
Plan Pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 

Podstawa prawna: 

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  25 sierpnia 2017 r, w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz U. z 2017 r. poz. 1658) 

Statut Szkoły Podstawowej  nr 8  

Program  wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 8  

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe  kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020: 

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 8. 

ZADANIA DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY 

I DYDAKTYKA 

Cele:  

1. Wdrażanie podstawy programowej 

2. Podniesienie efektów  nauczania i wyników sprawdzianu po klasie VIII 

3. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.  
4. Skuteczne opanowanie podstawy programowej przez uczniów. 

5. Wdrażanie elementów oceniania kształtującego i „zasad dobrej lekcji”,  

6. Rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów. 

7. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne 
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

 



 

Zadania Osoba 
odpowiedzialna 

Termin realizacji 

1. Realizacja  i wdrażanie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego i wychowania 
przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem z 
dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.) 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

2. Opracowanie planów pracy dydaktyczno – 
wychowawczej: rozkłady materiału, pso, plan 
działań wychowawczych, programy płatnych 
zajęć pozalekcyjnych itd. 

wszyscy nauczyciele do 12 września 
2019 r. 

3. Opracowanie wymagań edukacyjnych  
niezbędnych do uzyskania  poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
zajęć edukacyjnych  
Wprowadzenie do Statutu nowego systemu 
oceniania zachowania  
 
Wdrożenie i przestrzeganie nowych procedur 
oceniania zachowania w wartościach. 

wszyscy nauczyciele w 
tym wychowawcy 
 
 
 

do 12 września 
2019 r. 
 
 
12.09. 2019 r. 
podczas zebrania z 
rodzicami 
Cały rok 

4. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania  
i promowania w szkole. 

 
 

wszyscy nauczyciele w 
tym wychowawcy 
 
 

cały rok  
 
 
 

5. Przeprowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych 
badań wyników nauczania, diagnoz,  analiza 
wyników, sformułowanie wniosków i ich 
realizacja: 

• Diagnoza wstępna dzieci z oddziału 
przedszkolnego 

• Badanie gotowości dzieci do podjęcia nauki w 
szkole 

• Diagnoza wstępna osiągnięć dzieci z klasy I 
 

• Diagnoza na wejściu  
-kl. IV (j. polski, przyroda, matematyka) 
  
 

• Diagnoza na wyjściu: 
- j.  angielski  kl. III 
- j. angielski kl. V, VI 

 
 

• Diagnozy zewnętrzne 
- matematyka „Sesja z plusem” GWO IV-VIII  
- j. polski  

 

 
 
 
 
p. E. Dziewulska 
 
p. E. Dziewulska 
 
p. A. Ońko 
 
 
p. A. Czarnecka 
p. A. Galińska 
p. D. Chmielarz 
 
p. K. Maliszewska 
p. K. Gałązka  
p. A. Tołwiński 
 
 
p. D. Chmielarz 
p. A. Czarnecka 
 
 

 
 
 
 
październik 2019 r. 
 
kwiecień 2020 r. 
 
październik 2019 r. 
 
wrzesień 2019 r. 
 
 
 
 
V/VI 2020 r. 
V/VI 2020 
 
 
 
IX, I, VI  
IX, I, VI  
 
 



• Diagnozy zewnętrzna kl. VIII j. polski, 
matematyka, j. angielski 
 
 

• Diagnoza zewnętrzna (np.: Operon) kl. III  
 
 
 

• Diagnoza „stylów uczenia się” 
- Obligatoryjnie kl. IV, 
                             kl. I 

           - Fakultatywnie kl. II, III, V, VI, VII 
 
 

• Diagnoza potrzeb w zakresie zajęć 
świetlicowych na rok szkolny 2020/2021 

p. A. Czarnecka 
p. D. Chmielarz 
p. K. Gałązka 
 
p. A. Esner 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy 
 
 
p. M. Szczepanik 
 
 

maj 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
do 30 września 
2019r. 
 
 
 
 
czerwiec 2020 r. 
 

6. Przeprowadzenie w zespołach klasowych IV-VII 
analizy treści nauczania i rozkładów materiału 
pod względem korelacji międzyprzedmiotowej 

nauczyciele IV-VIII 
i jako odpowiedzialni –
wychowawcy- zespoły 
klasowe 

wrzesień 2019 r.  

7. Analiza klasyfikacyjnych wyników nauczania nauczyciele/ 
wychowawcy 

styczeń/ czerwiec 
2020r. 

8. Stosowanie aktywizujących metod i form  
nauczania na zajęciach lekcyjnych  
i pozalekcyjnych:  

 
- nauczanie przez doświadczanie, praca w 
parach, grupach, lekcje w terenie, lekcje 
muzealne, biblioteczne. 

 

wszyscy nauczyciele 
 
 
 
wszyscy nauczyciele 
 
 
 

cały rok 
 
 
  
cały rok 
 
 
 

9. Organizowanie szkolnych konkursów 
przedmiotowych z: 

-  j. polskiego 
- matematyki 
- przyrody 
- historii 
- i innych zgodnie z harmonogramem 
konkursów 

 
Opracowanie zestawu i  harmonogramu 
konkursów. 
Przygotowanie uczniów do udziału w 
konkursach (szkolnych i pozaszkolnych) w 
ramach zajęć pozalekcyjnych 

nauczyciele  wg 
harmonogramu 
konkursów 
 
 
 
 
 
 
p. B. Krzyszczak Szuba 
 
 
uczący nauczyciele 
 

zgodnie z 
terminami 
konkursów i 
harmonogramem 
zajęć 
pozalekcyjnych 
 
 
 
30.09.2018 
 
 
cały rok 

10. Zorganizowanie  IV Otwartych Mistrzostw Szkół 
Podstawowych  w Szachach 

p. A. Dobrowolski, 
p. A. Esner, 
p. E. Dziewulska 

Luty - marzec 2020 

11. Kontynuacja strategii oceniania kształtującego: 
cele lekcji, kryteria sukcesu, informacja zwrotna 

 

Wszyscy nauczyciele cały rok 



12. Dostosowywanie metod i form pracy z uczniem 
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

wszyscy nauczyciele 
 
 
 

cały  rok 

13. Systematyczna realizacja wniosków z badań 
zewnętrznych, wewnętrznych, diagnoz  i nadzoru  

wszyscy nauczyciele cały rok 

14. Kontynuacja pilotażu „Klasa bez zadań 

domowych”    

A. Esner, 
B. Krzyszczak - Szuba 
A. Ońko 

cały rok 

15. Ocena efektywności po zakończeniu pilotażu 

„Klasa bez zadań domowych” w klasie IV 

wychowawca i 
nauczyciele uczący 

listopad/ grudzień 
2019 

 

II WYCHOWANIE I OPIEKA 

Cele: 

1. Integracja środowiska uczniowskiego 

2. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, obywatelskich i 

prospołecznych oraz szacunku dla tradycji 

3. Budowanie autorytetów 

4. Promowanie zdrowego stylu życia. 

5. Rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych. 

6. Wspieranie rodziców w obszarze wychowawczym i opiekuńczym. 

7. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. 

8. Edukacja zdrowotna 

9. Edukacja ekologiczna 

10. Wdrażanie do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania  z  Internetu w szczególności z mediów 

społecznych 

11. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły, wychowanie do wartości 

12. Wdrażanie wolontariatu 

13. Wdrażanie edukacji włączającej 

 

 

Zadania Odpowiedzialni Termin 

1. Apel porządkowy- Bezpieczeństwo, zasady i 
normy zachowania. 

dyrektor i SU wrzesień 

2. Opracowanie projektu programu wychowawczo 
- profilaktycznego 
- zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną 
- zapoznanie rodziców z projektem programu 

wychowawczo-profilaktycznego,  
- uchwalenie programu przez Radę Rodziców 

powołany zespół 
 
 
wychowawcy 
 
Rada Rodziców 

do 11.09.2019  
 

12.09.2019  
12.09.2019 

 
do 30.09.2019 

3. Przeprowadzenie pogadanek na temat higieny 
osobistej - klasy IV-VIII 

pielęgniarka szkolna wrzesień 2019/cały 
rok 

4. Diagnoza sytuacji wychowawczej  uczniów w 
tym aktualizacja potrzeb w zakresie pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. 

pedagog, psycholog, 
logopeda  we 
współpracy  
z wychowawcami 

wychowawcy do 15 
września pedagog, 
psycholog, 



logopeda do 30 
września 2019 r. 

5. Zaplanowanie i koordynowanie udzielania 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

p. K. Żero jako lider + 
zespół pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej i 
wychowawcy 

do 12 września 
2019 r. /przez cały 
rok 

6. Udzielanie pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej 

wszyscy nauczyciele, 
pedagog, psycholog 
logopeda 

cały rok szkolny 

7. Wybór oddziałowych Rad  Rodziców wychowawcy 12.09.2019 r. 

8. Przeprowadzenie ankiety na temat 
bezpieczeństwa, agresji i przemocy w szkole 

psycholog/pedagog do 29.02. 2020r. 

9. Organizacja imprez, wycieczek, uroczystości 
szkolnych  

 
 

wszyscy nauczyciele 
wychowawcy 
 
 
 

cały rok, zgodnie  
z harmonogramem 
imprez  
i uroczystości  

10. Współpraca z rodzicami: 
 
 

- prowadzenie zebrań ogólnych z rodzicami 

 

           - organizacja dni otwartych 
- organizacja zebrań z rodzicami, 
- rozmowy indywidualne, 
- informowanie rodziców o działaniach szkoły  

w różnych obszarach: librus 

pedagog 
nauczyciele 
 
 
dyrektor, psycholog, 
pedagog, Rada 
Rodziców 
 
- wychowawcy 
- zgodnie z 
harmonogramem 
 
 

zgodnie  
z harmonogramem 
zebrań 
 
3 razy w roku 
(rozpoczęcie, 
półrocze, ostatnie 
zebranie w roku) 
 
 
 
cały rok 
 

11. Przeprowadzenie dwa razy w roku lekcji 
dotyczących bezpieczeństwa, norm i zasad 
obowiązujących w szkole 

dyrektor, 
wychowawcy 

wrzesień/luty 

12.  Wdrażanie procedur bezpieczeństwa  i 
dyscypliny, tworzenie kontraktów klasowych 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

wychowawcy świetlicy 

cały rok  

13. Egzekwowanie postępowania zgodnego ze 
statutem szkoły i szkolnymi normami 
zachowania 

wychowawcy, 
nauczyciele 
pracownicy szkoły 

cały rok 
 

14. Kształtowanie tożsamości patriotycznej, 
regionalnej : 
- Rocznica wybuchu II wojny światowej 
- Święto Patrona Szkoły – obchody miejskie 
 
- apel  - 11 listopada 2018 r. 
 
- 3 maja 2019 r. 
 
- wizyty w Muzeum Ziemi Otwockiej 

nauczyciele, 
wychowawcy, SU 
p. A. Galińska, poczet  
p. M. Zielińska 
 
p. A. Przepiórkiewicz 
 
p. D. Chmielarz  
 
wychowawcy 

cały rok 
 
3.09.2019 
13.09.2019 
 
9.11.2019 
 
30.04.2019 
 
cały rok 



15. Kształtowanie autorytetów: 
- Dzień Edukacji Narodowej 

SU 15.10.2019 
 

16. Wspomaganie inicjatyw SU  Opiekunowie SU 
wychowawcy, 
nauczyciele, dyrektor 

cały rok, zgodnie z 
planem pracy SU 

17. Wdrażanie programów zdrowotnych: 
„Szklanka mleka” 
„Warzywa i owoce w szkole” 

pedagog 
 
 

cały rok 
 
 

18. Spotkanie z dietetykiem „Zdrowe życie bez 
cukru” 

p. A. Galińska X - XI 2019 

19. Upowszechnianie zasad zdrowego odżywiania: 
Śniadanie na trawie 

Pedagog, 
wychowawcy 

23.06.2019r. 

20. Spotkanie z przedstawicielem policji i sądu dla 
klas V-VIII- odpowiedzialność karna nieletnich 
 

p. A. Tołwiński, 
pedagog, 
wychowawcy 

w zależności od 
harmonogramu 
gości  

21. Regularna analiza efektów podejmowanych 
działań wychowawczych na spotkaniach 
zespołów klasowych 

wszyscy nauczyciele cały rok - zgodnie z 
harmonogramem 
zespołów 

22. Dzień Tolerancji p. M. Bogucka,  
p. K. Zembrzuska 

 listopad  2019 

23. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie 
zajęć oraz aktywne pełnienie dyżurów  w czasie 
przerw między lekcjami 

dyrektor, nauczyciele, 
nauczyciele dyżurujący 

cały rok 
 
 

24. Apel „ Prawa Dziecka i Prawa Człowieka” 
 

Wychowawcy kl. V: 
p. K. Gałązka i p. M. 
Jarzyna 

styczeń 2020 

25. Ryzykowne zachowania seksualne - klasy 
starsze 

nauczyciel WDŻ,  
psycholog, 

II półrocze 

26. Apel porządkowy- bezpieczeństwo  w czasie 
ferii zimowych 

dyrektor luty 2020 

27.  Używkom nie  - „ akcja plakatowa”.  nauczyciel plastyki (R. 
Błażejczyk) i techniki, 
biologii (A. Galińska) 

kwiecień 2020 

28. Zaproszenie aktorów z teatralnym 
przedstawieniem profilaktycznym   

pedagog wg  możliwości 

29. Wdrażanie uczniów do udziału w zawodach 
sportowych w tym: 
 
Organizacja Małej Olimpiady Sportowej 
 z SP5, SP9  
Organizacja III Otwartych Mistrzostw Szkoły 
Podstawowej nr 8 w szachach 
 

 
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego  
 
p. A. Dobrowolski,   
p. E Dziewulska,  
p. A Esner 

wg harmonogramu 
zawodów i imprez 
 
22.06.2020 r.  
 
luty/ marzec 2020 

30. Dzień bezpiecznego Internetu.  Asertywność w 
Internecie– alternatywne sposoby spędzania 
czasu wolnego 

K. Żero, D. Chmielarz+ 
wychowawcy 

luty 2020 

31. Zapewnienie dożywiania w szkole Dyrektor, pedagog cały rok 

32. Apel porządkowy – bezpieczeństwo w czasie 
wakacji 

dyrektor czerwiec 2020 

33. Integracja społeczności szkolnej i lokalnej: wszyscy nauczyciele cały rok 
 



Organizacja imprez i uroczystości zgodnie z 
harmonogramem, np.: 
 
- Dzień pieczonego ziemniaka  

 
 

- Andrzejki 
 
 
 

- Mikołajki  
- Wigilia szkolna 
 
 
- Bal karnawałowy 
 
 
 
 

        - Dzień Babci i Dziadka 
 
- Walentynki 
 
- Dzień Dziecka 

 

zgodnie z 
harmonogramem 
 
zespół ds. promocji,  
Rada Rodziców 
 
SU + pedagog, 
psycholog,  n-l 
bibliotekarz  
 
SU, Wychowawcy 
nauczyciele religii, 
plastyki, muzyki 
 
p. K. Maliszewska, p. 
K. Keller 
pedagog, RR i 
wychowawcy 
 
wychowawcy kl. 0-III 
 
SU 
 
SU, RR, n-le w-f; 
wychowawcy 

 
 
27.09.2019 
 
 
28.11.2019 
 
 
29.11.2019 
6.12.2019 
20.12.2019 
 
 
 
w karnawale, do 
ustalenia 
 
 
 
21.01.2020 
 
7.02.2020 
 
01.06.2019 
 

34. Wdrażanie edukacji ekologicznej: 
- akcja sprzątanie świata 
- Światowy Dzień Ziemi 

 
SU 
p. A. Galińska 

 
Wrzesień 
kwiecień 2020 r.  

35. Kontynuacja - „Międzyszkolnego Dnia 
Wolontariatu” 

Koło wolontariatu, 
Zespół ds. promocji 
szkoły 

05.12.2019 

36. Zorganizowanie szkolenia dla Rady 
Pedagogicznej na temat współpracy z rodzicami 

dyrektor I półrocze 

 

 
 

III PROMOCJA SZKOŁY I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 

Cele: 

1. Integrowanie szkoły  ze środowiskiem lokalnym, wykorzystanie zasobów na rzecz rozwoju 

szkoły. 

2. Aktywne promowanie szkoły w środowisku. 

3. Upowszechnianie informacji o podejmowanych w szkole działaniach 

4. Wzmocnienie współpracy z rodzicami, włączenie ich w proces decyzyjny. 

 



Zadania Odpowiedzialni Termin 

Kontynuacja pracy zespołu do spraw rozwoju i  
promocji szkoły: dyrektor,  Krzysztof Kulkowski, 
Marzenna Bieńko, nauczyciel w-f;  
Lider: Elzbieta Dziewulska 

Nauczyciele zespołu cały rok 

1. Ustalenie harmonogramu spotkań zespołu do 

spraw promocji i rozwoju szkoły opracowanie 

planu pracy: analiza podejmowanych działań  i 

planowanie kolejnych 

zespół do spraw 
rozwoju i promocji 
szkoły 

Do 12 września 
2019 r. 

2. Pozyskiwanie sponsorów w celu 
dofinansowania wycieczek, imprez szkolnych, 
zakupu nagród 

dyrektor, 
nauczyciele, rada 
rodziców, zespół do 
spraw promocji i 
rozwoju szkoły 

cały rok 

3. Współpraca z rodzicami w zakresie promowania 
szkoły 

dyrektor, 
wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, zespół do 
spraw promocji-  

cały rok 

4.  Zorganizowanie „ Święta pieczonego 
ziemniaka” dla lokalnej społeczności szkolnej 

Zespół do spraw 
promocji, dyrektor, 
Rada Rodziców, 
koordynator p. M. 
Szczepanik  

27 września 2019 r 

5.  „Od altruizmu do wolontariatu” – warsztaty 
świąteczne z rodzicami i kiermasz 

Koordynator - p. M.  
Szczepanik    
Współpraca z Parafią, 
Klub Kobiet z Pasją 

grudzień 2018  

6. Współpraca z Sądem, Policją, Strażą Miejską, 
OPS, PCPR, OSP, Poradnią psychologiczno – 
pedagogiczną, Biblioteką Miejską, Parafią pw. 
Św. Józefa Oblubieńca NMP, ORE, CEO. 

nauczyciele, 
pedagog, psycholog, 
dyrektor 

cały rok 

7. Zorganizowanie II Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego 

szkoły p. E Dziewulska 
- (koordynator) 
+ zespół do spraw 
rozwoju i promocji 

maj 2020 

8. Zorganizowanie imprez otwartych w celu 
promocji szkoły 

Zgodnie z 
harmonogramem 
imprez 

Cały rok 

 

IV ZARZĄDZANIE 

Zadania Odpowiedzialni Termin 

1. Opracowanie planu pracy szkoły na rok szkolny 
2019/2020 i tygodniowego rozkładu zajęć 

dyrektor, zespół 28.08.2019 r. 

2. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na 
rok szkolny 2019/2020 

dyrektor Do 12.09. 2019r.  

3. Kontynuacja pracy zespołu do spraw ewaluacji: 

Danuta Chmielarz – lider ; Barbara Krzyszczak-

zespół cały rok 



Szuba, Agnieszka Galińska, Joanna 

Przepiórkiewicz; 

4. Kontynuacja pracy zespołu do spraw badań  

efektów kształcenia:  

Lider: Agnieszka Galińska, 

Członkowie: Marzenna Bieńko, Danuta 

Chmielarz, Emilia Parol, Aldona Esner, Anna 

Czarnecka, Elżbieta Dziewulska, Mariola Mądra; 

 

zespół cały rok 

5. Kontynuacja pracy zespołu do spraw pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej  i działań 
wychowawczo-opiekuńczych: psycholog - 
Katarzyna Żero - lider, pedagog – Katarzyna   
Zembrzuska, logopeda - Małgorzata Bogucka, 
wychowawcy klas I –VIII. 

zespół cały rok 

6. Kontynuacja pracy zespołu statutowego:  
Lider: Bogumiła Mucha, 
Członkowie: Barbara Krzyszczak-Szuba, Milena 
Jarzyna, Anna Ońko, Justyna Ochocka-Stępień;  
 

zespół cały rok 

7. Kontynuacja pracy zespołu ds. wniosków i 
rekomendacji, podsumowanie wniosków i 
dedykowanie ich do włączenia w plany pracy 
zespołów i nadzór pedagogiczny. 
Lider: Agnieszka Galińska i członkowie zespołu. 

zespół sierpień/wrzesień 
styczeń/luty 
czerwiec  

8. Kontynuacja pracy zespołu do spraw świetlicy: 

Małgorzata Szczepanik – lider, nauczyciele 

świetlicy.  

 

zespół cały rok 

9. Dostosowanie statutu szkoły do obowiązujących 
przepisów prawa oświatowego. 

dyrektor, zespół 
statutowy 

w razie potrzeby 

10. Obserwacje lekcji, kontrole wewnętrzne, 
ewaluacja 

dyrektor, zespół do 
spraw ewaluacji 

według 
harmonogramu i 
planu nadzoru 
pedagogicznego 

11. Dokonywanie remontów, zmian w wyglądzie 
szkoły.  

dyrektor  
 

cały rok 

12. Kontynuacja spotkań zespołów klasowych I-III, 

IV-VIII - zgodnie z ustalonymi przez zespoły 

harmonogramami; 

zespoły klasowe cały rok 

13. W miarę możliwości finansowych organizacja 

szkoleń: 

- współpraca z rodzicami - trudny rodzic 

- zeszyt OK 

- praca w grupie i ocenianie tej pracy 

firma zewnętrzna  
 
I półrocze 
 
cały rok 

14. Monitorowanie postępów budowy nowej szkoły Dyrektor+ nauczyciele cały rok 

15. Realizacja kontroli zarządczej Dyrektor + K. Żero cały rok 

 


