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DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU  SZKOLNEGO 2020/2021: 

 01 września 2020 r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

 14 października 2020 r. - Dzień Edukacji Narodowej, 

 01 listopada 2020 r.- Wszystkich Świętych, 

 11 listopada 2020 r. - Narodowe Święto Niepodległości, 

 23 grudnia 2020 r. - 1 stycznia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna, 

 24 grudnia 2020 r.- Wigilia, 

 25- 26 grudnia 2020 r.- Boże Narodzenia, 

 6 stycznia 2021 r. - święto Trzech Króli, 

 15-26 stycznia 2021 r.- ferie zimowe, 

 31 stycznia 2021 r.- koniec pierwszego półrocza, 

 1- 6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna, 

 4-5 kwietnia 2021 r.- Wielkanoc, 

 1 maja 2021 r.- Święto Pracy, 

 2 maja 2021 r.- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 

 3 maja 2021 r.- Konstytucja Trzeciego Maja, 

 25 maja 2021 r.- egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,  

 26 maja 2021 r.- egzamin ósmoklasisty z matematyki,  

 27 maja 2021 r.- egzamin ósmoklasisty z języka obcego,  

 3 czerwca 2021 r.- Boże Ciało, 

 25 czerwca 2020 r.- zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 

 2 lipca 2021 r.- termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty, przekazanie ich 

szkołom, 

  

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – 

WYCHOWAWCZYCH: 

 4-5 stycznia (poniedziałek- wtorek) 2021 r., 

 4 czerwca ( piątek) 2021 r. 

WYCIECZKI SZKOLNE/PRZEDSZKOLNE: 

 wrzesień 2020 r.- wyjazd z okazji Dnia Chłopaka, 

 wrzesień- październik 2020 r.- Zielone Szkoły, 

 grudzień 2020 r.- mikołajkowy wyjazdy do kina/ teatru/ filharmonii, 

 marzec 2021 r.- wyjazd okazji dnia Kobiet. 

IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE/ PRZEDSZKOLNE: 

01 września 2020 r. 
Inauguracja roku szkolnego 2020/2021, 

 

Spotkania z wychowawcami klas, 

Poczet Sztandarowy  

pod opieką p. Ł. Kamerduły 

podczas mszy św. w kościele św. 

Jadwigi 

 



4 września 2020 r. 
"Balladyna" Juliusza Słowackiego lekturą 

dziewiątej odsłony Narodowego Czytania 

klasowe czytanie lektury- wszyscy 

wychowawcy klas 

15 września 2020 r. Pasowanie uczniów klasy pierwszej 

klasa I "a" pod opieką p. J. 

Mickiewicz, 

 poczet sztandarowy 

18 września 202 r. 
27. edycja akcji  

„Sprzątanie świata- Polska 

p. A. Bożęcka- klasowa nauka 

segregacji śmieci 

30 września 2020 r. Dzień Chłopaka 

imprezy klasowe z okolicznościowym 

upominkiem 

 

13 października 2020 r. Dzień Edukacji Narodowej "Rządzimy szkołą"- klasowe imprezy 

23 października 2020 r. Pasowanie na przedszkolaka p. E. Poźniak 

30 października 2020 r.  

„Pamięć pozostanie na zawsze”- 

porządkowanie grobów i zapalenie zniczy 

na grobach pracowników i uczniów naszej 

szkoły 

Samorząd Uczniowski,  

 klasa IV "a"  pod opieką  

p. J. Pietrenko 

10 listopada 2020 r. Narodowe Święto Niepodległości historyczna prezentacja 

25 listopada 2020 r. 
Światowy Dzień Pluszowego Misia 

 

Rada Rodziców, klasowe imprezy 

 

27 listopada 2020 r.  Andrzejki i Katarzynki- dyskoteka wróżby w klasach 



04 grudnia 2020 r. Mikołajki imprezy w klasach 

grudnia 2020 r. Miejski Jarmark Bożonarodzeniowy 
rodzice, wszyscy uczniowie                            

i nauczyciele 

22 grudnia 2020 r.  
Boże Narodzenie-  Jasełka, klasowe 

Wigilie 

Bożonarodzeniowe tradycje i klasowe 

spotkania przy kolędach 

23 grudnia 2020 r.- 1 stycznia 2021 r. zimowa przerwa świąteczna 

 22 stycznia 2021 r.  Dzień Babci i Dziadka Laurka dla babci i dziadka 

12 luty 2021 r. Dyskoteka karnawałowa/ Bal 

karnawałowy w przedszkolu 
 

15 -26 lutego 2021 r.- ferie zimowe 

luty 2020 r. Bezpieczna zerówka p. E Poźniak 

luty 2020 r. Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej p. M. Szaciłło 

8 marca 2021 r.  
Wyjazd klas I-VIII teatru/ filharmonii/ 

kina 
wychowawcy klas I- VIII 

19 marca 2021 r. Pierwszy dzień wiosny 
p. M. Szaciłło, 

p. M. Timoszyk- Kolonko 

 marzec 2021 r. 

Szkolny/ Przedszkolny konkurs 

recytatorski 

Klasy I – III. 

Klasy IV – VIII. 

przedszkole- p. E. Poźniak,  

kl. I- III-  

 kl. IV- VIII- 

1- 6 kwietnia 2021 r.- wiosenna przerwa świąteczna 

   
30 kwietnia 2021 r.  Święto Szkoły- festiwal nauki 

p. M. Bator, 

 p. A. Bożęcka 

maj 2021 r. LUPO- turniej wiedzy o bezpieczeństwie p. M. Żmijewska 

maja 2021 r. 

Konkurs „Mistrz ortografii” –  etap 

szkolny 

klas I – III, 

klas IV – VIII 

kl. I- III- p. J. Mickiewicz 

kl. IV-VIII - p. J. Pietrenko 

10 czerwca 2021 r. 
Międzyszkolny Konkurs „Mistrz 

ortografii”. 

kl. I- III- p. J. Mickiewicz 

kl. IV-VIII - p. J. Pietrenko 

15 czerwca 2021 r. Wybory Samorządu Uczniowskiego 
Samorząd Uczniowski  

pod opieką p. J. Pietrenko, 



23 czerwca 2021 r. Dzień Dziecka 
p. M. Szaciłło, 

p. M. Nawrot 

24 czerwca 2021 r. 

Szkolny Festiwal Talentów/ 

Przekazanie władzy nowemu 

Samorządowi Uczniowskiemu, 

Pożegnanie ósmoklasistów 

Wychowawcy klas I-VIII / 

Samorząd Uczniowski  

pod opieką p. J. Pietrenko 

 i Poczet Sztandarowy pod opieką 

25 czerwca 2021 r. 

Uroczyste zakończenie zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych/ 

Pożegnanie sześciolatków, 

Samorząd Uczniowski  

pod opieką  p. J. Pietrenko  

i Poczet Sztandarowy pod opieką 

 

26 czerwca 2021 r. 
Uroczyste zakończenie zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych. 

Samorząd Uczniowski i Poczet 

Sztandarowy pod opieką                        

p. J. Pietrenko, 

              

GAZETKI OKOLICZNOŚCIOWE: 

1 września 2020 r. Inauguracja roku szkolnego p. J. Mickiewicz          

14 września 2020 r. Sprzątanie świata P. A. Bożęcka 

8 października 2020 r. Dzień Edukacji Narodowej p. M. Szaciłło 

1 listopada 2020 r. Wszystkich Świętych p. M. Marciniak 

6 listopada 2020 r. Święto Odzyskania Niepodległości p. M. Żmijewska 

20 listopada  2020 r. Dzień pluszowego Misia p. J. Szaciłło 

26 listopada 2020 r. Andrzejki p. M. Nawrot 

3 grudnia 2020 r. Mikołaj/ Boże Narodzenie  p. P. Dambrowska 

15 stycznia 2021 r. Dzień Babci i Dziadka p. Marta Pakuła 

1 luty 2021 r. Żołnierze wyklęci znowu w Polsce p. T. Uryś 

1 marca 2021 r. Dzień Kobiet p. Ł. Kamerduła 

10 marca 2021 r. Pierwszy dzień wiosny p. M. Leńczuk 



22 marca  2021 r. Wielkanoc 
p. M. Timoszyk- 

Kolonko 

8 kwietnia 20121 r. Święto szkoły p. J. Pietrenko 

23 kwietnia 2021 r. Patriotyczna majówka p. T. Uryś 

17 maja 2021 r. Dzień rodziny p. W. Krygier 

14 czerwca 2021 r. Wakacje  p. Sz. Mazur 

 

SKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWYCH 

Nazwa zespołu Skład zespołu 

Zespół do spraw koncepcji pracy 

Zespołu 

p. Wioletta Radecka- Weretko 

p. Jolanta Mickiewicz 

p. J. Szaciłło 

Komisja statutowa 

p. Jolanta Pietrenko 

p. Jadwiga Szaciłło 

 p.  Marta Żmijewska                                                                          

p. Ewa Poźniak 

p. Wioletta Radecka- Weretko 

Zespół do spraw ewaluacji 

wewnętrznej/  wspomagania  

p. Monika Bator 

p. Ewa Poźniak 

p. Jolanta Pietrenko 

p. Patrycja Dambrowska 

p. Marta Żmijewska 

Zespół do spraw Programu 

Wychowawczo- Profilaktycznego 

p. Magda Szaciłło 

p. Wioleta Krygier 

p. Marta Żmijewska 

p. Jadwiga Szaciłło 

p. Jolanta Pietrenko 

Zespół Wychowawczy 

Pedagog szkolny 

Dyrektor Zespołu 

Rzecznik Praw Ucznia 

Wychowawca 

Zespół do planu lekcji 

p. Łukasz Kamerduła 

p. Patrycja Dambrowska- międzylekcyjne dyżury 

nauczycieli 

Zespół stypendialny Pedagog  



Rzecznik Praw Ucznia 

Łukasz Kamerduła 

Zespół edukacji  wczesnoszkolnej 

p. Jadwiga Szaciłło 

p. Jolanta Mickiewicz 

p. Małgorzata Timoszyk-Kolonko 

p. Maria Marciniak 

p. Marcin Leńczuk 

p. Magda Szaciłło 

p. Łukasz Kamerduła 

p. Patrycja Dambrowska 

p. Marta Żmijewska 

p. Szymon Mazur 

p. Wioletta Krygier 

p. M. Nawrot 

Zespół wychowania przedszkolnego 

p. Ewa Poźniak 

p. Marcin Leńczuk 

p. Jadwiga Szaciłło 

p. Patrycja Dambrowska 

p. Maria Marciniak 

p. Wioletta Krygier 

Zespół humanistyczny 

p. Jolanta Pietrenko 

p. Patrycja Dambrowska 

p. Małgorzata Timoszyk-Kolonko 

p. Maria Marciniak 

p. Marcin Leńczuk 

p. Monika Nawrot 

p. Tomasz Uryś 

Zespół matematyczno- przyrodniczy 

p. A. Bożęcka 

p. Monika Bator 

p. Magda Szaciłło 

p. Wioletta Radecka- Weretko 

p. Tomasz Uryś 

p. Maria Marciniak 

Zespól do spraw promocji Zespołu 

p. W. Radecka- Weretko, Szymon Mazur - strona 

www zespołu 

wszyscy nauczyciele- facebook szkolny 

p. Ewa Poźniak- facebook przedszkolny 

p. Patrycja Dambrowska- kronika szkolna 

Zespół ds. Programu 

Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego 

p. Ewa Oleszek 

p. Marta Żmijewska 

Wioleta Krygier 

Zespół ds. Programu LKO 
p. Wioletta Radecka- Weretko 

 Monika Bator 



p. Jolanta Pietrenko 

p. Patrycja Dambrowska, 

 p. M. Nawrot 

 

GAZETKI NA KORYTARZU SZKOLNYM: 

parter: 

 gazetka przy wejściu- aktualności szkolne- p. Marta Żmijewska/ plan lekcji i 

zastępstwa- p. Monika Tumińska, 

 domek- gazetka zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości Zespołu, 

 galeria prac uczniów klas I- III- wychowawcy klas I- III, 

 aktualności profilaktyczne- p. Teresa Jasiulewicz- pielęgniarka szkolna 

 gazetka przyrodnicza- p. Anna Bożęcka 

półpiętro:  

p. Maria Marciniak 

I piętro: 

 aktualności pedagoga i psychologa szkolnego- p. Marta Żmijewska/ p. Wioleta 

Krygiel, 

 gazetka Samorządu Uczniowskiego- p. Jolanta Pietrenko, 

 biblioteczne wiadomości/ informator ósmoklasisty/ p. Monika Nawrot 

 kącik literacki- p. Jolanta Pietrenko, p. M. Nawrot, 

 gazetka przy pokoju nauczycielskim „Szkolny flesz”-  p. Magda Szaciłło 

WYCHOWAWSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019: 

 Pani Jolanta Mickiewicz    klasa I „a” 

 Pani Małgorzata Timoszyk- Kolonko  klasa II „a” 

 Pani Magda Szaciłło     klasa II „b” 

 Pani Jadwiga Szaciłło     klasa III „a” 

 Pani Jolanta Pietrenko    klasa IV „a” 

 Pan Tomasz Uryś     klasa V „a” 

 Pan Marcin Leńczuk     klasa VI „a” 

 Pani Anna Bożęcka     klasa V I „b” 

 Pani Monika Bator     klasa VII "a" 

 Pan Łukasz Kamerduła    klasa VIII "a" 

PRZYDZIAŁY GABINETÓW: 

gabinet nr 3 – p. Tomasz Uryś 

gabinet nr 4 – p. Magda Szaciłło 

gabinet nr 5 – p. Anna Bożęcka 

gabinet nr 6 – p. Jolanta Mickiewicz 

gabinet nr 7 – p. Jadwiga Szaciłło 

gabinet nr 8 – p. Małgorzata Timoszyk 

gabinet nr 12 – p. Marcin Leńczuk/ scena- według kalendarza uroczystości szkolnych 

gabinet 13 –  p. Łukasz Kamerduła/ p. Patrycja Dambrowska 

gabinet 14 – p. Jolanta Pietrenko 

gabinet 16 – p. Monika Bator 



biblioteka szkolna – p. Monika Nawrot 

świetlica szkolna- p. Ewa Oleszek/ p. Szymon Mazur 

BADANIE KOMPETENCJI UCZNIÓW: 

 wrzesień 2020 r.  - badanie kompetencji ucznia klasy pierwszej na wejście, 

          - badanie umiejętności przyrodniczych ucznia klas IV- VII na wejście, 

        - badanie umiejętności matematycznych ucznia klas IV- VII  na wejście, 

                   - badanie umiejętności humanistycznych ucznia klas IV- VII na wejście, 

                              - badanie umiejętności z języka niemieckiego klasy siódmej na wejście, 

                              - badanie umiejętności z języka angielskiego klas IV- VI na wejście, 

         - obserwacja wstępna 3-5- latków, 

         - diagnoza początkowa 6- latków, 

październik 2020 r. - arkusz adaptacji przedszkolaka, 

luty 2020 r.            - badanie umiejętności trzecioklasisty, 

                               - badanie kompetencji z języka angielskiego ucznia klasy trzeciej. 

maj 2020 r.             - badanie umiejętności trzecioklasisty, 

        - badanie umiejętności przyrodniczych ucznia klas IV-VII, 

         - badanie umiejętności matematycznych ucznia klas IV- VII, 

             -badanie umiejętności humanistycznych ucznia klas IV- VII, 

          -badanie umiejętności j. angielskiego ucznia klasy trzeciej i klas IV- VI ,  

          -badanie umiejętności z j. niemieckiego klasy siódmej, 

          -badania przedszkolne         

 

HARMONOGRAM RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021 

 27 sierpnia 2020 r. – zatwierdzenie rocznego planu pracy, zaopiniowanie organizacji 

pracy Zespołu w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz 

dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych, przedstawienie analizy wyników 

sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka niemieckiego, 

zaopiniowanie propozycji dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;  

 1 września 2020 r.- WDN: "Wykorzystanie librusa w codziennej pracy nauczyciela                   

i w czasie zdalnego nauczania"; 

 15 września 2020 r. - przekazanie informacji z narady dyrektorów z organem 

prowadzącym i LKO w sprawie organizacji nowego roku szkolnego, przedstawienie 

podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2020/2021, zaopiniowanie planu nadzoru pedagogicznego oraz rocznego planu 

rozwoju Zespołu, przyjęcie planu działań szkoły na rok szkolny 2020/2021 

realizowanych w ramach programu LKO: „Wspomaganie dyrektorów szkół 

podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem 

kształcenia”, zatwierdzenie zmian w Statucie Zespołu; 

 22 września 2020 r.- Szkoleniowa Rada Pedagogiczna: "Rozumienie polleceń i 

czytanego tekstu"; 



 19 listopada 2020 r. - podsumowanie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w połowie 

pierwszego półrocza roku szkolnego 2020/2021; 

 27 stycznia 2021 r. - śródroczna rada klasyfikacyjna roku szkolnego 2020/2021, 

(22 grudnia 2020 r. - poinformowanie uczniów zagrożonych śródroczną oceną 

niedostateczną z danego przedmiotu oraz oceną naganną z zachowania, 13 stycznia 

2021 r. - podanie proponowanych śródrocznych ocen z przedmiotów i zachowania                   

w  roku szkolnym 2020/2021, 22 stycznia 2021 r. - wystawienie w librusie 

śródrocznych ocen z przedmiotów i zachowania); 

 1 luty 2021 r. - rada podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2020/2021, 

przedstawienie sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze, 

powołanie szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

 

Ferie  zimowe 

 14 kwietnia 2021 r. – podsumowanie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w połowie 

drugiego półrocza roku szkolnego 2020/2021; 

 17 czerwca 2021 r. – roczna rada klasyfikacyjna roku szkolnego 2020/2021; 

  (20 maja 2021 r.- poinformowanie uczniów zagrożonych roczną oceną niedostateczną 

z danego przedmiotu oraz oceną naganną z zachowania, 8 czerwca 2021 r. - podanie 

proponowanych rocznych ocen z przedmiotów i zachowania w  roku szkolnym 

2019/2020, 14 czerwca 2021 r. - wystawienie rocznych ocen z przedmiotów                          

i zachowania); 

 29 czerwca 2021 r. – rada podsumowująca rok szkolny 2020/2021, przedstawienie 

sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za II półrocze. 

 

HARMONOGRAM SZKOLNYCH/ 

 PRZEDSZKOLNYCH ZEBRAŃ Z RODZICAMI, godz. 17.00: 

 8 i 9 września/ 10 września 2020 r. 

 19 listopada 2020 r. 

 28 stycznia/ 20 stycznia 2021 r. 

 14 kwietnia/ 28 maja 2021 r.    

 

HARMONOGRAM SZKOLNYCH  

DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW, godz. 17.00: 

 15 października 2020 r.  

 22 grudnia 2020 r. 

 18 marca 2021 r.  

 20 maja 2021 r. 

 

ZADANIA ZWIĄZANE Z POLITYKĄ KADROWĄ: 

 Ostatni tydzień sierpnia 2020 r. - termin zawierania umów o pracę z nauczycielami                         

i innymi  pracownikami szkoły, 



 01 marca -31 maja 2021 r. - rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym 

zatrudnieniu  lub zwolnieniu, konsultacje ze związkami zawodowymi. 

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I WŁAŚCIWYCH  

WARUNKÓW PRACY: 

 Badania okresowe: 

           sierpień – wrzesień 2020 r.  

 Przegląd szkoły pod względem BHP: 

     sierpień 2020 r.  

 luty 2021 r. 

 Szkolenie nowo zatrudnionych pracowników lub uaktualnienie szkoleń pracowników 

stałych z BHP i Ppoż.: 

     wrzesień 2020 r. 

 Społeczny Inspektor Pracy: 

     Pani Jadwiga Szaciłło 

 

TERMINY PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAŃ, RAPORTÓW I INFORMACJI: 

 10 września 2020 r., 30 września 2020 r., 30 marzec 2021 r. – terminy sprawozdań 

SIO, 

 23 sierpnia 2020 r. – opublikowanie zestawu podręczników i programów,  

 31 sierpnia 2020 r.- termin przygotowania rocznego planu pracy i organizacji Zespołu 

oraz przydziału nauczycielom prac i zajęć,  

 15 września 2020 r. - termin przygotowania planu nadzoru pedagogicznego i rocznego  

planu rozwoju szkoły, 

 30 października 2020 r. – termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego 

nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, 

 styczeń 2021 r., sierpień 2021 r. – sprawozdanie z realizacji planu nadzoru 

pedagogicznego, 

 30 czerwca 2021 r. – ocena dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się                       

o wyższy stopień awansu zawodowego. 

 

PROMOCJA SZKOŁY:  

 Pan Szymon Mazur, Pani Wioletta Radecka-Weretko-  prowadzenie strony 

internetowej Zespołu,  

 Wszyscy nauczyciele- facebook Zespołu, 

 dyrektor, opiekun sztandaru - uczestniczenie w miejsko - gminnych uroczystościach 

patriotycznych i okolicznościowych,  

 udział w przedmiotowych konkursach  rejonowych i wojewódzkich, 

 udział w konkursach międzyszkolnych, miejsko – gminnych, powiatowych                               

i wojewódzkich,  

 organizacja międzyszkolnych konkursów i imprez integracyjnych społeczność 

lokalną. 


