
 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY 

ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH 

na rok szkolny 2016/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wrzesień 2016r. 
        Zadania – sposób działania         Termin                                                                     

(może ulec zmianie po 
wcześniejszym uzgodnieniu) 
                                                                                                                                         

          Osoby                 
odpowiedzialne 

 rozpoczęcie roku szkolnego 01 września dyrekcja szkoły, 
Rada Pedagogiczna 

 wybór Rady Klasowej rodziców  
           (trójek klasowych) 

 
wrzesień 

     
wychowawcy klas 

 wybór Rady Rodziców ZS w Drygałach 

 posiedzenia Rady Rodziców 

wrzesień 
(według potrzeb) 

dyrekcja szkoły 

 plany wynikowe (poziom p i pp., podstawa                        
     programowa) 

wrzesień n-le poszczególnych 
przedmiotów 

 przedmiotowe zasady oceniania, 
 

wrzesień n-le poszczególnych 
przedmiotów 

 programy działań wychowawczych, 
Szkolny Program Wychowawczy (oddzielnie 
PG i SP wspólnie z SU) Szkolny Program 
Profilaktyki, 

wrzesień 
 

 wychowawcy klas 
powołane zespoły  
zadaniowe 

 plany pracy zespołów przedmiotowych, 
-  matematyczno– przyrodniczy 
- humanistyczny 
- edukacji wczesnoszkolnej 
- zespół języków obcych 

do 30 sierpnia 2015r. przewodniczący           
zespołów 
przedmiotowo      
samokształceniowych 

 plany pracy organizacji szkolnych zajęć                     
          dodatkowych, 

do końca września opiekunowie 
organizacji szkolnych,      
n-le prowadzący zajęcia 
dodatkowe                                 

 Plan WDN do końca września lider WDN – 
p. Wioletta Zakrzewska 

    Inauguracja sportowego roku szkolnego 
2016/2017  

-gminne obchody, 
 
-Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej 

 
 

wrzesień 

 
 
n-le wychowania 
fizycznego, 
p. R. Jabłoński 

 kiermasz podręczników szkolnych 02 – 05 września p. Z. Piaskowski  

 „Baterie zbieramy środowisku pomagamy” -       
        międzyklasowy konkurs ekologiczny, 

 „Nakrętki zbieramy, chorych wspieramy, 
 a środowisku pomagamy” 
 
 

wrzesień – grudzień 
 

wrzesień - czerwiec 

p. B. Barwikowska,  
p. W. Zakrzewska, 
p. M. Krom, 
p. T. Kamińska, 
p. W. Zakrzewska,                
p. B. Jankowska 

 „Gdzie duch spotka się z przestrzenią” – 
udział uczniów klas trzecich gimnazjum i 
szóstej szkoły podstawowej w warsztatach 
mazurskich w ZS nr 1 w Ełku. 

21.09.2016 p. E. Jackiewicz,  
p. B. Barwikowska, 
p. S. Duchnowska, 
p. J. Połujańska - 
Golanko 



 Jesienne Sprzątanie Warmii i Mazur  
Polska 2016 

wrzesień wicedyrektor, 
wychowawcy klas IV SP 
i I PG 

                                        PAŹDZIERNIK 2016r. 

 ubezpieczenie uczniów, do 20 października p. J. Łabieniec, 

 „Puchar LOLKA” październik p. R. Jabłoński 

 Pasowanie na ucznia klas I szkoły 
podstawowej 

październik p. G. Wysocka 
 

 Dzień Edukacji Narodowej 
 

13 października p. A. Chełstowska, 
p. T. Chrostowska, 
p. S. Narewska, 
p. G. Wysocka 

 przeprowadzenie akcji „ GÓRA GROSZA” cały miesiąc Opiekun S U,                        
wychowawcy klas 

 Dni Papieskie- apel w SP i w PG październik p. T. Kamińska,  
p. S. Foltyńska, 
p. A. Chełstowska, 
p. J. Nitkiewicz 

 „Moje drzewo geneologiczne”   październik p. J. Połujańska – 
Golanko, 
p. E. Jackiewicz 

                        

 konkursy przedmiotowe – etap szkolny –
organizowane przez KO w Olsztynie: 

- konkurs polonistyczny, 
-konkurs matematyczny, 
-konkurs przyrodniczy, 
-konkurs historyczny, 
-konkurs biologiczny, 
-konkurs geograficzny, 
-konkurs z języka angielskiego, 

październik n-le wymienionych 
przedmiotów 

LISTOPAD 2016r. 

 wewnętrzne badanie osiągnięć szkolnych: 
     diagnoza dzieci z oddziału przedszkolnego 
 

początek listopada p. A. Chełstowska 
p. B. Jankowska 
 

 Narodowe Święto Niepodległości, 10 listopada p. E. Jackiewicz, 
p. B. Karwowska, 
p. J. Połujańska, 
p. D. Rogińska 

 Andrzejki 
 

listopad wychowawcy klas,   
Samorząd Uczniowski 

 Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta 11 
     Listopada 

listopad p. K. Wojsław 
p. R. Jabłoński 

 Andrzejkowy turniej piłki siatkowej listopad p. A. Dybikowska, 
p. A. Kucharska 



 „Polska moja Ojczyzna” – konkurs 
plastyczny I-III,  IV-VI, I-III PG 

listopad S. Narewska, 
W. Zakrzewska 

 „Moja własna książeczka” – konkurs 
międzyszkolny I-III,  IV-VI  

październik /listopad S. Narewska, 
W. Zakrzewska 

                                            GRUDZIEŃ 2016r. 

 Próbny Egzamin Gimnazjalny  
(kl. 3ab PG) 

 

grudzień  

 „Jasełka” 20 grudnia p. A. Chełstowska, 
p. T. Chrostowska, 
p. S. Narewska, 
p. G. Wysocka 

 Zimowa przerwa świąteczna 
 

23 – 31 grudnia 
 

 

                                        STYCZEŃ 2017r. 
 

 Termin wystawienia propozycji ocen 
              śródrocznych      

 ostateczny termin przekazania rodzicom 
propozycji ocen (tego dnia wszystkie 
potwierdzone kartki oddajemy do 
sekretariatu) 
 

 termin wystawiania ocen śródrocznych 
 

 klasyfikacja śródroczna 

 
20 grudnia 

 
04 stycznia 

 
 
 
 

11 stycznia 
 

18 stycznia 

dyrekcja szkoły 
Rada Pedagogiczna 
wychowawcy klas 

 ferie zimowe 
 

23 stycznia –05 lutego  
 choinka szkolna, 

 

styczeń  Opiekun S U, 
wychowawcy klas 

LUTY 2017r. 

 pasowanie na czytelnika uczniów kl. I SP 
 

luty p. Z. Piaskowski 

 Walentynki luty Opiekunowie S U 

 „Tydzień dla serca” luty w PG: 
p. J. Gacman, 
p. A. Kucharska, 
p. A. Dybikowska, 
p. R. Murawska,  
p. I. Dziczek, 
p. W. Kowalewska 

MARZEC 2017r. 
 „Żołnierze wyklęci” marzec w PG: 

p. S. Duchnowska, 
p. K. Zielińska, 



p. E. Jackiewicz, 
p. M. Ożarowska 

 „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur” 
 

marzec opiekun S U, 
wychowawcy klas 

 Dzień Samorządności, 21 marca Opiekunowie S U, 
wychowawcy klas 

 „Kangur” – ogólnopolski konkurs  
matematyczny 

marzec p. M. Konopka, 
p. J. Łabieniec, 
p. M. Krom 

 Międzyszkolny konkurs „Wiosna w sercu” 
 

 

marzec- kwiecień 
 

p. W. Zakrzewska,  
p. R. Murawska 
p. J. Gacman 

 „W krainie baśni” - konkurs marzec p. D. Rogińska 

 

KWIECIEŃ 2017r. 

 Międzyszkolny konkurs „Bezpieczeństwo na 
drodze” kl. V-VI 

kwiecień p. W. Kowalewska, 
p. J. Nitkiewicz 

         - egzamin gimnazjalny część humanistyczna,    
historia i wos (9.00 – 60 min.), 
 język polski  (11.00 – 90 min) 
       - egzamin gimnazjalny część mat. – przyr. 
 cz. przyr.  (biol., chem., fiz., geogr. 9.00 – 60 min.), 
cz. matematyczna (11.00 -90 min.) 
         - egzamin gimnazjalny z języka obcego 
nowożyt., 
poziom podst. (9.00- 60 min.), 
poziom rozszerzony (11.00 – 60 min.) 

19 kwietnia 
 
 

20 kwietnia 
 
 

21 kwietnia 

 
zespoły nadzorujące 

 Wiosenna przerwa świąteczna 
 

13-18 kwietnia  

  Dni Ziemi 21 kwietnia w SP: 
p. D. Szczech, 
p. K. Wiśniewska, 
p. T. Kamińska, 
p. A. Chełstowska, 
p. B. Jankowska 
w PG: 
p. B. Barwikowska 
p. W. Grońska,                          
p. M. Krom, 
p. W. Kowalewska, 
p. W. Zakrzewska 

 Misterium Męki Pańskiej kwiecień w SP: 
p. T. Kamińska,  
p. A. Chełstowska 
w PG: 
p. S. Foltyńska,  
p. J. Łabieniec 

 Konkursy przyrodnicze i ekologiczne                       
w ramach projektu edukacyjnego 
współfinansowanego przez Fundację Ochrony 

kwiecień - maj W SP: 
p. R. Łepkowska, 
nauczyciele 



Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku  
 
 

w PG: 
p. B. Barwikowska 
nauczyciele 

 Wewnętrzne badanie osiągnięć szkolnych: 
        - diagnoza dzieci z oddziału „0” 

kwiecień p. A. Chełstowska 
p. B. Jankowska 

 Maraton mitologiczny – konkurs V-VI kwiecień p. D. Rogińska 

 Krzyżówki i zagadki matematyczne IV-VI 
kwiecień 

p. M. Konopka 

MAJ  2017r. 

 Test kompetencji  klas I i II a b maj Wicedyrektor 
p. S. Narewska, 
p. B. Karwowska, 
p. G. Wysocka 

 Rocznica Konstytucji 3 Maja początek maja T. Gardocki, 
J. Nitkiewicz, 
J. Połujańska 

  Ogólnopolska akcja „ Zachowaj trzeźwy umysł” maj p. J. Gacman 
p. A. Dybikowska 
p. A. Kucharska 
p. R. Murawska 
p. I. Dziczek, 
p. J. Nitkiewicz 

 szkolny konkurs wiedzy o książce  
 

maj p. Z. Piaskowski 

 konkurs „Mistrz rachunku pamięciowego” maj  n-le matematyki 

 Konkurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” maj p. A. Kucharska- Bigielis 

 „Akademia Dojrzewania”- akcja dla uczennic 
gimnazjum 

maj-czerwiec p. J. Gacman,  
p. I. Dziczek  

 Konkurs matematyczny „Mały Pitagoras” maj p. D. Szczech 

 „IV potyczki klasowe z językiem angielskim” maj p. M. Ożarowska, 
P. K. Zielińska 

 „Znawcy lektur” kl. VI maj J. Połujańska - Golanko 

CZERWIEC 2017r. 
 Karta rowerowa  maj / czerwiec p. W. Kowalewska 

 Szkolny turniej piłki siatkowej o tytuł „Mistrza 
szkoły Fair Play” 

czerwiec A. Dybikowska 
A. Kucharska - Bigielis 
 

 Dni Rodziny 

  Dzień Dziecka 

 Święto Sportu Szkolnego, 

czerwiec 
 

wychowawcy klas,  
Samorząd Uczniowski 
nauczyciele w-f, 
 

 zakończenie roku szkolnego, 23 czerwca wych. klas VISP i 3 PG  
 



 termin wystawienia propozycji ocen  
rocznych 

 ostateczny termin przekazania rodzicom 
propozycji ocen (tego dnia wszystkie 
potwierdzone kartki oddajemy do 
sekretariatu) 

 termin wystawienia ocen rocznych 

 klasyfikacja roczna, 
 

26 maja 
 

01 czerwca 
 
 

 
7 czerwca 

14 czerwca 
 

dyrekcja szkoły 
Rada Pedagogiczna 
wychowawcy klas 
 

       ZADANIA REALIZOWANE W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO 

 dni otwarte szkoły (co drugi miesiąc w  ostatni 
czwartek miesiąca), 

  

IX, X, XII, , II,  
IV, V 

 
wychowawcy klas 

 opieka zdrowotna,      cały rok pielęgniarka szkolna, 
p. A. Kucharska 

 dożywianie uczniów,     cały rok Intendent 
wychowawcy świetlicy 

 Samorząd Szkolny,      cały rok w SP-p. A. Pawluk 
w PG-p. W. Zakrzewska 
 (do nowych wyborów) 

 kronika szkoły,       cały rok p. R. Murawska 
p. J. Gacman 
p. A. Kucharska 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji: 
„SZKLANKA MLEKA” 

     cały rok nauczyciele świetlicy, 
p. H. Kadelska 

 Szkolne Kolo Różańcowe      cały rok p. T. Kamińska 

 szkolne  i międzyszkolne rozgrywki sportowe  
według harmonogramu rozgrywek 
przesyłanych z Powiatu Klubu Sportowego 

 
     cały rok 

nauczyciele 
wychowania fizycznego  

 Szkolne Koło CARITAS cały rok p. T. Kamińska 
p. M. Konopka 
p. K. Wiśniewska 
p. D. Szczech 

 Współpraca z UNICEF cały rok 
 

p. H. Kadelska 

 SKO cały rok p. H. Kadelska, 
 p. K. Wiśniewska 

 Absolwenci Zespołu Szkół w Drygałach – dalsza 
droga edukacji 

cały rok  

 Szkolenia , pogadanki  z pierwszej pomocy cały rok p. A. Kucharska-Bigielis 

 „Czytamy maluchom” 
 

cały rok  SU p. W. Zakrzewska 
p. B. Jankowska 

 opieka nad Sztandarem szkoły cały rok  p. R. Jabłoński 

 Projekty edukacyjne promujące czytelnictwo 
(we współpracy z Biblioteką Publiczną                        
w Drygałach oraz rodzicami) 

cały rok  p. Z. Piaskowski, 
poloniści, pozostali 
nauczyciele 

 Administrowanie i umieszczanie materiałów na 
stronie internetowej szkoły 

cały rok T. Kowalczyk, 
 T. Chrostowska 
J. Nitkiewicz 



Rada Pedagogiczna zapoznała się z Planem Pracy Zespołu Szkół w Drygałach 

 w dn. 30.08.2016r.  

Plan Pracy Zespołu Szkół w Drygałach  zatwierdzony został Uchwałą Rady Pedagogicznej 

 nr  3/2016/2017 w dniu 30.08.2016r. 

 


