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LP ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
EWALUACJA 

(KTO I JAK) 

I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja 

uroczystości, 

imprez 

szkolnych oraz 

innych działań 

na rzecz 

budowania 

wizerunku 

szkoły. 

 

Uroczystości Szkolne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor-

hospitacje 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 mgr A. Konieczna, S. Szymańska 

 

01.09.2022 

Akademia  

z okazji święta KEN 

mgr M. Janik 13.10.2022 

Akademia 

 z okazji Święta Niepodległości 

mgr D. Klajmon 

 

10.11. 2022 

 

Akademia z okazji Święta Patrona Szkoły  mgr I. Kominek, D. Lech 12.12.2022 

Szkolna uroczystość wigilijna mgr M. Kaczmarczyk, S. Pilarczyk 22.12.2022 

prezentacja z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3-Maja 

mgr D. Klajmon 

 

28.04.2023 

Pożegnanie klasy 8 mgr G. Dymarski 21.06.23 

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 

2022/2023 

mgr  M. Tyla-Styra, T. Dziedzic, 23.06.2023 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 mgr J. Smyrdek, A. Szalbot,  

B. Gacek  

 

01.09.2023 

Zabawy szkolne: 

Bal karnawałowy 

Dzień Dziecka 

 

Szkoła na opak/ pierwszy dzień wiosny 

 

wychowawcy klas i pedagog 

szkolny, wyznaczeni na bieżąco 

nauczyciele oraz wybrany opiekun 

SU 

B. Gacek, A. Wiśniewska, A. 

Szalbot 

 

Styczeń/luty 

maj/czerwiec 

 

 

21.03.2023 

  Posiady o tematyce ustalonej z TMJ  mgr D. Klajmon, I. Kominek do ustalenia 

  

 

Piknik szkolny/ dzień sportu/ dzień dziecka mgr M. Wajda-Parzyk 

mgr. A. Szalbot 

 

  Wigilijki szkolne Dyrektor 

Wychowawcy  

22.12.2022 

  Organizowanie wycieczek szkolnych i klasowych  Drugi tydz. czerwca                 



wychowawcy (2-7.06.2023) 

  Organizowanie wycieczek przedmiotowych 

Organizowanie wyjść do teatru 

wszyscy nauczyciele 

mgr K. Kowal 

cały rok szkolny 

jeden raz w roku 

szkolnym 

  Współpraca z zagranicą 

Węgrzy 

mgr I. Kominek, M. Kaczmarczyk 

 

Węgrzy do 

uzgodnienia  

 

 

II 

Podnoszenie 

efektywności 

nauczania 

    

 

 

 

 

 

Analiza wyników 

nauczania i 

egzaminów 

końcowych - 

OKE, przew. 

zespołów 

dyrektor. 

 

 

sprawozdanie 

pedagoga 

szkolnego, 

higienistki, 

  Zapoznanie uczniów z programem nauczania, z 

wymaganiami edukacyjnymi i formami oceniania 

ucznia 

wszyscy nauczyciele przedmiotów wrzesień 

  Prowadzenie konsultacji wyrównawczych dla 

uczniów z brakami edukacyjnymi 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

  Rozwijanie zainteresowań na zajęciach 

pozalekcyjnych oraz w trakcie innowacji: 

Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej 

Koło teatralne, koła przedmiotowe, koło baletowe 

nauczyciele prowadzący koła 

zainteresowań i opiekunowie 

innowacji 

cały rok szkolny 

  Organizowanie konkursów  

Wewnątrzszkolnych:  

Konkurs recytatorski 

Konkurs wiedzy o patronie szkoły 

Zawody sportowe  

 

Konkursy marynistyczne 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

S. Pilarczyk, K. Kowal 

D. Klajmon 

D. Lech, R. Stojak, A. Szalbot 

 

I. Kominek 

cały rok szkolny 

 

 

  Udział w konkursach pozaszkolnych: 

Kangur  

Zawody sportowe 

Ogólnopolski Konkurs „Na najlepiej pracujące 

szkolne koło Ligi Morskiej i Rzecznej” 

Konkurs „Wiedzy o morzu” 

Konkurs biblijny „Jonasz” i „Sola Scriptura” 

Konkurs FOX 

Konkursy plastyczne 

Konkurs piosenki żeglarskiej 

Sprawni jak kadeci 

 

 

Poniższe konkursy 

wg. harmonogramu 



Gminny Konkurs Ekologiczny 

i inne przedmiotowe 

  Udział w konkursach przedmiotowych 

organizowanych przez ŚKO 

nauczyciele przedmiotów Listopad- 

Kwiecień 2023 r. 

  Przeprowadzenie wewnątrzszkolnego próbnego 

egzaminu ósmoklasisty  

przewodniczący komisji 

przedmiotowych 

We współpr. z 

wydawnictwami 

  Stała współpraca z rodzicami: 

Zebrania z rodzicami 

 

konsultacje 

wychowawcy 

nauczyciele przedmiotów 
13.09.2022 

(14.09.2022 kl. 1-3) 

15.11.2022 

(16.11.2022 kl. 1-3) 

10.01.2023 

(11.01.2023 kl. 1-3) 

28.03.2023 

(29.03.2023 kl. 1-3) 

16.05.2023 

(17.05.2023 kl.1-3) 

 

  Współpraca 

 z biblioteką szkolną  

i pedagogiem szkolnym   

wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

III Podnoszenie 

kwalifikacji. 

Doskonalenie 

zawodowe. 

 

    

  Udział nauczycieli w konferencjach metodycznych 

udział w konferencjach szkoleniowych RP: 

wg planu nadzoru pedagogicznego 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

 

 

Dyrektor 

Analiza 

protokołów 

  Praca w zespołach przedmiotowych, zadaniowych i 

problemowych 

przewodniczący zespołów cały rok szkolny Dyrektor 

Analiza 

protokołów 



  Zdobywanie awansu zawodowego: 

Na kontraktowego: 

 

Na mianowanego: B.Gacek, D.Lech, M.Pastuszak, 

G.Wełniak 

 

Na dyplomowanego: 

M. Gawenda, G. Dymarski,  

 

Dyrektor szkoły cały rok szkolny Dyrektor 

obserwacje, 

rozmowy,  

dokumentacja 

nauczyciela z 

okresu stażu 

  Udział w konferencjach ujętych w planie WDN dyrektor cały rok szkolny  

  Współpraca z różnymi instytucjami oświatowymi i 

naukowymi: 

Biblioteka gminna, biblioteka pedagogiczna 

Książnica Beskidzka 

Uniwersytet Pedagogiczny 

WOM, RODN WOM 

studiowanie literatury fachowej 

wszyscy nauczyciele 

 

P. Bożek G. Olejnik I. Kominek 

B. Below 

cały rok szkolny  

 

 

 Ocena pracy nauczycieli. 

Ocenie będzie podlegać: (wg planu nadzoru 

pedagogicznego) 

 

Dyrektor szkoły Cały rok szkolny Dyrektor 

Dokumentacja 

nauczyciela 

IV Organizacja 

opieki i 

pomocy 

    

 

 

 

Raport z 

wewnętrznego 

mierzenia jakości 

pracy szkoły, 

sprawozdanie 

pedagoga 

szkolnego, 

higienistki, 

analiza 

protokołów 

  Współpraca z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, z gminnym ośrodkiem profilaktyki 

alkoholowej, Sądem Rejonowym dla Nieletnich, 

Komendą Policji, GOPS, MOPS 

Pedagog, psycholog 

dyrektor szkoły 

cały rok szkolny 

  Współpraca z instytucjami charytatywnymi Katecheci, pedagog szkolny,  

D. Klajmon, J. Spodzieja 

cały rok szkolny 

  Sfinansowanie żywienia dla uczniów z rodzin 

dotkniętych biedą  

dyrektor, pomoc administracyjna, 

pedagog szkolny 

cały rok szkolny 

  Udzielanie stypendium za wyniki w nauce komisja stypendialna, dyrektor 

szkoły 

Styczeń 

czerwiec 

  Organizowanie zajęć terapeutycznych dla uczniów 

niedostosowanych społecznie 

Pedagog szkolny, psycholog 

 

cały rok szkolny 



  Praca w ramach zespołu wychowawczego Zastępca dyrektora, nauczyciele, 

psycholog, 

pedagog 

cały rok szkolny: 

w miar potrzeb 

  Współpraca z higienistką szkolną wychowawcy 

higienistka szkolna 

cały rok szkolny 

  Współpraca z rodzicami-przeprowadzanie 

wywiadów środowiskowych 

wychowawcy 

pedagog szkolny 

cały rok szkolny 

V Praca na rzecz 

samorządności 

i życia w 

społeczności i 

w środowisku 

Udział w imprezach środowiskowych: 

- Święto Patrona Szkoły  

- imprezy LMiRz 

- Majówka 

- Posiady 

 

Dyrektor szkoły 

Nauczyciele 

Majówka – A. Szalbot   

 

grudzień 

 

do ustalenia z TMJ 

Dyrektor 

Analiza 

dokumentów 

  Pisanie artykułów do gazety lokalnej „Echo 

Jaworza” 

mgr M. Kaczmarczyk cały rok szkolny  

  Prowadzenie kroniki szkolnej mgr D. Klajmon cały rok szkolny  

  Opieka nad szkolnym Kołem Ligi Morskiej i 

Rzecznej 

mgr I. Kominek cały rok szkolny  

  Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym w 

Krakowie, UŚ wydział fizyki i matematyki 

mgr G. Olejnik 

mgr M. Wajda-Parzyk, 

cały rok szkolny  

  Współpraca z TMJ oraz organizowanie posiad  mgr D. Klajmon, I .Kominek,  

G. Olejnik 

cały rok szkolny  

  Współpraca z organizacjami społecznymi, 

działającymi na terenie Jaworza i poza nim KGW, 

TMJ, SNJ, OSP, LMiRz, BSM, OPGJ 

dyrektor,  

mgr G. Dymarski 

mgr I .Kominek/ G. Olejnik 

mgr D. Klajmon 

mgr R. Stojak 

cały rok szkolny  

VI Działania w 

zakresie 

zapewnienia 

bezpiecznych 

i higienicznych 

warunków 

pracy i nauki 

Przypomnienie zasad bezpiecznej nauki i pracy 

w szkole i poza nią (przepisy bhp) 

Wdrażanie powyższych zasad poprzez 

monitorowanie i stałą kontrolę (dziennik 

elektroniczny, protokoły) 

dyrektor 

inspektor bhp, społeczny inspektor 

pracy 

wychowawcy 

wrzesień 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

Dyrektor, 

inspektor bhp, 

protokoły z 

przeglądów, 

dzienniki 

lekcyjne 

  Opracowanie procedur funkcjonowania w trakcie 

trwania pandemii COVID-19 

Dyrektor, zastępca dyrektora, 

SIPowiec, B. Wierońska 

wrzesień dyrektor 



  Wdrażanie regulaminów pracowni przedmiotowych,  

sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz zasad 

bezpiecznego zachowania na wycieczkach i w 

czasie uroczystości szkolnych 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny dyrektor 

  Prowadzenie rejestrów i sprawozdawczości w 

zakresie wypadków na terenie szkoły 

Dyrektor, sekretarz szkoły 

 

Cały rok szkolny Dyrektor, 

kontrola rejestru 

wypadków 

  Przeprowadzanie szkoleń nowoprzyjętych 

pracowników oraz okresowe szkolenia 

pracowników zatrudnionych w Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Jaworzu 

Dyrektor 

Inspektor bhp 

Cały rok szkolny 

stosownie do potrzeb 

Dyrektor, 

przegląd teczek 

osobowych 

pracowników. 

  


