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Lusówko, 1.09.2022r. 

 

KONCEPCJA PRACY  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

I. Kierunki pracy szkoły 
 

 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – właściwa organizacja zajęć wychowania do życia w 

rodzinie. 

 Utrwalenie zasad bezpieczeństwa. 

 Bezpieczne i efektywne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci i technologii cyfrowych. 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, 

adekwatnie do zaistniałych potrzeb. 

 Rozwijanie doradztwa zawodowego. 

 Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 

również przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagoga specjalnego.  

 Zachęcanie uczniów do poznawania kanonu edukacji klasycznej i polskiej kultury; 

 Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

 

II. Zadania dodatkowe 

 
 Projekty 

- Projekt edukacyjny „Klimada 2.0”. Projekt realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy 

Instytut Badawczy. Jego pełna nazwa to „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz 

kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa 

na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Obejmuje 

lekcje tematyczne klas 4-8 podczas zajęć przyrodniczych (przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka); 

realizowane podczas całego roku szkolnego. Koordynatorzy: Anna Haremska i Małgorzata Karpińska. 

- Projekt edukacyjny „Chcemy wiedzieć więcej!”. Kierowany jest do uczniów klas: 3a, 3c i 3d. 

Koordynatorzy: Aneta Jezierska, Katarzyna Ratajczak, Iwona Kęsy. Cele: rozszerzanie wiedzy i 

umiejętności, aktywne zdobywanie wiedzy, umiejętne korzystanie z różnych źródeł wiedzy, współpraca w 

zespołach. 
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- Projekt edukacyjny „Ekomisja w podstawówkach”. Kierowany jest do uczniów klas 1-3. Koordynatorzy: 

Edyta Tomalak, Agata Jurga, Joanna Kucharska, Liliana Nowak. Cele: zwiększenie świadomości dzieci i 

młodzieży oraz osób dorosłych na temat ekologicznych skutków marnowania żywności; pokazanie 

pozytywnych aspektów ograniczenia marnowania żywności; kreowanie mody na niemarnowanie żywności.  

- Projekt edukacyjny „Podróże z książką”. Projekt kierowany jest do uczniów klasy 3b. Koordynator: 

Izabela Czyż. Cele: rozwijanie aktywności czytelniczej; budzenie ciekawości literackiej; doskonalenie 

umiejętności czytania ze zrozumieniem; pogłębianie wiedzy na temat innych krajów. 

- Projekt edukacyjny „Artystycznie” kierowany jest do uczniów klasy 1b. Koordynator: Luiza Krawczak. Cel: 

rozwijanie artystycznej aktywności, zaspokajanie potrzeby tworzenia i odbioru szeroko pojętej sztuki, 

wspieranie całościowego rozwoju uczniów. 

- Projekt edukacyjny „Kurs dobrego zachowania” kierowany do uczniów klasy 1b. Koordynator: Luiza 

Krawczak. Cel: zdobywanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności związanych z kulturą osobistą, zasadami 

savoir-vivre. 

- Projekt edukacyjny „Artystycznie” kierowany jest do uczniów klasy 1b. Koordynator: Luiza Krawczak. Cel: 

rozwijanie artystycznej aktywności, zaspokajanie potrzeby tworzenia i odbioru szeroko pojętej sztuki, 

wspieranie całościowego rozwoju uczniów. 

- Projekt edukacyjny „Kurs dobrego zachowania” kierowany do uczniów klasy 1b. Koordynator: Luiza 

Krawczak. Cel: zdobywanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności związanych z kulturą osobistą, zasadami 

savoir-vivre. 

- „Edukacyjna Sieć Antysmogowa” - program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez 

Państwowy Insytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Obejmuje lekcje 

tematyczne klas 4-8 podczas zajęć przyrodniczych (przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka); 

realizowane podczas całego roku szkolnego. Koordynator: Anna Haremska i Małgorzata Karpińska. 

- „Trzymaj Formę!” ogólnopolski program edukacyjny, realizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny 

oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO 

dot. Diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie 

trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad 

aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór 

jednostki. Obejmuje lekcje tematyczne klas 4-8 podczas zajęć przyrodniczych (przyroda, biologia, geografia, 

chemia, fizyka); realizowane podczas całego roku szkolnego. Koordynatorzy: Małgorzata Karpińska i Anna 

Haremska. 

- „Znamię? Znam je” program, którego celem jest upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej 

wiedzy na temat profilaktyki czerniaka. Kierowany jest dla klas 7-8 i będzie realizowany podczas zajęć 

biologii. Koordynator: Anna Haremska. 

 

 Innowacje 

  „Korespondencyjni przyjaciele”  

 „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”  

  „Szkolni Przyjaciele” 

 „Czy bocian lubi jeść żaby?”  

  „Przeczytane - polecane”  

 „Krok do czwartej klasy”  

  „Podróże kształcą”  
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 „Język polski: chcę więcej!”  

  „Lubię czytać!”  

  „DACHL-Was wissen wir?”  

 „Vocabulary Champion”  

 „Lernen durch spielen”  

 „Świat kometki”  

  „Ratuj życie”  

 „Master of English”  

  „Podróżowanie przez czytanie”  

 „Nice to e-meet you”  

 Kontynuacja działań profilaktycznych, zawartych w Programie 

wychowawczo-profilaktycznym. 

 Integracja pracowników szkoły  
 Wyjazd integracyjny pracowników szkoły – w zależności od sytuacji epidemiologicznej i zainteresowania 

n-li. 

 Spotkania pracowników szkoły: z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na zakończenie roku szkolnego – 

w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 

 

III. Sposoby realizacji kierunków pracy szkoły w roku 2022/2023 
A. Zadania i zakres kontroli sposobu realizacji 

1 Bezpieczeństwo i higiena warunków pracy. 

2 Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. 

3 Organizacja i realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

4 Wykorzystanie pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

5 Wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki. 

 

Temat kontroli Odpowiedzialny 
za zadanie 

Termin Metody Uwagi 

Bezpieczeństwo i higieniczne warunki 
pracy. 

Dyrektor / 
Wicedyrektor / 

Kierownik 
świetlicy / 
Kierownik 

Cały rok 
szkolny 

Pogadanki, dyskusje, 
reagowanie w 

sytuacjach 
niebezpiecznych. 

Zachowanie zasad 
bezpieczeństwa na 

terenie szkoły. 
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gospodarczy / 
Wychowawcy 

Prawidłowość sprawowania dyżurów 
przez nauczycieli. 

Dyrektor / 
Wicedyrektor 

Cały rok Obserwacja. Bieżące uwagi 
kierowane 

bezpośrednio do 
Nauczycieli. 

 

Profilaktyka agresji i przemocy w 
szkole. 

Pedagog / 
Psycholog / 

Wychowawcy 
 

 

Cały rok 
szkolny 

Zajęcia pozalekcyjne, 
pogadanki, dyskusje, 

reagowanie w 
sytuacjach 

niebezpiecznych. 

Wpisy do dzienników i 
zachowanie zasad 
bezpieczeństwa. 

Konsekwentne przestrzeganie WZO i 
PZO w ocenianiu bieżącym, 
śródrocznym i rocznym. 

Dyrektor / 
Wicedyrektor 

Cały rok  
 
 

Obserwacja zajęć ze 
szczególnym 

uwzględnieniem zasad 
oceniania. 

 
 

Zgodność z PZO ze 
Statutem; 

systematyczność 
dokonywanych wpisów 

i informowania 
rodziców o postępach. 

Organizacja i realizacja zajęć 
wychowania do życia w rodzinie. 

Dyrektor / 
Wicedyrektor /  

Nauczyciel 

Cały rok 
 

Prowadzenie i 
obserwacja zajęć. 

 
 
 

Analiza programu, 
dobór form i metod 

pracy. 

Wykorzystanie pomocy 
dydaktycznych zakupionych w 
ramach programu „Laboratoria 
przyszłości”. 

Dyrektor / 
Wicedyrektor /  
Nauczyciele 

Cały rok Prowadzenie i 
obserwacja zajęć. 

Wykaz zakupionych 
pomocy; 

informacje od 
nauczycieli dot. 
częstotliwości 
wykorzystanie 

poszczególnych 
pomocy dyd. 

Motywowanie uczniów do nauki, 
również tych, którzy przybyli z 
zagranicy. 

Dyrektor / 
Wicedyrektor / 

Pedagog / 
Psycholog / 
Nauczyciele 

Cały rok 
 

Prowadzenie I 
obserwacja zajęć. 

 
 
 

Dobór form i metod 
pracy. 

 

B. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań: 

 Organizowanie szkoleń zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2022/2023. 

 Rady Pedagogiczne. 

 Spotkania w zespołach. 
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Temat Odpowiedzialni  Termin Uwagi 

Przekazywanie informacji lub 
referatów z odbytych szkoleń, 
seminariów. 

Nauczyciele biorący 
udział w szkoleniach poza 
szkołą. 

Na bieżąco. Zebrania zespołów 
przedmiotowych i rad 
pedagogicznych. 

 

 

C. Awans zawodowy nauczycieli: 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Staż na stopień 
nauczyciela… 

Data 
rozpoczęcia 

stażu 

Planowany termin 
zakończenia stażu 

Imię i nazwisko 
opiekuna/mentora 

Anna Haremska mianowanego 1.09.2020r. 31.05.2023r. Małgorzata Karpińska 
 

Zofia Bąkowska mianowanego 1.09.2021r. 31.05.2023r. 
 

 Ewa Nowicka 

Monika Babończyk-
Gołąb 

mianowanego 1.09.2022r. 31.05.2023r. Paulina Kędra 

Rafał Strugarek mianowanego 1.09.2021r. 31.05.2023r. Agata Kaszuba 
 

Agnieszka 
Skotarczyk 

mianowanego 1.09.2021r. 31.05.2023r. Katarzyna Pfajfer 
 

Katarzyna Ratajczak 
 

mianowanego 1.09.2022r. 31.05.2023r. Aneta Jezierska 

Luiza Krawczak 
 

mianowanego 1.09.2022r. 31.05.2023r. Mirosława Łapińska 

Agata Jurga 
 

mianowanego 1.09.2021r. 31.05.2023r. Joanna Kucharska 

Agata Suszek 
 

mianowanego 1.09.2022r. 31.05.2024r. Aneta Jezierska 

Anna Kasprzak 
 

mianowanego 1.09.2022r. 31.05.2024r. Aneta Jezierska 

Liliana Nowak dyplomowanego 1.09.2020r. 31.05.2023r. 
 

- 

Iwona Kęsy dyplomowanego 1.09.2021r. 31.05.2024r. - 

Ilona Barczykowska 
 

dyplomowanego 1.09.2021r 31.05.2024r. - 

Agata Mazurek dyplomowanego 1.09.2021r. 31.05.2024r. - 

Joanna Zaborowska dyplomowanego 
 

1.09.2021r. 31.05.2024r. - 

Anita Eder 
 

mianowanego 1.09.2022r. 31.05.2026r. Żaneta Kwaśniewska - 
mentor 

Aneta Relewicz  
 

mianowanego 1.09.2022r. 31.05.2024r. Marta Begier 
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IV. Terminy przygotowania sprawozdań i raportów 
 

Plany pracy, dokumentacja nauczyciela, wychowawcy, specjalisty   
 do 12 września 2022 

 

Sprawozdania i dokumentacja wychowawców klas  
 do 23 stycznia 2023 

 do 12 czerwca 2023  

 

Sprawozdania z działalności kółek i organizacji  
 do 20 stycznia 2023 

 do 7 czerwca 2023  
 

Sprawozdania z działalności specjalistów, w tym pedagoga, pedagoga 

specjalnego, psychologa, nauczyciela biblioteki, kierownika świetlicy  
 do 20 stycznia 2023 

 do 7 czerwca 2023 

 

Sprawozdania zespołów nauczycielskich  
 do 20 stycznia 2023 

 do 7 czerwca 2023 

 

Zestawienie realizacji podstawy programowej 
 23 czerwca 2023 (po spotkaniu z uczniami i sprawdzeniu frekwencji) 

 

Wnioski z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 
 do 31 stycznia 2023 

 do 15 września 2023 


