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SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  

im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie 
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Plan opracowany został w oparciu o: 

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

2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022. 

3. Wnioski i rekomendacje sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2020/2021. 

Podstawowe kierunki realizacji polityki państwa na rok szkolny 2021/2022 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

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

o zdrowie. 

3. 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. 

4. 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. 

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

uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
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I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA  

Lp. Zadania Termin Odpowiedzialny 
Sposób 

dokumentowania 

1. Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom. 
do końca 

sierpnia 2021 
dyrekcja szkoły 

protokół z posiedzenia 

rady pedagogicznej 

2. 
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły, programu profilaktyczno 

– wychowawczego, planu nadzoru pedagogicznego. 

do 15 września 

2021 

dyrektor i 

wyznaczeniczłonkowie 

rady pedagogicznej 

opracowane 

dokumenty 

3. Opracowanie planów nauczania. 
do 1 września 

2021 
wszyscy nauczyciele plany nauczania 

4. 

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 

5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.  cały rok dyrektor szkoły 
 

6. 
Powołanie przewodniczących samokształceniowych zespołów 

przedmiotowych i nauczycielskich zespołów zadaniowych. 

 

wrzesień 2021 
dyrektor szkoły 

protokół z posiedzenia 

rady pedagogicznej 

7. Awans zawodowy nauczycieli. cały rok 
dyrektor szkoły 

opiekunowie stażu  

8. 

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 

- dzień otwarty szkoły kwiecień 2022 
zespół ds. promocji szkoły 

wychowawcy klas III 

- Rodzinna „Czwartakiada” czerwiec 2022 

D. Strenkowska 

I. SkawskaD. Kaczyńska 

nauczyciele w-f 
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II. PROCES  DYDAKTYCZNY 

Lp. Zadania Termin Odpowiedzialny Sposób dokumentowania 

1. Diagnoza wstępna wiadomości i umiejętności uczniów. 

wrzesień   

2021 
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. 

wrzesień 

2021 
nauczyciele 

 

3. Badanie wyników nauczania z wyznaczonych przedmiotów. zgodnie z 

planem 

badań 

edukacyjn

ych 

zespoły przedmiotowe analizy sprawdzianów 

4. Podniesie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 
cały rok 

 

nauczyciele 

 
dzienniki PPP 

5. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

- opracowanie IPET-ów 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

- zajęcia rewalidacyjne 

- zajęcia logopedyczne 

cały rok nauczyciele 
IPET-y, 

dzienniczki zajęć 

9. Wzbogacanie bazy dydaktycznej. cały rok dyrektor szkoły 
dokumentacja 

finansowa 

10. 
Wdrażanie i przestrzeganie szkolnych procedur bezpieczeństwa w 

związku z COVID 19. 
cały rok wszyscy nauczyciele 

 

11. 
Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie  

z potrzebami szkoły. 

Zgodnie  

z propozycjami 

WDN- 

u,kierunkami 

polityki oświatowej  

i potrzebami 

szkoły. 

dyrektor szkoły 

wszyscy nauczyciele 
zaświadczenia 
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- zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze 

- zajęcia terapeutyczne 

6. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie: 
- kół przedmiotowych i 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,  

publikacje  

- gazetki szkolnej „Echo Czwórki” A. Komiażyk,  

E.Kossakowska-Wołpiuk 

dziennik zajęć, 

publikacje  

- telewizji szkolnej „TV Czwórka” 
E. Kossakowska-Wołpiuk 

dziennik zajęć,publikacje, 

filmy 

- wolontariatu E. Kossakowska-

Wołpiuk,A. 

Leśniewska,A. 

Łukasiewicz,L. Sławecka 

dziennik zajęć, 

publikacje 

7. Zdiagnozowanie stylów uczenia się. wrzesień 

2021 

wychowawcy 

klas I i IV 
zapis w e- dzienniku 

8. Organizacja i przeprowadzenie konkursów. Zgodnie z 

kalendariu

m 

konkursów 

nauczyciele – 

organizatorzy konkursów 
protokoły z konkursów 

9. Realizacja autorskich programów nauczania w klasach: 

- „W świecie matematyki” - I b, II c, II d 
cały rok 

E. Glińska, U. 

Rzodkiewicz, I. 

Zakrzewska e- dzienniki 

- „Z książką przez cztery pory roku” – II b G. Jankowska 
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- „Z Ekoludkiem w szkole” – II a, III c G. Kołakowska 

A. Leśniewska 

B. Tabędzka 

- „Żyj z przyrodą w zgodzie” – III b B. Zaręba 

- „ Mój dom – moja Ojczyzna” – I a D. Strenkowska 

- „ Z matematyką na ty” – III d W. Walasek 

A. Dybowska 

- „Zdrowa Ziemia - zdrowi my” – I c J. Osuchowska 

- „Matematyczne przygody” – III a M. Chaberek 

- „Bliżej mapy” – V a, V b, V c M. Kraszewska 

- „W bliskości z sobą i innymi” – VIII c M. Kraszewska 

- „ Matematyczne szkiełko i oko – czyli matma bez tajemnic” – VII b A. Czarniakowska 

- „Smak zdrowia” – IV b D. Zimacka 

 - „Znaleźć drogę do źródła” – VIII a D. Grosfeld 
 

10. Organizacja wycieczek edukacyjnych ukierunkowanych na 

poznanie historii i dziedzictwa kulturowego Polski. 

zgodnie 

z 

harmono

gramem 

wyciecze

k 

nauczyciele karty wycieczek 

  

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. Zapoznanie uczniów oraz rodziców z regulaminami  

i procedurami obowiązującymi w szkole, w tym procedurami 

związanymi z profilaktyką COVID 19.  

wrzesień 2021 

 
wszyscy nauczyciele e- dziennik 
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Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków, zgodnie  

z zaleceniami MEiN, GIS, MZ w związku z pandemią COVID 19. 
do odwołania dyrektor 

 

3. 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 

4. Objęcie opieką świetlicową uczniów ze szczególnym 

uwzględnieniem klas I-III. 
cały rok wychowawcy świetlicy dziennik zajęć świetlicy 

5. Prowadzenie zajęć popołudniowych w świetlicy profilaktyczno – 

wychowawczej. 
cały rok 

J. Wiaksa 

J. Kruszewska 
dziennik zajęć świetlicy 

6. Zapewnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej. 

cały rok 

dyrektor,pedagog, 

psycholog,logopeda, 

terapeuta,wychowawcy 

dziennik PPP 

7. Kształtowanie postaw obywatelskich: 

- przeprowadzenie wyborów do samorządu klasowego i szkolnego 

- udział w akcjach charytatywnych 

cały rok 

 

wszyscy nauczyciele 

 

e-dziennik, 

strona internetowa szkoły 

 

8. Realizacja działań związanych z edukacją prozdrowotną.  

cały rok 

 

wszyscy nauczyciele 

 

protokoły z konkursów, 

strona internetowa szkoły, 

e-dziennik 

9. Zapewnienie pomocy uczniom z rodzin znajdujących się  

w trudnej sytuacji materialnej. 
cały rok 

 

wychowawcy klas, 

pedagog 
dokumentacja pedagoga 

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

e-dziennik, 

protokoły z konkursów 

11. Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia 

i wyboru zawodu. cały rok 

wychowawcy, 

nauczyciel doradztwa 

zawodowego,pedagog 

e-dziennik 

 

 

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 

doudziału 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. Wspieranie rodziców poprzez pedagogizację 

- „Rola pedagoga szkolnego” – kl. I 

 

wrzesień 2021 

pedagog:  

Cecylia Łagutowska, 

e-dziennik 

dziennik pedagoga 

- „Zapoznanie z programem zajęć Wychowanie do Życia  

w Rodzinie i omówienie organizacji zajęć” – kl. IV 
wrzesień 2021 E. Olkowska e-dziennik 

- „Oswoić lęk- jak budować odporność psychiczną w czasach 

pandemii”- kl. VII i VI 
styczeń 2022 

psycholog 

 Magdalena Zielińska 
dziennik psychologa, PPP. 

- „Wspierająca rola rodziców w wyborze dalszego kierunku 

kształcenia” – kl. VIII 

listopad 2021 

 

Edyta Kossakowska – 

Wołpiuk 
e-dziennik  

- „ Odpowiedzialne korzystanie z urządzeń medialnych” – kl. V listopad 2021 
psycholog 

 Magdalena Zielińska 

dziennik psychologa, 

e-dziennik 

- „ Jak przygotować dziecko do nauki w klasie IV?” – kl. III kwiecień 2022 
psycholog 

 Magdalena Zielińska 

dziennik psychologa, 

e-dziennik 

- „Rola rodziny w wychowaniu dziecka” – kl. II kwiecień 2022 
pedagog 

Joanna Osuchowska 

e-dziennik 

dziennik pedagoga 
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 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 

harmonogramem 

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  

i higienicznych warunków  w obiektach należących do szkoły 

01.09.2021 
dyrektor szkoły, kierownik 

gospodarczy 
protokół 

- 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 16.09.2021 

dyrektor szkoły, 

kierownik gospodarczy 
protokół 
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- 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 2021 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 2021 

inspektor BHP, dyrektor 

szkoły 
zaświadczenia 

- zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w przypadkach 

zagrożenia 
na bieżąco 

inspektor BHP, dyrektor 

szkoły 

 

zaświadczenia 

- 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. 
wrzesień 2021 dyrektor szkoły dzienniki zajęć 

 


