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  Podstawa prawna: 

art.70 ust.1.pkt 1, art.80 ust.2 pkt4 i art. 82 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082.) 

 

    Plan opracowano w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 

2. Priorytety Kujawsko -Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku 2022/2023 

-  Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży. 

-  Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzanie edukacji regionalnej podczas zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

3.  Wnioski z nadzoru kuratora oświaty i dyrektora szkoły. 

Plan pracy szkoły jest spójny z programem wychowawczym-profilaktycznym szkoły i planem nadzoru pedagogicznego. 

I OBSZAR:  KSZTAŁCENIE  

CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Realizacja podstawy 

programowej z 

wykorzystaniem 

zalecanych 

warunków jej 

realizacji 

Systematyczna realizacja podstawy programowej z zastosowaniem 

innowacyjnych i nowatorskich programów, rozwiązań, realizacji 

projektów edukacyjnych.  

 

Opracowanie, wdrożenie i realizacja innowacji pedagogicznych: „ Z 

ekologią na Ty”, „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. 

wszyscy nauczyciele 

 

 

realizatorzy 

cały rok 

 

 

19.09.2022 – 

12.05.2023 
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Rozwijanie 

zainteresowań, 

uzdolnień uczniów 

kompetencji 

matematycznych, 

cyfrowych, 

kreatywności i 

przedsiębiorczości 

Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych uwzględniającej potrzeby 

uczniów i oczekiwania rodziców. 

dyrektor   

 

cały rok 

 Prezentacja umiejętności uczniów podczas imprez i uroczystości 

szkolnych  i środowiskowych. 

wszyscy nauczyciele  cały rok 

Praca z wykorzystaniem rzutników, laptopów, audiobooków, ebooków, 

aplikacji kodów QR, elementów programowania i kodowania. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

 Program SuperKoderzy  zainteresowani 

nauczyciele 

cały rok 

„CodeWeek 2022”  zainteresowani 

nauczyciele 

zgodnie z 

harmonograme

m 

,,Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” nauczyciele matematyki 7.10.2022 

,,Kangur Matematyczny” nauczyciele matematyki marzec 2023 

Podnoszenie efektów 

kształcenia 

 

Systematyczne przeprowadzanie analiz wyników kształcenia poprzez: 

- przeprowadzenie diagnoz wstępnych i końcowych, 

- przeprowadzenie po 3 egzaminy próbne przygotowujące do egzaminu 

ósmoklasisty, 

- przeprowadzenie analiz porównawczych,  

- ewaluacja wyników kształcenia, konkursów i egzaminów, 

- wdrażanie działań zmierzających do podniesienia wyników 

z egzaminów zawartych w „Programie poprawy efektywności 

wszyscy nauczyciele ze 

szczególnym zwróceniem 

uwagi na klasy III, VII i 

VIII w szczególności 

przedmioty egzaminacyjne 

 

 

cały rok 
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kształcenia.” 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród uczniów: 

 ,,Narodowe czytanie 2022”,  

-  realizacja innowacji pedagogicznej „CZYTAM Z KLASĄ lekturki 

spod chmurki”, 

Organizacja i udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach 

związanych z literaturą czy poezją. 

 

nauczyciele j. polskiego, 

bibliotekarz 

 

wrzesień 2022 

  

zgodnie z 

potrzebami 

Doskonalenie metod 

nauczania 

Szkolenia rady pedagogicznej: 

  Jak skutecznie podnieść wyniki nauczania?, 

 Kształcenie kompetencji kluczowych, 

 Nauczyciel <=> Rodzic  Uczeń, jak się wzajemnie wspierać w  

procesie edukacji? 

 udział w różnych zewnętrznych formach doskonalenia 

indywidualnie przez nauczycieli   

wybrani nauczyciele  wg planu WDN  

Rozwój doradztwa 

zawodowego 

Realizacja treści programu z zakresu doradztwa zawodowego (orientacja 

i preorientacja zawodowa) 

doradca zawodowy cały rok 

Prezentacja ciekawych zawodów.  

 

wychowawcy oddziałów  

doradca zawodowy 

cały rok 

Wycieczki tematyczne do miejsc pracy. 

 

wychowawcy oddziałów  

doradca zawodowy 

cały rok 
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Podnoszenie jakości 

włączającej                              

w szkołach                              

i placówkach 

systemu oświaty oraz 

organizacja pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

 

 

 

 

Objęcie uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną według 

zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

Opracowanie wykazu uczniów objętych pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną, uwzględniającą zakres i formy pomocy dla 

poszczególnych uczniów. 

Opracowanie WOPFU oraz IPET dla uczniów z orzeczeniami. 

dyrektor szkoły, pedagog 

specjalny, pedagog, 

wychowawcy i 

nauczyciele 

cały rok 

Stała współpraca z PPP w Golubiu-Dobrzyniu poprzez organizację 

spotkań edukacyjnych oraz zajęć otwartych dla uczniów i rodziców. 

dyrektor szkoły, pedagog 

specjalny, pedagog, 

wychowawcy i 

nauczyciele 

cały rok 

Dostosowanie metod, form oraz wymagań edukacyjnych dla uczniów.  wszyscy nauczyciele  cały rok 

Realizowanie zindywidualizowanych ścieżek  kształcenia oraz zajęć 

rewalidacyjnych. 

specjaliści  zgodnie z 

dokumentacją  

II  OBSZAR: WYCHOWANIE I OPIEKA 

Wychowanie do 

wartości przez 

kształtowanie postaw 

szlachetności, postaw 

obywatelskich i 

patriotycznych.  

Organizacja i udział uczniów w uroczystościach szkolnych i 

środowiskowych: 

 4. rocznica nadania imienia szkole, 

 Ślubowanie klas pierwszych, 

 Święto Edukacji Narodowej, 

 Akademia z okazji Święta Niepodległości, 

 Jasełka bożonarodzeniowe, 

wszyscy nauczyciele  cały rok wg 

kalendarza 

imprez 
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 Dzień Babci i Dzień Dziadka, 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2023, 

 Pierwszy dzień wiosny, 

 Misterium wielkopostne, 

 Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

 Piknik rodzinny, 

 Inne, w razie zorganizowania. 

Zajęcia z wychowawcą kształtujące postawy patriotyczne, społeczne. wychowawcy oddziałów  

zainteresowani 

nauczyciele 

cały rok 

Udział w akcjach: „Szkoła pamięta”, „Do hymnu” Zainteresowani 

nauczyciele 

październik, 

listopad  2022 

Wycieczki edukacyjne: poznawanie polskiej kultury, osiągnięć 

duchowych i materialnych.  

wychowawcy oddziałów cały rok 

Udział w uroczystościach patriotycznych na terenie Gminy Zbójno lub 

powiatu golubsko-dobrzyńskiego. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Profilaktyka agresji i 

przemocy w szkole 

oraz podniesienie 

poziomu 

skuteczności  

Diagnoza potrzeb i problemów społeczności szkolnej. zespół wychowawczy wrzesień 2022  

Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. wszyscy nauczyciele cały rok 

Organizacja spotkań z przedstawicielami straży pożarnej. wychowawcy oddziałów, 

pedagog  

cały rok 
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oddziaływań 

wychowawczych 

 

 

Realizacja projektów przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych („Pogromcy stresu”, Program profilaktyki 

problemowej ‘ Unpluggent” i inne) 

pedagog cały rok 

Konsekwentne reagowanie  na wszelkie przejawy agresji i wandalizmu. wszyscy nauczyciele  wg potrzeb 

Konsekwentne stosowanie wypracowanego systemu kar i nagród. wychowawcy oddziałów wg potrzeb 

Przestrzeganie obowiązujących procedur i regulaminów. wszyscy nauczyciele  cały rok 

Uczenie zachowań asertywnych ze wskazaniem na umiejętność 

odmawiania. 

wychowawcy  wg potrzeb 

Spotkania dla uczniów z przedstawicielami policji (kształtowanie 

właściwych zachowań). 

pedagog grudzień 2022 

„Światowy Tydzień Mózgu” – akcja dla I-VIII.  zainteresowani 

nauczyciele 

marzec 2023  

Promowanie zdrowego odżywiania się. 

 Ogólnopolska akcja ,,Śniadanie daje moc”  

 „ Mleko i owoce w szkole” 

wychowawcy, 

zainteresowani 

nauczyciele 

cały rok 

Promowanie kultury sportowej i turystyki. 

 Obchody Narodowego Dnia Sportu  

 Dzień Sportu 

wychowawcy, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

cały rok 

18. 09. 2022 

czerwiec 2023 

Profilaktyka 

uzależnień 

Realizacja programów profilaktycznych we współpracy z Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Golubiu – Dobrzyniu oraz Gminą Zbójno: 

dyrektor szkoły, cały rok 
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 „Czyste powietrze”, 

 „Nie pal przy mnie proszę”, 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie”, 

 „Znamię. Znam je” – profilaktyka czerniaka skóry. 

nauczyciele 

Promowanie postaw i 

zachowań 

prospołecznych                   

 Działalność Szkolnego Wolontariatu,  

 Udział w akcjach charytatywnych: Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy , ,,Góra Grosza 2022”, zbiórka karmy dla zwierząt. 

opiekun Szkolnego Koła 

Wolontariatu, SU, 

wszyscy nauczyciele  

wg potrzeb 

 

Kształtowanie 

etycznej postawy 

uczniów w stosunku 

do otaczającej 

przyrody i  świata 

zwierząt 

Aktywny udział w akcjach ekologicznych: 

 ,,Sprzątanie Świata”, 

 ,,Dzień Ziemi”, 

 zbiórka nakrętek plastikowych, zbiórka makulatury, 

 inne akcje ekologiczne organizowane w szkole i środowisku 

lokalnym 

Realizacja innowacji pedagogicznej „Z ekologią na Ty”. 

 wszyscy nauczyciele wrzesień 2022 

kwiecień 2022 

cały rok 

 

Organizacja wydarzeń mających na celu podniesienie świadomości 

przyrodniczej i  rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko 

naturalne. 

wszyscy nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

cały rok 

Integracja zespołów 

klasowych i uczniów 

całej społeczności 

szkolnej 

Aktywna praca uczniów  w samorządzie szkolnym i samorządach 

klasowych. 

opiekun SU cały rok 

Przygotowanie uroczystości oraz wydarzeń szkolnych i klasowych. nauczyciele 

wychowawcy 

cały rok 
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Udział w zajęciach warsztatowych wyjazdowych w ramach projektu 

„Kreatywnie ku przyszłości” organizowanych w Przysieku 

nauczyciele grudzień 2022 

Wycieczki szkolne organizowane w ramach programu „Poznaj swój kraj” 

oraz inne. 

nauczyciele cały rok 

Zajęcia integrujące zespoły klasowe. wychowawcy wrzesień 2022 

Organizacja konkursów dla uczniów: 

Przedmiotowe konkursy kuratoryjne z poszczególnych przedmiotów oraz 

inne konkursy m.in. konkurs ortograficzny, pożarniczy, czytelniczy. 

nauczyciele j. polskiego,                    

j. angielskiego i                                 

matematyki i innych 

przedmiotów 

cały rok 

Rodzice są 

partnerami szkoły 

 

Organizacja spotkań  z rodzicami oraz konsultacji przedmiotowych, 

konsultacji ze specjalistami (pedagogiem i psychologiem) dla uczniów i 

rodziców. 

Zebranie z rodzicami na początku roku szkolnego. 

Zebranie z rodzicami na koniec pierwszej części roku szkolnego 

Zebranie z rodzicami przed końcem roku szkolnego. 

Udział rodziców w organizacji różnych przedsięwzięć szkolnych 

(mikołajki, zabawa choinkowa, piknik rodzinny i inne)  

dyrektor, wychowawcy 

klas, nauczyciele, rodzice 

cały rok  

 

 

Edukacja rodziców w celu zapobiegania trudnościom edukacyjnym                  

i wychowawczym oraz w zakresie motywowania dzieci. 

wychowawcy klas, 

specjaliści  

cały rok 

III OBSZAR: ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

Organizacja 

uroczystości 

Uroczystości i imprezy organizowane dla upamiętnienia ważnych 

wydarzeń patriotycznych, środowiskowych i szkolnych zgodnie z 

dyrektor i nauczyciele, 

rada rodziców, 

wg kalendarza 

imprez i 
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szkolnych kalendarzem imprez. pracownicy szkoły uroczystości 

Aktualizacja 

dokumentacji 

szkolnej 

Opracowanie i przyjęcie dokumentów pracy szkoły na rok szkolny 

2022/2023. Przygotowanie i wdrożenie: 

 szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego, 

 planu nadzoru pedagogicznego, 

 planu pracy szkoły, 

 planu WDN, 

 regulaminów wewnątrzszkolnych. 

Zmiany w Statucie szkoły dostosowujące go do aktualnej sytuacji prawnej 

w oświacie. 

dyrektor i nauczyciele wrzesień 2022 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb  

Wzbogacanie bazy 

szkoły 

Poszukiwanie sponsorów dla szkoły. dyrektor, rada rodziców wg potrzeb 

Systematyczne doposażenie pracowni poprzez zakup pomocy, sprzętu 

komputerowego i multimedialnego oraz szafek ubraniowych dla uczniów. 

dyrektor szkoły  cały rok 

Promocja szkoły Prezentowanie działań i sukcesów szkoły podczas kontaktów z rodzicami 

oraz w środowisku lokalnym. 

dyrektor,  

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

 Aktualizacja informacji na stronie internetowej szkoły.  

 Prowadzenie fanpage'a Szkoły na Facebooku, 

 Redagowanie BIP Szkoły, 

 Prowadzenie Wirtualnej Gazetki Szkolnej. 

dyrektor, 

administratorzy,  

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

Współpraca z lokalnymi mediami oraz instytucjami promującymi pracę 

szkoły. 

dyrektor cały rok 

Plan pracy szkoły zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 120/8/2022 dnia 15. 09. 2022 r.           Hanna Kułak, dyrektor szkoły 


