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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: ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin 

realizacji 

 

 

 

 

 

 

 

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, problemowych, 

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 

 

 Modyfikacja dokumentów 

szkolnych 

dyrektor, zespół 

nauczycieli 

wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

Obieg informacji 

Aktualizacja strony internetowej 

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 na 

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 

 

 

 

Doposażenie sal                           

w pomoce dydaktyczne 

dyrektor szkoły na bieżąco 

Uzupełnienie księgozbioru dyrektor , na bieżąco 
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Poprawa bazy 

szkoły 

nauczyciele 

biblioteki 

Uzupełnienie sprzętu sportowego dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

na bieżąco 

Wykorzystywanie 

technologii TI                     

w pracy 

dydaktycznej 

Wykorzystanie komputerów, 

projektorów, tablicy 

multimedialnej w pracy dyd. 

wszyscy nauczyciele rok szkolny 

Dostęp do sprzętu 

audiowizualnego dla wszystkich 

nauczycieli 

dyrektor, 

wicedyrektor 

rok szkolny 

Wykorzystanie platformy 

edukacyjnej do prowadzenia 

zajęć.  

wszyscy nauczyciele rok szkolny 

 

 

 

OBSZAR:  KSZTAŁCENIE 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

Rozwijanie 

zainteresowań                  

i uzdolnień 

uczniów oraz 

wspomaganie 

ich w 

indywidualnym 

rozwoju 

Opracowanie oferty zajęć 

pozalekcyjnych uwzględniających 

potrzeby uczniów i oczekiwania 

rodziców 

wicedyrektor wrzesień 

Udział w konkursach 

przedmiotowych, literackich, 

artystycznych, sportowych na 

różnych szczeblach  

wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

Indywidualizowanie stawianych 

uczniom zadań na wszystkich 

przedmiotach 

wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

Prowadzenie koła informatycznego informatyk        cały rok 

Praca z uczniami mającymi 

trudności w nauce 

wszyscy 

nauczyciele  
cały rok 

Modyfikowanie systemów 

motywujących uczniów do nauki 

wszyscy 

nauczyciele  
cały rok 

Podniesienie 

jakości 

kształcenia z 

wykorzystaniem 

wyników 

egzaminów 

zewnętrznych 

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej 
n-le wg 

harmonogramu 
wrzesień 

Przeprowadzenie egzaminów 

próbnych 

n-le przedmiotów 

objętych 

egzaminem  wg 

harmonogramu 

wrzesień 
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Podjęcie działań zmierzających do 

podniesienia wyników egzaminów 

na podstawie wniosków z lat 

poprzednich 

liderzy zespołów 

przedmiotowych  
cały rok 

Doskonalenie 

metod 

nauczania 

Utworzenie zespołów 

nauczycielskich i praca nauczycieli 

uczących w tej samej klasie 

wychowawcy klas 
wrzesień 

cały rok 

Stosowanie różnych form i metod 

aktywizujących uczniów w procesie 

dydaktycznym 

wszyscy 

nauczyciele 
 

Ocenianie rytmiczne, jawne, 

dostosowane do możliwości ucznia 

wszyscy 

nauczyciele  
cały rok 

Rozwijamy 

kompetencje 

czytelnicze 

Przeprowadzenie lekcji 

bibliotecznych 

Monitoring czytelnictwa uczniów 

Wzbogacanie księgozbioru 

bibliotekarz 
wrzesień 

cały rok 

Konkursy o tematyce czytelniczej 

Akcje promujące czytelnictwo 
  

 

 

OBSZAR: WYCHOWANIE,OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO 

 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

Stworzenie 

optymalnych 

warunków                      

do wychowania 

uczniów 

Opracowanie oraz realizowanie 

programu wychowawczego                         

i profilaktycznego szkoły 

zespół 

wychowawczy 
cały rok 

Spotkania zespołów 

wychowawczych  
przew. zespołu cały rok 

Zapoznanie uczniów                                         

z regulaminami obowiązującymi                         

w szkole 

wychowawcy klas wrzesień 

Diagnozowanie i monitorowanie 

zachowań uczniów 
wszyscy nauczyciele cały rok 

Współpraca wychowawców                            

z rodzicami dzieci, pedagogiem, 

poradnią 

wychowawcy klas cały rok 

Współpraca z policją, strażą                            

i innymi instytucjami 

wspierającymi 

wychowawcy klas cały rok 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych, 

Stworzenie harmonogramu imprez 

kulturalnych, artystycznych                              

i wycieczek 

wicedyrektor  wrzesień 
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postaw 

szacunku dla 

tradycji, 

tolerancji 

Organizacja uroczystości i imprez 

kulturalnych, artystycznych                              

i wycieczek 

n-le wg 

harmonogramu 
cały rok 

Udział w akcjach charytatywnych  nauczyciele  cały rok 

Działalność szkolnego koła 

„Caritas” 

katecheta 

ksiądz katecheta 
cały rok 

Zapewnienie 

opieki                            

i zaspokojenie 

podstawowych 

potrzeb 

uczniów 

Organizacja opieki pedagogicznej 
pedagog 

wszyscy n-le 
cały rok 

Organizacja pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej  

dyrektor 

wychowawcy klas 
cały rok 

Objecie opieką świetlicy wszystkie 

potrzebujące dzieci 

wychowawcy 

świetlicy 
cały rok 

Organizacja dożywiania w szkole dyrektor cały rok 

Dbanie o wymogi bezpieczeństwa           

i higieny pracy poprzez 

odpowiednie wyposażenie szkoły                   

i organizację zajęć 

dyrektor 

nauczyciele 
cały rok 

Zorganizowanie dyżurów 

nauczycieli 

Opieka nad dziećmi podczas zajęć                  

i przerw 

nauczyciele  

wicedyrektor 

wrzesień 

cały rok 

 

 

 

OBSZAR:  PROMOCJA I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

Współpraca 

ze 

społecznością 

lokalną 

Współpraca placówki z instytucjami 

kulturalno – oświatowymi  

wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

Organizowanie i współuczestniczenie     

w uroczystościach i imprezach 

środowiskowych  

wszyscy 

nauczyciele  
cały rok 

Współpraca    

z rodzicami 

Opracowanie harmonogramu spotkań      

z rodzicami i dni otwartych 
dyrektor wrzesień 

Zebrania i konsultacje z rodzicami wychowawcy klas  wg harmonogramu 

Prowadzenie strony internetowej U. Wojciechowska cały rok 

Włączenie rodziców w organizację 

imprez klasowych i szkolnych 
wychowawcy klas cały rok 
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Współtworzenie i opiniowanie 

dokumentów szkoły 
dyrektor wrzesień 

Promocja 

szkoły                        

w 

środowisku 

lokalnym 

Zamieszczanie artykułów w prasie 

lokalnej i na stronie szkoły 

dyrektor 

nauczyciele 
cały rok 

Prezentacja prac uczniów na 

korytarzach szkolnych i w klasach 

n-le plastyki,  

zaj. artystycznych 

wychowawcy 

cały rok 

Prowadzenie kroniki szkolnej J. Górska  cały rok 

Udział uczniów w konkursach 

gminnych, rejonowych, powiatowych 

wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 
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