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Plan opracowany został w oparciu o: 

 

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

2. Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko – Pomorskiego  Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020. 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im Wojska Polskiego w Zbójnie postanawia skoncentrować działalność dydaktyczno i - opiekuńczo – wychowawczą i 

profilaktyczną w  roku szkolnym 2019/2020 na realizacji następujących celów: 

Priorytety: 

1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.  

a. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.  

b. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.  

c. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach  podstawowych w kl. III i VII. 

d. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.  

e. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii in-

formacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.  

2. Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.  

a. Organizacja procesu dydaktycznego przez nauczycieli w sposób sprzyjający efektywnemu  uczeniu się, z wykorzystaniem wyników diagnozy     

    uczniów uwzględniającej wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. 

b. Kształtowanie odpowiedzialności oraz postaw obywatelskich uczniów poprzez działania wynikające z inicjatyw uczniowskich. 

3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019: 

a. Należy skierować nauczycieli na szkolenia dotyczące nowoczesnych rozwiązań metodycznych, szczególnie na zajęciach matematyki i języka  

    polskiego, połączonych z analizą wyników egzaminu ósmoklasisty, w odniesieniu do wymagań z podstawy programowej. 

b. Konieczne jest ograniczenie ilości uroczystości i wydarzeń, w które zaangażowani są uczniowie, a nie wynikają one bezpośrednio z realizacji  

    podstawy programowej. 
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Spis treści zawartych w planie. 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

II. Harmonogram działań rady pedagogicznej. 

III. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej. 

IV. Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym. 

V.  Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych. 

VI. Dodatkowy przydział obowiązków dla nauczycieli. 

VII. Zajęcia „otwarte” prowadzone przez nauczycieli. 

 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

 

Zarządzanie i organizacja 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom szkoły 

 

Dyrektor szkoły Początek września 2019 

 

Opracowanie Planu  pracy szkoły Dyrektor szkoły i Rada 

pedagogiczna 

 

Do 15 września 2019 

 

Opracowanie/modyfikacja Szkolnego progra-

mu wychowawczo - profilaktycznego 

 

Rada pedagogiczna Do 15 września 2019 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego 

 

Dyrektor szkoły Do 15 września 2019 

 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej 

i wychowawczej 

 

Wszyscy nauczyciele Do 30 września 2019 

 

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego 

 

 

Dyrektor szkoły Cały rok szkolny 

 

 

Awans zawodowy nauczycieli Dyrektor szkoły, opiekunowie stażu Cały rok szkolny 
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Ocena pracy nauczyciela Dyrektor szkoły, opiekunowie stażu 

 

Cały rok szkolny 

Kształtowanie potencjału kadrowego Dyrektor, Lider WDN, nauczyciele Cały rok szkolny 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

 

 

 

Nauczanie 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizacja podstawy programowej Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmo-

klasisty, analiza oraz opracowanie wyników, a 

także wdrażanie wniosków do realizacji 

 

Dyrekcja,  

zespoły przedmiotowe, 

wychowawca klasy VIII 

 

Cały rok szkolny 

 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych Dyrektor, 

przewodniczący zespołów 

 

Cały rok szkolny 

 

Współpraca z pedagogiem, poradnią psycho-

logiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu 

rozpoznania indywidualnych potrzeb i możli-

wości uczniów 

 

Wszyscy nauczyciele, pedagog Cały rok szkolny 

 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie 

stawianych im zadań oraz przygotowanie do 

udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i 

pozaszkolnych 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

 

Organizacja konkursów szkolnych i pozasz-

kolnych 

 

Nauczyciele Cały rok szkolny 

 

Praca z uczniami mającymi trudności  w nau- Nauczyciele Cały rok szkolny 
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ce 

 

 

Badanie wyników nauczania Zespoły nauczycielskie,  

nauczyciele 

 

Według planu nadzoru 

 

Analiza wyników nauczania  Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

 

Kontrola właściwego i systematycznego oce-

niania uczniów przez nauczycieli 

 

Dyrektor szkoły 

 

Cały rok szkolny 

Obserwacje lekcji Dyrektor szkoły 

 

Według harmonogramu 

 

 

 

Wychowanie 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizowanie programu wychowawczego i 

programu profilaktyki szkoły 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań 

uczniów 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

Organizacja uroczystości i imprez kultural-

nych, artystycznych oraz wycieczek 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzie-

ci, z pedagogiem szkolnym, poradnią psycho-

logiczno-pedagogiczną 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskie-

go, stymulowanie kreatywności, działań wo-

lontariatu 

Opiekun samorządu Cały rok szkolny 

Wychowanie ekologiczne, zdrowe żywienie 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, re-

gionalnej i funkcjonowanie w środowisku 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 
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lokalnym 

 

Edukacja czytelnicza i informatyczna Nauczyciel biblioteki, nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Zadania opiekuńcze 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

Zapewnienie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 

Pedagog szkolny Cały rok szkolny 

Objecie opieką świetlicy wszystkich dzieci 

potrzebujących 

 

Wychowawcy klas, 

opiekunowie świetlicy 

 

Cały rok szkolny 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

 

Wychowawcy klas Cały rok szkolny 

Zapewnienie obiadów w szkole, mleka, 

owoców 

Wychowawcy klas Cały rok szkolny 

 

II. Harmonogram działań rady pedagogicznej 

 

A. DZIAŁALNOŚĆ  DYDAKTYCZNA 

 

1. Organizowanie procesów edukacyjnych uwzględniających wnioski z analiz egzaminów zewnętrznych, mobilizowanie uczniów do racjonalnego zdobywania 

wiedzy. 

2. Tworzenie działań zachęcających do podejmowania różnych aktywności. 

3. Organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu zainteresowań uczniów. 

 Promowanie wartości  edukacji. 

4. Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w nauce, uwzględniając jego indywidualną sytuację. 

5. Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy oraz doskonaleniu zawodowemu. Realizowanie podstawy programowej z wdrożeniem wnio-

sków z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

6. Współpraca szkoły z rodzicami w dziedzinie kształcenia. 
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7. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 

 

B. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA 

 

1. Kształtowanie zasad postępowania i współżycia w szkole, uzgodnione  i przestrzegane przez społeczność szkolną (kształtowanie postaw   patriotycznych i 

obywatelskich, wpajanie nawyków dobrego zachowania). 

2. Współpraca społeczności szkolnej w zakresie procesów edukacyjnych i wychowawczych. 

3. Współpraca z rodzicami mająca celu rozwój dzieci  z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.   

4. Poszerzenie i doskonalenie świadomego uczestnictwa w kulturze. 

5. Rozwijanie i doskonalenie form samorządności uczniowskiej. 

6. Kształtowanie postaw proekologicznych. 

7. Przeciwstawianie się zagrożeniom patologicznym, zapobieganie agresji. 

8. Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i wychowawczych. 

9. Działania wychowawcze i profilaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. 

 

C. DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA 

 

1. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb uczniów, wspomaganie ich w procesie uczenia się i zachowania. 

2. Doskonalenie opieki, oświaty zdrowotnej i higieny szkolnej. 

3. Rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki. 

4. Działalność szkoły zapewniająca bezpieczeństwo-realizacja działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 

 

D. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA  

 

 Obszary Szkolnego Programu Profilaktyki  

1. Obszar rozpoznawania i przezwyciężania trudności w nauce i przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym 

2. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia 

3. Wdrażanie uczniów do właściwego funkcjonowania w życiu społecznym i prywatnym 

4. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, demoralizacji, agresji i przemocy 
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  ZADANIA DYDAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI 

 

Zadania Formy i sposoby realizacji  Termin Odpowiedzialni  

 

1.Organizowanie procesów eduka-

cyjnych uwzględniających wnioski 

z analiz egzaminów zewnętrznych, 

mobilizowanie uczniów do racjo-

nalnego zdobywania wiedzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie uczniów i rodziców (opiekunów) kl. I, przypo-

mnienie i przedstawienie zmian uczniom oraz rodzicom kl. II – 

VIII o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

kryteriami oceniania. 

do końca 

IX 2019r. 

 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotu 

 

2. Poinformowanie rodziców i uczniów o obowiązku noszenia 

stroju galowego podczas uroczystości  szkolnych ustalonych 

przez dyrektora szkoły. 

cały rok szkolny 

 

 

nauczyciele przedmiotu 

3. Wdrażanie wniosków z analizy sprawdzianu ósmoklasisty. 

 

cały rok szkolny wychowawcy,  

nauczyciele 

4. Zachęcanie do systematycznego korzystania ze zbiorów biblio-

teki, poprzez ciekawe formy zajęć. 

 

cały rok szkolny wychowawcy klas,  

bibliotekarz 

 

5. Propagowanie kultury i zachęcanie do świadomego odbioru 

dziedzictwa kulturowego – filharmonia, teatr. 

 

cały rok szkolny wychowawcy, 

nauczyciele 

6. Poinformowanie uczniów oraz rodziców (opiekunów) o wyma-

ganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania oraz o sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. 

do końca  

IX 2019r. 

zapoznanie rodzi-

ców IX 2019r. 

wychowawcy,   

nauczyciele przedmiotu 

 

2.Tworzenie działań zachęcających 

do podejmowania różnych aktyw-

ności. 

1. Wdrażanie uczniów do organizacji i zapoznawanie z nowymi    

    metodami i technikami pracy umysłowej oraz racjonalnymi spo-  

    sobami odrabiania pracy domowej. 

 

cały rok szkolny nauczyciele  
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Zadania Formy i sposoby realizacji  Termin Odpowiedzialni  

 2. Egzekwowanie wiedzy: poprzez odpowiedź ustną  (stawianie   

    pytań problemowych tak, by na bazie zdobytej wiedzy uczeń   

    miał możliwość formułowania wniosków, wartościowania i opi-    

    niowania), pisemną, działalność twórcza uczniów. 

 

cały rok szkolny zespoły przedmiotowe 

3. Aktywizowanie uczniów podczas zajęć (m.in. przez dyskusje,  

    stosowanie metod poszukiwawczych ,praca w grupie itp.) często  

    tworzonych przez nauczyciela wraz z całym zespołem klasowym  

    oraz nagradzanie uczniów aktywnych. 

 

wg planów  

nauczania 

zespoły przedmiotowe 

4. Przygotowanie uczniów do ustawicznego kształcenia się, samo 

    edukacji, samokontroli i doskonalenia. 

    Wskazywanie na konieczność takich działań i płynące z nich    

     korzyści. 

 

wg planów  

nauczania 

zespół wychowawców 

klasowych, 

nauczyciele przedmiotu 

 

 

3.Organizowanie procesów eduka-

cyjnych sprzyjających rozwijaniu 

zainteresowań uczniów. 

Promowanie wartości  edukacji. 

1. Propagowanie wśród uczniów  konkursów przedmiotowych,  

    zawodów, turniejów. 

 

zgodnie z obowią-

zującym kalenda-

rzem 

 

zespoły przedmiotowe 

2. Prezentowanie dorobku najlepszych zespołów artystycznych na  

    uroczystościach szkolnych i środowiskowych. 

wg kalendarza 

imprez 

dyrektor szkoły, 

wyznaczone osoby 

3. Prezentowanie szczególnych osiągnięć uczniów i ich opiekunów   

    na forum szkoły (apele szkolne), wystawy plastyczne, strona   

    internetowa, informacje na tablicy w holu szkoły, portal spo-  

    łecznościowy. 

 

do VI 2020r. dyrekcja szkoły, 

nauczyciele 

4. Wymiana spostrzeżeń i uwag między nauczycielami każdego  

    zespołu przedmiotowego o nowych rozwiązaniach metodycz- 

    nych oraz wszelkich innowacjach pedagogicznych. 

 

w ramach zebrań 

kół przedmioto-

wych 

przewodniczący kół 

przedmiotowych 

5.Pozyskiwanie uczniów do uczestnictwa w pozalekcyjnych ko- 

   łach. 

 

w miarę możliwo-

ści i potrzeb 

 

nauczyciele  

 

 



10 

 

Zadania Formy i sposoby realizacji  Termin Odpowiedzialni  

6. Spotkania z absolwentami szkoły, promowanie dobrych wzor-

ców i postaw. 

cały rok szkolny wychowawcy 

 

4.Wspomaganie rozwoju ucznia z 

trudnościami w nauce, uwzględ-

niając jego indywidualną sytuację. 

1. Przeprowadzenie dokładnej diagnozy wśród uczniów klas I-IV 

dotyczącej uczniów mających trudności w nauce. Zebranie da-

nych, ewentualne skierowanie do poradni psychologiczno-

pedagogicznej.  

 

po I części roku 

szkolnego 

 

 

 

nauczyciele  

 

 

2. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych innych dla dzieci ze spe-

cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

cały rok   

 

pedagog, 

wychowawcy klas 

 

3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w poszczególnych kla-

sach( po rozpoznaniu potrzeb uczniów klasy przez nauczycieli) 

 

do VI 2020r. 

 

 

wychowawcy klas,  

samorząd klasowy 

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia mającego 

trudności w nauce i zachowaniu 

 

cały rok szkolny pedagog , 

nauczyciele 

5. Organizowanie zespołów psychologiczno-pedagogicznych dla 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( orzeczenie 

poradni o niepełnosprawności) opracowujących IPET.       

      Konsultacje dla wszystkich rodziców (określona godzina, ter-   

      min). 

cały rok szkolny 

 

 

1x w miesiącu 

nauczyciele, 

pedagog szkolny,  

psycholog,  

logopeda,  

6. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z rodzicami uczniów mają-

cych trudności w nauce oraz udzielanie poradnictwa psycholo-

giczno-pedagogicznego. 

wg potrzeb 

 

 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

7. Przeprowadzenie analizy na temat ilości uczniów mających 

trudności w nauce oraz ustalenie przyczyn niepowodzeń. Poin-

formowanie dyrekcji szkoły oraz wychowawców kl .I-VIII. 

cały rok 

 

pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

nauczyciele  
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Zadania Formy i sposoby realizacji  Termin Odpowiedzialni  

8. Zajęcia logopedyczne na terenie szkoły dla dzieci z przedszko-

la, oddziału przedszkolnego i uczniów kl. I - VIII. 

 

 

cały rok logopeda 

 

5.Zarządzanie szkołą sprzyja indy-

widualnej i zespołowej pracy oraz 

doskonaleniu zawodowemu. Reali-

zowanie podstawy programowej z 

wdrożeniem wniosków z poprzed-

niego etapu edukacyjnego. 

 

1. Przeprowadzenie kontroli rytmiczności dokonywania oceny: 

opisowej (edukacja wczesnoszkolna), prac klasowych i spraw-

dzianów, odpowiedzi ustnych.(kl. IV-VIII). 

 

wg potrzeb dyrektor szkoły 

 

2. Przeprowadzenie kontroli realizacji planów i programów nau-

czania. 

 

wg potrzeb 

 

dyrektor szkoły 

 

3. Systematyczna kontrola realizacji podstawy programowej. cały rok  nauczyciele 

 

 

4. Realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego z roku szkolne-

go 2018/2019: 

   1. Udział nauczycieli w zróżnicowanych formach doskonalenia 

zawodowego. 

   2. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego. 

   3. Organizacja szkoleń rady pedagogicznej WDN. 

   4. Organizacja obserwacji zajęć koleżeńskich. 

   5. Wzmocnienie pracy zespołowej nauczycieli w zakresie: 

a) planowania przebiegu procesów edukacyjnych, 

b) wspólnego rozwiązywania problemów, 

c) wspólnego doskonalenia metod i form pracy, 

d) wzajemnej pomocy w ewaluacji własnej pracy. 

 

wg potrzeb 

i możliwości 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele,  

zespoły nauczycielskie  

 

6.Współpraca szkoły z rodzicami w 

dziedzinie kształcenia. 

 

1. Pozyskiwanie rodziców i sponsorów do organizowania: pikni-

ku rodzinnego, choinki, WOŚP i innych przedsięwzięć. 

 

cały rok  nauczyciele, 

rodzice,  

rada rodziców 
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Zadania Formy i sposoby realizacji  Termin Odpowiedzialni  

2. Rodzice i opiekunowie prawni uczniów wspierają szkołę w 

procesach edukacyjnych i współdecydują w sprawach naszej 

placówki ( ankiety, spotkania indywidualne ,  wywiadówki, 

konsultacje). 

 

cały rok  wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 

 

 

3. Pozyskiwanie rodziców do organizowania imprez szkolnych, 

wycieczek, wyjazdów do teatrów oraz pomocy w zakresie po-

prawy bazy materialnej szkoły. 

 

wg potrzeb wychowawcy klas 

rada rodziców,  

rodzice  

 

4. Zapraszanie rodziców w miarę możliwości i potrzeb do aktyw-

nego uczestnictwa w prelekcjach, akcjach ogólnopolskich, wy-

stępach, warsztatach itp. 

zgodnie z planem  

 

wychowawcy klas 

5. Upowszechnianie informacji o warunkach kształcenia w szkole 

podstawowej oraz promocja szkoły wśród rodziców uczniów 

przyszłych klas pierwszych. Przedstawienie oferty szkoły na 

spotkaniach w przedszkolu. 

 

cały rok  pedagog szkolny, 

nauczyciele  

 

 

 

6. Zaplanowanie  zajęć opieki świetlicowej, z uwzględnieniem 

potrzeb uczniów i rodziców. 

cały rok  nauczyciele zajęć 

 

 

7.Współpraca szkoły z instytucjami 

i organizacjami działającymi w 

środowisku lokalnym na rzecz wza-

jemnego rozwoju. 

 

1. Organizowanie programowych wycieczek szkolnych z dużym 

zaangażowaniem merytorycznym uczniów. 

 

zgodnie z progra-

mem 

wychowawcy klas, 

nauczyciele  

2. Organizowanie żywych lekcji, np. historii, biologii, fizyki. zgodnie z planem 

pracy 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

3. Wycieczki szkolne. zgodnie z planem 

pracy  

wychowawcy klas 
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Zadania Formy i sposoby realizacji  Termin Odpowiedzialni  

4. Angażowanie partnerów i „ przyjaciół szkoły” w różnorodne 

przedsięwzięcia, które wpływają na wzajemny rozwój.   

cały rok  wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE I SPOSOBY REALIZACJI 

 

Zadania Formy i sposoby realizacji  Termin Odpowiedzialni  

 

1.Kształtowanie zasad postępowa-

nia i współżycia w szkole, uzgod-

nione  i przestrzegane przez spo-

łeczność szkolną (kształtowanie 

postaw patriotycznych i obywatel-

skich, wpajanie nawyków dobrego 

zachowania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie uczniów z ceremoniałem, tradycją szkolną. I część roku szkolne-

go 2019/2020 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele bloku hu-

manistycznego 

 

2. Obchody rocznicowe nadania imienia szkole. IX 2019r. dyrektor szkoły,  

wychowawcy klas,  

nauczyciele 

 

3. Organizowanie imprez i uroczystości o charakterze patrio-

tycznym (Święto Niepodległości, Rocznica Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja) oraz religijnych (Jasełka bożonarodze-

niowe, Misterium wielkanocne). 

Realizacja najważniejszych imprez i uroczystości o charakterze 

patriotycznym, kulturalnym. 

 

X 2019r. 

XI 2019r. 

IV 2020r. 

V 2020r. 

cały rok  

 

 

dyrektor szkoły, nau-

czyciele 

 

 

 

 

  

 

4. Kształtowanie odpowiedniej postawy na apelach i uroczy-

stościach (strój galowy, odpowiednie zachowanie). 

 

cały rok wychowawcy klas, 

nauczyciele 

5. Organizowanie wycieczek szkolnych do miejsc związanych 

z historią narodu polskiego. 

 

wg programów wy-

chowawczych 

wychowawcy klas 

nauczyciele  

 

6.  Savoir-vivre na co dzień. 

 

cały rok  wychowawcy klas, 

nauczyciele 
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Zadania Formy i sposoby realizacji  Termin Odpowiedzialni  

 

2. Współpraca społeczności 

szkolnej w zakresie procesów 

edukacyjnych i wychowaw-

czych. 

1. Przedstawienie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego  

i sposobu jego realizacji. 

 

IX 2019r. wychowawcy klas,  

rada rodziców 

 

2. Zapoznanie rodziców uczniów ze Statutem szkoły i doku-

mentami szkoły (zamieszczenie ich na stronie internetowej – 

bieżąca aktualizacja). 

 

IX 2019r. dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas  

 

3. Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i 

nauczycieli względem szkoły (sugestie, ankiety) i wykorzy-

stanie ich m.in. do modyfikowania prawa wewnątrzszkolne-

go. 

cały rok  dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

3. Współpraca z rodzicami mają-

ca celu rozwój dzieci  z 

uwzględnieniem ich indywidu-

alnej sytuacji.   

1. Zapewnienie stałych kontaktów rodzicom  z  wychowawca-

mi klas oraz pedagogiem szkolnym i a w miarę potrzeby z 

psychologiem. 

 

cały rok wychowawcy klas 

pedagog szkolny 

 

2. Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie 

pomocy wychowawczej. 

wg potrzeb wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

3. Współpraca z rodzicami w zakresie pomocy uczniom 

- „trudnym wychowawczo". 

  - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów  

     mających trudności w nauce,              

        - wspieranie uczniów zdolnych 

 

wg potrzeb wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

4. Kierowanie uczniów mających trudności w nauce oraz przy-

stosowaniem się do obowiązujących norm społecznych na 

badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

wg potrzeb wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

 

4. Poszerzenie i doskonalenie 

świadomego uczestnictwa w 

kulturze. 

1. Udział uczniów w uroczystościach szkolnych, przedstawie-

niach teatralnych organizowanych na terenie szkoły, koncer-

tach, wystawach itp. 

 

w   wg kalendarza  

imprez szkolnych 

 

dyrektor, 

wychowawcy klas 
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Zadania Formy i sposoby realizacji  Termin Odpowiedzialni  

 2. Organizowanie wyjazdów uczniów do teatru, kina, na obiek-

ty sportowe itp. 

 

wg programu wycho-

wawczego klas 

 

wychowawcy klas 

3. Organizowanie i udział w szkolnych konkursach literackich, 

ortograficznych, recytatorskich, historycznych, językowych, 

plastycznych, wokalnych, przyrodniczych, matematycznych 

itp. 

wg harmonogramu 

konkursów 

  

wychowawcy klas,  

nauczyciele 

 

 

5. Rozwijanie i doskonalenie 

form samorządności uczniow-

skiej. 

 

1. Badanie opinii uczniów na temat życia szkolnego i jej szer-

sze wykorzystanie w doskonaleniu pracy szkoły. 

 

V 2020r. samorząd uczniowski, 

opiekun s.u. 

2. Przeprowadzenie wyborów do rady samorządu uczniow-

skiego. 

 

IX-X 2019r. 

 

 

samorząd uczniowski, 

opiekun s.u. 

3. Realizacja przedsięwzięć będących wynikiem działań samo-

rządu uczniowskiego 

 

cały rok szkolny 

 

opiekun samorządu 

uczniowskiego 

 

6. Kształtowanie postaw proeko-

logicznych. 

 

1. Inicjowanie szkolnych konkursów ekologicznych. do IV 2020 r. n-le przedmiotów 

przyrodniczych, 

2. Uczestnictwo w akcjach na rzecz ochrony środowiska: 

Sprzątanie świata 2019, 

Dzień Ziemi 2020 

 

cały rok szkolny zespół przyrodniczy 

wychowawcy klas 

 

3. Podejmowanie działań ekologicznych w ramach prowadzo-   

    nych zajęć w kole ekologiczno – przyrodniczym – konkursy  

     plastyczne, gry terenowe, … 

 

cały rok szkolny zespół przyrodniczy, 

wychowawcy klas 

 

7.Przeciwstawianie się zagroże-

niom patologicznym, zapobieganie 

agresji. 

 

1. Organizowanie w zakresie lekcji wychowawczych w grupach 

wiekowych spotkań z policjantami, pracownikami poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, pedagogiem, psychologiem 

szkolnym, pielęgniarką (realizacja programu profilaktyczne-

go). 

 

wg programu i   po-

trzeb 

wychowawcy klas 
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Zadania Formy i sposoby realizacji  Termin Odpowiedzialni  

2. Pedagogizacja rodziców w zakresie przeciwdziałania i niwe-

lowania zagrożeń społecznych, problemów wychowawczych 

(agresja w rodzinie, wśród młodzieży, kolizje z prawem, uza-

leżnienia).  

wg założeń 

 

 

 

 

pedagog szkolny, 

psycholog 

3.  Wskazywanie uczniom na wartości w życiu każdego czło -   

    wieka, płynące korzyści i zalety z ich respektowania i prze - 

    strzegania. 

cały rok szkolny wychowawcy klas 

nauczyciele 

pedagog szkolny 

 

 

8.Tworzenie oferty zajęć pozalek-

cyjnych i wychowawczych 

 

1. Zebranie propozycji rodziców , nauczycieli i uczniów odno-

śnie rodzaju zajęć i chęci udziału w zajęciach pozalekcyj-

nych. 

 

IX 2019 r. 

IV 2020 r. 

 

wychowawcy 

 

2. Udział uczniów w zajęciach wg zainteresowań i potrzeb. ( z 

uwzględnieniem zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orze-

czeniami) 

 

wg planów 

 

dyrektor szkoły 

nauczyciele  

3. Realizacja zajęć dla uczniów zdolnych – kółek, chóru, … cały rok szkolny 

 

nauczyciele 

 
. 

ZADANIA OPIEKUŃCZE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

Zadania Formy i sposoby realizacji  Termin Odpowiedzialni  

 

1. Rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych i potrzeb 

uczniów, wspomaganie ich w 

procesie uczenia się i zachowa-

nia. 

1. Rozpoznawanie warunków domowych uczniów sprawiających 

trudności wychowawcze. Udzielanie poradnictwa rodzicom 

tych uczniów. 

cały rok szkolny pedagog szkolny, 

wychowawcy 

2. Otoczenie szczególną opieką psych.-pedagogiczną dzieci z 

rodzin z problemami. 

wg potrzeb zespół wychowawczy 

pedagog 

 

3. Współpraca z psychologiem w razie potrzeb. 

 

wg potrzeb pedagog szkolny, 

wychowawcy  
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Zadania Formy i sposoby realizacji  Termin Odpowiedzialni  

 

2. Doskonalenie opieki, oświaty 

zdrowotnej i higieny szkolnej 

1. Ocena zdrowia przedszkolaków i uczniów na podstawie badań 

bilansowych. 

I półrocze 2019 pielęgniarka  

 

 

2. Pogadanki w klasach I-VIII na temat zagrożeń zdrowia,  

   higieny osobistej, uzależnianie od używek 

wg potrzeb 

 

nauczyciele, 

wychowawcy klas 

 

3. Akcje prozdrowotne: 

    Trzymaj formę. 

    Znajdź właściwe rozwiązanie. 

    Nie pal przy mnie proszę. 

    Czyste powietrze. 

    Owoce i warzywa w szkole. 

    Szklanka mleka. 

    Śniadanie daje moc. 

 

cały rok  nauczyciele, 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

 

3. Rozwój kultury fizycznej, spor-

tu i turystyki. 

1. Opracowanie planu wycieczek szkolnych. 

 

do 30 IX 2019 r.  wychowawcy klas 

 2. Zachęcanie uczniów, szczególnie sprawnych fizycznie, do         

aktywnego uczestnictwa w treningach i zawodach sportowych. 

     

wg kalendarza 

imprez  

sportowych 

nauczyciele w-f 

 

 

4. Działalność szkoły zapewniająca 

bezpieczeństwo-realizacja działań 

mających na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie wła-

ściwych zachowań 

1.Spotkanie z policjantem, strażakiem, pogadanki na temat bezpie-

czeństwa w domu, szkole i na drodze. 

 

raz w każdym pół-

roczu 

 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

 

2.Zapewnienie bezpieczeństwa pobytu na boisku szkolnym – 

(przestrzeganie zasad zakazu wjazdu na jego teren). 

 

cały rok szkolny dyrektor szkoły 

3.Udział w konkursach: 

Bezpieczni na wsi – współpraca z KRUS. 

Bądź bezpieczny na drodze – współpraca z WORD. 

Straży pożarnej i policji.  

wg potrzeb wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

6.Szkolny turniej BRD 

 

V/VI 2020 nauczyciel 

 



18 

 

 

 

Załączniki do Planu Pracy Szkoły: 

 

1. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej. 

2. Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym. 

3.  Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych. 

Dni ustawowo wolne od pracy: 

 

 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r. 

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r. 

 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019 r. 

 Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r. 

 Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r. 

 Poniedziałek Wielkanocny - 13  kwietnia 2019 

 Święto Pracy – 1 maja 2020 r. 

 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2020 r. 

 Boże Ciało - 11 czerwca 2020 r. 

 

 

  

 

 

 Plan pracy szkoły zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 13. 09. 2019 r.  

 

 

 

 dyrektor szkoły Hanna Kułak 


