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PLAN PRACY SZKOŁY IM. JANA ADAMA MAKLAKIEWICZA 

Rok szkolny 2021/2022 

Klasy I – VI 

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęd edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadao 
programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 
poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięd duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej 
pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeostwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
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Częśd I. 

Realizacja kierunków polityki oświatowej paostwa 
 

Kierunki polityki 
oświatowej 
paostwa 
2021/2022 
- cele ogólne 

 

Zadania wynikające 
z realizacji celów 

 

Sposób realizacji 
- działania 

 
Termin 

 
Odpowiedzialny 

 
Uwagi 

 
Wspomaganie przez 
szkołę wychowawczej 
roli rodziny 
 
 
 
 

 

Właściwa organizacja 
zajęd edukacyjnych -
wychowanie do życia 
w rodzinie oraz 
realizację zadao 
programu 
wychowawczo-
profilaktycznego. 

 

 Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach - 
wychowanie do życia w rodzinie 

 Realizacja zadao programu wychowawczo-
profilaktycznego 

 
 

Cały rok 

 
 

wychowawcy,  
nauczyciele wdż 

 

 

 
Wychowanie do 
wrażliwości na 
prawdę i dobro 

Kształtowanie 
właściwych postaw 
szlachetności, 
zaangażowania 
społecznego i dbałości 
o zdrowie. 

 

 Propagowanie idei wolontariatu, udział w akcjach 
wolontariackich 

 Współpraca z drużynami zuchowymi i harcerskimi 

 
 

Cały rok 

 
 

wychowawcy klas I-VI 
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Działanie na rzecz 
szerszego 
udostępnienia 
kanonu edukacji 
klasycznej 

Wprowadzenie w 
dziedzictwo 
cywilizacyjne Europy. 

 Organizacja Dnia europejskiego  
 Przygotowanie Dnia Języków Obcych 
 Poznawanie idei i symboli Unii Europejskiej 

 
Wrzesieo,  
maj 
 
 
 

 

Nauczyciele języków 
obcych, wychowawcy 
klas I-VI 
Nauczyciele geografii 

 

Działania na rzecz 
edukacji 
patriotycznej, 
nauczania historii 
oraz poznawania 
polskiej kultury, w 
tym osiągnięd 
duchowych i 
materialnych. 

 Obchody świąt narodowych (11 listopada, 1,2,3 Maja) 

 Realizacja projektu edukacyjnego „Kokosza, grosz do 
grosza” w klasie 4d 

 Realizacja projektów edukacyjnych „Z kulturą mi do 
twarzy”, „Kreatywne prace plastyczne” przez klasy 
drugie 

 Inicjowanie patriotyzmu lokalnego  
- obchody rocznicy Bitwy Mszczonowskiej 
- wizyty w Domu Rodziny Maklakiewiczów i 

Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 
- realizacja innowacji „Mszczonów – moja mała 

Ojczyzna” przez klasę I b i I c 

 Wycieczki realizowane w ramach obszarów 
edukacyjnych „Poznaj Polskę”: 

- Śladami Polskiego Paostwa Podziemnego, 
- Śladami Kardynała Stefana Wyszyoskiego, 
- Kultura i dziedzictwo narodowe, 
- Największe osiągnięcia polskiej nauki 

 

 Organizacja konkursów  

 
Cały rok 

Nauczyciele, 
wychowawcy 
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Podnoszenie jakości 
edukacji poprzez 
działania 
uwzględniające 
zróżnicowane 
potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne wszystkich 
uczniów 

Zapewnienie 
wsparcia 
psychologiczno-
pedagogicznego, 
szczególnie 
w sytuacji kryzysowej 
wywołanej pandemią 
COVID-19 w celu 
zapewnienia 
dodatkowej opieki i 
pomocy. 
 
Wzmocnienie 
pozytywnego klimatu 
szkoły oraz poczucia 
bezpieczeostwa. 

 Przeprowadzenie diagnozy „Skala wpływu covid-19 i 
izolacji domowej na dzieci i młodzież” 

 Organizacja zajęd z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 

 Reintegracja zespołów klasowych po powrocie do 
szkoły 

 Wycieczki integracyjne 

 Przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego 
obowiązującego w szkole 

 

Wrzesieo 
 
 
Cały rok 
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 Roztropne korzystanie 

w procesie kształcenia z 
narzędzi i zasobów 
cyfrowych oraz metod 
kształcenia 
wykorzystujących 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne. 

 

 

 organizacja spotkao edukacyjnych 
poświęconych  bezpiecznemu korzystaniu z 
Internetu 

 przestrzeganie zasady nieużywania urządzeo 
mobilnych i telefonów w przestrzeni szkolnej 

 przypomnienie rodzicom i uczniom o zasadach 
korzystania z mediów społecznościowych (konto 
może utworzyd osoba, która ukooczyła co 
najmniej 13 lat) 

 
wg potrzeb 

psycholog szkolny, pedagog 
szkolny 

 

Wzmocnienie edukacji 
ekologicznej 

Rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za 
środowisko naturalne 

 Realizacja innowacji „Eko emocje” w 
klasach III 

 Udział w akcjach ekologicznych  

 Segregowanie odpadów na terenie klas i 
szkoły 

 Zbiórka korków, zużytych tuszy do drukarki 

cały rok   

 
 

Częśd II. 

Realizacja kierunków rozwoju szkoły wyznaczonych w koncepcji pracy szkoły uwzględniających realizację wniosków i rekomendacji z nadzoru 

pedagogicznego z poprzedniego roku   
 

Wnioski i rekomendacje z nadzoru 
pedagogicznego 
Zadania wynikające z wniosków 
przeprowadzonego nadzoru 
pedagogicznego 

Sposób realizacji 
- działania 

Termin Odpowiedzialny Uwagi 

 

Wspomaganie uczniów, by stali się 
autorami procesu swojego uczenia się 

 Przeprowadzenie badania stylów uczenia się w 
klasach (wychowawcy) 

 Przedstawienie rodzicom wniosków 

 Uczenie uczniów tworzenia notatek ułatwiających 
zapamiętywanie 

 

Cały rok 
 

Wychowawcy klas I-III,  
IV- VI, 
rodzice 
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Realizacja podstawy programowej 
 
Ocena realizacji podstawy 
programowej 

 Przypomnienie zasad oceniania 
wewnętrznego 

 Zaktualizowanie wiedzy i umiejętności 
nauczycieli w zakresie formułowania 
wymagao edukacyjnych 

 Wdrażanie zasad oceniania 
kształtującego (cele, kryteria sukcesu, 
informacja zwrotna) 

 Doskonalenie pracy zespołowej 
uczniów ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na strategię uczenia się we 
współpracujących grupach (każdy uczeo 
ma do wykonania zadania, bez którego 
grupa nie może osiągnąd celu) 

 wykorzystanie  formy zdalnej do prowadzenia 
zajęd  z zakresu nauczania indywidualnego i 
długiej choroby ucznia 

 
Cały rok 

 
Nauczyciele klas I-VI 

 

Motywowanie uczniów do nauki w 
warunkach szkolnych 

 reintegracja klas (wyjścia, wycieczki, 
wyjazdy) 

 odbudowywanie u uczniów aktywnej 
postawy oraz pozytywnego nastawienia 
do życia i obowiązków szkolnych 

 wspieranie uczniów w radzeniu sobie z 
problemami emocjonalnymi oraz w 
relacjach z rówieśnikami i dorosłymi 

 praca nad tolerancją i szacunkiem w 
stosunku do innych osób 

 praca nad poprawą komunikacji oraz 
kulturą języka uczniowskiego 

 angażowanie uczniów w pracę na rzecz 
innych poprzez wolontariat i akcje 
charytatywne 

Cały rok   
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Bezpieczne korzystanie z sieci  praca nad zmniejszeniem aktywności w 
przestrzeni wirtualnej na rzecz relacji 
między uczniami 

 praca nad higieną pracy z komputerem 

 uwrażliwianie uczniów na zagrożenia 
związane z korzystaniem z sieci 

   

 

Częśd IV. 
 

Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych 

Miesiąc Nazwa uroczystości lub 
imprezy szkolnej 

Proponowana forma 
 

 

Odpowiedzialny za 
organizacje uroczystości – 

główny koordynator 

Nauczyciele 
do współpracy 

Odpowiedzialny za 
przygotowanie notatki 
na stronę internetową, 

do prasy lub kroniki 
szkolnej (zawsze na 

drugi dzieo po 
uroczystości) 

Szczegółowa 
data 

wydarzenia 

Uwagi 

 

IX 
82 Rocznica Bitwy 
Mszczonowskiej 
z 11 września 1939 r. 
Oddanie czci bohaterskim 
Strzelcom Kaniowskim, 
którzy odbili Mszczonów 
z rąk hitlerowskich. 

- gazetka na korytarzu 
- pogadanki na lekcjach 
historii 

I. Lipioska, J. Wożniak Nauczyciele 
historii 

J. Woźniak wrzesieo  

IX Konkurs plastyczny 

„Pierwsza strona 

zeszytu 

przedmiotowego” 

i "Twórcza etykieta na 

drzwi swojej klasy" 

- konkursy plastyczne 

dla kl. IV-VI 

M. Sokołowska  M. Sokołowska wrzesieo  
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IX 

Bezpieczeostwo dzieci w 
drodze do 
i ze szkoły oraz na jej 
terenie. 

- pogadanki, gazetki 
- spotkania z 
policjantem 

 Wychowawcy klas 
I - VIII 

 wrzesieo  

IX Międzynarodowy Dzieo 
Kropki 

- Oglądanie filmu o 
historii Vashti 
- wysłuchanie wiersza 
tematycznego, 
Wykonanie pracy 
plastycznej itp. 

- realizacja projektu 
- organizacja przebiegu 
dnia wg uznania 
wychowawcy 

Wychowawcy klas  Wychowawcy klas 15.09.2021r.  

IX Europejski Dzieo 
Języków Obcych 

- dzieci zakładają 
ubrania w kolorze flag 
- lekcje poświęcone 
kulturze i tradycjom 
różnych kultur 
europejskich 

 Nauczyciele 
języków 
obcych, 
wychowawcy 

M. Cybulska 27.09.2021r.  

IX Beatyfikacja 
kard. Stefana 
Wyszyoskiego 

- konkurs wiedzy 
- konkurs plastyczny 

 Katecheci  E. Fedorowicz 24.09.2021  
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X Światowy dzieo 

uśmiechu 
- organizacja przebiegu 
dnia wg uznania 
wychowawcy 
- plakaty 

Wychowawcy klas   Wychowawcy klas 2.10.2021r.  

X Światowy dzieo tabliczki 
mnożenia 

- przeprowadzenie 
konkursu ze znajomości 
tabliczki mnożenia 
- wykonanie plakatów 

M. Chałek, M. 
Jakubiak,  
A. Badowska 

nauczyciele 
matematyki 

M. Chałek, M. Jakubiak,  
A. Badowska  

01.10. 2021r.  

X Światowy dzieo drzewa - prezentacja, plakaty 
- pogadanki 

K. Łapioska wychowawcy klas K. Łapioska 10.10.2020r.  

X CODE WEEK - organizacja przebiegu 
dnia wg uznania 
nauczyciela informatyki 
w klasach IV 

 Nauczyciele 

informatyki 

edukacji 

wczesnoszkolne 

M. Woźniak 10- 
25.10.2020r. 

 

 

X 
 
Dzieo Edukacji 
Narodowej 

wolne      

X 
 
 
 

IV 

Projekty czytelnicze Realizacja projektów: 
- bibliotecznych 
- pasowanie uczniów 
klas pierwszych na 
czytelnika biblioteki 
szkolnej 

 
- Czytam z klasą lekturki 
spod chmurki 
w klasach Ib, Ic 

E.Biokowska, 
 

E. Grzybowska 
 

Wychowawcy klas Ib, Ic 

 Wychowawcy klas Ib, Ic   
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XI Olimpiada ekonomiczna - międzyszkolny konkurs 

wiedzy ekonomicznej 
dla klas III-IV ( online ) 

B. Oracz, M. Malowaniec,  B. Oracz, M. Malowaniec listopad  

XI Międzynarodowy 
Konkurs Informatyczny 
Bóbr 

- konkurs dla kl. IV a, IV 
b, IV c 

 Nauczyciele 
informatyki 

 listopad  

XI Zaduszki poetyckie - pogadanki klasowe 
- wspomnienie sławnych 
Mszczonowian 

 Wychowawcy klas 

IV-VI 

 listopad  

XI Ogólnopolska Olimpiada 

z języka Angielskiego 

- konkurs 

przedmiotowy 

    listopad  

XI Dzieo Jeża - pogadanka, 

prezentacja, plakat o 

zagrożonym gatunku 

 Wychowawcy klas 

I - IV 

 listopad  

XI Święto Niepodległości - prezentacja dla 

poszczególnych klas 

- dekoracja na  korytarzu 

- lekcje wychowawcze 

 Wychowawcy 

klas,  nauczyciele 

historii 

B. Pietrzyk listopad  

XI Dzieo Tolerancji - organizacja przebiegu 
dnia wg uznania 
wychowawcy 

Wychowawcy klas I-VI  Wychowawcy klas I-VI listopad  
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XI Dzieo Praw Dziecka - Poznanie praw dziecka 

– prezentacja 
multimedialna 
- organizacja przebiegu dnia 
wg uznania wychowawcy 

 Wychowawcy klas 
I-VI 

B. Szustkiewicz listopad  

XI Zabawa andrzejkowa, 
wieczór wróżb w 
klasach 

- wróżby i 
przepowiednie 
- oglądanie prezentacji 
multimedialnej o 
obrzędach i tradycji 
Andrzejek 

Wychowawcy klas I-VI  Wychowawcy klas I-VI listopad  

XII Mikołajki - dzieo w czapeczkach, 
- dzieo bez pytania, 
- organizacja przebiegu  
dnia wg uznania 
wychowawcy klasy, 

Wychowawcy klas  Wychowawcy klas grudzieo  

 

XII 
Organizacja „Dnia 
bez  agresji i 
przemocy w szkole” 
w kl. I-VIII 

- zintensyfikowanie 
działao w kierunku 
zapobiegania agresji 
słownej dzieci i 
dorosłych 
- konkursy plastyczne, 
gazetki tematyczne, 
- pogadanki, 

Aronowska M. Kociszewska B. 
M. Cybulska, J. 
Sawicki, K. 
Michalczyk, A. 
Niewiadomska 

M. Aranowska grudzieo  

XII IV Międzyszkolny konkurs 
„Karta świąteczna z 
życzeniami w 
językach  obcych dla 
klas I- VIII” 

- opracowanie i 
przeprowadzenie 
konkursu 

N.Pilc- Szapski, E.Zabłocka, 
M.Dobrzyoska, Sobiecka- 
Pietras G., K. Michalczyk 

 Sobiecka-Pietras G. grudzieo, 
kwiecieo 
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XII 
 
Boże Narodzenie/Wigilia 

- dekoracja klas i szkoły 
- zapoznanie z 
tradycjami Świąt Bożego 
Narodzenia 
- Śpiewanie kolęd 

 Katecheci, 
wychowawcy klas 

 grudzieo  

I Udział w WOŚP - organizacja i 
przygotowanie 
kawiarenki, występów 
artystycznych uczniów 
naszej szkoły 

 Opiekunowie SU, 
wolontariusze, 
wszyscy 
nauczyciele uczący 
w naszej szkole 

 styczeo  

I Dzieo Babci i Dziadka - Przygotowanie 
upominków 
- Nauka wierszy i 
piosenek 
- pisanie życzeo 

Wychowawcy klas I - III  Wychowawcy klas I - III 21, 22. 
01.2022 

 

II Dzieo Bezpiecznego 
Internetu 

- organizacja przebiegu 

dnia wg uznania 

nauczyciela dla kl. IV 

   9.02.2022  

 

II 
Szkolne „Walentynki” - poczta walentynkowa Samorząd Uczniowski, 

wychowawcy klas 
Samorząd 
Uczniowski, 
wychowawcy klas 

Samorząd Uczniowski 14.02.2022r.  
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III Światowy Dzieo Zespołu 

Downa 

- dzieo kolorowej 

skarpetki 

 Klasy integracyjne 

i specjalne 

U. Błooska 21.03.2022r.  

III Wielkanoc Tradycje i zwyczaje 

wielkanocne – oglądanie 

prezentacji i filmów dla 

dzieci 

Wychowawcy klas I – III, 
IV-VI 

 Wychowawcy klas 30 – 31 . 
03.2022 

 

IV Miesiąc kultury 
zdrowotnej 

- pogadanki i konkursy 
czystości osobistej 
- dekoracja klas i szkoły. 

 Samorząd 
Uczniowski, 
Pielęgniarka 
szkolna, 
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

 kwiecieo  

IV Międzynarodowy Dzieo 
Ziemi 

 -organizacja przebiegu 
dnia wg uznania 
wychowawcy 
- konkurs „Drugie życie 
odpadów – zabawka 
własnego projektu” 

Wychowawcy klas III-VI K. Łapioska Wychowawcy klas III-VI 22.04.2022r.  
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V 

Rocznica Konstytucji 3 
maja 

- dekoracja szkoły i klas 
- stosowne lekcje 
historii, j. polskiego, 
godzin do dyspozycji 
wychowawcy 

Nauczyciele historii Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

historii,  

j. polskiego 

 maj  

V Dzieo bez komputera - dzieo bez używania 
komputera 

Wychowawcy klas V Nauczyciele 

przedmiotowi 

 3.05.2022r.  

V 
 
VI 

Dzieo Rodziny 
 
 

- spotkania w klasach 
- przygotowanie laurek i 
życzeo  

- nauka piosenki  
Poznanie praw dziecka – 
prezentacja 
multimedialna 

 

Wychowawcy klas I – III, 
IV-VI 

Wychowawcy 
klas I-VI 

Wychowawcy klas I – III, 
IV-VI 

maj, czerwiec 
2022r. 

 

VI Bezpieczne wakacje - pogadanki 
- filmy edukacyjne 
- spotkania z 
policjantem 

Wychowawcy klas   czerwiec 2022  

 
 
        Klasy VII-VIII 

 

Kierunki polityki 
oświatowej paostwa 
2021/2022 - cele 
ogólne  

Zadania wynikające z 
realizacji celów  

Sposób realizacji  
- działania  

Termin  Odpowiedzialny  Uwagi 

  Wspomaganie 
przez szkołę 

 Właściwa organizacja 
zajęd edukacyjnych - 

 Organizacja zajęd edukacyjnych: wychowanie 
do życia w rodzinie  

 Cały rok  
  

 Jolanta Korcz,   
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wychowawczej roli 
rodziny    

wychowanie do życia 
w rodzinie oraz 
realizację zadao 
programu 
wychowawczo- 
profilaktycznego. 
   

 Realizacja zadao programu wychowawczo-
profilaktycznego  

  
Cały rok  

 Wychowanie do 
wrażliwości na 
prawdę i dobro. 
Kształtowanie 
właściwych postaw 
szlachetności, 
zaangażowania 
społecznego i 
dbałości o zdrowie.  
   
   
   

 Kształtowanie 
właściwych postaw 
szlachetności, 
zaangażowania 
społecznego i dbałości 
o zdrowie. 

WYCHOWANIE-FIZYCZNE:  

 Udział w projekcie ,,Szkolny Klub Sportowy" 
organizowany przez Ministerstwo Kultury 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu,  

 Udział w projekcie ,,Aktywny powrót do 
szkoły" - Sport Kluby organizowany przez 
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu,  

 Udział w Międzyszkolnych Igrzyskach Powiatu 
Żyrardowskiego,  

 Organizacja wewnątrzszkolnych zawodów w 
piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę  

 
WOLONTARIAT: 

 Tydzieo Tolerancji, Życzliwości i pozdrowieo 

 20 listopada Konwencja o prawach dziecka. 

 Zbiórka żywności w ramach akcji „Szlachetna 
Paczka” 

 Międzynarodowy Dzieo Wolontariusza 

 Pieczenie pierników z uczniami objętymi 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

 Dzieo Kolorowej Skarpetki 

 Światowy Dzieo Osób Niepełnosprawnych 

 Zbiórki charytatywne 

 Kiermasze 
 

 Współpraca z biblioteką 

Cały rok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad  
 
listopad 
 
Listopad 
 
grudzieo  
Grudzieo 
 
 
 
Marzec 
Czerwiec 

Nauczyciele wychowania 
fizycznego  
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Małgorzata Sokołowska 
Beata  Szustkiewicz 
Edyta Fedorowicz 
Anna Matyjas 
Monika Oskiera 
Katarzyna Ciszewska 
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 Współpraca ze świetlicą szkolną 

 Współpraca z fundacją „Uśmiech Dziecka” 
 
 
TEMATYCZE TYGODNIE:   
WRZESIEO – tydzieo kreatywności  
PAŹDZIERNIK – tydzieo tolerancji  
LISTOPAD – tydzieo życzliwości  
GRUDZIEO – tydzieo tradycji bożonarodzeniowych  
STYCZEO – tydzieo dobroci 
MARZEC – tydzieo książki  
KWIECIEO – tydzieo ekologiczny i promocji zdrowia  
MAJ – tydzieo dookoła Polski  
CZERWIEC – tydzieo sportu  
 

 
 
Cały rok w ramach 
potrzeby 
 
 
Cały rok 

 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele, 
wychowawcy 
   
   
   
   
   
 

  Działanie na rzecz 
szerszego 
udostępnienia 
kanonu edukacji 
klasycznej, 
wprowadzenia w 
dziedzictwo 
cywilizacyjne 
Europy, edukacji 
patriotycznej, 
nauczania historii 
oraz poznawania 
polskiej kultury, w 
tym osiągnięd 
duchowych i 
materialnych  

Działania na rzecz 
edukacji 
patriotycznej, 
nauczania historii 
oraz poznawania 
polskiej kultury, w 
tym osiągnięd 
duchowych i 
materialnych.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HISTORIA:  

 76 Rocznica Powstania Warszawskiego: 
pogadanka na godzinach z wychowawcą i 
lekcje historii.  

 Narodowe Święto Niepodległości: pogadanki 
na godzinach do dyspozycji wychowawców i 
lekcjach historii, dekoracja klas, lekcje 
wychowawcze, gazetki szkolne  

 Narodowy Dzieo Pamięci Żołnierzy Wyklętych: 
pogadanki na godzinach do dyspozycji 
wychowawców i lekcjach historii, dekoracja 
klas, lekcje wychowawcze  

 122 rocznica urodzin patrona szkoły – 
Jana Adama Maklakiewicza: pogadanki na 
godzinach do dyspozycji wychowawców, 
dekoracja klas,  

 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja: 
pogadanki na godzinach do dyspozycji 
wychowawców i lekcjach historii, dekoracja 
klas, lekcje wychowawcze, gazetki szkolne   

   
   
IX/ X 2021  
   
   
XI 2021  
   
   
                    
   
III 2022  
   
   
   
   
XI 2021  
   
   
   
V 2022  

   
   
wychowawcy klas VII-VIII, 
nauczyciele historii  
   
wychowawcy klas VII-VIII, 
nauczyciele historii, 
Iwona Lipioska  
   
   
wychowawcy klas VII-VIII, 
nauczyciele historii  
   
   
   
wychowawcy klas VII-
VIII,  
   
   
wychowawcy klas VII-VIII, 
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 WYJAZDY EDUKACYJNE:  

 Sochaczew, Żelazowa Wola, Nieborów   

 Centrum pieniądza, Muzeum Powstania 
Warszawskiego  

 
ZAJĘCIA DODATKOWE  

 Koło historyczne dla klasy VII  
  
KONKURSY:  

 Konkurs kuratoryjny   

 Konkurs historyczny Archimedes.Plus  
 

POLSKI:  
   
KONKURSY:  

 kuratoryjny z języka polskiego  

 recytatorski   

 ortograficzny MISTRZ ORTOGRAFII  

 znajomości lektur MISTRZ LEKTUR   

 pisania MISTRZ PIÓRA   
         kl. 7 (opowiadanie)  
         kl. 8 (rozprawka)  
   
ZAJĘCIA W RAMACH GDDD:  

 zajęcia rozwijające zainteresowania z języka 
polskiego kl. 8  

 zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kl. 
8  
 

WYJAZDY EDUKACYJNE  

 wycieczka edukacyjna „Poznaj Polskę” w 
ramach programu „Polski Ład”  

 wycieczka edukacyjna w ramach programu 

   
   
   
   
 
  
IX  
  
 
  
Cały rok   
  
  
Wg harmonogramu   
  
  
 
  
Wg harmonogramu  
III 2022  
IV 2022  
V 2022  
 
IV 2022  
   
   
   
IV-V 2022  
   
   
   
   
  
  
   

nauczyciele historii, 
Janina Woźniak  
   
   
  
  
Janina Woźniak  
Iwona Lipioska  
  
  
  
Iwona Lipioska  
  
 
Nauczyciele historii  
  
  
  
  
  
  
 
Ewa Pawłowska  
Beata Pietrzyk  
Ewa Pawłowska  
Beata Pietrzyk  
Emilia Mirocha  
Beata Pietrzyk  
   
   
Beata Pietrzyk  
 
E. Mirocha  
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Wprowadzenie w 
dziedzictwo 
cywilizacyjne Europy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Polski Ład” - „Śladami kardynała Stefana 
Wyszyoskiego”  

 wycieczka edukacyjna w ramach programu 
„Polski Ład” – Kultura i dziedzictwo narodowe 
(Zamek Królewski, Łazienki, Wilanów)  

 Śladami bohaterów „Kamieni na szaniec”  
  
 

 spektakle:  
„Chłopcy z Placu Broni”  
„Kino vs Teatr”  
„Opowieśd wigilijna”  
„Ania z Zielonego Wzgórza”  
„Wirtualna pułapka” (profilaktyczny)  
„Holmes”  
„Mały Książę”  
   
EDUKACJA JĘZYKOWA:  
  
 Dzieo języków obcych   
 Gazetki na korytarzach dotyczące nauki 

języków obcych    
  
KONKURSY:  

 Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus  

 konkurs gminny z języka angielskiego 
 

 konkurs szkolny „Najpiękniejsza kartka 
świąteczna”  

   
PROJEKTY:  
 Skarby i tradycje Anglii  
 Skarby i tradycje Stanów Zjednoczonych   
 Postcrossing – wymiana pocztówek  

   

IX/X 2021  
   
   
   
   
   
V 2022  
   
   
IX/X 2021  
   
terminy po ustaleniu 
z organizatorami  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
   
Ewa Pawłowska  
   
   
Ewa Pawłowska  
   
   
   
   
   
Bogusława Jabłooska  
   
  
Nauczyciele języka 
polskiego  
   
   
   
   
   
   
   
Nauczyciele języków 
obcych  
Gabriela Czarnecka  
  
  
 
Grażyna Sobiecka - 
Pietras 
Małgorzata Cybulska 
Monika Oskiera 
Nauczyciele języków 
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Wprowadzenie w 
dziedzictwo 
cywilizacyjne Europy. 

CHEMIA:  
 Konkurs kuratoryjny z chemii  
 Szkolny konkurs z chemii  

  
MATEMATYKA:  
 Światowy dzieo tabliczki mnożenia  
 Zajęcia rozwijające dla klas 7  

 
KONKURSY  
 Kangur, konkurs matematyczny   

  
GEOGRAFIA: 
KONKURSY: 

 Ogólnopolskiego Ekologicznego oraz 
Geologicznego 

 Konkurs kuratoryjny 

 Konkurs szkolny o UE 
 
PROJEKTY: 

 projekt edukacyjny: "Cudze chwalicie, swego 
nie znacie" 

 
 
PLASTYKA: 
KONKURSY: 

 tydzieo kreatywności 

 konkursy plastyczne 

 dekoracja holu, gazetki ścienne, oprawa 
plastyczna apeli i uroczystości szkolnych 

 prowadzenie bloga „Planeta plastyki” 
 
PROJEKTY: 

 Międzynarodowy projekt „Kreatywne prace 
plastyczne” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugie półrocze  
Wg harmonogramu 
 
 
 
Drugie półrocze  
 
 
 
 
 
wrzesieo 
Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny 

obcych 
  
  
Małgorzata Cybulska  
  
Gabriela Czarnecka  
  
  
Anna Sawicka  
Anna Sawicka  
  
 
Nauczyciele matematyki   
Monika Chałek  
  
 Nauczyciele matematyki 
 
  
 
 
Katarzyna Malinowska 
  
 
 
 
 
Katarzyna Malinowska 
 
Nauczyciele,wychowawcy 
 
 
M. Sokołowska 
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ZAJĘCIA DODATKOWE: 

 „Plastyka bez granic” – grupa młodsza 

 „Kreatywna plastyka” – grupa starsza 
 

 
 
 
Cały rok szkolny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wzmocnienie 
edukacji 
ekologicznej w 
szkołach. Rozwijanie 
postawy 
odpowiedzialności 
za środowisko 
naturalne.  

    Udział w ogólnopolskiej akcji “Tusz do paki”  
 

  Projekt “EKO - SZKOŁA 2022” - działania 
projektowe:   
- Klasowa Wigilia bez plastiku  
- Sprzątanie świata  
- Zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska  
- Gazetki na holu szkoły z zakresu ochrony 
środowiska  
- Wycieczka przyrodnicza  

  
 
 
Cały rok 

M. Sokołowska 
(wolontariat)  
 
Gabriela Czarnecka 

 

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

 Zapewnienie 
wsparcia 
psychologiczno- 
pedagogicznego, 
szczególnie 
w sytuacji kryzysowej 
wywołanej pandemią 
COVID-19 w celu 
zapewnienia 
dodatkowej opieki i 
pomocy. 
Wzmocnienie 
pozytywnego klimatu 

 Wsparcie psychologiczno – pedagogicznego 
wszystkim uczniom z uwzględnieniem 
zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych  

 Przeprowadzenie diagnozy „Skala wpływu 
covid-19 izolacji domowej na dzieci i młodzież” 

 Reintegracja zespołów klasowych po powrocie 
do szkoły 

 Wycieczki integracyjne 
 

Cały rok  
 
 
 
Wrzesieo 
 
 
Wrzesieo 
 
Cały rok 
  
  
  

Pedagog, psycholog  
  
  
  
  
 
 
Wychowawcy 
 
wychowawcy 
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   szkoły oraz poczucia 
bezpieczeostwa. 

  
 

  Roztropne 
korzystanie w 
procesie kształcenia 
z narzędzi i zasobów 
cyfrowych oraz 
metod kształcenia 
wykorzystujących 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne.  
   

    Poznanie i wykorzystanie w nauce narzędzi 
cyfrowych  

 Udział w zajęciach z wykorzystaniem 
technologii informacyjnej  

 Przypomnienie zasad bezpiecznej i 
odpowiedzialnej pracy z wykorzystaniem 
technologii cyfrowych  

 Udział w ogólnopolskiej inicjatywie „Dzieo 
bezpiecznego Internetu”  

 Konkursy i projekty informatyczne:  

 udział w projekcie Centrum Mistrzostwa 
Informatycznego,  

 Realizacja grantu #SuperKoderów  

 Krajowe i międzynarodowe 
projekty eTwinning,  

 Kurs informatyczny (dla uczniów) InstaLogik  
 
 

cały rok  
   
   
cały rok  
   
IX/X 2020  
   
   
II 2021  
   
  
 
  
Cały rok  

nauczyciele  
   
   
nauczyciele  
   
wychowawcy, 
nauczyciele informatyki  
   
nauczyciele informatyki  
   
   
  
 
Małgorzata Woźniak   

 

   
  
 


