
Plan pracy szkoły  
w roku szkolnym 2022/2023 

Lp. Termin Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne 

1.  

29 sierpnia  
Godzina 9.00 

Egzaminy poprawkowe z historii i fizyki według ustaleń na 

koniec roku 2021/2022 

Godzina 11.00 Opracowywanie projektów systemów 

oceniania: cyfrowego, procentowego i 

punktowego (grupy pracują stacjonarnie 

w szkole). 

Umieszczenie opracowanych projektów 

w Teams do dyspozycji całej Rady 

Pedagogicznej. 

przewodniczący 

zespołów ds. WZO  -

według informacji 

podanych w Teams. 

2.  

30 sierpnia 
Do godziny 11.00 

Do godziny 11.00 zbieranie uwag i sugestii do 

wstępnych projektów systemów oceniania 

cała kadra on- line w 

przygotowanych 

dokumentach (Teams). 

Godzina 11.00 Drugie posiedzenie redakcyjne zespołów ds. 

WZO (stacjonarnie w szkole) 

przewodniczący 

zespołów ds. WZO  -

według informacji 

podanych w Teams. 

3.  

31 sierpnia 
Godzina 10.00 

Zebranie Rady Pedagogicznej. 

Podsumowanie roku szk. 2021/22 

(sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego). 

Zatwierdzenie klasyfikacji po egzaminach 

poprawkowych. 

Organizacja pracy w roku szkolnym 

2022/2023 

Powołanie zespołów przedmiotowych 

i zadaniowych oraz wyznaczenie 

przewodniczących tych zespołów. 

dyrektor S. Blomberg 

z-ca dyrektora 

Po plenarnym posiedzeniu 

RP 

Spotkanie organizacyjne w sprawie pikniku 

inaugurującego rok szkolny 2022/2023 

wychowawcy klas, 

którzy mają własne 

pomysły na organizację 

dnia 02.09.2022 

Komitet organizacyjny: 

M. Adamus 

K. Bilski 

K. Golec 

A. Bator 

A. Chrakowiecka 

B. Dankowska 

4.  

1 września  
wg harmonogramu 

podanego na stronie 

internetowej szkoły 

Uroczystość inauguracji nowego roku 

szkolnego. 

dyrektor szkoły 

z-ca dyrektora 

K. Bilski 

M. Oleksik i SU 

Spotkania wychowawców klas  z uczniami. 

- zapoznanie z zasadami funkcjonowania 

szkoły, statutem, regulaminami szkolnymi 

oraz zasadami BHP. 

- zapoznanie uczniów z kalendarzem pracy w 

roku szkolnym 2022/2023 

- sprawy organizacyjne 

wychowawcy 

po rozpoczęciu roku 

szkolnego  

około godziny 13.00 

Szkolenie z zakresu obsługi dziennika Librus 

dla nauczycieli oraz dla administratorów 

i dyrekcji. 

szkolenie zewnętrzne 

5.  

2 września 
godzina 9.00-12.15 

Piknik dla uczniów wszystkich klas 

inaugurujący nowy rok szkolny. 

(oddzielny harmonogram zajęć ustalony 

przez organizatorów) 

wychowawcy klas 

Komitet organizacyjny: 

jw. 

 

godzina 12.30 Spotkanie zespołów zadaniowych ds. PSO – 

budowa dokumentów 

 



6.  
do 5 września 
do godziny 20.00 

Wprowadzenie zmian do Statutu XXILO zespół ds. statutu - może 

pracować stacjonarnie 

lub on-line 

7.  

6 września 
godzina 11.45 – długa 

przerwa – w pokoju 

nauczycielskim 

Głosowanie noweli statutu cała kadra 

8.  7-8 września Integracja klas pierwszych –wycieczka do 

Burzenina. 

wychowawcy klas I  

M. Galus 

9.  
12 września Termin uzupełnienia dzienników zajęć 

lekcyjnych (listy uczniów, przynależność do 

grup) 

wychowawcy i 

nauczyciele języków 

obcych, religii i etyki 

10.  

13 września 
godzina 15.30 

Zebranie RP – przedstawienie planu nadzoru 

pedagogicznego 

dyrektor szkoły 

godzina 18.00 Zebrania z rodzicami 

wg harmonogramu 

dyrektor 

z-ca dyrektora, 

wychowawcy klas 

11.  do 21 września 

Termin umieszczenia rozkładów materiału 

w nowym e-dzienniku (bez wersji papierowej) 

wszyscy nauczyciele 

Termin przeprowadzenia sprawdzianów 

diagnostycznych w klasach I – j. polski, 

matematyka, jeden przedmiot rozszerzony 

w danej klasie (wg profili klas) 

nauczyciele 

wyznaczonych 

przedmiotów 

Termin wypełnienia arkuszy ocen w klasach I 

i złożenia do podpisu przez Dyrektora 

wychowawcy klas I oraz 

wychowawcy mający 

nowych uczniów 

12.  
do 30 września Termin oddania zestawień wyników 

sprawdzianów diagnostycznych – do zespołu 

ds. organizacji pomocy PPP 

koordynatorzy ds. badan  

i diagnoz umiejętności 

13.  26-30 września TYDZIEŃ WYCIECZEK SZKOLNYCH 

DLA KLAS II , III i IV 

 

14.  

27 września 
godzina 15.30 

Rada Pedagogiczna – praca w zespołach 

przedmiotowych – w szczególności 

omówienie zmian na maturze 2023, 

przygotowanie odpowiednich informacji dla 

uczniów klas maturalnych  

przewodniczący 

powołanych zespołów 

przedmiotowych. 

15.  do 28 września Wypełnienie deklaracji maturalnych. wychowawcy klas 

 IV a, b, c, d 

16.  
do końca 

września 

Przeprowadzenie w klasach maturalnych 

godzin  z wychowawcą, poświęconych 

procedurom maturalnym po zmianach 

obowiązujących od 2023 roku  

wychowawcy klas 

 IV a, b, c, d 

Zapoznanie uczniów z instrukcja p.poż. wychowawcy 

wszystkich klas 

Zaplanowanie SUM-ów w bieżącym roku 

szkolnym dla klas IV i III według potrzeb 

i oczekiwań poszczególnych zespołów 

przedmiotowych 

przewodniczący 

powołanych zespołów 

przedmiotowych. 

17.  4 października 
Spotkanie zespołu ds. Budżetu 

Obywatelskiego 

członkowie zespołu 

dyrekcja szkoły 

18.  4-31 października Zorganizowanie   

19.  
od X 2022 

do 31 III 2023 

Sprawdziany Umiejętności Maturalnych 

w klasach IV-tych 

wg ustalonych wcześniej harmonogramów 

przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

20.  

14 października Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla 

uczniów klas II, III i IV (1) 

Uroczystość Święta Komisji Edukacji 

Narodowej. 

Immatrykulacja uczniów klas I-ych 

dyrektor szkoły,  

pedagog szkolny, 

SU+ M. Oleksik, 

wychowawcy klas I 

21.  18 października 
od 16.00 do 18.00 

Konsultacje z rodzicami w szkole  wszyscy nauczyciele 

22.  31 października Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla 

uczniów wszystkich klas (2) 

 



 

23.  10 listopada Obchody Święta Niepodległości.  

24.  

15 listopada 
godzina 15.30 

Zebranie RP – organizacyjno-szkoleniowe dyrektor szkoły 

godzina 18.00 Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas 

wg harmonogramu 

dyrektor 

z-ca dyrektora, 

wychowawcy klas 

25.  
13 grudnia termin poinformowania rodziców 

o przewidywanych na I semestr ocenach 

niedostatecznych 

wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele 

26.  
13 grudnia 
godzina 15.30 

Zebranie RP – organizacyjno-szkoleniowe dyrektor szkoły 

od 17.00 do 18.00 Konsultacje z rodzicami w szkole wszyscy nauczyciele 

27.  23-31 grudnia  FERIE ŚWIĄTECZNE  

28.  13 stycznia Termin wystawienia ocen za I półrocze  wszyscy nauczyciele 

29.  16-29 stycznia FERIE ZIMOWE  

30.  30 stycznia  Klasyfikacja półroczna klas z-ca dyrektora szkoły, 

wychowawcy 

31.  31 stycznia 

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej 

zatwierdzenie klasyfikacji za I półrocze 

wszyscy nauczyciele 

Zebrania semestralne wychowawców 

klasowych z rodzicami uczniów. 

wychowawcy klas 

32.  od 1 lutego Rozpoczęcie II półrocza  

33.  

21 marca Ostateczny termin informowania rodziców 

o zagrożeniach w klasach maturalnych 

wszyscy nauczyciele 

Godzina 15.30 Zebranie RP – organizacyjno-szkoleniowe  

Od 17.00 do 18.00 Konsultacje z rodzicami w szkole wszyscy nauczyciele 

Godzina 18.00 Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów 

klas maturalnych. 

wychowawcy klas 

 IV a, b, c, d 

34.  6-11 kwietnia FERIE WIOSENNE  

35.  15 kwietnia 
(sobota) 

DRZWI  OTWARTE zespół ds. promocji 

szkoły 

36.  21 kwietnia Termin wystawiania ocen końcowych 

w klasach IV 

wszyscy nauczyciele 

37.  24 kwietnia Klasyfikacja uczniów klas III z-ca dyrektora 

wychowawcy klas IV 

38.  25 kwietnia Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej- 

zatwierdzenie klasyfikacji w klasach IV 

dyrektor szkoły 

39.  
Zebrania wychowawców klasowych 

z rodzicami uczniów klas I-III 

z-ca dyrektora 

wychowawcy klas I-III 

40.  
28 kwietnia  Zakończenie roku dla klas maturalnych z-ca dyrektora 

SU 

wychowawcy klas IV 

41.  2 maja Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla 

uczniów (3) 

 

42.  3 maja Udział delegacji szkoły w obchodach Święta 

Konstytucji 3. Maja. 

opiekunowie pocztu 

sztandarowego 

43.  4 maja 
czwartek 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (4) 

 matura z języka polskiego pp i pr 

wszyscy nauczyciele 

44.  5 maja 
piątek 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (5) 

 matura z matematyki pp 

wszyscy nauczyciele 

45.  8 maja 
poniedziałek 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (6) 

 matura z języka angielskiego pp  

wszyscy nauczyciele 

46.  9 maja 
wtorek 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (7) 

 matura z języka angielskiego pr 

wszyscy nauczyciele 

  



47.  16 maja  Ostateczny termin poinformowania rodziców 

o zagrożeniach na koniec roku w klasach I-III 

wszyscy nauczyciele 

48.  

23 maja 
godzina 15.30 

Zebranie Rady Pedagogicznej – szkoleniowo-

organizacyjne 

dyrektor szkoły 

z-ca dyrektora 

od 17.00 do 18.00 Konsultacje z rodzicami w szkole wszyscy nauczyciele 

49.  
maj –czerwiec SUM-y  dla klas III – według ustalonego 

harmonogramu 

przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

50.  

1 czerwca  Szkolna Prusejada. 

 

z-ca dyrektora, 

J. Pieczka i n-le WF, 

wychowawcy 

i pozostali nauczyciele 

51.  6-10 czerwca TYDZIEŃ WYCIECZEK SZKOLNYCH   

52.  9 czerwca 
piątek 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla 

uczniów (8)- piątek po Bożym Ciele 

 

53.  15-19 czerwca Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne. z-ca dyrektora 

54.  16 czerwca  Termin wystawienia ocen końcowych 

w klasach I-III 

wszyscy nauczyciele 

55.  19 czerwca Klasyfikacja uczniów kl. I - III z-ca dyrektora 

56.  20 czerwca Zebranie Rady Pedagogicznej -zatwierdzenie 

klasyfikacji rocznej 

dyrektor szkoły 

57.  21 czerwca Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla 

uczniów (9)  

 

58.  22 czerwca Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla 

uczniów (10) 

 

59.  23 czerwca ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO dyrektor szkoły 

60.  
26 czerwca Plenarne posiedzenie Pady Pedagogicznej – 

podsumowanie pracy w roku szkolnym 

2022/2023 

dyrektor szkoły 

61.  lipiec Rekrutacja z-ca dyrektora  

komisja rekrutacyjna 

62.  

sierpień  

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne wyznaczeni nauczyciele 

63.  

Zebranie Rady Pedagogicznej -zatwierdzenie 

klasyfikacji końcowej, organizacja nowego 

roku szkolnego. 

wszyscy nauczyciele 

 
 

 


