Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/2021/2022
z dn.08.09.2021r.

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 373
im. I. J. Paderewskiego w Warszawie na rok szkolny 2021/2022.
Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
2. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2020/2021.
3. Priorytety m.st. Warszawy na rok szkolny 2021/2022.
Cele do zrealizowania
1. Podnoszenie efektów kształcenia.
2. Przygotowanie do egzaminów końcowych i do dalszego etapu edukacji.
3. Tworzenie bezpiecznych warunków pracy i atmosfery bezpieczeństwa w szkole zwłaszcza w
odniesieniu do zagrożenia covid-19. Zapobieganie wykluczeniu.
4. Kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez realizację działań ujętych w programie
wychowawczo-profilaktycznym.
5. Systematyczne realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z zastosowaniem
zalecanych warunków i form realizacji oraz nowych metod wypracowanych podczas edukacji zdalnej.
6. Podejmowanie różnych działań z zakresu doradztwa zawodowego.
Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły przyjęty Uchwałą Nr VII/2021/2022 Rady
Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 373.
Spis treści zawartych w planie
I.
Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły:
1. Dydaktyka.
2. Wychowanie i opieka.
3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku.
4. Zarządzanie i organizacja.
II.
Kalendarium szkolne.
III.
Harmonogram konkursów.
IV.
Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.
V.
Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.
VI.
Harmonogram spotkań z rodzicami.
PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
DYDAKTYKA
OdpowieTermin
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
dzialni
realizacji
1.Dokonanie analizy wyników
powołane
wrzesień
analiza wyników egzaminu
1.
egzaminu zewnętrznego 2021
zespoły
2021
zewnętrznego w
PODNOSZENIE
dokumentacji nadzoru
WYNIKÓW
pedagogicznego
NAUCZANIA
2.Opracowanie przez zespoły
przewodniczą wrzesień
plany pracy, arkusz
przedmiotowe planów pracy
cy zespołów
2021
monitorowania podstawy
uwzględniających treści podstawy przedmiotowy
programowej
programowej oraz wnioski z analiz ch
diagnoz i egzaminu zewnętrznego
2021
3. Przeprowadzenie testów
nauczyciele
wrzesień
zapisy w dziennikach,
poziomujących z j. obcych w kl.
przedmiotów 2021
analizy diagnoz
IV, VII i VIII .oraz
zdiagnozowanie obszarów do
powtórzenia w kl. IV - VIII po
kilku miesiącach zdalnego
nauczania oraz
4.Przeprowadzenie egzaminów
wyznaczeni n- grudzień
zapisy w dziennikach
próbnych kl. VIII
ele
2021
5. Dokonanie analizy wyników
liderzy
styczeń –
analiza wyników egzaminu
egzaminów próbnych.
zespołów
luty 2022
próbnego w teczce analiz
I.
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przedmiotowych
wychowawcy
kl. III

marzec
2022

p. R.Kaliszek
p. I.Wus

czerwiec
2022

7. Zorganizowanie egzaminów
zewnętrznych zgodnie z
procedurami CKE.

dyrektor

8. Systematyczne diagnozowanie
postępów uczniów przy pomocy
form określonych w WZO.

nauczyciele,
dyrektor

9. Motywowanie uczniów do
pracy.
10. Stosowanie aktywizujących
metod nauczania ze szczególnym
uwzględnieniem technik
informatycznych,
audiowizualnych, multimedialnych
i innych. Wykorzystanie platformy
edukacyjnej.
11. Objęcie szczególną opieką
dydaktyczną uczniów z
najniższymi wynikami.
12. Wspomaganie uczniów o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych
a) Opracowanie sposobów pracy z
uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
b) Opracowanie IPET
c) Indywidualizowanie pracy na
lekcji, z uwzględnieniem
możliwości i potrzeb edukacyjnych
uczniów,
d) Praca z uczniem potrzebującym
pomocy w sposób określony w
PZO,
e) Współpraca z rodzicami w
zakresie pracy z uczniem o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
f) Współpraca z Poradnią
Psychologiczną nr 4 w Warszawie
13. Wspieranie uczniów zdolnych:
a) Organizacja zajęć
pozalekcyjnych rozwijających
zainteresowania i talenty uczniów.
b) Organizowanie konkursów
przedmiotowych i innych oraz
promowanie osiągnięć uczniów.
c) Mobilizowanie uczniów do
udziału w konkursach i zawodach
sportowych we współpracy z
rodzicami uczniów,
d) Realizacja programu pracy z

nauczyciele,
dyrektor
nauczyciele,
dyrektor

24-26 maja dokumentacja zgodna z
2022
procedurami CKE, zapisy w
dziennikach, księdze
protokołów
cały rok
zapisy w dziennikach
lekcyjnych, zeszytach
przedmiotowych i zeszytach
kontaktów z rodzicami,
arkusze obserwacji
dyrektorskich i koleżeńskich
cały rok
obserwacje zajęć

6. Badanie efektów kształcenia –
sprawdzian trzecioklasisty edukacja polonistyczna,
matematyczna i przyrodnicza.
Przedmiot: język polski klasa 8c,
matematyka klasa 6a.

wszyscy
nauczyciele

analiza wyników
sprawdzianu

cały rok

obserwacje zajęć;
sprawozdania zespołów

cały rok

obserwacje , zeszyty
przedmiotowe, dzienniki
lekcyjne

plany pracy, programy
dyrektor
nauczyciele,
wychowawcy
pedagodzy i
psycholog

wrzesień
2021

zapisy w zeszytach, arkusze
hospitacji lekcji

cały rok

arkusze hospitacji lekcji

cały rok

zapisy w sprawozdaniach
wychowawców

cały rok

notatki, sprawozdania,
zapisy w protokole

wg potrzeb

dyrektor

wg
harmonogramu
liderzy
zajęć,
zespołów
konkursów
przedmiotowy i zawodów
ch
sportowych
wychowawcy,
nauczyciele
przedmiotów,

cały
rok

oferta zajęć pozalekcyjnych,
zapisy w dziennikach zajęć
pozalekcyjnych
sprawozdania w teczkach
zespołów, analizy w teczce
analiz
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uczniem uzdolnionym w ramach
projektu Wars i Sawa
14. Pomoc w wyrównywaniu
różnic
programowych
i
uzupełnianiu zaległości przez
uczniów cudzoziemców.
15.Systematyczne, zgodne z WZO
ocenianie
uczniów
przez
nauczycieli.
Systematyczne
stosowanie elementów oceniania
kształtującego.
16. Monitorowanie systematycznej
realizacji
nowej
podstawy
programowej.
17.Gromadzenie
w
bibliotece
szkolnej książek i materiałów
niezbędnych
dla
uczestników
olimpiad, konkursów.
18. Realizacja działań
zainicjowanych przez uczniów w
ramach realizacji projektów
edukacyjnych, działalności SU
oraz wolontariatu szkolnego.
19. Przeprowadzenie warsztatów
dotyczących skutecznego uczenia
się.

wszyscy
nauczyciele
nauczyciele
przedmiotów,
pedagog,
psycholog
nauczyciele

cały
rok
na bieżąco

cały rok

dzienniki lekcyjne, arkusze
obserwacji

dyrektor,
wicedyrektor

cały rok

dzienniki lekcyjne

dyrektor,
opiekunowie
kół,
nauczyciele
biblioteki
opiekunowie
projektów,
SU,
wolontariatu

cały rok

dokumentacja
biblioteki

cały rok

teczka projektów,
sprawozdania z pacy SU i
wolontariatu

pedagog,
psycholog

zgodnie z
planem
pracy
pedagoga/
psychologa
wg planu
wycieczek

zapisy w dziennikach
lekcyjnych, sprawozdania

20.Organizowanie wycieczek
nauczyciele,
edukacyjnych i zajęć w terenie lub liderzy
z wykorzystaniem spacerów
zespołów
wirtualnych.
21. Podejmowanie działań
n-ele angliści cały rok
zmierzających do wzrostu
uczący w
kompetencji językowych uczniów klasach IVz języka angielskiego. Kontynuacja VIII
innowacji pedagogicznej.
WYCHOWANIE I OPIEKA
Zadanie
1.
ZAPEWNIENIE
UCZNIOM
BEZPIECZEŃSTWA

Formy realizacji
1.Wzmocnienie współpracy z
Policją i Sądem Rodzinnym w
zakresie realizacji obowiązku
szkolnego.
2.Systematyczna kontrola
frekwencji uczniów na zajęciach.
3.Stosowanie procedur dotyczących
realizacji obowiązku szkolnego.
4. Aktywne pełnienie dyżurów.

dokumentacja n-li

i

zbiory

zapisy w dziennikach, karty
wycieczek

zapisy w dziennikach,
sprawozdania z pracy

Odpowiedzialni
pedagog,
dyrektor

Termin
realizacji
cały rok

Sposób
dokumentowania
pisma, notatki

nauczyciele,
wychowawcy

cały rok

dzienniki lekcyjne,

wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog
n-le zgodnie z
planem

cały rok

zapisy w dziennikach i
zeszytach kontaktów

cały rok

arkusz obserwacji
dyżurów
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5. Zapewnienie opieki i
bezpieczeństwa:
a) przed i po zajęciach szkolnych,
b) podczas wycieczek i zajęć poza
szkołą,
c) w czasie imprez szkolnych.
6. Stały monitoring szkoły.
7. Zapoznanie uczniów z
obowiązującymi w szkole
procedurami, zasadami bhp i
udzielania pierwszej pomocy.
8. Zapoznanie z procedurami
postępowania w razie
zagrożenia zewnętrznego i
wewnętrznego.
9. Dbanie o przestrzeganie procedur
postępowania dotyczących
zagrożenia zakażeniem
koronawirusem
10. Eliminowanie zachowań
negatywnych (w tym
przeciwdziałanie zachowaniom
agresywnym).
11.Zapewnienie pierwszej pomocy
przedmedycznej na terenie szkoły.
12. Realizacja działań
profilaktycznych związanych z
bezpiecznym korzystaniem z
Internetu oraz bezpieczeństwem w
mediach społecznościowych.
2. ZWIĘKSZENIE 1.Realizacja programu
SKUTECZNOŚCI wychowawczo - profilaktycznego
ODDZIAŁYWAŃ szkoły.
WYCHOWAWCZYCH
2.Realizacja treści wychowania
patriotycznego i obywatelskiego
podczas:
a) zajęć edukacyjnych;
b) apeli i uroczystości szkolnych,
c) udziału w imprezach
środowiskowych.
3.Propagowanie i przestrzeganie
praw ucznia oraz konsekwentne
egzekwowanie jego obowiązków.
4. Systematyczna współpraca z
rodzicami uczniów przejawiających
trudności wychowawcze
5.Prowadzenie diagnozy stanu
psychofizycznego uczniów po
długotrwałej pracy zdalnej oraz
potrzeb wychowaczoprofilaktycznych.
6.Konsekwentne reagowanie i
stosowanie procedur postępowania
w stosunku do uczniów
stwarzających zagrożenie dla innych
i łamiących regulamin szkolny.

wychowawcy
świetlicy
nauczycieleorganizatorzy
dyskotek,
wycieczek,
sekretarz
szkoły
wychowawcy,
pielęgniarka,
nauczyciel edb

dzienniki świetlicy
wg planów
pracy

dziennik zajęć biblioteki

cały rok

karty wycieczki
sprawozdania, protokoły
zapis kamer

wrzesień
2021 i w
razie
potrzeb
cały rok

zapisy w dziennikach

dyrektor,
wychowawcy,
nauczyciele

wrzesień
2021

zapisy w dziennikach,
pliki szkoły

dyrekcja
wychowawcy
nauczyciele

cały rok

dokumentacja
wychowawców,
pedagogów

pielęgniarka,
dyrekcja,
nauczyciele

cały rok

pedagog,
wychowawcy,
edukatorzy
zewnętrzni

cały rok

dokumentacja
pielęgniarki,
dokumentacja wypadków,
analizy
zapisy w dziennikach,
dokumentacja pedagogia
szkolnego

wszyscy
nauczyciele

cały rok

wszyscy
nauczyciele

wg
tematyki
zajęć i
harmonogramu
imprez

wszyscy
nauczyciele,
dyrektor
wszyscy
nauczyciele,
wychowawcy
wychowawcy
pedagodzy

cały rok

zapisy w zeszytach
kontaktów i dziennikach

cały rok

zapisy w zeszytach
kontaktów i dziennikach

wrzesień
2020 i
zgodnie z
zapisami w
PW-P
cały rok

ankiety, wyniki analiz

nauczyciel edb

wszyscy
nauczyciele,
pedagodzy

zapisy w dziennikach

zapisy w dziennikach
teczkach wychowawcy,
teczce zespołu
pedagogiczno psychologicznego
zapisy w dziennikach

notatki służbowe, notatki
wychowawcy, pedagoga
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7.Objęcie uczniów przejawiających
zaburzenia w zachowaniu
szczególna opieką psychologicznopedagogiczną.
8.Omawianie problematyki agresji i
przemocy wśród uczniów, kultury
osobistej oraz odpowiedzialności za
zachowanie oraz bezpiecznego
poruszania
się
w
mediach
społecznościowych.
Udzielanie
uczniom pomocy w eliminowaniu
napięć psychicznych narastających
na tle niepowodzeń szkolnych oraz
trudności
w
kontaktach
z
rówieśnikami.
9.Współpraca z pielęgniarką szkolną
i zaproszonymi specjalistami w
ramach edukacji zdrowotnej
uczniów.
10. Rozwijanie empatii i aktywności
społecznej m. in. poprzez
prowadzenie działań
wolontariackich.
11. Włączanie uczniów do
selektywnej zbiórki odpadów i
innych działań proekologicznych.
Zwrócenie uwagi konsekwencje na
zmian klimatycznych.

wychowawcy
pedagog,
zespół wychowawczy
nauczyciele,
wychowawcy
pedagog,
psycholog

cały rok

dokumentacja pedagoga,
wychowawcy

cały rok

Program wychowawczoprofilaktyczny klasy,
tematyka godzin
wychowawczych, zajęcia
z elementami socjoterapii,
rozmowy z pedagogiem

wychowawcy,
nauczyciele wf

cały rok

zapisy w dziennikach

opiekunowie
cały rok
SU i
wolontariatu,
wychowawcy
pedagog
wychowawcy, cały rok
n-ele
przedmiotów
przyrodniczych
, kierownik
gospodarczy
wszyscy
cały rok
nauczyciele

12. Kontrola przestrzegania zakazu
korzystania w szkole z telefonów
komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych.
3.
1. Otoczenie opieką socjalną
wychowawcy, cały rok
PROWADZENIE uczniów z rodzin z trudną sytuacją
pedagog,
DZIAŁALNOŚCI materialną.
dyrektor
OPIEKUŃCZEJ. 2.Zapewnienie opieki uczniom,
dyrektor,
cały rok
którzy nie uczęszczają na zajęcia
nauczyciele
religii, wdż, wf, drugiego języka
biblioteki
obcego.
3. Zapewnienie opieki świetlicowej wychowawcy
cały rok
uczniom z kl. I, II i III przed i po
świetlicy
zajęciach lekcyjnych.
FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU
Zadanie

Formy realizacji

1.
AKTYWIZACJA
RODZICÓW DO
UDZIAŁU W
ŻYCIU SZKOŁY

1.Współpraca w zakresie nauczania
i wychowania poprzez pomoc w
realizacji celów określonych przez
szkołę oraz opiniowanie pracy
szkoły.
2. Mobilizowanie rodziców do
udziału w zebraniach,
konsultacjach, itp. oraz w
organizacji życia poszczególnych
klas.
3.Wspomaganie finansowe szkoły
przez rodziców.
4.Zorganizowanie mikołajkowej
akcji charytatywnej dla rodzin z

dokumentacja SU,
wolontariatu,
wychowawców, pedagoga

obserwacje, sprawozdania

zapisy w dziennikach

dokumentacja
wychowawcy, pedagoga
dokumentacja nauczycieli
bibliotekarzy

dokumentacja nauczycieli
świetlicy

odpowiedzialni
wychowawcy

Termin
realizacji
cały rok

Sposób
dokumentowania
protokoły zebrań z
rodzicami

wychowawcy

cały rok

zapisy w dziennikach,
sprawozdania
wychowawców

Rada
Rodziców
opiekun
wolontariatu

cały rok

protokoły, sprawozdania

grudzień
2021

dokumentacja
wolontariatu
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trudna sytuacją materialną.
5. Angażowanie rodziców do
udziału w festynach,
uroczystościach, akcjach
organizowanych na terenie szkoły.
1. Prowadzenie kroniki szkoły.
2. PROMOCJA 2. Uaktualnienie folderu, ulotek i
SZKOŁY
prezentacji o szkole.

3. Modyfikowanie i wzbogacanie
strony internetowej. Promowanie
szkoły na Facebooku.
4. Reprezentowanie szkoły na
konkursach, w zawodach
sportowych.
5. Udział w imprezach
środowiskowych, w tym udział
pocztu sztandarowego w
uroczystościach rocznicowych na
terenie miasta.
6. Promocja szkoły poprzez
działania wolontariatu.
7. Przygotowanie oferty i
prezentacja szkoły w „Dniu
otwartym” dla przedszkoli i innych
szkół podstawowych.
8. Współpraca ze szkołami
wyższymi - prowadzenie praktyk
studenckich przez nauczycieli.
1. Dalsza współpraca:
3.
a) w zakresie wychowania ze
WSPÓŁPRACA Strażą Miejską, Policją, Sądem
Z
Rejonowym, Kuratorami,
INSTYTUCJAM b) w zakresie krzewienia
I
właściwych postaw z Hospicjum
WSPIERAJĄCY Domowym Księży Marianów,
MI ZADANIA
Fundacją Nasz Dom,
SZKOŁY
Stowarzyszeniem Dom-RodzinaCzłowiek i innymi.
c) w zakresie kulturalno –
oświatowym z CPK, Muzeum,
Muzeum Żydów Polskich,
Towarzystwem Przyjaciół
Warszawy, Filharmonią
Warszawską, Fundacją Szkoła
Rocka itp.
d) w zakresie promocji czytelnictwa
Czytelnictwa - Bibliotekami,
autorami książek, wydawnictwami

wychowawcy

cały rok

kronika, strona
internetowa szkoły

wyznaczeni n- na bieżąco
le
II półrocze
nauczyciele
2021/2022
informatyki,
dyrekcja
szkoły
p. M. Lesińska na bieżąco
– Wardawy p.
A. Chudyński
A.Wysocka
nauczyciele
wg harmonogramów

kronika

nauczyciele,
opiekun
pocztu

wg
ustalonych
terminów

zapisy w dziennikach,
teczkach

opiekunowie
wolontariatu
powołany
zespół

cały rok

dokumentacja
wolontariatu
kronika szkoły, strona
internetowa

dyrekcja,
opiekunowie
praktyk
Pedagodzy i
psycholog,
wychowawcy

cały rok

dokumentacja praktyk

wg potrzeb

sprawozdania z pracy

opiekunowie
wolontariatu,
SU

wg potrzeb

nauczyciele,
pedagodzy

wg potrzeb

nauczyciele
biblioteki,
poloniści,
wychowawcy
nauczyciele
wf

cały rok

luty 2022r.

folder, ulotki, prezentacja.

strona internetowa
szkolny profil na FB
zgłoszenia, wyniki

e) w zakresie sportu i rekreacji z
wg potrzeb
OSiR, Dzielnicowym Związkiem
Sportowym
2. Pozyskiwanie nowych partnerów dyrektor
cały rok
szkoły.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
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Zadanie

1. PLANOWANIE
PRACY SZKOŁY

Formy realizacji

odpowiedzialni

1.Tworzenie arkusza
organizacyjnego.
2.Tworzenie zestawów:
programów i podręczników..
3. Tworzenie tygodniowego planu
zajęć zgodnie z zasadami BHP.

dyrektor

4. Tworzenie planu dyżurów
nauczycieli.

powołany
zespół, dyrektor

5. Opracowanie planu pracy
szkoły.
6.Tworzenie planów pracy
zespołów działających w szkole.
7. Tworzenie planu pracy SU.

dyrektor, rada
pedagogiczna
liderzy
zespołów
przewodnicząca
i opiekun SU,
przewodniczący
RR
rada pedagog.

8.Tworzenie planu pracy Rady
Rodziców.
9.Tworzenie kalendarza imprez.

dyrektor,
nauczyciele
powołany
zespół, dyrektor

Termin
realizacji
IX.2021r.;
IV.2022r.
czerwiec
2022
sierpień
2021
styczeń 2022
wrzesień
2021 i na
bieżąco
sierpień/wrz
esień 2021
wrzesień
2021
wrzesień
2021
wrzesień
2021
sierpień/wrz
esień 2021
wrzesień
2021

10.Planowanie wyjść i wycieczek szkolnych,
wychowawcy,
w tym
wycieczek edukacyjnych.
nauczyciele
(jeśli sytuacja epidemiczna na to
pozwoli)
1. Opracowanie tekstu
powołany
na bieżąco
ujednoliconego Statutu Szkoły.
zespół
po zmianie
przepisów
2. AKTUALIZACJA
PODSTAWOWYCH 2. Wprowadzenie zmian w innych powołane
VIIIDOKUMENTÓW
dokumentach szkoły
zespoły
IX.2021r. i
SZKOŁY
w razie
potrzeb
3.Opracowanie programu
powołany
wrzesień
profilaktyczno – wychowawczego zespół
2021
szkoły zgodnie z potrzebami
szkoły.
4.Zapoznawanie uczniów i ich
wychowawcy
na bieżąco
rodziców z nowymi lub
zmodyfikowanymi dokumentami

3.
DOSKONALENIE
SPRAWNOŚCI
ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY
POPRZEZ
WŁAŚCIWĄ
WSPÓŁPRACĘ
ZESPOŁÓW.
3. 4. ZAPEWNIENIE
DOSTĘPU DO
DOKUMENTÓW
PRAWA
WEWNĄTRZSZKOLNEGO I
PRAWA
OŚWIATOWEGO

1. Realizowanie zadań i
kompetencji przez wszystkie
organy szkoły.

przewodniczący cały rok
RP, RR, SU

2. Dbanie o szybki obieg
informacji w szkole.

przewodniczący cały rok
RP, RR, SU

1. Szkolenia Rady Pedagogicznej z dyrektor
zakresu prawa oświatowego,
2. Tematyczne szkolenia dla
dyrektor
wszystkich pracowników szkoły.
3. Udostępnianie aktów prawa
dyrektor
wewnątrzszkolnego i prawa
oświatowego w bibliotece oraz
zamieszczanie najważniejszych
dokumentów na stronie

Sposób
dokumentowania
arkusz organizacyjny
zestaw programów i
podręczników
tygodniowy plan zajęć,
zapisy w dziennikach
plan dyżurów
określone dokumenty
plany pracy zespołów w
teczkach
plan pracy SU
plan pracy RR
kalendarz imprez
harmonogram
wycieczek
statut , uchwała RP,
protokół
treść dokumentów,
uchwała RP, protokół

program profilaktyczno
– wychowawczy szkoły,
uchwała RP, protokół
zapisy w dziennikach,
protokoły z zebrań z
rodzicami, informacje
na stronie internetowej
szkoły
sprawozdania

sprawozdania

wg potrzeb

protokoły

wg potrzeb

notatki służbowe,
protokoły
strona www,
segregatory w bibliotece

wg potrzeb
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internetowej szkoły.
1. Powołanie zespołów, liderów i
koordynatorów poszczególnych
5. WEWNĘTRZNY zadań w celu poczucia
współodpowiedzialności za efekty
NADZÓR
PEDAGOGICZNY działalności szkoły.
2. Uświadomienie uprawnień i
odpowiedzialności za wykonanie
powierzonych zadań członkom
Rady Pedagogicznej.
3.Prowadzenie kontroli stałych i w
wyznaczonych obszarach.

dyrektor

wrzesień
2021

protokoły RP

dyrektor

wrzesień
2021

protokoły RP

dyrektor,
wicedyrektor

wg planu
nadzoru

Protokoły kontroli

zgodnie z
procedurą
zgodnie z
procedurą

plany
rozwoju/sprawozdania
plany
rozwoju/sprawozdania

1.Realizacja planów rozwoju
zawodowego nauczycieli.
6 DOSKONALENIE2.Zdobywanie kolejnych stopni
ZAWODOWE
awansu zawodowego przez
NAUCZYCIELI
nauczycieli.

opiekunowie
stażu, dyrektor
dyrektor,
opiekunowie
stażu
3.Rozpoznanie potrzeb nauczycieli z-ca dyrektora
w zakresie doskonalenia
zawodowego oraz opracowanie
planu WDN.
4.Prowadzenie szkoleń dla
lider WDN
nauczycieli w ramach WDN.
5. Dzielenie się wiedzą w ramach
zespołów.

8

6.Udział nauczycieli w
zewnętrznych formach
doskonalenia zawodowego.
7. Dokonywanie oceny pracy
nauczycieli.
1. Przygotowanie budynku szkoły
do bezpiecznego korzystania z
7. DZIAŁANIA
niego przez uczniów i
ZMIERZAJĄCE DOpracowników.
ZAPEWNIENIA
2. Dokonanie w miarę posiadanych
BEZPIECZEŃSTWAśrodków niezbędnych napraw i
I HIGIENY PRACY. remontów.
3. Starania o przeprowadzenie
remontu mieszkań lokatorskich dla
potrzeb szkoły.
1. Ciągłe poszerzanie bazy
8.ROZSZERZAdydaktycznej i materialnej
NIE I
placówki poprzez:
UNOWOCZEŚa) podejmowanie działań mających
NIANIE BAZY.
na celu pozyskanie sponsorów,
b) zakup pomocy dydaktycznych
w miarę posiadanych środków
finansowych,
c) zakup nowych pozycji do
biblioteki szkolnej,
d) zakup edukacyjnych programów
multimedialnych i sprzętu,
e) zakup wyposażenia i pomocy do
świetlicy szkolnej i sal lekcyjnych
2. Dbałość o bezpieczeństwo
informatyczne i bezpieczeństwo
danych osobowych.

Sierpień/wrz ankieta, plan
esień 2021
zgodnie z
harmonogra
mem
wg terminów
ustalonych
przez zespół
zgodnie z
terminami

protokół

dyrektor

wg planów

karty oceny pracy

dyrektor
organ
prowadzący

wrzesień
2021 i na
bieżąco

protokół przeglądu

dyrektor,
kierownik
gospodarczy
dyrektor,
kierownik
gospodarczy,

na bieżąco

dokumentacja remontów

na bieżąco

pisma składane do
organu prowadzącego

dyrektor,

wg potrzeb,
cały rok

księgi inwentarzowe i
wyposażenia

liderzy
zespołów
z-ca dyrektora

scenariusze lekcji
otwartych, referaty, itp.
w teczkach zespołów
sprawozdanie z
funkcjonowania WDN

przewodniczący
RR,

bibliotekarz

dyrektor, n-ele
świetlicy
kierownik
gospodarczy,
administratorzy
danych

rok szkolny
cały rok

dokumentacja
przeglądów, księgi
inwentarzowe
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3. Doposażenie sal lekcyjnych w
brakujące pomoce i wyposażenie.

II.

dyrektor,
kierownik
gospodarczy,

w miarę
posiadanych
środków

dokumentacja
kierownika
gospodarczego

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Termin

30 sierpnia i 8 września 2021r
1 września 2021r.
2 – 17 września 2021r.
2 – 10 września 2021r.
2/3 tydzień września 2021r.
do 30 września 2021r.
do 30 września 2021r
do 30 września 2021r.

do 15 października 2021r.
do 22 października 2021r.
11 listopada 2021r.
12 listopada 2021r.
do 30 listopada 2021r.
do 30 listopada 2021r.
grudzień 2021r.
20-23 grudnia 2021 r.
23 – 31 grudnia 2021 r.
1 stycznia 2022r.
6 stycznia 2022r.
7 stycznia 2022r.
21 stycznia 2022r.
31 stycznia – 11 luty 2022r.
marzec 2022r.
14-19 kwietnia 2022r.
od marca 2022r.
2 maja 2022r.
3 maja 2022r.
czerwiec 2022r.
24-26 maja 2022r.
24-26 maja 2022r.
13-15 czerwca 2022r.
do 15 czerwca 2022r.
16 czerwca 2022r.
24 czerwca 2022r.
Od 1 do 7 lipca 2022r.
8 lipca 2022r.
od 25 czerwca do 31 sierpnia

Zadanie
Zebrania informacyjne z rodzicami. Zapoznanie z procedurami obowiązującymi
w szkole w związku z zagrożeniem COVID-19.
Rozpoczęcie roku szkolnego
Przeprowadzenie w klasach IV-VIII diagnozy po kilku miesiącach zdalnego
nauczania oraz testów poziomujących z j. angielskiego w kl. IV i VII
Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi (na pierwszych lekcjach).
Udział w uroczystościach dzielnicowych związanych z II wojną światową i
innymi wydarzeniami historycznymi.
Opracowanie IPET-ów
Opracowanie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
Złożenie przez rodziców uczniów VIII pisemnych deklaracji, z którego języka
obcego dziecko będzie zdawało egzamin.
Złożenie przez rodziców uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
opinii PPP o dostosowaniu warunków i form egzaminu do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
Przegląd szkoły pod katem przygotowania do sezonu zimowego.
Święto niepodległości. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. (na podst. Rozporządzenia MEN w
sprawie organizacji roku szkolnego)
Próbna ewakuacja szkoły
Zgłoszenie w SIOEO listy uczniów przystępujących do egzaminu
ośmioklasisty.
Próbne egzaminy.
Wigilia szkolna/wigilie klasowe.
Zimowa przerwa świąteczna.
Nowy Rok. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Święto Trzech Króli. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. (na podst. Rozporządzenia MEN w
sprawie organizacji roku szkolnego)
Zakończenie pierwszego półrocza.
Ferie zimowe.
Rekolekcje.
Wiosenna przerwa świąteczna.
Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. (na podst. Rozporządzenia MEN w
sprawie organizacji roku szkolnego)
Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Test predyspozycji językowych do oddziałów dwujęzycznych klas VII w r. szk.
2022/2023
Egzaminy ośmioklasisty – termin główny.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów
klas I - VII (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku
szkolnego)
Dodatkowy termin egzaminów ósmoklasisty
Podanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu podręczników,
obowiązujących w r. szk. 2022/2023.
Boże Ciało. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Odebranie z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach
egzaminów ósmoklasisty
Wydanie zdającym zaświadczeń o wynikach egzaminu
Ferie letnie.
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2022 r.
czerwiec/ lipiec 2022r.
22 – 26 sierpnia 2022r.
III.
l.p.
1.
2.
3.
4.

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych oraz rekrutacja uzupełniająca SP-373.
Egzaminy poprawkowe.

HARMONOGRAM KONKURSÓW
Nazwa konkursu
Konkursy przedmiotowe.

termin
terminy ust. przez KO

Odpowiedzialny
powołane przez dyrektora komisje

Olimpiada Matematyczna Juniorów

terminy ustalone przez
organizatora
cały rok zgodnie z
planem

M. Pryczek

Zawody sportowe.
Promocja czytelnictwa:
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
– czytanie wybranych fragmentów
utworów przez radiowęzeł
- 100. rocznica urodzin Stanisława Lema –
konkurs literacko - plastyczny
- konkurs literacki lub literacko –
plastyczny „Moje spotkanie z książką”
- prezentacje ciekawych książek

29 listopada 2021

p. Kaliszek, p. Krzyżanowska

październik 2021

p. Oleasz

marzec/kwiecień 2022
cały rok
kwiecień 2022

- konkurs na najlepsze przebranie w
kostium bohatera literackiego w czasie I.
Dnia Wiosny
- akcja „Młodzież czyta dzieciom”
5.
6.
7.
8.
9.

Szkolny Konkurs Dwujęzyczny niemiecko
-angielski - edycja jesienna i wiosenna
Szkolny Konkurs języka niemieckiego
“Kartka z wakacji”
Alfik matematyczny
Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o
społeczeństwie
Konkurs informatyczny Logia.

cały rok
październik 2021,
kwiecień 2022
wrzesień 2021
termin wyznaczony
przez organizatora
termin wyznaczony
przez organizatora
1.

zaproszenie do zewnętrznego konkursu
logiczno-informatyczno-matematycznego
INSTALOGIK
10.
11.
12.

Ogólnopolski Konkurs STYPENDIADA
WCZESNOSZKOLNA
Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego”
Szkolny konkurs wiedzy „Poznaj Europę”

16.

43. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II –
słuchowisko
konkurs angielsko- plastyczny "Słowowizualizacja, jak lepiej zapamiętać
znaczenie słów?"
IV Diecezjalny Międzyszkolny Konkurs
Kolęd
Konkurs biblijny „Hieronymus”

17.

Konkurs plastyczny „Moja zabawka”

18.

Konkurs matematyczny „Olimpus”
Konkurs matematyczny „Albus”

19.

Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur”.

13.
14.

15.

n-ele wychowania fizycznego

etap - listopad

etap - październik
grudzień 2021
I półrocze

nauczyciele poloniści
p. Imasz
nauczyciele poloniści
nauczyciele bibliotekarze
p. Fajdek

p. Kaliszek
Elżbieta Sakwarelidze
Elżbieta Sakwarelidze
p. Katarzyna Stokowska
p. Barbara Wilkołaska
M. Wardawy
M. Ostowicz

M. Wardawy
M. Ostowicz
Z.Oryga, A.Andruszkiewicz,R.
Spałek
p. Fajdek

kwiecień/maj 2022

p. Wilkołaska

październik 2021

p. M.Sznabel

listopad 2021
grudzień 2021/styczeń
2022
styczeń/luty 2022
II półrocze
termin wyznaczony
przez organizatora
marzec 2022

p. Bożena Imasz
p. Anna Wysocka
p. Ościłowicz, p. I.Sznabel
p. M.Sznabel
A. Ignaciuk, A. Barańska, B. Imasz,
M. Ostowicz, M. Gałkowska
“Olimpusek- sesja wiosen. kl. 1-3”M.Milewska, A. Andruszkiewicz
M. Pryczek
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dzielnicowy konkurs „Rozwiń talent”
Konkurs plastyczny ”Kapelusz Pani
Wiosny”
Konkurs plastyczny “Idzie, idzie pani
Jesień”
Konkurs plastyczny “Paderewski na
plakacie
Konkurs plastyczny “Granice”

n-ele poloniści
p. Imasz, p. Sznabel
Marta Binder, J. Czacharowska

marzec 2022
marzec 2022
październik 2021
listopad 2021

Joanna Budna, M.Mikos,
M.Ignaczewska, A.Andruszkiewicz
K. Chudzik, M. Milewska

grudzień 2021

A. Ignaciuk, A. Barańska,

Konkurs plastyczny “Świąteczne
drzewko”
Konkurs plastyczny “Bezpieczne zimowe
zabawy”
Konkurs plastyczny “Mój przyjaciel kot”

M.Gałkowska

styczeń/luty 2022

Konkurs plastyczny “Malowane wierszyki
ćwiczące języki”
Konkurs plastyczny “Ekologia na muralu”

marzec/ kwiecień 2022

grudzień 2021

luty 2022

kwiecień 2022

Szkolny Turniej Tańca
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

marzec 2022
Konkurs plastyczny
“Obraz mojej Warszawy”
Konkurs plastyczny “Mój miś”
Konkurs plastyczny “Moja wizja Europy”
Konkurs plastyczny “Pisanki, kraszanki,
jajka malowane…” Promocja talentów
Turniej Zawodów m. st. Warszawy
VIII Warszawski Konkurs wiedzy o
zawodach „Mój wymarzony zawód”
Olimpiada Języka Angielskiego szkół
podstawowych edycja 2020/2021
Ogólnopolski Konkurs Wczesnoszkolny
ZUCH - Eduakcja polonistyczna,
Edukacja matematyczna
Konkurs matematyczny ORZEŁ

październik 2021
listopad 2021

Agnieszka Sznabel
A.Zaremba, E.Budzińska,
K.Miodek
A.Zaremba, E. Budzińska, K.
Miodek, Marta Binder
A.Ignaciuk, A. Barańska,
M.Gałkowska
klasy 1-3 p. J.Czacharowska, A.
Sznabel
klasy 4-8 nauczyciele W-F
Bożena Imasz
K. K-Jancewicz
J. Czacharowska, K. K-Jancewicz
A.Ignaciuk, A. Barańska,
M.Gałkowska
Agnieszka Sznabel, M. Binder
Bożena Imasz, M.Gałkowska
M. Ostowicz
M. Ostowicz

maj 2022
czerwiec 2022
marzec 2022
grudzień2021czerwiec2022
październik 2021

edycja roczna/ maj 2022

A. Wysocka
Z. Oryga, A. Andruszkiewicz, R.
Spałek

II półrocze

p. J. Budna, p.M. Mikos i p. M
Ignaczewska
Konkurs pięknego czytania kl II i III
marzec/kwiecień 2022
B. Gaweł, J. Budna, A. Sznabel, M.
40.
Binder
Konkurs recytatorski „Warszawska
marzec 2022
J. Czacharowska, A. Sznabel, A.
41.
Syrenka”
Zaremba
Konkurs ortograficzny dla klas 3
maj 2022
M. Mikos, M. Ignaczewska, M
42.
Binder
Konkurs czytania ze zrozumieniem dla
listopad 2021
M. Mikos, M. Ignaczewska, M.
43.
klas 3
Binder
44. Konkurs geograficzny Olimpus
edycja wiosenna
Beata Kowalczyk
Konkurs piosenki o Warszawie
kwiecień-maj 2022
M. Ostrzyniewska, G. Urbanowska,
45.
“Warszawa da się lubić”
I.Sznabel. M. Sznabel, A.Sznabel
Oprócz w/w konkurów w szkole mogą być przeprowadzane za zgodą dyrektora inne konkursy, zgodnie z
napływającą ofertą.
Konkursy szkolne wymagają opracowania regulaminu i złożenia ich u dyrektora. Z każdego przeprowadzonego
konkursu należy sporządzić protokół i dostarczyć do dyrektora.
IV.
HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
39.

l.p.
1

tematyka
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

data
01.09.2021r.
(środa)

odpowiedzialni
wychowawcy
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2

Europejski Dzień Języków

3

Wybory do Samorządu Szkolnego

5

Dzień Papieski

6

8

Dzień Edukacji Narodowej.
Pasowanie na ucznia kl. I.
Święto Patrona. 160 rocznica urodzin I. J.
Paderewskiego
101. rocznica Odzyskania przez Polskę
Niepodległości
Koncert pieśni legionowych i
patriotycznych dla klas 0-3
Międzynarodowy Dzień Tolerancji

9

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

10

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

11

Jasełka szkolne.
Koncert kolęd i piosenek świątecznych
Wigilie klasowe.
Bal karnawałowy kl. 0-IV

7

12

24.09.2021r.
(piątek)
24.09. 2021r.
(piątek)
11.10.2021r.
(poniedziałek)
14.10.2021r.
(czwartek)
5.11.2021r.
(piątek)

listopad 2021
15.11.2021r.
(poniedziałek)
3.12.2021r.
(piątek)
9.12.2021r.
(czwartek)
20-22.12. 2021r.
(pon.-śr.)
II.2022r.

16

Dzień bezpiecznego Internetu
Dzień otwarty dla kandydatów i ich
rodziców.
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

17

Dzień Ziemi

18

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

4.05.2022r.
(środa)

19

Święto Saskiej Kępy.

maj 2022r.

20

Dzień Europy

21
22

Lokalny Festyn Wiosenny. Festiwal
talentów. Spektakle w j. angielskim
81 rocznica śmierci I. J. Paderewskiego

23

Zabawa pożegnalna klas VIII

24

Zakończenie szkoły przez klasy VIII

25

Zakończenie roku szkolnego
kl. VI - VII

26

Zakończenie roku szkolnego
kl. IV-V

27

Zakończenie roku szkolnego
kl. I-II

13
15

02. 2022r.
02/03.2022r.
12.04.2022r.
(wtorek)
19.04.2022r.
(wtorek)

9 maj 2022r.
(poniedziałek)
10.06.2022r.
(piątek)
16.06 2022r.
(czwartek)
17.06.2022r.
(piątek)
24.06.2022r.
(czwartek)
g.15.30
24.06.2022r.
(piątek)
g.9.00
24.06.2022r.
(piątek)
g.10.30
24.06.2022r.
(piątek)
g.12.00

p. Anna Zalewska
p. K. Fijałkowska
p. Elżbieta Sakwarelidze
p. Dorota Fajdek, M. Gałkowska
p. Łukasz Mrozek
Z. Oryga, A. Andruszkiewicz, R. Spałek
p. Renata Kaliszek, p. Jacek Biczyk, p. Teresa
Brewińska

A. Sznabel, I. Sznabel, M. Binder
J. Budna, M. Mikos, M. Ignaczewska
Elżbieta Sakwarelidze
A. Ignaciuk, A. Barańska, M. Gałkowska,
Barbara Wilkołaska, M. Pyrgiel
A. Sznabel, p. Marta Binder
M. Milewska, K. Chudzik, A.
Andruszkiewicz, A. Sznabel, p.
Dobrowolska, p.Oleasz, p. Litwiniuk
A. Ratajczyk, M. Lisiak, M. Wardawy
B. Kowalczyk, K. K-Jancewicz, E.
Markiewicz, M. Sikora
M. Ostrzyniewska, G. Urbanowska
A. Sznabel, J. Budna, M. Mikos, A.
Wesołowska, K. Stokowska, B. Kowalczyk,
A. Andruszkiewicz
K. Chudzik (kl. I-III)
Barbara Wilkołaska
K.Stokowska, M. Stawiarz, A. Kępa, M.
Sikora, E. Markiewicz, A. Wesołowska,
Barbara Dobrowolska, Tomasz Litwiniuk
K. K-Jancewicz, A. Ignaciuk, A. Barańska, M.
Gałkowska, Barbara Wilkołaska, M.Pyrgiel
Rada Rodziców, koordynator Anna
Kowalczyk
p. Barbara Bolesta
rodzice i wychowawcy klas VIII
p. I. Sznabel - prowadzenie
p. D. Fajdek – część artystyczna
p. Ireneusz Urbaniak – poczet sztandarowy
p. M. Stawiarz - prowadzenie
p. Gałkowska – część artystyczna
p. B. Dobrowolska – poczet sztandarowy
p. Wysocka – prowadzenie
p. Oleasz – część artystyczna
p. Tomasz Litwiniuk - poczet sztandarowy
p. Renata Spałek – prowadzenie
p. M. Milewska– część artystyczna
p. R. Szumowski – poczet sztandarowy
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Zakończenie roku szkolnego
kl. III

24.06.2022r.
(piątek)
g.13.30

p. M. Mikos – prowadzenie
p. A. Sznabel, K .Stokowska – część artys.
p. R. Szumowski – poczet sztandarowy

Realizacja programów, udział w akcjach, projektach:
1.
VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA (cały rok.) – koordynatorzy – n-le biblioteki,
realizatorzy wszyscy nauczyciele
2.
PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH „WARS i SAWA” (cały rok)
– koordynator p. M.Lisiak, realizatorzy wszyscy nauczyciele
3.
TRZYMAJ FORMĘ (cały rok) – p. R.Szumowski
4.
WIEM CO JEM! (cały rok w kl. II) – wychowawcy klas II
5.
ZBIERAJ BATERIE! (cały rok) – p. B.Kowalczyk
6.
WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK! – p. B.Krzyżanowska
7.
WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ (cały rok w oddziale przedszkolnym) – koordynator
p. K.Miodek, realizator p. E.Budzińska
8.
EDUWARSZAWA (cały rok) – koordynatorzy p. A.Chudyński, p. M. Pryczek
9.
MLEKO I OWOCE W SZKOLE (cały rok w klasach 1-5) – koordynator p. Mirosława
Filipczak
10.
AKADEMIA CZYSTYCH RĄK (cały rok klasy 1-3) – wychowawcy klas
11.
UNPLUGGED (wrzesień/październik 2021 kl. 8) – realizator zewnętrzny
12.
RESQL (cały rok kl. 7-8) – koordynatorzy pedagogii i psycholog
13.
PARTNERSTWO DLA PRAGI-POŁUDNIE 4.0 – działania w różnych obszarach na
każdym poziomie klas (dla uczniów, rodziców i nauczycieli)
i inne programy i projekty.
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
31.08.2021r. – aneks do arkusza organizacyjnego; zmiany w prawie oświatowym; organizacja pracy w roku
2021/2022
08.09.2021r. - plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego, nagrody
29.09.2021r. – program wychowawczy i profilaktyki; wyniki sprawdzianów na wstępie
20.10.2021r. – rada szkoleniowa;
17.11.2021r. – analiza sytuacji dydaktycznej i wychowawczej; dostosowanie
warunków egzaminu ośmioklasisty
08.12.2021r. – rada szkoleniowa; projekt planu finansowego szkoły na rok 2023
24.01.2022r. – rada klasyfikacyjna
16.02.2022r. – podsumowanie pracy w I półroczu
16.03.2022r. – rada szkoleniowa;
20.04.2022r. – arkusz organizacyjny na rok 2022/2023; analiza sytuacji
dydaktycznej i wychowawczej, procedury egzaminu ósmokl.
18.05.2022r. – rada szkoleniowa
15.06.2022r. – rada klasyfikacyjna
27.06.2022r. – podsumowanie pracy w r. szk. 2021/2022
HARMONOGRAM SPOTKAN Z RODZICAMI
30.08.2021r. – zebranie z rodzicami oddziału zerowego i klas I
08.09.2021r. – zebranie z rodzicami uczniów – klasy II-VIII
20.10.2021r. – zebranie/ dzień otwarty
17.11.2021r. – zebranie z rodzicami
08.12.2021r. – zebranie/ dzień otwarty – informacje o zagrożeniach
16.02.2022r. – zebranie półroczne
02.2022r. – dzień otwarty szkoły dla kandydatów do klas I i VII dwujęzycznych
w r. szk. 2022/2023
16.03.2022r. – zebranie/dzień otwarty
20.04.2022r. – zebranie dla wszystkich klas – w klasach VIII procedury egzaminu
11.05.2022r. – zebranie/ dzień otwarty – informacje o zagrożeniach
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