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Obszar: Kształcenie 

Cele/ 

zadanie 

 

Sposób realizacji 

 

Odpowiedzialni 
Terminy 

realizacji 

Tworzenie 

warunków                  

do 

wyrównywania 

szans 

edukacyjnych 

z 

uwzględnieniem 

indywidualnej 

sytuacji uczniów 

 

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej 

w kl. I, IV, VIII 

wychowawca kl. I,           

nauczyciele 

zespołów 

przedmiotowych  

wrzesień 

Analiza przyczyn niepowodzeń 

szkolnych i podjęcie działań                   

w celu ich złagodzenia 

 

nauczyciela 

wychowawcy 

pedagog 

cały rok 

Zapoznanie nauczycieli uczących                  

z opiniami P-PP, zebrania zespołów 

wychowawcy  

nauczyciele  

pedagog 

na bieżąco                 

w ciągu roku 

Organizacja i prowadzenie zajęć 

wspomagających prawidłowy 

rozwój dziecka: 

korekcyjno-kompensacyjne, 

dydaktyczno-wyrównawcze, 

rewalidacyjne 

dyrektor  

nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

wrzesień  

wg planu 

Organizacja pracy zespołów 

nauczycielskich problemowo-

zadaniowych, wychowawczych 

 

nauczyciele 

wchodzący w skład 

zespołów 

cały rok 

Doskonalenie 

metod nauczania 
 

Rozpoznanie preferencji uczenia się 

uczniów i dostosowanie form 

i metod pracy do tych potrzeb 

nauczyciele 
 

wrzesień 

Praca nauczycieli w zespołach 

przedmiotowych: doskonalenie 

własnego warsztatu pracy poprzez 

dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 

przewodniczący 

zespołów 

 
 

cały rok 

Udział nauczycieli w lekcjach 

koleżeńskich 

 

nauczyciele 
cały rok 

Stosowanie różnych form 
i metod aktywizujących uczniów,          

w tym wykorzystanie technologii 

multimedialnej, w procesie 

edukacyjnym 

 

 

nauczyciele 
cały rok 

Ewaluowanie zajęć edukacyjnych. 

Wdrażanie wniosków. 

Ocenianie rytmiczne, jawne, 

dostosowane do możliwości 

uczniów 

 

 
 

nauczyciele 

 

cały rok 
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Przeprowadzanie diagnoz i testów 

kompetencji i wdrażanie wniosków 

 

nauczyciele 
cały rok 

Rozwijanie 

zainteresowań 

i uzdolnień 

uczniów oraz 

doskonalenie 

ich 

umiejętności 

samooceny 

Rozpoznawanie uzdolnień uczniów nauczyciele cały rok 

Opracowanie atrakcyjnej oferty 

zajęć pozalekcyjnych 

uwzględniającej potrzeby uczniów   

i oczekiwania rodziców 

 
nauczyciele 

 

wrzesień 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych nauczyciele 
cały rok 

Opracowanie harmonogramu 

konkursów oraz zawodów 

szkolnych 

zespół do spraw 

konkursów 

szkolnych 

wrzesień 

Przygotowywanie uczniów do 

konkursów oraz zawodów 

pozaszkolnych 

 

 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

– zgodnie                       

z 

harmonogramem 

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 

 
 

Rozwijanie 

kreatywności, 

przedsiębior-

czości 

Wprowadzenie innowacji: 

- Edukacja przez szachy – rozwój    

przez edukację, 

- teatrzyk kamishibai, 

-  Jestem Przedsiębiorczy, 

- Przeczytałam/przeczytałem –         

polecę. 

 

 

 
autorzy innowacji 

 

 
 

październik- 

czerwiec 

Prowadzenie kół rozwijających 

kreatywność uczniów  

wychowawcy              

kl. I-III, 

 

cały rok 

Stosowanie nowoczesnych metod 

aktywizujących i eksperymentów  

na lekcjach np. qr-kody, questy 

 
nauczyciele 

 
cały rok 

Rozwijanie 

kompetencji 

matematycznyc

h, cyfrowych                     

i informaty-

cznych uczniów 

Angażowanie uczniów do udziału 

w różnego rodzaju konkursach, 

a szczególnie matematycznych 

 

nauczyciele: 

matematyki, 

informatyki 

 

cały rok 

Rozwijanie zainteresowań uczniów 

matematyką na zajęciach 

obowiązkowych i dodatkowych 

 

nauczyciele 

 

cały rok 
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Prowadzenie lekcji otwartych 

z wykorzystaniem TIK na różnych 

przedmiotach 

 

nauczyciele 

 

cały rok 
 

 

Przeprowadzenie zajęć 
przypominających korzystanie                              
z  aplikacji Teams 

D. Czyżewski 

B. Kęska 

 

październik 

Wykorzystanie technologii 
informatycznych na poszczególnych 

przedmiotach 

 

 

nauczyciele 
 

cały rok 

Wykorzystanie tablic interaktywnych   

i sprzętu multimedialnego do pracy   

na lekcjach na wszystkich 
przedmiotach 

 
nauczyciele 

 
cały rok 

 

Upowsze-

chnianie 

czytelnictwa, 

rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych 

wśród dzieci 

Analizowanie poziomu czytelnictwa nauczyciele 
bibliotekarze 

cały rok 

Zorganizowanie cyklicznych spotkań 
- „ Popołudnie z książką” dla 

uczniów kl. I-III oraz dzieci                  

z oddziału przedszkolnego 

M. Marchewka  

M. Samela – 

Grabiec 

M. Niemirska 

D. Jasiuk 

cały rok 

Przeprowadzenie lekcji 

bibliotecznych 
nauczyciel 

bibliotekarze 

cały rok 

Zorganizowanie Dnia Głośnego 

Czytania 
nauczyciel 

bibliotekarze 

wrzesień 

Obchody Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

nauczyciel 
bibliotekarze 

październik 

Światowy Dzień Poezji nauczyciel 
bibliotekarz 

marzec 

Konkurs Mistrz Najpiękniejszej 
Wymowy Języka Ojczystego 
 

   nauczyciel 
bibliotekarz 

luty 

Zabawa w czytanie dla uczniów 

kl. I -III 

A. Olejarz 

wychowawcy 
klas I –III 

II półrocze 

Udział w Ogólnopolskiej Akcji 
„Jak nie czytam, jak czytam” 
 

nauczyciel 
bibliotekarz 

czerwiec 

Czytamy razem – wypożyczenia 
dla dzieci z oddziału przedszkolnego 

nauczyciel 

bibliotekarz, 
   D. Jasiuk 

październik - 

kwiecień 

 

Obszar: Wychowanie, opieka, bezpieczeństwo 

 

Wychowanie 

do wartości 

przez 

Prowadzenie lekcji do dyspozycji 

wychowawcy kształtujących 

postawy patriotyczne, społeczne, 

kształtowanie wartości powszechnie 

uznawanych za pozytywne 

wychowawcy  cały rok 
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kształtowanie 

postaw 

obywatelskich  

i 

patriotycznyc

h uczniów. 

Uczniowie 

znają 

dziedzictwo 

narodowe                    

i jego miejsce 

w kulturze 

europejskiej                  

i światowej 

Udział w akcjach 

charytatywnych – działalność 

wolontariatu 

B. Bartkiewicz 
I. Sutkowska 

cały rok 

Realizacja wycieczek  w ramach 4 

obszarów edukacyjnych: 

- Śladami Polskiego Państwa 

Podziemnego, 

- Śladami Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, 

- Kultura i dziedzictwo narodowe, 

- Największe osiągnięcia polskiej 

nauki 

B. Bartkiewicz 

wychowawcy klas 

   październik 

Opieka nad grobami na cmentarzu  W. Cybulski, 

B. Bartkiewicz, 

I. Sutkowska 

październik 

Udział w konkursach o tematyce 
patriotycznej 

nauczyciele                 

j. polskiego, 

wychowawcy              

kl. I-III, 

cały rok 

Poznanie sylwetek wielkich Polaków        
i ich działalności m. in. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II 

katecheta  październik 

Wspomaganie 

wychowawczej 

roli rodziny 

Organizowanie zajęć wychowanie 

do życia w rodzinie. Oferta do 

rodziców i uczniów promująca                

te zajęcia edukacyjne 

M. Czyżewska 
B. Bartkiewicz 

wrzesień 

Ustalenie i realizacja we współpracy 

z rodzicami planu pracy 

wychowawcy klasowego 

wychowawcy wrzesień 

Ustalenie sposobów skutecznej 

komunikacji z rodzicami                             

z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych 

wychowawcy wrzesień 

Współpraca z instytucjami 

wspomagającymi rolę rodziny 

wychowawcy 

pedagog 

cały rok 

Organizowanie indywidualnych 

konsultacji nauczycieli z rodzicami 

oraz spotkań i warsztatów 

„Rodzice-Uczeń-Nauczyciel” 

dyrektor 

wychowawcy 

nauczyciele 

według 

harmonogramu 

Organizacja 

warunków 

sprzyjających 

rozwojowi 

samorządności 

Przeprowadzenie wyborów 

do samorządów klasowych, 

Rady Samorządu 

Uczniowskiego, reprezentacji 

do pocztu sztandarowego. 

Wzmocnienie roli Samorządu 

Uczniowskiego jako organu 

szkoły 

 

W. Cybulski wrzesień 

Opracowanie i realizacja rocznego 
planu pracy SU 

    W. Cybulski wrzesień 
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Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

w szkole 

Opracowanie zasad pracy szkoły 

zgodnie z wytycznymi GIS, MEiN 

i wdrożenie ich 

dyrektor 

wicedyrektor 

wrzesień 

Realizacja projektów i tematów                           

z zakresu profilaktyki, w tym 

profilaktyki agresji i przemocy                      

w szkole 

pedagog 

wychowawcy 

cały rok 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniom podczas zajęć wychowania 

fizycznego 

nauczyciele w-f 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

cały rok 

Zapewnieni bezpieczeństwa 

dzieciom przebywającym w szkole 

poprzez: 

- aktywne pełnienie dyżurów, 

- objecie opieką świetlicową dzieci 

oczekujących w szkole przed i po 

zajęciach, 

- bieżąca kontrola stanu 

bezpieczeństwa pomocy 

dydaktycznych, sprzętów                            

i budynku, 

- reagowanie wszystkich 

pracowników na łamanie 

przyjętych w szkole zasad i reguł, 

akty przemocy, wandalizmu, 

- wyciągnie konsekwencji wobec 

uczniów, którzy swoim 

zachowaniem stanowią zagrożenie 

dla innych, 

- przestrzegania przepisów BHP                        

i regulaminów pracy szkoły, 

- współpraca z instytucjami 

wspomagającymi działania szkoły 

w tym zakresie: policją, strażą 

pożarną, sadem rodzinnym, PPP, 

- zapewnienie opieki medycznej, 

- uwzględnienie w planach pracy 

wychowawczej tematu: 

„Bezpieczna droga do szkoły” 

 

 
 
 
nauczyciele 
wychowawcy 
świetlicy 
 
nauczyciele 
pracownicy obsługi 
społeczny inspektor 
nauczyciele                  
i pracownicy 
 
 
nauczyciele                         
i wychowawcy 
 
 
nauczyciele 
 
dyrektor 
pedagog 
wychowawcy 

cały rok 

Wdrażanie 

uczniów                   

do aktywnego 

spędzania 

wolnego czasu 

Realizowanie treści z zakresu 

edukacji prozdrowotnej w czasie 

lekcji z zajęć pozalekcyjnych 

wychowawcy 

nauczyciele 

cały rok 

Organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych: 

- sportowo rekreacyjnych, 

- rozwijających  

zainteresowania, 

- przedmiotowych 

dyrektor wrzesień 
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Udział uczniów w zawodach                               
i imprezach rekreacyjno-sportowych 

nauczyciele 
wychowawcy 

cały rok 

 

Obszar: Zarządzanie 

Organizacja 

procesu 

dydaktyczno- 

wychowawcze- 
go 

Przygotowanie posiedzeń Rady 

Pedagogicznej 

dyrektor, 

wicedyrektor 

zgodnie                

z 

harmonogramem 

Przydział obowiązków służbowych 

wszystkim nauczycielom 

dyrektor sierpień 

Sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego 

dyrektor, 

wicedyrektor 

cały rok 

Opracowanie planów pracy 

dydaktycznej 

nauczyciele do 12.09.2021r. 

Praca zespołów nauczycielskich, 

przedmiotowych, wychowawczych, 

problemowych, zadaniowych i in. 

przewodniczący 

zespołów 

według planu 

pracy zespołów 

Udział nauczycieli w szkoleniach 

Rady Pedagogicznej 

 

nauczyciele 
według 

harmonogramu 

Modyfikacja dokumentów szkolnych dyrektor,  

zespół nauczycieli 

zgodnie 
z potrzebami 

 
 

Obieg 

informacji 

Aktualizacja strony internetowej 

szkoły 

B. Kęska cały rok 

Zamieszczanie ważnych informacji 

na tablicach ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim i na korytarzu 

dyrektor, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

cały rok 

Spotkania wychowawców 

z rodzicami 

wychowawcy klas zgodnie  

z 

harmonogramem 

Dni otwarte dla rodziców wszyscy 

nauczyciele 

zgodnie  

z 

harmonogramem 

 

Rozwój 

zawodowy 

nauczycieli               

i 

doskonalenie 

ich warsztatu 

Udział nauczycieli w różnych 

warsztatach i konferencjach 

metodycznych 

nauczyciele zgodnie  

z 

harmonogramem 

Podnoszenie kwalifikacji 

i zdobycie dodatkowych uprawnień 

do prowadzenia zajęć przez 

nauczycieli 

dyrektor, 

zainteresowani 

nauczyciele 

cały rok 

 
Poprawa bazy 

szkoły 

Doposażenie sal w pomoce 

dydaktyczne 

dyrektor na bieżąco 

Uzupełnienie księgozbioru nauczyciel 

biblioteki 

na bieżąco 
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 Uzupełnienie sprzętu sportowego dyrektor , 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

na bieżąco 

 
Wykorzy-

stanie 

technologii 

TIK                    

w pracy 

dydakty-

cznej 

Wykorzystanie komputerów, 

projektorów, tablic multimedialnych 

w pracy dydaktycznej 

 

nauczyciele 
 

cały rok 

Dostęp do sprzętu audiowizualnego 

dla wszystkich nauczycieli 

dyrektor, 

wicedyrektor 

cały rok 

Wykorzystanie platformy edukacji                 

do prowadzenia zajęć 

nauczyciele cały rok 

Przeprowadzenie próbnych łączeń n-le informatyki, 
wychowawcy 

wrzesień 

 

Obszar: Promocja. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

 
 

Promocja 

szkoły 

Prezentacja działań i sukcesów 

szkoły na zebraniach z rodzicami, 

w gablocie oraz na stronie 

internetowej szkoły 

Wychowawcy              

I. Sutkowska 

B. Kęska 

cały rok 

Prowadzenie kroniki szkolnej M. Niemirska cały rok 

Współpraca z placówkami kultury nauczyciele cały rok 

Współpraca z lokalnymi mediami nauczyciele cały rok 

Prowadzenie strony internetowej B. Kęska cały rok 

Prezentacja prac uczniów 
na korytarzach szkolnych i w klasach 

n-le klas 0-3, 

nauczyciel plastyki 

cały rok 

 
Aktywny 

udział                 

w życiu 

społeczno

ści 

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 wychowawca „0” czerwiec 

Udział w konkursach o zasięgu 

gminnym, regionalnym 

nauczyciele cały rok 

 


