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WARTOŚCI :       SZACUNEK ,     ŻYCZLIWOŚD ,      PRZYJAŹO ,    WDZIĘCZNOŚD ,     HOJNOŚD ,     UCZCIWOŚD ,       WYTRWAŁOŚC , … 
VALUES :               RESPECT,         KINDNESS,          FRIENDSHIP ,   GRATITUDE ,        GENEROSITY ,    HONESTY,          PERSEVERANCE , … 

 WERTE:       der Respekt ,    die Gewogenheit  ,    die Freundschaft  ,   die Dankbarkeit     die Großzügigkeit    die Ehrlichkeit    die Unermüdlichkeit  ,… 
________________________________________________________________________________________________________________ 

                  Plan    Pracy    Szkoły    Podstawowej nr 118             
 
            im. płk. pil. Bolesława Orlioskiego we Wrocławiu  na rok szkolny 2020/2021   
                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                        

 

                                                                                                            Wrocław, wrzesieo 2020 r.                                                          
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            „Marchewka, jajko i kawa” – opowieśd o przezwyciężaniu trudności (B. Ferrero)                                                                                                             

„Córka przyszła do swojej mamy i skarżyła się na swoje życie. Była zmęczona ciągłą walką z przeciwnościami losu, bo kiedy tylko w jej życiu 
udało się rozwiązad jakiś problem, od razu pojawiał się kolejny. Miała dosyd, czuła się pokonana. Mama zaprowadziła ją do kuchni. Napełniła 
trzy garnki wodą i zostawiła aby się zagotowała. Woda zagotowała się bardzo szybko. Do pierwszego garnka włożyła marchew, do drugiego 
jajko a do trzeciego ziarenka kawy. Bez słowa zostawiła wodę aby się gotowała 20 minut. Kiedy upłyną czas, wróciła do kuchni i wyjęła na 
talerz marchew i jajko,  a do filiżanki nalała kawę. Spojrzała na swoją córkę i zapytała: 
     - Powiedz mi co widzisz? 
     - Marchew, jajko i kawę - odpowiedziała córka. 
     - Dotknij marchew - córka stwierdziła, że marchew jest miękka i rozpada się.  
Następnie podała jej jajko. Dziewczyna obrała jajko i stwierdziła, że jest ono twarde. Na koniec mama dała jej spróbowad kawy. Córka 
uśmiechnęła się i zachwyciła się aromatem kawy. 
     - Mamo, co chcesz mi przez to powiedzied? 
     - Wiesz, wszystkie te produkty gotowały się, a każdy inaczej reagował. Marchew najpierw była twarda i mocna. Po ugotowaniu stała się 
miękka i sypka. Jajko najpierw było słabe a w środku ciekłe. Po ugotowaniu stało się twarde. Ziarenka kawy reagowały jednak całkiem inaczej. 
Po tym jak dostały się do wrzątku, zmieniły wodę! 
     - Jaka jesteś? - spytała mama córkę. - Kiedy przeciwieostwa pukają do twoich drzwi, jak zareagujesz? Jesteś jak marchew, jajko czy ziarenko 
kawy? 
 - Jesteś jak marchew, która wydaje się twarda, ale w cierpieniu i nieprzyjemnościach, stanie się miękka i straci swoją siłę?  
- Jesteś jak jajko, które ma delikatne serce, ale zmieni się przez problemy? Jesteś prężna a trudy zmieniły cię w nieustępliwą?  
- Albo jesteś jak ziarnko kawy? Ziarnko zmieni wodę, przetworzy problemy. I gdy tylko woda się zagotuje uwolni aromat i smak.  
Jeśli jesteś jak ziarnko kawy, staniesz się lepszą i chociaż wszystko kroczy ku gorszemu, to ty zmieniasz świat wokół siebie.  
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A ty kim jesteś? Bycie jajkiem czy marchewką nie jest niczym złym, musisz znaleźd w sobie siły, żeby wstad i kontynuowad walkę z przeciwnościami.  
Nie przestawaj walczyd, bo gdy przestaniesz, jutro już nie będziesz miał siły. Szukaj rozwiązania tu i teraz. Naucz się radzid sobie z problemami,  
jakie podsuwa ci życie.  Sytuacje, ludzie, miejsca się zmieniają, pojawia się często coś nieoczekiwanego. Dlatego, jeśli twój plan  „A” bierze  w łeb, pamiętaj,  
że alfabet ma więcej liter. Trudności zawsze się pojawiają ,  lepiej ten fakt zaakceptowad, bo to one pomagają nam ponownie ocenid nasz cel.   
Pamiętaj, że trudności to nauka, to lekcja, z której warto wyciągad wnioski. Trudności, to szansa na rozwój , a nie ciemnośd, która nas zastrasza.   
        Przed nami nowy rok szkolny 2020/2021 pełen wyzwao , nowych zadao, ciekawych doświadczeo , ale także  wielu trudności – życzę Ci, abyś miał/a 
odwagę iśd do przodu , pokonywad przeszkody, uczyd się nowych rzeczy, poznawad nieznane i zmieniad świat wokół Ciebie na lepszy, piękniejszy, bardziej 
bezpieczny, przyjazny . Szczęśliwego Nowego Roku Szkolnego 2020/2021. 
                                                                                                                                                                                                      - B.Rotte (dyrektor SP 118) 

PRIORYTETY   PRACY  SZKOŁY  NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021 :                                                                                                                                                                          

1. Rozwijanie na  lekcjach i zajęciach  samodzielności,  innowacyjności  i  kreatywności uczniów .   

 

2. Wsparcia psychologiczno – pedagogiczne  wszystkich  uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych - 

zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. 

 

3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległośd. Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 

 

4. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

 

Sposoby realizacji zadań priorytetowych -     załącznik nr 1  (plany pracy  poszczególnych zespołów i  komisji). 

 

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil .B. Orlioskiego we Wrocławiu: 
  Dyrektor Szkoły:  B. Rotte  brotte@sp118.pl    
  Zastępcy Dyrektora:   

 J. Skotnicka              (I etap edukacyjny  (klasy 1-3) oraz  nadzoruje pracę świetlicy) jskotnicka@sp118.pl 

 M. Bednarkiewicz   (II etap edukacyjny  klasy  IV , V , VI  e,  f,  g, h)   mbednarkiewicz@sp118.pl 

                   

mailto:brotte@sp118.pl
mailto:jskotnicka@sp118.pl
mailto:mbednarkiewicz@sp118.pl
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 D. Skibin                    (II etap edukacyjny klasy  VI a, b, c, d  ,   VII  i  VIII) -  dskibin@sp118.pl 

 
Kierownik świetlicy   J. Bejmowicz : (koordynuje  pracę  świetlicy szkolnej – jbejmowicz@sp118.pl 
 

Asystent Dyrektora ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej : R. Barsznica-Kalinowska (koordynuje pracę specjalistów , nauczycieli 
wspomagających oraz pracowników zatrudnionych na stanowisku pomoc nauczyciela)  rbarsznica-kalinowska@sp118.pl 
                                                                                                                                                                
 Kierownik gospodarczy :  G. Szymaoski  (sprawy gospodarcze, nadzoruje pracę  pracowników obsługi)  gszymanski@sp118.pl 
 
   
 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek dyżury 

Dyrektor  B. Rotte  7.30 – 15.30 10.00 - 17.00 7.30 - 15.30 7.30 - 15.30 7.30 - 15.30 Wtorek   16.00 - 17.00  

dyżur  dla rodziców (w czasie trwania 

pandemii online i telefoniczny) 

Wicedyrektor D. Skibin – nadzór nad 

klasami  VI a ,b, c, d , VII i VIII  zastępstwa , 

 rozliczanie godzin  (wrzesieo - listopad), 

kontrola dyżurów (62-70, 18-21),  

 7.30  –  14.30  7.30  –  14.00 7.30  –  14.00 10.00  –  16.00 7.30  –  13.30 

czwartek   15.00 - 16.00  

dyżur dla rodziców     

 (klas  VI a ,b, c, d , VII i VIII   - w czasie 

trwania pandemii online i telefoniczny) 

Wicedyrektor  M. Bednarkiewicz  

 – nadzór nad klasami  IV, V  i  VI e, f, g, h   

zastępstwa  , rozliczanie godzin (grudzieo - 

marzec), arkusz organizacji pracy oraz 

aneksy, kontrola dyżurów  (23-31 , 9- 16,  

blok sportowy ),  

10.00  –  16.00   8.00 –  15.00 8.00 – 15.00 7.30  –  13.30 8.00 – 14.00 poniedziałek    15.00 - 16.00  

dyżur  dla rodziców     

(klasy  IV, V  i  VI e, f, g, h - w czasie 

trwania pandemii online i telefoniczny) 

Wicedyrektor  J. Skotnicka – nadzór nad 

klasami  1-3 oraz świetlicą, zastępstwa, 

7.30  –  14.30  7.30 – 13.00 11.30 - 17.00 

 

10.00 - 17.00 7.30  –  14.30 środa  16.00 - 17.00  

dyżur dla rodziców (klasy 1-3 - w czasie 

mailto:dskibin@sp118.pl
mailto:jbejmowicz@sp118.pl
mailto:rbarsznica-kalinowska@sp118.pl
mailto:gszymanski@sp118.pl
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rozliczanie godzin  (kwiecieo - czerwiec)  

- kontrola dyżurów  48, hol główny , szatnia, 

stołówka,     

trwania pandemii online i telefoniczny) 

Kierownik  J. Bejmowicz  koordynowanie 

pracy świetlicy, zastępstwa  - świetlica 

10.00 - 17.00 11.30 - 17.00 7.00  –  14.00 7.00  –  14.30 12.00 - 17.00 Piątek   16.00 -17.00 dyżur dla rodziców –  

sprawy świetlicy (w czasie trwania 

pandemii online i telefoniczny) 

Asystent  dyrektora ds. Pomocy 

Psychologiczno –Pedagogicznej 

 – R. Barsznica -Kalinowska 

 9.00 – 15.00  11.00 –17.00  7.45 – 14.45  10.35 – 15.35  8.30 – 13.30  Wtorek   16.00 - 17.00  

dyżur  dla rodziców klas VII – VIII)  

(w czasie trwania pandemii online  

i telefoniczny) 

Kierownik  G. Szymaoski  7.00 - 15.00   9.00 - 17.00 7.00 -15.00 9.00 - 17.00 7.00 - 15.00  

 
 
Liczba pracowników zatrudnionych w roku szkolnym   2020/2021 :     
 
 Liczba zatrudnionych nauczycieli  -  109 

                             
 Liczba pracowników  administracji i obsługi  -  37 w tym   pracowników administracji (10) , pracowników obsługi (20) , pomoc nauczyciela (7),  
 

  I etap edukacyjny – klasy I – III: 
 

l.p. KLASA   - numer  sali  IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY  

1.  Klasa  I a -  49 R. Sosulska 

2.  Klasa I b -  54 A. Człapioska 
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3.  Klasa I  c -  49 E. Jeziorek                                   koordynator pionu klas pierwszych (II zmiana) 

4.  klasa I  d -  48 K. Kwasigroch 

5.  klasa I  e - 54  B. Wyporkiewicz  (II zmiana) 

6.  Klasa II a - 40 D. Mroczek    (II zmiana) 

7.  Klasa II b - 39  L. Maśluszczak   (II zmiana) 

8.  Klasa II c -41 B. Holzhausen                                 koordynator pionu klas drugich  (II zmiana) 

9.  Klasa II d -39 P. Furmanek - Jankowska 

10.  Klasa II e- 41 A. Skoropada 

11.  Klasa II f - 40 J. Graczyk 

12.  Klasa III a - 06 A. Zasaoska                                   koordynator pionu klas trzecich   

13.  Klasa III b -01 E. Podsiadło 

14.  klasa III c - 02 B. Dicuk 

15.  klasa III d -51 D. Bodkowska 

16.  klasa III e -50 J. Filipkowska 
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  II etap edukacyjny  - klasy IV-VIII 
 

 
l.p. KLASA    -   numer sali IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY  Wychowawca „cieo”  

 

  Klasa  IV a   -  21 M. Marciniec P. Pawlak 

  Klasa  IV b   - 25 K. Cichocka P. Jaremczak 

  Klasa  IV c   - 69 M. Gumienna K. Zagórska 

  Klasa  IV d  - 25 E. Sagan J. Maciaszek-Klimczyk/zast. M. Kozak 

  Klasa  IV e   - 24 L. Łabudek K. Fingas 

  Klasa V a  - 62 P. Kuśmierek M. Bielak 

  Klasa V b  - 69 A. Ligocka S. Nestorowicz 

  Klasa V c  -  30 K. Kowalczuk K. Zasłonka 

  Klasa VI a - 38 V. Szewczyk K. Wojtowicz 

  Klasa VI b - 31 A. Jakubowska R. Jakubowski 
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  Klasa VI c -  65 H. Uchwał-Kalka A. Maciak 

  Klasa VI d -  63 R. Krzemieo B. Hucaluk - Pacek 

  Klasa VI e  - 70 A. Puszczewicz D. Szałata 

  Klasa VI f  - 15 M. Bogdaoska-Bodych M. Stefaoska 

  Klasa VI g  - 9 M. Sztuba P. Drążek 

  Klasa VI h  - 15 E. Rakoczy M. Durlak 

  klasa  VII a  - 11 M. Palica T. Sienkiewicz 

  Klasa VII b  - 64 A. Dzierżanowska-Słowik P. Mazurkiewicz  

  Klasa VII c  - 25 M. Dudziak E. Żmidzioska 

  Klasa VII d  - 24 M. Niedziela M. Kireoczuk 

  Klasa VII e  - 23 M .Kapuśniak J. Dominik 

  Klasa VIII a  - 21 J. Pietruszewska  M. Krawczyk 

  Klasa VIII b  - 27 B. Brzozowski   W. Misiewicz                          

 
  
*** Wychowawca „cieo” pełni zastępstwo za wychowawcę w przypadku jego nieobecności, wspiera działania wychowawcze w klasie. 
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 ADMINISTRACJA SZKOŁY: 
 

Stanowisko Godziny pracy Nadzorujący pracę 
 

 
 sekretarz szkoły –  G. Boczek  
  

poniedziałek, środa  7. 00  -  15.00 
czwartek , piątek      8. 00   - 16.00 
 wtorek   7.30  -  15.30  lub   9.00  -  17.00  (wymiennie  z  p. Klim) 

 
B. Rotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Szymaoski 

 
 specjalista ds. uczniowskich – A. Klim 

poniedziałek, środa  8. 00  - 16.00 
 czwartek , piątek  7. 00  - 15.00 
 wtorek   7.30  - 15.30  lub    9.00  - 17.00 (wymiennie z  p. Boczek) 

kierownik gospodarczy– G. Szymaoski 
 

poniedziałek, środa , piątek  7.00 - 15.00  
wtorek , czwartek    9.00  - 17.00 

specjalista  ds. administracyjnych - E. Czachara  poniedziałek – piątek 7.00 - 15.00  
 

inspektor  bhp – J. Nawrot  wtorek  8.30 – 15.30 ,  pozostałe godziny zgodnie z potrzebami szkoły 
 

starszy specjalista ds. kadr - A. Nowosielska  poniedziałek  -   piątek  7.30 - 15.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  

  

główny informatyk  –  A. Zajączkowski  
 

poniedziałek  – czwartek  8.00  - 15.30 

informatyk – M. Mielczarek  wtorek – piątek  8.00 - 15.30 G. Szymaoski 

administrator  dziennika Librus  
–  B. Brzozowski  

poniedziałek  8.00-11.30 ,  wtorek  8.00-11.30 ,  środa 14.30-15.30 
czwartek  13.40 -14.40 ,  piątek 11.40-12.40 
 

B.Rotte 

administrator  dziennika Librus  
– A. Jakubowska  

poniedziałek  11.45 - 13.45   , wtorek 15.30 - 16.30     
środa  8.30 - 10.30    , czwartek   15.30 - 16.30 ,    piątek 12.30 - 16.30  

B.Rotte 
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referent  – R. Krzemieo  poniedziałek  7.50 - 9.50 ,   wtorek   11.45 - 14.45 , 
środa  7.50 - 9.50 ,  czwartek  14.35 - 16.35,  piątek   14.35 - 15.35  
 

B.Rotte 

                         

 BIBLIOTEKA  :    p. K. Zielioska - Motyka  , p. A. Grochala-Koped 
 

Dni tygodnia                    K. Zielioska - Motyka                       A. Grochala - Koped 

poniedziałek      9.00 - 15.00      8.00 – 14.00 

wtorek                         9.00 - 15.00      8.00 - 14.00   

środa    9.00 - 15.00    8.00 -14.00 

czwartek    9.00 - 15.00         8.00 - 14.00  

piątek               9.00 - 15.00             8.00 - 14.00 

 
 

 PEDAGODZY , PSYCHOLODZY, LOGOPEDA, NAUCZYCIELE  WSPOMAGAJĄCY,  POMOC NAUCZYCIELA,  DORADCA ZAWODOWY:  
 

Dni tygodnia Poniedziałek  Wtorek Środa  Czwartek Piątek 

 R. Barsznica – Kalinowska  

 pedagog klas VII-VIII     (gabinet  nr 72)    

Asystent Dyrektora ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej   

 9.00 – 15.00  

 

12.00 – 17.00  

 

7.45 -14.45  10.35 – 15.35   8.30 – 14.30  

M. Metelica   

pedagog klas IV-VI  (gabinet  nr  14)  

10.30 -14.30  9.30 - 16.00  9.30 -14.30   9.00 - 13.30  9.00 -13.00  

 D. Nowicka-Sójka     *8.00 -12.30   9.30 - 15.30  13.00 -17.00  *8.30 -14.30   10.00 – 14.30  
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psycholog  klasy IV-VIII  ( gabinet  nr  14)  

 A. Paruszewska-Gamrot   

pedagog klas I – III  (gabinet  nr 42)  

9.00 -13.30  12.00 - 17.00  **8.00 -13.30 12.00 - 17.00  **8.00 -12.00  

A. Siudek   

psycholog   klasy I-III  (gabinet nr  42)  

12.00 - 17.00  *8.00 -13.00  11.00 - 15.30  *8.00 -13.30  9.00 - 13.00   

J. Dominik   

logopeda   (gabinet nr 72a)    

*8.00-14.30  10.40-14.40  11.40 -14.40   10.30 -14.30   *8.00-12.30         

D. Świrska  - nauczyciel wspomagający                                10.40 - 16.15  13.40 -16.15   11.45 -16.15 12.45 -16.15 13.40 -16.15 

M. Nych   -  nauczyciel wspomagający     7.45 -12.15 

 

 8.00-12.05 
 

7.45-11.20 
 

7.45-12.15 
 

8.00 -11.20 
 

P. Drążek  - nauczyciel wspomagający                         9.55 – 13.30 *8.00 - 10.40, 

11.45-12.30 

8.55 - 13.45 8.55 - 10.40  

11.45 - 13.45 

*8.00 - 12.30 

M. Czapnik – pomoc nauczyciela    7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 

K. Galik         - pomoc nauczyciela     _______________ ____________ ______________ 8.00 -13.30 8.00-12.30 

A.  Wiśniowska    - pomoc nauczyciela        7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 

W. Jachna      –  pomoc nauczyciela  7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 

P. Wilczek   – pomoc nauczyciela  7.30 -13.30 7.30 -13.30 7.30 -13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 
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A. Witkowska –Bąk – pomoc nauczyciela   7.45-11.20 8.00-12.15 8.00-12.15 7.45 -11.20  7.45-12.05 

A. Posiłek  - pomoc nauczyciela  7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 

A. Rzeźwicka  - doradca zawodowy                                                     po 10 godzin klasy siódme i  ósme 

 
 
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniom  –  załącznik nr 2 
 
 
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna –   plan załącznik nr  3: 

 M. Sztuba (klasy drugie) 

 M. Bogdaoska - Bodych (klasy pierwsze) 
 
Wolontariat  -  plan załącznik nr  4 : 

 A. Paruszewska - Gamrot - klasy pierwsze  

 A. Masłyka  -  klasy drugie 

 A. Siudek  -  trzecie  

  J. Dominik  - UNICEF   -  klasy czwarte,  

 M. Metelica – klasy  piąte i szóste  

 D. Nowicka- Sójka  - klasy siódme  

 R. Barsznica – Kalinowska – klasy ósme  
 

Zajęcia pozalekcyjne – rozwój zainteresowao uczniów -  załącznik nr 5 
 

 
 PIELĘGNIARKA :   I. Dębowska pracuje  od  8.30  do  16.00 , we wtorek od 7.30 do 15.00. 
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 Przydział gabinetów do opieki oraz  miejsc  na godzinę z wychowawcą : 
  

         NR  GABINETU           OPIEKUN klasa 

62 P. Kuśmierek , M. Bielak 5a   –  godzina z wychowawcą 

63 P. Pawlak   

64 A. Dzierżanowska –Słowik,  A. Maciak 7b –  godzina z wychowawcą 

65  K. Uchwał- Kalka,  J. Maciaszek -Klimczyk/M .Kozak 6c  –  godzina z wychowawcą 

66 T. Sienkiewicz   

68 terapia pedagogiczna ,   nauka  j. polskiego  

dla obcokrajowców,  zdw kl. IV-VIII,    

M. Metelica,   P. Drążek,   D. Świrska,  M. Nych 

69 M. Gumienna ,  A. Ligocka 4c i  5b - godzina z wychowawcą 

70 A. Puszczewicz ,  K. Zasłonka  6e –  godzina z wychowawcą 

8 Pielęgniarka - I. Dębowska  

8 A izolatorium  

9 B. Hucaluk -Pacek, M. Sztuba  6g –  godzina z wychowawcą 

10  M. Krawczyk  
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11 E. Żmidzioska , D. Szałata, M. Palica    7a  – godzina z wychowawcą 

12 magazyn -  

14 D. Nowicka - Sójka ,  M. Metelica 

 terapia pedagogiczna, biofeedback 

 

15 E. Rakoczy   , M. Bogdaoska-Bodych                         6h , 6f –  godzina z wychowawcą 

16 R. Krzemieo 6d –  godzina z wychowawcą 

18 Pokój pracy nauczycieli  -  kopiarki  

19  K. Zielioska -Motyka  , A. Grochala-Koped  

20 B. Brzozowski   

20 a M. Stefaoska    

21  J. Pietruszewska, M. Marciniec 8a, 4a  –  godzina z wychowawcą 

                           23  M. Kapuśniak ,  V. Szewczyk 7e , 6a – godzina z wychowawcą 

24 M. Niedziela ,   L. Łabudek  7d, 4e –  godzina z wychowawcą 

25  E. Sagan, K. Cichocka, M. Dudziak 4d,4b,7c - godzina z wychowawcą 

26 W. Misiewicz   
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27 S. Nestorowicz  P. Mazurkiewicz, B. Brzozowski 8 b - godzina z wychowawcą 

28 P. Mazurkiewicz  

29 Gabinet wicedyrektora  kl. 4- 6   M. Bednarkiewicz  

30 K. Kowalczuk  5c – godzina z wychowawcą 

31 A. Jakubowska         6b –  godzina z wychowawcą 

38 V. Szewczyk   

39 L. Maśluszczak,  P. Furmanek - Jankowska 2b, 2d 

40 D. Mroczek, Graczyk 2a, 2f 

41  B. Holzhausen, A. Skoropada 2c, 2e 

42 A. Paruszewska-Gamrot,   A. Siudek 

gabinet terapii pedagogicznej  

 

D1 - świetlica J. Pędzich,  A. Rzeźwicka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

D2 -świetlica  A.Markowska, M. Nadolna  

D3- świetlica J. Bejmowicz  

                D – 4   szatnia klas pierwszych  
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                A- 02 B. Dicuk , N. Kopertowska 3c 

               A-06 A.Zasaoska  , K. Pietrowska  3a 

               A-01  E. Podsiadło ,  K. Sinicka 3b 

          A -04  i  A-  05                                         zajęcia wyrównawcze dla klas  1 – 3,  

nauka  j. polskiego   oraz  zdw 

 

 

 48  K. Kwasigroch, D. Olenderek 1d 

49 R. Sosulska,   E. Jeziorek 1a, 1c 

50 J. Filipkowska,  A. Żołdak 3e 

51 D. Bodkowska,  B. Rejek 3 d 

52 (archiwum) G. Boczek,  A. Nowosielska   

          53(pralnia, magazyn)  A. Kuliczkowska -Wróbel,  E. Kuhn  

54 B. Wyporkiewicz,  A. Człapioska   1b, 1e 

55 M. Aszkiełowicz , K. Walkowiak, K. Wojtowicz 

Ł. Ulas, P. Kotkowski 

 

- s1 M. Kurek, A. Lech 2a, 2f 
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                          - s2 A. Piegza,  A. Niewiadomska 2b, 2d 

                          - s3  A. Masłyka , K. Rudnik 2c,2e 

                         - s4 M. Pawlina   4c ,5 

                         -s5 L. Cichal ,  P. Jaremczak 4a, 4d, 4e 

                        - zuchówka Z. Szwarczyoska, A.Markowska 4b, 4d 

hala sportowa  i mała sala Nauczyciele wychowania   fizycznego  

– koordynuje  M. Kireoczuk  

 

magazyn sprzętu sportowego Nauczyciele  wychowania   fizycznego  

– koordynuje  M. Kireoczuk 

 

szafa magazynowa  

przy małej sali  

Nauczyciele wychowania   fizycznego  

– koordynuje  M. Kireoczuk 

 

sala  gimnastyki  korekcyjnej   M. Sztuba,  M. Bogdaoska - Bodych  

E –01 K. Fingas , P. Jaremczak      

 E – 02 Pokój  nauczycieli w-fu  

72 Pedagog  VII-VIII – R. Barsznica -Kalinowska  

72 A logopedia , terapia -  J. Dominik  



 

18 

 

33 Pokój nauczycielski   

    33 „a” Kadry – A. Nowosielska  

Inspektor  bhp – J. Nawrot 

 

33 „b” informatycy  - A. Zajączkowski, M. Mielczarek  

34  Gabinet wicedyrektora  kl. 6-8 – D. Skibin   

35 Gabinet wicedyrektora  kl. 1-3 – J. Skotnicka  

2a Sekretarz  Szkoły  – G. Boczek    

Specjalista ds. uczniowskich - A. Klim  

 

2b Dyrektor – B. Rotte  

2c Specjalista ds. administracji -  E. Czachara,    

48 „a” Kierownik gospodarczy – G. Szymaoski   

 

   Przydział tablic na korytarzu do opieki: 
 

                         LOKALIZACJA TABLICY      OPIEKUN 

obok portierni  ( priorytety pracy szkoły ,  

plan lekcji kl.1-3, plan pracy świetlicy , zajęcia 

pozalekcyjne, kalendarz szkolny  kl.1-3)          

D. Olenderek  
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hol główny  (priorytety pracy szkoły, plan lekcji klasy 4-8,  

zajęcia pozalekcyjne ,  kalendarz szkolny  kl.4-8) 

E. Żmidzioska  

72 zespół pomocy p - p  - koordynuje  R. Barsznica –Kalinowska 

19 A. Grochala-Koped , K. Zielioska - Motyka 

48 - 55 R. Sosulska,   A. Człapioska,   E. Jeziorek,   B. Wyporkiewicz,   K. Kwasigroch,   

J. Filipkowska,  D. Bodkowska , A. Żołdak,  B. Rejek  

wejście do szkoły – po lewej stronie E. Czachara  (informacje dla pracowników z RODO , BHP ) 

Segment - A A.Zasaoska,  B. Dicuk, E. Podsiadło , wychowawcy  świetlicy klas  3 a, b, c 

 

 

„Nasze Pasje i Talenty”  

 R. Sosulska,  B. Rejek  , P. Mazurkiewicz, S. Nestorowicz,  E. Żmidzioska   (IX-XI)                         

 A.Zasaoska ,  K. Pietrowska   ,  M. Krawczyk , P. Pawlak  , W. Misiewicz  (XII -II) 

 B. Holzhausen , M. Kurek  ,  M. Gumienna , K. Zasłonka  (III-IV)               

 J. Graczyk,  A. Niewiadomska  ,  E. Sagan, K. Cichocka ,Łabudek  (V-VI)  

 Samorząd Szkolny  (aktualności  szkolne , informacje  

o konkursach, zawodach ,  sprawy samorządu szkolnego) 

T. Sienkiewicz , E. Żmidzioska , A. Maciak 

Tablice w gabinetach Opiekunowie poszczególnych gabinetów    ***  UWAGA 

Tablica UNICEF  Zespół UNICEF – koordynuje J. Dominik  

Tablice na bloku sportowym Nauczyciele w-fu 
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*** Informacje na tablicach w salach lub na korytarzu powinny byd umieszczone na estetycznym  papierze lub mied podkładkę kolorową  

(passe - partout), ozdobione elementami dekoracyjnymi, napisy powinny byd czytelne (komputerowe lub pismo ozdobne),  informacje nie mogą 

zawierad błędów, prace nie mogą wystawad za tablicę , czcionka powinna byd czytelna. Tematyka nawiązująca do omawianych na lekcjach treści, 

świąt, uroczystości… W  gabinecie na drzwiach powinny byd umieszczone  (zalaminowane)  zasady  obowiązujące  w szkole). 

 
Organizacja pracy świetlicy szkolnej , regulamin świetlicy oraz plan pracy świetlicy   –  załącznik nr  13  
 

 SZKOLNY    KALENDARZ    2020/2021:  
 

                                                                                                       SIERPIEO 

                   Terminy                                                    Zadania                   Odpowiedzialni 

25 sierpnia  (wtorek 9.00 - 15.00) Praca w komisjach przedmiotowych dyrektor i wicedyrektorzy 

26 sierpnia  (środa  9.00 -15.00) Wnioski z nadzoru sprawowanego przez dyrektora w roku szkolnym 2019/2020, 

Przedstawienie kierunków  pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.  

Praca w komisjach przedmiotowych.  WYSŁANIE DO UCZNIÓW ZAPROSZEO NA  

rozpoczęcie roku szkolnego. 

B.Rotte ,  M. Bednarkiewicz,  D. Skibin,    

J. Skotnicka, J.Bejmowicz  

wychowawcy klas  

27 sierpnia (czwartek 9.00 - 15.00) Praca w komisjach przedmiotowych, przygotowanie gabinetów. 

Zakładanie dzienników. Szkolenie z wykorzystania  nowych technologii. 

B.Rotte ,  M. Bednarkiewicz,  D. Skibin,    

J. Skotnicka, J.Bejmowicz 

28  sierpnia  (piątek  9.00 - 15.00)  Spotkanie szkoleniowe i rada pedagogiczna  zaopiniowanie Szkolnego Zestawu B. Rotte,  D. Skibin, M. Bednarkiewicz, 
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Programów Nauczania  J. Skotnicka, J.Bejmowicz   

31 sierpnia   

(poniedziałek  9.00-15.00) 

Spotkania  w komisjach  , przygotowanie gabinetów.  B.Rotte,  M. Bednarkiewicz,  D. Skibin,  

J. Skotnicka, J.Bejmowicz   

31  sierpnia  (poniedziałek) Przegląd szkoły  i  terenu  przyszkolnego  pod względem  bhp Inspektor  bhp , społeczny inspektor pracy  

 do 31 sierpnia  Przygotowanie gabinetów , tablic  korytarzowych i w salach  

na rozpoczęcie nowego roku 

wszyscy nauczyciele wicedyrektorzy –  

zgodnie z rejonem 

                                                                                                        WRZESIEO 

                   Terminy                                                    Zadania                   Odpowiedzialni 

1 września  1 września 2020 - uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego   

(spotkanie  z wychowawcami w klasach , w sali wysłuchanie nagranej bajki,   

życzenia  od dyrektora,  podanie planu lekcji, wręczenie zeszytów informacyjnych , 

zasady bezpieczeostwa ….  ) 

http://www.sp118.pl/userdata/dokumenty/20202021/info_rozp_n_roku_szk.pdf 

wychowawcy  - zapis w dzienniku 

2 – 8 września Wnioski  rodziców uczniów kl. I  oraz  nowych uczniów  

kl. II-VIII  o udział w lekcjach religii ,  uczniowie którzy nie będą uczęszczali   

na lekcję religii  przebywają w bibliotece (kl.4 - 8)  lub świetlicy (kl.1-3).  

W przypadku, gdy  jest to pierwsza lekcja uczeo przychodzi na drugą lekcję do 

szkoły , w przypadku gdy religia jest na lekcji ostatniej wówczas uczeo kooczy 

wychowawcy klas   - wnioski przechowują  

wychowawcy w teczce wychowawcy ,  

informację  przekazują (lista - forma 

pisemna, podpis wychowawcy )   

do p. A. Grochali-Koped (biblioteka) 

http://www.sp118.pl/userdata/dokumenty/20202021/info_rozp_n_roku_szk.pdf
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lekcje i wraca do domu . 

2-8 września Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta  zebranie oświadczeo rodziców - wzór 

oświadczenia oświadczenia  - przekazanie listy zbiorczej do sekretariatu do 11 .09. 

2020 r. , oświadczenia w teczce wychowawcy 

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/211390/3623zp20b.pdf 

wychowawcy klas 1-8 , wicedyrektorzy 

zgodnie z rejonem 

2 – 8 września Zebranie wniosków rodziców uczniów kl. I  oraz  nowych uczniów  

 –  udział w lekcjach  etyki 

wychowawcy klas  - wnioski przechowują 

wychowawcy w teczce wychowawczej, 

przekazanie informacji  (lista - forma 

pisemna, podpis wychowawcy ) 

- do p. A. Zasaoskiej (kl. 1-3)   

- do p. A Puszczewicz (kl. 4-8) 

 2 – 11 września Zapoznanie uczniów z PZO i WZO oraz  sformułowanie wymagao edukacyjnych  

z poszczególnych zajęd , zapoznanie uczniów z wymaganiami   - umieszczenie PZO  

w widocznym miejscu w gabinecie przedmiotowym .  

Zapoznanie z zasadami  oceny zachowania , zamieszczenie zasad zachowania  

w gabinecie, gdzie realizowane są zajęcia z wychowawcą – podpis ucznia  

– lista w teczce wychowawczej.   

Zapoznanie rodziców z wymaganiami  oraz zasadami oceniania podczas  

pierwszego  zebrania  - potwierdzenie  –  lista  podpis  (przechowywane w teczce 

wychowawcy). 

wszyscy nauczyciele  – wpis tematu   

w dzienniku po przeprowadzonej lekcji 

 

 

 

wychowawcy  - w teczce wychowawczej – 

lista, wpis do dziennika 

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/211390/3623zp20b.pdf
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2 - 11 września Szczegółowe omówienie procedur  związanych z bezpieczeostwem. 

 Zebranie informacji przez wychowawców klas, którzy uczniowie sami wracają do 

domu, którzy pozostają w świetlicy, kto jest upoważniony do  odbierania dziecka   

po zakooczonych lekcjach . 

Wychowawcy świetlicy zbierają dokumentację – upoważnienie do odbioru dziecka 

ze świetlicy (tam , gdzie nie zostało to jeszcze dostarczone) . 

wychowawcy klas  I-VIII  - informację  

przechowuje wychowawca klasy  w teczce 

wychowawcy , 

 wychowawcy  świetlicy  informację   

 o odbiorze  ze  świetlicy  przechowują    

w teczce wychowawcy świetlicy 

2-11 września Na wszystkich lekcjach omawiane są zasady pracy na lekcjach  oraz po 

zakooczeniu lekcji  - zgodnie z wypracowanym przez RP systemem. 

Umieszczenie na drzwiach wszystkich gabinetów zasad. 

wszyscy nauczyciele   

 do 4 września    Konsultacje nauczyciela wychowania do życia w rodzinie – możliwośd zapoznania 

się z programem nauczania   (drajskitel@sp118.pl) . 

D. Rajskitel 

 wychowawcy klas 4-8 informują rodziców 

do  7  września Przygotowanie  tematów na godziny wychowawcze - przekazanie wychowawcom 

klas 

pedagodzy, psycholodzy – koordynuje  

R. Barsznica-Kalinowska 

do  11  września Opracowanie planu „Szkoły Rodzica”  przekazanie wychowawcom pedagodzy, psycholodzy - koordynuje  

R. Barsznica-Kalinowska 

do  11  września  Spotkanie Rady Szkoły – przekazanie propozycji zmian  w statucie – 

uchwała,  zaopiniowanie Planu Pracy Szkoły, opinia na temat dni wolnych 

od zajęd dydaktyczno – wychowawczych: 25, 26, 27 maja  podczas 

egzaminu ósmoklasisty oraz  piątek 4 czerwca , wybory uzupełniające 

M. Krawczyk  , M. Bednarkiewicz,   

K. Wojtowicz   

mailto:drajskitel@sp118.pl
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nauczycieli , rodziców, uczniów do Rady Szkoły 

do 11 września Opracowanie przez  zespół RP „Programu wychowawczo -profilaktycznego  

na rok szk. 2020/2021” zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną, przekazanie 

Radzie Rodziców  do uchwalenia. 

pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy 

klas 

do 11  września Opracowanie  Programu Doradztwa Zawodowego na rok szk. 2020/21 

 

A. Rzeźwicka we współpracy pedagodzy, 

psycholodzy, wychowawcy klas  

14 - 19  września Międzynarodowy Dzieo Kropki  –  święto twórczości i kreatywności przewodniczący komisji przedmiotowych, 

zespół ds. uzdolnieo  

do 14 września Wysłanie do rodziców listów  powitalno -  informacyjnych,  zaproszenie na 

pierwsze zebranie z rodzicami (kopia do wicedyrektora – zgodnie z nadzorem). 

wychowawcy klas , J. Skotnicka, D.Skibin, 

 M. Bednarkiewicz (zgodnie z nadzorem) 

do 14 września  Złożenie  do biblioteki  nowych programów nauczania. 

Oświadczenia nauczycieli o znajomości obowiązujących podstaw programowych 

oraz o realizacji programów w poszczególnych klasach.  

wszyscy nauczyciela  , J. Skotnicka, 

D.Skibin,  

M. Bednarkiewicz (zgodnie z nadzorem) 

 do 14  września 

 

 

Zdiagnozowanie, którzy uczniowie klas IV - VIII  nie będą uczęszczad na zajęcia 

„Wychowanie do życia w rodzinie”. 

wychowawcy klas ,  D. Rajskitel 

(wychowawcy przekazują informację p. D. 

Rajskitel  - lista - forma pisemna, pismo od 

rodzica wychowawcy przechowują  w 

teczce wychowawczej) 
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15  września    Rada pedagogiczna:  przedstawienie  planu nadzoru pedagogicznego , 

przyjęcie do realizacji planu pracy na rok szkolny 2020/2021, 

 zaopiniowanie programu wychowawczo –profilaktycznego , 

zaopiniowanie  projektu planu finansowego,  

uchwalenie  programu  doradztwa zawodowego na rok szk. 2020/2021, 

zaopiniowanie planu lekcji  i przydziału czynności dodatkowo płatnych , 

zaopiniowanie dodatkowych programów  

B. Rotte 

do  18 września Wychowawcy omawiają w klasach przebieg  ewakuacji, drogi  ewakuacyjne, 

zasady zachowania się uczniów w czasie ewakuacji ogłoszonej podczas  lekcji   

jak również  podczas przerwy, zasady zachowania  podczas  ataku 

terrorystycznego. 

wszyscy wychowawcy, inspektor bhp 

do 18 września Zagospodarowanie  tablic   na korytarzach i  w salach. nauczyciele , J. Skotnicka, D.Skibin,  

M. Bednarkiewicz (zgodnie z nadzorem) 

14 – 25 września Rekrutacja uczniów na zajęcia pozalekcyjne, tworzenie grup , opracowywanie 

programów, zakładanie dokumentacji. 

Nauczyciele zgodnie z przydziałem 

do 18 września   Zaplanowanie przez wychowawców klas w uzgodnieniu  

z pedagogiem, psychologiem  pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 

poinformowanie  rodziców o planowanych formach zajęd  na rok szkolny 

2020/2021  

wychowawcy klas oraz pedagodzy  

i psycholodzy , prowadzący zajęcia  

 J. Skotnicka, D.Skibin, M. Bednarkiewicz 

(zgodnie z nadzorem) 
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do 21  września 

 

Opracowanie planów pracy komisji zadaniowych ,  pedagoga , psychologa,  

świetlicy , biblioteki , czytelni , wolontariatu, Samorządu Szkolnego i inne … 

złożenie w sekretariacie  i zamieszczenie w publik  

(pod planem podpisuje się koordynator) 

koordynatorzy zespołów  

do 21  września 

  

Opracowanie planów pracy komisji przedmiotowych  - złożenie w sekretariacie 

oraz umieszczenie w public  (pod planem podpisuje się koordynator ).  

koordynatorzy komisji 

21 -30  września     „Znam zasady bezpieczeostwa – bezpiecznie w domu, w szkole, na drodze”  

Nauka udzielania I pomocy. 

nauczyciele w-fu , wychowawcy klas 1-3 

 

 21 - 24 września  (online)   Zebrania z rodzicami  klas 1-8  wychowawcy ,  J. Skotnicka   

M. Bednarkiewicz ,  D.Skibin 

od 28  września Rozpoczęcie zajęd  pozalekcyjnych  , również zajęd w ramach projektu „Klucza do 

przyszłości”. 

nauczyciele zgodnie z planem 

28 września  - 2 października  Akcja „Posadź drzewko dla pokoju”  nauczyciele  przyrody  i  biologii , 

wychowawcy  klas 1-3  

28 września  - spotkanie zespołu 

kierowniczego (online) 

Omówienie po zdiagnozowaniu potrzeb  planu WDN -u  

 dla kl.1-3,  4-8,  świetlicy, propozycje szkoleo, warsztatów, lekcji otwartych 

itp. 

Koordynatorzy komisji przedmiotowych  

Liderzy WDN -u  (M. Kapuśniak,    

E. Podsiadło,  A. Niewiadomska) 

do 30 września  Plan pracy  liderów WDN   - podjęcie decyzji  w związku  z doskonaleniem  Liderzy WDN   
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zawodowym .  

do 30  września Aktualizacja  strony Internetowej szkoły M. Mielczarek ,  A. Zajączkowski 

do 30 września Zdiagnozowanie potrzeb uczniów, zbadanie  indywidualnych stylów 

uczenia się uczniów za pomocą platformy „Indywidualni” , poznanie 

mocnych stron, skutecznych metod i technik nauczania w oddziałach 

klasowych. 

Wychowawcy – diagnoza ,  

Nauczyciele –poznanie wyników diagnozy , 

zapoznanie się z metodami, technikami 

pracy dostępnymi na platformie 

„Indywidualni” 

do 30  września Zapoznanie się z  dokumentami obowiązującymi w  szkole lub zmianami  

w dokumentach  (statut, program rozwoju szkoły, regulamin pracy, 

program wychowawczy i profilaktyki, procedura udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej,  procedura bezpieczeostwa, plan ewakuacji, 

polityka ochrony danych osobowych….). 

wszyscy nauczyciele  , J. Skotnicka, 

D.Skibin,  M. Bednarkiewicz -  zgodnie z 

nadzorem 

do  30  września Teczka Wychowawcy  (plan   pracy wychowawczej i  profilaktycznej, organizacja 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie,…) , dzienniki,  plany nauczania, 

innowacje, programy własne , arkusze nowych uczniów,  dzienniki zajęd 

pozalekcyjnych, zajęd dodatkowych. 

nauczyciele , wychowawcy , J. Skotnicka, 

D.Skibin,  M. Bednarkiewicz -  zgodnie  

z nadzorem 

do 30 września  

 

Dostosowanie  wymagao   edukacyjnych  do potrzeb rozwojowych  

 i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów . 

wszyscy nauczyciele , D. Skibin,   

M. Bednarkiewicz,  J. Skotnicka 

do 30 września  Program wychowawczo – profilaktyczny   na rok szk. 2020/2021.  uchwała Rady Rodziców 
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do 30 września  Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych  pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy – 

koordynują pracę : 

 w klasach 1-3 p. Paruszewska – Gamrot,  

w klasach 4-8 p. Nowicka-Sójka 

do 30 września Zapoznanie rodziców z programem doradztwa zawodowego  wychowawcy klas 1-8 

do 30 września  Przeprowadzenie  wyborów do Rady Szkoły Rada Szkoły 

do 30 września Przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców Rada Rodziców 

30 września Dzieo Chłopca wychowawcy klas, rodzice  

 do 30   września Zajęcia integracyjne w  klasach pierwszych  i  czwartych wychowawcy oraz pedagodzy  

i psycholodzy 

 

do 30 września Trening zachowania na wypadek ataku terrorystycznego oraz próbna ewakuacja  

na wypadek pożaru. 

Inspektor bhp  

 wrzesieo Dzieo  Języków  Obcych komisja języków obcych  

wrzesieo Wybory do Samorządu Szkolnego T. Sienkiewicz,  E. Żmidzioska, A. Maciak  

                                                                                      PAŹDZIERNIK 

 

                   Terminy                                                    Zadania                   Odpowiedzialni  
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1-12  października  Projekt  ogólnoszkolny  „Zakwitniemy na wiosnę”  –  sadzenie cebulek kwiatów 

wokół szkoły. 

 nauczyciele przyrody, biologii,  

wychowawcy świetlicy    

 

 

5 – 9 października   Apele porządkowe   przysłanie do wychowawców klas nagrania  do wyświetlenia 

na godzinę wychowawczą.  Przedstawienie systemu motywacyjnego w SP 118. 

pedagodzy, psycholodzy – we współpracy  

z wychowawcami  

 

 

 

 

13 października  Wręczenie nagród  z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektor , wicedyrektorzy, przewodniczący 

komisji ,kierownik gospodarczy 

 

 

 

14 października   Zajęcia integracyjne w klasach – według wypracowanych przez zespół pomocy  

p - p scenariuszy. 

Otrzęsiny  czwartoklasistów(zabawy integracyjne w klasach) 

Pasowanie na Ucznia  Szkoły Orlioskiego (w klasach) 

Zaprzysiężenie  Samorządu i  Pocztu (w małym zespole) 

pedagog, psycholog ,nauczyciele i 

wychowawcy  2 – 3  i  5 - 8 

wychowawcy klas czwartych 

wychowawcy  klas pierwszych 

opiekunowie  

 

do   15  października Składanie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego  

 – na okres  IX – XII  2020 r. 

wszyscy nauczyciele ,  E. Czachara  

do  15 października Złożenie wniosków   o dofinansowanie  kursów kwalifikacyjnych , studiów 

podyplomowych  oraz innych form doskonalenia  na rok  2021. 

wszyscy nauczyciele , E. Czachara  
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16 października Rocznica wyboru JP II na papieża nauczyciele religii  

19 – 23 października Trzymaj się prosto – jak dbad o kręgosłup w szkole ? nauczyciele w-fu   

20 października Ogłoszenie wyników Konkursu EKOLOGICZNEGO  na stronie szkoły. J. Skotnicka z zespołem  

 20 października  spotkania  szkoleniowe      liderzy wdn , B. Rotte, wicedyrektorzy, 

kierownik świetlicy 

 

24 października   W mojej klasie  - IT w edukacji   – konferencja online  dla nauczycieli  M. Kapuśniak  

26 -30  października Odwiedziny przedstawicieli uczniów klas czwartych na grobie Patrona wychowawcy klas czwartych  

                                                                                  LISTOPAD 

 

                   Terminy                                                    Zadania                   Odpowiedzialni  

3  - 6  listopada    15.30 - 17.30  Konsultacje dla rodziców  ( online)  –  przekazywanie informacji   

o postępach  i trudnościach   

 nauczyciele ,  J. Skotnicka, M. Bednarkiewicz , 

 D. Skibin 

 

10   listopada   Rocznica Odzyskania Niepodległości   koordynatorzy komisji  kl. 1-3 ,  nauczyciele historii, 

 j. polskiego ,plastyki , wicedyrektorzy zgodnie z 

nadzorem 

 

15  listopada  Międzynarodowy Dzieo Tolerancji pedagodzy i  psycholodzy   
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16 - 20   listopada Tydzieo Edukacji Globalnej pod hasłem: „Działaj lokalnie, myśl 
globalnie”  
 

nauczyciele przyrody, biologii, chemii, nauczyciele 

kl.1-3, wychowawcy świetlicy 

 

21  listopada   Dzieo Życzliwości i Pozdrowieo   Wolontariat, Samorząd Szkolny  

22  listopada Dzieo Wrocławskich Krasnali            wychowawcy świetlicy  

23  - 27 listopada  Apele porządkowe  -  wysłanie do wychowawców klas nagrania  do 

wyświetlenia na godzinę wychowawczą. Wybór przez wychowawcę i klasę  

uczniów do wyróżnienia za miniony miesiąc  „UCZEO Z PASKIEM”- zgłoszenie 

nazwisk do pedagoga ( tablica wyróżnionych przy sali 72) .  

pedagodzy, psycholodzy , wychowawcy  

24  listopada  rada szkoleniowa   Liderzy wdn –u , dyrektor, wicedyrektorzy  

30 listopada Listy do rodziców – informacja  o terminie wystawienia prognozowanych 

ocen, zaproszenie na konsultacje, informacja o bieżących sprawach 

szkoły/klasy (kopia do wicedyrektora ). 

wychowawcy klas,  wicedyrektorzy -  zgodnie  

z nadzorem 

 

                                                                                           GRUDZIEO 

 

                   Terminy                                                    Zadania                   Odpowiedzialni  

1 – 3  grudnia    kl. 1 – 8  

        

Omówienie efektów pracy z danym zespołem,   planowanie, modyfikowanie 

procesów edukacyjnych, prognozowanie wyników klasyfikacji – spotkania 

prognozujące klasyfikację. 

  wicedyrektorzy  - zgodnie z nadzorem   



 

32 

 

        4  grudnia Wystawienie ocen prognozowanych  – poinformowanie uczniów i rodziców 

o ocenach  zgodnie ze statutem.  

  nauczyciele  

 7 -10   grudnia   15.30 - 17.30  Konsultacje dla rodziców  (online) –  przekazywanie informacji  o postępach 

 i trudnościach   

 nauczyciele , J. Skotnicka , M. Bednarkiewicz , 

D. Skibin 

 

16 -20   grudnia  Hej kolęda, kolęda!!  nauczyciele religii, komisja języków obcych , 

nauczyciele muzyki 

 

22  grudnia  Spotkania wychowawcze „To Ty zmieniasz świat wokół siebie”  

na podstawie bajki  „Marchew, jajko i kawa” B. Ferrero 

wychowawcy klas , wicedyrektorzy, pedagodzy, 

psycholodzy, B. Rotte 

 

23 – 31  grudnia  Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów   

grudzieo   AKCJE  CHARYTATYWNE  „Dar Serca”  Wolontariat  

                                                                                     STYCZEO 

 

                   Terminy                                                    Zadania                   Odpowiedzialni  

  5 stycznia wystawienie ocen – poinformowanie uczniów i rodziców –zgodnie ze 

statutem.  

nauczyciele, wychowawcy  

12 stycznia rada klasyfikacyjna Dyrektor, wicedyrektorzy  

14 stycznia Listy do rodziców - zakooczenie I semestru (do wiadomości wicedyrektora ).   wychowawcy, wicedyrektorzy  
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18 - 31 stycznia ferie zimowe   

31 stycznia Przegląd szkoły i terenu przyszkolnego pod względem bhp Sip ,  inspektor bhp  

                                                                                         LUTY 

 

                   Terminy                                                    Zadania                   Odpowiedzialni  

8 -11   lutego Zebrania z rodzicami (online)   wychowawcy, J. Skotnicka M. Bednarkiewicz D. 

Skibin 

 

22 – 26 lutego    apele porządkowe - wysłanie do wychowawców klas nagrania  do 
wyświetlenia na godzinę wychowawczą. Wybór przez wychowawcę i 
klasę  uczniów do wyróżnienia za miniony miesiąc  „UCZEO Z 
PASKIEM”- zgłoszenie nazwisk do pedagoga ( tablica wyróżnionych 
przy sali 72) . 

pedagodzy,  psycholodzy  we  współpracy  

z wychowawcami  

 

23  lutego  rada plenarna – podsumowanie pracy w I semestrze (online) B. Rotte,  J. Skotnicka,  M. Bednarkiewicz ,D. Skibin  

                                                                                         MARZEC 

 

                   Terminy                                                    Zadania                   Odpowiedzialni  

8 marca  Dzieo Dziewczynek wychowawcy klas  

12 marca   Dzieo Otwarty Szkoły   – wirtualny spacer po szkole . Informatycy ,  pracownicy szkoły  
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16 marca rada szkoleniowa Liderzy wdn, B. Rotte  

do 15 marca wysłanie listów do rodziców (kopia do wicedyrektora ) - omówienie 

bieżących spraw w klasie, zaproszenie na konsultacje  

wychowawcy, wicedyrektorzy zgodnie z nadzorem  

20 - 27 marca  Program Erasmus+  , projekt MIND - wizyta w szkołach partnerskich Zespół Erasmus+, koordynują ; M. Bednarkiewicz,  

A. Dzierżanowska-Słowik, P. Kuśmierek 

 

22 marca  „Godzina dla Ziemi”   nauczyciele przyrody , geografii, biologii,  

22  -25  marca   15.30 - 17.30  Konsultacje dla rodziców   –  przekazywanie informacji  o postępach 

 i trudnościach    

 nauczyciele , J. Skotnicka , M. Bednarkiewicz , 

D. Skibin 

 

                                                                                    KWIECIEO 

 

                   Terminy                                                    Zadania                   Odpowiedzialni  

01 – 06 kwietnia przerwa świąteczna   

15  kwietnia  Międzynarodowy Dzieo Ziemi nauczyciele przyrody ,biologii, geografii  

20  kwietnia rada szkoleniowa Liderzy wdn , B. Rotte  

26 kwietnia Światowy Dzieo Książki nauczyciele biblioteki  

26-28  kwietnia   kl. 1-8 Spotkania  prognozujące klasyfikację, omówienie sytuacji dydaktyczno-

wychowawczej w poszczególnych klasach, wspólne uzgodnienia  nauczycieli 

wicedyrektorzy – zgodnie z nadzorem  
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 uczących w oddziale klasowym – modyfikowanie procesów edukacyjnych. 

26 - 30 kwietnia Apele porządkowe pedagodzy i psycholodzy  

30 kwietnia  Święto   Uchwalenia  Konstytucji   3 maja   E. Rakoczy  , R. Krzemieo   

                                                                                            MAJ 

 

                   Terminy                                                    Zadania                   Odpowiedzialni  

7 maja Wystawienie ocen prognozowanych – poinformowanie  o ocenach uczniów 

 i rodziców – zgodnie ze statutem.  

nauczyciele, wychowawcy  

10 maja  Międzynarodowy Dzieo Sprawiedliwego Handlu K. Fingas, B. Rejek, M. Kapuśniak  

10  - 13  maja  15.30 - 17.30  Konsultacje dla rodziców   –  przekazywanie informacji  o postępach 

 i trudnościach    

 nauczyciele , J. Skotnicka,  M. Bednarkiewicz,  

D. Skibin 

 

 maj Próbna ewakuacja Inspektor bhp  

25,26,27 maja  Egzamin ósmoklasistów   Dni wolne od zajęd dydaktyczno – wychowawczych 

( zajęcia opiekuocze) 

 

                                                                                     CZERWIEC 
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                   Terminy                                                    Zadania                   Odpowiedzialni  

 4 czerwca (piątek) Dzieo  wolny od zajęd dydaktyczno-wychowawczych ( zajęcia opiekuocze)   

 8 czerwca  Wystawienie ocen  – poinformowanie uczniów i rodziców – zgodnie  

ze statutem. 

wychowawcy klas , nauczyciele  

15 czerwca rada klasyfikacyjna B. Rotte  

14 - 17  czerwca Jak przygotowad dziecko do rozpoczęcia nauki  w klasie pierwszej ?  J. Skotnicka    

16 czerwca  Jak przygotowad dziecko  do nauki w klasie czwartej? M. Bednarkiewicz     

 21 - 24 czerwca Omówienie zasad zachowania podczas wakacji. 

 Rozdanie nagród dla zwycięzców konkursów . 

wicedyrektorzy, koordynatorzy poszczególnych 

pionów, pedagodzy 

 

25  czerwca    Zakooczenie roku szkolnego  2020/2021 „Pasek dla każdego ucznia”  wychowawcy , J. Skotnicka 

M. Bednarkiewicz,  D.Skibin 

 

28  czerwca  Sprzątanie gabinetów przed wakacjami, zabezpieczenie pomocy 

dydaktycznych. 

Wszyscy nauczyciele  

29  czerwca  godz. 9.00  

 

Rada pedagogiczna – podsumowanie pracy w roku szk. 2020/2021,  

wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego. 

 B. Rotte  
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     Apele dla klas I-III  i  IV – VIII  odgrywają ważną role w systemie wychowawczym szkoły  -  możliwośd pokazania uzdolnieo, pasji i wytrwałych starao      

   uczniów, promowanie wartości, pozytywnych zachowao, świętowanie uroczystości. 

 W czasie zagrożenia epidemiologicznego apele w formie  nagrania online wyświetlane podczas godziny z wychowawcą. 

  Konkursy  organizowane są po lekcjach  -  z wyjątkiem konkursów zewnętrznych , gdzie godzina jest określona przez organizatora.  

   Wyjścia , wycieczki  należy zaplanowad na początku roku szkolnego uwzględniając realizację podstawy programowej  –  każdą wycieczkę, wyjście należy  

uzgodnid z bezpośrednim przełożonym (w okresie  zagrożenia  epidemiologicznego  wyjścia  zostają  wstrzymane). 

 W trosce o bezpieczeostwo -  pracownicy  szkoły posiadają  identyfikator.  Identyfikator nauczycieli oraz pracowników szkoły służy jednocześnie do 

monitorowania  wejśd i wyjśd. Pracownik szkoły każdorazowo przy wejściu do szkoły  i wyjściu ze szkoły przykłada kartę  do czytnika zaznaczając wejście  

lub wyjście. 

 UWAGA –  wejście na teren szkoły mają wyłącznie uczniowie i pracownicy. Rodzice nie wchodzą  na teren szkoły, oczekują na dzieci w wyznaczonych 

strefach na zewnątrz budynku szkoły. 

 Uczniowie pozostawiają  zmienne obuwie w szatni w podpisanym worku z materiału  – wychowawcy sprawdzają porządek w szatni swojej klasy, 

wychowawcy  systematycznie prowadzą kontrolę w szatni swojej klasy , pedagodzy  prowadzą  systematycznie  monitoring w szatniach. 

                           Pomimo różnorodności stanowimy dużą , zintegrowaną  społecznośd szkolną, od wielu już lat w symboliczny sposób uczymy się szacunku 

 i tolerancji dla innych - piątek jest  dniem  integracji zespołów klasowych oraz integracji społeczności szkolnej – w piątek  uczniowie   przychodzą w koszulkach 

– wyróżniających klasę.   
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                                                                                            Schemat organizacyjny obowiązujący w szkole   : 
                                                         Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlioskiego - Barbara Rotte 
 

 wicedyrektor  
 klas 1-3 

 J. Skotnicka  
 

 kierownik świetlicy 

    J. Bejmowicz 

wicedyrektor 
 klas 4-6   

M. Bednarkiewicz 

wicedyrektor  
klas 6-8   

D. Skibin 
 
 

kierownik gospodarczy 

G. Szymaoski 
 asystent dyrektora  
do spraw pomocy  
psychologiczno  
-pedagogicznej    

R. Barsznica - Kalinowska 

 wychowawcy klas 1 
-  koordynator  
E. Jeziorek (5) 

wychowawcy klas 1  
koordynator 
A.Rzeźwicka  (5) 
 

Wychowawcy klas 4 
koordynator 
L.Łabudek (5) 

wychowawcy klas 6 a,b,c,d 
koordynator (4) 
M. Sztuba 

pracownicy  obsług (20) 
 
 

 pedagog  klas 1-3 
A.Paruszewska Gamrot 

 Wychowawcy kl.2     
koordynator  
B. Holzhausen (6) 
 

wychowawcy klas 2 
koordynator 
A.Masłyka 
(6) 

wychowawcy klas  5 
koordynator   
K. Kowalczuk(3) 
 

wychowawcy klas 7  
koordynator   
M. Palica (5) 

M. Mielczarek 
 informatyk 

Pedagog klas 4-6 
Małgorzata Metelica 

Wychowawcy kl.3    
koordynator  
A.Zasaoska  (5) 

wychowawcy klas 3  
koordynator A.Zołdak 
(5) 

wychowawcy klas 6 e,f,g,h 
koordynator (4) 
M. Sztuba 

Wychowawcy klas  8 
koordynator  
 J. Pietruszewska (2) 
 

A. Zajączkowski – główny 
informatyk  

psycholog  klas 1-3 
A. Siudek 
 

 Lider WDN –kl.1-3 
E. Podsiadło 

wychowawcy klas 4 
 L.Cichal (4) 

komisji nauczycieli 
przedmiotów artystycznych 
koordynator 
P.Mazurkiewicz 

komisja  matematyków 
koordynator 
M. Niedziela 

 psycholog  klas 4-8 
D. Nowicka-Sójka 

Kierownik świetlicy 
J.Bejmowicz 

Lider WDN – 
A.Niewiadomska 

komisja 
nauczycieli  
w-fu  
koordynator 

komisja humanistyczna 
koordynator 
Honorata  Uchwał-Kalka  
 

 nauczyciele wspomagający  
P. Drążek 
D. Świrska 
M.Nych 
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M. Kireoczuk 

Zespół ds. 
wspierania uzdolnieo 
kl.1-3 R. Sosulska, 
B.Rejek 

 komisja językowa 
koordynator 
J. Pietruszewska 

komisji nauczycieli religii  
 

   logopeda 
J. Dominik 

system oceniania 
ucznia – kl.1-3  
D. Mroczek,  
R. Sosulska 

komisja przyrodnicza 
koordynator 
M.Krawczyk 

 koordynator 
M. Aszkielowicz 
 

 pomoc nauczyciela: 
P.Wilczek 
W. Jachna 
M. Czapnik 
A. Witkowska-Bąk 
A. Posiłek 
A. Wiśniowska  
K. Galik 
 

Biblioteka 
K.Zielioska-Motyka       
A. Grochala-Koped  
 

 
 

A. Nowosielska  - główny   specjalista ds. kadr 
 

B.Rotte 

 
R. Krzemieo  -  referent  - wsparcie techniczne podczas rozliczania godzin również w programie „Klucz do przyszłości” 
 

B.Rotte 

B. Brzozowski  - administrator dziennika Librus 
 

B.Rotte 

A. Jakubowska  – administrator dziennika Librus 
 

B.Rotte 

E. Czachara  - starszy specjalista  (RODO, doskonalenie nauczycieli, pomoce dydaktyczne)   
 

B. Rotte 

A. Klim  - specjalista ds. uczniowskich    B. Rotte 

G. Boczek  - starszy sekretarz     B. Rotte 

J. Nawrot - Inspektor bhp  
 

B. Rotte 

D. Skibin, M. Krawczyk - plan lekcji, plan dyżurów  
 

B. Rotte 
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M. Krawczyk, A. Jakubowska  - zmiany w statucie , system oceniania kl.4-8 
 

B. Rotte 

M. Bednarkiewicz - realizacja projektu „MIND – motywacja, indywidualizacja, dostosowanie wymagao” -  Erasmus +   
 

B. Rotte 

K. Zagórska   , R. Jakubowski  - Poczet Sztandarowy   
 

B. Rotte 

T. Sienkiewicz ,  E. Żmidzioska  , A. Maciak - Samorząd Uczniowski , Liga Klas   B. Rotte 
 

M. Kapuśniak  - lider WDN kl.4-8 , koordynator   IT  (prowadzi szkolenia, lekcje otwarte) 
 

B. Rotte 

A. Zasaoska,    R. Sosulska  - koordynatorzy oceniania kształtującego kl. 1-3  (promują ok, prowadzą lekcje otwarte)      
 

J. Skotnicka 

A. Puszczewicz, P. Kuśmierek - koordynatorzy oceniania kształtującego kl. 4 - 5  (promują ok, prowadzą lekcje otwarte)    
 

M. Bednarkiewicz 

H. Uchwał-Kalka, A. Dzierżanowska –Słowik - koordynatorzy oceniania kształtującego kl. 6 –8    (promują ok, prowadzą lekcje 
otwarte)  
 

D. Skibin 

B. Holzhausen, A.Zasaoska - koordynatorzy lekcji twórczości – kl. 2-3 
M. Gumienna – koordynator lekcji twórczości  w klasach 6-8 na lekcjach j. polskiego, 
A. Jakubowska – koordynator programu „Z kalkulatorem, kartami, tablica interaktywną przez matematykę w klasach 3-8”  
M. Kapuśniak – koordynator lekcji twórczości w klasach piątych na lekcjach j. angielskiego  
V. Szewczyk- koordynator lekcji twórczości w klasach piątych na lekcjach j. niemieckiego      
 

J. Skotnicka 
 
D.Skibin 
 
 
M. Bednarkiewicz 

M Gumienna, K. Kowalczuk, M. Sztuba, M. Palica, J. Pietruszewska  - koordynatorzy  szkolnego  programu wycieczek  dla klas  4-8 
 

M. Bednarkiewicz D. Skibin 

E. Jeziorek, B. Holzhausen, A.Zasaoska  - koordynatorzy  szkolnego  programu wycieczek  dla klas  1- 3                           
 

J. Skotnicka 

 

Zespół kierowniczy:  B. Rotte, M. Bednarkiewicz, D. Skibin, J. Skotnicka, G. Szymański, J. Bejmowicz , R. Barsznica-Kalinowska   

                                                       –  spotkania poniedziałki  godz. 10.00 – odpowiada dyrektor 
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Spotkania komisji przedmiotowych  -  raz w miesiącu   -  odpowiada koordynator komisji  
 
 Spotkania  przewodniczących komisji   –   poniedziałek  – za powiadomienie odpowiadają wicedyrektorzy .   
 
 
 Rola i zadania koordynatora komisji:   

 organizuje systematyczne spotkania komisji,  

 prowadzi dokumentację (plany, sprawozdania, protokoły  ze spotkao – na koniec roku przekazuje dokumentację do archiwum),  

 przekazuje informacje ze spotkao z wicedyrektorem i dyrektorem, 

 koordynuje realizację planu pracy komisji, 

 planuje lekcje otwarte, lekcje pokazowe, dzielenie się wiedzą w ramach komisji.  
 

Zespół wychowawców: koordynator Nadzorujący pracę:  

grupy świetlicowe   KL.1 – A. Rzeźwicka 

Kl. 2 – A. Masłyka 

Kl.3  – A. Żołdak 

Kl.4   - L. Cichal  

 

J. Bejmowicz  

klasy pierwsze E. Jeziorek J. Skotnicka 

klasy  drugie B. Holzhausen    J. Skotnicka 

klasy trzecie A. Zasaoska  J. Skotnicka 

 klasy czwarte   L. Łabudek M. Bednarkiewicz 

klasy piąte K. Kowalczuk  M. Bednarkiewicz 
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 klasy  szóste M. Sztuba  D.Skibin, M. Bednarkiewicz 

Klasy  siódme M. Palica   D. Skibin 

Klasy ósme J. Pietruszewska D. Skibin 

 

 komisje przedmiotowe RP:  
 

Nazwa komisji        Skład zespołu Koordynator   Nadzorujący pracę: 

humanistyczna   nauczyciele  j. polskiego, historii H. Uchwał-Kalka D. Skibin 

matematyczna nauczyciele matematyki M. Niedziela D. Skibin 

nauczycieli religii nauczyciele religii M .Aszkiełowicz D. Skibin 

języków  obcych nauczyciele  j. obcych J. Pietruszewska M. Bednarkiewicz 

sportowa  nauczyciele w-fu M. Kireoczuk M. Bednarkiewicz 

przedmiotów artystycznych nauczyciele techniki, informatyki, plastyki, 

muzyki  

P. Mazurkiewicz M. Bednarkiewicz 

przyrodnicza nauczyciele przyrody ,geografii, biologii, 

chemii, fizyki 

M. Krawczyk M. Bednarkiewicz 

edukacja wczesnoszkolna wychowawcy klas pierwszych E. Jeziorek J. Skotnicka 
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 wychowawcy klas drugich B. Holzhausen  

 

wychowawcy klas trzecich A. Zasaoska 

 

 zespoły zadaniowe RP:  
 

Nazwa zespołu: 

 

Skład zespołu: Koordynator zespołu: Nadzorujący pracę : 

Zespół  ds. organizacji 

pomocy psychologiczno -

pedagogicznej oraz spraw 

opiekuoczo-wychowawczych  

A. Paruszewska-Gamrot,  A. Siudek  
 D. Nowicka-Sójka, R. Barsznica -
Kalinowska , M. Metelica, J. Dominik ,   
P. Drążek, D. Świrska, K. Świątek,   
M. Nych, W. Jachna, M. Czapnik ,  
A. Posiłek, A. Witkowska-Bąk , K. Galik 
A. Wiśniowska ,P. Wilczek 

R. Barsznica - Kalinowska  

 

B. Rotte 

Zespół ds. promocji zdrowia M. Kurek, A. Lech , D. Bodkowska -  zbierają od koordynatorów zespołów kl.1-3 

zadania zaplanowane do realizacji na rok szk.2020/21  i opracowują program  

z podziałem na klasy I-III  (zadania, terminy, realizatorzy) oraz koordynują 

realizację 

B. Hucaluk - Pacek, M. Durlak, M. Kireoczuk   -  zbierają od koordynatorów 

zespołów kl.4 - 8 zadania na rok szk.2020/21  i opracowują program z podziałem 

na klasy IV-VIII (zadania, terminy, realizatorzy) oraz koordynują realizację 

 

 

B.Rotte 

Zespół ds. rozpoznawania 

promowania  i wspierania 

 wychowawcy  klas  oraz pedagodzy R. Sosulska,  B.Rejek , A.Zasaoska,  

K. Pietrowska ,B. Holzhausen , J. Graczyk, 

J. Skotnicka 
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rozwoju uzdolnieo   i psycholodzy  

 

A. Paruszewska-Gamrot,  A. Siudek 

 M. Gumienna , K. Cichocka   

M. Krawczyk . R. Lenart ,  

P. Mazurkiewicz, E. Żmidzioska ,  E. 

Sagan,  D. Nowicka-Sójka, R. Barsznica-

Kalinowska, M. Metelica 

- zespół  informuje społecznośd szkolną  

o sukcesach uczniów organizując 

wystawy, pokazy, wernisaże - (tablica, 

strona internetowa), koordynatorzy 

zbierają dokumentację  w tym zakresie – 

dyplomy, zdjęcia, notatki prasowe itp, 

przeprowadzają wybory prymusa,  na 

wniosek nauczycieli wybierają uczniów 

do wyróżnienia medalem.  

J.Bejmowicz 

 

D.Skibin  

M. Bednarkiewicz 

Zespoły ds. diagnoz 

wewnętrznych  - 

monitorowanie i analizowanie 

osiągnięd uczniów 

A. Skoropada,    

K. Kwasigroch,  A. Zasaoska  

 

 

-  opracowanie planu diagnoz dla klas 1-3 

przeprowadzanie, analiza wyników pod 

kątem przyrostu wiedzy i umiejętności, 

wdrażanie wniosków, działania 

J. Skotnicka 
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T .Sienkiewicz ,E. Rakoczy, 

M. Niedziela,  P. Pawlak , B. Hucaluk-

Pacek , M. Krawczyk, J. Pietruszewska 

naprawcze 

 - opracowanie planu badania osiągnięd 

uczniów na poziomie klas IV-VIII 

organizacja diagnoz, dokumentowanie, 

zamieszczanie wyników, przedstawianie 

wniosków, działania naprawcze. 

 

 

D. Skibin  

M. Bednarkiewicz 

Zespół opracowujący szkolny 

system doradztwa 

zawodowego oraz program 

doradztwa na rok szkolny 

2020/2021 

wychowawcy klas  4-8  i nauczyciele 

 wychowawcy klas 1-3  

A. Rzeźwicka, D. Nowicka - Sójka  ,  

R. Barsznica-Kalinowska, M. Metelica, 

 A. Paruszewska-Gamrot, A. Siudek  

 

B. Rotte 

Zespół ds. promocji szkoły 

 

 

P. Mazurkiewicz, A. Człapioska,  

A. Grochala-Koped, K.Zielioska - 

Motyka,  D. Szałata,   

D. Olenderek , B. Brzozowski ,  

M. Kapuśniak, S. Nestorowicz,  

K. Zasłonka  

P. Mazurkiewicz  (promowanie szkoły,   

systematyczna analiza informacji 

zamieszczanych na stronie – zgodnośd   

z kalendarzem imprez i uroczystości ) 

B.Rotte 

Zespół odpowiedzialny za 

podsumowanie 

XIII  Międzynarodowego 

M. Pawlina,   L. Cichal,  A. Zasaoska,  

K. Kwasigroch,   D. Olenderek, 

M. Pawlina J. Skotnicka 
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Konkursu Ekologicznego M. Kurek, B. Rejek,  J. Bejmowicz,  

 A. Grochala-Koped 

 ERASMUS +   

(zespół  realizujący projekt MIND oraz koordynujący współpracę 

ze szkołami partnerskimi) 

M. Bednarkiewicz   B. Rotte 

M.  Bednarkiewicz ,   A. Dzierżanowska – Słowik ,   P. Kuśmierek , M. Kapuśniak,  J. Filipkowska,  D. Nowicka - Sójka, M. Niedziela,  

E. Rakoczy , A. Puszczewicz, B. Rejek , M. Sztuba, P. Mazurkiewicz,  R. Barsznica – Kalinowska,  D. Bodkowska,      

J. Pietruszewska,  A. Zasaoska, J. Skotnicka. 

             

 Inne zadania dodatkowe przydzielone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021: 

Zadanie  Osoby odpowiedzialne Nadzorujący pracę 

Administrator dziennika elektronicznego Librus 

Synergia 

 A. Zajączkowski  - główny administrator (kontakt z przedst. Librus-

Synergia) , obsługa techniczna dziennika, wsparcie merytoryczne 

nauczycieli  

 B. Brzozowski – obsługa techniczna , monitoring systematyczności 

zapisów w dziennikach ;  

A. Jakubowska  - wsparcie merytoryczne, obsługa techniczna  

B.Rotte  

(na poszczególnych 

poziomach J. Skotnicka, 

M. Bednarkiewicz, 

D.Skibin) 

Drużyna  „Fair Trade” B. Rejek , K. Fingas , M. Kapuśniak B. Rotte 

Opracowanie  oraz  ewaluacja Programu D. Nowicka –Sójka,  R. Barsznica – Kalinowska ,  M. Metelica B. Rotte 
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Wychowawczo -  Profilaktycznego   2020/2021. A. Paruszewska-Gamrot, A. Siudek 

Opieka nad Samorządem Szkolnym   T. Sienkiewicz,  E. Żmidzioska, A. Maciak B. Rotte 

Opieka nad   Pocztem Sztandarowym R. Jakubowski, K. Zagórska  B. Rotte 

Szkolne Koło Pomocy Misjom M. Aszkiełowicz,  K. Walkowiak , K. Wojtowicz, ks. Ł. Ulas, 
 P. Kotkowski 
 

B. Rotte 

SKO – współpraca z Bankiem PKO  –  nauka 

oszczędzania. 

P. Furmanek - Jankowska J. Skotnicka 

Klub Szkół UNICEF J. Dominik, J. Skotnicka, J. Bejmowicz, M. Kurek, M. Nadolna,  

A. Żołdak, P. Drążek 

J. Skotnicka 

Gazetka  Szkolna  „Ikarek”(online) K. Zielioska – Motyka , A. Grochala-Koped  B. Rotte 

Gazetka  Szkolna - elektroniczna  M. Mielczarek we współpracy z Samorządem Szkolnym B. Rotte 

Strona Internetowa Szkoły  M. Mielczarek, A. Zajączkowski B. Rotte 

Protokoły Rad Pedagogicznych  nauczyciele w kolejności alfabetycznej B. Rotte 

Konkurs „zDolny Ślązak” A .Jakubowska,  K. Fingas,  V. Szewczyk T. Świrska 

Program „Edukacja Lotnicza” Kl. I –  R. Sosulska ,  Kl. II – D. Mroczek,   Kl. III –  D. Bodkowska    

Kl. IV-VIII  –  E. Żmidzioska,  E. Rakoczy 

B. Rotte 
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Projekt „Liga Klas”  T.  Sienkiewicz, E. Żmidzioska, A. Maciak B. Rotte 

Przygotowanie arkusza organizacji pracy szkoły 

i aneksy do arkusza. 

M. Bednarkiewicz   B. Rotte 

Zmiany w planie lekcji  i planie dyżurów D. Skibin, M. Krawczyk  B. Rotte 

Plan pracy  świetlicy  J. Bejmowicz B. Rotte 

Plan zajęd pozalekcyjnych J. Skotnicka   kl. 1-3 , M. Bednarkiewicz   kl.  4-6,  D.Skibin   kl. 7 - 8  B. Rotte 

Zastępstwa  za  nieobecnych  nauczycieli   D. Skibin – organizacja i rozliczenie – IX-XI 

M. Bednarkiewicz – organizacja i rozliczenie – XII - III 

p. J. Skotnicka – organizacja i rozliczenie – IV-VI  

p. J. Bejmowicz –organizacja zastępstw -świetlica 

B. Rotte 

Kalendarz konkursów i  imprez na rok  

szkolny  2020/21 

1) świetlica – koordynatorzy pionów 

2) klasy 1-3 – koordynatorzy zespołów 

3) klasy IV-V -  D. Szałata  

 4) klasy VI-VIII –M. Kireoczuk 

J. Bejmowicz 

J.  Skotnicka 

M. Bednarkiewicz 

D. Skibin 

„OK.   zeszyt” A. Zasaoska,  R. Sosulska, J. Pietruszewska, A. Człapioska M. Bednarkiewicz 

Przygotowanie zeszytów  informacyjnych  klasy I-III  - koordynuje J. Skotnicka B. Rotte 
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 na rok szk. 2020/2021  klasy IV-VIII – koordynuje M. Bednarkiewicz 

Koordynowanie drukowania świadectw A. Zajączkowski B. Rotte 

     Działania dydaktyczne, wychowawczo - opiekuocze,  profilaktyka: 

  Plany pracy  poszczególnych zespołów i  komisji zadaniowych   -  załącznik nr 1   

  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniom   -  załącznik nr 2 

  Plan zajęd z gimnastyki  korekcyjno-kompensacyjnej      –   załącznik nr  3: 

  Plan pracy szkolnego wolontariatu      – załącznik nr  4. 

 Zajęcia pozalekcyjne – rozwój zainteresowao uczniów    -  załącznik nr 5 

 Szkolny Zestaw Programów  Nauczania  – załącznik nr  6 

  Szkolny Zestaw Podręczników - załącznik nr  7                       

 Plan pracy zespołu ds. rozpoznawania i rozwijania uzdolnieo uczniów - załącznik nr 8. 

 Programy własne i innowacje  realizowane w roku szkolnym 2020/21 - załącznik nr 9 

 Plan pedagogizacji w ramach „Szkoły Rodzica”   – załącznik nr 10 . 

 Plany pracy zespołów ds. promocji zdrowia - załącznik nr 11. 

 Kalendarz konkursów i imprez szkolnych w roku szkolnym 2020/21 - załącznik nr 12. 

 Organizacja pracy świetlicy oraz roczny plan pracy świetlicy -  załącznik nr 13. 

 Plan pracy biblioteki - załącznik nr 14 

 Plan pracy pedagoga klas I-III  , plan pracy pedagoga klas IV-VI i VII-VIII  – załącznik nr 15 

 Plan pracy psychologa kl. I -III ,  plan pracy psychologa  kl. IV-VIII  załącznik nr 16   

 Plan pracy logopedy  – załącznik nr 17 

 Plany pracy nauczycieli wspomagających – załącznik nr 18 

 Plan pracy  Samorządu Szkolnego - załącznik nr 19. 

 Wzbogacenie bazy szkoły – załącznik nr 20.  

 Plany wychowawczo - profilaktyczne  klas  –  w teczkach wychowawców klas 
 

        
 Plan pracy zaopiniowany  pozytywnie  przez  Radę Szkoły  w dniu  14.09.2020r., przyjęty do realizacji  uchwałą   Rady Pedagogiczne   z  dnia  15.09.2020r.   


