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Plan pracy szkoły został opracowany na podstawie: 

 
1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022r. 

poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730) 

  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1551, z 2021 r. poz. 1618) 

 

3. Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie 

 

4. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego w SP w Okszowie za rok szkolny 2021/2022 

 

5. Sprawozdanie z Planu Pracy Szkoły za rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

 Zadania wiodące w planie pracy na rok szkolny 2022/2023: 

 
 Zapewnienie wysokich wyników egzaminów zewnętrznych  

 Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły 

 

Szczegółowy harmonogram zadań na rok szkolny 2022/2023 
 

1. Zapewnienie wysokich wyników egzaminów zewnętrznych 
 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Przygotowanie 

uczniów do 

egzaminu 

ósmoklasistów 

 

- Przeprowadzenie trzech próbnych 

egzaminów ósmoklasisty 

- Przekazywanie informacji rodzicom i 

uczniom o trybie i sposobie 

przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasistów oraz o dostosowaniu 

egzaminu do dysfunkcji ucznia. 

-Formułowanie wniosków z analiz do 

dalszej pracy 

- Systematyczne wdrażanie uczniów do 

umiejętności gospodarowania czasem 

poprzez pracę i wykonywanie zadań w 

wyznaczonym czasie 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

 

2022/2023 

 

X-XI.2022 

 

 

 

 

2022/2023 

 

2022/2023 

 

 

2. Doskonalenie 

umiejętności 

pracy z 

arkuszem i 

nowymi typami 

zadań 

 

- Wykorzystanie dostępnych materiałów 

do przygotowania uczniów do egzaminu. 

- Przeprowadzanie prac klasowych, 

sprawdzianów z uwzględnieniem 

nowych typów zadań 

- Stosowanie zadań, ćwiczeń mających 

na celu powtarzanie i utrwalanie treści z 

podstawy programowej zrealizowanych 

w poprzednich latach nauki 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

 

 

2022/2023 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 
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3. Doskonalenie  

umiejętności 

zapisanych w 

podstawie 

programowej 

 

 

 

- Mobilizowanie rodziców do 

systematycznego korzystania z 

informacji o uczniach dostępnych 

poprzez dziennik elektroniczny  

- Organizowanie konkursów łączących 

wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin 

- Monitorowanie postępów w nauce, 

wnioskowanie o pomoc psychologiczno-

pedagogiczną 

 

Nauczyciele 

 

 

 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

Dyrektor 

   

2022/2023 

 

 

 

2022/2023 

 

2022/2023 

 

 

 
 
 

2. Realizacja podstawy programowej 
 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzial

ni 

Termin Uwagi 

1 Efektywne 

nauczanie z 

uwzględnieniem 

treści zawartych 

w podstawie 

programowej 

- nadzór pedagogiczny nad realizacją 

podstawy programowej (przeglądy, 

sprawozdania, obserwacje lekcji) 

- Analiza programu i planu dydakt. 

oddziału przedszkolnego dzieci 6 letnich. 

- Analiza programów nauczania,  

Tworzenie zestawu programów, zestawu 

podręczników 

- Opracowanie planów nauczania 

przedmiotów zawierających cele i treści 

podstawy programowej  

- Przyjęcie wniosków i opiniowanie przez 

radę pedagogiczną programów 

wychowania przedszkolnego i programów 

nauczania w szkole podstawowej 

- Dopuszczenie do użytku i zatwierdzenie 

zestawu programów nauczania na nowy 

rok szkolny. 

- Powołanie zespołów nauczycieli  do 

Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej 

dla uczniów. Wyznaczenie koordynatora. 

- Organizacja zajęć wyrównawczych i  

wspomagających rozwój ucznia  

- Opracowanie i wdrażanie kalendarza 

szkoły na rok szkolny 2022/2023, 

zawierającego dni efektywnej nauki oraz 

dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

- Analiza frekwencji uczniów  

(nieobecności). 

- Realizacja zajęć dydaktycznych w 

bibliotece szkolnej oraz we współpracy z 

bibliotekarzem. 

Dyrektor 

 

 

Dyrektor 

 

 

Przewodni 

czący zesp. 

przedm. 

Nauczyciele 

 

Dyrektor 

 

 

 

Dyrektor 

 

 

Rada 

Pedagogiczn

a 

 

 

K. 

Szyszkowski 

Dyrektor 

 

Pedagog 

 

Bibliotekarz 

Nauczyciele 

2022/2023 

 

 

IX 2022 

 

 

VI 2023 

 

 

2022/2023 

 

VIII 2022 

 

 

 

VI 2023 

 

 

VIII 2022 

 

 

 

 

VIII  2022 

 

 

 

2022/2023 

XI, I, IV  

 

2022/2023 
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3. Doradztwo zawodowe  

 
Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Prowadzenie 

preorientacji/ 

orientacji i 

doradztwa 

zawodowego. 

- Przygotowanie uczniów do wyboru 

dalszej drogi kształcenia 

- Spotkania z przedstawicielami 

szkół ponadpodstawowych  

- Udział w Giełdzie Szkół 

organizowanej przez Bibliotekę 

Pedagogiczną w Chełmie 

- Zapoznanie z informatorem szkół 

woj. lubelskiego 

- Spotkania z psychologiem (z PPP) 

uczniów kl. VIII SP – pomoc w 

podjęciu decyzji 

- prowadzenie preorientacji 

zawodowej w odd. przedszkolnych 

- prowadzenie orientacji zawodowej 

na zajęciach lekcyjnych w kl. IV-VI 

- zajęcia z doradztwa zawodowego w 

kl. VII i VIII SP  

- Badanie preferencji w zakresie 

wyboru szkoły i aspiracji uczniów i 

rodziców, analiza wyników 

Wychowawca 
kl. VIII 

Pedagog 

 
Wychowawca 

Pedagog 
Wychowawcy 

 

psycholog 

Pedagog 

 

Pedagog 

 

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

 Joanna 

Tatysiak 

 

2022/2023 

 

2022/2023 

 

III 2023 

 

2022/2023 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

 

4. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły 
 

 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1 Zapewnienie 

opieki na świetlicy 

szkolnej 

- Monitorowanie pracy świetlicy 

szkolnej w zakresie opieki nad 

uczniami. 

- Opracowanie Planu Pracy 

świetlicy, harmonogramu zajęć 

świetlicy, sprawozdania z pracy 

świetlicy. 

- Zapewnienie uczniom 

odpoczynku, zabawy, odrabiania 

lekcji zgodnie z planem zajęć 

świetlicy szkolnej. 

Dyrektor 

 

 

Wicedyrektor 

Justyna 

Staszewska 

 

Opiekunowie 

świetlicy 

2022/2023 

 

 

IX 2022 

VI 2023 

 

 

2022/2023 

 

 

 

2 Zapewnienie 

pełnej realizacji 

obowiązku 

szkolnego. 

- Kontrola obowiązku szkolnego, 

oraz rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci 6 letnich. 

- Analiza frekwencji uczniów i 

absencji nieusprawiedliwianych. 

- Podjęcie kroków wobec uczniów 

wagarujących zgodnie z Procedurami 

Dyrektor 

 

 

Pedagog 

 

Dyrektor 

Pedagog 

 IX 2022 

 

 

2 razy w 

półroczu 

2022/2023 

 

 

3 Kształtowanie 

postawy 

- Przygotowanie uczniów do 

aktywnego i świadomego 

Pedagog 

Nauczyciele 

IX 2022 
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obywatelsko – 

patriotycznej 

 

uczestnictwa w życiu 

demokratycznego społeczeństwa. 

Działalność SU. 

- Uczenie szacunku dla tradycji 

narodu, państwa, środowiska 

lokalnego i szkoły. 

- Poznanie historii i tradycji 

narodowej (hymn, symbole nar.) 

- Pogłębianie wiedzy o patronie 

szkoły św. Janie Pawle II  

- Uczenie szacunku wobec sztandaru 

szkoły i znajomości hymnu szkoły 

- Kształtowanie kultury języka 

- Przygotowanie do świadomego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym 

 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

 

5 Realizacja Progr. 

Wychowawczego-

Profilaktycznego 

szkoły  

- Zapoznanie uczniów i rodziców z 

Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym oraz opracowanie 

programów klasowych. 

- Omówienie współpracy z 

rodzicami w działaniach opiekuńczo-

wychowawczych. 

- Konsekwentne przestrzeganie zasad 

zachowania uczniów, motywowanie 

do właściwego zachowania, 

nagradzanie-współpraca 

wychowawców z pedagogiem. 

- Udział w programach 

profilaktycznych rekomendowanych 

i  we współpracy z Sanepidem 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Nauczyciele, 

Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy  

 

 

 

IX 2022 

 

 

 

IX 2022 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

6 Skuteczna praca 

n-li specjalistów 

- Działania opiekuńczo-

wychowawcze, współpraca z PPP, 

Policją, Dzielnicowym, Kuratorem, 

Sądem, OPS, Gminą, Pielęgniarką 

- Zapobieganie negatywnym 

zachowaniom uczniów. 

- Otaczanie opieką uczniów nie 

czujących się bezpiecznie w szkole 

oraz sprawiających problemy 

wychowawcze. 

Pedagog, 

psycholog 

Pedagog 

specjalny 

Nauczyciele 

 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

7 Pomoc materialna 

uczniom. 

- Zasiłki losowe w miarę 

posiadanych środków. 

- Zwolnienie ze składki na 

ubezpieczenie ucznia. 

- Dożywianie: obiady, 

- Stypendia socjalne,  wyprawki 

szkolne  

- Akcje charytatywne na rzecz 

potrzebujących. 

- zdalne nauczanie – wypożyczenie 

sprzętu  

Dyrektor 

 

Dyrektor 

 

 

Pedagog 

 

Nauczyciele 

Pedagog 

dyrektor 

2022/2023 

 

X 2022 

 

2022/2023 

2022/2023 

 

 

2022/2023 
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6. Bezpieczeństwo i zdrowy styl życia, odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznych 
 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1 Opieka 

zdrowotna 

- Współpraca z pielęgniarką szkolną, 

sprawozdania pielęgniarki o stanie 

zdrowia uczniów 

- Zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa w czasie lekcji, przerw 

śródlekcyjnych oraz innych zajęć i 

wycieczek szkolnych. 

- Zapoznanie rodziców z zasadami 

bezpieczeństwa obowiązującymi na 

terenie szkoły. 

- Dostosowanie stolików i krzeseł do 

wzrostu uczniów. 

- Zapewnienie miejsca do pozosta-

wiania podręczników i przyborów 

szkolnych uczniom klas I-III SP 

 

Dyrektor 

Pielęgniarka 

 

Nauczyciele 

 

 

Dyrektor 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

 

Dyrektor 

Wychowawcy 

 

 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

 

 

IX/X 2022 

 

 

IX 2022 

 

2022/2023 

 

 

 

3 Bezpieczeństwo 

w szkole, w 

drodze do i ze 

szkoły. 

- Przypomnienie reguł bezpieczeństwa 

- sala gimnastyczna, boisko, zasady 

bezpieczeństwa na zajęciach 

wychowania fizycznego, na 

korytarzach szkolnych. 

- Egzamin na kartę rowerową 

- Zatrudnienie  „Strażnika” na przejściu 

dla pieszych przed szkołą. 

- Analiza wypadków uczniów.  

- Opracowanie harmonogramów 

dyżurów n-li na korytarzach, stołówce, 

w szatni, świetlicy. 

- Opieka nad uczniami przy 

odprowadzaniu na autobus i w trakcie 

przewozu. 

- przestrzeganie zasad sanitarnych 

zgodnie z zaleceniami MZ i Sanepidu 

Wychowawcy 

Nauczyciele  

W- f 

 

 

Joanna Otkała 

Dyrektor 

 

A. Popek 

I. Mariańska 

T. Wolszczak 

 

Pracownik 

szkoły 

 

Nauczyciele  

Pracownicy 

szkoły 

IX 2022 

2022/2023 

 

 

 

V 2023 

1 IX 2022 

 

I, VI 2023 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

 

4 Upowszechnia 

nie wśród 

uczniów 

zdrowego stylu 

życia. 

- Kształtowanie postawy dbałości o 

własne zdrowie. 

- Wyrabianie nawyków higienicznych. 

- Kształtowanie sprawności fizycznej, 

odporności i hartu. 

- Kształtowanie osobowości ucznia w 

duchu umiejętności prospołecznych- 

Wdrażanie do różnych form 

aktywności fizycznej; wycieczki 

piesze, rowerowe. 

- Udział w akcjach z edukacji 

ekologicznej „Sprzątanie Świata”, 

„Dzień Ziemi”. 

- Pogadanki na temat negatywnych 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog 

pielęgniarka 

Nauczyciele 

N-le  w-f,  

 

Nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

G. Pawłowska 

Nauczyciele 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 
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skutków spożywania alkoholu i innych 

używek. 

Pielęgniarka  

 Bezpieczeństwo 

w Internecie 

- zabezpieczenie szkolnych 

komputerów przed wirusami i 

szkodliwym oprogramowaniem 

- blokowanie dostępu do treści 

niepożądanych dla uczniów 

- wskazywanie zalet i wad portali 

społecznych, komunikatorów i innych 

mediów społecznościowych 

W. Zera 

Nauczyciele  

Wychowawcy  

2022/2023 

 

 

 

7. Samorządność szkolna 

 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1 Stworzenie 

warunków do 

rozwijania 

samorządności 

uczniowskiej. 

- Demokratyczne wybory „Rzecznika 

Praw Ucznia”  

- Demokratyczne wybory Opiekunów 

Samorządu Uczniowskiego 

- Planowanie pracy SU,   

sprawozdania, spotkania z dyrektorem, 

opiekunami, pedagogiem 

- Wspólna organizacja imprez i 

uroczystości szkolnych, pozaszkolnych 

przez uczniów, SU (dyskoteki, apele, 

akademie i inne) 

- Organizacja i wspieranie akcji 

charytatywnych oraz współpraca z 

fundacjami 

- Prowadzenie gazetek ściennych 

„Samorząd Uczniowski” w obu 

budynkach szkoły  

- Organizacja i realizacja konkursów 

szkolnych we współpracy z Radą 

Rodziców i Dyrektorem. 

 

Opiekun SU 

 

Opiekun SU 

 

Opiekun SU 

 

 

Opiekun SU 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

Opiekun SU 

 

 

Nauczyciele 

SU 

IX 2022 

 

IX 2022 

 

IX 2022 

VI 2023 

 

2022/2023 

 

 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

8.  Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym  
 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzial

ni 

Termin Uwagi 

1 Efektywna 

współpraca z 

rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zebrania ogólne z rodzicami 

- Powołanie Rady Rodziców 

- Zebrania Dyrektora z prezydium RR 

- Pomoc Rady Rodziców w 

organizacji pracy szkoły 

(opiniowanie pracy nauczycieli, 

dokumentów, tworzenie programów 

wychowawczego i profilaktyki, 

organizacji uroczystości szkolnych i 

klasowych) 

- Pedagogizacja rodziców, 

Dyrektor 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Dyrektor 

Przewodniczący 

RR 

Dyrektor 

Rodzice 

 

 

Wychowawcy 

IX 2022 

IX 2022 

 

2022/2023 

 

 

IX 2022 

 

 

 

2022/2023 
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organizacja zebrań klasowych i 

kontakty indywidualne (osobiste i 

telefoniczne) 

- Zapoznanie rodziców  z dniami 

wolnymi od nauki szkolnej zgodnie z 

Kalendarzem Roku Szkolnego 

- Obecność rodziców na 

uroczystościach szkolnych,  

- Zawieranie kontraktów z rodzicami 

- Zajęcia otwarte dla rodziców 

- Włączanie rodziców w działania 

wychowawczo-opiekuńcze (opieka 

nad uczniami, wycieczki, dyskoteki, 

imprezy) 

- Wspieranie rodziców w 

pokonywaniu trudności w nauce ich 

dzieci, organizowanie spotkań z: 

policją, kuratorem, psychologiem, 

logopedą   

- Rozmowy indywidualne 

- Przekazywanie rodzicom informacji 

pisemnych dotyczących pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  

- Informowanie rodziców dzieci 6 

letnich o wynikach diagnozy 

przedszkolnej,  pomoc rodzicom w 

podjęciu decyzji o rozpoczęciu nauki 

przez dziecko. 

Dyrektor 

 

 

Wychowawcy 
 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Psycholog 

Nauczyciele 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

 

 

 

 

Pedagog 

Psycholog 

Pedagog 

specjalny 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

IX 2022 

 

 

 

 

2022/2023 
 

 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

 

2 Współpraca z: 

 UG Chełm 

 Wydział 

Promocji 

Gminy Chełm 

 CBiK Gminy 

Chełm 

 Biblioteka Ped. 

w Chełmie 

 Sanepid 

 Starostwo Pow. 

 Policja 

 WORD 

 PPP w 

Wierzbicy 

 Straż Pożarna 

 CHDK, MDK 

 LSCDN  

 MOSIR Chełm  

 Muzeum Ziemi 

Chełmskiej, 

twórcy ludowi 

 Parafia w 

Okszowie 

- Stypendia, poprawa bazy szkoły. 

- Lekcje biblioteczne, wystawy prac 

uczniów, wspólne uroczystości, 

wyjazdy do teatru, spotkania z 

twórcami i znawcami kultury,  

- Apele, akademie 

- Udział młodzieży w turniejach 

sportowych, konkursach 

artystycznych, przedmiotowych 

- Kierowanie uczniów na badania w 

związku z niepowodzeniami 

szkolnymi oraz wyborem dalszej 

drogi kształcenia.  

- Udział uczniów w spektaklach 

teatralnych, imprezach kulturalnych, 

- Akcja „Jabłko - cytryna” 

- Spotkania i zajęcia warsztatowe z 

pisarzami, prace w komisjach 

konkursowych 

- Występy uczniów:  

Dzień Niepodległości, Jasełka, 3 Maj 

Święto uchwalenia Konstytucji, 

uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 2022/2023 

- Msza na rozpoczęcie i zakończenie 

roku szkolnego 

Dyrektor 

 

Dyrektor 

 

 

Nauczyciele 

Nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

J. Tatysiak 

Nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

Dyrektor 

2022/2023 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

IX 2022 

VI 2023 
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3 Promocja szkoły – 

wykreowanie 

pozytywnego 

obrazu szkoły w 

środowisku. 

- Publikacje w prasie lokalnej 

- Prowadzenie Kroniki szkoły 

- Strona internetowa  szkoły 

- Prezentacje form scenicznych na 

przeglądach artystycznych, 

muzycznych i konkursach, zawodach 

gminnych, powiatowych i innych. 

Nauczyciele 

I. Mariańska 

E. Skiba 

W. Zera 

A. Lepionka 

A. Grzywa-

czewska 

Nauczyciele 

2022/2023 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

2022/2023 

 

 

 

9. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 
 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1 Podnoszenie 

kwalifikacji 

- Podnoszenie kwalifikacji w ramach 

studiów podyplomowych. 

- Udział nauczycieli w różnych 

formach doskonalenia zawodowego 

Dyrektor 

 

Nauczyciele 

 

2022/2023 

 

2022/2023 

 

 

 

2 

 

 

 

Wewnątrzszkol

ne doskonalenie 

nauczycieli 

 

 

- Organizowanie lekcji koleżeńskich 

oraz otwartych 

- Zdobywanie kolejnych stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli 

- Organizowanie szkolenia Rad Pedag. 

- Współpraca z LSCDN 

- Diagnoza potrzeb nauczycieli w 

zakresie doskonalenia (ankieta) 

- Opracowanie Planu Doskonalenia 

Zawod. n-li na rok szk. 2022/2023 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

 

A. Jaroszek 

 

A. Jaroszek 

A. Grzywa-

czewska 

 

2022/2023 

 

2022/2023 

 

2022/2023 

2022/2023 

2022/2023 

 

IX 2022 

 

3 Praca w 

zespołach 

nauczycieli 

- Powołanie zespołów nauczycieli, 

wybór przewodniczących 

- Opracowanie planów pracy zespołów, 

spotkania, prowadzenie dokumentacji 

pracy zespołów, sprawozdania 

Dyrektor 

Przew. zesp. 

Przew. 

zespołów 

Nauczyciele 

IX 2022 

 

2022/2023 

 

VI 2023 

 

 

10.  Poprawa bazy szkoły 
 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1 Ulepszanie bazy 

szkoły. 

- Usuwanie usterek w salach 

lekcyjnych we wszystkich 

budynkach szkoły 

- Malowanie sali lek. nr 15 i sali 

świetlicy  w bud. 1 

- Wymian drzwi w szatni przy sali 

gimnastycznej 

- Wymiana dwóch umywalek z 

zabudową w bud. 1 

- naprawa ogrodzenia placu zabaw 

- naprawa i wymiana 

uszkodzonych elementów 

wyposażenia placu zabaw 

    Dyrektor 

 

 

Dyrektor 

 

Dyrektor 

 

Dyrektor 

 

Dyrektor 

Gmina Chełm 

VIII 2022 

 

VII/VIII 2022 

VII 2022 

 

 

VIII 2022 

 

 

VII 2022 

 

VIII 2022 

 

2 Bezpieczne i 

higieniczne 

warunki nauki i 

zabawy 

- Kontrola obiektów szkolnych, 

sporządzenie protokołów 

pokontrolnych 

- Przestrzeganie zasad bhp podczas 

zabaw na świeżym powietrzu 

Dyrektor 

Społ. Inspektor 

Pracy  

Dyrektor 

Nauczyciele  

VIII 2022 

 

IX 2022 

2022/2023 
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3 Troska o 

czystość i 

estetykę 

pomieszczeń 

oraz otoczenia 

szkoły. 

- Bieżąca aktualizacja gazetek 

- Dbałość o kwiaty 

- Dbanie o czystość boiska 

szkolnego, drogi dojazdowej i 

wokół szkoły  

- Organizacja konkursu na 

„Najładniejszą salę lekcyjną” we 

współpracy z RR i SU 

- Dekoracja korytarzy i klas  

Nauczyciele 

 

Pracownicy 

szkoły 

 

Wychowawcy 

Dyrektor 

SU, RR 

Nauczyciele 

2022/2023 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

 

2022/2023 

 

  

11.  Pamięć o patronie szkoły 
 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Przygotowanie  

uroczystości Dnia 

Patrona 

- Przygotowanie części artystycznej 

- Przygotowanie dekoracji na 

uroczystość 

- Msza św. w kościele w Okszowie, 

spotkanie na sali gimnastycznej 

połączone z częścią artystyczną. 

A. Gałan 

E. Skiba 

 

X 2022 

 

 

 

2. Organizacja 

konkursów 

poświęconych 

postaci Patrona  

- Organizacja konkursu plastycznego 

związanego z postacią Jana Pawła II 

 

Anna Gałan 

S. Wierzbicka-

Warchałowska 

E. Suszko 

IV/V 2023  

  


