
RYTM 

pracy na czerwiec, lipiec i sierpień 2022 roku  

Publiczne Przedszkole nr 4, Szkoła Podstawowa nr 4 

01 czerwca 2022r 

/środa/ 

Wszystkiego co najlepsze dzieciom małym i dużym życzy  

DYREKTOR  

Dzień Dziecka – klasy I – III – godz. 8.30 – 11.30  (grupy zerowe w czasie zajęć) -  gry i 

zabawy w grupach, odp. wych. klas i grup. 

Wycieczka dla PP4  „Szlakiem Baśki Murmańskiej” w Modlinie Twierdzy – wszystkie grupy,  

odp. K. Kuczkowska. 

Zabawy muzyczno – ruchowe w ogrodzie przedszkolnym dla PP4, odp. E. Boczek. 

Dzień dziecka dla klas IV – VIII –  od godz.  8.30 – 12.00 wg oddzielnego harmonogramu. 

Zebrania z rodzicami – konsultacje – dla klas IV – VIII, Bema 312, godz. 17.00 – 18.30                   

–  odp. E. Napiórkowska. 

Rekrutacja uzupełniająca do Miejskiego Żłobka nr 1 – wg oddzielnego harmonogramu,           

odp. I. Wiśniewska. 

02 czerwca 2022r 
/czwartek/ 

Egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów klas IV – VIII – odp. A. Dąbrowiecka. 

„Majowa łąka” – kreatywne zabawy plastyczne dla PP4 – wszystkie grupy, odp. M. Marciniak.                             

Zawody sportowe na „Orliku” dla PP4, odp. M. Jurkewicz – Łukasz. 

03 czerwca 2022r  
/piątek/ 

Warsztaty pszczelarskie w PP4 „Pszczoły nasi mali przyjaciele” – wszystkie grupy,              

odp. P. Pasternakiewicz – Ruchała. 
05 czerwca 2022 r. 

/niedziela/ 
Rocznica I komunii świętej dla klas IV SP. 

06 czerwca 2022 r 
/poniedziałek/ 

Rada klasyfikacyjna dla  PP4, godzinę ustala wicedyrektor. Obecność osnowy psychologiczno             

– pedagogicznej OBOWIAZKOWA, odp. I. Wiśniewska. 

„A ja kocham moje miasto” – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na największą laurkę dla 

miasta Nowy Dwór Mazowiecki – oddziały zerowe, odp. A. Dąbrowska. 

Pierwsza pomoc – pokaz dla klas I – II, godz. 9.30,  odp. E. Napiórkowska + wybrane osoby                   

z klas 8abc, wyjście ze szkoły 8.35. 
06-07 czerwca 2022  Biwak integracyjny  w Naborowie – klasa 7c, odp. A. Biegaj. 

06 – 9 czerwca 2022  Zapisy na dyżur w dniu 17 czerwca dla PP4 – p. I. Wiśniewska, „0” – p. E. Rudnicka. 

 06 – 10.06.2022 r. Zwrot kluczyków do szafek, odp. wych. klas i p.  H. Chmielewska. 

07 czerwca 2022 r 

/wtorek/ 

Rada klasyfikacyjna dla oddziałów zerowych, godzinę ustala wicedyrektor. Obecność osnowy 

psychologiczno – pedagogicznej OBOWIĄZKOWA, odp. E. Rudnicka. 

Wycieczka klasy VI a do Muzeum Narodowego w Warszawie na lekcję „Co mówią obrazy?”, 

odp. A. Dąbrowiecka, A. Kamińska. 

08 czerwca 2022 

/środa/ 

Dzień adaptacyjny w PP4 dla dzieci przyjętych w rekrutacji wiosennej, godz. 16.30 – 17.30, 

odp. I. Wiśniewska. 

09 czerwca 2022 r 

/czwartek/ 

Warsztaty „Las w słoiku” – wszystkie grupy PP4, odp. P. Pasternakiewicz – Ruchała. 

Zajęcia w Bibliotece Miejskiej dla grupy świetlicowej, odp. A. Witkowska. 

Wycieczka klasy Vb do Muzeum Narodowego w Warszawie na lekcję „Świat mitów”,                 

odp. A. Dąbrowiecka, B. Siwek. 

09-10 czerwca 2022 r 
Zwrot podręczników, książek i lektur wg oddzielnego harmonogramu (obecność 

wychowawców – obowiązkowa), odp. E. Kutra i J. Skibińska. 

10 czerwca 2022 r. 

/piątek/ 

Ostateczny termin wystawienia ocen opisowych dla klas I – III SP, do godz. 14.00,  

odp. E. Rudnicka, wych. klas. 

Pierwsza pomoc – lekcja edukacji dla bezpieczeństwa w OSP Nowy Dwór Mazowiecki, klasa 

8a i 8b (uczniowie z wolontariatu), wyjście 8.35, odp. E. Napiórkowska, K. Czekajło, R. Sawicka-

Turek 
12 czerwca 2022 r 

/niedziela/ 
I Komunia Święta dla klas III SP. 

13  czerwca 2022 r. 

/poniedziałek/ 

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych dla klas IV – VIII SP,                               

do godz. 14.00, odp. M. Gereluk, wych. klas. 

Rada klasyfikacyjna dla klas I – III, godzinę  ustala wicedyrektor, obecność osnowy 

psychologiczno – pedagogicznej OBOWIĄZKOWA, odp. E. Rudnicka. 

13 – 15 czerwca 

2022 r. 

Wydawanie podręczników na rok szkolny 2022/2023 wg harmonogramu (obecność 

wychowawcy – obowiązkowa), odp. E. Kutra. 

14 czerwca 2022r 

/wtorek/ 

Uroczyste zakończenia roku szkolnego w przedszkolu: 9.00 – Tygryski, 10.00 – Motylki, 11.00 

– Pszczółki, 12.00 – Żabki, 13.00 – Delfinki, odp. wych. grup. 

Muzeum Iluzji oraz trampoliny w Warszawie, wyjazd dla klas 8, odp. E. Napiórkowska,                 

M. Łuszczyńska, Sł. Krzeczkowski, A. Bziuk-Żeleźnicka. 



15 czerwca 2022 r 

/środa/ 

Rada klasyfikacyjna dla klas IV – VIII SP, godzinę ustala wicedyrektor. Obecność osnowy 

psychologiczno – pedagogicznej OBOWIĄZKOWA, odp. M. Gereluk. Ewentualne zmiany ocen 

po radzie proszę wpisać do godziny 20.00. 

Zwrot podpisanych świadectw i arkuszy  klas I – III, odp. wych. klas i W. Bakun,                    

do godz. 14.00. 

Zwrot obiegówek przez klasy VIII do sekretariatu , godz. 11.00, odp. L. Niezbecka, 

wych. klas 

Zwrot ankiet „Jaki byłem”, do godz. 15.00, p. L. Niezbecka 

Teatr Gargulec  dla PP4, godz. 9.00, odp. I. Wiśniewska. 
17 czerwca 2022 r 

/piątek/ 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I – VIII, PP4 i „0” – dyżur wg zapisów. 

20 czerwca 2022 r. 

/poniedziałek/ 

Składanie podań na egzamin poprawkowy , do godz. 11.00, wzór w sekretariacie Zespołu,              

odp. wych. klas, nadzór M. Gereluk. 
20 – 24 czerwca 2022  Zapisy na obiady na rok szkolny 2022/2023 – odp. M. Pietraszek. 

 

21 czerwca 2022 r. 

/wtorek/ 

Zakończenie roku szkolnego  dla grup zerowych – 0 a,b, godz. 10.00, hala sportowa,                        

odp. wych. grup. 

Dzień adaptacyjny dla dzieci przyjętych do PP4 w rekrutacji wiosennej, odp. I.Wiśniewska. 

21-22 czerwca 2022 r. Wypożyczanie podręczników na egzamin poprawkowy, odp. E. Kutra i wych. klas. 

22 czerwca 2022 r. 

/środa/ 

Zwrot podpisanych świadectw i arkuszy ocen dla klas IV – VIII, do godz. 10.00, wych. klas           

i W. Bakun. 

Zwrot podpisanych zestawów na egzamin poprawkowy do godz. 14.00, odp. M. Gereluk. 

Ostateczny termin uzupełnienia dzienników lekcyjnych, specjalistów i dzienników zajęć 

innych, odp. wicedyrektorzy. 

23 czerwca 2022 r 

/czwartek/ 

Przekazanie pracowni do godz. 14.00, odp.: bud. 227 – E. Rudnicka, bud. 312: Ip, 03, 06            

–M. Gereluk, II i IIIp. – A. Bziuk-Żeleźnicka, PP4 – I. Wiśniewska, obiekty sportowe                   

– Z. Szmytkowski.  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas VIII SP, godz. 16.00, odp. wych. klas,       

nadzór M. Gereluk. 

24 czerwca  2022 r. 

/piątek/ 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022, godz. 9.00 – hala sportowa, odp. A. Kolanek. 

Ogłoszenie harmonogramu egzaminów poprawkowych – tablica ogłoszeń budynek główny oraz 

strona internetowa 

Odbiór świadectw przez wychowawców od godziny 7.00 – sekretariat, odp. W. Bakun. 

Rada podsumowująca rok szkolny 2021/2022, godz. 12.00, odp. Z. Szmytkowski. 

26 czerwca 2022 r. 

/niedziela/ 

Uroczysta Msza święta z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022, godz. 10.30, sztandar 

szkoły, odp. katecheci, E. Wiloch. 

28 czerwca 2022 r. 

/wtorek/ 

Zwrot uzupełnionych teczek wychowawców: PP4, „0” i I – III do sekretariatu, IV – VIII 

pozostają w szafkach w pokoju nauczycielskim. 

koniec czerwca Awans zawodowy nauczycieli  wg oddzielnego harmonogramu, odp. M. Kuniszewska. 

01.07 – 19.08.2022 r. Praca sekretariatu w okresie wakacji od 8.00 do 14.00. 

01.07 - 02-09.22r 
Pobieranie (sekretariat i strona internetowa zespołu)  i zwrot kart do świetlicy szkolnej                    
w godzinach pracy sekretariatu.  

01 – 31 lipca 2022 r. Dyżur wakacyjny dla PP4 i „0” – wg zapisów, odp. E. Rudnicka, I. Wiśniewska. 

08 lipca 2022 r. 

/piątek/ 

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Godzina odbioru zostanie podana 

uczniom i rodzicom przez dziennik elektroniczny. 

22 sierpnia 2022 r 

/poniedziałek/ 

Szkolenie z zakresu IPET i ITU, wszyscy nauczyciele z klas „0”, I – VIII i osnowa 

psychologiczno – pedagogiczna, godz. 8.00, odp. A. Arent. 

Narada kadry kierowniczej, gabinet dyrektora, godz. 10.00. 

22-24 sierpnia 2022r 

 

Egzaminy poprawkowe wg harmonogramu, od godz. 9.30. 

Przygotowanie pracowni i dokumentacji na rok szkolny 2022/2023 – wszyscy nauczyciele. 

Teczki ITU – odp. wychowawcy klas, osnowa psychologiczno – pedagogiczna, wicedyrektor                  

ds. wychowawczych – rozliczenie z dyrektorem wg oddzielnego harmonogramu. 

22 - 26 sierpnia 2022 r. 

 

Spotkania zespołów przedmiotowych, sprawozdania przesłać należy przesłać do sekretariatu                

do 02.09.2022 r., godz. 9.00, odp. przewodniczący zespołów. 

23 sierpnia 2022 r. 

/wtorek/ 

Szkolenie z e-dziennika dla osnowy psychologiczno – pedagogicznej, godz. 9.00,                       

odp. W. Bakun. 

24 sierpnia 2022 r. 

/środa/ 

Spotkanie nauczycieli z oddziałów zerowych z nauczycielami klas I, bud. 312,                

sala 11, godz. 9.00, obecność pedagogów i psychologów, odp. E. Rudnicka. 

Szkolenie z e-dziennika dla nauczycieli klas I – III, godz. 10.00, odp. W. Bakun. 

Szkolenie z e-dziennika dla nauczycieli świetlicy, godz. 11.00, odp. W. Bakun. 
25  sierpnia 2022 r 

/czwartek/ 
Szkolenie z e-dziennika dla nauczycieli klas IV – VIII, godz. 9.00, odp .W.  Bakun. 

26 sierpnia 2022 r Podpisywanie świadectw i arkuszy ocen po poprawkach, wych. klas. 



/piątek/ Rada szkoleniowa, godz. 9.00 – wszystkie poziomy nauczania, odp. W. Bakun. 

28 sierpnia 2022 r. 

/niedziela/ 

Uroczysta Msza święta inaugurująca rok szkolny 2022/2023, godz. 10.30, sztandar szkoły,             

odp. katecheci i B. Nalewajk. 

29 sierpnia 2022 r. 

/poniedziałek/ 

Dzień otwarty dla rodziców z rocznika 2016, bud. 227, godz. 17.00, odp. nauczyciele oddziałów 

zerowych i E. Rudnicka. 

30 sierpnia 2022 r. 

/wtorek/ 

Szkolenie dla nauczycieli PP4 i osnowy psychologiczno – pedagogicznej z zakresu IPET i ITU, 

godz. 9.00, odp. A. Arent, bud. 312. 

Szkolenie z e-dziennika dla nauczycieli PP4 i oddziałów zerowych, godz. 10.00, odp. W. Bakun.                             

31 sierpnia 2022 r. 

/środa/ 

Spotkanie wychowawców klas III i IV, godz. 8.30, sala 11, obecność pedagogów, psychologów, 

odp. wicedyrektorzy. 

Rada inauguracyjna rok szkolny 2022/2023, godz. 10.00, odp. E. Napiórkowska. 

Wywieszenie list z podziałem na klasy  I SP, godz. 10.00, w PP4, „0”, godz. 12.00. 

Spotkanie nauczycieli z grup pięciolatków z nauczycielami oddziałów zerowych, godz. 12.00, 

Bema 227, obecność pedagoga i psychologa, odp. I. Wiśniewska, E. Rudnicka. 

01 września 2022 r. 

/czwartek/ 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023, godz. 9.00, odp. M. Pietraszek – Szerszeń,                    

A. Dąbrowiecka, B. Nalewajk /poczet sztandarowy/. 
           

 

 

 

DYREKTOR 


