

cały rok szkolny 



Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego dyrektor cały rok szkolny 

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym. 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego. 
dyrektor, lider WDN do 30 września 

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznych 
dyrektor,  

zespoły ewaluacyjne 

do 15 września 

do 30 września 

Awans zawodowy nauczycieli, ocena pracy dyrektor, opiekunowie stażu cały rok szkolny 

Obserwacja pracy pracowników szkoły dyrektor cały rok szkolny 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Baza szkoły - wyposażenie dyrektor 
cały rok, w miarę 

posiadanych środków 

BHP - zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki, pracy, 

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego 
dyrektor,  pracownik bhp cały rok szkolny 

Organizacja współpracy nauczycieli wszyscy nauczyciele  cały rok szkolny 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 dyrektor 
początek kwietnia 

2020 

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów oddziałów przedszkolnych i przyjmowanie 

zgłoszeń do klas pierwszych 
dyrektor, komisja rekrutacyjna luty/marzec 

NAUCZANIE 

Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 



Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Dostosowanie realizowanych programów nauczania do możliwości uczniów wszyscy nauczyciele do 30 września 

Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, także próbnych.  

Opracowanie i analiza ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji 

dyrektor,  

zespoły przedmiotowe 

styczeń, kwiecień 

cały rok szkolny 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych 
dyrektor,  

przewodniczący zespołów 

plany do 30.09.19 r. 

cały rok szkolny 

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradnia psychologiczno-pedagogiczną, 

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 cały rok szkolny 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uzdolnionymi wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Motywowanie uczniów do nauki wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania, ich analiza i bieżące wdrażanie wniosków 

opracowanych przez wyznaczonych nauczycieli. 

dyrektor,  

wszyscy nauczyciele 

zgodnie z planem 

nadzoru – plan badań 

wyników nauczania 



Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny. 
wszyscy nauczyciele,  

pedagog, psycholog 
cały rok szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli dyrektor  
zgodnie z planem 

nadzoru  

Obserwacje lekcji, zajęć dodatkowych, imprez, uroczystości szkolnych dyrektor 
zgodnie z planem 

nadzoru 

WYCHOWANIE 

Systematyczna realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących uzależnień   

wszyscy nauczyciele, pedagog, 

psycholog 
cały rok szkolny 

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej wychowawcy klas 
cały rok szkolny  

(praca ciągła) 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów 
wszyscy nauczyciele,  

pedagog, psycholog 
cały rok szkolny 

Organizowanie uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych, szkolnych 

wycieczek edukacyjnych 

wszyscy nauczyciele 

(zgodnie z harmonogramem) 
cały rok szkolny 

Realizacja szkolnego programu doradztwa zawodowego ze szczególnym 

uwzględnieniem wspomagania uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i 

wyboru zawodu 

n-l doradztwa zawodowego, 

wychowawcy klas, wszyscy n-le 
cały rok szkolny 



Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną 
wychowawcy klas cały rok szkolny 

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego. 

Przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności wolontariackiej 
opiekun SU cały rok szkolny 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły wychowawcy klas cały rok szkolny 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie  

w środowisku lokalnym 
wychowawcy klas cały rok szkolny 

ZADANIA OPIEKUŃCZE 

Organizacja opieki pedagogicznej wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
dyrektor, pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas 
cały rok szkolny 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących 
nauczyciele świetlicy, 

wychowawcy klas 
cały rok szkolny 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej 

wychowawcy klas,  

pedagog, psycholog 
cały rok szkolny 



Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Zapewnienie obiadów w szkole dyrektor cały rok 

Realizacja programu „ Warzywa i owoce w szkole”, „ Szklanka mleka” dyrektor 
Umowa od 16.09.2019 

r. ( 12 tygodni) 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie zajęć 

organizowanych w szkole i poza szkołą 
wszyscy nauczyciele cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Kalendarz imprez, uroczystości i wydarzeń w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie w roku szkolnym 2019/2020 

 
L.p. Nazwa imprezy/ uroczystości/ wydarzenia Termin Forma realizacji Odpowiedzialni 

1. Inauguracja roku szkolnego 2019/20120 2 września akademia opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

2. Spotkanie z Samorządem Uczniowskim, analiza oczekiwań wobec 
działalności szkoły  

wrzesień spotkanie, 
ankieta 

dyrektor, opiekun 
Samorządu Uczniowskiego 

3. Sprzątanie Świata 20 września porządkowanie 
otoczenia 
zgodnie z 
przyjętymi 

ustaleniami 

wychowawcy klas, n-l 
przyrody/ biologii 

4. Europejski Dzień Języków obcych 26 września 
 

projekt nauczyciele j. angielskiego i 
j. niemieckiego 

5. Europejski Tydzień Sportu 23 – 30 
wrzesień 

 

akcje sportowe nauczyciel w-f. 

6. Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 27 września 
 

projekt nauczyciel matematyki 

7. Dzień Chłopaka 30 września imprezy klasowe wychowawcy klas 1 – 8 

8. Spotkanie  Integracyjne „ Zostań Przyjacielem Szkoły w Charzynie” 11 października festyn Dyrektor, Rada Rodziców, 
Rada Pedagogiczna 

9. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 10 października projekt A.Zajler 

9. Pasowanie na Przedszkolaka i Ucznia klasy I październik/ 
listopad 

 wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych i klasy I 

10.  Październik miesiącem bibliotek szkolnych październik projekt bibliotekarz 

11. Dzień Edukacji Narodowej 11 października akademia opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

12. „Zaproś dziecko do zabawy - Jesienna kompozycja” – praca 
plastyczna rodziców z dzieckiem 

październik konkurs 
plastyczny 

wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych, klas I-III,  

nauczyciel plastyki 

13. Akcja „Nie zapominamy o grobach” październik porządkowanie 
okolicznych 
grobów oraz 

miejsca 

opiekun S.U., 
wychowawca klasyVIII 



poświęconego 
żołnierzom AK – 
patrona szkoły 

14. Widoczny pieszy – to bezpieczny pieszy październik/listo
pad 

spotkanie z 
policjantem 

n-l techniki,  edb, 
wychowawcy OP 

15. Święto ustawy o ochronie zwierząt –pomagamy podopiecznym  
schroniska Pro – Animal 

 październik/ 
kwiecień 

akcja 
charytatywna 

wychowawcy OP 

16. 11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości 8 listopada projekt A.Stefaniak 

17 Dzień Postaci z Bajek 5 listopada projekt wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych, edukacji 

wczesnoszkolnej 

18 Dzień Tolerancji i Życzliwości 16 listopada projekt opiekun S.U., 
wychowawcy klas, W. 

Kowalska 

19 Mikołajki 6 grudnia projekt n-l  j. polskiego, bibliotekarz 

20 Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury (obchody Dnia Pluszowego Misia)  25 listopada projekt wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych, edukacji 

wczesnoszkolnej 

21. Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek grudzień prezentacje 
artystyczne 

wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych we 

współpracy z organizatorem 
-  Przedszkolem nr 8 w 

Kołobrzegu 

22. Kartka świąteczna grudzień Konkurs 
plastyczny i 

wystawa kartek w 
holu szkoły, 
przekazanie 

kartek z 
życzeniami do 

najbliższego DPS 

n-l plastyki, wychowawcy 
oddziałów przedszkolnych, 

klas I- III, IV- VIII 

23. Coraz bliżej święta!  grudzień kiermasz 
bożonarodze-

niowy 

współpraca z Radą 
Rodziców 

24. Jasełka szkolne grudzień przedstawienia A.Ziernik,               



 H.Kwapisiewicz 

25. Dzień Dziwaka 9 stycznia projekt opiekun S.U., 
wychowawcy klas 

26. Dzień Babci i Dziadka 21-22 stycznia imprezy klasowe i 
w oddziałach 

przedszkolnych 

wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych, klas I- III  

27.  Dzień Bezpiecznego Internetu  
 

5 lutego lekcje z Netykietą 
w kl. 4-8 

wychowawcy, n-l 
informatyki 

28. W karnawale są też bale! 7 lutego impreza szkolna z 
wodzirejem 

Rada Rodziców 

29. 

Dzień Sołtysa 

11 marca Zaproszenie 
przedstawicieli 
władzy lokalnej  
z miejscowości   

z obwodu szkoły 

opiekun S.U. 

 

 

30. 

Szkolny Omnibus dla kl. II i III 

marzec konkurs wychowawca klas III we 
współpracy z 

wychowawcami klas III        
w Szkole Podstawowej       

w Siemyślu 

31.  
Światowy Dzień Poezji 

19 marca prezentacje 
recytatorskie 

wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych, n-l j. 

polskiego 

32. Dzień matematyki 20 marca projekt n-l matematyki 

33. 

Międzyszkolny konkurs piosenki angielskiej  „ I can sing”? 

kwiecień prezentacje 
wokalne 

n-l 
j. angielskiego i muzyki we 

współpracy z organizatorem 
– Szkołą Podstawową nr 3  

w Kołobrzegu 

34. 

Międzyprzedszkolny Przegląd Taneczny 

kwiecień  wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych we 

współpracy z organizatorem 
-  Przedszkolem nr 10         

w Kołobrzegu 

35. Święto  czekolady z  savoir- vivre! kwiecień projekt n-l przyrody, biologii, 



wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych, 

wychowawcy świetlicy 

36. Dzień Flagi maj projekt A. Ląkocy -Leśniak 

37. „Maj zawsze z książką! - Starsi czytają młodszym -  Młodsi czytają 
starszym!” 

maj projekt bibliotekarz, n-l j. polskiego, 
wychowawcy oddziałów 

przedszkolnych 

38. Szkolny Festiwal Talentów podczas  festynu „ Przyjaciele Szkoły w 
Charzynie” 

1 czerwca projekt Rada Rodziców 

39. 

Uroczyste zakończenie Szkoły przez ósmoklasistów 

25 czerwca akademia opiekun Samorządu 
Uczniowskiego, 

wychowawca klasy VIII, 
Rada Rodziców 

40. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020. 

26 czerwca akademia opiekun Samorządu 
Uczniowskiego, 

wychowawcy klas dyrektor, 
wychowawca klasy. VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. KALENDARIUM SZKOLNE 

 

1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze trwać będą od 02 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

I semestr: od 02 września 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. 

II semestr: od 1 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. 

3. Terminarz: 

TERMIN ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 

 SEMESTR I   

 W  R  Z  E  S  I  E  Ń   

02 września  
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, godz. 9.30 
kl. I – III, godz. 10:00 
kl. IV – VIII, godz. 9:00 

dyrektor, 
opiekun SU  

Obowiązuje ubiór 
galowy 

do 13 września Badania edukacyjne w klasach I, IV, VI, VII 
nauczyciele uczące  
w poszczególnych klasach 

 



TERMIN ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 

04 września 
(środa) 
05 września 
(czwartek) 

Zebrania z rodzicami (klasy I – III) 
 
Zebrania z rodzicami (klasy IV – VIII) 
 
Na zebraniach wybory Rad Oddziałowych, 
Zapoznanie rodziców m.in. ze statutem szkoły, koncepcją pracy szkoły, 
programem wychowawczo – profilaktycznym, WZO, PZO, regulaminem świetlicy, 
procedurami obowiązującymi w szkole. Przekazanie informacji dyrektora oraz 
przedstawienie organizacji roku szkolnego 2019/2020. 
Zebranie informacji nt. pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

wychowawcy klas 

Dokumentacja z 
zebrań, listy 
obecności do 
wicedyrektora 
szkoły 

12 września  Wybory do Rady Rodziców  
godz. 17:00, sala 
117 

 Udział szkoły w Europejskich Dniach Dziedzictwa Narodowego B. Hordyjewska  

 

Badania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach realizacji programu 
wychowawczo – profilaktycznego szkoły: 
kl. I – VIII Potrzeby uczniów 
kl. IV Motywacja do nauki 

pedagog, wychowawcy 
klas 

 

16 września Przesiewowe badanie słuchu klas pierwszych. M. Horniatkiewicz  

09 września Rada pedagogiczna dyrektor  

 Europejski Tydzień Sportu 
nauczyciele wychowania 
fizycznego 

Koordynator  
Przemysław 
Wróbel 

 Obchody Święta Drzewa 2018 – apel dla kl. I – III Edyta Tuligłowska – Sak   

 P  A  Ź  D  Z  I  E  R  N  I  K   

 
Badania edukacyjne:  
– wypowiedzi pisemne z języka polskiego w klasach IV – VIII  
– wypowiedzi pisemne z języka angielskiego w klasach VII – VIII  

nauczyciele uczący  
w poszczególnych klasach 

 



TERMIN ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 

11października Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski ubiór galowy 

14 
października 

Dzień Edukacji Narodowej  
Dzień wolny od 
zajęć lekcyjnych 

 Szkolne etapy konkursów kuratoryjnych Dyrektor  

02 
października  

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas I – III. 
Wszyscy nauczyciele, 
pedagog, psycholog i 
specjaliści 

godz. 17:00 – 
18:00 

01 
października 

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas IV – VIII. 
Wszyscy nauczyciele, 
pedagog, psycholog i 
specjaliści 

godz. 17:00 – 
18:00 

    

IX/X 
Spotkania zespołów przedmiotowych i zespołów nauczycieli uczących w 
poszczególnych klasach. 

Przewodniczący zespołów 
Dokumentacja do 
25.10.19 r. 

 Udział w akcji „Wielkie sadzenie roślin”   

31 
października 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – wychowawczych    

 L  I  S  T  O  P  A  D   

05 listopada  Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III. wychowawcy klas  

06 listopada Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII. wychowawcy klas  

08 listopada  Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
Joanna Szydłowska 
Barbara Hordyjewska 

ubiór galowy 

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i oręża polskiego”.   



TERMIN ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 

 Badania edukacyjne uczniów klas VIII – wypowiedzi pisemne z języka polskiego.  nauczyciele uczący  

    

 G  R  U  D  Z  I  E  Ń   

04 grudnia  Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas I – III. wszyscy nauczyciele 
godz. 17:00 – 
18:00 

03 grudnia Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas IV – VIII. wszyscy nauczyciele 
godz. 17:00 – 
18:00 

 
Próbne egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka 
angielskiego. 

wicedyrektor  

 Jasełka – nauczyciele religii s. Zacharia  

 
Badania edukacyjne:  
– wypowiedzi pisemne z języka polskiego w klasach IV – VIII  
– wypowiedzi pisemne z języka angielskiego w klasach VII – VIII 

nauczyciele uczący  

23 – 31 
grudnia 

Zimowa przerwa świąteczna.   

 S  T  Y  C  Z  E  Ń   

 Próbny egzamin ósmoklasisty    

do 21 stycznia Spotkaniazespołównauczycieliuczących w poszczególnychklasach. wychowawcy klas 
Protokoły  
do 24 stycznia 

do 20 stycznia 
godz. 15:00  

Wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i 
zachowania – poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach. 

  

21 stycznia 

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII  
Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych z 
poszczególnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania. 
Podsumowanie pracy w I semestrze. 
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22 stycznia 

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III  
Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych z 
poszczególnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania. 
Podsumowanie pracy w I semestrze. 

  

 Zabawa karnawałowa dla klas I – III    

 Zabawa karnawałowa dla klas IV – VIII    

 L  U  T  Y   

03 lutego 
Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i 
zachowania 

  

 Dzień Bezpiecznego Internetu   

6 – 7.02 
Apele wychowawcze – podsumowanie semestru pierwszego, bezpieczeństwo 
podczas ferii zimowych. 

 

kl. I – III 
(czwartek) 
kl. IV – VIII 
(piątek) 

10 – 23.02 Ferie zimowe   

 SEMESTR II   

 M  A  R  Z  E  C   

04 marca  Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III   

03 marca  Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII   

20 marca Pierwszy Dzień Wiosny   

 
Badania edukacyjne uczniów klas V – VIII – wypowiedzi pisemne z języka 
polskiego 

Nauczyciele uczący  
w poszczególnych klasach 

 

 Rocznica walk o Kołobrzeg – apel    
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 Światowy Dzień Liczby- quizy, zabawy, konkursy    

 K  W  I  E  C  I  E  Ń   

od 21 do 23 
kwietnia 

Egzaminy ósmoklasistów dyrektor 

Dni wolne od 
zajęć 
dydaktyczno - 
wychowawczych 
dla uczniów  
klas I – VII  

od 9 do 14 
kwietnia 

Wiosenna przerwa świąteczna.   

 Obchody Dnia Ziemi   

IV/V Badania edukacyjne uczniów klas III.   

 M  A  J   

 Szkolny konkurs plastyczny „Bajki, baśnie, bajeczki”  kl. I - III 

 Międzyszkolny konkurs wiedzy o morzu „Morze, nasze morze”  dla klas III 

V/VI 
Badania edukacyjne uczniów klas IV – VIII 
Diagnoza po klasie pierwszej 

 
wg 
harmonogramu 

 C  Z  E  R  W  I  E  C   

01 czerwca 
Wystawianie przewidywanych ocen rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych i 
zachowania – poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach. 

  

02 czerwca 
03 czerwca 
 
 

Zebrania z rodzicami (klasy IV – VIII) 
Zebrania z rodzicami (klasy I – III) 
Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych z 
poszczególnych zajęć edukacyjnych i rocznej/końcowej ocenie zachowania. 

  



TERMIN ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 

 Podsumowanie pracy w II semestrze. 

 Mistrzostwa szkoły w tabliczce mnożenia  kl. I – III  

 Badania edukacyjne uczniów kl. III (język angielski)  
wg 
harmonogramu 

do 15czerwca  
Ostateczny termin wystawienia klasyfikacyjnych ocen rocznych i 
końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

  

12 czerwca Rada pedagogiczna (klasyfikacyjna)  
dokumentacja do 
11 czerwca, godz. 
12:00 

24 – 25  
czerwca 

Apele wychowawcze odpowiednio klas I – III oraz IV – VIII.   

26 czerwca  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.   

    

 

Terminarz i daty szczegółowe mogą ulec zmianie. 

W trakcie roku szkolnego sporządzane są na bieżąco miesięczne plany pracy, w których ujmuje się również zadania wynikające z bieżącej 

pracy, potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 


