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PLAN PRACY  
SPECJALNEGO  OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO im. Marynarza Polskiego  

w Damnicy  
 ROK   SZKOLNY   2022/2023 

LP ZADANIA DATY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ  UWAGI  

1. 
Kalendarz roku szkolnego 

- termin rozpoczęcia i zakończenia roku 
szkolnego:    
- terminy ferii i dni wolnych 

 
 

 
01.09.22 /24.06.23 
  
wg kalendarza roku 
szkolnego. 
 
 

dyrektor  Bożena Szycko 

 

 

 

Załącznik nr 1 

2. 
Zadania merytoryczno- metodyczne:  
1.Planowanie pracy                                                                                                                                                                  
-  plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
rewalidacji indywidualnej, edukacyjno-
terapeutycznej, opiekuńczo-  
wychowawczej i rewalidacyjno – 
wychowawczej      
    - indywidualne programy edukacyjno – 
terapeutyczne i rewalidacyjno-
wychowawcze 
-     roczny plan pracy opiekuńczo – 
wychowawczej (dla grup wychowawczych) 

- plany pracy wynikające z czynności 
dodatkowych w tym świetlica, 
biblioteka, pedagog, psycholog/ 

- program wychowawczo-profilaktyczny 
 

- plan zajęć edukacyjnych 
- plan dyżurów 

 

                                                        
14 wrzesień 2022r. 
/na m-c wrzesień;  
 
 
 
-30 wrzesień  /cały rok/ 
lub wg indywidualnych 
ustaleń 
 
na bieżąco 
14 wrzesień 2022 /cały 
rok/ na bieżąco 
 
14 wrzesień  2022 
14 wrzesień 2022r.   
14 wrzesień  2022r. 
 
bieżąca weryfikacja 
 

                                                                                                   

wszyscy nauczyciele       

                                                                                                                    

 
 
 
zespoły TEAM-ów  
 
 
 
nauczyciele wychowawcy grup opiek-wych 
 
nauczyciele wg powierzonych obowiązków 
pedagogdzy/psycholodzy/ pielęgniarka/ 
nauczyciele odp.za edukację prozdrowotna 
/pedagodzy 
zespół n-li wg przydziału 
 

W dokumentacji 
organizacyjnej 
placówki/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

W dokumentacji 
organizacyjnej 
placówki/ 
Kompleksowe kontrole 
miesiące X,I,III,VI  
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2.Dokumentowanie pracy dydaktyczno-
wychowawczo- rewalidacyjnej  
   
3.Przydział  czynności statutowych        
  
4.Kalendarz imprez i uroczystości 
szkolnych 
   
 
5.Wewnątrzkolne Doskonalenie Nauczycieli  

/1/ priorytety Dyrektora Ośrodka  
    /2/ indywidualne plany rozwoju 
zawodowego 

/3/ szkolenia rady pedagogicznej  i 
współpraca z placówkami doskonalenia 
n-li 
/4/ plany pracyTEAM-ów, w tym: udział w 
zewnętrznych formach doskonalących wg 
ofert zewnętrznych 

 
6.Rehabilitacja, 

- turnus rehabilitacyjny, 
 
 

- dostosowanie  oferty zajęć 
rewalidacyjnych zgodnie z 
zaleceniami postiagnostycznymi 

 
 
 
7.Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
 
 
8.Wypoczynek letni i zimowy 

- wycieczki szkolne i wyjazdy 

 
14 wrzesień  2022r                                                 
 
14 wrzesień 2022r                                         
 

               
 
 
 
  14 wrzesień 2022r 
 
 
 
 
 
 
 
 
październik  2022 
 
 
V 2023 
 
 
 
Wrzesień 2022  na 

podstawie propozycji TEAM-
ów  z czerwca 2021r i po 
analizie indywidualnej sytuacji 
psycho-pedagogcznej 
uczniów 
 
nabór cały rok szkolny 
 
Wg planów zespołów 
klasowych i nauczycieli 

zespół kierowniczy 
 
 
zespół kierowniczy 
 

                                                                     

 

 

Wynika z Planu Nadzoru Pedagogicznego-
Wspomaganie 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

Pedagog, Zespół kierowniczy, nauczyciele 
 
 
zespół pomocy psychologiczno-
pedagogicznej ;zespoły TEAM-ów ,v-ce 
dyrektor 

 

 

Zespół WWRD 

 

 wychowawcy klas -pedagog-dyrektor 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wg ustaleń 
ogólnoorganizacyjnych 
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okolicznościowe  
 

 3. Zadania związane z systemem 
egzaminów zewnętrznych i 
wewnętrznych 

procedura dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminów zewnętrznych 
-SP do potrzeb uczniów z SPE  
 

 

 

 
wysyłanie uaktualnionych danych do OKE  
 

 
powołanie Szkolnych Zespołów 
Nadzorujących przebieg egzaminów 
zewnętrznych i osób odpowiedzialnych za 
sprawne przeprowadzenie egzaminów  
 
przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

do 30-11-2022 

 

do 30-10- 2022                                                
 
 
 

 
terminy określone  w 
Komunikacie Dyrektora 
CKE  

 

 

Przewodniczący Szkolnego Zespołu 
Nadzorujacego 

 

 

 

 

Przewodniczący Szkolnego Zespołu 
Nadzorujacego 

Przewodniczący Szkolnego Zespołu 
Nadzorujacego 

 

  

Przewodniczący Szkolnego Zespołu 
Nadzorujacego 

Szkolne  Zespoły Nadzorujące  

  

 

Komunikat Dyrektora 
Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej  
W sprawie sposobu 
dostosowania warunków i 
form przeprowadzania  
w roku szkolnym 2021/2022 
sprawdzianu i egzaminu 
gimnazjalnego do potrzeb 
uczniów (słuchaczy) ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 
 w tym niepełnosprawnych,  
niedostosowanych społecznie 
oraz zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym 
 
 
 
 

 
Kalendarz roku 
szkolnego 2022/2023 

4. Zadania związane z systemem 
oceniania w szkole:  
posiedzenia klasyfikacyjnych rad 
pedagogicznych 
 
terminy egzaminów klasyfikacyjnych;  
terminy egzaminów poprawkowych; 
terminy wystawiania projektów ocen; 
  
terminy powiadamiania rodziców o ocenie 

                                                                     

 
styczeń 2023r.                                   
czerwiec 2023r.                                               
 
 
sierpień 2023r. 
 
 
zgodnie z WSO//na miesiąc 

                                                                                                            

 

 
 
n-le przedmiotu  
nauczyciele      
 
 
nauczyciele- wychowawcy klas                                                                    

 

 

Zgodnie z 
Harmonogramem 
Rad Pedagogicznych 
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ucznia.  
 
- informacja o przewidywanych 
przedłużeniach  okresu nauki 

prze radą klasyfikacyjną/ 
zgodnie z WSO /na miesiąc 

prze radą klasyfikacyjną/ 
 
czerwiec 2023 

5. Posiedzenia rad pedagogicznych:   

wg planu i harmonogramu Rad 
Pedagogicznych 

 

                                                                                                                      

    Wg harmonogramu                                 

 

Zespół kierowniczy 

 

 

Załącznik nr 4 

6. Zebrania  z rodzicami:  
- zebrania informacyjne i szkoleniowe 
                                                                                                
 
- spotkania integracyjne  

 

 
wrzesień, styczeń, 
czerwiec ,i wg potrzeb 
bieżących 
 
Zgodnie z kalendarzem 
imprez 

     

Wychowawcy klas 

 

Wg kalendarza szkolnego 

 

W dokumentacji klasy 

7. Działania związane z awansem: 

-  składanie wniosków o rozpoczęcie 
stażu, - przydzielenie 
opiekunów/mentorów awansującym 
nauczycielom  

- składanie projektów planu w zw. z 
awansem  

-składanie wniosków wraz z projektami 
planu  w zw. z awansem  

- ocena projektów planu rozwoju 

    - harmonogram lekcji koleżeńskich (zał. do 

planu rozwoju.) 

-  spotkania z grupą nauczycieli 
rozpoczynających awans 

-  składania sprawozdań z realizacji stażu                                                                                                           

 

   wg procedur         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Planem Nadzoru 

 
Wynika z Planu 
Nadzoru 
Pedagogicznego-
Wspomaganie 
Kontrola 
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-  przygotowania projektu oceny,                                                                                    
-  dokonanie oceny dorobku zawodowego 
n-li awansujących,  

- składanie wniosków o postępowanie 
egzaminacyjne;  

- terminy zajęć prowadzonych w 
obecności komisji. 

-terminy posiedzeń komisji 
kwalifikacyjnej. 

 

 

 

 

Dyrektor SOSW 

ustala Organ właściwy                                                           

                                      

8. Działania dotyczące bezpieczeństwa i 
właściwych warunków nauki i pracy:  
- kontrola ważności badań okresowych, 
- opracowanie +  korekty planu lekcji i 
zajęć  oraz dyżurów na przerwach                                                                                                                                                                           
-kontrola tygodniowego planu lekcji i 
zajęć (w zakresie zgodności z wymogami 
bhp) ; 
- przegląd obiektu pod kątem 
bezpieczeństwa  -powołanie komisji   
(która sprawdzi m. in. czy są regulaminy/ 
instrukcje w każdej pracowni,  zabezpieczenie 
przed pożarem i in. wypadkami,) 
 
- kontrola ważności szkoleń i 
przeszkolenie pracowników z bhp; 
- bieżące naprawy i remonty w Ośrodku 
 
-spotkania instruktażowo – porządkowe z 
pracownikami administracji i obsługi         

    
 
wrzesień 2022r.                                            
                                                                         
wrzesień 2022r.                                     
                                                                                       
wrzesień 2022r. /na 
bieżąco/ 
     
na bieżąco                                                                                                                                     
po dłuższych przerwach 
w zajęciach 
 
 
wrzesień 2022 
styczeń 2023 
 
 
na bieżąco.                                                                            
 
wrzesień 2022 i wg 
potrzeb 
wg planu remontów i 
potrzeb bieżących 

 

dyrektor SOSW, Społeczny Inspektor Pracy  

 

 

 

 

 

 

dyrektor SOSW 
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na bieżąco  

9. 
Promocja placówki:  
- spotkania integracyjne, 
-współpraca z władzami powiatu oraz ze 
środowiskiem lokalnym , 

   - współpraca z mediami,  
- strona internetowa Ośrodka- 
aktualności, zdjęcia, publikacje,  

  - ogłaszanie przetargów i in. komunikatów 
dot. Ośrodka, 

 
Działalność bieżąca 
 
 
 
 
 
 
 
 

dyrektor  SOSW 

Zespół  liderów, 

zespoły właściwe wg zadań dodatkowych 

 

10 
Nadzór pedagogiczny  
zapoznanie z planem NP SOSW 

Nadzór organu prowadzącego i 
nadzorującego: 

1- udział w naradach i konferencjach z 
udziałem  dyrektorów 

2- zaopiniowanie i zatwierdzenie 
arkusza organizacji Ośrodka na 
2022/2023 /JST 

3- inne  

 
do 14 września 2022 
 
 
 
wg kalendarz spotkań 
 
 
kwiecień 2023 
 

zaplanowane i doraźne 

dyrektor SOSW 

 

 

 

 

 

 

Pomorski Kurator Oświaty 

 

11. Zadania związane z polityką kadrową:  

-zawieranie umów z nauczycielami i 
innymi pracownikami szkoły;  

 

-wstępna organizacja  nowego roku – 
przygotowywanie arkusza-konsultacje 

 

wrzesień 2022r. oraz wg 

potrzeb wynikających z 
organizacji placówki 

 

III – IV 2023r. 

dyrektor SOSW/  

 

 

 

12. Przygotowywanie sprawozdań, 
raportów i informacji:  

                                                            

 

Zespół kierowniczy; 
Administracja – B.Kurczaba 
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-terminy składania sprawozdań SIO;  

-zadania związane ze 
sprawozdawczością finansowo – 
księgową  

- projekt planu finansowego na r. 
2022/2023                                    – 
projekt planu finansowego WDN na 
2023r.                                  

– projekt planu finansowego ZFŚS na 
2023r 

-sprawozdania i informacje o realizacji 
planów, w tym: ze sprawowanego 
nadzoru;  

-sprawozdanie z realizacji finansowego 
planu doskonalenia nauczycieli za 2022r.                                                      

IX/X/2021r.,  III 2022r. 

na bieżąco (1x w m-cu)                                                                                                           

                                                                         

30 września 2022r.                                     

 

30 listopad 2022r.                                       

luty 2023r.                                                  

 

styczeń 2023 

  

 

marzec   2023r.         

           

13. 
Strategie rozwojowe: 

 Program działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 

 Pozyskiwanie funduszy z PFRON 
 Pozyskiwanie środków z Komisji 

Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi,  

 Inne 
 

Działalność bieżąca   

14. Współpraca 
- współpraca ze zw. zawodowymi (ZNP) 
 
współpraca z Radą Rodziców - 
 inform. o realizacji zadań, 
 

 
cały rok                                            
                                                  

 
na bieżąco   
 

dyrektor – B.Szycko 

J.Lubiniecka/ZNP 

Dorota Kosucho ,wszyscy nauczyciele 
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wybór Rady Rodziców 
 

A/ współpraca ze Starostwem Powiatowym 
w Słupsku, współpraca z GOKiS w 
Damnicy, z CKPS (Centrum Kultury 
Powiatu Słupskiego) 
B/ Urzędy Gminy, w szczególności UG oraz  
Nadleśnictwo w Damnicy, 
C/ szkoły gm. Damnica i m. Słupsk i inne, 
D/ gminne ośrodki pomocy społecznej, 
E/ PCPR w Słupsku, 
F/ Akademia Pomorska w Słupsku, 
G/ placówki doskonalenia zawodowego 
nauczycieli (ODN, ATENA), 
H/ placówki służby zdrowia, 
I/ inne – wg potrzeb 

 

                                                     
wrzesień 2022r 
 
na bieżąco 
 
wg planów pracy 

                                                                                                                                                                                                                     
wg potrzeb/na bieżąco 

 

                                          

                                                               
cały rok – wg potrzeb 

                                                                                                       

na bieżąco 

 

dyrektor – B.Szycko 

 

Koordynator- pedagog/psycholog 

 Załączniki: 

1/Zał. nr 1-Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023 

2/Zał .nr 2- Przydział zadań statutowych- r.szk.2022/2023 

3/Zał. nr 4- Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych- r.szk.2022/2023 

4/Zał. Nr 5 -Harmonogram Rad Pedagogicznych- r.szk.2022/2023 

 

Dyrektor SOSW 

Bożena Szycko 

 

 

Damnica– SOSW, dn. 14.09.2022r. 
 
Zaopiniowano pozytywnie przez Radę Rodziców 
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