PLAN PRACY
Społecznego Gimnazjum w Opaciu
na rok szkolny 2016/2017
Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 10/2016-2017 z dnia 14 września 2016 r.
I.

Zadania wynikające z organizacji roku szkolnego:
I.1. Terminarz roku szkolnego 2016/2017:

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

2. Zimowa przerwa świąteczna

3. Ferie zimowe:

4. Wiosenna przerwa świąteczna

01 września 2016 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002
r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr
46, poz. 432, z późn. zm.)
23 - 31 grudnia 2016 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
- Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
16 stycznia – 29 stycznia 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)
13 kwietnia- 18 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)

5. Egzamin gimnazjalny:
- część humanistyczna
- część matematycznoprzyrodnicza
- część językowa

19 kwietnia 2017 r.
20 kwietnia 2017 r.
21 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit.a tiret
pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty-dz. U. z 2015 r.poz.2156 z późn.zm.)

6. Dni wolne od zajęć
dydaktycznych:

02 stycznia 2017 r.; 19-21 kwietnia 2017 r.; 02 maja
2017 r.; 04-05 maja 2017 r.; 16 czerwca 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 5 ust. 2pkt. 2 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)
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7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktycznowychowawczych

23 czerwca 2017 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002
r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr
46, poz. 432, z późn. zm.)

8. Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
- Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

I.2. Terminarz imprez i uroczystości szkolnych:
Uroczystość
1. Ślubowanie klasy I
2.Dzień papieski
3. Święto Niepodległości
4.Zabawa andrzejkowa
5. Szkolny Mikołaj
6. Klasowe wigilie
7. Kiermasz bożonarodzeniowy
8. Zabawa karnawałowa
9. Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
10.Dzień Kobiet
11. Rekolekcje wielkopostne
12 Kiermasz wielkanocny
13. Apel z okazji Świąt
Wielkanocnych
14. Rocznica Konstytucji 3 Maja
15. Dzień Dziecka
16. Piknik rodzinny
17. Przedstawienie przygotowane
przez szkolne koło teatralne „Bez
nazwy”
18. Zakończenie roku szkolnego

Termin
13 X 2016 r.
16 XI 2016 r.
10 XI 2016 r.
XI 2016 r.
06 XII 2016 r.
22 XII 2016 r.
XII 2016 r.
II 2017 r.

Odpowiedzialni
B. Skuba
Ks. M. Kowalski
P. Chochół
SU, wychowawcy
wychowawcy klas
Wychowawcy klas
Wszyscy nauczyciele
Rada Rodziców, wychowawcy

1 III 2017 r.

P. Chochół, U. Zagórska

8 III 2017 r.
III-IV 2017 r.
IV 2017 r.
12 IV 2017 r.

SU
Ks. M. Kowalski, wychowawcy
Wszyscy nauczyciele
S. Rymarz, M. Rogulska

28 IV 2017 r.
1 VI 2017 r.
4 VI 2017 r.
2 razy w roku
szkolnym
23 VI 2017 r.

P. Chochół
wychowawcy
Wszyscy nauczyciele
A. Yükselyalçın
K. Kurowska

I.3. Terminarz konkursów przedmiotowych:
Rodzaj konkursu
1. Konkursy przedmiotowe
organizowane przez Kuratorium
Oświaty

2. Konkurs ortograficzny

Termin

Odpowiedzialni

zgodnie z
nauczyciele j. polskiego, j.
harmonogramem angielskiego, j.
organizatora
niemieckiego, historii, wos,
matematyki, biologii, fizyki,
chemii, geografii
listopad 2016 r. A. Yükselyalçın,
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B. Ochońska
3 Konkurs chemiczny
4. Konkurs wiedzy o krajach
obcojęzycznych
5. Konkurs biblijny
6. Konkurs informatyczny
7. Konkurs plastyczny
8. Konkurs czytelniczy

grudzień 2016 r.
styczeń 2017 r.

M. Rogulska
K. Wierzgacz, K. Kurowska

marzec 2017 r.
luty 2017 r.
grudzień 2016 r.
luty 2017 r.

Ks. M. Kowalski
P. Chochół
A. Kołodziej
A. Yükselyalçın,
B. Ochońska

I.4. Terminarz wycieczek szkolnych:
Rodzaj wycieczki

Termin

1. Wycieczki – zgodnie z
propozycjami uczniów i rodziców

jesień/wiosna

2. Wyjazdy na basen, lodowisko, do
biblioteki, obserwatorium
astronomicznego, Muzeum
regionalnego w Jaśle, na
cmentarz wojenny
II.

w ciągu roku

Odpowiedzialni
Wychowawcy klas,

Wychowawcy, nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

Zadania wynikające z realizacji priorytetów szkoły:
II. 1. Realizacja haseł-





UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA, ROZWIJANIE KOMPETENCJI WŚRÓD
MŁODZIEŻY.
ROZWIAJNIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH MŁODZIEŻY W
SZKOŁACH.
KSZTAŁTOWANIE POSTAW, WYCHOWANIE DO WARTOŚCI.
Zadania

1. Szkolenia i konferencje organizowane w
szkole:
- dla nauczycieli, w ramach WDN
- zewnętrzne

2. Udział nauczycieli i koordynatorów
zespołów w szkoleniach wyjazdowych

3.Unowocześnienie procesu dydaktycznego
poprzez wykorzystywanie różnorodnych
pomocy dydaktycznych- prowadzenie zajęć
metodami aktywnymi przy użyciu tablicy

Termin

Odpowiedzialni

wg harm. POENu i PCEN-u

U. Zagórska,
prelegenci

wg harm. szkoleń

Koordynatorzy U.
Zagórska, wszyscy
nauczyciele

cały rok

Dyrektor, wszyscy
nauczyciele
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interaktywnej, projektora, komputera;
przygotowywanie pomocy dydaktycznych,
np. –prezentacji; prowadzenie działań
mających na celu wzbogacanie bazy
dydaktycznej szkoły
4. Pedagogizacja rodziców

rok szk.2016
/2017 r.( raz w
ciągu półrocza)

Lider WDN-u: U.
Zagórska, specjaliści

5.Twórcze działania uczniów-tworzenie
szkolnej gazetki, ściennych gazetek, wystaw,
albumów, prezentacji multimedialnych

cały rok

nauczyciele
wszystkich
przedmiotów

6.Prezentowanie twórczości uczniowskiejszkolne uroczystości szkolne i środowiskowe,
przedstawienia szkolnego kółka teatralnego
„Bez nazwy”, wystawy, szkolna gazetka,
strona internetowa, lokalna prasa

cały rok

A. Yükselyalçın, B.
Ochońska,
wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

7.Podjęcie działań sprzyjających rozwijaniu
talentów uczniowskich –diagnozowanie
potrzeb uczniów, przygotowywanie do
konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
organizowanie spotkań, wyjść
umożliwiających uczniom kontakt ze
specjalistami z danej dziedziny wiedzy,
promowanie osiągnięć uczniowskich

cały rok

nauczyciele
wszystkich
przedmiotów

8.Stwarzanie sytuacji wpływających na
budowanie więzi-integracja grupy
rówieśniczej, szkolnej; organizowanie:
 szkolnych dyskotek,
 otrzęsin, andrzejek,
 mikołajek
 wigilii
 zabawy karnawałowej,
 poczty walentynkowej,
 Dnia Zdrowego Śniadania,
 Pierwszego Dnia Wiosny-Dzień w
Kolorach
 Dnia Kapcia
 Dnia Ciasteczkowego
 szkolnego ogniska

cały rok

wychowawcy, SU
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9.Organizowanie akcji ogólnoszkolnych:
 Czytamy najmłodszym-akcja pod
hasłem „Czytanie to jest odnajdywanie
własnych bogactw i własnych
możliwości przy pomocy cudzych
słów” (J. Iwaszkiewicz)
 Akcja Narodowe Czytanie „Quo
Vadis” H. Sienkiewicza
 „Sprzątanie świata”
 Akcje charytatywne:
- „Góra grosza"
- zbiórka plastikowych nakrętek, makulatury

10. Działania proekologiczne:
-zbiórka makulatury, zakrętek
- promowanie ekologicznego stylu życia,
- spotkanie z policjantem, ratownikiem
medycznym
11. Dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne
uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły
oraz rodziców:
 udział w zawodach sportowych


wyjazdy na basen, lodowisko



udział uczniów w zajęciach
teatralnych oraz w wszelkich
przedsięwzięciach org. przez SU

X/XI 2016 r.

opiekunowie SU

cały rok

wychowawcy

IX 2016

poloniści,
wychowawcy

cały rok

U. Zagórska, K.
Wierzgacz,
wychowawcy

X/XI 2016 r.
w ciągu roku

B. Skuba,
wychowawcy

w ciągu roku

B. Skuba

wg harm. spotkań
i planu pracy SU

A. Yükselyalçın,
opiekunowie SU

12. Profilaktyka uzależnień:
-prelekcja nt. wpływu gier na funkcjonowanie
organizmu człowieka
- prelekcje prowadzone dla uczniów przez
policjanta, prelegentów, specjalistów
- przeciwdziałanie agresji, zwłaszcza słownejzajęcia nt. kontroli emocji, umiejętności
radzenia sobie ze stresem, lękami, trudnymi
sytuacjami, z samokontrolą
-prelekcje na temat współczesnych chorób
nękających młodzież

wg. potrzeb
w ciągu roku

wychowawcy,
higienistka,
K. Wierzgacz

wychowawcy klas,
specjaliści

higienistka szkolna,
K.Wierzgacz,
wychowawcy
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13.Dbałość o symbole narodowe i tradycję:
Udział w przedstawieniach o charakterze
patriotycznym
Dbałość o odpowiedni strój, zachowanie i
postawę podczas świąt i uroczystości
państwowych
Szacunek dla symboli narodowych i
międzynarodowych
Kultywowanie tradycji i obrzędów lokalnych i
narodowych
Przestrzeganie poprawności językowej

cały rok

nauczyciele
wszystkich
przedmiotów

14. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:



organizowanie kiermaszów, pikniku
konsultacje nauczycielskie dla
rodziców
 organizowanie zajęć
zawodoznawczych z udziałem
rodziców
 redagowanie tekstów do szkolnej
gazetki-rodzice, dziadkowie
 spotkania z ciekawymi ludźmi
 lekcje koleżeńskie
 współpracowanie z lokalnymi
instytucjami-Szkołą Podstawową im.
M. Rataja w Opaciu, gminną świetlicą,
parafią, JDK, MDK, policją, Strażą
Pożarną, Sądem Rejonowym,
Ochotniczym Hufcem Pracy,
Mobilnym Centrum Informacji
Zawodowej w Krośnie, Miejską
Biblioteką Publiczną w Jaśle, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle
15. Zajęcia dla uczniów klasy III nt. wyboru
szkoły, warsztaty antystresowe
16.Diagnozowanie wiedzy i umiejętności
uczniów- przeprowadzanie testów na wejście
dla uczniów klasy I, badania wyników
nauczania dla klasy II oraz egzaminów
próbnych dla uczniów klasy III

XII 2016 r./IV
2017 r.

wszyscy nauczyciele

cały rok
do maja 2017 r.

X/XI 2016 r.
wg potrzeb

wychowawcy klas,
specjaliści z PPP w
Jaśle

wrzesień kl. I;
październik,
listopad 2016 r.,
maj, czerwiec
2017 r. kl. II;
listopad 2016 r.
styczeń 2017 r. kl.
III

nauczyciele
wchodzący w skład
zespołów
przedmiotowych
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II.2. Zespoły zadaniowe działające na terenie szkoły
Nazwa Zespołu
1. Zespół humanistyczny
2. Zespół matematyczno-przyrodniczy

3. Zespół językowy

Skład Zespołu
A. Yükselyalçın - lider, B. Ochońska,
U. Zagórska, , P.Chochół, A. Kołodziej,
S.Rymarz- lider, K. M. Rogulska, K.
Wierzgacz, U. Zagórska
K.Kurowska - lider K. Wierzgacz,

4. Zespół wychowawców

B. Skuba- lider, K. Kurowska, S. Rymarz

5. Zespół do sp. analizy wyników egzaminu
gimnazjalnego

A. Yükselyalçın, S. Rymarz, ,
U. Zagórska, P. Chochół, M. Rogulska, K.
Wierzgacz,

6.Samorząd Uczniowski

B. Skuba, M. Rogulska,

II.3. Kółka zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Nazwa kółka/zajęć
1. Kółko teatralne

Odpowiedzialny nauczyciel
A. Yükselyalçın

2.Kółko recytatorsko-dziennikarskie

B.Ochońska

3. Kółko filmowe

K. Wierzgacz

4.Kółko języka angielskiego

K. Wierzgacz

5.Kółko sportowe
6.Kółko języka migowego
7. Koło krajoznawczo-turystyczne

B. Skuba
Ks.M.Kowalski
S. Rymarz, K. Wierzgacz

8. Kółko informatyczno- artystyczne

P. Chochół

9.Kółko geograficzne

U.Zagórska

10.Kółko matematyczne

S.Rymarz

11.Zajęcia przygotowujące uczniów klasy III
do egzaminu gimnazjalnego

A. Yükselyalçın, S.Rymarz, K. Wierzgacz,
P. Chochół, U. Zagórska, M. Rogulska

12.Zajęcia w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej( praca z

B.Ochońska, A. Yükselyalçın, S.Rymarz,
K. Wierzgacz, P. Chochół, U. Zagórska,
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uczniem zdolnym i uczniem o szczególnych
potrzebach edukacyjnych)-wg
harmonogramu ustalonego przez nauczycieli
wraz z uczniami

M. Rogulska

II.4. Wewnątrzszkolne Doskonalenia Nauczycieli (WDN)- Lider U. Zagórska

II.5. Realizacja działań w zakresie samorządnej działalności uczniów:
Zadania

Termin

Odpowiedzialni

1. Wybór samorządów klasowych

wrzesień 2016 r.

wychowawcy klas

2. Kampania informacyjna SU

wrzesień 2016 r.

opiekunowie SU

3. Wybór samorządu szkolnegokampania wyborcza

wrzesień 2016 r.

opiekunowie,
wychowawcy klas

4. Opracowanie rocznego planu pracy SU

po wyborach

SU i opiekunowie

5. Realizacja działań wytyczonych przez
SU

cały rok

SU

6. Współpraca z organizacjami szkolnymiKatolickie Stowarzyszenie Młodzieży

wg potrzeb

SU

III. Zadania związane z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego:
Zadania
1. Składanie przez rodziców (prawnych
opiekunów) do dyrektora szkoły opinii
PPP i wniosków o dostosowanie
warunków egzaminu gimnazjalnego

Termin

Odpowiedzialni

do 20 IX 2016 r.

rodzice uczniów

do 30 IX 2016 r.

dyrektor

oraz deklaracji dotyczących wyboru
języka obcego
2. Podanie informacji o warunkach
dostosowania egzaminu gimnazjalnego
do potrzeb uczniów ze specyficznymi

8

trudnościami w uczeniu się,
posiadających orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania lub o
potrzebie kształcenia specjalnego i
uczniów chorych lub niepełnosprawnych
czasowo
3.Ostateczny termin złożenia w szkole
opinii psychologiczno-pedagogicznej
4.Przekazanie drogą elektroniczną
wykazu uczniów przystępujących do
egzaminu gimnazjalnego
5.Zebranie potwierdzeń o prawidłowości
danych przekazanych do OKE

5. Powołanie członków zespołu
egzaminacyjnego oraz zastępcy
szkolnego zespołu egzaminacyjnego
do przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego
6. Powołanie i przeszkolenie
członków szkolnego zespołu
nadzorującego do przeprowadzenia
egzaminu gimnazjalnego

do 15 X 2016 r.

Rodzice uczniów

do 30 X 2016 r.

dyrektor

do 30 XI 2016 r.

dyrektor

do 17 II 2017 r.

dyrektor

do 17 III 2017 r.

dyrektor

7. Próbny egzamin gimnazjalny

XI/XII 2016 r.;
I/II 2017 r.

zespoły przedmiotowe

9. Zebranie dla rodziców uczniów klas
trzecich – poinformowanie o wynikach
egzaminów próbnych, o procedurach
związanych z przebiegiem egzaminu

do 18 IV 2017 r.

dyrektor szkoły

10. Szkolenie uczniów klasy trzeciej oraz
ich rodziców o warunkach przebiegu
egzaminu gimnazjalnego

do 29 II 2017 r.

wychowawca klasy

11. Egzamin gimnazjalny

19-21 IV 2017 r.

dyrektor szkoły
szkolna komisja
egzaminacyjna

12. Analiza wyników egzaminów
gimnazjalnego w roku szkolnym
2016/2017, edukacyjna wartość dodana;
opracowanie działań stabilizacyjno –
naprawczych, opracowanie wytycznych
do pracy zespołów przedmiotowych

wg. OKE

zespoły przedmiotowe
i zespół ds. analizy
egzaminu
gimnazjalnego
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IV.

Zadania związane z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów:
Zadania

1. Konferencje klasyfikacyjne
2. Wystawianie ocen półrocznych
Wystawianie ocen rocznych
3. Powiadamianie rodziców o propozycjach ocen z
zachowania oraz ocenach semestralnych, w tym
ewentualnych zagrożeniach

4. Powiadamianie rodziców o propozycjach ocen z
zachowania oraz ocenach rocznych, w tym
ewentualnych zagrożeniach
4. Egzaminy klasyfikacyjne
5. Egzaminy poprawkowe

V.

Termin
10 I 2017 r.
22 VI 2017 r.
do 11 I 2017 r.
do 14 VI 2017 r.
9 XII 2016 r.

22 V 2017 r.

21 VI 2017 r.
24 VIII 2017 r.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

Rodzaj konferencji Rady Pedagogicznej
1. Konferencja organizacyjna i
przygotowująca nowy rok szkolny:
2.Konferencja organizacyjno-szkoleniowa
3.Konferencje szkoleniowe
4.Konferencja klasyfikacyjna
5.Konferencja podsumowująca pracę w i
półroczu
6.Konferencja szkoleniowa
7.Konferencja organizacyjno-szkoleniowa
8.Konferencja klasyfikacyjna
2. Konferencja końcowa podsumowująca rok
szkolny 2015/2016
3. Konferencje szkoleniowe
4. Konferencje omawiające bieżące problemy
uczniów i szkoły

Termin

24 VIII 2016 r.

10 IX 2016 r.
X/XII 2016 r.
10 I 2017 r.
16 I 2017 r.
III 2017 r.
IV 2017 r.
16 VI 2017 r.
27 VI 2017 r.

według potrzeb
według potrzeb

Zebrania z rodzicami:

L.p.

Termin

Rodzaj zebrania
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1.

wtorek 20 IX 2016 r.
godz. 17.00

Zebranie ogólne i wywiadówki we wszystkich
klasach

2.

środa 26 X 2016 r.
godz. 16.30

Zebranie ogólne i wywiadówki we wszystkich
klasach

3.

środa 7 XII 2016 r.
godz. 16.30

Wywiadówki we wszystkich klasach -informacja o
propozycji ocen z zachowania i ocen semestralnych
z poszczególnych przedmiotów, podanie zagrożeń

4.

środa 11 I 2017 r.
godz. 16.30

Przekazanie informacji o ocenach semestralnych;
informacja na temat przebiegu egzaminu
gimnazjalnego dla rodziców uczniów klasy III

5.

środa 15 III 2017 r.
godz. 16.30

Zebranie ogólne i wywiadówki we wszystkich
klasach

6.

Środa 10 V 2017 r.
godz. 16.30

Wywiadówki we wszystkich klasach -informacja o
propozycji ocen z zachowania i ocenach rocznych z
poszczególnych przedmiotów, podanie zagrożeń

VI.

Zadania związane z bezpieczeństwem i właściwymi warunkami pracy i nauki:
Rodzaj działań

Termin

1. Badania okresowe wszystkich nauczycieli, aktualizacja
pracowniczych książeczek zdrowia
2. Przegląd szkoły i obiektów sportowych pod względem
bezpieczeństwa
3. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie BHP
4. Przygotowanie pracowni przedmiotowych i innych
pomieszczeń szkolnych do zajęć lekcyjnych
5. Przegląd i uporządkowanie pomocy dydaktycznych
6. Ustalenie harmonogramu dyżurów międzylekcyjnych
7. Monitorowanie sposobu pełnienia dyżurów
międzylekcyjnych przez nauczycieli

do 1 IX 2016 r.

VII.
Lp.
1.

24 VIII 2016 r.
VIII 2016 r.
do 01 IX 2016 r.
do 01 IX 2016 r.
do 2 IX 2016 r.
cały rok

Promocja szkoły:
Działania

Osoba odpowiedzialna

Aktualizowanie szkolnej strony
administrator strony
internetowej; promowanie sukcesów internetowej-p.P.Chochół
i osiągnięć uczniów i nauczycieli na wszyscy nauczyciele
szkolnej stronie internetowej i w
prasie lokalnej

Termin
cały rok
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2.

Aktualizowanie i prowadzenie
kroniki szkolnej
Redagowanie szkolnej gazetki
„ Ławkowe Wydawnictwo”

A. Kołodziej, P. Chochół

cały rok

B. Ochońska,
A.Yükselyalçın

cały rok

3.

Organizowanie imprez dla
środowiska lokalnego.

liderzy grup zadaniowych
dyrektor szkoły

4.

Współpraca ze społecznymi
gimnazjami z regionu jasielskiego
Współpraca z Radą Rodziców, Radą
Sołecką, radnymi, OSP, parafią
rzymsko-katolicką w Bączalu
Dolnym, Trzcinicy, Sławęcinie, PSP
w Jaśle, Komendą Policji w Jaśle,
Hutą Szkła w Jaśle
Współpraca z instytucjami
kulturalno-oświatowymi , m.in.
JDK, MDK, Publiczną i
Pedagogiczną Biblioteką w Jaśle

dyrektor

zgodnie z
kalendarzem
imprez i
uroczystości
szkolnych
cały rok

3.

5.

6.

dyrektor szkoły,
nauczyciele

cały rok

dyrektor, nauczyciele

cały rok
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