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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910) 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 

(Dz.U. 2021 poz. 1618) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1780) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

(Dz.U. z 2019r, poz. 639) 

6. Statut Szkoły Podstawowej nr. 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu 

7. Wnioski i rekomendacje z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły na rok 2021/2022 

8. Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły na rok szkolny 2022/2023 

Plan opracowano w oparciu o: 

1. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 

2. Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli 

3. Wniosków z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 

4. Priorytetów MEN na rok szkolny 2022/2023 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę, 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. Działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, 

m.in. przez umożliwienie uczenie 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. 
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5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno – 

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji 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 ora dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli: 

1. W przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych: „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia 

udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”; 

2. W szkołach podstawowych:” Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez 

nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”; 

3. W publicznych szkołach podstawowych: Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących 

obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących 

w systemach oświaty innych państw. 

Główne priorytety szkoły na rok szkolny 2022/2023 

1. 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”. 

2. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym 

pedagogów specjalnych; 

3. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi podlegającymi 

obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

Spis treści zawartych w planie. 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

II. Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2022/2023. 

III. Harmonogram dni wolnych od zajęć. 

IV. Harmonogram spotkań z rodzicami. 
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V. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej. 

 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 
 

                                        Zarządzanie i organizacja 

 

L.p. Zadanie Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

1. Realizowanie zadań szkoły zgodnie z kierunkami 

polityki oświatowej 

dyrektor szkoły, wicedyrektorzy 

wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog szkolny, psycholog 

rok szkolny 2022/2023 

2. Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom 

Dyrektor szkoły sierpień/wrzesień 

3. Aktualizacja dokumentów szkoły i dostosowanie 

ich do obowiązującego prawa 

dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, 

zespół ds. nowelizacji i ewaluacji 

statutu 

wrzesień 

4. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły do 15 września 

5. Opracowanie Programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły 

pedagog, psycholog do 15 września 

6. Opracowanie Rocznego planu pracy szkoły wicedyrektor do 15 września 

7. Pełnienie nadzoru pedagogicznego dyrektor, wicedyrektorzy cały rok 

8. Opracowanie planów pracy dydaktycznej i 

wychowawczej 

nauczyciele wrzesień 

9. Monitorowanie pracy zespołów przedmiotowych dyrektor, wicedyrektorzy cały rok 

10. Zachęcanie nauczycieli do realizowania innowacji 

pedagogicznych i konstruowania programów 

autorskich 

dyrektor szkoły cały rok 
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11. Opracowanie programu realizacji doradztwa 

zawodowego 

dyrektor szkoły, 

doradca zawodowy 

wrzesień 

12. Opracowanie wewnątrzszkolnego planu 

doskonalenia zawodowego 

dyrektor szkoły, lider WDN wrzesień 

13. Badanie osiągnięć uczniów na wszystkich 

poziomach kształcenia, formułowanie wniosków, 

opracowywanie i wdrażanie programów 

naprawczych. 

nauczyciele cały rok 

14. Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły dyrektor szkoły do końca kwietnia 

15. Przygotowanie i organizacja przebiegu egzaminu 

ósmoklasisty 

dyrektor szkoły, wicedyrektorzy wg harmonogramu 

ogłoszonego przez 

dyrektora CKE 

16. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz 

różnego rodzaju instytucjami 

dyrektor szkoły, wicedyrektorzy cały rok 

17. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły. dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, 

nauczyciele i pracownicy 

niepedagogiczni 

cały rok 

18. Umożliwienie nauczycielom zdobywanie 

kolejnych stopni awansu zawodowego. 

dyrektor szkoły, opiekun stażu cały rok 

19. Dbanie o aktywny udział rodziców w życiu szkoły dyrektor szkoły, wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

20. Monitorowanie działań wynikających z 

realizowanych w szkole programów i projektów. 

dyrektor szkoły, wicedyrektorzy cały rok 

21. Wymiana doświadczeń, lekcje koleżeńskie, rady 

szkoleniowe. 

dyrektor szkoły, nauczyciele cały rok 

22. Pozyskiwanie środków na poprawę 

infrastruktury i wyposażenie pomieszczeń 

szkolnych. 

dyrektor szkoły, rada rodziców cały rok 

23. Organizowanie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w szkole. 

dyrektor szkoły, pedagog, 

psycholog 

wrzesień 
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24. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy i nauki. 

dyrektor szkoły cały rok 

 

 

Działalność dydaktyczna 
 

L.p. Zadanie Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

1. Realizacja zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych adekwatnie do 

celów określonych w podstawie programowej, 

zgodnie z wybranym programem nauczania i 

własnym planem pracy 

nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów 

cały rok 

2. Realizowanie podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkół podstawowych oraz podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego 

wszyscy nauczyciele cały rok 

3. Pomoc uczniom klas I w dostosowaniu się do 

nowych warunków szkolnych. 

nauczyciele klas I rok szkolny 2022/2023 

4. Podejmowanie działań innowacyjnych w szkole nauczyciele cały rok 

5. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz 

wsparcie psychologiczno – pedagogiczne 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych 

wszyscy nauczyciele, dyrektor 

szkoły, wicedyrektorzy, pedagog, 

psycholog 

cały rok 

6. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów cyfrowych . Bezpieczne i 

efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

7. Organizowanie pracy zespołów przedmiotowych przewodniczący zespołów cały rok 

8. Praca na rzecz ucznia zdolnego, średniego, 

działalność kół przedmiotowych, zajęć 

pozalekcyjnych 

wszyscy nauczyciele cały rok 

9. Organizowanie oraz udział w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych, zawodach 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 

 



Plan pracy  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu  

w roku szkolnym 2022/2023 przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 14 września 2022 roku 

 
 

sportowych, imprez kulturalnych, wycieczek 

pozwalających rozwijać uczniom swoje 

zainteresowania i uzdolnienia. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

10. Uwzględnienie w pracy z uczniem zaleceń 

zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP 

wszyscy nauczyciele cały rok 

11. Organizacja zajęć rewalidacyjnych, 

logopedycznych, zespołów wyrównawczych, 

nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy. 

dyrektor, nauczyciele cały rok 

12. Badanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. 

nauczyciele wyznaczonych 

przedmiotów 

wg harmonogramu 

13. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; określanie mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

14. Obserwacja zajęć dyrektor szkoły, wicedyrektorzy cały rok 

15. Kontrola właściwego i systematycznego oceniania 

uczniów przez nauczycieli 

dyrektor, wicedyrektorzy cały rok 

16. Rozszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z 

oczekiwaniami rodziców i potrzebami uczniów. 

dyrektor szkoły w miarę potrzeb 

17. Wspieranie uczniów klas VII i VIII w wyborze 

dalszej ścieżki kształcenia. Organizowanie zajęć z 

zakresu doradztwa zawodowego. 

dyrektor szkoły, doradca 

zawodowy,  wychowawcy klas 

cały rok 

18. Systematyczna ewaluacja procesu dydaktycznego 

i wychowawczego, dokonywanie niezbędnych 

modyfikacji w celu uzyskania maksymalnej 

efektywności i podniesieniu poziomu jakości 

pracy szkoły. 

dyrektor szkoły, nauczyciele cały rok 

19. Profilaktyka uzależnień. 

Programy realizowane w roku szkolnym 

2022/2023: 

koordynatorzy, nauczyciele, 

pedagog i psycholog szkolny 

cały rok 
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• Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

– uczniowie klas I – VIII; 

• Program prozdrowotny „Trzymaj formę” 

dla uczniów klas V i VI; 

• Program antynikotynowy „Nie pal przy 

mnie proszę” dla uczniów klasa III; 

• Program profilaktyczny „B jak bezpieczny 

i N jak niechroniony” dla uczniów klasa I 

– VIII; 

• Program antynikotynowy „Znajdź 

właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas 

VI, VII i VIII; 

• Program profilaktyczny „Przeciw 

przemocy” dla uczniów klasa IV – VIII 

• Program profilaktyczno – wychowawczy 

„Strażnicy Uśmiechu” realizowany w 

klasach w których wychowawcy ukończyli 

szkolenie 

 

 

 

 

Działalność wychowawczo – opiekuńcza 
 

L.p. Zadania Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

1. Realizacja działań określonych w Programie 

wychowawczo – profilaktycznym szkoły na rok  

szkolny 2022/2023 

wszyscy nauczyciele cały rok 

2.  Monitorowanie i diagnozowanie zachowań 

uczniów 

wszyscy nauczyciele cały rok 
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3. Wzmacnianie roli rodziców w planowaniu i 

realizacji zadań statutowych szkoły. 

dyrektor, nauczyciele cały rok 

4. Realizacja zajęć dotyczących profilaktyki 

uzależnień. Kształtowanie wśród uczniów 

umiejętności radzenia sobie z agresją: 

psychiczną, fizyczną, słowną 

wszyscy nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

cały rok szkolny 

5. Współpraca z organizacjami, instytucjami i 

stowarzyszeniami statutowo zajmującymi się 

profilaktyką dzieci i młodzieży: 

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna; 

• Straż Miejska 

• Policja; 

• Straż Pożarna 

dyrektor, nauczyciele cały rok, wg 

harmonogramu 

6. Organizowanie akademii i imprez szkolnych, 

wycieczek, warsztatów, spotkań z ciekawymi 

ludźmi. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

7. Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, 

pedagogiem specjalnym, psychologiem, innymi 

specjalistami i instytucjami w celu wzmacniania 

roli wychowawczej szkoły. 

dyrektor szkoły, nauczyciele cały rok 

8. Udzielanie wsparcia rodzicom poprzez 

prowadzenie pedagogizacji, konsultacji 

indywidualnych w ramach godzin dostępności i 

warsztatów tematycznych. 

nauczyciele, pedagog, psycholog  

9. Dbanie o właściwe przygotowanie każdego ucznia 

do roli odpowiedzialnego członka 

demokratycznego państwa poprzez doskonalenie 

pracy Samorządów Uczniowskich 

opiekunowie SU cały rok 

10. Inicjowanie i organizowanie akcji 

charytatywnych na rzecz osób potrzebujących 

pomocy. 

wolontariat, nauczyciele cały rok 
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11. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz 

aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego jako 

formy zapobiegania agresji, przestępczości: 

• koła przedmiotowe, 

• zajęcia pozalekcyjne, 

• zajęcia sportowe, 

• gry i zabawy ogólnorozwojowe, 

• świetlica. 

nauczyciele, wychowawcy 

świetlicy, wychowawcy klas 

cały rok 

12. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 

respektowanie norm społecznych 

wszyscy nauczyciele cały rok 

13. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny 

poprzez właściwą organizację i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie. 

pedagog, psycholog, dyrektor 

szkoły 

cały rok 

14. Propagowanie edukacji regionalnej. nauczyciele cały rok 

15. Działanie na rzecz szerszego udostępniania 

kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy 

nauczyciele cały rok 

16. Wspomaganie rozwoju dziecka na każdym etapie nauczyciele, pedagog, psycholog cały rok 

17.  Organizowanie opieki uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej. 

wychowawcy klas, pedagog 

szkolny 

w miarę potrzeb 

18. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki i pracy. 

dyrektor szkoły cały rok 

19. Rzetelne i planowe wykonywanie swoich 

obowiązków związanych z wychowaniem i opieką 

nad dziećmi – działalność świetlicy szkolnej 

nauczyciele świetlicy cały rok 

20. Kultywowanie ceremoniału szkolnego oraz 

tradycji szkolnych, lokalnych i narodowych. 

wszyscy nauczyciele, 

opiekunowie Pocztu Sztandarowe 

cały rok 

21. Propagowanie zachowań proekologicznych wszyscy nauczyciele cały rok 

22. Budowanie przyjaznego klimatu w szkole, 

sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci i 

uczniów. Zapewnienie uczniom poczucia 

dyrektor szkoły, wszyscy 

nauczyciele 
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bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania ich 

godności i praw. 

23. Kształtowanie postaw tolerancji wobec 

odmienności kulturowych, religijnych, rasowych i 

światopoglądowych. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

24. Propagowanie wolontariatu poprzez udział w 

akcjach dobroczynnych. 

opiekun wolontariatu cały rok 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym 
 

L.p. Zadania Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

1. Rozpoznawanie potrzeb rodziców z zakresu 

pedagogizacji 

dyrektor szkoły, wychowawcy 

klas 

wrzesień 

2. Zaangażowanie rodziców w działalność szkoły, 

udział w pracach Rady Rodziców. 

dyrektor szkoły, nauczyciele cały rok 

3. Współpraca z instytucjami i organizacjami 

wspierającymi działalność szkoły. 

dyrektor szkoły, nauczyciele, 

pedagog szkolny 

cały rok 

4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami 

różnych zawodów 

dyrektor szkoły, doradca 

zawodowy, wychowawcy klas 

wg harmonogramu 

5. Dzień Otwarty dla klas VIII „Szkoła, Zawód, 

Praca” – spotkania z przedstawicielami szkół 

ponadpodstawowych  

doradca zawodowy kwiecień 

6. Promowanie szkoły oraz wartości edukacji w 

środowisku lokalnym 

dyrektor szkoły, nauczyciele cały rok 

7. Pozyskiwanie partnerów do współpracy. 

Współpraca z: 

• Zarządami Osiedli 

• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

• Strażą Miejską, 

• Policją, 

• CKiSZ 

dyrektor szkoły, nauczyciele  
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8.  Udostępnianie zasobów szkoły dla środowiska 

lokalnego (boisko, sala gimnastyczna) w 

godzinach popołudniowych. 

dyrektor szkoły w miarę potrzeb 

 

 

II. Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2022/2023 
 

Kalendarz imprez i  uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 
 

Lp. Nazwa Odpowiedzialni Termin 

wrzesień 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dyrektor szkoły,, samorząd 

uczniowski, Poczet Sztandarowy 

01 .09.22r. 

2. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod 

Pomnikiem Bohaterów Ziemi Sierpeckiej 

Samorząd Uczniowski, Poczet 

Sztandarowy 

01.09.22r. 

3. Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z 

policjantem 

pedagog szkolny, wychowawcy 

klas 

wrzesień 

4. „Kolorowa jesień” – konkurs plastyczny dla 

przedszkolaków 

nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych 

wrzesień 

5. Dzień przedszkolaka nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych 

wrzesień 

6. Dzień kropki w świetlicy wychowawcy świetlicy wrzesień 

7. Dzień chłopaka wychowawcy wrzesień 

8. Akcja segregacja – sprzątanie świata - świetlica wychowawcy świetlicy wrzesień 

październik 

8. Wybory do Samorządu Uczniowskiego opiekunowie SU październik 

9. Dzień tabliczki mnożenia nauczyciele matematyki październik 

10. Dzień Edukacji Narodowej koło teatralno – recytatorskie 

„Figielek” 

październik 

11. Super Świetliczak – pasowanie nauczyciele świetlicy październik 

12. Mistrz „Pięknego czytania” nauczyciele bibliotekarze październik 
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13. Ślubowanie uczniów klas I dyrektor szkoły, wychowawcy 

klas I 

październik 

14. Dzień Języków Obcych nauczyciele języka angielskiego październik 

 Konkursy MKO nauczyciele październik 

15. Pasowanie na przedszkolaka, starszaka i malucha nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych, dyrektor szkoły 

październik 

16. Międzynarodowy dzień zwierząt Anna Makowska październik 

17. Konkurs plastyczny „Kolorowa Jesień” dla 

uczniów klas I – III 

Anna Kazimierowska, 

Dorota Pufelska, 

Ewa Chyżyńska 

październik 

18. Przegląd piosenki przedszkolnej Wioletta Skierska, Marta 

Gajdkowska 

październik 

19. Święto Dyni – oddziały przedszkolne Wioletta Skierska, Marta 

Gajdkowska 

październik 

20. Apel grupy wiekowej klasy I – III - jesień Anna Kazimierowska październik 

listopad 

21. Dzień Niepodległości - apel Małgorzata Tyburska, Irena 

Kalkowska 

listopad 

22. Dzień  Niepodległości – oddziały przedszkolne nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych 

listopad 

23. Dzień Pluszowego Misia w bibliotece szkolnej nauczyciele bibliotekarze listopad 

24. Maraton Pisania Listów Amnesty International Anna Makowska listopad 

25. Powiatowy Konkurs matematyczny „Super 

Rachmistrz 

nauczyciele matematycy listopad 

 Program „Archipelag Skarbów” klasy VIII Jolanta Wijda, 

Katarzyna Kowalkowska 

listopad 

26. Próbny Egzamin Ósmoklasisty wicedyrektor listopad 

27. Świetlicowe Andrzejki nauczyciele świetlicy listopad 

28. Moja bajkowa kukiełka – konkurs plastyczno – 

techniczny dla klas I - III 

nauczyciele świetlicy listopad 

grudzień 

29. Świetlicowy Turniej Szachowy nauczyciele świetlicy grudzień 
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30. Mikołajki szkolne SU grudzień 

31. Konkurs plastyczny „Świąteczna kartka – 

oddziały przedszkolne 

Olga Kawałek 

Marzanna Laskowska 

grudzień 

32. Konkurs plastyczny – Kartka Bożonarodzeniowa 

klasy I - III 

Elwira Marcinkowska – 

Osmólska, Edyta Paciuszkiewicz, 

Anita Penszyńska, Grażyna 

Krawczyńska 

grudzień 

33. Wigilie klasowe wychowawcy klas grudzień 

34. Jasełka szkolne  grudzień 

35. Konkurs wiedzy o AIDS dla uczniów klas VII Krystyna Witkowska grudzień 

styczeń 

36. Szkolne kolędowanie wychowawcy klas 0 - III styczeń 

37. Świetlicowe kolędowanie nauczyciele świetlicy styczeń 

38. Dzień Babci i Dziadka wychowawcy klas, nauczyciele 

świetlicy 

styczeń 

39. Bal karnawałowy w oddziałach przedszkolnych nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych 

styczeń 

40. Apel grupy wiekowej klasy I – III - Zima Anna Stoń styczeń 

41. Konkurs czytelniczy „Pożeracze książek” Grażyna Gałązka, 

Małgorzata Murawska 

styczeń 

42. Dzień Otwarty Szkoły dyrektor, wicedyrektorzy SU, 

wszyscy nauczyciele 

styczeń/luty 

luty 

43. Bal karnawałowy dla klas I – III  wychowawcy klas I - III luty 

44. Walentynki w świetlicy szkolnej nauczyciele świetlicy luty 

45. Szkolne Walentynki SU luty 

46. Pasowanie na czytelnika Grażyna Gałązka  

Joanna Guzowska 

luty 

47. Apel profilaktyczny – Bądź bezpieczny na 

drogach w czasie ferii 

Jolanta Wojda 

Katarzyna Kowalkowska 

luty 

48. Przegląd recytatorski w oddziałach 

przedszkolnych 

Marta Guba luty 
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49. Dzień Języka Ojczystego nauczyciele poloniści luty 

marzec 

50. Apel grupy wiekowej dla klas I – III - Wiosna Elżbieta Dobies marzec 

51. Konkurs ortograficzny „As Ortografii” koordynator Dorota Pufelska, 

wychowawcy klas II 

22.03.2023r. –  

etap szkolny 

30.03.2023r. –  

etap powiatowy 

52. Konkurs matematyczny „Mały Matematyk” koordynator E. Marcinkowska – 

Osmólska 

wychowawcy klas I 

23.03.2023r. – etap 

szkolny 

29.03.2023r. – etap 

powiatowy 

53. W sadzie i w ogrodzie – warsztaty przyrodnicze w 

świetlicy szkolnej 

nauczyciele świetlicy marzec 

54. Dzień Kobiet Olga Kawałek, Adrian Kowalski, 

Małgorzata Puszcz 

dekoracja: zespół do spraw 

dekoracji 

marzec 

55. Kobietki małe i duże – dzień kobiet w świetlicy 

szkolnej 

nauczyciele świetlicy marzec 

56. Konkurs ortograficzny „Ortograficzne i językowe 

łamigłówki” 

Małgorzata Murawska, 

Grażyna Gałązka 

marzec 

57. Szkolne Zawody Pływackie nauczyciele wychowania 

fizycznego 

marzec 

58. Międzynarodowy Dzień kolorów w oddziałach 

przedszkolnych 

nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych 

marzec 

kwiecień 

59. Szkolny Show „Odkrywamy Talenty” Olga Kawałek, Angelika 

Goszczycka, Magdalena 

Mielnikow – Szymańska 

kwiecień 

60. Dance ma sens – konkurs taneczny Olga Kawałek, Angelika 

Goszczycka, Magdalena 

Mielnikow - Szymańska 

kwiecień 



Plan pracy  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu  

w roku szkolnym 2022/2023 przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 14 września 2022 roku 

 
 

61. Kartka wielkanocna Grażyna Fydrychowicz, Elżbieta 

Dobies, Anna Stoń, Joanna 

Lewandowska 

kwiecień 

62. Szkolny Dzień Profilaktyki Jolanta Wojda 

Katarzyna Kowalkowska 

kwiecień 

63. Szkolny konkurs recytatorski „Pięknie być 

człowiekiem” 

Grażyna Gałązka, 

Joanna Guzowska 

kwiecień 

64. „Lekturowe potyczki” – konkurs wiedzy dla 

uczniów klas VIII  

Grażyna Gałązka, Małgorzata 

Murawska 

kwiecień 

65. Charming English konkurs recytatorski z języka 

angielskiego 

nauczyciele języka angielskiego kwiecień 

66. Konkurs wiedzy o parkach narodowych Anna Kopycińska kwiecień 

67. Dzień czekolady w oddziałach przedszkolnych nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych 

kwiecień 

68. „Wyjątkowe zwierzę” konkurs plastyczny dla 

klas I - III 

nauczyciele świetlicy kwiecień 

maj 

69. „Najważniejsza, najpiękniejsza” – wiersze o 

mamie – konkurs dla małego poety 

nauczyciele świetlicy maj 

70. Dzień Rodziny w oddziałach przedszkolnych nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych 

maj 

71. Dzień Bezpieczeństwa Jolanta Wojda 

Katarzyna Kowalkowska 

maj 

72. Światowy Dzień Pszczoły nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych 

maj 

73. Szkolny konkurs chemiczny „Najlepszy chemik w 

Trójce” 

Monika Adamkowska – Oszal, 

Joanna Marlęga 

maj 

74. Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty wicedyrektor maj 

75. Gra miejska z okazji Rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

Anna Kocięcka, Anna Makowska maj 

czerwiec 
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76. Igrzyska sportowe klas I - III koordynator Bigumiła 

Rzeszotarska 

wychowawcy klas 

czerwiec 

77. Olimpiada Przedszkolaka nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych 

czerwiec 

78. Bezpieczne wakacje – apel grupy wiekowej klas I 

- III 

Ewa Chyżyńska czerwiec 

 

 

 

III. Harmonogram dni wolnych od zajęć 

 
Dni ustawowo wolne od pracy: 

• Święto Zmarłych – 1 listopada 2022 roku 

• Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 roku 

• Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2022 roku 

• Trzech Króli – 6 stycznia 2023 roku 

• Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 roku 

• Święto Pracy – 1 maja 2023 roku 

• Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023 roku 

• Boże Ciało – 8 czerwca 2023 roku 

                                 Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2022 roku 

                                 Ferie zimowe – 13 – 26 lutego 2023 roku 

                                 Wiosenna przerwa świąteczna – 6 – 11 kwietnia 2023 roku 

                                 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 23 czerwca 2023 roku 

 

                                 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych – w tych dniach szkoła organizuję zajęcia opiekuńcze: 
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• 31 października 202 roku 

• 2 maja 2023 roku 

• 4 maja 2023 roku 

• 5 maja 2023 roku 

• 23 – 25 maja 2023 roku – egzaminy ósmoklasisty 

• 9 czerwca 2023 roku  

 

 

IV. Harmonogram spotkań z rodzicami 2022/2023 

 
1 września 2022 roku – zebranie z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych 

2 września 2022 roku – zebrania z rodzicami uczniów klas I i IV 

20 września 2022 roku – zebrania z rodzicami uczniów klas II – III 

21 września 2022 roku – zebrania dla rodziców uczniów klas V – VIII 

9 listopada 2022 roku zebrania śródsemestralne dla rodziców uczniów klas IV – VIII 

10 listopada 2022 roku zebrania śródsemestralne dla rodziców uczniów klas 0 – III 

18 stycznia 2023 roku – zebrania semestralne dla rodziców uczniów klas I – III 

19 stycznia 2023 roku – zebrania semestralne dla rodziców uczniów klas IV – VIII 

19 kwietnia 2023 roku – zebrania śródsemestralne dla rodziców uczniów klas IV – VIII 

20 kwietnia 2023 roku – zebrania śródsemestralne dla rodziców uczniów klas I - III  

 

Godziny dostępności dla uczniów i rodziców wg harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły 

 

 

V. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej  2022/2023 

 
Nadzór pedagogiczny 

14 września 2022 roku 

Klasyfikacja śródroczna 
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18 stycznia 2023 roku – rada klasyfikacyjna 

1 lutego 2023 roku – rada podsumowująca I semestr 

                                Klasyfikacja końcoworoczna 

14 czerwca 2023 roku – rada klasyfikacyjna 

28 czerwca 2023 roku – rada podsumowująca 

 

 

 


