
Plan pracy  Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach 

na rok szkolny 2021/2022 

 

1.Organizacja pracy szkoły 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom 
Dyrekcja szkoły Do końca sierpnia 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły 
Dyrekcja szkoły,  Rada 

pedagogiczna 
Do 15 września 

Modyfikacja programu wychowawczo- 

profilaktycznego 

Wychowawcy  klas IV-VIII 

pedagog 
Do 20 września 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników                 

i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku 

szkolnym  20 

Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych                      

i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: 

regulaminy, procedury 

Dyrektor szkoły Do końca września 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu 

doskonalenia zawodowego 
Dyrektor szkoły, M Wójcik Do 30 września 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Do 15 września 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Cały rok 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły Dyrektor szkoły Do końca marca 

Zachęcanie nauczycieli do zdobywania kolejnych 

stopni awansu zawodowego 
Dyrektor szkoły,   Cały rok 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Udostępnienie rodzicom na stronie internetowej 

informacji na temat: programu wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły, planu pracy klasy oraz 

zasad oceniania.   

Wychowawcy, nauczyciele  
Wrzesień- 

październik 



  

 

2.  Nauczanie 

Pedagogizacja rodziców prowadzona przez 

pedagoga, psychologa poprzez opracowane 

materiały przekazywane rodzicom na stronach 

szkoły, przez e-dziennik lub podczas spotkań. 

Pedagodzy, psycholog, 

logopeda 

Cały rok 

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas 

pierwszych 
Dyrekcja szkoły Marzec – kwiecień 

Opieka nad facebookiem szkoły oraz SU 
Dyrekcja szkoły, pani 

Jolanta Lech, opiekun SU 
Cały rok 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych 
Przewodniczący 

zespołów 
Cały rok szkolny 

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu 

rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów 

Wszyscy nauczyciele 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 pozaszkolnych Nauczyciele Cały rok szkolny 

Praca z uczniami mającymi trudności wychowawcze i 

dydaktyczne: 

·       Prowadzenie zajęć zdw i zkk dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

·       Dokonywanie stałej kontroli nad realizacją 

obowiązku szkolnego . 

·       Systematyczna współpraca z kuratorami 

sądowymi uczniów naszej szkoły. 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, psycholog, 

pedagog 

Cały rok szkolny 



·       Pedagogizacja rodziców w celu przygotowania 

ich do pomocy dziecku zarówno w sferze 

dydaktycznej, jak i opiekuńczo-wychowawczej i 

zdrowotnej .     

·       Organizowanie spotkań Zespołu 

Wychowawczego. 

Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez: 

·       monitorowanie osiągnięć uczniów; 

przestrzeganie  w ocenianiu zasad jawności, 

częstotliwości i rytmiczności; jawności kryteriów, 

różnorodności, różnicowania wymagań 

·       stosowanie oceniania kształtującego, które 

mobilizująco działa na ucznia i daje lepszy obraz 

umiejętności dzieci ich rodzicom 

·       diagnozowanie wiadomości  i umiejętności 

·       analizowanie wyników sprawdzianów , badania 

wyników oraz wykorzystywanie wniosków do 

podniesienia jakości pracy szkoły. 

 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele 
Cały rok 

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania 

uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w 

sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 

wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie 

kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne. 

 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Analiza wyników nauczania Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za 

uzyskane oceny 
Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania 

uczniów przez nauczycieli 
Dyrektor szkoły Raz w miesiącu 



 

3. Wychowanie  

Obserwacje lekcji Dyrektor szkoły 
Według 

harmonogramu 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli 

obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i 

promowania 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Kształcenia kompetencji kluczowych ze szczególnym 

naciskiem na kompetencje matematyczne 
Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Kształcenie kompetencji cyfrowych poprzez 

wykorzystywanie TIK 
Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – 

rozwój umiejętności zawodowych w edukacji 

formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się 

dorosłych. 

 Wszyscy nauczyciele 

Nauczyciel doradztwa 

zawodowego 

 Cały rok   

Realizacja projektów i innowacji pedagogicznych  Chętni nauczyciele  Cały rok 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

Integracja zespołów klasowych Wychowawcy klas Wrzesień 

Zmiana zapisów w programie wychowawczo-

profilaktycznym, wprowadzenie działań związanych z 

profilaktyką depresji 

Pedagog, nauczyciele Wrzesień 

Realizowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły 
Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Wdrażanie nowych, rekomendowanych przez MEN 

programów profilaktycznych  

Pedagog, wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Wspomaganie rozwoju osobowego uczniów, 

kreatywności i przedsiębiorczości 
Wszyscy nauczyciele Cały rok 



1. Promowanie zachowań pozytywnych i bezpiecznych 

wśród uczniów.  Wychowanie do wrażliwości na 

prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o 

zdrowie.  

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Organizacja uroczystości patriotycznych, kształtowanie 

właściwych postaw i  wprowadzenie w dziedzictwo 

cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w 

tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i 

przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. 

wycieczek edukacyjnych. 

-Kultywowanie tradycji rodzinnych i świątecznych; 

-dbanie o odświętny wystrój sal z okazji świat 

narodowych; 

-okazywanie szacunku wobec symboli narodowych; 

-dbanie o odświętny strój w czasie ważnych 

uroczystości szkolnych  

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, 

artystycznych oraz wycieczek  
Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z 

pedagogiem szkolnym, poradniami psychologiczno- 

-pedagogicznymi 

Wychowawcy klas Cały rok 

Aktywizowanie uczniów poprzez działalność w 

samorządzie uczniowskim, szkolnym wolontariacie 
Opiekun SU Cały rok 

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz 

zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego 

czasu 

Wychowawcy klas Cały rok 

Edukacja czytelnicza-  Działanie na rzecz szerszego 

udostępnienia kanonu edukacji klasycznej. 
Bibliotekarz Cały rok 

Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców i 

opiekunów Wspomaganie przez szkołę wychowawczej 

roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 

realizację zadań programu wychowawczo-

profilaktycznego.  

Wychowawcy klas 

Nauczyciel WDŻ 
Cały rok 

 Edukacja ekologiczna - rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele przyrody i 

biologii 

Cały rok 



 

4. Zadania opiekuńcze 

 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Zapewnienie pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej 

Dyrektor, nauczyciele, 

pedagog szkolny 
Cały rok 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci 

potrzebujących takiej opieki 

Wychowawcy klas, 

opiekunowie świetlicy 
Cały rok 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

Wychowawcy klas, 

pedagog 
Cały rok 

Pedagogizacja rodziców 
Wychowawcy klas, 

pedagodzy, psycholog 
Cały rok 

 

  

  

 


