
PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
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W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
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 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 

Spotkanie wychowawców klas z uczniami – omówienie zasad 

współpracy, przekazanie rozkładów zajęć lekcyjnych. Bezpieczna 

droga do szkoły i domu 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

wybór zespołów przedmiotowych i problemowych ,  powołanie 

wicedyrektora szkoły (opinia rady), przedstawienie planu imprez 

szkoły, organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej, 

powołanie zespołu doradczego, termin zebrań z rodzicami. 

DO 15.09 Dyrektor szkoły 

Wychowawcy klas 

 Ostateczny termin przekazania przez nauczycieli planów pracy 

dydaktycznej, przedmiotowych systemów oceniania oraz 

dokumentacji -dzienniki lekcyjne, arkusze ocen.  

Spotkanie zespołu ds. awansu zawodowego 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  

Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego, planu pracy 

szkoły, powołanie zespołów, wytypowanie kandydatów do 

nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej (ewentualnie do 

początku października), harmonogram imprez szkolnych. 

DO 16.09 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 Klasowe zebrania rodziców   

przedstawienie rodzicom Statutu Szkoły, WSO i wymagań 

edukacyjnych programu wychowawczo- profilaktycznego, 

zapoznanie rodziców z programem zajęć WDŻ, informacja o 

konieczności złożenia oświadczeń  o wyborze języka 

sprawdzianu klas VIII, wpłata na komitet rodzicielski, wybór rad 

klasowych i przedstawiciela do Rady Rodziców,  sprawy 

organizacyjne, ustalenie zasad współpracy  

13-16.09 Wychowawcy klas 

Dyrektor szkoły 

 Ostateczny termin zapoznania uczniów ze stosowanymi przez 

nauczycieli formami kontroli osiągnięć edukacyjnych oraz 

kryteriami oceniania.  

16.09 Nauczyciele 

 Wybór zarządu Samorządu Uczniowskiego do 27.09. Wybory opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. do 30.09 Zespół ds. org. p.p.p 

 Realizacja podstawy programowej od września 

do czerwca 

Wszyscy nauczyciele 
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 Badanie kompetencji kluczowych – matematyka, j. polski, j. 

angielski  - klasa IV 

do 20 

października 

Dyrektor, 

Nauczyciele 

 Badanie gotowości szkolnej dla dzieci w oddziałach 

przygotowania przedszkolnego 

Do 20.11 Dyr., naucz wych. 

wczesnoszkolnego i 

przedszkolnego 

 I poniedziałek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami 

godz. 17.00 – 18.00+ 
3.10 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 Diagnoza wstępna w klasie pierwszej do 17.10 Wychowawca 

 Dzień Edukacji Narodowej –dodatkowy dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych  

 

14.10 Dyrektor, nauczyciele 

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z 

Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku 
17.10  



 

 

 

 

 

 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN z dnia 5 października 2010 roku 
31.10  
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 Święto Zmarłych – dzień ustawowo wolny od zajęć 1.11  

 I poniedziałek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami 

godz. 17.00 – 18.00 
7.11 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 Organizacja i przebieg sprawdzianu próbnego w klasie VIII.  do 25.11 Test wychowawcy  

klas VIII,  

nauczyciele 

 Święto Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny od 

zajęć 
11.11 

 

 Klasowe spotkania z rodzicami do 20.11 Dyrektor, 

wychowawcy klas 

G
ru

d
zi

eń
  

2
0
2
2
 

 I poniedziałek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami 

godz. 17.00 – 18.00 
5.12 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 Termin wystawienia proponowanych ocen niedostatecznych oraz 

proponowanych ocen śródrocznych  

 

09.12 wszyscy nauczyciele 

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej:  

omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach.  

Omówienie wyników I sprawdzianu próbnego w klasach VIII 

12.12 Dyrektor szkoły 

wszyscy nauczyciele 

 Wigilia Szkolna 22.12 Wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 

 Zimowa przerwa świąteczna.   23.12.do 1.01  
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 Święto Trzech Króli  

Dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych  

 

6.01  

 I poniedziałek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami 

godz. 17.00 – 18.00 
02.01 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 Ostateczny termin wystawienia ocen za pierwsze półrocze  

 
5.01 Wszyscy nauczyciele 

 Rada Pedagogiczna godz. 16.00  – zatwierdzenie klasyfikacji 

semestralnej, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego  

9.01 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 
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  Klasowe zebrania rodziców  informacja o ocenach semestralnych 

(zamiast pierwszego poniedziałku miesiąca) 

11.02 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 Rada szkoleniowa, podsumowanie pracy szkoły w I semestrze 06.02 Dyrektor 

 Ferie zimowe 

 
13.02 do26.02  
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 I poniedziałek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami 

godz. 17.00 – 18.00 

 

6.03 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej omówienie sytuacji 

dydaktyczno-wychowawczej w klasach, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na przyczyny trudności w nauce uczniów,  

 

13.03 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 I poniedziałek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami 

godz. 17.00 – 18.00 

 

3.04 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 Wiosenna przerwa świąteczna od 6 do 11.04  



   Dyrektor szkoły, 

wychowawca klasy 

 Spotkanie zespołów przedmiotowych w sprawie wyboru 

programów i podręczników na rok szkolny 2023/24 

do 11.04 Przewodniczący 

zespołów 

  Rada Pedagogiczna 

 Ogólne przedstawienie projektu arkusza organizacyjnego szkoły  

 

17.04 
Dyrektor 
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 Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od zajęć 1.05  

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie 

z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku 
2.05  

 Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć 3.05  

 Ostateczny termin poinformowania o przewidywanych ocenach 

rocznych w klasach 

16.05 Dyrektor, nauczyciele 

 Klasowe zebrania rodziców  informacja o przewidywanych 

ocenach  rocznych 

 

13.05 Dyrektor, 

wychowawcy klas 

 Egzamin zewnętrzny po szkole podstawowej 23-25.05 Dyrektor szkoły 

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z 

Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku 
26.05  
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 I poniedziałek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami 

godz. 17.00 – 18.00 

 

5.06 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach  

 
16.06 Wszyscy nauczyciele 

 Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć 8.06  

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie 

z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku 
9.06  

 Rada Pedagogiczna godz. 16.00 – zatwierdzenie wyników 

klasyfikowania i promowania. Podsumowanie pracy szkoły w 

roku szkolnym 2013/2014. 

19.06 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 Egzaminy klasyfikacyjne. 26.06 Dyrektor szkoły 

 Uzupełnienie i odebranie  dokumentacji szkolnej za rok szkolny 

2022/2023 (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniki nauczania 

indywidualnego, świadectwa) 

 

do 23.06 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 23.06 Dyrektor szkoły 

wicedyrektor 

wszyscy nauczyciele 

 Ferie letnie od 23.06 do 

31.08 
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 Egzaminy poprawkowe dla uczniów wszystkich klas 

 

 

do 28.08 Dyrektor 

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 

2023/24. 

 

 

28.08 Dyrektor 

 Wydawanie świadectw dla uczniów którzy zdali egzaminy 

poprawkowe 

 

 

28.08 Dyrektor 

 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.09.2022 r. 

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 21.09.2022 r. 


