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PLAN PRACY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  

im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie 

rok szkolny 2022/2023 

 

Zaopiniowany przez  radę pedagogiczną  w dniu 28 września 2022r. 

 Przyjęty do realizacji przez radę rodziców w dniu 21 września 2022r. 
 

 

 



2 
 

Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki państwa na rok szkolny 2022/2023. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2022/2023. 

3. Wnioski i rekomendacje sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2021/2022. 

Podstawowe kierunki realizacji polityki 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. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

7. 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. 

8. 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”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 
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I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA  

Lp. Zadania Termin Odpowiedzialny 
Sposób 

dokumentowania 

1.  Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom. 
do końca sierpnia 

2022 
dyrekcja szkoły 

protokół z posiedzenia 

rady pedagogicznej 

2.  
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły, programu 

profilaktyczno – wychowawczego, planu nadzoru pedagogicznego. 
do 15 września 2022 

dyrektor i 

wyznaczeni 

członkowi rady 

pedagogicznej 

opracowane dokumenty 

a.  

 Opracowanie planów nauczania. do 1 września 2022 wszyscy nauczyciele plany nauczania 

3.  

Opracowanie planów pracy biblioteki szkolnej, pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej, SU, WDN, planów 

wychowawczych klas, IPET-ów, kart dostosowań do potrzeb  

i możliwości zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach PPP. 

do końca września nauczyciele opracowane dokumenty 

4.  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.  cały rok dyrektor szkoły 
 

5.  
Powołanie przewodniczących samokształceniowych zespołów 

przedmiotowych i nauczycielskich zespołów zadaniowych. 

 

wrzesień 2022 

 

dyrektor szkoły 

 

protokół z posiedzenia 

rady pedagogicznej 

6.  Awans zawodowy nauczycieli. cały rok 
dyrektor szkoły 

opiekunowie stażu  

7.  
Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie  

z potrzebami szkoły. 

Zgodnie  

z propozycjami 

WDN- u, 

kierunkami polityki 

oświatowej  

i potrzebami szkoły. 

dyrektor szkoły 

wszyscy nauczyciele 
zaświadczenia 



4 
 

 

II. PROCES  DYDAKTYCZNY 

Lp. Zadania Termin 
Odpowiedzialn

y 
Sposób dokumentowania 

1.  

Diagnoza wstępna wiadomości i umiejętności uczniów. 
wrzesień   

2022 
nauczyciele 

opracowanie zawierające analizę 

sprawdzianów w klasach I i IV, 

wnioski i rekomendacje 

2.  

Organizacja zajęć wspomagających dla uczniów klas IV – VIII 

wyrównujących braki po nauczaniu zdalnym z wykorzystaniem 
cały rok  nauczyciele dzienniki zajęć 

8.  
Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie 

prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 

cały rok 

wszyscy 

nauczyciele, 

zespoły 

samokształceniowe  

zaświadczenia, 

protokoły z posiedzenia 

zespołów 

9.  

Promocja szkoły w środowisku lokalnym: 

- publikacje dotyczące aktualności z życia szkoły 

- upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej szkoły 

cały rok 

A. Trochimowicz 

J. Osuchowska 

M. Zielińska 

nauczyciele 

szkolna strona 

internetowa, Facebook, 

szkolna TV Czwórka, 

lokalne media 

- dzień otwarty szkoły kwiecień 2023 

zespół ds. promocji 

szkoły,wychowawcy 

klas III 

- Rodzinna „Czwartakiada” maj 2023 

D. Strenkowska,  

I. Skawska,  

nauczyciele w-f 

chętni nauczyciele, 

SU, Wolontariat 

10.  Wzbogacanie bazy dydaktycznej. cały rok dyrektor szkoły dokumentacja finansowa 

11.  
Przestrzeganie szkolnych procedur bezpieczeństwa w związku z 

COVID 19. 
cały rok wszyscy nauczyciele 
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pozytywnych doświadczeń (metody, formy) zdobytych podczas 

edukacji zdalnej. 

3.  

Badanie wyników nauczania z wyznaczonych przedmiotów. zgodnie z 

planem badań 

edukacyjnych 

zespoły 

przedmiotowe 
analizy sprawdzianów 

4.  

Podniesie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. cały rok 

 

nauczyciele, 

pedagog 

specjalny 

 

dzienniki PPP 

5.  

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

- opracowanie IPET-ów 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

- zajęcia rewalidacyjne 

- zajęcia logopedyczne 

- zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze 

- zajęcia terapeutyczne 

- zajęcia dla obcokrajowców  

cały rok 

nauczyciele, 

pedagog, 

pedagog 

specjalny, 

 logopeda, 

psycholog, 

wychowawcy 

klas 

IPET-y, 

dzienniczki zajęć, 

dzienniki PPP 

- zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki dla kl. 

VIII b, VIII d, VIII e - „Bez spiny” 

A. 

Czarniakowska 

6.  

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie: 
- kół przedmiotowych 

- kół zainteresowań 
 

 

 

 

cały rok 

 

 

zgodnie  

z przydziałem 

zajęć 

dzienniki zajęć pozalekcyjnych 

- Samorządu Uczniowskiego J. Ługowska 

A. Bączyk 

dziennik zajęć, publikacje na 

stronie internetowej 

- klubu „Europejski Krąg” B. Głuszcz, 

A. Bączyk 

dziennik zajęć,publikacje,  

blogi projektu Tween Space 

- grupy teatralnej „Wesołe Skrzaty” M. Chaberek, 

A. Łukasiewicz 

dziennik zajęć, 

publikacje  

- chóru „Wiolinki” K. Nita - 

Murawska 

dziennik zajęć,  

publikacje  

- KMO „Exodus” L. Grad dziennik zajęć,  
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publikacje  

- gazetki szkolnej „Echo Czwórki” M. Kraszewska 

M. Łuniewska 

dziennik zajęć, 

publikacje  

- telewizji szkolnej „TV Czwórka” P. Matyjas 

E.Kossakowska

-Wołpiuk 

dziennik zajęć, 

publikacje, 

filmy 

- Szkolnego Wolontariatu 

- Wolontariatu Junior 

E.Kossakowska

-Wołpiuk 

A. Leśniewska 

A. Łukasiewicz 

dziennik zajęć, 

publikacje 

7.  

Realizacja zadań w ramach projektu „Dobry start w przyszłość” 

1. Zajęcia Rozwijające Kompetencje Kluczowe 

 koło języka angielskiego 

 koło zainteresowań z języka  angielskiego 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia z  języka angielskiego.  „You, me, 

Englisch &ICT” 

 koło  języka   niemieckiego 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. niemieckiego 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka  rosyjskiego 

 koło języka  rosyjskiego 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 1-3 

 koło matematyczne dla klas 1- 3 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 4-8   

 koło matematyczne dla klas 4-8 

 warsztaty rozwijające przedsiębiorczość 

 doradztwo zawodowe 

2. Rozwijanie Kompetencji Informatycznych. Wykorzystanie Tik. 

do końca 

listopada 2022 
nauczyciele dzienniczki- zajęć 
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 zajęcia rozwijające z informatyki  dla klas 7-8 

 zajęcia rozwijające z informatyki  dla klas 4-8 

3. Zajęcia Rozwijające Kompetencje Matematyczno – Przyrodnicze 

Oparte Na Metodzie  Eksperymentu 

 koło  zainteresowań z matematyki 

 formie dydaktyczno- wyrównawczej z przyrody kl. IV 

 koło zainteresowań  ekologicznych-Pozytywnie Naładowani 

 koło zainteresowań z przyrody 

 koło zainteresowań z chemii 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii 

 koło zainteresowań z geografii 

 laboratorium młodych fizyków 

4. Indywidualizacja Pracy Ze Specjalnymi Potrzebami 

Edukacyjnymi 

 zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne 

 zajęcia logopedyczne 

 zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne 

 zajęcia terapeutyczne 

8.  

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”. 

cały rok 

wszyscy 

nauczyciele, 

dyrekcja, koła 

zainteresowań 

dokumentacja, publikacje, 

zdjęcia, filmy 

9.  
Zdiagnozowanie stylów uczenia się. 

wrzesień 2022 
wychowawcy 

klas I i IV 
zapis w e- dzienniku 

10.  
Organizacja i przeprowadzenie konkursów. zgodnie  

z kalendarium 

konkursów 

nauczyciele – 

organizatorzy 

konkursów 

protokoły z konkursów 
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11.  

Realizacja autorskich programów nauczania w klasach: 

cały rok 

 

e- dzienniki 

- „Tworzymy papierowy teatrzyk – rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych wśród uczniów szkoły podstawowej” dla kl. VI 
A. Stachnik 

- „Smart Tigers” dla kl. I 
J. Ługowska 

A. Bączyk 

U. Drożęcka 

 „ Matematyczne szkiełko i oko – czyli matma bez tajemnic”– VIII b A.Czarniakows

ka 

 „Smak zdrowia” – V b D. Zimacka 

Edukacja matematyczna „Matematyczne przygody” 
 

M. Chaberek 

Edukacja ekologiczna „Z ekologią na Ty” 
 

B. Zaręba 

Edukacja ekologiczna „Z Ekoludkiem w szkole” 
 

B. Tabędzka 

Edukacja matematyczna „Rozwiązuję, bo rozumiem” 
 

W. Walasek 

edukacja patriotyczna „Mój dom – moja Ojczyzna” 
 

D. Strenkowska 

Edukacja matematyczna „W świecie matematyki” 
 

I.Zakrzewska 

Edukacja ekologiczna „Zdrowa Ziemia – zdrowi my” 
 

J. Osuchowska 

Edukacja ekologiczna„Z Ekoludkiem w szkole” 
 

M. Śledziewska 

Edukacja czytelnicza „Z książką przez cztery pory roku” 
 

G. Jankowska 

Edukacja matematyczna „W świecie matematyki” 
 

U. Rzodkiewicz 

Edukacja matematyczna „W świecie matematyki” 
 

E. Glińska 

12.  
Organizacja wycieczek edukacyjnych ukierunkowanych na poznanie 

historii i dziedzictwa kulturowego Polski. 

zgodnie z 

harmonograme

m wycieczek 

nauczyciele karty wycieczek 
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III. WYCHOWANIE I OPIEKA 

Lp. Zadania Termin Odpowiedzialny Sposób dokumentowania 

1.  Realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego. 

 

 

cały rok 

szkolny 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

dokumentacja nauczyciela, 

pedagoga i psychologa 

2.  Kultywowanie tradycji patriotycznych: 

- udział w uroczystościach patriotycznych 

- obchody świąt państwowych 

- organizacja apeli, akademii szkolnych i konkursów 

cały rok, 

zgodnie  

z terminarzem 

uroczystości 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 

 

e-dziennik 

3.  Objęcie opieką świetlicową uczniów ze szczególnym 

uwzględnieniem klas I-III. 
cały rok 

wychowawcy 

świetlicy 
dziennik zajęć świetlicy 

4.  Prowadzenie zajęć popołudniowych w świetlicy profilaktyczno – 

wychowawczej. 
cały rok 

J. Wiaksa 

J. Kruszewska 
dziennik zajęć świetlicy 

5.  Zapewnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej. 

cały rok 

dyrektor, 

pedagog, pedagog 

specjalny psycholog, 

logopeda, terapeuta, 

wychowawcy 

dziennik PPP 

6.  Kształtowanie postaw obywatelskich: 

- przeprowadzenie wyborów do samorządu klasowego i szkolnego 

- udział w akcjach charytatywnych 

cały rok 

 

wszyscy nauczyciele 

SU,  

Szkolny Wolontariat 

 

e-dziennik, 

strona internetowa szkoły 

 

7.  Realizacja działań związanych z edukacją prozdrowotną.  

cały rok 

 

wszyscy nauczyciele 

 

protokoły z konkursów, 

strona internetowa szkoły, 

e-dziennik 
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8.  Zapewnienie pomocy uczniom z rodzin znajdujących się  

w trudnej sytuacji materialnej. cały rok 

 

wychowawcy klas, 

pedagog 
dokumentacja pedagoga 

9.  Kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych. 
cały rok wszyscy nauczyciele 

e-dziennik, 

protokoły z konkursów 

10.  Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia 

i wyboru zawodu. 
cały rok 

wychowawcy, 

nauczyciel doradztwa 

zawodowego, 

pedagog 

e-dziennik 

 

11.  Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z 

pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 

2030 

- udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery organizowanym 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie 

 

cały rok 

doradca zawodowy, 

wychowawcy  

klas VIII 

e-dziennik, 

strona internetowa szkoły 
17-23.10.2022 

12.  
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 

poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, 

dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń 

edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy. 

cały rok 

wszyscy nauczyciele, 

Szkolny Wolontariat, 

SU 

e-dziennik, 

strona internetowa szkoły, 

dokumentacja nauczyciela 

13.  Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

 
cały rok 

psycholog, 

pedagog, pedagog 

specjalny, 

wychowawcy klas 

programy wychowawczo – 

profilaktyczne, dokumentacja, 

ankiety, dzienniki PPP 

IV. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM 
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Lp. Zadania Termin Odpowiedzialny 
Sposób 

dokumentowania 

1.  Systematyczne włączanie rodziców w organizację pracy szkoły oraz proces 

edukacyjny własnych dzieci; aktywizowanie działalności Rady Rodziców: 

- organizacja spotkań z rodzicami 

- organizacja uroczystości szkolnych i klasowych 

- pomoc rodziców w organizacji wycieczek, wyjść na basen 

- angażowanie rodziców reprezentujących ciekawe zawody  

do udziału w zajęciach 

- udział w akcjach popularyzujących czytelnictwo   

- udział w planowaniu pracy wychowawczej 

- wspieranie szkoły w pozyskiwaniu funduszy na nagrody  

w konkursach i wyjazdy integracyjne uczniów 

cały rok 
dyrektor szkoły 

wychowawcy klas 

dokumentacja Rady 

Rodziców 

dokumentacja 

wychowawcy 

2.  „Rola pedagoga szkolnego, możliwości udzielania pomocy dziecku” dla 

rodziców uczniów klas I 

wrzesień 

2022 

psycholog: 

Magdalena Zielińska 

e-dziennik, 

dziennik pedagoga, 

psychologa 

 

„Zapoznanie z programem zajęć Wychowanie do Życia  

w Rodzinie i omówienie organizacji zajęć” – kl. IV 

wrzesień 

2022 
E. Olkowska 

 „Wspierająca rola rodziców w wyborze dalszego kierunku kształcenia 

”.Spotkanie doradcy zawodowego z rodzicami uczniów klas VIII  listopad 2022 

doradca zawodowy: 

Edyta Kossakowska - 

Wołpiuk 

 „Narkotyki, dopalacze i inne używki, co świadomy rodzic powinien 

wiedzieć”. Spotkanie psychologa PP-P w Zambrowie z rodzicami uczniów klas 

VI i VII 

listopad 2022 

pedagog/psycholog 

Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej w 

Zambrowie 

„Rola rodziców  w wychowaniu dziecka”.Spotkanie psychologa PP-P  z 

rodzicami uczniów klas II 
styczeń 2023 

 „Jak przygotować dziecko do nauki w klasie IV ?” Spotkanie psychologa 

PP-P  z rodzicami uczniów klas III 
kwiecień 

2023 

 „Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”. Spotkanie 

psychologa PP-P w Zambrowie z rodzicami uczniów klas V o zagrożeniach w 

kwiecień 

2023 
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sieci 

3.  Współpraca z instytucjami: 

- WOŚP 

- Schronisko „Arka” w Łomży 

- Fundacja Szlachetna Paczka 

- Szpital Powiatowy w Zambrowie i Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 

- PCK 

- Centrum Wolontariatu w Zambrowie 

- Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie 

- Biblioteka Publiczna 

- Caritas w Zambrowie 

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 

- Bursa Szkolna 

- Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie 

- Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie 

- Sąd Rodzinny 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie 

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Zambrowie 

cały rok 

zgodnie  

z 

harmonograme

m pracy 

instytucji 

wolontariat, 

Samorząd 

Uczniowski, 

D. Zimacka 

nauczyciele, 

psycholog,  

pedagog 

publikacje,  

protokoły,  

sprawozdania 

 

V. ZADANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY 

Lp. Zadania Termin Odpowiedzialny 
Sposób 

dokumentowania 

1. 

 

 

Dbałość o bezpieczeństwo  w szkole: 

- przegląd szkoły pod względem zapewnienia bezpieczeństwa 

ihigienicznych warunków  w obiektach należących do szkoły 

01.09.2022 
dyrektor szkoły, kierownik 

gospodarczy 
protokół 
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- systematyczne kontrolowanie przestrzegania zaleceń sanitarnych  

w związku z epidemią COVID-19 
cały rok kierownik gospodarczy  

- określenie warunków poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy  

w szkole oraz przesłanie do organu prowadzącego protokołu 

do 

16.09.2022 

dyrektor szkoły, 

kierownik gospodarczy 
protokół 

- przegląd obiektów szkoły zgodniez prawem budowlanym 

 

zgodnie  z 

terminami w 

ustawie 

dyrektor szkoły, 

kierownik gospodarczy 
protokół 

- sprawdzenie planu lekcji pod kątem równomiernego rozłożenia zajęć 
wrzesień 

2022 
dyrektor szkoły plan lekcji 

- sprawdzenie aktualności badań okresowych pracowników, kierowanie na 

badania 
cały rok 

sekretarz szkoły, 

inspektor BHP 

karty badań 

okresowych 

- kontrola stanu urządzeń, pomieszczeń i terenu wokół szkoły cały rok kierownik gospodarczy zeszyt kontroli 

- kontrola stanu sprzętu sportowego i urządzeń sportowych 

 
cały rok 

nauczyciele wychowania 

fizycznego  

i edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

protokoły 

- odnotowywanie w zeszycie kontroli w sekretariacie szkoły wszelkich 

zauważonych usterek  i zagrożeń na terenie obiektów należących do szkoły, 

które mogą  mieć wpływ na bezpieczeństwo  uczniów i pracowników 

w miarę 

potrzeb 

wszyscy nauczyciele i 

pracownicy szkoły 
zeszyt kontroli 

- remonty doraźne 

 

ferie zimowe, 

wakacje, na 

bieżąco 

dyrektor szkoły, kierownik 

gospodarczy 

 

protokoły 

- kontrola aktualności szkoleń BHP kadry nauczycielskiej oraz 

pracowników administracji  i obsługi 

wrzesień 

2022 

inspektor BHP, dyrektor 

szkoły 
zaświadczenia 

- zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w przypadkach zagrożenia na bieżąco 

inspektor BHP, dyrektor 

szkoły 

 

zaświadczenia 
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- doposażenie szkoły w meble i pomoce dydaktyczne posiadające 

odpowiednie atesty 

w miarę 

potrzeb 
dyrektor szkoły 

meble i pomoce 

dydaktyczne  

z atestami 

2. 
Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku w przypadku 

zagrożenia. 

październik 

2022 
dyrektor szkoły dzienniki zajęć 

 


