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Podstawa prawna:  

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).  

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

  Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpień 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),  

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 Nr 6 poz. 68 i 69 ze zm.)  

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 poz. 1591)  

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U. z 2017 poz. 1578)  

 Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 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 2017 poz. 1646)  

 Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1534),  

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).  

 Statut Szkoły Podstawowej  nr46  im. Stefana Starzyńskiego.  

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły.  

 

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. Koncepcję pracy Szkoły. 

 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018.  

 

Spis treści zawartych w planie 

 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

 II. Kalendarium szkolne.  

III. Harmonogram zebrań z Rodzicami i dni otwartych. 

 IV. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.  

V. Harmonogram uroczystości i ważniejszych wydarzeń z życia szkoły. 

VI. Działalność zespołów przedmiotowych i agend szkolnych. 



3 
 

I. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ZAPEWNIA ROZWÓJ OSOBOWY I ZAWODOWY PRACOWNIKOM 

ORAZ BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY I NAUKI  

Zadania 
 

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przeprowadzanie przeglądów BHP 
Kierownik administracyjny, 
nauczyciele 

cały rok  

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 
pracownikom 

dyrektor  szkoły do końca sierpnia 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły 
zespół zadaniowy 
 

do końca sierpnia 

Opracowanie programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły 

pedagog, psycholog do końca sierpnia 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego 
dyrektor szkoły 
 

do końca sierpnia 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej 
i wychowawczej 

wszyscy nauczyciele do 7 września 

Zapoznawanie Rady Pedagogicznej ze zmianami 
w prawie oświatowym 

dyrektor szkoły, zespół cały rok szkolny 

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego 
 

dyrektor szkoły cały rok szkolny 

Doskonalenie nauczycieli w ramach Rad 
Pedagogicznych oraz szkoleń zewnętrznych 

dyrektor szkoły cały rok szkolny 

Awans zawodowy nauczycieli 
dyrektor szkoły, opiekunowie 
staży 

cały rok szkolny 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym 
wszyscy nauczyciele 
 

cały rok szkolny 

Przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy 
szkoły 

Zespół zadaniowy wg harmonogramu 

Monitorowanie ważności badań lekarskich 
pracowników 

Dyrektor, pracownicy 
administracji. 

cały rok szkolny 

Stosowanie procedur postępowania nauczycieli 
w sytuacjach zagrożenia 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Prowadzenie remontów i konserwacji obiektu 
szkolnego zgodnie z potrzebami i planem remontów 

dyrektor, kierownik 
gospodarczy 

cały rok szkolny 

Wzbogacanie bazy szkoły 
dyrektor, kierownik 
gospodarczy 

cały rok szkolny 

Monitorowanie pracy ajenta w stołówce szkolnej 
dyrektor, Rada Rodziców 
 

cały rok szkolny 
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NAUCZANIE 

 CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA  

Zadania 
 

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Omówienie na godzinach wychowawczych i zebraniach z 
rodzicami Statutu Szkoły  

wychowawcy klas wrzesień 

Zapoznanie uczniów na pierwszych lekcjach z Przedmiotowym 
Systemem Oceniania i wymaganiami edukacyjnymi  

nauczyciele przedmiotów  wrzesień 

Realizacja podstawy programowej 
wszyscy nauczyciele 
 

cały rok szkolny 

Monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej  
wszyscy nauczyciele, 
wicedyrektorzy 

cały rok szkolny 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych  
Wicedyrektorzy, 
przewodniczący zespołów 

cały rok szkolny 

Organizacja pracy zespołów klasowych  
dyrektor, przewodniczący 
zespołów 

cały rok szkolny 

Diagnozowanie możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów  
Wychowawcy, nauczyciele 
przedmiotów 

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 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli 
Dyrektor, nauczyciele 
informatyki 

cały rok szkolny 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych  
nauczyciele przedmiotów 
 

cały rok szkolny 

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych  nauczyciele 
cały rok szkolny, 
wg planów 
zespołów 

Udział w projekcie PASH 
dyrektor, nauczyciele 
języka niemieckiego 

cały rok szkolny 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce  
Nauczyciele przedmiotów, 
specjaliści 

cały rok szkolny 

Kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za własny 
rozwój   

nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy, specjaliści 

cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania 
wicedyrektorzy, 
nauczyciele 

według planu 
nadzoru 

Analiza wyników nauczania  
dyrektor, wszyscy 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez 
nauczycieli  

wicedyrektorzy szkoły 
według planu 
nadzoru 

Obserwacje lekcji  
dyrektor, wicedyrektorzy 
szkoły, kierownik Świetlicy 

według 
harmonogramu 
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WYCHOWANIE 

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA TWORZY OPTYMALNE WARUNKI DO WYCHOWYWANIA 

DZIECKA UMIEJĄCEGO REALIZOWAĆ SWOJE CELE ŻYCIOWE Z POSZANOWANIEM PRAW 

I POTRZEB DRUGIEGO CZŁOWIEKA 

Zadania 
 

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Opracowanie oraz realizowanie programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły   

Pedagog, psycholog cały rok szkolny 

Zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującymi w szkole  wychowawcy klas, 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów  wszyscy nauczyciele 
 

cały rok szkolny 

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych 
oraz wycieczek  

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem 
szkolnym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi  

wychowawcy klas cały rok szkolny 

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego  opiekun samorządu 
 

cały rok szkolny 

Opieka nad grobem gen. Stanisława Sosabowskiego nauczyciele 
 

cały rok szkolny 

Organizowanie zajęć integracyjnych klas  wychowawcy, specjaliści  
 

wrzesień 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i 
funkcjonowanie w środowisku lokalnym  

nauczyciele cały rok szkolny 

Edukacja czytelnicza - działania rozwijające kompetencje 
czytelnicze dzieci  

bibliotekarze, nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej 
i świetlicy 

cały rok szkolny 

Realizacja działań związanych z edukacją prozdrowotną  pielęgniarka, wszyscy 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia 
i wyboru zawodu  

pedagog, nauczyciel 
doradztwa zawodowego 

cały rok szkolny 

Prowadzenie zajęć na temat zagrożeń ze strony Internetu i gier 
komputerowych, zapoznanie z netykietą 

Nauczyciele informatyki, 
wychowawcy 

cały rok szkolny 

Organizacja spotkań zespołów wychowawczych  wychowawcy, nauczyciele 
przedmiotów 

cały rok szkolny 

Współpraca z policją, strażą miejską i innymi instytucjami 
wspierającymi  

pedagog  cały rok szkolny 

Realizacja programów profilaktycznych we współpracy ze Strażą 
Miejską, Policją i innymi instytucjami  

pedagog cały rok szkolny 

Udział w programie ,,Varsavianistyczna szkoła" Nauczyciele 
 

cały rok szkolny 
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OPIEKA 

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO, OPIEKĘ I ZASPOKAJA 

PODSTAWOWE POTRZEBY UCZNIÓW 

Zadania 
 

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej 
specjaliści, wszyscy 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
dyrektor, wychowawcy, 
specjaliści 

cały rok szkolny 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących  
wychowawcy klas, 
wychowawcy świetlicy 

cały rok szkolny 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej  

specjaliści, wychowawcy 
klas 

cały rok szkolny 

Zapewnienie obiadów w szkole  
dyrektor, 
 Rada Rodziców 

cały rok szkolny 

Organizowanie pomocy finansowej: stypendia, bezpłatne obiady  
 

pedagodzy cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 

CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W CELU 

PODTRZYMYWANIA DOBRYCH WZAJEMNYCH RELACJI ORAZ PROMUJE AKTYWNE 

PARTNERSTWO  

Zadania 
 

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Współpraca z placówkami i instytucjami kulturalnooświatowymi  wszyscy nauczyciele 
 

cały rok szkolny 

Organizowanie i współuczestniczenie w uroczystościach i 
imprezach środowiskowych  

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Działania szkoły na rzecz środowiska lokalnego  wychowawcy klas, 
wychowawcy świetlicy 

cały rok szkolny 

 



7 
 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

CEL STRATEGICZNY: RODZICE UCZNIÓW SĄ AKTYWNYMI PARTNERAMI SZKOŁY  

Klub Rodzica Pedagodzy, psycholodzy cyklicznie  

Zadania 
 

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Zebrania z rodzicami i dni otwarte  wychowawcy klas, 
nauczyciele przedmiotów, 
specjaliści 

wg 
harmonogramu 

Zebrania Rady Szkoły  Przewodniczący Rady 
Szkoły 

wg 
harmonogramu 

Zebrania Rady Rodziców  Przewodniczący RR wg 
harmonogramu 

Imprezy okolicznościowe  wszyscy nauczyciele 
 

cały rok szkolny 

Zajęcia otwarte  wszyscy nauczyciele wg 
harmonogramu 

Prelekcje  pedagodzy, psycholodzy 
 

Wg potrzeb 

Gazetki informacyjne, strona internetowa  zespół zadaniowy 
 

 cały rok szkolny 

Realizacja wspólnych projektów  Dyrektor, Rodzice 
 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

II. KALENDARIUM SZKOLNE 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

03.09.2018 - rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

30.01.2019 - koniec I semestru 

10,11,12.04.2019 - egzaminy gimnazjalne 

15,16,17.04.2019 - egzaminy ósmoklasisty 

21.06.2019 - zakończenie roku szkolnego 
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DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY: 

 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.,  

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r., 

  Zimowa przerwa świąteczna – 23–31 grudnia 2018 r., 

  Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r., 

  Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r.,  

 wiosenna przerwa świąteczna – 18-23 kwietnia 2019 r.,  

 Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,  

 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2019 r.,  

 Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.  

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

 02. 11.2018 - piątek 

 02.05.2019 - czwartek 

 

III. HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI I DNI OTWARTYCH 

 11.09 – Zebranie – zapoznanie z organizacją roku, dokumentami wewnątrzszkolnymi,  

 10.10 - Dzień Otwarty 

 14.11 - Dzień Otwarty 

 12.12 - Zebranie 

 kolejne wg. harmonogramu ustalonego przez dyrektora. 

IV. HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 

 27,30. i 31.08 – Zebrania Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2018/19; 

 11.09.2018 - Zebranie Rady Pedagogicznej - dokumenty szkolne 

 Rada klasyfikacyjna po I semestrze 

 Rada zatwierdzająca  

 Rada klasyfikacyjna po II semestrze 

 Rada zatwierdzająca 

 Rady wynikające z potrzeb szkoły 
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V. HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA SZKOŁY 

Termin Wydarzenie Osoba 
odpowiedzialna 

Wrzesień Dni Patrona szkoły: 

 udział w uroczystościach na Placu Bankowym 
 

 w Al. Niepodległości 
 

 w Pułku Samochodowym im. Stefana Starzyńskiego 
 
 

 miejsce pamięci Patrona szkoły na osiedlu ,,Służew nad 
Dolinką" 

 
B. Kowalska 
 
A. Gajewska-Chojnacka 
 
J. Jodełko, H. Walicka, 
D.Maciejewska 
 
M. Kołtuniak 

Październik Ślubowanie klas pierwszych A. Gajewska-Chojnacka, 
W. Myszewska,  
M. Ogar 

Listopad Święto Niepodległości - 100 rocznica odzyskania niepodległości E. Zielińska, 
M. Fik-Szopa 
B. Kupisz-Wojtkowska 
R. Peron, A. Dobosz 

Grudzień Przedstawienie bożonarodzeniowe J. Jakubiak, 
D. Gorczyca, 
K. Gębicka, 

Styczeń Święto Szkoły M. Zimnowłodzka, 
M. Stefańska 

Kwiecień  Egzaminy gimnazjalne 
 

 Egzaminy ósmoklasisty 
 

 Przedstawienie wielkanocne 

Vicedyrektor M. Kalata, 
A.Sujata 
D. Gorczyca, H. Plewa 
 
A. Piskorz, A. Nicpoń 
I. Drozdowska, 
I. Napiórkowska 

Maj  Święto Konstytucji 3-go  Maja 
 
 
 

 Dzień Ziemi 

M. Fik-Szopa, 
I. Napiórkowska, 
E. Zielińska 
 
H. Sosnowska, 
A. Charzewska 

Czerwiec Piknik rodzinny D. Grala, 
M. Zimnowłodzka 
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VI. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH I AGEND SZKOLNYCH 

W szkole działają Zespoły Przedmiotowe i Agendy Szkolne:  

 Zespół edukacji wczesnoszkolnej 

 Zespół polonistyczny 

 Zespół przedmiotów ścisłych 

 Zespół przyrodniczy 

 Zespół historyczny 

 Zespół przedmiotów artystycznych 

 Zespół języka angielskiego 

 Zespół języka niemieckiego 

 Zespół języka rosyjskiego 

 Zespoły wychowawcze 

 Samorząd szkolny 

 Klub wolontariatu 

 Koła teatralne 

 Biblioteka  

 Świetlica szkolna 

Plany Pracy Zespołów Przedmiotowych i Agend Szkolnych stanowią załączniki do Planu Pracy 

Szkoły. 


