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Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2020 – 2021 

 
Organizacja szkoły 

 
 
Dyrektor:   Mgr. Katarzyna Şafak  
 
Pedagodzy: Mgr. Irena Berbalková, zastępuje dyrektorkę w czasie jej nieobecności 
                      Mgr. Alicja Trybuś 
                      Mgr. Monika Mitrengová 
                      Mgr. Sandra Kozak, wychowawczyni świetlicy szkolnej 
                      
Personel:  Sandra Kozak, szkolny asystent, pracownik niepedagogiczny (projekt ESF 

VVV MŠMT, projekt ŠABLONY II) tylko w miesiącach: wrzesień, październik,   
listopad. 

                    Anna Jursa – kierowniczka kuchni  
                    Janina Pilch – kucharka  
                   Anna Byrtusová – tercjanka, sprzątaczka  
                   Ing. Ludmila Rihová – księgowa   
                   Petr Palarczyk – konserwator 
 
 W roku szkolnym 2020 – 2021 w 3 klasach i pięciu rocznikach uczyć się będzie 34 
uczniów.  
 
      Klasa I – roczniki 1, wychowawca Mgr. Monika Mitrenga, ilość uczniów  8                  
      Klasa II – roczniki  2 + 3, wychowawca Mgr. Irena Berbalk, ilość uczniów  5 + 8  = 13 
      Klasa III – rocznik 4 + 5, wychowawca Mgr. Alicja Trybuś, ilość uczniów    5 + 8 = 13               
  
      Świetlica szkolna   - Sandra Kozak  - wychowawczyni 
                                                  
                                                  
Główne założenia 
 
      W roku szkolnym 2020 – 2021 proces edukacyjno – wychowawczy będzie przebiegał 
według Szkolnego Programu Edukacyjnego „Słoneczna szkoła”. Dokument ten został 
uchwalony przez Radę Pedagogiczną 26. 8. 2020. Załącznikiem dokumentu są  Zasady oceny 
wyników dydaktyczno – wychowawczych uczniów. Priorytetem jest używanie poprawnej 
polszczyzny (nie tylko na lekcjach), rozwijanie zasobu słów i realizacja projektu ESF VVV – 
Szablony II oraz Szablony III, którego głównym założeniem jest pomoc uczniom 



 

                                                               

potrzebującym. Kontynuowana będzie nauka czytania  metodą  Sfumato oraz matematyka 
wg prof. Hejnego.  
       Nieodzowną część procesu edukacyjno – wychowawczego tworzą nadal Dni projektowe 
dotyczące zdobywania doświadczeń potrzebnych człowiekowi w codziennym życiu, zaś 
praktycznym uzupełnieniem różne warsztaty, wyjazdy edukacyjne i ekskursje. Boisko szkolne 
będzie codziennie wykorzystywane do przebywania na świeżym powietrzu i uprawiania 
sportu a gródeckie Centrum Wolnego Czasu jako ośrodek działalności pozaszkolnej. 
Różnorodność zajęć w świetlicy szkolnej udoskonali popołudniowy proces wychowawczo - 
edukacyjny. 
      Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 26. 8. 2020 najważniejszymi imprezami 
nowego roku organizowanymi przez szkołę i świetlicę szkolną będą:  
 
a) pogadanka z panem Suszką - PDŠD - wrzesień - Dzień Jesieni 
b) 21.9.2020 - wyjazd 1. i 2. klasy na kozy + przedszkole 
c) 22.10.2020 - wyjazd do Marlenki PD mimo ŠD 
d) Zdrowe zęby – PDŠD – pani Michalik 
e) Biblioteka - dzień z lekturą - Z książką na walizkach 
f) Grudzień - warsztaty bożonarodzeniowe w Mostach koło Jabłonkowa (Drzewiónka) 
g) Styczeń - dzień dyktanda we wszystkich przedmiotach 
h) Luty - Karnawał 
i) Marzec - Warsztaty wielkanocne - może z Szablon III? 
j) Kwiecień - Dzień Ziemi 
k) Maj - Olimpiada Rodzin 
l) Czerwiec - wycieczki klasowe? 
Wycieczki i warsztaty edukacyjne wg zasad projektu ESF Szablony II  i Szablony III 

                                                                  
Eksterniści:  Mgr.   Grzegorz Oziębłowski– religia katolicka (kółko) 
                       Mgr.   Jan Jakub Retmaniak – religia LEKAW (kółko)  
                       Mgr.   Marek Říčan     –   religia ŚKEAW (kółko) 
                       
 
Kółka zainteresowań, działalność pozaszkolna:   
 
1. Język angielski – Monika Mitrenga kl. 1 i 2  
2. Douczanie – Irena Berbalk (w ramach projektu Szablony II do 21.12.2020) 
3. Udział uczniów w różnego rodzaju konkursach, zawodach, projektach – o ile pozwoli  
sytuacja epidemiologiczna. 
4. Korzystanie z kółek przy Centrum Wolnego Czasu Gródek 
                                         
                                                                                                                            
 Podział funkcji  
 
    Koordynator ŠVP – Mgr. Katarzyna Safak 
    ŠVP świetlicy szkolnej – Mgr. Sandra Kozak 
    Projekt Szablony II i Szablony III – Mgr. Katarzyna Şafak 
    Projekt MAP II Jablunkov – Mgr. Katarzyna Şafak 
    Projekt Owoce do szkół – Mgr. Katarzyna Şafak, Anna Jursa 



 

                                                               

    Projekt Mleko do szkół  -  Mgr. Katarzyna Şafak, Anna Jursa 
    Wychowawca do spraw wyboru zawodu – Mgr. Katarzyna Şafak 
    Szkolny prewentysta – Mgr. Katarzyna Şafak 
    Technika komputerowa – Mgr. Irena Berbalk 
    Strony internetowe www.psphradek.cz  – Mgr. Irena Berbalk 
    „Inkluze”, współpraca z PPP – Mgr. Katarzyna Şafak 
    Plastyka, gazetki, dekoracje – Mgr. Sandra Kozak 
    Biblioteka szkolna, ewidencja pomocy naukowych – Mgr. Alicja Trybuś  
    RODO (GDPR) – Ing. Kateřina Huczalová 
    Kultura – wszyscy pedagodzy  
    Sport, konkursy i zawody sportowe – Mgr. Monika Mitrenga, Mgr. Alicja Trybuś 
    Zdrowotnik – Mgr. Monika Mitrenga 
    Współpraca z MSz i organizacjami społecznymi  -  wszyscy pedagodzy 
    Współpraca z Centrum Wolnego Czasu Gródek  -  Mgr. Sandra Kozak 
     
 
                       Kierunki, projekty, współpraca, cele 2020/2021 
 
Plan pracy został opracowany na podstawie Koncepcji rozwoju szkoły na lata 2020 – 2021, 
posiedzeń Rad Pedagogicznych oraz oceny wyników  r. szk. 2019/2020.  
 
Na tej podstawie powinne być  realizowane następujące projekty i cele:  
 
  1. Dotrzymywanie zasad używania języka polskiego nie tylko na lekcjach  
  2. Rozwijanie i kształtowanie sprawności językowej poprzez konwerzację  
  3. Realizacja projektu ESF – Szablony II i Szablony III  
  4. Utrzymywanie tradycji regionalnych i rozwijanie poczucia przynależności w stosunku do 
      Śląska Cieszyńskiego i rodzimej miejscowości 
  5. Rozwijanie osobowości poszczególnych uczniów w zależności od ich możliwości 
      indywidualnych  
  6. Wspieranie  talentów, ich rozwijanie i otaczanie specjalną opieką  
  7. Rozbudzanie wrażliwości na piękno, kulturę, estetykę, udział w przedstawieniach TL 
      Bajka 
  8. Dbanie na sprawność fizyczną i kondycję uczniów, kształtowanie talentów sportowych  
  9. Przestrzeganie zasad higienicznych, troska o zdrowie i bezpieczeństwo  
10. Rozwijanie wrażliwości enwironmentalnej i poczucia odpowiedzialności każdej jednostki   
      w  stosunku do ochrony środowiska naturalnego 
11. Prowadzenie do samodzielności i odpowiedzialności  
12. Wzajemna tolerancja, koleżeńskość, przyjaźń i pomoc  
13. Udział w projektach:  „Ovoce do škol“ i „Mléko do škol“, przekonywanie do zdrowego  
      stylu życia 
14. Maksymalne wykorzystanie boiska szkolnego, przebywanie na świeżym powietrzu  
15. Odwiedzanie ciekawych miejsc, organizacja warsztatów 
16. Współpraca z przedszkolem 
17. Wspólne akcje z sąsiednią czeską szkołą (wg warunków technicznych, pogodowych i 
epidemiologicznych) 
18. Projektowe dni + ekskursje (w ramach projektu Šablony II i Szablony III) 

http://www.psphradek.cz/


 

                                                               

19. Udział w konkursach plastycznych, sportowych, muzycznych 
20. Prawidłowe dokszatałcanie pedagogów 
21. Obowiązkowy udział w nauce pływania (styczeń – marzec 2021)  
22. Udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Wolnego Czasu w Gródku 
23. Współpraca z DDM Bystrzyca i DDM Jabłonków 
24. Współpraca z MK PZKO Gródek 
25. Ścisła współpraca z Kołem MSz przy PSP Gródek 
26. Współpraca z UG Gródek 
27. Współpraca z instytucjami prowadzącymi naukę przepisów drogowych 
28. Współpraca z miejscowymi organizacjami społecznymi (Straż pożarna, Klub tenisowy) 
 
 
 
 
 

Miesięczny plan zajęć 
 
 

Wrzesień 
 
•  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  
•  Zaznajomienie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny w szkole, podczas zajęć  
   pozaszkolnych oraz drogi do i ze szkoły 
•  Aktualizacja programu nauczania – „SŁONECZNA SZKOŁA” 
•  Realizacja projektu Szablony II 
•  Projektowy Dzień jesieni – pogadanka z panem Suszką  
•  Nabór do kółek: religia, DDM-y Bystrzyca i Jabłonków, CWCz Gródek 
•  Walne Macierzy Szkolnej PSP Gródek + wybory do Rady Szkoły  
•  Dni, o których trzeba wspomnieć:    28.9. Święto Państwowe  św. Wacław  
 
Październik  
 
•  Rozpoczęcie pracy kółek zainteresowań 
            - nauka religii 
 - kółko JA  klasa 1 i 2 
•  Udział w konkursie czytelniczym "Z książką na walizkach" 
•  Spotkanie autorskie z polskim pisarzem w ramach w. w. projektu 
•  Wakacje jesienne 
•  Współpraca z Centrum Wolnego Czasu Gródek  
•  Zbiór kasztanów i żołędzi (wg zainteresowania leśniczych)– świetlica szkolna 
•  22.10.2020 - wyjazd do Marlenki PD mimo ŠD 
•  Dni o których trzeba wspomnieć: 28. 10. Święto Państwowe 
 
Listopad  
 
•  Rada pedagogiczna  
•  Wywiadówki  



 

                                                               

•  Wystawa i sprzedaż książki polskiej  
•  Przedstawienie TL Bajka 
•  Zdrowe zęby – PDŠD – pani Michalik 
•  Konkurs recytacyjny – eliminacje obwodowe 
•  Andrzejki   
•  Dni, o których trzeba wspomnieć:  1.11. Święto Zmarłych   
                                                          17.11. Święto Państwowe  
 
Grudzień 
 
•  Warsztaty bożonarodzeniowe w Mostach koło Jabłonkowa (Drzewiónka) 
•  Św. Mikołaj w szkole i przy urzędzie gminnym  
•  Produkcja życzeń świątecznych 
•  Spotkanie przy choince – wigilijki klasowe  
•  Wigilijka świetlicy szkolnej 
•  Wakacje świąteczne  
•  Uprawiamy sporty zimowe - treningi  
•  Dni, o których trzeba wspomnieć:  Święta Bożego Narodzenia  
                                                           1.1. Święto państwowe 
 
Styczeń 
 
•  Rozpoczęcie lekcji pływania 
•  Zdrowe odżywianie  - w ramach projektów Owoce do szkół/Mleko do szkół 
•  Zjazd Gwiaździsty - treningi   
•  Dzień Babci i Dziadka produkcja życzeń 
• Dzień dyktanda we wszystkich przedmiotach 
•  Rada pedagogiczna  
•  Rozdanie świadectw  -  apel półroczny – 28. 1. 2021    
•  Wakacje półroczne – 29.1.2021 
•  Dni, o których trzeba wspomnieć:  21.1.Dzień Babci  
                                                            22.1. Dzień Dziadka 
 
Luty  
   
•  Karnawał szkolny 
•  Wakacje wiosenne  24. 2.  -  1. 3. 2020 
•  Zjazd Gwiaździsty – przygotowanie kadry 
•  „Beskydská lyže” – zawody narciarskie  
•  Walentynki  -  świetlica szkolna  
•   Gry i zabawy  na śniegu – w ramach świetlicy  
 
Marzec 
 
•  Wakacje wiosenne  1.3.2020 – 7.3.2021 
•  Zjazd Gwiaździsty – data wg organizatorów 
•  Występ na UG Gródek (MDK), występ na Walnym MK PZKO 



 

                                                               

•  Teatr Lalek Bajka  
•  Topienie Marzanny – w ramach świetlicy 
•  Warsztaty wielkanocne - może z Szablon III? 
•  Dni, o których trzeba wspomnieć:  28.3. Dzień Nauczyciela   
           
Kwiecień 
 
•  Wiosenna przerwa świąteczna 1. 4. 2021 – 5.4. 2021 
•  Rada pedagogiczna, wywiadówki     
•  Udział szkoły w Biegu przez Gródek  
•  Tematyczne spotkanie z fachowcem do spraw ochrony środowiska 
•  Dni, o których trzeba wspomnieć:  22.4. Dzień Ziemi  
                                                                      
Maj 
   
•   Olimpiada Rodzin – spotkanie na boisku. 
•  Bezpiecznie na rowerze – realizacja projektu BESIP 
•  Treningi atletyczne 
•  ILA PSP – Trzyniec – termin wg organizatora 
•  Dni, o których trzeba wspomnieć:  1.5. Święto pracy 
                                                            8.5. Dzień Zwycięstwa 
                                                          26.5. Dzień Matki  
                                                              
Czerwiec 
 
•  Dzień Dziecka  
•  Rada Pedagogiczna, ocena roku szkolnego  
•  Festyn szkolny    
•  Wycieczka szkolna  
•  Turniej w piłce nożnej – wspólnie z czeską szkołą 
•  Wybór kandydatów na zdobycie plakietki gminnej  
•  Projektowy dzień w przyrodzie  
•  Uroczyste zakończenie roku szkolnego  
•  Zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa przed wakacjami  
•  Dni, o których trzeba wspomnieć:  1.6. Dzień Dziecka  
                                                   
 
Plan pracy szkoły jest dokumentem otwartym, można go rewidować i uzupełniać. Został 
uchwalony na RP dnia 26. 08. 2020. 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Mgr. Katarzyna Şafak  
                                                                                                             dyrektorka szkoły                                          


