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PLAN PRACY 

SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 

1IM. KS. PPŁK.                 

J. WRYCZY                         

W TUCHOLI               

NA ROK SZKOLNY 

2020/2021 
 

Podstawa prawna: 
 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 910 i 

1378) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 Kalendarz roku szkolnego 2020/21 opracowany przez MEN  

 Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi  
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Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 

 
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach 

ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i 

matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności 

uczniów. 

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno 

– pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z 

technologii cyfrowych. 

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

 

Priorytety Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 

2020/2021 

 

1. Prowadzenie innowacji pedagogicznych jako stałego i integralnego 

elementu funkcjonowania szkoły, mającego na celu podniesienie jakości 

jej pracy. 

2. Promowanie etycznych wartości jako fundamentu kształtowania 

charakteru uczniów i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom. 
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WIZJA SZKOŁY 

 

Jesteśmy szkołą, w której uczeń wszechstronnie się rozwija. Gwarantujemy nu 

warunki do samodzielnego, kreatywnego i twórczego uczenia się oraz działania. 

Zdobyta wiedza , umiejętności i postawy dają mu możliwość planowania 

własnej przyszłości we współczesnym świecie w zgodzie z tradycjami. 

 

MISJA SZKOŁY 

 

Nauczanie i uczenie się jest twórczą i wciągającą przygodą dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli, gwarantującą nabycie umiejętności pracy zespołowej 

oraz będącej fundamentem wysokiego poziomu nauczania. 

Trafnie rozpoznane potrzeby i możliwości uczniów wykorzystujemy do 

planowania dalszego rozwoju wychowanków. 

Dbamy o klimat sprzyjający partnerstwu, wzajemnej pomocy oraz 

pielęgnowaniu przyjaźni i szacunku dla drugiego człowieka w duchu tolerancji. 

Podstawą wszelkich działań jest współpraca i zaangażowanie uczniów, 

rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. 

Uczeń czuje się bezpiecznie, w ważnych dla siebie sprawach może liczyć na 

pomoc i wsparcie nauczycieli oraz pracowników szkoły. 
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1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021  

 

semestr I – od 01.09.20 do 29.01.21, semestr II – od 01.02.21 do 25.06.21  

 
1 września 2020    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 

U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 

1603). 

2 listopada 2020 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
Podstawa prawna:  

§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

23 – 31 grudnia 2020 Przerwa świąteczna  
Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 

poz. 1603) 

4 stycznia 2021 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
Podstawa prawna:  

§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

5 stycznia 2021 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
Podstawa prawna:  

§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 
29 stycznia 2021  Zakończenie I semestru roku szkolnego 2020/2021 

15 – 28 lutego 2021  Ferie zimowe  
Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 

poz. 1603). 

1 – 6  kwietnia 2021 r. Przerwa wiosenna  
Podstawa prawna:  
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  

(Dz. U. poz. 1603). 
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30 kwietnia 2021  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
Podstawa prawna:  

§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 
25 maja  2021 Egzamin ósmoklasisty – język polski 

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. 

zm.);  

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)). 

26 maja 2021 Egzamin ósmoklasisty – matematyka 
Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. 

zm.);  

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)). 

27 maja 2021  Egzamin ósmoklasisty – język nowożytny 
Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. 

zm.);  

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)). 

4 czerwca 2021  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
Podstawa prawna:  

§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

25 czerwca 2021 r. Zakończenie roku szkolnego 
 Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 

U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 

1603). 

 26 czerwca - 31 sierpnia 

2021 r. 
Ferie letnie 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 

poz. 1603). 
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2. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych 

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty  

 

W terminie 

próbnym  

Styczeń/luty 2021 termin do ustalenia  

W terminie 

głównym 

1. język polski – 25 maja  2021 r. – godz. 9:00  

2. matematyka – 26 maja  2020 r.– godz. 9:00 

3.  język obcy nowożytny – 27 maja  2021 r.– godz. 9:00 

W terminie 

dodatkowym 

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. – godz. 9:00  

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. – godz. 9:00  

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. godz. 9:00 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu: 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 r. 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 8 lipca 2021 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 9 lipca 2021 r. 

 

3. Zadania związane z systemem oceniania w szkole: 

Zadania  Terminy  

Klasyfikacyjne rady pedagogiczne  27 stycznia 2021  

21 czerwca 2021  

Egzaminy klasyfikacyjne  uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami  

Egzaminy poprawkowe  W ostatnim tygodniu ferii 

letnich  

Informowanie rodziców o zagrożeniach oceną 

niedostateczną   
Do 22.12.2020  

Do 21.05.21  

Wystawianie propozycji ocen  Do 13.01.21 

Do 07.06.21  
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4. Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych 
1. REALIZACJA PROJEKTÓW SZKOLNYCH  

 

PROJEKT O REGIONIE I SZKOLE 

Realizowane imprezy w ramach projektu  Termin  Osoby 

odpowiedzialne  

 Święto Szkoły – uroczystości związane ze 100 

leciem powrotu Tucholi do Macierzy (zakopanie 

kapsuły czasu)  

 Taniec regionalny i gwara regionalna 

 Quiz wiedzy o regionie 

 Wirtualna wystawa historyczna – Jak dawniej 

wyglądała nauka? 

 Wyzwolenie Tucholi 

 konkurs plastyczny on-line – regionalizm 

 Zaczytana Jedynka: 

- czytanie legend o Tucholi i okolicach, 

- questing „Tucholę znam i w sercu mam” 

- konkurs „Piękno Borów Tucholskich” 

 Szkoła z klasą- występ naszych uczniów na  

scenie z lokalnym teatrem 

12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

01.2021 

 

 

 

 

 

11.2020 

J. Ollick-Jelińska 

M. Grochowska 

J.Wiśniewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Tajl 

PROMOCJA ZDROWIA: 

Realizowane imprezy w ramach projektu Termin Osoby 

odpowiedzialne 

 Tydzień zdrowia – cyklicznie  

 Lapbook „Zdrowe ożywiania” kl. 4-5 

 Inscenizacja teatralna „Zdrowy tryb życia” 

 Warsztaty artystyczne „Człowiek w ruchu” 

Cały rok 

szkolny  

M. Mews 

B. Okrzyńska 

M. Paś 

D. Olczak  

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, biologii, 

przyrody  

Z KULTURĄ MI DO TWARZY: 

Realizowane imprezy w ramach projektu Termin Osoby 

odpowiedzialne 

 Projekt w klasach kl. I- III  

- W krainie muzyki 

- Piękno regionu, 

- Kocham, lubię, szanuję. 

„Muzyka łagodzi obyczaje” 

 Narodowe czytanie frag. „Balladyny”  

kl. 7-8 

 Konkurs międzyklasowy na afisz zapowiadający 

spektakl „Balladyna” 

 Konkurs na najładniejszy różaniec 

 Projekt zaproszenia na roraty, 

 Konkurs na najlepsze hasło reklamowe 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

10.2020 

 

12.2020 

 

10.2020 

 

B. Szamocka 

M. Grochowska 

D. Tajl 

J. Bucholc  

Nauczyciele języka 

polskiego, biblioteki, 

edukacji 

wczesnoszkolnej                  

i wychowania 

przedszkolnego  
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„Gospodarza Tygodnia” (podprojekt Szkoły z 

Klasą) 

 Projekt czytelniczy kl. I-III: 

- „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” 

- „Mały miś w wielkiej literaturze” oddział „0” 

 konkurs fotograficzny „Geometria jest wszędzie” 

I i II semestr 

 

 

ŚWIĘTA W NASZEJ SZKOLE: 

Realizowane imprezy w ramach projektu Termin Osoby 

odpowiedzialne 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 Święto Niepodległości 

 Boże Narodzenie 

 Święta Wielkanocne  

 Święta Majowe 

 Kalendarz świąt nietypowych 

10.2020 

11.2020 

12.2020 

04.2021 

05.2021 

Cały rok 

szkolny 

D. Chudzinska,  

D. Gabryel,  

M. Paś  

SU wolontariat 

Wychowawcy, zespół 

edukacji 

wczesnoszkolnej i 

wychowania 

przedszkolnego  

 

PROFILAKTYKA: 

Realizowane imprezy w ramach projektu Termin Osoby 

odpowiedzialne 

 Kampania informacyjna „DOBRZE, ŻE 

JESTEŚMY RÓŻNI, ALE RÓWNI” (hejt, 

cyberprzemoc, mowa nienawiści, tolerancja 

 konkurs na plakat w formie cyfrowej na temat 

agresji, tolerancji i hejtu w internecie kl. 6-8 

Cały rok 

szkolny  

D. Tajl – pedagog 

szkolny  

Zespół 

wychowawczy, 

wychowawcy klasowi  
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5. Harmonogram spotkań z rodzicami.  

 
Termin  Cel spotkania  Osoba 

odpowiedzialna  

28.08.20  Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci z grup 

przedszkolnych i klas pierwszych  

Dyrekcja szkoły , 

wychowawcy 

30.09.20 Spotkanie z rodzicami klas ósmych  

(procedura przeprowadzenia egzaminu klas ósmych, 

terminarz egzaminów)  

Dyrekcja szkoły , 

wychowawcy 

26 – 28.10.20  Konsultacje indywidualne z nauczycielami – dyżur 

nauczycieli w godzinach od 16.00 do 18.00  

Dyrekcja szkoły , 

wychowawcy 

23 – 25.11.20  Konsultacje indywidualne z nauczycielami – dyżur 

nauczycieli w godzinach od 16.00 do 18.00  

Dyrekcja szkoły , 

wychowawcy 

1 – 4.02.21  Podsumowanie semestru – zebranie ogólne z 

wychowawcami  

Dyrekcja szkoły , 

wychowawcy 

23 - 25.03.21  Konsultacje indywidualne z nauczycielami – dyżur 

nauczycieli w godzinach od 16.00 do 18.00 

Dyrekcja szkoły , 

wychowawcy 

27 – 29.04.21  Konsultacje z nauczycielami – dyżur nauczycieli w 

godzinach od 16.00 do 18.00 

Zebrania ogólne z rodzicami uczniów klas ósmych.  

Organizacja egzaminu klas ósmoklasisty. 

Dyrekcja szkoły , 

wychowawcy 

17-19.05.21  Konsultacje indywidualne z nauczycielami – dyżur 

nauczycieli w godzinach od 16.00 do 18.00 

Dyrekcja szkoły , 

wychowawcy 

15 – 17.06.21   Podsumowanie roku szkolnego  Wychowawcy  
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6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.  

 
Partner szkoły  Forma współpracy  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Tucholi  

Diagnozowanie uczniów, wsparcie 

psychologiczne, terapia uczniów, prowadzenie 

zajęć socjoterapeutycznych   

Miejska Biblioteka Publiczna  Spotkania  autorskie, lekcje biblioteczne, 

konkursy  

Komenda Powiatowa Policji  Pogadanki, realizacja działań prewencyjnych, 

sprawy wychowawcze uczniów,  

Tucholski Ośrodek Kultury  Udział w przedstawieniach, koncertach, 

imprezach środowiskowych   

Ośrodek Sportu i Rekreacji  Udział w zawodach sportowych  

Tucholski Park Krajobrazowy  Udział w zajęciach  z edukatorami, wystawy 

tematyczne, udział w konkursach 

przyrodniczych,  

Nadleśnictwo Woziwoda i Gołąbek  Udział w zajęciach  z edukatorami, wystawy 

tematyczne, udział w konkursach 

przyrodniczych 

Gostycyński Ośrodek Kultury  Udział w przeglądzie teatralnym  

Sztab Tucholskiej WOŚP  Udział wolontariuszy i opiekunów w akcji  

Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

Sąd rodzinny dla nieletnich  

Sprawy wychowawcze uczniów, wsparcie 

rodzin,  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi  Sprawy wychowawcze uczniów, wsparcie 

rodzin,  

Muzeum Borów Tucholskich  Udział w zajęciach warsztatowych, wystawy 

tematyczne 

Koło haftu borowiackiego, Koło Gospodyń 

Wiejskich  

Udział w zajęciach warsztatowych  

 

 
PLAN PRACY SZKOŁY PRZYJĘTY DO REALIZACJI UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ NR 

6/2020/2021 Z DNIA 01.09.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


