
 

PLAN PRACY 

 
DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY 

 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 2 z dnia 10 września 2018 roku 
 

 

 

Podstawa prawna: 
 

• Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14grudnia 2016 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 170 

ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.    

z 2014 r. poz. 1170 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach, 

• Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4   w Świętochłowicach, 

 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2018/2019 

2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019 

3. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok 

szkolny 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priorytety w zakresie dydaktyki i wychowania 

w roku szkolnym 2018/ 2019 

 

 

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział,  

ale żeby dobrze wiedział,  

nie żeby umiał na pamięć a żeby rozumiał,  

nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, 

a żeby go coś naprawdę zajmowało” 

 

Janusz Korczak 

  

 
1. Dobre przygotowanie absolwenta do następnego etapu edukacji, który jest 

samodzielny, kreatywny i innowacyjny w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności 

oraz świadomy wyboru zawodu rozwój doradztwa zawodowego. 

2. Systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i i osiągnięć uczniów. 

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów  ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

4. Wychowanie uczniów w duchu wartości moralnych i patriotycznych. 

5. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. 

 

 

I.  KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 
 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego   -   3 września 2018 r. 

2.Zimowa przerwa świąteczna   - 22 - 31 grudnia 2018 r. 

3.Ferie zimowe     - 11 - 24 lutego 2019 r. 

4.Wiosenna przerwa świąteczna                               - 18 - 23 kwietnia 2019 r. 

5.Egzamin ósmoklasisty                                           - 15 – 17 kwietnia 2019 r. 

6.Zakończenie rocznych zajęć   

   dydaktyczno- wychowawczych   - 21 czerwca 2019 r. 

7.Ferie letnie      - 22 czerwca- 31 sierpnia 2019 r. 

 
 Dni ustawowo wolne od pracy: 

 

• Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r., 

• Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r., 

• Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r., 

• Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r., 

• Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r., 

• Święta Wielkanocne – 21-22  kwietnia 2019 r., 

• Święto Pracy – 1 maja 2019 r., 

• Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r., 

• Boże Ciało – 20 czerwca 2018 r. 

  



 

II. DANE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 

 
1.Ilość uczniów     - 402 

 

2.Ilość oddziałów     -  18 

 

3.Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych               -  25 
 

4.Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych -   19 

 

5.Organizacje uczniowskie i koła zainteresowań: 

 

 1.Samorząd Uczniowski   -opiekun : Mariusz Wierzbicki 

             Anna Grzywocz 

                       

     

 2.Koła  zainteresowań: 

- kółko biologiczne      - A. Grzywocz 

- SKS        - M. Szweda 

- M. Wierzbicki 

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów  - H. Leszczyńska,             

B. Tomaszewska,              

A. Faruga,        J. Mokwa,    

B. Porwoł, H. Fujak-

Manka, S. Kołodziejczyk-

Sioma, P. Jarczyk 

- kółko historyczne „ Skok wzwyż”    - L. Janek 

- kółko muzyczne      - G. Osadnik    

- kółko biblijne      - C. Szklarska 

- kółko matematyczne „Matematyka w programach” - P. Jarczyk 

- Aktywny pierwszoklasista     - A. Faruga 

- B. Tomaszewska 

- kółko j. angielskiego „ English is fun”  - A. Musioł - Brzenczek 

- klub czytelniczy   - D. Helińska 

- zajęcia przygotowujące do I Komunii Świętej  - M. Michałek 

 

  

 

6.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

a)zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze: 

-klasa I-III   –   6 godz. -edukacja wczesnoszkolna   

-klasy IV-VII - 3 godz. -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego 

   2 godz. – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 

   2 godz. – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 

b) zajęcia rewalidacyjne -66 godz./tyg. 

c) zajęcia logopedyczne – 5 godz./tyg. 

d) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 6 godz./tyg. 

 



III. SZCZEGÓŁOWY PRZYDZIAŁ ZADAŃ 

 
LP

. 

Zadania 

 

Odpowiedzialny Termin 

1. Opieka nad salami lekcyjnymi 

-sala nr 1 

 

-sala nr 2 

 

-sala nr 5 

-sala nr 6 

-sala nr 7 

 

-sala  nr 8,9,10- sala gimnastyczna 

 

-sala nr 11 

-sala nr 12 

 

-sala nr 13 

-sala nr 14-salka gier i zabaw 

-sala nr 17 

-sala nr 20 

-sala nr 21 

-sala nr 22 

-sala nr 23 

 

-sala nr 24 

 

 

 

 

-sala nr 25 

 

-sala nr 26 

-sala nr 28 

 
Magdalena Małecka 

Patrycja Kurzawa 

Bożena Frasunek 

Halina Leszczyńska 

Bożena Dobisiak 

Beata Tomaszewska 

Bożena Dziarmaga 

Aneta Faruga 

Mariusz Wierzbicki,  

Mirosław Szweda          

Joanna Mokwa,                   

Sylwia 

Kołodziejczyk-Sioma, 

M. Wierzbicki 

Beata Soboszczyk,  

Gabriela Osadnik, 

Lidia Janek, 

Anna Grzywocz, 

Paweł Jarczyk 

Aneta Mikuszewska 

Beata Porwoł 

 Aleksandra Musioł-

Brzenczek, Zbigniew 

Porębski, Brygida 

Morawiec- Stalmach, 

M. Malujda Pelc 

Lidia Majowicz-

Szweda,  

Daria Cierlica 

Dominika Helińska 

 
Cały  rok 

      " 

      " 

      " 

      " 

      " 

Cały rok 

   "    " 

    

   "    " 

   "    " 

   "    "  

   "    " 

    

   "    "     

   "    " 

   "    " 

   "    "  

   "    " 

   "    " 

    

   "    " 

 

   "    " 

    

   "    " 

   "    " 

    

   "    " 

   "    " 

 

2 Estetyczny wygląd świetlicy Magdalena Małecka, 

 Patrycja Kurzawa,  

Halina Leszczyńska 

Cały rok 

3. Bezpieczeństwo i porządek na sali 

gimnastycznej 

 

Mirosław Szweda 

Mariusz Wierzbicki 

"          " 

4. Dbałość o otoczenie szkoły i jej 

estetyczny wygląd 

 

S.U 

Anna Grzywocz 

"          " 

5 Prowadzenie kroniki szkolnej Patrycja Kurzawa 

 

"          " 

6. Współpraca z instytucjami: 

-PCK 

 

n-le naucz. pocz.  

Cały rok 



-MDK, Centrum Kultury Śląskiej 

 

 

-PPP 

 

 

-Sąd Rodzinny i dla Nieletnich 

 

 

-OPS 

 

 

-Policja 

G. Osadnik 

dyrektor 

 

pedagog  

dyrektor, n-le 

 

pedagog szkolny,  

dyrektor 

 

Magdalena Małecka 

dyrektor 

 

dyrektor 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO UDZIAŁU W SZKOLNYCH  

KONKURSACH 

 

 

 

LP Rodzaj konkursu 
 

Termin Odpowiedzialny 

1. Szkolny konkurs biblijny Druga połowa 

października 

Celina Szklarska 

2. Mistrz Ortografii kl. IV- VI Pierwsza połowa 

listopada 

Aneta Mikuszewska, 

Sylwia 

Kołodziejczyk-Sioma, 

B. Porwoł 

3. Turniej Gier i Zabaw koniec października Mirosław Szweda 

Mariusz Wierzbicki 

4. Szkolny konkurs szachowy koniec października Paweł Jarczyk 

Mirosław Szweda 

5. Konkurs recytatorski kl.  I- III koniec października B. Frasunek 

B. Dziarmaga 

6. Turniej matematyczno-sportowy Koniec lutego Paweł Jarczyk 

Mariusz Wierzbicki 

7. Mistrz  Ortografii  kl. II- III Cały rok, 

podsumowanie w 

czerwcu 

B. Frasunek 

P. Kurzawa 

8. VII Szkolny Konkurs  czytelniczy           

kl. IV-VI 

 

koniec lutego Aneta Mikuszewska  

Sylwia Kołodziejczyk 

– Sioma 

Beata Porwoł 

9. Rejonowy Konkurs biblijny koniec listopada  Celina Szklarska 

 

10. 

 

 

Konkurs ozdób świątecznych   

2 kategorie -kl. I-III 

                    kl. IV -VI   

Okres 

przedświąteczny 

Beata Tomaszewska 

Halina Leszczyńska 

Aneta Faruga 

Gabriela Osadnik 

11. Konkurs „Wiedzy o bezpieczeństwie 

ruchu drogowego” 

 

Koniec  listopada Mirosław Szweda 

 

12. Konkurs „Mistrz tabliczki mnożenia” Cały rok, 

podsumowanie w 

czerwcu 

Paweł Jarczyk 

Joanna Mokwa 

Bożena Dziarmaga 

13. Krąg mitologiczny Klio koniec lutego Lidia Janek 

 

14. "Omnibus " kl. I - III początek lutego Bożena Dobisiak 

Halina Leszczyńska 

15. XIII Miejski Konkurs Kolęd Druga połowa grudnia  Mateusz Michałek 

Gabriela Osadnik 

16. Konkurs wiedzy o T. Kościuszce  

 

22  marca Lidia Janek 

 

17. "Kangur  matematyczny" 21 marca Paweł Jarczyk  



Joanna Mokwa 

 

18. Wielkanocny Konkurs Plastyczny kwiecień Gabriela Osadnik 

 

19. Konkurs z okazji Dnia Ziemi 24 kwietnia M. Małecka 

M. Szafraniec 

A. Grzywocz  

P. Kurzawa 

20. Międzyszkolny konkurs matem. 

sportowy 

 

Druga połowa maja Paweł Jarczyk 

Mariusz Wierzbicki 

Joanna Mokwa 

21. Szkolny Konkurs informatyczny 

 

początek lutego Zbigniew Porębski 

Marta Pelc- Malujda 

Brygida Stelmach - 

Morawiec 

22. Szkolny konkurs języka angielskiego koniec kwietnia L. Majowicz-Szweda, 

A. Musioł-Brzenczek 

22. Egzamin na kartę rowerową początek czerwca Mirosław Szweda 

 

 

 

 

V. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 
 

Lp Okoliczności Tematyka-sposób  realizacji Termin 

 

Odpowiedzialny 

1. Rozpoczęcie  roku 

szkolnego 18/19 

-uroczyste  rozpoczęcie roku 

szkolnego 

-zapoznanie  z organizacją 

 roku szkolnego 

 -przywitanie  1-klasistów 

3.09. B. Dziarmaga 

L.Janek 

2. Pasowanie 

I-klasistów 

-przyjęcie I-kl  w  poczet 

 społeczności  szkolnej 

2.10 B. Tomaszewska 

H. Leszczyńska 

A. Faruga 

3. Dzień  Edukacji 

Narodowej 

-akademia 

-spotkanie  uczniów 

   nauczycielami  i       

  pracownikami  szkoły 

12.10. B. Dobisiak 

A. Mikuszewska 

 

4. Święto  Odzyskania 

Niepodległości 

-apel 

-przegląd  pieśni  o charakterze 

 patriotycznym 

9.11 G. Osadnik 

S. 

Kołodziejczyk-

Sioma 

P. Kurzawa 

5. Dzień profilaktyki -projekt  27.11. D. Cierlica 

B. Dziarmaga 

H. Leszczyńska 

A. Musioł-

Brzenczek 

C. Szklarska 



6. II Andrzejkowy Bal 

Świętych 

Andrzejki 

-dyskoteka 

 

-klasowe  wróżby  andrzejkowe 

27 .11 

 

29.11 

M. Michałek 

C. Szklarska 

Ks. G. Szołucha 

S.U.,wych.klas 

7. Dzień Kultury 

Śląskiej 

-projekt 4.12 B. Tomaszewska 

L. Majowicz-

Szweda 

J. Mokwa 

P. Jarczyk 

M. Szweda 

8. Mikołaj -spotkanie  z Mikołajem  w 

 szkole, 

-wyjazd  na  przedstawienie 

 połączone  ze  spotkaniem 

 z  Mikołajem 

4.12. Rada  Rodziców 

 

Wych.klas 

9. Boże Narodzenie -Jasełka 

-wigilie  klasowe 

-spotkanie  opłatkowe 

  z  pracownikami  szkoły 

 

 

21.12 

 

C.Szklarska,    

M. Michałek 

wych.klas i 

świetlicy, 

dyr.szkoły 

10. Podsumowanie pracy 

za I półrocze 

-apel 

-zebranie z rodzicami 

24.01 

25.01 

Dyr.szkoły 

Wych.klas 

 

11. Bale Karnawałowe -zabawa z konkursami i 

poczęstunkiem 

6,7. 02  Dyr.szkoły 

Wych.kl 

13. Dzień Patrona -akademia 

 

-konkurs wiedzy o  

 T. Kościuszce 

22.03 B. Dobisiak 

B. Porwoł 

L. Janek 

14. Dzień  Ziemi -apel  ekologiczny 

- konkurs hodowli roślin 

- konkurs plastyczny 

24.04. M.Małecka 

M. Szafraniec 

P. Kurzawa 

A. Grzywocz 

 

15. Święto Uchwalenia  

Konstytucji  3 maja 

 

-apel 30.04 D. Helińska 

A. Mikuszewska 

 

16. Dzień  Matki i Ojca 

(Dzień Rodziny) 

spotkania  z  rodzicami 

(pokazy  uczniów) 

koniec maja wych.kl.I-III 

 

 

17. Wielki Piknik 

Rodzinny.  

 Święto szkoły  

- projekt 5 czerwca B. Frasunek 

A. Faruga 

S. 

Kołodziejczyk- 

Sioma 

M. Wierzbicki 

G. Osadnik 

18. Dzień Sportu -rozgrywki sportowe 3.06 M. Szweda 

M.Wierzbicki 

19. Podsumowanie pracy 

w II  półroczu 

-apel 20.06. dyr.szkoly 

 



20. Zakończenie  

 roku szkolnego 

 

-uroczysta akademia 

kl. I-VII 

 

 

kl. VIII 

 

21.06 B. Tomaszewska 

L. Majowicz-

Szweda 

 

Wych. klas VIII 

21. Rozpoczęcie 

roku szkolnego 

2018/2019 

uroczyste  przywitanie 

nowego  roku szkolnego 

2018/2019 

 1.09.19 B. Dobisiak 

B. Porwoł 

 

 

 

 

VI. POZOSTAŁE IMPREZY SZKOLNE 
 

LP RODZAJ IMPREZY 
 

TERMIN ODPOWIEDZIALNY 

1. XXV  Rajd Szkolny 28.09.17 M. Szweda 

M.Wierzbicki 

2. Zdobywanie kart rowerowych Czerwiec 19 M. Szweda 

 

3. Turniej Gier i Zabaw Październik 18 M. Szweda 

M.Wierzbicki 

4. Szkolny Konkurs Szachowy 

 
Październik 18 P. Jarczyk 

M. Szweda 

 5. Międzyszkolne Rozgrywki Sportowe(SIS) cały rok M. Wierzbicki 

M. Szweda 

 

VII. GŁÓWNE CELE PLANU PRACY 

 
1. Motywowanie uczniów do podnoszenia wyników w nauce, rozwijanie samodzielności, 

kreatywności i innowacyjności. Stwarzanie warunków do poznania różnych zawodów 

poprzez współpracę z potencjalnymi pracodawcami.. 

 

2. Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. 

 

3. Uczeń odnoszący sukcesy na miarę swoich możliwości. 

 

4. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

 

5. Upowszechnianie technik komputerowych w dydaktyce szkolnej. Propagowanie 

zachowania bezpieczeństwa w sieci. 

 

 

VIII. KRYTERIA SUKCESU 

 
1. Kreatywny, samodzielny i innowacyjny uczeń świadomy własnej przyszłości zawodowej. 

 

2. Samodzielny uczeń – potrafi stawiać sobie cele i je realizować. 

 



3. Wypracowanie efektywnych metod pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w 

nauce. 

 

4. Uczeń znający i respektujący wartości oraz właściwe postawy patriotycznei. 

 

5. Uczeń wykorzystuje technologię komputerową procesie zdobywania wiedzy i 

umiejętności. Jest świadomy zagrożeń wynikających z korzystania z sieci.. 

 

 

 

IX. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

A. DYDAKTYKA 

 
Lp. Zadania Termin 

 

Odpowiedzialni 

1. 

 

Realizacja podstawy programowej cały rok 

 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 

2. Diagnoza wiedzy i umiejętności  

(możliwości intelektualnych) na  początku  

i na końcu  danego etapu  edukacyjnego-

indywidualizacja  wymagań w  stosunku  

do  uczniów. 

Wrzesień kl. IV 

 

maj kl. III 

nauczyciele 

poszczególnych 

zajęć edukacyjnych 

 

3. Zapewnienie uczniom pomocy w 

przezwyciężaniu trudności w nauce 

-organizacja zajęć wyrównawczych, 

-pomoc wychowawców świetlicy, 

-zajęcia z pedagogiem i specjalistami 

(logopeda, socjoterapeutka itp) 

-organizacja zajęć korekcyjno - kompen- 

sacyjnych ( na podst. PPP) 

 

cały  rok nauczyciele, 

wych. świetlicy, 

pedagog szkolny, 

specjaliści 

4. Organizowanie ciekawych form zajęć 

lekcyjnych pod kątem realizacji 

kompetencji kluczowych, stosowanie 

technologii komputerowych i cyfrowych 

cały  rok nauczyciele 

5 Praca nauczycieli metodami rozwijającymi 

samodzielność, kreatywność i 

innowacyjność. 

Cały rok nauczyciele 

6. Organizowanie lekcji bibliotecznych wg  planu n-le j.polskiego, 

bibliotekarz 

7. Badanie osiągnięć edukacyjnych 

(zaplanowane zajęcia znajdują się w planie 

nadzoru pedagogicznego) 

 

po I i II półroczu nauczyciele wg. 

planu  

8. Stworzenie warunków do pracy z uczniem  

zdolnym . 

Cały rok nauczyciele 

 

 



9. Przygotowanie uczniów do konkursów i 

rozgrywek sportowych 

 

cały  rok n-le według 

harmonogramu 

10. Doskonalenie przedmiotowych systemów  

nauczania 

wrzesień nauczyciele 

11. Zapewnienie bieżącego systemu  

informowania  rodziców  o  problemach  

szkoły  i  postępach  ich   dzieci  w  

nauce(zebrania  z  rodzicami, konsultacje, 

rozmowy  indywidualne) 

 

wg.  harmonogramu 

zebrań, 

System kontroli 

frekwencji i 

postępów w nauce 

wych. klas 

pedagog, 

nauczyciele 

12. Zapewnienie nauczycielom możliwości 

podnoszenie kwalifikacji i doskonalenia  

zawodowego z uwzględnieniem technologii 

cyfrowych i komputerowych. 

Zgodnie z 

potrzebami 

dyrektor szkoły 

13. Udział nauczycieli w konferencjach  

szkoleniowych, zebraniach z  metodykami, 

lekcjach  koleżeńskich, zespołach 

międzyprzedmiotowych ,WDN 

okresowo w  

ustalonych 

terminach 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

14. Samokształcenie nauczycieli w oparciu o 

fachową literaturę, prasę pedagogiczną 

na bieżąco Nauczyciele 

15. Bezpieczne i odpowiednie korzystanie z 

zasobów dostępnych w sieci. 

na bieżąco Nauczyciele 

 

 

 

 

 

B. WYCHOWANIE 

 
l.p Zadania 

 

Termin Odpowiedzialny 

1. 

 

Opracowanie programu profilaktyczno-

wychowawczego 

do 10.09.18 zespół zadaniowy 

2. Ewaluacja programu profilaktyczno-

wychowawczego  szkoły 

Czerwiec 2019 zespół zadaniowy 

3. Przygotowanie planów wychowawczych  

 

do 10.09.18 wychowawcy klas 

4. Integracja zespołów klasowych. 

Diagnoza problemów w klasie: 

-analiza zachowań uczniów sprawiających  

problemy wychowawcze  

-współpraca z rodzicami dotycząca  

przeciwdziałaniu  złym zachowaniom  

dziecka w  szkole 

-wzmocnienie współpracy w ramach 

jednego oddziału 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

wychowawcy .klas 

 

 

 

 

 

5. Kształtowanie właściwych postaw ucznia w 

oparciu o prawa człowieka, szacunku  do  

symboli  państwowych, postaw 

cały rok nauczyciele zajęć 

 



patriotycznych, poszanowania godności  

ludzkiej, tolerancji, odpowiedzialności  za  

swoje postępowanie- czynne  włączenie  

uczniów  do obchodów  rocznicowych  

poprzez udział w  apelach i akademiach 

szkolnych, projektach i inicjatywach 

obywatelskich. 

6. Tworzenie atmosfery, wśród uczniów  

sprzyjającej  demokratyzacji życia 

szkolnego 

-wybór samorządów klasowych omówienie  

ich  roli  na terenie klasy 

-przeprowadzenie wyborów do SU, wybór  

opiekunów SU 

-czynny udział SU w życiu szkoły 

-działalność szkolnego radiowęzła  

-pełnienie dyżurów wspomagających n-li  

w  czasie przerw międzylekcyjnych 

-zapoznanie i przestrzeganie w codziennej 

pracy zasad zawartych w Statucie, WSO, 

Regulaminie Szkolnym 

cały rok wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wych. klas 

opiekun SU 

7. Rozwój zainteresowań czytelniczych  

wśród uczniów 

-propagowanie czytelnictwa książek i prasy  

dziecięcej 

-współzawodnictwo międzyklasowe w  

zakresie  czytelnictwa 

-prowadzenie lekcji bibliotecznych 

-wystawy , gazetki poświęcone twórczości  

znanych pisarzy 

-organizacja kącików czytelniczych 

cały rok bibliotekarz 

 

 

 

nauczyciele i 

bibliotekarz 

8. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu  

kulturalnym  szkoły: 

-udział w  międzyszkolnych  konkursach 

recytatorskich i czytelniczych 

-udział uczniów w spektaklach teatralnych 

-przygotowanie inscenizacji teatralnych  

przez uczniów  klas I-III 

-zwiedzanie muzeów i wystaw  

-organizowanie stałych ekspozycji prac  

plastycznych dzieci 

 

 

 

wg  planu 

wg planu 

wg planu 

 

wg planu 

cały rok 

na bieżąco 

B. Frasunek 

B. Dziarmaga 

B. Porwoł 

A.Mikuszewska,   

S. Kołodziejczyk-

Sioma 

wych.klas 

wych.klas I-III 

n-le wych. 

G. Osadnik 

9. Kształtowanie więzi patriotycznych w 

kontekście kraju i świata 

-organizowanie wycieczek krajoznawczych 

-realizacja projektów edukacyjnych 

 

 

wg harmonogramu 

 

 

 

wych. klas  

 

10

. 

Upowszechnienie wiedzy ekologicznej  

oraz kształtowanie  właściwych  postaw  

wobec  problemów ochrony  środowiska. 

Obchody  „Dnia  Ziemi” 

cały  rok 

 

 

wg planu 

A. Grzywocz 

M. Szafraniec 

P. Kurzawa 

M. Górska 

A. Grzywocz 



11

. 

Upowszechnianie zasad ruchu drogowego 

-udział w spotkaniu kl. I z 

funkcjonariuszami policji „ Bezpieczna 

droga do szkoły” 

-konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu  

drogowego 

-zdobywanie kart rowerowych 

 

13.09.18 r. 

 

 

Listopad 18 r. 

 

Czerwiec 19 r. 

 

dyr. szkoły 

wych.klas 

 

M. Szweda 

 

M. Szweda 

12

. 

Upowszechnianie  wiedzy  z  zakresu 

wychowania zdrowotnego 

-propagowanie zdrowych nawyków 

żywieniowych 

-realizacja zajęć wychowania do życia w  

rodzinie 

-przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz 

spożywaniu używek i dopalaczy 

-kształtowanie umiejętności właściwego 

korzystania z technologii komputerowej i 

cyfrowej. 

 

 

cały rok 

cały rok 

 

do uzgodnienia 

 

 

cały rok 

 

 

nauczyciele 

B.Słaby 

 

pedagog szkolny, 

higienistka,  

wych. kl. I-II 

n-le informatyki 

 

 

13

. 

Kształtowanie kultury turystycznej i  

sportowej  dzieci, wyrabianie zamiłowania 

do  stałego uprawiania  ćwiczeń fizycznych 

-podnoszenie sprawności fizycznej  

uczniów w  czasie  obowiązkowych  zajęć  

w-f  i w trakcie zajęć sportowo-

rekreacyjnych 

-propagowanie akcji „stop zwolnieniom z 

w-fu” 

-organizacja imprez Dzień Sportu i  

zawodów  sportowych, rozgrywek  

międzyklasowych, Turniej gier i zabaw    

kl. II -III 

-przygotowanie i udział uczniów w  

zawodach pozaszkolnych  wg  kalendarza 

imprez sportowych 

-organizowanie wycieczek turystyczno-

krajoznawczo-pieszych  i autobusowych 

-zorganizowanie  XXV Rajdu  Szkolnego  

 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

wg harmonogramu 

 

 

jesień-wiosna 

 

28.09.18 

 

 

 

n-le  wych.fizycznego 

 

 

 

 

M. Szweda 

M. Wierzbicki 

n-le w.f. 

 

 

wych. klas 

 

M. Wierzbicki 

M. Szweda 

 

 
 

C. OPIEKA 
 

LP

. 

Zadania 

 

Termin Odpowiedzialny 

1. Poznanie środowiska lokalnego uczniów: 

-zebranie informacji o uczniach , ich  

sytuacji materialnej , problemach 

wychowawczych  

-utrzymywanie przez szkołę ścisłych  

kontaktów  z  rodzicami  uczniów 

cały rok 

 

 

 

wg planu zebrań 

wg potrzeb 

wych. klas 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 



2. Zintensyfikowanie pracy z uczniami  

sprawiającymi  trudności  wychowawcze 

-kontrola systematyczności w  realizowaniu 

obowiązku szkolnego 

-zorganizowanie w szkole odpowiednich 

warunków do nauki uczniom posiadającym  

złe warunki domowe 

-rozpoznawanie sposobów spędzania  

wolnego  czasu  przez uczniów 

-pomoc dzieciom z najuboższych i 

wielodzietnych rodzin  

-współpraca z OPS 

-organizowanie zajęć terapii  z  uczniami  z 

niedostosowaniem społecznym 

-współpraca z kuratorami, policją, PPP 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

na bieżąco wg 

potrzeb 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

cały rok 

 

 

wych. klas 

 

 

pedagog, świetlica 

biblioteka 

 

 

dyr. szkoły 

 

 

 

pedagog 

 

dyrektor, pedagog 

dyrektor, pedagog 

3. Zapewnienie uczniom opieki 

psychologicznej 

-popularyzowanie wśród nauczycieli i 

rodziców wiedzy z zakresu potrzeb 

psychologicznych dzieci 

-dostosowanie wymagań do możliwości 

fizycznych i psychicznych dziecka 

(zwłaszcza dzieciom ze specyficznymi 

trudnościami w nauce) 

-organizacja lekcji wychowawczych we 

współpracy z pedagogiem 

-rozmowy indywidualne z uczniem 

 

 

wg potrzeb 

 

 

cały rok 

 

 

 

wg potrzeb 

 

wg potrzeb 

 

 

pedagog 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

wych. pedagog, dyr. 

wych. pedagog, dyr 

4. Otoczenie opieką uczniów mających 

trudności w nauce poprzez pomoc 

koleżeńska oraz rzetelne prowadzenie zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych 

cały rok SU 

nauczyciele 

 

 

5. 

 

 

Dbałość o stan zdrowia uczniów   

-przeprowadzenie badań bilansowych 

-organizacja wyjazdu klas III na  

 „Zieloną szkołę” 

wg planu 

 

maj 19 r. 

higienistka 

 

dyr. , wych. klas 

 

6. Czuwanie nad higieną osobistą uczniów 

-przeprowadzenie przeglądu stanu  

higienicznego  uczniów 

-pogadanki wychowawców, nauczycieli wf. 

i wychowania do życia w rodzinie  

poświęcone higienie  osobistej 

 

wg planu 

 

cały rok 

 

higienistka 

 

nauczyciele 

7. Dbanie o stan bhp w szkole 

-zapewnienie uczniom opieki podczas  

zajęć w  szkole i poza terenem  szkoły  oraz 

w  trakcie wycieczek  organizowanych  

przez  szkołę 

 

cały rok 

 

 

 

inspektor BHP 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

 



-rzetelne pełnienie dyżurów 

nauczycielskich wspomaganych 

przez uczniów 

-przeprowadzenie pogadanek na temat 

zachowania zasad bezpieczeństwa w  

szkole , poza szkołą , w czasie zabaw na 

śniegu , lodzie i zbiornikach wodnych 

-objęcie wszystkich uczniów i personelu  

szkoły ubezpieczeniem od  następstw  

nieszczęśliwych wypadków.   

-monitoring szkolny 

-przeprowadzenie praktycznych zajęć z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy 

cały rok 

 

 

wrzesień, 

przed feriami 

 

 

wrzesień 2018 

 

 

cały rok 

listopad 2018 

nauczyciele , SU 

 

 

wychowawcy 

n-le wf 

 

 

dyrektor 

 

 

dyrektor 

higienistka 

8. Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci 

potrzebujących takiej opieki 

Cały rok 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

opiekun świetlicy 

 

 

 

D. ZARZĄDZANIE 
 

Lp Zadania 

 

Termin Odpowiedzialny 

1. Współpraca z rodzicami w realizacji zadań 

programowych szkoły 

-opiniowanie przez rodziców działań szkoły 

-zaangażowanie większej liczby rodziców do 

działań na rzecz szkoły i klasy 

-informowanie o postępach w nauce ich 

dzieci 

-pedagogizacja rodziców 

cały rok dyrektor  

wychowawcy 

2. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego, 

planu pracy rady pedagogicznej, planu 

zebrań z rodzicami (wszystkie plany 

stanowią załącznik do planu pracy szkoły) 

Monitorowanie realizacji  podstawy 

programowej. Planowanie pracy szkoły z 

uwzględnieniem dodatkowych godzin zajęć 

edukacyjnych. 

 

Wrzesień 2018 

 

 

 

Cały rok 

dyrektor 

3. Wzbogacenie bazy dydaktycznej i  

materialno- technicznej  szkoły 

-odmalowanie pomieszczeń szkolnych 

 -wzbogacenie księgozbioru biblioteki  

szkolnej 

-zakup sprzętu sportowego i innych 

potrzebnych pomocy dydaktycznych 

-wyposażenie kolejnych klas w tablice 

interaktywne 

 

  

 

cały rok 

 

w miarę posiadania 

środków 

finansowych 

Dyrektor 

Wydz.Inw.i Rem. 

U.M. 

bibliotekarka 

 



4. Organizowanie prac użytecznych dla klasy, 

szkoły i środowiska 

 

cały rok n-le, Rada 

Rodziców. 

5. Przeprowadzenie przeglądów: 

-warunków sanitarno-higienicznych szkoły 

-bhp w szkole 

-instalacji gazowej 

-przewodów kominowych 

 

 

według 

harmonogramu 

 

SANEPID 

ins.bhp 

dyrektor 

6. Przeprowadzenie próbnego alarmu 

 

listopad 2018 Dyrektor 

Straż pożarna 

7. Szkolenie bhp pracowników szkoły. 

 

Wrzesień 2018  insp. bhp 

8. Dbanie o terminowość badań okresowych 

pracowników szkoły 

 

na bieżąco Wicedyrektor 

 

 

9. Dbanie o stan bhp w szkole 

-zapewnienie uczniom opieki podczas zajęć 

 w szkole i poza szkołą oraz w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę 

-rzetelne pełnienie dyżurów nauczycielskich 

 wspomaganych przez uczniów 

-przeprowadzanie pogadanek na temat 

 zachowania zasad bezpieczeństwa w szkole 

 poza szkołą, w czasie zabaw na śniegu, 

 lodzie i zbiornikach wodnych 

-objęcie wszystkich uczniów i personelu 

 szkoły ubezpieczeniem od następstw 

 nieszczęśliwych wypadków 

-monitorowanie szkoły 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

wrzesień 2018 

przed feriami 

 

 

wrzesień 2018 

 

 

cały rok 

inspektor BHP 

wych. klas 

 

 

nauczyciele, SU 

 

wych. klas 

n-le wf 

 

 

dyrektor 

 

 

dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

 


