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Spis treści: 

 Plan pracy w głównych obszarach 

 Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych (załącznik nr 1) 

 Harmonogram konkursów i turniejów szkolnych (załącznik nr 2) 

 Harmonogram wycieczek(załącznik nr 3) 

 Harmonogram badań kompetencji uczniów (załącznik nr 4) 

 Harmonogram spotkań z rodzicami (załącznik nr 5) 

 harmonogram dni otwartych (załącznik nr 6) 

 Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej (załącznik nr 7) 
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OBSZAR: KSZTAŁCENIE 

Cele/zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni 
Terminy 

realizacji 
Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie metod 

nauczania 

Rozpoznanie 

preferencji uczenia 

się uczniów                         

i dostosowanie 

form i metod pracy 

do tych potrzeb 

wszyscy uczący 

nauczyciela 

wrzesień  

Praca nauczycieli 

w zespołach 

przedmiotowych: 

doskonalenie 

własnego 

warsztatu pracy 

poprzez dzielenie 

się wiedzą                          

i doświadczeniem. 

wszyscy 

nauczyciele  

 rok szkolny  

Stosowanie 

różnych form                              

i metod 

aktywizujących 

uczniów, w tym 

wykorzystanie 

technologii 

multimedialnej,                

w procesie 

edukacyjnym. 

wszyscy 

nauczyciele  

rok szkolny  

Ewaluowanie zajęć 

edukacyjnych. 

Wdrażanie 

wniosków. 

wszyscy 

nauczyciele  

rok szkolny  

 

 

 

 

Rozwijanie 

zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz 

doskonalenie ich 

umiejętności samooceny 

Rozpoznawanie 

uzdolnień 

uczniów. 

Nauczyciele  rok szkolny  

Opracowanie 

atrakcyjnej oferty 

zajęć 

pozalekcyjnych 

uwzględniającej 

potrzeby uczniów       

i oczekiwania 

rodziców. 

Nauczyciele wrzesień  

Opracowanie 

harmonogramu 

konkursów oraz 

zawodów 

szkolnych 

Zespół do spraw 

konkursów 

szkolnych 

wrzesień  

Przygotowanie 

uczniów do 

Nauczyciele cały rok szkolny 

- zgodnie                      
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konkursów oraz 

zawodów 

pozaszkolnych 

z kalendarzem 

konkursów                     

i zawodów 

sportowych 

Prezentacja 

umiejętności 

artystycznych 

uczniów podczas 

imprez szkolnych        

i środowiskowych 

Nauczyciele -

zgodnie                         

z 

harmonogramem 

uroczystości                     

i imprez 

szkolnych 

cały rok szkolny 

zgodnie                          

z 

harmonogramem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podniesienie jakości 

kształcenia  

Realizacja 

podstawy 

programowej 

wszyscy 

nauczyciele 

rok szkolny  

Obserwacja zajęć Dyrektor  zgodnie                       

z 

harmonogramem 

 

Przeprowadzanie 

sprawdzianów 

kompetencji  

w kl. III, IV i VI, 

analiza wyników 

oraz wdrażanie 

wniosków. 

Wychowawca          

kl. III, 

 

Nauczyciele 

zespołów 

przedmiotowych. 

 

czerwiec kl. III 

 

 

wrzesień kl. IV, 

czerwiec kl. VI 

 

Organizacja pracy 

zespołów 

nauczycielskich, 

problemowo- 

zadaniowych, 

wychowawczych 

Nauczyciele 

wchodzący w 

skład zespołów 

rok szkolny  

Ewaluacja 

wyników 

konkursów 

przedmiotowych 

oraz integrujących 

wiedzę uczniów 

Nauczyciel 

zespołów 

przedmiotowych 

rok szkolny  

Współpraca                   

z poradnią 

psychologiczno - 

pedagogiczną 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

rok szkolny  

Zorganizowanie 

pomocy 

psychologiczno -

pedagogicznej                   

tj. zajęć 

logopedycznych, 

rewalidacyjnych, 

dydaktyczno –

wyrównawczych 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

logopeda, 

pedagog 

rok szkolny  

Dostosowanie Nauczyciele  rok szkolny  
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wymagań do 

indywidualnych 

potrzeb uczniów 

 

 

 

 

Upowszechnianie 

czytelnictwa, rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych wśród 

dzieci 

Analizowanie  

poziomu 

czytelnictwa 

Nauczyciel 

bibliotekarz 

rok szkolny  

Zorganizowanie 

szkolnego  koła 

czytelniczego 

Nauczyciel 

języka 

polskiego, 

wychowawcy     

kl. I- III 

rok szkolny  

Przeprowadzenie 

lekcji 

bibliotecznych 

Nauczyciel 

bibliotekarz 

rok szkolny  

Zorganizowanie 

Szkolnego 

konkursu 

czytelniczego 

Nauczyciel 

języka polskiego 

grudzień  

OBSZAR: WYCHOWANIE I OPIEKA. BEZPIECZENSTWO 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie 

niepożądanym 

zachowaniom uczniów. 

Podniesienie poziomu 

skuteczności 

odziaływań 

wychowawczych 

Realizacja zadań 

programu 

wychowawczego                

i profilaktyki 

szkoły. 

Wszyscy 

nauczyciele 

rok szkolny  

Konsekwentne 

reagowanie na 

wszelkie przejawy 

wandalizmu 

Wszyscy 

pracownicy 

szkoły 

rok szkolny  

Diagnozowanie 

uczniów pod 

kątem problemów 

emocjonalnych               

i wychowawczych 

– analiza opinii                 

i orzeczeń                     

z poradni 

psychologiczno 

pedagogicznej 

Wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele 

według wpływu 

opinii i orzeczeń 

 

Współpraca                        

z policją 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

rok szkolny  

 

 

 

 

 

Kształtowanie postaw. 

Wychowanie do 

wartości. 

 

Organizowanie 

wycieczek do 

miejsc pamięci 

narodowej 

Wychowawcy 

klas, nauczyciele 

historii 

zgodnie                        

z 

harmonogramem 

wycieczek 

szkolnych 

 

Przygotowanie 

uroczystości, 

konkursów                     

o treściach 

nauczyciele zgodnie                    

z 

harmonogramem 

konkursów                    
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 patriotycznych. i uroczystości 

szkolnych. 

Podtrzymywanie  

tradycji 

świątecznych 

nauczyciele zgodnie                      

z kalendarzem 

świąt 

 

Przekazywanie 

tradycji szkolnych 

nauczyciele rok szkolny  

Udział                                

w programach 

promujących 

zdrowe 

odżywianie: 

„Warzywa i owoce 

w szkole;  

„Szklanka mleka” 

p. Bożena 

Ociesa,                         

p. Dorota Jasiuk 

rok szkolny  

Działalność 

szkolnego koła 

Caritas 

Opiekun koła rok szkolny  

Udział w akcjach 

charytatywnych  

Opiekunowie 

akcji 

rok szkolny  

Działalność 

Samorządności 

Uczniów 

Opiekun 

samorządu 

rok szkolny  

 

 

 

Integracja społeczności 

szkolnej 

Przygotowanie 

uroczystości oraz 

imprez szkolnych     

i klasowych 

Wychowawcy, 

opiekun 

samorządu 

zgodnie                         

z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych                        

i klasowych 

 

Zorganizowanie 

wycieczek 

szkolnych 

wychowawcy zgodnie                        

z terminarzem 

wycieczek 

 

Przygotowanie 

zabawy 

andrzejkowej oraz 

karnawałowej 

Wychowawcy, 

opiekun 

samorządu 

listopad, styczeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa 

Przestrzeganie 

obowiązujących 

regulaminów 

Wszyscy 

pracownicy 

szkoły 

rok szkolny  

Rzetelne pełnienie 

dyżurów 

nauczycielskich 

nauczyciela zgodnie                          

z 

harmonogramem 

dyżurów 

 

Przeprowadzenie 

próbnej ewakuacji 

Dyrektor  Zgodnie                         

z 

harmonogramem 

 

Bieżąca kontrola 

stanu 

bezpieczeństwa 

pomocy 

Wszyscy 

pracownicy 

rok szkolny  
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dydaktycznych, 

sprzętów, budynku 

szkoły 

Objęcie opieką 

świetlicową dzieci 

oczekujących                           

w szkole przed 

zajęciami i po 

zajęciach 

Wychowawcy 

świetlicy 

rok szkolny  

Pomoc                                  

w zorganizowaniu 

dożywienia 

 październik-maj    

Zapoznanie 

uczniów                                

z zasadami 

bezpieczeństwa                 

w szkole oraz 

podczas 

poruszania                     

się po drogach 

publicznych 

wychowawcy wrzesień  

OBSZAR: ZARZĄDZANIE 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja procesu 

dydaktyczno - 

wychowawczego 

Przygotowanie 

posiedzeń Rady 

Pedagogicznej 

Dyrektor, 

wicedyrektor 

zgodnie                         

z 

harmonogramem 

 

Przydział 

obowiązków 

służbowych 

wszystkim 

nauczycielom 

Dyrektor  do 31.08. 2016r.  

Sprawowanie 

nadzoru 

pedagogicznego 

Dyrektor,  

wicedyrektor 

rok szkolny  

Opracowanie 

planów pracy 

dydaktycznej 

Wszyscy 

nauczyciele 

do 15.08.2016r.  

Praca zespołów 

nauczycielskich, 

przedmiotowych, 

wychowawczych, 

problemowa 

zadaniowych i in.   

Przewodniczący 

zespołów 

według planu 

pracy zespołów 

 

Udział nauczycieli 

w szkoleniach Rady 

Pedagogicznej 

Wszyscy 

nauczyciele 

według 

harmonogramu 

 

Wspieranie 

nauczycieli 

ubiegających                 

się o awans 

zawodowy 

Dyrektor , 

wicedyrektor 

zgodnie                           

z potrzebami 
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Obieg informacji 

Aktualizacja strony 

internetowe szkoły 

p. Urszula 

Wojciechowska 

rok szkolny  

Kontakty między 

nauczycielami 

poprzez pocztę 

elektroniczną 

Wszyscy 

nauczyciele 

rok szkolny  

Zamieszczanie 

ważnych informacji 

na tablicach 

ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim                     

i korytarzu 

Dyrektor, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

świetlicy 

rok szkolny  

Spotkania 

wychowawców                    

z rodzicami 

Wychowawcy 

klas 

zgodnie                       

z 

harmonogramem 

 

Dni otwarte dla 

rodziców 

Wszyscy 

nauczyciela 

zgodnie                        

z 

harmonogramem 

 

 

 

 

Rozwój zawodowy 

nauczycieli i 

doskonalenie ich 

warsztatu pracy 

Udział nauczycieli 

w różnych 

warsztatach                          

i konferencjach 

metodycznych 

Wszyscy 

nauczyciele 

zgodnie                          

z potrzebami 

 

Podnoszenie 

kwalifikacji                              

i zdobycie 

dodatkowych 

uprawnień do 

prowadzenia zajęć 

przez nauczycieli 

Dyrektor, 

zainteresowani 

nauczyciele 

cały rok szkolny  

 

 

 

 

Poprawa bazy szkoły 

Doposażenie sal                

w pomoce 

dydaktyczne 

Dyrektor szkoły na bieżąco  

Uzupełnienie 

księgozbioru 

Dyrektor , 

nauczyciele 

biblioteki 

na bieżąco  

Uzupełnienie 

sprzętu sportowego 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

na bieżąco  

Wykorzystywanie 

technologii TI w pracy 

dydaktycznej 

Wykorzystanie 

komputerów, 

projektorów, tablicy 

multimedialnej                      

w pracy 

dydaktycznej 

Wszyscy 

nauczyciele 

rok szkolny  

Dostęp do sprzętu 

audiowizualnego 

dla wszystkich 

nauczycieli 

Dyrektor, 

wicedyrektor 

rok szkolny  
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Wykorzystanie 

platformy 

edukacyjnej                       

do prowadzenia 

zajęć.  

Wszyscy 

nauczyciele 

rok szkolny  

OBSZAR: PROMOCJA. 

WSPÓŁPRA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 

 

 

 

 

Promocja szkoły  

Prezentacja działań 

i sukcesów szkoły 

na zebraniach                       

z rodzicami oraz 

na stronie 

Internetowej 

Wychowawcy rok szkolny  

Współpraca                         

z placówkami 

kultury 

nauczyciele rok szkolny  

Współpraca                         

z lokalnymi 

mediami 

nauczyciele rok szkolny  

 

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie roli 

rodziców w planowaniu 

i realizacji zadań 

statutowych szkoły 

Konsultowanie              

z rodzicami 

planów 

wychowawców 

klas, Programu 

Wychowawczego  

i Profilaktyki 

szkoły 

Dyrektor, 

wychowawcy 

wrzesień  

Dni otwarte dla 

rodziców 

nauczyciele zgodnie                          

z 

harmonogramem  

 

Współpraca z 

rodzicami przy 

organizacji 

uroczystości oraz 

imprez klasowych 

i szkolnych 

wychowawcy zgodnie                       

z kalendarzem 

imprez 

 

 

 

 

 

 

Aktywny udział w życiu 

społeczności lokalnej 

Udział w festynach 

i innych imprezach 

o charakterze 

lokalnym 

wychowawcy zgodnie                          

z 

harmonogramem 

 

Współpraca                        

z parafią – udział 

w organizacji Dnia 

Papieskiego 

Katecheta, 

nauczyciele 

październik   

Dzień Rodziny Wychowawcy 

kl. I- III 

maj  

Udział w 

konkursach                          

o zasięgu gminnym, 

regionalnym 

nauczyciele rok szkolny  

 


