
Plan pracy Szkoły Podstawowej w Nojewie 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 
 
 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny2018/2019 

 Plan nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 
2018/2019  

 Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły za rok 
szkolny 2017/2018. 

 
Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 

 

Obszar I: Organizacja i zarządzanie 

 

l.p zadanie do realizacji odpowiedzialny termin 

1. Przydział obowiązków nauczycielom dyrektor do 15 
września 

2. Aktualizacja dokumentacji szkolnej, dostosowanie 
do obowiązującego prawa 

 do 15 
września 

3. Opracowanie i przyjęcie do realizacji  planu pracy 
szkoły wraz z załącznikami i kalendarium roku 
szkolnego 

dyrektor rada 
pedagogiczna 

do 15 
września 

4. Nowelizacja programu wychowawczo- 
profilaktycznego na rok szkolny 2018/19 

zespół wychowawczy do 15 
września 

5. Opracowanie planów pracy wychowawczej 

zespołów klasowych 
wychowawcy do końca 

września 

6. Opracowanie pracy oddziałów przedszkolnych zespół wychowawców 
przedszkola 

Do końca 
września 

7. Powołanie zespołów nauczycielskich- zespołów 
wychowawców i zespołów przedmiotowych 

dyrektor Do końca 
sierpnia 

8. Organizacja pracy zespołów nauczycieli, realizacja 
przyjętych planów. 

 

Liderzy zespołów do końca 
września 

9. Opracowanie i przedstawienie planu nadzoru 
pedagogicznego 

dyrektor 15 
września 

10.  Awans zawodowy nauczycieli Dyrektor, cały rok 



opiekunowie stażu 

11. Doskonalenie zawodowe nauczycieli Dyrektor, lider WDN cały rok 

12. Realizacja projektów edukacyjnych 

 WRPO na lata 2014-2020- kształcenie 
ogólne –Akademia rozwoju kompetencji 
kluczowych w Gminie Pniewy 

 Projekt edukacyjny  -„100 lecie 
Niepodległości” 

 Szkolny projekt- „Bezpiecznie w sieci” 
 

Dyrektor, 
koordynatorzy 

cały rok 

13. Promocja i współpraca szkoły ze środowiskiem 
lokalnym 

 Imprezy środowiskowe 

 Słoneczny festyn rodzinny 

 Konkursy, imprezy szkolne 

 Wymiana szkół: Nojewo-Nowy Klincz  

Dyrektor, nauczyciele cały rok 

 

 
 

Obszar II: Kształcenie 

 

1. Wdrażanie podstawy programowej wraz z jej 
warunkami realizacji w klasach I, II, IV,V,VII,VIII 

Nauczyciele uczący, 
dyrektor 

cały rok 

2. Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów: 
 w zakresie czytania i pisania, 
 rozwijania kompetencji językowych, 
 rozwijania kompetencji 

matematycznych oraz kompetencji w 
zakresie nauk, przyrodniczych 

 rozwijanie kompetencji cyfrowych, 
 rozwijanie kompetencji osobistych i 

społecznych, obywatelskich i 
prospołecznych 

 

nauczyciele uczący 
dyrektor 

 

cały rok 

3. Przestrzeganie realizacji podstawy programowej nauczyciele uczący 
dyrektor 

 

cały rok 

4. Realizacja projektów edukacyjnych koordynatorzy cały rok 

5. Przestrzeganie zasad  PSO i WSO Dyrektor, nauczyciele 
uczący 

cały rok 

6. Przygotowanie uczniów do Egzaminu 
Ósmoklasisty 

Nauczyciele uczący cały rok 

7. Zorganizowanie i realizacja różnych form pomocy    
psychologiczno – pedagogicznej 

nauczyciele uczący, 
pedagog, logopeda, 
terapeuci i specjaliści 

cały rok 

8. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów wszyscy nauczyciele cały rok 



 Organizacja zajęć 

 Inspirowanie i przygotowywanie 
uczniów do konkursów, zawodów 
zewnętrznych 

 Organizacja konkursów, zawodów 
szkolnych 

 Prezentowanie, gromadzenie i 
analizowanie osiągnięć 

 

9. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i 
nauczycieli. Korzystanie z zasobów w sieci 

wszyscy nauczyciele cały rok 

10. Rozwój doradztwa zawodowego Wszyscy nauczyciele, 
nauczyciel doradztwa 
zawodowego 

cały rok 

 

Obszar III: Wychowanie, opieka, profilaktyka 

 

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości –
wychowanie do wartości i kształtowanie 
patriotycznych postaw uczniów 

 Realizacja zadań w ramach szkolnego 
projektu „100lecie Niepodległości” 

 

Wszyscy nauczyciele, 
koordynator projektu 

wg. harm. 

2. Kształtowanie postaw prospołecznych, w tym 
poprzez udział w działaniach wolontariatu  i 
samorządu uczniowskiego 

Opiekun USS Cały rok 

3. Realizacja zadań Programu wychowawczo – 
profilaktycznego na 2018/19 

Wszyscy nauczyciele cały rok 

4. Realizacja Planów działań wychowawczych dla 
zespołów klasowych 

Wychowawcy klas cały rok 

5.  Prowadzenie edukacji zdrowotnej, rozwijanie 
aktywności fizycznej. 

nauczyciele cały rok 

6. Współpraca z rodzicami, wspomaganie 
wychowawczej roli rodziny 

Nauczyciele, dyrektor cały rok 

7. Współpraca z instytucjami wspierającymi 
dziecko i rodzinę. 

Nauczyciele, dyrektor cały rok 

8. Wymiana międzyszkolna Nojewo- Nowy Klincz Wychowawca klasy V Maj/czerwiec 

 

 

Dokumenty szkolne : 

 Program wychowawczo – profilaktyczny na 2018/19 
 Plan pracy oddziałów przedszkolnych 
 Plany działań wychowawczych oddziałów klasowych 



 Plan imprez i uroczystości szkolnych 
 Plan konkursów 
 Plan wycieczek  
 Plan WDN 
 Plan pracy pedagoga 
 Plan pracy logopedy 
 Plan pracy koordynatora do spraw bezpieczeństwa 
 Plan pracy biblioteki szkolnej  
 Plan pracy świetlicy 
 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 
 Plan pracy Szkolnej Rady Wolontariatu 
 Plan PTTK 
 Plany pracy w ramach PPP  

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  3 września 2018 

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018 

 Ferie zimowe 14- 27 stycznia 2019 

Egzamin Ósmoklasisty  15-16-17 kwietnia 2019 

Terminy wycieczek klasowych  maj/czerwiec 2019 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 26 października 2018 

2 listopada 2018 

15-16-17 kwietnia 2019 

29 kwietnia 2019 

30 kwietnia 2019 

2 maja 2019 

Zakończenie  zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2019 

Zebrania rodzicielskie  6 września 2018 

9-11 stycznia 2019  

  

I wtorki miesiąca   Wg zarządzenia dyrektora 

Indywidualne konsultacje z nauczycielami  Na prośbę rodzica /lub 
nauczyciela w umówionym 



 

Ważne daty dla WSO 

7 grudnia 2018 Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych za I 
półrocze 

7 stycznia 2019  pon 

Wystawienie i zapisanie w dzienniku wszystkich śródrocznych 
ocen edukacyjnych i ocen zachowania  

8 stycznia 2019 - wt  Rada klasyfikacyjna za I półrocze 

25 stycznia 2019  Koniec I półrocza 

28 stycznia 2019 Początek II półrocza 

17 maja 2019 Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych rocznych 
/ końcowych 

31 maja 2018 Wystawienie wszystkich przewidywanych ocen edukacyjnych 
oraz ocen zachowania 

13 czerwca 2019 Wystawienie i zapisanie w dzienniku wszystkich rocznych / 
końcowych ocen edukacyjnych i ocen zachowania 

17 czerwca 2019 Rada klasyfikacyjna 

 

Harmonogram rad pedagogicznych 

31 sierpnia 2018 Organizacja roku szkolnego 2018/19 

11 września 2018 Przyjęcie do realizacji planu pracy. Nadzór pedagogiczny. 

8 października 2018 
Zaopiniowanie projektu planu finansowego szkoły na rok 2019/ część 

szkoleniowa 

Listopad 2018 Sprawy bieżące/ część szkoleniowa 

8 stycznia 2019 Klasyfikacja za I półrocze 

4 lutego 2019 Analityczna . Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

 marzec 2019 Przygotowanie egzaminów. Sprawy bieżące 

kwiecień 2019 Opiniowanie arkusza organizacji szkoły na 2019/20 

maj 2019 Sprawy bieżące 

17 czerwca 2019 Klasyfikacja roczna i końcowa. Podsumowanie roku szkolnego 

terminie 



18/19. 

21 czerwca 2019 Wyniki i wnioski z nadzoru prowadzonego w roku szkolnym 
2018/19 

 

Terminy posiedzeń RP mogą ulec zmianie. 

 

 

 

 

 

 


