
Informacje dla nauczycieli – rok szkolny 2021/2022 

Harmonogram zadań związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 

Termin: Zadanie: Uwagi: 

do 31 

sierpnia 

2021 r. 

(wtorek)  

Przygotowanie sal lekcyjnych na rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego 

Obowiązek zgłoszenia 

usterek zagrażających 

bezpieczeństwu dzieci do 

dyżurki szkolnej /zeszyt 

usterek/ 

do 1 

września 

2021 r. 

(środa), 

do godziny 

15.00 

Przygotowanie e-dzienników: 

W e-dzienniku wychowawcy uzupełniają/wpisują: 

1) aktualną listę uczniów w oddziale – 

uporządkowaną alfabetycznie, 

2) plan lekcji dla oddziału, z przypisaniem 

sal i poprawnym podziałem na grupy, 

3) dyżury uczniów, 

4) nauczycieli uczących /przypisać 

do przedmiotów/, 

5) dokonać podziału na grupy – zaznaczyć 

przypisanie uczniów do grupy. 

6) przypisać uczniów do zajęć, zaznaczyć 

nieuczęszczanie na religię, wdż i zajęcia 

realizowane indywidualnie z uczniem, 

Nauczyciele uczący: 

1) wpisują programy nauczania ze Szkolnego 

Zestawu Programów, 

2) przypisują własne rozkłady materiału 

nauczanych przedmiotów. 

Rozkłady materiału należy 

uzupełnić do końca 

września. 

 

Nadal w formie 

papierowej prowadzone 

będą dzienniki: logopedy, 

biblioteki, świetlicy, 

rewalidacji i dzienniki 

zajęć innych (zajęcia z 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, kółka, 

zajęcia kreatywne, basen, 

zajęcia z JST) 

1 – 3 

września 

2021 r. 

Pogadanki na temat bezpiecznej drogi dziecka do szkoły 

i ze szkoły  

Odnotować w dzienniku 
lekcyjnym, w rubryce 

„wydarzenia” oraz 

w tematyce zajęć 

wychowawczych (klasy IV-

VIII). 

Do 24 

września 

2021 r. 

Zapoznanie uczniów z obowiązującym w szkole 

Regulaminem Oceniania i Statutem Szkoły. 

Zapoznanie uczniów z wymaganiami na poszczególne 

oceny szkolne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

1) szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne 

oceny szkolne z obowiązkowych zajęć opracowują 

nauczyciele w zespołach przedmiotowych, 

2) szczegółowe wymagania edukacyjne, podpisane 

przez wszystkich n-li przedmiotu należy 

przechowywać w teczce zespołu przedmiotowego. 

 

 

Zapoznanie rodziców z wymaganiami oraz zasadami 

oceniania podczas pierwszego zebrania, we wrześniu. 

Poinformować uczniów 

i rodziców gdzie mogą 

zapoznać się ze 

szczegółowymi zasadami 

oceniania. 

Odnotować w e-

dzienniku, w rubryce 

„Wydarzenia”. 

(Nauczyciele uczący 

w oddziale - w temacie 

pierwszych zajęć 

nauczanego przedmiotu. 

 

Odnotować w e-

dzienniku, w rubryce 

„Zebrania 

z rodzicami/opiekunami”. 

 

 



Termin: Zadanie: Uwagi: 

1 - 17 

września 

2021 r. 

Szczegółowe omówienie procedur związanych 

z bezpieczeństwem.  

Zebranie informacji, którzy uczniowie sami wracają 

do domu, którzy pozostają w świetlicy, kto jest upoważniony 

do odbierania dziecka po zakończonych lekcjach lub 

ze świetlicy. 

Poinformowanie n-li uczących w oddziale o szczególnych 

sytuacjach rodzinnych dziecka (ograniczenie praw 

rodzicielskich, dozór kuratora, osoby uprawnione 

do odbioru ucznia i uzyskiwania informacji na temat 

dziecka) 

Informację przechowuje 

wychowawca w teczce 

wychowawcy, 

wychowawcy świetlicy – 

w teczce wychowawcy 

świetlicy.  

do 3 

września 

2021 r. 

Zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w szkole 
lub zmianami dokonanymi w tych dokumentach: 

Statut, Regulamin Ocenienia, Regulamin zwolnień z wf-u, 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Regulamin Rady 

Pedagogicznej, Procedury udzielania Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej w szkole, Regulamin 

dyżurów n-li. 

(dokumenty dostępne na stronie internetowej szkoły i 

w bibliotece szkolnej) 

 

do 10 

września 

2021 r. 

Zebranie wniosków rodziców uczniów kl. I, nowych 

uczniów kl. II-VIII i dzieci z oddziałów przedszkolnych 

dotyczące udziału w lekcjach religii i wdż (dotyczy również 

zajęć wdż-u realizowanych w II półroczu). 

 

Uczniowie, którzy nie będą uczęszczać na lekcję religii 

przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej (rodzic jest 

zobowiązany zapisać dziecko do świetlicy – dopilnowuje 

tego wychowawca). W przypadku, gdy jest to pierwsza lub 

ostatnia lekcja wówczas rodzice mogą w formie pisemnej 

zobowiązać się do zapewnienia opieki w domu.  

Wnioski i listę zbiorczą 

uczniów, wychowawcy 

przekazują do dyr. Janusza 

Bisa, najpóźniej 

10 września 2021r. 

 

Załączniki 1 i 2. 

Uwaga, jeżeli wszyscy 

uczniowie uczęszczają na 

wskazane zajęcia 

wychowawca oddaje pustą 

listę z wpisaną klasą 

i nazwiskiem 

wychowawcy. 

 

Zobowiązania rodziców 

do zapewnienia opieki 

w domu – w teczce 

wychowawcy 

Do 17 

września 

2021 r. 

Zebranie od rodziców uczniów biorących udział w zajęciach 

dodatkowych organizowanych przez szkołę pisemnej zgody 

na udział w tych zajęciach (wzór zgody w sekretariacie). 

Zgody przechowują 

nauczyciele prowadzący 

zajęcia. 

Do 30 

września 

2021 r. 

Zaplanowanie w porozumieniu z rodzicami wycieczek 

i zielonych szkół. Poinformowanie rodziców, że wyjazdy 

te nie mają wyłącznie charakteru turystycznego ale służą 

realizacji podstawy programowej. Nauczyciel 

organizujący wyjazd powinien zatroszczyć się o to, aby 

w wyjeździe mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie danej 

klasy. 

Zaplanowane wycieczki, 

zielone szkoły i inne 

wyjazdy zgłosić 

do szkolnego planu 

wycieczek, (do 

wicedyrektorów). 

 



Załącznik nr 1 

Uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii w roku szkolnym 2021/2022 

 Klasa: …..  wychowawca: ……………………………. 

lp Nazwisko i imię ucznia 

UWAGI 

Uczeń pod opieką n-li świetlicy, 

Uczeń pod opieką rodziców (w domu) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Załącznik nr 2 

Uczniowie nieuczęszczający na lekcje wdż-u w roku szkolnym 2021/2022 

 Klasa: …..  wychowawca: ……………………………. 

lp Nazwisko i imię ucznia 

UWAGI 

Uczeń pod opieką n-li świetlicy, 

Uczeń pod opieką rodziców (w domu) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



WDŻ – zajęcia są realizowane jeżeli rodzic nie złoży pisemnej deklaracji rezygnacji dziecka z zajęć 

do 10 września 2021 r. (niezależnie od tego, w którym półroczu zajęcia ą zaplanowane): 

1 godzina zajęć w półroczu zamiennie w klasach: 

I półrocze - klasy ósme, piąte i szóste (7+4+2=13 grup), 

II półrocze - klasy: siódme i czwarte (8+4=12 grup). 

DORADZTWO ZAWODOWE – zajęcia obowiązkowe: 

1 godzina zajęć w półroczu zamiennie w klasach: 

siódmych (I półrocze), 

ósmych (II półrocze). 

RELIGIA – rodzice zapisują dziecko na zajęcia (jednorazowo, na cały okres nauki w szkole). 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 
1 września 2021 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r. 

Ferie zimowe 14 lutego - 27 lutego 2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. 

Egzamin ósmoklasisty: 

 egzamin z języka polskiego, 

 egzamin z matematyki, 

 egzamin z języka angielskiego. 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla 

uczniów klas I - VII 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w szkołach 
24 czerwca 2022 r. 

Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 

Dni ustawowo wolne w roku szkolnym 2021/2022 

1 listopada 2021 (poniedziałek) – Wszystkich Świętych, 

11 listopada 2021 (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości, 

6 stycznia 2022 (czwartek) – Trzech Króli, 

3 maja 2022 (wtorek) – Święto Konstytucji Trzeciego Maja, 

16 czerwca 2022 (czwartek) – Boże Ciało. 

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, kalendarz roku szkolnego 2021/2022 zostanie 

uzupełniony o dodatkowe dni wolne od zajęć. 



 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI: 

1. 16 września 2021 r. 

2. 18 listopada 2021 r. 

3. 3 lutego 2022 r.  

4. 31 marca 2022 r. 

5. 12 maja 2022 r. 

 

 

Terminy części zebrań Rady Pedagogicznej wynikające z kalendarza oświatowego. 

Terminy pozostałych zebrań będą na bieżąco ogłaszane zarządzeniem dyrektora szkoły 

Termin Najważniejsze zadania 

15 września 2021 r. 

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, 

Organizacja awansu zawodowego w szkole. 

Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 

7 października 2021 r. 

Opiniowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 

16 grudnia 2021 r. Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły na rok 2022 

27 stycznia 2022 r. Klasyfikacja śródroczna 

10 lutego 2022 r. 

Podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w I półroczu. 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły. 

7 kwietnia 2022 r. 
Opiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 

2022/2023. 

15 czerwca 2022r. Klasyfikacja roczna i końcowa 

30 czerwca 2022 r. 

Zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy dydaktycznej 

i wychowawczej w II półroczu.  

Wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły. 

Opiniowanie wniosków o stypendia dla uczniów zdolnych. 

Opiniowanie szkolnego zestawu podręczników i materiałów 

dydaktycznych. 

Opiniowanie programu wychowania przedszkolnego i programów 

nauczania. 

 

 



Prowadzenie dzienników zajęć innych /dzienniki papierowe/ 

(zajęć: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, kreatywnych, sportowych, kół 

zainteresowań) 

 

Dzienniki należy pobrać z sekretariatu wraz z drukami zgody rodziców na udział dzieci w zajęciach 

najpóźniej 3 września 2021 r. 

 

1. Do dziennika innych zajęć wpisuje się: 

 w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, 

 oddział, do którego uczęszczają,  

 adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,  

 indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy 

grupy, 

 tygodniowy plan zajęć,  

 daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć,  

 ocenę postępów, 

 wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, 

 odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.  

Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 

 

2. Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista 

zatrudniony w szkole prowadzi dziennik, do którego wpisuje: 

 tygodniowy plan swoich zajęć,  

 zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach 

z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań,  

 imiona i nazwiska uczniów, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

 

 

Założone dzienniki należy przekazać do kontroli Panu dyr. Januszowi Bisowi najpóźniej 

24 września 2021 r. (wcześniej pieczątka szkoły w dzienniku i podpis dyr. A. Bartoszek). 

 

 


