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Plan został opracowany w oparciu o :

1.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022:

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 
realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 
nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 
względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie 
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej 
opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i 
zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

 Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się 
dorosłych. 

 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

2. Wnioski  i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej

3. Wnioski i rekomendacje sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2020/2021

Priorytety pracy Ośrodka w roku szkolnym 2021/2022:

 Wspomaganie rozwoju wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości przez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia 
oraz wsparcia psychologiczno - pedagogicznego.

 Kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej oraz współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji przez aktywny 
udział w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej.

 Kształtowanie bezpiecznego, ekologicznego stylu życia i postaw prospołecznych.

 Aktywne działania na rzecz promocji Ośrodka
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Spis treści zawartych w planie 

I. Plan pracy w poszczególnych obszarach działalności Ośrodka

OBSZAR: Zarządzanie i organizacja

OBSZAR: Nauczanie

OBSZAR: Wychowanie i opieka

OBSZAR: Współpraca z rodzicami 

OBSZAR: Promocja Ośrodka i współpraca ze środowiskiem lokalnym

II. Przydział dodatkowych czynności dla nauczycieli

III. Akcje, programy i projekty realizowane w Ośrodku w roku szkolnym 2021/2022

IV. Harmonogram wydarzeń, imprez i konkursów

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Ośrodka

OBSZAR: Zarządzanie i organizacja

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi

Organizacja pracy 

Ośrodka

Przydział obowiązków służbowych (stałych i doraźnych) wszystkim 
pracownikom

Kadra kierownicza Plenarna RP-  sierpień 2021, cały 
rok w razie potrzeby

Opracowanie rocznego planu pracy Ośrodka Zespół zadaniowy Plenarna RP- sierpień 2021  

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor Do 15.09.2021

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego Kadra kierownicza Cały rok wg planu

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli Dyrektor, A.Kondraciuk Do 10.09. 2021

Dbałość  o warunki 
lokalowe, 

Prowadzenie remontów obiektu szkolnego Dyrektor Zgodnie z potrzebami i środkami 
finansowymi
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wyposażenie i 
estetykę Ośrodka

Doposażenie Ośrodka w potrzebne pomoce i sprzęty zgodnie z 
potrzebami nauczycieli

Dyrektor W miarę potrzeb, środków 
finansowych i składanych 
wniosków 

Systematyczne uzupełnianie księgozbioru i prowadzenie prenumeraty 
czasopism w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb czytelniczych 
uczniów oraz potrzeb metodycznych nauczycieli

Bibliotekarz

Dyrektor

Cały rok

Przygotowanie dekoracji na korytarzu Internatu  A. Czerwińska, A.Staniak Cały rok

Aktualizacja gazetek ściennych na korytarzach Nauczyciele zgodnie z 
przydziałem

Cały rok

Konkurs Czystości Pomieszczeń Opiekun SU Cały rok

Zapewnienie 
bezpieczeństwa i 
właściwych 
warunków nauki i 
pracy

Kontrola stanu technicznego urządzeń, pomieszczeń i terenu wokół 
Ośrodka 

Dyrektor, konserwator, 
inspektor BHP, społeczny 
inspektor pracy

Zgodnie z harmonogramem

Zapoznanie wychowanków z instrukcją postępowania na wypadek 
pożaru lub innego zagrożenia oraz przeprowadzenie próbnej ewakuacji

Wychowawcy klas, grup 
przedszkolnych i 
wychowawczych,

Dyrektor, inspektor BHP, 
pedagog

Wrzesień Wpisy w 
dziennikach

Protokół z 
ewakuacji

Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z regulaminem Nauczyciele wg. grafiku 
dyżurów

Cały rok

Zapoznanie wychowanków z treścią regulaminów korzystania z 
poszczególnych pracowni i sali gimnastycznej oraz innych regulaminów 
obowiązujących w Ośrodku

Nauczyciele, Wychowawcy Wrzesień 2021,

cały rok w razie potrzeby

Wpisy w 
dziennikach

Badanie stanu bezpieczeństwa w Ośrodku -przedstawienie 
sprawozdania,wniosków i rekomendacji dot. bezpieczeństwa w Ośrodku

zespół ds. bezpieczeństwa Plenarna RP po I i II semestrze
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OBSZAR: Nauczanie

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi

Podnoszenie 
efektów 
kształcenia

Monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej Nauczyciele, Wicedyrektor Cały rok

Regularna diagnoza i ocena potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych wychowanków - opracowanie i ewaluacja IPET-ów

Wychowawca klasy jako  
koordynator zespołu 
ds.IPETów

Minimum 2 razy w roku 

do 30 września opracowanie 
IPETów dla nowych uczniów

 

Organizowanie zajęć rewalidacyjnych dostosowanych do potrzeb 
wychowanków

Wicedyrektor

zespoły ds.IPETów

Plenarna RP- po I i II semestrze

Organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
dostosowanych do potrzeb wychowanków

Wicedyrektor, zespoły 
ds.IPETów, 
Pedagog,Psycholog

Plenarna RP- po I i II semestrze, 
częściej w razie potrzeb

Zapoznanie wychowanków i ich rodziców z kryteriami oceniania i 
wymaganiami edukacyjnymi 

Nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy klas

Wrzesień 2021 Wpisy w 
dziennikach

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych oraz wyników klasyfikacji 
semestralnej i rocznej

Wdrażanie wniosków do dalszej pracy dydaktycznej wynikających z 
tych analiz

Zespoły ds.analizy wyników 
egzaminów,

Zespoły klasowe, zespoły 
przedmiotowe

 Wszyscy nauczyciele

Po egzaminach (Posiedzenia RP)  

Plenarna Rada Pedagogiczna po I 
i II semestrze

Wyniki, 
wnioski, 
rekomendacje

Odkrywanie i 
rozwijanie 
zainteresowań i 
uzdolnień 

Przygotowanie wychowanków do udziału w imprezach, konkursach, 
zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim

Nauczyciele przedmiotów, 
opiekunowie Kół

Zgodnie z  harmonogramem 
organizatorów

Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych Nauczyciele zgodnie z 
przydziałem

Zgodnie z  harmonogramem

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i Kół zainteresowań Nauczyciele zgodnie z 
przydziałem

Zgodnie z  harmonogramem

Wykorzystywanie podczas zajęć ciekawych i nowatorskich form i metod 
pracy (zwłaszcza aktywizujących) 

Nauczyciele, Wychowawcy Cały rok
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Realizacja projektów oraz innowacji pedagogicznych. Chętni 
nauczyciele/wychowawcy

Zgodnie z harmonogramem

Poszerzanie oferty 
edukacyjnej  
Ośrodka 

Monitorowanie ogłoszonych projektów i konkursów zewnętrznych/ 
przygotowywanie wniosków projektowych

Nauczyciele, wychowawcy, 
Kadra kierownicza

Zgodnie z harmonogramem 
organizatorów konkursów

Wniosek musi 
uzyskać 
akceptację 
Dyrektora

Realizacja zadań z 
zakresu doradztwa 
zawodowego

Udzielanie indywidualnych porad (uczniom i ich rodzicom) oraz 
pomoc w planowaniu rozwoju edukacyjnego i zawodowego

Pedagog, Psycholog,
Wychowawcy klas, 
M.Kaliszuk

Cały rok w miarę potrzeb

Aktualizacja planu działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 
Zawodowego 

M.Kaliszuk do 15.09.2021

Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i 
zawodu  

M.Kaliszuk Cały rok zgodnie z planem

Poznawanie specyfiki pracy w różnych zawodach - wyjścia do 
zakładów pracy

Wychowawcy klas, 
M.Kaliszuk

Cały rok 

OBSZAR:Wychowanie i opieka

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi

Podnoszenie 
poziomu 
skuteczności 
oddziaływań 
wychowawczych  i 
wspieranie 
wychowawczej roli 
rodziny 

Aktywna realizacja zadań z Programu  wychowawczo-profilaktycznego 
Ośrodka

Nauczyciele, wychowawcy Cały rok

Rozpoznawanie potrzeb i problemów wychowanków (przy 
uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych)

Pedagog,Psycholog, 
Wychowawcy

Cały rok

Konsekwentne stosowanie wypracowanego systemu kar i nagród Nauczyciele, wychowawcy Cały rok

Prowadzenie systematycznej analizy frekwencji, informowanie 
rodziców o nieobecnościach

Wychowawcy klas , Pedagog Cały rok
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Zapoznanie wychowanków i rodziców z Programem wychowawczo-
profilaktycznym, Statutem Ośrodka

Wychowawcy klas, opiekun 
SU 

Wrzesień 2021

Przygotowanie materiałów informacyjnych dla rodziców dot. zajęć 
WDŻ.  Zebranie deklaracji rodziców uczniów dot. ewentualnej 
rezygnacji z lekcji wdż. 

Nauczyciel WDŻ Wrzesień 2021

Kształtowanie 
właściwych postaw 
społecznych oraz 
rozwijanie 
odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo 
własne i innych

Apele w grupach wychowawczych dotyczące przestrzegania ustalonych 
norm i zasad postępowania

Opiekunowie SU Cały rok, raz w miesiącu

Zorganizowanie konkursu propagującego zasady kulturalnego 
zachowania  i przestrzegania ustalonych norm społecznych (Konkurs 
Grzecznościowy)

Opiekun SU Cały rok, podsumowanie co 
miesiąc

Pogadanki i zajęcia dot. bezpieczeństwa (poruszanie się po drogach, 
wypoczynek letni i zimowy, obsługa urządzeń AGD, itp.)

Wychowawcy klas, grup 
przedszkolnych i 
wychowawczych, pedagog

Cały rok Wpisy w 
dziennikach

Spotkania z policjantem Pedagog Przed feriami i wakacjami, cały 
rok w razie potrzeb

Kształtowanie 
tożsamości 
patriotycznej, 
regionalnej oraz 
kultywowanie 
tradycji Ośrodka

Organizowanie uroczystości, konkursów i innych przedsięwzięć o 
charakterze patriotycznym 

Nauczyciele zgodnie z 
przydziałem

Cały rok 

Udział w miejskich  uroczystościach o charakterze patriotycznym Nauczyciele zgodnie z 
przydziałem

Cały rok, zgodnie z 
harmonogramem

Przygotowanie wychowanków do Pocztu Sztandarowego B.Wołyniec, Cały rok

Poszerzanie wiedzy dotyczącej sylwetki patrona ośrodka - ks.Jana 
Twardowskiego:

- uroczystości i konkursy

- zajęcia przybliżające życie i twórczość

                                    
Nauczyciele zgodnie z 
przydziałem                           
wychowawcy klas i grup 
wychowawczych

Zgodnie z harmonogramem Wpisy w 
dziennikach

Prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie charakterystycznych 
miejsc, zabytków naszego miasta  

Wychowawcy klas, grup 
przedszkolnych i 
wychowawczych

Zgodnie z planami pracy Wpisy w 
dziennikach
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Kultywowanie tradycji regionalnych - organizowanie spotkań  z 
przedstawicielami Koła Gospodyń Miejskich „Zosie Samosie”

R.Kwaśniewicz Cały rok

Kształtowanie i 
wspieranie 
ekologicznego, 
zdrowego stylu 
życia opartego na 
aktywności 
fizycznej

Organizowanie imprez szkolnych o charakterze ekologicznym Nauczyciele zgodnie z 
przydziałem

Zgodnie z harmonogramem

Udział w akcjach i programach prozdrowotnych i profilaktycznych Nauczyciele zgodnie z 
przydziałem

Zgodnie z harmonogramem

Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych zawodów sportowych Nauczyciele zgodnie z 
przydziałem

Cały rok, zgodnie z 
harmonogramem

OBSZAR: Współpraca z rodzicami 

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi

Zwiększenie 
zaangażowania 
rodziców w życie 
Ośrodka oraz 
wspieranie rodziców 
w realizacji funkcji 
wychowawczych 

Współdecydowanie rodziców w sprawach placówki i udział w 
tworzeniu i opiniowaniu istotnych dokumentów -prace Rady Rodziców

B.Wołyniec

Dyrektor

Cały rok zgodnie z 
harmonogramem i potrzebami 

Zebrania z 
Zarządem RR

Organizowanie zebrań z rodzicami Dyrektor, wychowawcy 
klas

Zgodnie z harmonogramem

Pedagogizacja rodziców poprzez prelekcje, warsztaty, zajęciach 
psychoedukacyjne, publikację materiałów na stronie internetowej i 
Facebook Ośrodka

Psycholog,pedagog Cały rok, zgodnie z 
harmonogramem i potrzebami

Organizowanie pomocy dla rodziców mających problemy 
wychowawcze

Psycholog,pedagog, 
wychowawcy

Cały rok w razie potrzeb

Organizowanie pomocy dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej

Psycholog,pedagog, 
wychowawcy

Cały rok w razie potrzeb

Organizowanie otwartych imprez i uroczystości szkolnych Nauczyciele zgodnie z 
przydziałem

Cały rok, zgodnie z 
harmonogramem
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OBSZAR: Promocja ośrodka i współpraca ze środowiskiem lokalnym
Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi

Prezentacja osiągnięć
wychowanków

Udział wychowanków w konkursach,zawodach, przeglądach i 
imprezach kulturalnych w mieście i regionie

Nauczyciele przedmiotów, 
opiekunowie Kół

Zgodnie z  harmonogramem 
organizatorów

Prezentowanie prac wychowanków na gazetkach ściennych na 
korytarzach i w salach

Nauczyciele zgodnie z 
przydziałem

Cały rok

Umieszczanie informacji w Kronice Szkolnej, stronie internetowej 
Ośrodka, Facebooku

Nauczyciele zgodnie z 
przydziałem

Cały rok

Aktualizowanie zdjęć (monitor) M.Flis Cały rok

Aktualizacja i przygotowanie nowych tablic prezentujących 
wydarzenia z życia Ośrodka  

K.Chodakowska I semestr

Prezentacja i 
upowszechnianie 
aktualnej oferty 
Ośrodka

Prowadzenie strony internetowej Ośrodka U.Ambrozik Cały rok 

Prowadzenie szkolnego Facebooka J.Szymańska Cały rok

Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych Zespół ds. promocji 
Ośrodka

Cały rok

Rozwijanie 
współpracy z 
lokalnymi 
instytucjami i 
organizacjami

Pozyskiwanie patronatów do organizowanych imprez,konkursów i 
uroczystości szkolnych

Osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie imprez 

Cały rok,  w miarę potrzeb

Współpraca z placówkami edukacyjnymi:

- I LO im. T. Kościuszki  i II LO im. A.Frycza Modrzewskiego we 
Włodawie - organizowanie wspólnych spotkań, wolontariat

- WTZ, POW - organizowanie wspólnych spotkań, udział w 
imprezach,uroczystościach

- SOSW Hrubieszów  -  udział w imprezach,konkursach,  realizacja 
porozumienia o współpracy

A.Staniak

Osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie imprez

A.Mierzwa

Cały rok zgodnie z potrzebami
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Współpraca z instytucjami kultury:

Miejska Biblioteka Publiczna – realizacja porozumienia o współpracy, 
udział w imprezach

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – udział w imprezach,  
lekcjach muzealnych i wystawach

Włodawski Dom Kultury - uczestnictwo w projekcjach filmów i 
spektaklach teatralnych,  udział w imprezach

Bibliotekarz, Nauczyciele, 
wychowawcy, 

Nauczyciele, wychowawcy

Nauczyciele, wychowawcy,
opiekunowie Kół

Cały rok zgodnie z potrzebami

Współpraca z Parafiami - udział  w liturgii, współpraca przy 
organizowaniu uroczystości o charakterze religijnym

Katecheci Cały rok,zgodnie z potrzebami

Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu- 
organizowanie wolontariatu, udział w akcjach charytatywnych

A.Staniak Cały rok

Współpraca z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Sobibór - 
organizowanie spotkań, wspólnych akcji

M.Orenczuk, M.Uźniak Cały rok,zgodnie z potrzebami

Współpraca z instytucjami wspierającymi Ośrodek w działaniach 
wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych: Sąd Rodzinny, 
Kuratorzy, Poradnia PP, MOPS,GOPS, PCK, SANEPID, Policja, Straż 
Miejska, Straż Pożarna

Dyrektor, 
Pedagog,Psycholog, 
wychowawcy , 
opiekunowie Kół

Cały rok,zgodnie z potrzebami
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II. Przydział dodatkowych czynności dla nauczycieli

Czynności/Zadania Osoby odpowiedzialne/Koordynatorzy/Przewodniczący 

Zespół ds. opracowania Plan Pracy Ośrodka J.Szymańska, A.Bajko-Książek, K.Olszewska, K.Smolik,E.Fajks,A.Pawluk

Zespół Wychowawczy B.Dynkiewicz- - przewodniczący, psycholog, pedagog,wychowawcy klas i grup 
wychowawczych.

Zespół WWRD B.Dynkiewicz

Zespół ds. Programu wychowawczo-profilaktycznego Ośrodka A.Michalska, A.Bajko-Książek

Zespół ds. bezpieczeństwa w Ośrodku P.Huczuk- przewodniczący, A.Michalska,A.Bajko-Książek,D.Meniów, 
A.Kordaczuk,A.Staniak, M.Flis,U.Ambrozik

Zespół ds. promocji Ośrodka J.Szymańska, A.Bajko-Książek, K.Olszewska,K.Skoczelas,K.Kawiak,D.Polak

Współpraca z Radą Rodziców B.Wołyniec

Lider WDN A.Kondraciuk

Poczet Sztandarowy B.Wołyniec, E.Kondraciuk, D.Demianiuk,D.Polak, D.Meniów

Aktualizacja Statutów Szkolnych, Ośrodka i  Zasad Oceniania J.Szymańska

Przygotowanie dekoracji na korytarzu Internatu A.Czerwińska,A Staniak

Aktualizacja gazetek ściennych Parter - wychowawcy grup przedszkolnych

I piętro  - K.Smolik, M.Uźniak

II piętro - Opiekun SU, 

Aktualizacja i przygotowanie nowych tablic prezentujących wydarzenia z życia
Ośrodka

K.Chodakowska, M.Skibińska
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Oprawa fotograficzna imprez U.Ambrozik, J.Szymańska

Oprawa wideo M.Flis

Archiwizacja zdjęć i materiałów wideo M.Flis, U.Ambrozik

Nagłośnienie, oprawa muzyczna uroczystości szkolnych A.Mierzwa

Strona Internetowa U.Ambrozik

Facebook J.Szymańska

Kronika szkolna K.Olszewska,K.Smolik

UKS A.Mierzwa,P.Huczuk

Rzecznik Praw Ucznia M.Orenczuk

Samorząd Uczniowski R.Kwaśniewicz

Koło muzyczne „G-dur” A. Mierzwa, K. Kawiak, K.Skoczelas

Koło teatralne „Świetliki” J. Szymańska, A. Bajko- Książek, D.Polak

Koło taneczne „Iskierki” E. Borkowska

Koło wędkarskie „Sumik” A. Mierzwa,K. Zaorski

Szkolne Koło PCK M.Uźniak

Koło Edukacji Regionalnej M.Uźniak

Klub Młodego Wolontariusza A. Staniak, D.Meniów
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III. Akcje, programy i projekty realizowane w Ośrodku w roku szkolnym 2021/2022 

  Nazwa Termin Osoby odpowiedzialne Uwagi

PROJEKTY, 
PROGRAMY, 
INNOWACJE

Rządowy program kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 

Do końca 2021 Dyrektor, A.Michalska Koordynatorzy 
przekazują 
informacje o 
realizacji zadań do 
osób 
odpowiedzialnych za 
prowadzenie strony 
internetowej i 
Facebooka.

Przedstawiają 
sprawozdanie z 
realizacji 
programu/projektu  
na posiedzeniu 
Plenarnej Rady 
Pedagogicznej po II 
semestrze

Realizacja projektów w ramach eTwinning Zgodnie z harmonogramem organizatorów J.Szymańska, chętni nauczyciele

Innowacja pedagogiczna „Młody kucharz” Cały rok, podsumowanie czerwiec 2022 D.Meniów

Innowacja pedagogiczna „Igłą i nitką” Cały rok, podsumowanie czerwiec 2022 K.Smolik

Ogólnopolski  projekt  edukacyjny  „Zabawa
sztuką”

Cały rok, podsumowanie czerwiec 2022 R.Kwaśniewicz

„Bądź  twórczy-  pogłębiaj  i  popularyzuj
wiedzę o Polesiu Lubelskim”

Cały rok, podsumowanie czerwiec 2022 M.Uźniak

Międzynarodowy projekt edukacyjny 
„Kreatywne prace plastyczne”

Cały rok, podsumowanie czerwiec 2022 J.Szymańska, K.Smolik

PROGRAMY I AKCJE
O CHARAKTERZE 
WYCHOWAWCZYM, 
PROFILAKTYCZNY
M I 
CHARYTATYWNYM 

„ARS, czyli jak dbać o miłość?” Zgodnie z harmonogramem organizatorów, 
podsumowanie czerwiec 2022

A.Michalska,  A. Bajko- Książek

„Bieg po zdrowie” Zgodnie z harmonogramem organizatorów, 
podsumowanie czerwiec 2022

A.Michalska,  A. Bajko- Książek

„Znamię! Znam je?” Zgodnie z harmonogramem organizatorów, 
podsumowanie czerwiec 2022

A.Michalska,  A. Bajko- Książek

„Trzymaj formę!” Zgodnie z harmonogramem organizatorów, 
podsumowanie czerwiec 2022

A.Michalska,  A. Bajko- Książek

„Czyste powietrze wokół nas” Zgodnie z harmonogramem organizatorów, 
podsumowanie czerwiec 2022

A.Michalska,  A. Bajko- Książek

„Nakrętki zbieramy- innym pomagamy” Cały rok, podsumowanie czerwiec 2022 R.Kwaśniewicz
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IV. Harmonogram wydarzeń, imprez i konkursów  

MIESIĄC WYDARZENIE Termin Koordynator * Osoby współodpowiedzialne

Wrzesień Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01.09.2021 M.Kaliszuk, 
E.Litkowiec

K.Zaorski, D.Meniów, A.Mierzwa

Narodowe czytanie 04.09.2021 M.Skibińska J.Tkaczuk

Dzień Kropki 15.09.2021 E.Panasiuk E.Fajks, W.Wajda, A.Cherszepska

Obchody rocznicy Agresji Sowieckiej na Polskę 17.09.2021 D.Meniów D.Drożyńska, D.Demianiuk

Sprzątanie Świata 20.09.2021 K.Zaorski M.Orenczuk

Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora 
SOSW

23.09.2021 K.Zaorski A.Mierzwa, D.Polak, M.Flis

200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida 24.09.2021 J.Tkaczuk K.Skoczelas

Dzień Chłopaka 30.09.2021 R.Kwaśniewicz(SU)
wychowawcy klas

Październik Szkolny konkurs plastyczny „Kolorowa pani Jesień” 04.10.2021 A.Cherszepska

Europejski Tydzień Kodowania  (CODE WEEK) 9-24.10. 2021 M.Derkacz J.Szymańska

Dzień Komisji Edukacji Narodowej 14.10.2021 E.Lisiecka

Dzień czystych rąk 15.10.2021 A.Staniak A.Czerwińska

Obchody Dnia Papieskiego 18.10.2021 B.Bytof M.Derkacz

Otrzęsiny – Internat 19.10.2021 D.Meniów E.Fajks, W.Wajda
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Obchody Światowego Dnia Kręgosłupa (16.10):

-Szkolny Konkurs  "Wyprostuj się! Zdrowy kręgosłup to 
podstawa"

- Materiały informacyjne dla rodziców(na Facebook i 
Stronę internetową)

19.10.2021

16.10.2021

M.Orenczuk

M.Flis

E.Litkowiec, D.Drożyńska

Dzień Origami 24.10.2021 A.Pawluk A.Cherszepska

Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Wytańcz,wyśpiewaj” 28.10.2021 K.Skoczelas

Pasowanie na ucznia (klasy I-III)

Pasowanie na przedszkolaka 

21.10.2021 U.Ambrozik

K.Olszewska

E.Kondraciuk

Listopad

Szkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej. 09.11.2021 A.Kondraciuk E.Borkowska, M.Derkacz, B.Wawryszuk

Święto Odzyskania Niepodległości 10.11.2021 E.Litkowiec A.Pawelec, R.Kwaśniewicz

Szkolny turniej tenisa stołowego 18.11.2021 K.Zaorski M.Flis,  D.Polak,D.Meniów

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Poezja dziecięcej 
radości i młodzieńczych marzeń”

25.11.2021 D.Drożyńska J.Tkaczuk

Wojewódzki konkurs plastyczny „Literatura w oczach 
dziecka”

25.11.2021 K.Smolik J.Szymańska

Dzień Pluszowego Misia 25.11.2021 J.Toporkiewicz K.Olszewska

Andrzejki 29.11.2021 I.Borzęcka M.Czerniak, E.Panasiuk

Grudzień Mikołajki 6.12.2021 Wychowawcy klas

Konkurs wiedzy o tradycjach bożonarodzeniowych 16.12.2021 A.Czerwińska A.Staniak

Spotkanie opłatkowe 212.12.2021 B.Bytof M.Derkacz, 

Styczeń Turniej gry w piłkarzyki 12.01.2022 D.Meniów
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Szkolny turniej warcabowy 20.01.2022 K.Zaorski  D.Meniów,M.Flis,D.Polak

Bal karnawałowy 27.01.2022 M.Gąszcz A.Pawelec

Luty Dzień Bezpiecznego Internetu 08.02.2022 U.Ambrozik A.nielipiuk, I.Samoszuk

Turniej/konkurs „Bezpieczna zima” 10.02.2022 R.Kwaśniewicz

Spotkanie z policjantem 11.02.2022 A.Bajko-Książek A.Michalska

Marzec Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 01.03.2022 M.Czerniak E.Panasiuk

Konkurs pięknego czytania 02.02.2022 M.Skibińska I.Borzęcka

Dzień Kobiet 08.03.2021 R.Kwaśniewicz(SU)
wychowawcy klas

Światowy Dzień Matematyki 14.04.2022 A.Nielipiuk D.Demianiuk, I.Samoszuk

Przyszła wiosna w kolorowych skarpetach
(Powitanie Wiosny/Światowy Dzień Zespołu Downa) 

21.03.2022 M.Derkacz I.Borzęcka, E.Borkowska, B.Wawryszuk, 
E.Kondraciuk

Kwiecień

Spotkanie z przedstawicielami Koła Gospodyń Miejskich 
„Zosie Samosie - warsztaty o tematyce wielkanocnej dla 
wychowanków

marzec/
kwiecień

R.Kwaśniewicz

Tydzień Świadomości Autyzmu 
(Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – przypada na 
02.04.2022)

28.03.-
03.04.2022

B.Wawryszuk E.Borkowska, M.Derkacz, E.Kondraciuk

Konkurs wiedzy o tradycjach wielkanocnych 12.04.2022 A.Cherszepska

Dzień Ziemi 22.04.2022 M. Uźniak M.Orenczuk

Światowy Dzień Książki 22.04.2022 M.Skibińska E.Lisiecka, J.Tkaczuk

Konstytucja III Maja 29.04.2022 J.Rabczuk

Maj Szkolny turniej tańca 12.05.2022 E.Borkowska \
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Integracyjny Turniej BOCCIA 19.05.20212 P.Huczuk D.Polak, D.Maniów

Czerwiec Dzień Patrona 01.06.2022 A.Pawelec

Dzień Dziecka 01.06.2022 J.Szymańska A.Bajko-Książek

Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych 09.06.2022 D.Polak A.Mierzwa

Rajd rowerowy 14.06.2022 K.Zaorski D.Polak

Turniej/konkurs „Bezpieczne wakacje” 21.06.2022 D.Meniów A.Staniak, A.Cherszepska

Spotkanie z policjantem 23.06.2022 A.Bajko-Książek B.Borzęcka, A.Michalska

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 24.06.2022 K.Chodakowska

„Najlepszy Czytelnik Szkoły” Cały rok, 
podsumowanie 
czerwiec 2022

M.Skibińska

Konkurs Czystości Pomieszczeń Cały rok, 
podsumowanie 
czerwiec 2022

R.Kwaśniewicz

Konkurs Grzecznościowy (grupy wychowawcze) Cały rok, 
podsumowanie 
czerwiec 2022

R.Kwaśniewicz

W zależności od sytuacji epidemiologicznej imprezy i uroczystości mogą być realizowane w formie stacjonarnej lub online.

Koordynator  przekazuje  informację  o  zadaniach  do  wykonania  i  planowanym  przebiegu  imprezy  z  przynajmniej  TYGODNIOWYM
WYPRZEDZENIEM za pomocą dzienniczka elektronicznego.

Osoby odpowiedzialne za poszczególne działania są zobowiązane do ich udokumentowania w formie zdjęciowej i przekazanie zdjęć  do osób 
odpowiedzialnych za prowadzenie strony internetowej i Facebooka.

Opracował zespół w składzie: J.Szymańska, A.Bajko-Książek, K.Olszewska, K.Smolik,E.Fajks,A.Pawluk
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