
PLAN PRACY SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. 

KS. PPŁK. J. WRYCZY  

W TUCHOLI 

Rok szkolny 2022/2023 
Opracowany w oparciu o: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1082, 2022 

poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700)  i inne przepisy prawa oświatowego  

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi  

3. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2023. 

4. Kierunki polityki kujawsko – pomorskiego Kuratora oświaty w Bydgoszczy na rok szkolny 

2022/2023 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

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. 

 

 

Kierunki polityki kujawsko – pomorskiego Kuratora oświaty w Bydgoszczy 

na rok szkolny 2022/2023 

1. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego dzieci i młodzieży. 

2. Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci   i młodzieży poprzez 

wprowadzanie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

semestr I – od 01.09.22 do 27.01.23, semestr II – od 13.02.23 do 23.06.23  
Rozpoczęcie zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych 

1 września 2022 r. 

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.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) 

Dodatkowy dzień 

wolny od zajęć 

dydaktycznych  

31 października 2022  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

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

późn. zm.). 

Zimowa przerwa 

świąteczna 

 

23 - 31 grudnia 2022 r. 
 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.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

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

roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm). 

Ferie zimowe 

 
30 stycznia – 12 lutego 2023 r. 

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.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

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

roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.). 

Wiosenna przerwa 

świąteczna 

 

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. 

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.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

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

roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.). 

Dodatkowy dzień 

wolny od zajęć 

dydaktycznych 

2 maja  2023  

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

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

późn. zm.). 

 

Dodatkowy dzień 

wolny od zajęć 

dydaktycznych 

4 maja  2023  

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

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

późn. zm.) 

Dodatkowy dzień 

wolny od zajęć 

dydaktycznych 

5 maja  2023  

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

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

późn. zm.) 

Egzamin 

ósmoklasisty 

23 maja  2023 – egzamin z języka polskiego  

24 maja 2023 – egzamin z matematyki  

25 maja 2023 – egzamin z języka nowożytnego  



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 2020 r. poz. 1327, 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. z 2020 r. poz. 1361). 

Dodatkowy dzień 

wolny od zajęć 

dydaktycznych 

9 czerwca  2023  

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

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

późn. zm.). 

Zakończenie zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych 

w szkołach 

23 czerwca 2023 r. 
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.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia 

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

organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm). 

Ferie letnie 

 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. 
 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.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra 

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

roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych 

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty  

 

W terminie 

próbnym  

Grudzień 2022 termin do ustalenia  

W terminie 

głównym 

1. język polski – 23 maja 2023 r. – godz. 9:00  

2. matematyka – 24 maja 2023 r. – godz. 9:00  

3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. – godz. 9:00 

W terminie 

dodatkowym 

1. język polski – 12 czerwca 2023 r. – godz. 9:00  

2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. – godz. 9:00  

3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 – godz. 9.00  

 

Zadania związane z systemem oceniania w szkole: 

semestr I – od 01.09.22 do 27.01.23, semestr II – od 13.02.23 do 23.06.23  

 

Zadania  Terminy  

Informowanie rodziców o zagrożeniach oceną 

niedostateczną  

I semestr do 22.12.2022  

II semestr do 22.05.23  

Wystawienie propozycji ocen semestralnych i 

rocznych 

I semestr do 11.01.23 

II semestr do 02.06.23  

Wystawienie ocen semestralnych i rocznych  do 24.01.23 

do 16.06.23  

Egzaminy klasyfikacyjne  uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami  

Egzaminy poprawkowe  W ostatnim tygodniu ferii 

letnich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminarz rad pedagogicznych w roku 2022/2023   

 
lp. Tematyka rady pedagogicznej   Terminy  

1. Podsumowanie minionego roku szkolnego.  

Zapoznanie ze sprawozdaniem z nadzoru pedagogicznego 

za rok szkolny 2021/2022. 

Przedstawić wyniki egzaminów poprawkowych i 

zakończyć roczną klasyfikację uczniów zdających 

egzaminy poprawkowe (uchwała klasyfikacji i 

promowania), 

Analiza wyników egzaminu zewnętrznego.  

Ewaluacja programu poprawy efektywności kształcenia – 

zadania na kolejny rok szkolny.  

30.08.22 godzina 9.00  

2. Organizacja nowego roku szkolnego. 

Zapoznanie z wynikami rekrutacji na nowy rok szkolny, w 

tym uwzględnić uczniów przybywających z innych 

systemów edukacyjnych. 

Poinformowanie o niezbędnych zmianach do arkusza 

organizacji (aneks). 

Zapoznanie ze stanem zatrudnienia, wakatach oraz 

zastępstwach. 

Ustalić tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych (na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły). 

Przedstawić organizację pracy szkoły w nowym roku 

szkolnym oraz tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych do 

uchwalenia przez radę pedagogiczną. 

Przedstawić propozycje przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

Przedstawić zasady pełnienia dyżurów przez nauczycieli 

podczas przerw międzylekcyjnych, 

Powołać zespoły przedmiotowe, zespół wychowawczy, 

zespoły zadaniowe (np. ds. programu wychowawczo-

profilaktycznego, statutu szkoły oraz innych 

dokumentów). 

Przedstawić szkolny kalendarz roku szkolnego oraz 

harmonogram zebrań rady pedagogicznej. 

Omówić przygotowanie szkoły do ewentualnego 

ponownego przejścia na zdalne nauczanie. 

Stypendia szkolne – do 15 września  

31.08.22 godzina 9.00  

3. Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego na dany rok 

szkolnego. 

Zatwierdzenie planów wychowawczych na dany rok 

szkolny. 

 Przypomnienie podstawowych zasad organizacji 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, także 

rodzicom i nauczycielom. 

Przyjęcie do realizacji Programu Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa Zawodowego.  

Zapoznać ze zmianami w zakresie awansu zawodowego.  

14.09.22 godzina 16.00  

4. Omówienie wyników diagnoz pedagogicznych. 

Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2023.  

05.10.22 godzina 16.00  



Przygotowanie zmian do Statutu Szkoły.  

Przedstawienie propozycji dostosowań warunków i form 

przeprowadzenia egzaminu klas ósmych.  

5. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna – I semestr  25.01.23 godzina 16.00  

6. Analityczna rada pedagogiczna – I semestr  

Przedstawienie wyników egzaminu próbnego klas ósmych.  

26.01.23 godzina 16.00  

7. Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego.  

Sprawy bieżące.  

22.03.23 

8. Organizacja egzaminu klas ósmych. Sprawy bieżące. 26.04.23 

9. Ewaluacja udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w szkole.  

14.06.23 

10. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna – II semestr  19.06.23 godzina 16.00  

11. Analityczna rada pedagogiczna – II semestr  26.06.23 godzina 9.00  

 Specjalne rady pedagogiczne w ciągu roku w razie 

potrzeby.  

 

 

 

Terminarz spotkań z rodzicami w roku 2022/2023   

 
lp. Tematyka rady pedagogicznej   Terminy  

1. Organizacja nowego roku szkolnego: 

Przypomnieć podstawowe zasady organizacji kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych oraz udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom, także rodzicom i 

nauczycielom. 

Przypomnieć zasady wewnątrzszkolnego oceniania, zmian 

w statucie szkoły i innych strategicznych dokumentach 

szkoły (regulaminach, procedurach, itp.)  

Omówić przygotowanie szkoły do ewentualnego 

ponownego przejścia na zdalne nauczanie. 

Przedstawić plan pracy szkoły.  

Omówić zadania planu wychowawczego klasy.  

Przygotować wszystkie zgody i upoważnienia. 

Przedstawić organizację zajęć dodatkowych.  Inne ważne 

sprawy i komunikaty.  

Sprawy związane z organizacją i przygotowaniem uczniów 

do egzaminu zewnętrznego.  

Klasy 1 – 3 – 05.09.22 17.00  

Klasy 4 – 5 – 06.09.22 

Klasy 6 – 7 – 07.09.22  

Klasy 8 – 08.09.22  

2. Konsultacje nauczycieli z rodzicami  w godzinach od 16.00 do 18.00  

w ustalony dzień w każdym miesiącu 

– każdy ostatni wtorek/czwartek  

miesiąca   

3. Podsumowanie działań dydaktycznych i wychowawczych 

– I semestr, wnioski do dalszej pracy  

Klasy 1 – 3  

13.02.23 godzina 17.00  

Klasy 4 – 8  

14.02.23 godzina 17.00  

4. Podsumowanie działań dydaktycznych i wychowawczych 

– II semestr,  

Klasy 1 – 3  

21.06.23 godzina 17.00 

Klasy 4 – 8  

22.06.23 godzina 17.00 

 

 
 



KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2022/2023 

 

Nazwa i forma uroczystości  Termin 

realizacji  

Osoby odpowiedzialne  

Pasowanie Pierwszaków  29.09.22  Wychowawcy klas pierwszych  

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania  29.09.22 Magdalena Grochowska  

Dzień Edukacji Narodowej  13.10.22 Joanna Wiśniewską 

Święto Niepodległości  10.11.22  Danuta Chudzinska 

Święto Patrona Szkoły  06.12.22  Ilona Weltrowska  

Święta Bożego Narodzenia w szkole  

(Jasełka, warsztaty plastyczne, śpiewanie 

kolęd, wigilijne spotkania klasowe)  

21.12.22 

koncert kolęd 

w TOK  

Marzena Kupś – Siniło  

Dzień otwarty w szkole  22.02.23  Barbara Okrzyńska 

Tydzień Wiedzy o Mózgu. Szkolny 

Festiwal Nauki –impreza 

środowiskowa  

13 – 19.03.23  Monika Kuligowska/Marzena 

Gumińska 

Dzień Wiosny – Zielono mi… 21.03.23  Halina Gut  

Dzień Dziecka  

Szkolny Festiwal Talentów  

01.06.23 Dorota Tajl/Monika Paś 

Uroczyste pożegnanie absolwentów 

szkoły  

23.06.23  Ewelina Grzegorczyk/Maciej 

Mews 

 

Realizacja projektów ogólnoszkolnych w roku szkolnym 2022/2023  

 

Nazwa projektu  Termin 

realizacji  

Lider projektu  

MegaMisja  Cały rok szkolny Joanna Wiśniewska  

Zaczytana Jedynka  Cały rok szkolny  Wiesława Jabłońska  

Bezpieczna Jedynka  Cały rok szkolny Marzena Gumińska  

Turniej Klas  Cały rok szkolny  Dagmara Olczak  

Szkoła z Klasą  Cały rok szkolny  Dorota Tajl  

Regionalizm w szkole  Cały rok szkolny Joanna Ollick – Jelińska  

Matematyka z klasą  Cały rok szkolny Beata Szamocka/Magdalena Glonek  

Sport z Jedynką  Cały rok szkolny Maciej Mews  

 

 

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi uchwalony w dniu 

31.08.21 roku – uchwała nr 2/2022/2023 
 


