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Podstawa prawna: 
 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. 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) 
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), 
• Ustawa Prawo oświatowe  - wypis oraz rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 649) w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
• Statut Szkoły Podstawowej nr1 w Kolnie 
• Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr1 w Kolnie 

I  Źródła planowania 
 
1. Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora, jak                i pracy całej szkoły w minionym roku 

szkolnym. 
2.  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. 
3. Wnioski i rekomendacje wskazane przez kuratora oświaty. 
4.  Koncepcja pracy szkoły lub placówki – wskazane cele strategiczne. 
5.  Wymagania określone szkołom i placówkom oświatowym.  

 

LP. OBSZAR ZADANIE 
SPOSÓB  

REALIZACJI 

TERMINY 

REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNI 

DOKUMENTACJA 

ZADANIA 
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 Organizacja 
pracy zespołów 
w obrębie 
jednego oddziału. 

1. Przydzielenie zadań  zespołom. 
2.  Wymiana materiałów i 

doświadczeń. 

 

IX  

  

 

Dyrektor 

 liderzy grup 

Roczne plany pracy 



Konstruowanie 
dokumentacji 
pracy szkoły wg 
aktualnego prawa 
oświatowego. 

1. Aktualizacja planu pracy szkoły, 
statutu, programu wychowawczo- 
profilaktycznego, programów 
dydaktycznych, WZO, PZO. 

X 

IX   

 

 

Dyrektor, liderzy 
zespołów 
przedmiotowych 

Plan Pracy Szkoły, 
Statut, Program 
Wychowawczo- 
Profilaktyczny,  
programy 
dydaktyczne, WZO, 
PZO,  

Realizacja 
podstaw 
programowych  
oraz wdrażanie 
nowej podstawy 
programowej. 
Kształcenie i 
rozwijanie 
samodzielności, 
kreatywności  i 
innowacyjności 
uczniów. 

1. Wspieranie rozwoju dziecka 
młodszego. 

2. Opanowanie przez uczniów 
materiału przewidzianego 
programem danej klasy 

3. Realizacja zaleceń Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej, 
dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do potrzeb i 
możliwości ucznia 

    Cały rok Wszyscy nauczyciele 

Dzienniki lekcyjne i 
zajęć pozalekcyjnych 

 

Podnoszenie 
jakości edukacji 
włączającej.  

1. Wspieranie rozwoju dzieci o 
specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

2. Realizacja zaleceń Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej, 
dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do potrzeb i 
możliwości ucznia. 

3. Uzupełnianie braków w wiedzy i 
umiejętnościach uczniów w ramach 
zajęć dodatkowych. 

4. Współpraca z PPP w Kolnie. 
5. Współpraca z MOPS , GOPS, PCPR. 
6. Indywidualizacja pracy z uczniami. 
7. Udział w apelach,  uroczystościach i  

imprezach szkolnych i 

Cały rok 

Wszyscy nauczyciele 

wg przydziału 
czynności 

Plany pracy 
dydaktyczno- 
wychowawczej, opinie 
i orzeczenia PPP, 
dzienniki zajęć, 

Dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych i 
indywidualnych.   

Galeria uczniów z 
najlepszymi wynikami 
w gablocie 

Strona internetowa 
szkoły. 



pozaszkolnych. Nagrody dla uczniów, 
listy gratulacyjne do 
rodziców. 

 

Praca z uczniem 
zdolnym. 
Kształcenie 
kompetencji 
kluczowych.  

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów  i 
pielęgnowanie uzdolnień i talentów 
w ramach kółek zainteresowań 
organizowanych przez nauczycieli 
zgodnie z możliwościami  szkoły w 
tym zakresie. 

2. Opracowanie harmonogramu zajęć i 
kółek, aby nie kolidowały ze sobą i 
umieszczenie go w widocznych 
miejscach w szkole. 

3. Prowadzenie kół przedmiotowych  
dla klas I-VIII,  w zależności od 
bieżących potrzeb szkoły. 

4. Wyróżnianie uczniów najlepszych. 

   

Diagnoza 
gotowości 
szkolnej 
sześciolatków. 

 

 

1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej 
gotowości szkolnej dzieci 6 letnich. 

2. Przeprowadzenie diagnozy końcowej 
gotowości szkolnej dzieci 6 letnich. 

 

 

 

 

IX-X 

III-IV 
Nauczyciele 6-latków Analizy zbiorcze 
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Badanie osiągnięć 
edukacyjnych 
uczniów 

1. Diagnoza wstępna uczniów kl. I 
2. Diagnoza tempa poprawności i 

techniki czytania w klasach drugich 
3. Trzecioteścik. 
4. Testy diagnozujące ( na wejście – kl. 

I i IV) i końcowo roczne w klasach 4 
,5, 6, 7  z poszczególnych 
przedmiotów). 

 

 

 

IV 

 

V 

 

IX 

V 

 

 

 

 

 

Nauczyciele I-III 

Nauczyciele 
uczący jęz. 
polskiego, języka 
angielskiego, 
matematyki, 
chemii, geografii, 
biologii, przyrody, 
historii, fizyki. 

 

 

  

Zestawy narzędzi 
badawczych 

Analizy zbiorcze 

Protokoły spotkań 
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Podnoszenie 
jakości edukacji 
informatycznej. 
Bezpieczeństwo 
w Internecie. 

1. Podnoszenie jakości edukacji 
informatycznej na zajęciach 
komputerowych i lekcjach 
informatyki. 

2. Pogadanki na temat 
odpowiedzialnego korzystanie z 
mediów społecznych.  

3. Realizacja  programów 
profilaktycznych dotyczących 
cyberprzemocy. 

4. Uwzględnienie tematyki 
bezpieczeństwa w Internecie na 
zebraniach z rodzicami. 

5. Doposażanie pracowni w sprzęt TIK. 
6. Wykorzystywanie na zajęciach 

programów z tablicą interaktywną. 
7. Nauka podstaw programowania. 
8. Zorganizowanie koła 

informatycznego. 

IX 

Zgodnie z 
planami 

dydaktycznymi 

Wszyscy 
nauczyciele 

 

 

Zapisy w dziennikach i 
planach 
wychowawczych 

 

Tworzenie i 
prowadzenie 
programów 
innowacyjnych 
przez chętnych 
nauczycieli 

1. Zgłaszanie programów 
innowacyjnych na zebraniach RP. 

2. Akceptacja działań innowacyjnych 
przez dyrekcję i członków RP. 

wg. zgłoszeń 

Chętni 
nauczyciele 

 

 

Program innowacyjny 



1. Systematyczne egzekwowanie 
odrabiania prac domowych . 

2. Różnicowanie stopnia trudności 
zadań do pracy w domu. 

3. Egzekwowanie poprawnej pisowni 
na wszystkich przedmiotach. 

4. Wymaganie od uczniów  odpowiedzi 
pełnym zdaniem. 

5. Zaznajomienie rodziców z trybem 
oceniania uczniów na półrocze i 
koniec roku oraz warunkami 
poprawy ocen. 

6. Podniesienie jakości edukacji 
matematycznej poprzez: 

- doskonalenie sprawności 
rachunkowej  uczniów w zakresie 
rachunków pamięciowych i 
pisemnych, 

- doskonalenie umiejętności 
rozwiązywania zadań tekstowych o 
kontekście praktycznym, 

- stosowanie zróżnicowanych form i 
metod pracy z preferowaniem pracy 
grupowej i metody projektu. 

7. Podniesienie jakości edukacji 
przyrodniczej  poprzez: 

−  stwarzanie sytuacji umożliwiających 
samodzielne wykonywanie przez 
uczniów doświadczeń, pomiarów, 
obserwacji, 

−  stwarzanie sytuacji umożliwiających 
rozwiązywanie tego samego 
problemu  różnymi sposobami. 

8. Podniesienie jakości edukacji 
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Rozwijanie 
kompetencji 
czytelniczych 

1. Konkursy czytelnicze. 
2. Analiza czytelnictwa w 

poszczególnych klasach 
3. Pogadanki na lekcjach 

wychowawczych 
4. Przeprowadzenie lekcji 

bibliotecznych. 
5. Realizacja programów 

propagujących czytelnictwo. 
6. Prowadzenie  dzienniczka 

przeczytanych lektur w celu 
zwiększenia faktycznego stanu 
czytelnictwa uczniów ze 
szczególnym uwzględnieniem kl. I-
III, 

7. Czytanie baśni dzieciom 5,6 letnim. 
8. Współpraca z Biblioteką Miejską i 

Powiatową Biblioteką Pedagogiczną. 
9. Współpraca z zespołem do spraw 

czytelnictwa. 

Cały rok 

 

Koniec semestru 

 

Wg planu 

Wychowawcy 
klas 

nauczyciele 
biblioteki, 
nauczyciele 
języka polskiego, 
nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej 

Dzienniki szkolne 

Dziennik pracy 
biblioteki, 

Sprawozdania 
biblioteki szkolnej 
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Integracja 
zespołów 
klasowych i 
uczniów całej 
społeczności 
szkolnej ( kultura 
zachowania, 
współpraca w 
grupie). 

1. Organizowanie okolicznościowych 
spotkań klasowych. 

2. Organizowanie wycieczek. 
3. Wyjścia do kina i teatru. 
4. Organizowanie biwaków. 
5. Przygotowania uroczystości i 

przedstawień szkolnych. 
6. Wyjścia do instytucji pozaszkolnych. 
7. Spotkania z pedagogiem  i 

psychologiem. 
8. Stosowanie aktywizujących  metod 

oraz pracy w grupie. 

Cały rok 

 

Wychowawcy, 
pedagog, 
nauczyciel 
biblioteki, 
nauczyciele w-f. 

Dzienniki, teczki 
wychowawcy 



Przeciwdziałanie 
 przejawom 
agresji i 
przemocy w 
szkole oraz 
uwrażliwianie na 
potrzeby innych 
(działania na 
rzecz zdrowia i 
bezpieczeństwa 
uczniów). 

1. Realizacja zadań programu 
wychowawczo- profilaktycznego 
szkoły. 

2. Dbałość pracowników szkoły o 
kulturę osobistą  uczniów. 

3. Konsekwentne reagowanie na 
wszelkie przejawy agresji. 

4. Badanie uczniów pod kątem 
problemów emocjonalnych i 
wychowawczych – analiza opinii 
i orzeczeń z poradni 
psychologiczno-pedagogicznych 

5. Stała współpraca z policją, sądem 
rodzinnym, kuratorami. 

6. Konsekwentne stosowanie 
wypracowanego systemu kar i 
nagród 

7. Przestrzeganie obowiązujących 
regulaminów.   

8. Rzetelne pełnienie dyżurów 
nauczycielskich. 

9. Wspólna praca nad 
bezpieczeństwem dzieci ze 
szczególnym zwróceniem uwagi 
na przejawy agresji, 
bezpieczeństwo w sieci, 
inicjacjom dotyczących używek i 
dopalaczy, hałasowi i 
wulgaryzmom. 

   



Wychowanie 
społeczne i 
patriotyczne. 

1. Uczestniczenie w imprezach 
kultywujących tradycje szkoły. 

2. Wdrażanie uczniów do 
podejmowania działań i udziału w 
akcjach charytatywnych i innych dla 
środowiska.  

3. 100 rocznica odzyskania 
niepodległości – wychowanie do 
wartości                     i kształtowanie 
patriotycznych postaw uczniów. 

   

Udział uczniów 
    w realizacji 
zadań szkoły. 
Wdrażanie do 
samorządności. 

1. Przeprowadzenie demokratycznych 
wyborów do Samorządu 
Uczniowskiego. 

2. Aktywna praca uczniów  w 
samorządzie szkolnym i 
samorządach klasowych. 

3. Przeprowadzanie apeli szkolnych. 
4. Organizowanie imprez szkolnych. 

   



Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia.  

1. Przygotowanie uczniów klasy  IV do 
uzyskania karty rowerowej. 

2. Aktywny udział uczniów w 
szkolnych i międzyszkolnych 
zawodach sportowych. 

3. Udział uczniów w wycieczkach, 
rajdzie, biwakach i kuligach – 
sposób na poznanie regionu i czynna 
forma wypoczynku. 

4. Udział w programach ,,Śniadanie 
daje moc”, ,,Szklanka mleka”, 
,,Owoce i warzywa w szkole”. 

   

Diagnozowanie 
potrzeb 
wychowawczych 

1.  Zapoznanie wychowawców grup 
5 i 6 –latków oraz klas IV z 
dokumentacją uczniów.  

2.  Rozpoznanie potrzeb uczniów i 
relacji w klasach. 

IX  

 

 

 

Wychowawcy 
klas 

 

 

 

 

ankiety 

Kultywowanie 
tradycji 
regionalnych i 
patriotycznych. 

1. Organizacja i udział w 
uroczystościach szkolnych i 
obchodach  świąt patriotycznych. 

2. Organizacja wycieczek 
krajoznawczych, 
kulturoznawczych, imprez 
kulturalnych. 

W ciągu całego 
roku szkolnego 

W/g grafika 
uroczystości 
szkolnych 

 

Nauczyciele 
odpowiedzialni za 

przygotowanie 
uroczystości 

Kronika szkolna, 
strona www szkoły 

Teczki wychowawcy, 
dzienniki lekcyjne 



 

Realizacja 
programu 
wychowawczo-
profilaktycznego 

1.Organizacja działań 
wynikających z programu 
wychowawczo-profilaktycznego. 

Cały rok szkolny Wszyscy 
nauczyciele 

 

Dzienniki zajęć 

 

Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia 

1. Propagowanie zdrowych nawyków 
żywieniowych oraz zachęcanie do 
aktywnego sposobu spędzania 
wolnego czasu. 

2. Zapobieganie uzależnieniom, agresji 
i przemocy wśród uczniów 

 

wg zadań 
programu 
profilaktycznego i 
wychowawczego 

szkoły 

Wszyscy 
nauczyciele 

 

 

Plan pracy 
wychowawczej, 

protokoły z konkursów 

 

Rozwijanie 
samorządności 

1. Doskonalenie pracy Samorządu 
Uczniowskiego. 

Cały rok 

 

Opiekun 
samorządu, 

wychowawcy 

 

Kształtowanie 
pożądanych 
postaw uczniów 
w wychowaniu 
do wartości. 

1. Przekazywanie uczniom wiedzy z 
zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w 
szkole, w drodze do szkoły i w 
domu. 

2. Kształtowanie postaw asertywnych. 
3. Respektowanie zachowań społecznie 

pożądanych i umiejętność 
kierowania się nimi. 

Cały rok 

 

 

 

Wychowawcy 
klas, nauczyciele 
w-f  i techniki. 

Dzienniki lekcyjne 
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Włączenie 
rodziców w życie 
szkoły 

 

1. Działalność Rady Rodziców 
2. Organizowanie zebrań z rodzicami. 
3. Pedagogizacja rodziców 
4. Organizacja wspólnych imprez 

środowiskowych integrujących dzieci, 
rodziców i nauczycieli. 

5. Dobrowolna pomoc rodziców w 
realizacji zadań statutowych szkoły. 

6. Uczestnictwo rodziców we 
współtworzeniu programów i planów 
pracy szkoły, opiniowanie dokumentów 
szkolnych. 

7. Wypracowanie systemu współpracy z 
rodzicami uczniów sprawiających 
trudności wychowawcze. Pedagogizacja 
rodziców.  

 

 

 

 

Cały rok 

  

W/g grafiku 

 

     Cały rok  

Cały rok wg 
grafiku 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

 

Wychowawcy 
klas 

 

Dyrektor, pedagog 

Wychowawcy 
klas 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja szkoły 

Dzienniki 

Protokoły zebrań, 

Harmonogram 
wydatków , 

Dzienniki 
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Opieka nad 
dziećmi w 
zakresie 
bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia. 

1. Realizacja zagadnienia:  „Bezpieczna 
droga do i ze szkoły – ćwiczenia 
praktyczne i  pogadanki. Spotkanie z 
policjantami.  

2. Zapoznanie z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy.  

3. Współpraca z Kolneńską Grupą 
Pierwszej Pomocy. 

4. Realizacja programu profilaktyki. 

   

Opieka nad 
dziećmi podczas 
zajęć 
świetlicowych.  

1. Objęcie opieką świetlicową dzieci 
dojeżdżających oraz dzieci, których 
rodzice pracują zawodowo. 

Cały rok 

 

Opiekunowie 
świetlicy  

 
Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.09.2018r. 

 


