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I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 
LP. ZADANIA  ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1. 
Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom. 

Dyrekcja Sierpień 

 

 

2. 
Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy 

szkoły i kalendarium szkoły 

Dyrekcja,  Sierpień 

 

 

3. 
Przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego. Dyrekcja 

Wszyscy nauczyciele 

Sierpień  

4. 
Tworzenie i monitorowanie pracy zespołów 

przedmiotowych i zadaniowych. 

Dyrektor szkoły  Cały rok  

5. 
Zachęcanie nauczycieli do realizowania innowacji 

pedagogicznych. 

Dyrektor szkoły Cały rok  

6. 

Aktualizacja dokumentów szkoły i dostosowanie ich 

do obowiązującego prawa. 

Dyrektor szkoły 

Zespół do spraw 

nowelizacji i ewaluacji 

statutu. 

Sierpień/ wrzesień 

Na bieżąco 

 

7. 

Uwzględnienie w pracy szkoły podstawowych 

kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2022/2023 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia 

ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i 

piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych 

decyzji.  

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny 

przez właściwą organizację i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. 

3.  Działanie na rzecz szerszego udostępnienia 

kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się 

języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy 

z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 

szczególności z Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb oraz kompetencji 

nauczycieli nowych przedmiotów 

wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych 

nauczycieli w zakresie prawidłowego i 

skutecznego wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach 

edukacyjnych. Wsparcie edukacji 

 

Dyrekcja 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Cały rok  
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informatycznej i medialnej, w szczególności 

kształtowanie krytycznego podejścia do treści 

publikowanych w Internecie i mediach 

społecznościowych.  

6. Wsparcie nauczycieli i innych członków 

społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych 

uczniów, w szczególności z wykorzystaniem 

pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach 

programu „Laboratoria przyszłości”.  

7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz 

dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

8. 
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok 

szkolny 2022/2023 

Dyrektor Do 15.09. 

2022 

 

9. 

Aktualizacja programu wychowawczo – 

profilaktycznego zgodnie z diagnozą potrzeb uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 

Opracowanie planów wychowawczych dla 

poszczególnych klas  z uwzględnieniem potrzeb grupy, 

wskazań rodziców i programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Do 15.09. 

2022 

 

10. 

Sporządzenie planów dotyczących :  

• zajęć pozalekcyjnych, kół, zajęć z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

• biblioteki, 

• świetlicy szkolnej, 

• WDN, 

• Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła 

Caritas, SKO, 

• Pracy zespołów wychowawców, 

• Pedagoga specjalnego, 

 

 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Do 12.09 .2022 

 

 

11. 

Opracowanie planów pracy  dydaktycznej: 

• Zapoznanie z podstawową programową 

• wdrażanie zalecanych warunków  i sposobów 

realizacji podstawy programowej, 

• przygotowanie planów wynikowych lub 

dydaktycznych  

• przygotowanie wymagań edukacyjnych 

zgodnie z obowiązującymi pp niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych ocen 

klasyfikacyjnych wraz ze sposobami 

sprawdzania osiągnięć 

  

Wszyscy  Do 12.09.2022  
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12. 

Systematyczne udzielanie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej  

Dyrektor, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele, pedagog 

Na bieżąco ,   

13. 
Monitorowanie działań wynikających z realizowanych 

w szkole programów i projektów. 

Dyrektor, nauczyciele Cały rok  

14 
Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych 

stopni awansu zawodowego 

Dyrekcja, Mentor Cały rok  

15. 

Realizacja planu doskonalenia nauczycieli, organizacja 

szkoleń wewnętrznych  

i zewnętrznych. Ustawiczne doskonalenie nauczycieli 

Dyrektor zgodnie z 

planem doskonalenia 

nauczycieli 

Cały rok  

16. Ocena pracy nauczyciela według potrzeb dyrektor Wg planu nadzoru  

17. 

Promocja szkoły w środowisku: 

a. propagowanie wydarzeń szkolnych w lokalnej  

prasie;  

b. aktualizacja strony internetowej  

c. organizowanie konkursów, imprez o zasięgu 

lokalnym 

d. organizowanie wystaw, prezentacji 

e. wydawanie i rozprowadzanie gazetki szkolnej 

 

Dyrekcja, nauczyciele 

wyznaczenie do 

przekazywania 

informacji na WWW 

szkolne i lokalne 

Cały rok  

18. 

BHP - zapewnienie zdrowych i higienicznych 

warunków nauki, pracy, bezpieczeństwa fizycznego i 

psychicznego 

Dyrektor , pracownik 

BHP 

cały rok szkolny  

19. 
Poprawianie warunków pracy szkoły, nadzór nad 

budową nowej hali sportowej. 
Dyrektor szkoły 

Zgodnie z planem 

finansowym, 

 w miarę 

przyznanych 

środków 

 

20. 
Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok 

szkolny 2022/2023 
Dyrektor 

Do 30 kwietnia 

2024 

 

21. 
Przygotowanie i organizacja przebiegu egzaminu 

ósmoklasisty. 
Dyrektor szkoły 

Wg 

harmonogramu 

ogłoszonego przez 

dyrektora CKE 

 

22. 
Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas 

pierwszych 

Dyrektor, komisja 

rekrutacyjna 

Wg 

harmonogramu 

rekrutacji 

 

23. Posiedzenia rad pedagogicznych Dyrektor szkoły 
Według planu 

nadzoru 

 

24. Zebrania z rodzicami 

Dyrektor 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Według planu 

nadzoru 

 

  

II. PROCES DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY 

Praca dydaktyczna 

 
LP. ZADANIA  ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1. Systematyczna realizacja podstawy programowej wraz 

z zalecanymi warunkami jej realizacji. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  
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2. Dostosowanie realizowanych programów nauczania do 

możliwości uczniów. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Do 

12.09.2022 

 

3. Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu 

rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 

Pedagog, Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

4. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia 

psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom 

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 

i  edukacyjnych. 

 

  

Wszyscy 

nauczyciele, 

dyrektor szkoły, 

pedagog. 

Cały rok  

5. Uwzględnianie w pracy z uczniem zaleceń zawartych w 

opiniach i orzeczeniach PPPP. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

6. Diagnoza uczniów klasy IV. Nauczyciele 

uczący w kl. IV 

Wrzesień/paź

dziernik 

 

7. Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, także próbnych.  

Opracowanie i analiza ich wyników, wdrożenie wniosków 

do realizacji 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok  

8. Badanie wyników nauczania, ich analiza i bieżące 

wdrażanie wniosków opracowanych przez nauczycieli. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

9. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność, 

przedsiębiorczość i innowacyjność uczniów.  

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

10. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań 

oraz przygotowanie do udziału w konkursach 

wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

11. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości, budzenie 

świadomości narodowej poprzez np.: prowadzenie zajęć 

umożliwiających poznanie historii powstania rodzinnej 

miejscowości i państwa polskiego 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

12. Tworzenie środowiska wspierającego uczenie się. Wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog 

Cały rok  

13. Stosowanie elementów oceniania kształtującego. 

Rozwój kompetencji kluczowych jako przygotowanie do 

życia. 

 

Wszyscy n-le Cały rok  

14. Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za 

uzyskane oceny. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały rok   

15. Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów 

przez nauczycieli 

Dyrektor Cały rok  

16. Obserwacje lekcji – kształcenie rozwijające kreatywność  

i innowacyjność uczniów  

Dyrektor Wg planu 

nadzoru 

 

17. Kontrola poprawności prowadzenia edziennika Dyrektor Cały rok  
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18. Rozwój działalności innowacyjnej w szkole.  Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

19. Bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

20. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi  

i zasobów cyfrowych, sprzętu cyfrowego pozyskanego w 

ramach Laboratorium przyszłości.. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

21. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz 

upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

 

Polonista, 

nauczyciel 

bibliotekarz,  

nauczyciele 

Cały rok   

22. Karta rowerowa dla uczniów klasy IV Nauczyciel 

techniki 

Cały rok   

23. Edukacja zdrowotna i ekologiczna 

Realizacja treści edukacji zdrowotnej i ekologicznej 

zgodnie z zapisami w programie wychowawczo-

profilaktycznych.  

Działalność koła ekologicznego. 

Realizacja programów zdrowotnych rekomendowanych 

przez w klasach I-V-  „Programu dla szkół”  (owoce, 

warzywa i mleko w szkole )  

 

Wychowawcy, 

nauczyciel 

biologii, przyrody, 

techniki, chemii, 

świetlicy szkolnej 

i wychowania 

fizycznego 

Na bieżąco  

24. Profilaktyka uzależnień  Nauczyciele , 

pedagog 

Cały rok  

25. Organizacja i realizacja Wychowania do życia w rodzinie  

w klasach IV - VIII 

n-l WDŻ Na bieżąco  

26. Organizacja zajęć rewalidacyjnych dyrektor Wg. potrzeb  

 

 

 

Praca wychowawcza: 
LP. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1. Systematyczna praca zespołów wychowawców 

i nauczycieli uczących na danym etapie edukacyjnym. 

Samokształcenie, dzielenie się wiedzą 

i doświadczeniem w pracy wychowawczej 

i dydaktycznej 

Przewodniczący 

zespołów  

Wg 

ustalonych 

terminów 

 

2. Realizowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

Cały rok  

3. Monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów. Nauczyciele, 

pedagog 

Cały rok  

4. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia 

sobie z agresją: psychiczną, fizyczną, słowną. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

5. Integracja zespołów klasowych Wychowawcy klas Cały rok  
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6. Bezpieczne korzystanie z Technologii Informacyjnej  Wychowawcy, 

nauczyciel 

informatyki 

Cały rok  

7. Realizacja tematów wokół Praw Dziecka, Praw 

i Obowiązków Ucznia  

Wychowawcy, SU Wrzesień, 

Listopad i w 

miarę potrzeb 

 

8. Budowanie przyjaznego klimatu w szkole, 

sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci 

                 i uczniów. Zapewnienie uczniom poczucia 

bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania ich godności 

i praw. 

Dyrektor szkoły, 

wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

9. Dbanie o właściwe przygotowanie każdego ucznia do 

roli odpowiedzialnego członka demokratycznego 

państwa poprzez doskonalenie pracy Samorządu 

Uczniowskiego. 

Nauczyciele, SU    

10 Propagowanie wolontariatu poprzez udział w akcjach 

dobroczynnych. 

Szkolne Koło 

Caritas 

Cały rok  

11. Udział przedstawiciela szkoły w pracach Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

dyrektor Wg 

terminarza 

 

12. Współpraca z Poradnią PPPP 

- redagowanie opinii o uczniach 

- wykorzystywanie opinii i orzeczeń  w pracy 

bieżącej 

- konsultacje ze specjalistami z PPPP 

- organizowanie pomocy 

Pedagog, wszyscy 

nauczyciele 

Na bieżąco  

13. Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły Wychowawcy klas wg potrzeb  

14. Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej  

i funkcjonowanie w środowisku lokalnym.  

wszyscy Cały rok  

15. Zwracanie uwagi na zachowanie i właściwy ubiór 

uczniów w czasie uroczystości, wycieczek, imprez 

środowiskowych i analizowanie zachowania na 

lekcjach wychowawczych.  

wszyscy Cały rok  

16. Prowadzenie działań wychowawczych na poziomie 

klasy mające na celu wyrobienie odpowiedzialności za 

powierzone uczniom zadania. 

Wychowawcy klas  Cały rok  

17. Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz 

zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania czasy 

wolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

18. Zwracanie uwagi na kulturę zachowania i słowa 

w codziennych relacjach oraz stosowanie zwrotów 

grzecznościowych.  

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

19. Organizacja rekolekcji wielkopostnych, udział  

w tygodniu wychowania, itp. 

Proboszcz, 

katecheta 

Cały rok  

20. Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych oraz 

wycieczek. 

nauczyciele Cały rok  

21 Kultywowanie tradycji szkolnych, lokalnych i 

narodowych. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  



 8 

22. Okresowe spotkania z dzielnicowym – pogadanki nt. 

bezpieczeństwa 

Dyrektor  Cały rok  

 

Obrzędowość i samorządność szkolna 

 
LP. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1. Stworzenie warunków do rozwijania samorządności 

uczniowskiej: 

- opracowanie kalendarza imprez szkolnych, 

- koordynowanie pracy SU, 

- organizacja wyborów do SU, 

- opiniowanie dokumentacji, udział  w pracach 

zespołu wychowawców 

opiekunowie 

 

Wrzesień 

Cały rok 

 

2. Realizacja przedsięwzięć będących wynikiem działań 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

opiekun Cały rok  

3. Dokumentowanie działań SU: strona www, Nasza 

gazetka  

Sekretarz SU Cały rok  

4. Przeprowadzanie akcji edukacyjnych, wychowawczych  

i charytatywnych. 

SU i SKC Wg ustaleń  

5. Wdrażanie do szacunku dla symboli i tradycji poprzez 

organizowanie tradycyjnych, cyklicznych uroczystości 

integrujących społeczność szkolną i lokalną zgodnie  

z planem imprez i uroczystości szkolnych 

 

Wszyscy 

nauczyciele, 

Nauczyciel historii 

Wrzesień 

Cały rok 

 

6. Obchody szczególnych imprez związanych z rocznicami 

historycznymi i ważnymi wydarzeniami bieżącymi  

w roku szkolnym 2022/2023. Przygotowywanie gazetek 

tematycznych i opieka nad izbą regionalną.  

Wybrani 

nauczyciele, 

nauczyciel historii 

Wg 

kalendarza 

imprez 

 

 

 

III. PRACA OPIEKUŃCZA 

 
LP. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1. Objęcie opieką świetlicy wszystkie dzieci potrzebujące nauczyciele 

świetlicy, 

wychowawcy 

Cały rok  

2 Zapewnienie obiadów w szkole, mleka, owoców dyrektor Cały rok  

3. Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów 

potrzebujących. 

SKC, SU, 

Dyrektor 

Wg potrzeb  

4. Organizowanie wycieczek i zapewnienie uczniom opieki  Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

5 Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego 

w czasie zajęć organizowanych w szkole  

i poza szkołą 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

6. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły, 

przestrzeganie wytycznych MEN  

i GIS w związku z pandemią Covid-19 

 

Dyrekcja 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

7. Organizacja opieki wychowawczej dla uczniów 

będących w trudnej sytuacji życiowej 

Wychowawcy klas Cały rok  
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Plan pracy dotyczący nadania imienia Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim 

  

DZIAŁANIA TERMIN 

1.      Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem dyrektora szkoły 

Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona, 

w skład którego wchodzą: 

– mgr …….. – przewodnicząca 

– mgr ……… – zastępca 

– mgr 

- mgr   

wrzesień 2022r. 

2.      Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu Pracy nad nadaniem imienia 

szkole. 

wrzesień 2022r. 

3.      Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, 

uczniów, rodziców, mieszkańców miejscowości 

– informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole 

– zaznajomienie z planem działań podjętych w celu wyboru patrona szkoły: 

·       nauczycieli  – podczas zebrania Rady Pedagogicznej 

·       uczniów – podczas godzin wychowawczych, pogadanka „W poszukiwaniu 

autorytetu; Kto może być patronem szkoły?”, strona internetowa szkoły 

·       rodziców – w czasie zebrań informacyjnych, strona internetowa szkoły 

·       mieszkańców – poprzez stronę internetową szkoły 

– stworzenie  na stronie internetowej szkoły    dodatkowej zakładki poświęconej 

pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów. 

Wrzesień - Październik 

2022 

4.      Opracowanie przez Zespół Koordynujący Regulaminu wyboru patrona szkoły. Październik 

2022 

5.      Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez: 

– nauczycieli i pracowników szkoły 

– uczniów (ankieta, konkurs plastyczny) 

– rodziców (ankieta na stronie internetowej szkoły ) 

– mieszkańców (sonda uliczna) 

Październik - Listopad 2022 

6.      Prezentacja wybranych kandydatów na patrona 

(opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami). 

Listopad – grudzień 2022 

7.      Wybory patrona szkoły. Grudzień – styczeń 2022/3 

8.      Ogłoszenie informacji o wyborze patrona. styczeń 2023 

9.      Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczna, Radę 

Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

Styczeń 2023 

10.    Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu 

prowadzącego szkołę. 

Luty 2023 

11.    Popularyzacja postaci patrona (prezentacje, konkursy, wystawy, pozyskanie 

do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem). 

Luty – czerwiec 2023 

12.    Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole. Wrzesień 2023 

13.   Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Rzepienniku 

Marciszewskim 

– Msza św. 

– poświęcenie sztandaru 

– odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

– część artystyczna. 

Październik 2023 
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IV. Załączniki: 

▪ Program wychowawczo-profilaktyczny 

▪ Plan nadzoru-pedagogicznego 

▪ Plan WDN  

▪ Kalendarz roku szkolnego 

▪ Plan pracy świetlicy 

▪ Plan pracy Samorządu Uczniowskiego, SKO  i SKC 

▪ Plany pracy zespołów wychowawców 

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/23 

 

• 1 września 2022r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczych  

• 23 - 31 grudnia 2022 r. – zimowa przerwa świąteczna 

• 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. – ferie zimowe 

• 6 kwietnia – 11 kwietnia  2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna 

• 23 maja – 25 maja 2023 -egzamin ósmoklasisty 

• 23 czerwca 2023 r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

Dodatkowe dni wolne dla szkoły wprowadzone zarządzeniem dyrektora szkoły, z umożliwieniem 

uczniom  klas I-VIII zajęć opiekuńczych:  

• 31.10.2022r. 

• 2.11.2022r. 

• 2.05.2023r. 

• 23.05.2023r. – egzamin j.polski 

• 24.05.2023r. – egzamin matematyka 

• 25.05.2023r. – egzamin j.angielski 

• 9.06.2023r. 

• 22.06.2023r. 

 

Kalendarz imprez szkolnych 2022/2023 

Inauguracja roku szkolnego. Dyrektor szkoły 

Wychowawcy klas 
 

Sprzątanie Świata Koło ekologiczne 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego  A. Lisowska 

Ślubowanie klas I – przyjęcie w poczet uczniów szkoły A. Łajka 

Dzień Edukacji Narodowej – apel  SU, A.Lisowska 

Dzień Papieski M.Łabuz/S.Kołodziej 

Opieka nad miejscami Pamięci Narodowej – sprzątanie, 

zapalenie zniczy, składanie kwiatów 

Wychowawcy klas 
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Święto Niepodległości – apel  J.Wszołek, G.Szczeba 

Szkolny Konkurs Wiersza Patriotycznego R. Gąsiorowska 

Dzień Praw Dziecka SU , K.Zbylut 

Dzień Życzliwości SU, A.Lisowska 

Andrzejki, Katarzynki – zwyczajowe zabawy klasowe 

i szkolne 

Wychowawcy klas 

 

Mikołajki  W.Zagórska, wychowawcy klas 

Kalendarz adwentowy SU, 

Wigilia szkolna i jasełka Wychowawcy klas 

Rzepiennickie Kolędowanie  SU 

Dzień Babci i Dzień Dziadka Kl. I-III, oddział przedszkolny 

Zabawa noworoczna  Wychowawcy klas 

Dzień Bezpiecznego Internetu K.Witek 

Poczta walentynkowa SU, A.Lisowska 

Żołnierze wyklęci A.Łajka 

Pierwszy Dzień Wiosny Wychowawcy klas 

Dzień Ziemi A.Cudek, koło ekologiczne  

Rocznica Konstytucji 3 Maja A.Łajka, M.Polak 

Tydzień Języków Obcych M.Czesak, J.Wszołek 

Dzień Matki  Wychowawcy klas 

Dzień Sportu i Dzień Dziecka E.Cudek, Wychowawcy klas 

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 Dyrektor, wychowawcy klas 

 
 


