
Uchwała nr 1/18/2018 

Rady Pedagogicznej  

Szkoły  Podstawowej  

w Niestępowie  

z dnia 29.08.2018 

 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy szkoły/przedszkola na rok szkolny 2018/2019 
Na podstawie art. 70 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.,  poz.996 z późn. zm.) uchwala co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza przedstawione przez dyrektora i nauczycieli plany pracy szkoły/ przedszkola na rok szkolny 2018/2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły/Przedszkola. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej  

 

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. WIĘŹNIÓW OBOZU STUTTHOF 

W NIESTĘPOWIE 
 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

  



I. Kalendarz roku szkolnego. 

WYDARZENIE DATA PODSTAWA PRAWNA 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 
3 września 2018 r. 

 

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, 

poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 

poz. 1603). 

2. Zimowa przerwa świąteczna 

  

23 – 31 grudnia 2018 r. 

 

 

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, 

poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

3. Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r. 

Województwa: lubelskie, łódzkie, 

podkarpackie, pomorskie, śląskie 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, 

poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 

  

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. 

 

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, 

poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 



5. Egzamin ósmoklasisty Połowa kwietnia 

15.04.2019 – język polski 

16.04.2019 –matematyka 

17.04.2019 – język obcy 

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 

2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);  

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. 

poz. 1512)). 

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

  

21 czerwca 2019 r. 

 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, 

poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 

poz. 1603). 

7. Ferie letnie 

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, 

poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

 

 

 

 



Dodatkowe dni wolne od nauki bez konieczności odpracowania 

/ŚWIĘTA PAŃSTWOWE, KOŚCIELNE, DNI DO DYSPOZYCJI DYREKTORA / 

DATA WYDARZENIE UWAGI 

1. 14 Października 2018 Dzień Edukacji Narodowej Święto państwowe, niedziela 

2. 1 Listopada 2018 Dzień Wszystkich Świętych Dzień Wszystkich Świętych 

3.2 Listopada 2018 Zaduszki Święto kościelne / dzień dodatkowo wolny 

dla uczniów / 

4.11 Listopada 2018 Święto Niepodległości Święto państwowo/ kościelne, niedziela 

5. 1 Stycznia 2019 Nowy Rok Święto  

6. 2,3,4 stycznia 2019 Przedłużenie przerwy świątecznej Dni  dodatkowo wolne dla uczniów  

6. 6 Stycznia 2019 Święto Trzech Króli Święto kościelne , niedziela 

7. 15.16.17. 04. 2019 Egzamin ósmoklasisty Dni dodatkowo wolne dla uczniów klas I-VII 

8.  1 Maja 2019 Święto Pracy Święto państwowo/ kościelne 

9.2. Maja 2019 Święto Flagi Święto państwowe / dzień dodatkowo wolny 

dla uczniów / 

10.3 Maja 2019 Święto Konstytucji, Matki Boskiej 

Królowej Polski 

Święto państwowo/ kościelne 

11. 2 Czerwca 2019 Dzień Dziecka, Dzień Sportu Dzień wolny od nauki dla uczniów 

10.20 Czerwca 2019 Boże Ciało Święto kościelne 

11.21 Czerwca 2019 Zakończenie roku szkolnego Dzień wolny od nauki dla uczniów 

 

 

 



II. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych 

EGZAMIN TERMIN ZADANIA 
Próbny sprawdzian klasy siódmej i szóstej II semestr Przygotowanie do testu w klasie VIII 

Próbny sprawdzian klasy ósmej Grudzień / StyczeńNowa Era Sprawdzenie poziomu wiedzy po I semestrze. 

Przygotowanie do testu kwietniowego. 

Egzamin ósmoklasisty Kwiecień Sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów 

kończących naukę w szkole podstawowej, 

pomoc w dalszej edukacji – odpowiedni 

wybór szkół 

Trzecioteścik Maj Sprawdzenie wiedzy uczniów klas III 

kończących I etap nauki – wytyczne do 

dalszej pracy w klasach IV-VIII 

III.Zadania związane z systemem oceniania w szkole: 

 

Do 20 grudnia 2018 r. na miesiąc  przed 

końcem I półrocza 

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i 

nagannych ocenach z zachowania za I półrocze 

 Do 16 stycznia 2019 r. na tydzień przed radą 

klasyfikacyjną 

Termin poinformowania uczniów i rodziców o ostatecznych ocenach okresowych i wpisanie 

ich do dzienników 

22 stycznia 2019 r. (wtorek) Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna za I półrocze 

13 maja 2019 r.(czwartek )– na miesiąc przed 

radą klasyfikacyjną 

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i 

nagannych ocenach z zachowania na koniec roku 

Do 8 czerwca 2018r. na tydzień przed rada 

klasyfikacyjną  

Termin poinformowania uczniów i rodziców o ostatecznych ocenach rocznych i wpisanie ich 

do dziennika 

6- 7 czerwca 2018r. Egzaminy klasyfikacyjne 

11 czerwca 2019r.  Rada Pedagogiczna  Klasyfikacyjna końcowo-roczna 

II połowa sierpnia 2019 Egzaminy poprawkowe 



IV. Terminarz zebrań rad pedagogicznych . 

TERMIN RODZAJ RADY PRDAGOGICZNEJ 
29 sierpnia Organizacyjna  

Do 13 września Organizacyjna 

21 listopada  Organizacyjno - szkoleniowa 

22 stycznia 2019 Klasyfikacyjna za I półrocze 

Marzec po teście probnym Organizacyjno – szkoleniowa /egzamin klasy ósmej / 

Koniec kwietnia lub początek maja Organizacyjna  

11 czerwca Klasyfikacyjna końcowo-roczna 

19 czerwca  Podsumowująca rok szkolny 2018/2019 

V.Terminy zebrań z rodzicami i z Radą Rodziców. 

TERMIN CEL 
Do 13 września Spotkanie z rodzicami klas 0-VIII – sprawy organizacyjne, wybór przedstawiciela do Rady 

Rodziców 

 wrzesień Powołanie nowej Rady Rodziców, sprawy organizacyjne 

II połowa listopada Spotkanie z rodzicami klas 0 -VIII, omówienie wyników w nauce i zachowania i inne sprawy. 

21 listopada Spotkanie R Rodziców, sprawy organizacyjne / mikołajki, kiermasz bożonarodzeniowy i inne 

/ 

22 stycznia 2019 Osiągnięcia uczniów za I semestr 

Po testach próbnych luty/ marzec Spotkanie z rodzicami klasy VIII – sprawy dotyczące egzaminu kwietniowego 

26 kwietnia 2019 Spotkanie z rodzicami klas 0 -VIII, omówienie wyników w nauce i zachowania w II semestrze 

oraz inne sprawy 

II połowa maja Spotkanie R Rodziców sprawy dotyczące Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego. 

Koniec maja Spotkanie z rodzicami klasy VIII – omówienie zakończenia roku szkolnego 

 



PLAN PRACY SZKOŁY 

Na podstawie programu rozwoju szkoły, kierunków realizacji polityki oświatowej państwa i planu nadzoru pedagogicznego MEN na rok szkolny 2018/2019 -

 kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 czyli: 

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

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

Obszary działalności szkoły: 

I. Organizacja i zarządzanie 

CEL/ZADANIE LP DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
Zarządzanie i 

organizacja 

(kadra pedagogiczna) 

 

Polityka kadrowa jest 

planowana i realizowana 

stosownie do działań szkoły i 

kierunków ich rozwoju. 

1. Omawianie i opiniowanie na posiedzeniach rady 

pedagogicznej przydziału czynności stałych i 

dodatkowych. 

dyrektor sierpień 

2. Zatwierdzenie programów nauczania i szkolnego 

zestawu podręczników szkolnych na rok szkolny 

2018/2019. 

Dyrektor, nauczyciele sierpień 

3. Przypomnienie: 

-Statutu Szkoły, 

-Planu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, 

Opracowanie: 

-planów wychowawczych poszczególnych klas, 

-planu pracy psychologa, pedagoga, logopedy, 

terapeuty pedagogicznego,  

-planu pracy świetlicy szkolnej, 

-planu pracy biblioteki szkolnej, 

-Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Terapeutycznych (IPET). 

Dyrektor, nauczyciele 

specjaliści, wychowawcy 

sierpień, wrzesień 



4. Powołanie nowych zespołów przedmiotowych. Dyrektor  sierpień 

5. Przydzielenie wszystkim nauczycielom zadań w 

ramachzespołów przedmiotowych i zadaniowych. 
Dyrektor  sierpień 

6. Opracowanie tygodniowego plany zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Przygotowanie planu dyżurów 

nauczycieli. 

Dyrektor, wytypowani 

nauczyciele 

wrzesień 

7. Kontynuowanie współpracy nauczycieli w 

zespołachprzedmiotowych. 

Nauczyciele wybranych 

przedmiotów  

cały rok 

8. Opracowanie dokumentu zawierającego kryteria 

ocenypracy nauczycieli. 

Dyrektor 29 sierpnia 

9. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych w 

zakresiedoskonalenia zawodowego. 

Dyrektor wrzesień 

10. Umożliwianie nauczycielom udział w szkoleniach i 

warsztatach, zgodnie z potrzebami indywidualnymi 

oraz potrzebami szkoły. 

Dyrektor  Cały rok 

11. Opracowanie sprawozdań z realizacji zadań 

zawartych w planach pracy zespołów nauczycieli 

uczących w klasach oraz w planach pracy zespołów 

zadaniowych. 

nauczyciele Styczeń, czerwiec 

12. Zapewnienie nowo zatrudnionym nauczycielom 

pomocy i wsparcia merytorycznego. 

Dyrektor, nauczyciele 

opiekunowie 

Cały rok 

13. Podejmowanie działań służących integracji grona 

nauczycielskiego i pracowników 

niepedagogicznych. 

Dyrektor, wszyscy 

pracownicy 

Cały rok 

Zarządzanie i 

organizacja 

(baza szkoły) 

 

Szkoła dysponuje obiektami, 

budynkami i pomieszczeniami, 

wyposażeniem i materiałami 

odpowiednimi do właściwego 

1. Wykonywanie przeglądu technicznego szkoły. 

Przeprowadzanie przeglądu warunków miejsca 

pracy pracowników. 

Dyrektor, pracownicy 

obsługi, nauczyciele  

Na bieżąco 

2. Uporządkowanie w salach lekcyjnych posiadanych 

mebli:dokonanie oceny stany faktycznego mebli i 

wyposażenia klas lekcyjnych. 

Wychowawcy klas wrzesień 

3. Wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne 

umożliwiające pełną realizację podstawy 

dyrektor Na bieżąco 



przebiegu procesu kształcenia, 

wychowania i opieki. 

programowej,zgodnie z aktualnymi wymogami 

nowoczesnej szkoły. 

4. Przygotowanie zaplecza dla nauczycieli chemii i 

fizyki. 

dyrektor sierpień 

5. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej. Dyrektor, nauczyciele 

bibliotekarze 

Na bieżąco 

6. Dokonywanie bieżących napraw i remontów. konserwator Na bieżąco 

7. Dbałość o teren wokół budynku szkoły. Dyrektor pracownicy 

obsługi 

Cały rok 

8. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych 

orazsponsorów szkoły. 

Pozyskiwanie środków z funduszy UE. 

Dyrektor , nauczyciele Na bieżąco 

9. Przeprowadzenie modernizacji 

pracownikomputerowej. 

Dyrektor, nauczyciel 

informatyki 

W wyniku 

pozyskania 

funduszy. 

10. Rozbudowa szkoły Gmina Żukowo, dyrektor Rok kalend./2019/ 

Zarządzanie i 

organizacja 

(kierowanie szkołą) 

 

Kierowanie i administrowanie 

szkołą, sprawność 

organizacyjna oraz system 

komunikowania się 

zapewniają efektywne 

zarządzanie, zgodnie z 

oczekiwaniami uczniów, 

rodziców, pracowników 

iwłaściwych instytucji 

zewnętrznych.  

1. Monitorowanie i aktualizowanie prawa 

wewnątrzszkolnego (procedury i regulaminy) 

zgodniez obowiązującymi przepisami. 

Dyrektor, pedagog Na bieżąco 

2. Stała i efektywna współpraca z Radą Pedagogiczną. Dyrektor, nauczyciele Cały rok 

3. Systematyczna współpraca z Radą Rodziców. Dyrektor , nauczyciele Cały rok 

4. Monitorowanie prawidłowości i spójności 

dokumentówszkolnych. 

Dyrektor, sekretariat Cały rok 

5. Tworzenie i praca zespołów 

zadaniowychodpowiedzialnych za różne obszary 

działalności szkoły. 

Dyrektor, nauczyciele wrzesień 

6. Publikowanie dokumentacji szkolnej na 

stronieinternetowej szkoły. 

informatyk Na bieżąco 

7. Zapewnienie rodzicom dostępu do 

aktualnychinformacji / dziennik elektroniczny/ 

Dyrektor ,nauczyciele, 

wychowawcy, 

Na bieżąco 



8. Włączenie rodziców w podejmowanie 

decyzjidotyczących szkoły 

Dyrektor, nauczyciele Na bieżąco 

II.Kształcenie 

CEL/ZADANIE LP DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
 

Kształcenie 

(programy nauczania) 

Jakość programów nauczania 

zapewnia rozwój osiągnięć 

edukacyjnych uczniów 

i osiąganie sukcesów 

 

Realizacja kierunku polityki 

oświatowej państwa w 

2018/2019 – wdrażanie nowej 

podstawy programowej 

kształcenia ogólnego 

 

Kształcenie 

(organizacja procesu 

kształcenia) 
 

Rozwijanie zainteresowań  i 

uzdolnień uczniów oraz 

doskonalenie ich umiejętności 

samooceny 

 

 

 

1. Opracowanie Szkolnego Zestawu Programów 

Nauczania na dany rok szkolny. 

Nauczyciele  sierpień 

2. Opracowanie przez wszystkich nauczycieli dla 

każdego oddziału odrębnie rozkładu materiału. 

Wszyscy nauczyciele wrzesień 

3. Rozwijanie i poszerzanie umiejętności oraz wiedzy 

uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych   

i innowacji. / np. Lepsza szkoła/ 

Dyrektor, nauczyciele Cały rok szkolny 

4. Monitorowanie realizacji podstawy programowej - 

dziennik elektroniczny, hospitacje. 

dyrektor Cały rok 

5. Efektywne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych 

ze szczególnym uwzględnieniem zestawów 

multimedialnych oraz tablic interaktywnych. 

Nauczyciele  Na bieżąco 

6. Omówienie i przeanalizowanie zapisów zawartych w 

nowej podstawie programowej w zespołach 

przedmiotowych. 

Przewodniczący zespołów na zebraniach 

zespołów 

7. Zorganizowanie sprawnego i skutecznego nadzoru 

pedagogicznego, sprzyjającego podnoszeniujakości 

pracy szkoły. 

dyrektor Na bieżąco 

8. Indywidualizacja nauczania - praca z uczniem 

zdolnymi mającym specyficzne wymagania 

edukacyjne. 

Wszyscy nauczyciele Na bieżąco 

9. Organizowanie zajęć 

pozalekcyjnychuwzględniających potrzeby uczniów i 

oczekiwania rodziców. 

Dyrektor, pedagog, 

wytypowani nauczyciele 

wrzesień 

10. Prezentacja umiejętności artystycznych oraz innych Wszyscy nauczyciele Cały rok 



Kształcenie 

(przebieg procesu 

kształcenia) 

 

doskonalenie metod nauczania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umiejętności uczniów podczas imprez szkolnych, 

konkursów, zawodów. 

11. Organizowanie konkursów przedmiotowych 

izawodówsportowych. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

12. Rozpoznanie preferencji uczenia się uczniów i 

dostosowanie form i metod pracy do tych potrzeb 

Wszyscy nauczyciele wrzesień 

13. Stosowanie różnych form metod aktywizujących 

uczniów w procesie dydaktycznym, motywująca 

funkcja oceny szkolnej 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

14. Jasne i precyzyjne stawianie wymagań oraz 

kryteriów 

oceniania i określenie ich w PZO. 

Wszyscy nauczyciele Na bieżąco  

15. Objęcie uczniów pomocą 

psychologicznopedagogiczną,dostosowanie 

wymagań do 

indywidualnych możliwości zgodnie z opiniami i 

orzeczeniami PPP. 

Pedagog, psycholog, 

logopeda,  

 

cały rok szkolny 

16. Systematyczne uzupełnianie ocen i frekwencji  

w dziennikuelektronicznym. 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

17. Dokonywanie semestralnej analizy wyników pracy 

dydaktycznej, uwzględnianie wniosków do dalszej 

pracy. 

dyrektor Na zakończenie 

semestrów 

18. Systematyczne przeprowadzanie, analizowanie i 

interpretowanie wyników badania 

umiejętnościuczniów. 

Wyznaczeninauczyciele Cały rok 

19 Przeprowadzenie diagnozy na zakończenie 

poszczególnych etapów edukacyjnych, analiza 

wyników, informowanie o wynikach rodziców i 

uczniów, uwzględnianie wniosków do dalszej pracy. 

Diagnoza w oddziałach przedszkolnych, np. 

Trzecioteścik,  

Wyznaczeni nauczyciele, 

wychowawcy 

maj 



 

 

Realizacja kierunku 

politykioświatowej państwa w 

2018/2019 –  

Rozwijanie kompetencji 

cyfrowych uczniów i 

nauczycieli. Bezpieczne i 

odpowiedzialne korzystanie z 

zasobów dostępnych w sieci. 

 

 

Uczniowie chętnie czytają 

książki i doceniają wartości 

jakie niosą 

 

Realizacja kierunku polityki 

oświatowej państwa w 

2018/2019 –  

Kształcenie zawodowe oparte 

na ścisłej współpracy z 

pracodawcami. Rozwój 

doradztwa zawodowego 

20. Stosowanie diagnozy wstępnej- testy na wejście w 

klasach IV-VII 

Nauczyciele przedmiotów wrzesień 

21. Budzenie świadomości zagrożeń i ograniczeń 

związanych z korzystaniem z komputera i Internetu . 

pedagodzy, nauczyciele 

informatyki, wychowawcy 

na bieżąco 

22. Zapoznanie rodziców i uczniów z problemem 

infoholizmu i cyberprzemocy. 

pedagodzy, 

nauczyciele, informatyki, 

na zebraniach, 

na lekcjach 

wychowawczych 

23. Przeprowadzanie prezentacji multimedialnych w 

ramach zajęć przedmiotowych. 

wszyscy nauczyciele  na bieżąco 

24. Przeprowadzenie pogadanek dla rodziców nt. 

„Bezpieczeństwo w Internecie 

wychowawcy  Na zebraniach 

25. Zastosowanie technologii informacyjnej do 

wzbogacania wiedzy przedmiotowej uczniów, 

wyszukiwanie informacji w Internecie, korzystanie z 

poczty internetowej, korzystanie z dziennika 

elektronicznego. 

Nauczyciele , 

wychowawcy 

Cały rok 

26. Objęcie opieką logopedyczną uczniów klas 0-III logopeda Cały rok 

27. Popularyzacja czytelnictwa w klasach młodszych : 

czytanie bajek, inscenizacje książek ,udział w 

przedstawieniach teatralnych. 

Nauczyciele klas 0-III Cały rok 

28. Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania 

ze zbiorów bibliotecznych wśród uczniów 
Nauczyciel bibliotekarz Cały rok 

29. Rozwijanieczytelnictwaliteraturypopularno-

naukowejwramachlekturdodatkowychzposzczególny

chprzedmiotów. 

Nauczyciel bibliotekarz 

nauczyciele 

Cały rok 

30. Przeprowadzenie spotkań z pracodawcami 

działającymi na terenie gminy Żukowo dla uczniów. 

Wycieczki do zakładów pracy. 

 Dyrektor , pedagog, 

wychowawcy, nauczyciele 

z doradztwa zawodowego 

 II semestr  

31. Monitorowanie losów absolwentów. Pedagog , wychowawcy Okres kilku lat 



32. Prowadzenie zajęć w szkole przez studentów, aby 

zachęcić uczniów do podjęcia dalszej nauki. 

Pedagog  II semestr 

33.  Kim chcę zostać w przyszłości? Jakie mam 

predyspozycje? Co lubię robić i jak to wykorzystać w 

przyszłości?– cykl lekcji wychowawczych. 

Wychowawcy klas  

pedagog, psycholog 

II sematr 

III. Opieka i wychowanie 

Cel/ zadanie Lp. Działania Odpowiedzialni Termin 
Opieka i wychowanie 

 

Szkoła zaspokaja 

realizowanie 

potrzeb edukacyjnych 

i osobowy rozwój 

wszystkimuczniom, 

- wolna jest od 

jakichkolwiek 

uprzedzeń 

iniesprawiedliwości. 

 

Szkoła 

- podejmuje systematyczne 

iskuteczne działania 

wychowawcze, 

profilaktyczne iopiekuńcze, 

- zapewnia bezpieczne 

warunki pracy i nauki, 

 

 

 

 

 Opracowanie i realizowanie klasowych planów 

wychowawczych spójnych ze Statutem i 

programem wychowawczo - profilaktycznym 

szkoły –kształtujących szacunek i tolerancję dla 

innych,sprawiedliwość, godność osobistą oraz inne 

pozytywnewzorce zachowań. 

wychowawcy klas,   wrzesień 

7. Systematyczne omawianie na początku roku 

szkolnegopraw i obowiązków ucznia oraz zasad 

przyznawanianagród i wymierzania kar. / ocena pkt 

zachowania , uwagi w e- dzienniku 

Wychowawcy klas , 

pedagog 
wrzesień 

8. Poszerzenie oferty kulturalnej szkoły oraz 

promowanieuczestnictwa uczniów w szeroko 

rozumianej kulturze(wyjścia i wyjazdy do teatru, 

opery, kina, muzeum) 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok 

9. Wdrażanie uczniów do samorządności, promowanie 

aktywności i samodzielności oraz uczestnictwa w 

pracach SU. 

Opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego, 

wychowawcy 

Cały rok 

10. Wdrożenie Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego Szkoły w oparciu o 

propozycjerodziców, uczniów i nauczycieli. 

Pedagog, wychowawcy 

klas, nauczyciele 
Sierpień / wrzesień 

11. Organizowanie spotkań promujących właściwe 

zachowania np.: przeciwdziałanie agresji, właściwe 

odżywianie, udzielanie pierwszej pomocy, radzenie 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna 

Na bieżąco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja kierunku polityki 

oświatowej państwa w 

2018/2019 – wychowanie 

do wartości i kształtowanie 

patriotycznych postaw 

uczniów- 100 rocznica 

odzyskania niepodległości 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobie w trudnych sytuacjach, uczenie asertywnych 

zachowań. 

12. Przeprowadzanie pogadanek na temat bezpiecznych 

zachowań i postaw na terenie szkoły oraz 

bezpieczeństwa w drodze do/ze szkoły, ferii 

zimowych, wakacji./ spotkania z policjantami. 

Dyrektor, pedagog 

wychowawcy 

 

na bieżąco 

13. Organizowanie wszystkim potrzebującym uczniom 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Pedagog, psycholog cały rok szkolny 

14. Opieka psychologa i pedagoga nad uczniami oddziału 
0 i klas pierwszych mających kłopoty z adaptacją. 

Pedagog, psycholog Wg potrzeb 

9. Pogadanki z rodzicami w czasie zebrań z 

wychowawcą klasowym dotycząca uzależnień 

czyhających na dzieci/ dopalacze 

Pedagog, psycholog Wg potrzeb 

10. Organizowanie imprez o charakterze 

patriotycznymzgodnie z hasłem roku „Rok dla 

Niepodległej” 

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

na cmentarzu w celu uczczenia Patrona Szkoły i 

w nawiązaniu do rocznicy odzyskania 

niepodległości, 

- uroczysta Akademia w październiku 

- udział w konkursach o tematyce patriotycznej 

- udział konkursie poezji obozowej  

- opieka nad grobami pomordowanych więźniów / 

Patron Szkoły/ 

Dyrektor, nauczyciele 

wychowawcy, pani 

katechetka 

Cały rok szkolny 

11 Uczniowie rozumieją znaczenia pojęć: ojczyzna, 

tradycja, hymn, godło, stolica. 

nauczyciele Cały rok szkolny 

12. Współpraca z Muzeum Stutthof – uroczystości 

rocznicowe , szkoły patronackie 

Nauczyciele klas IV-VIII maj 

13. ,,Dzień Patrona” Wszyscy nauczyciele styczeń 



 

 

Bezpieczeństwo 

i higiena pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła 

- promuje i dba o zdrowy 

styl życia 

- kształtuje postawy 

ucznióworaz kładzie nacisk 

nawychowanie do wartości 

15. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku w 

przypadku zagrożenia: 

-zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w 

warunkach zagrożenia, -przeprowadzenie 

praktycznych ćwiczeń ewakuacji. 

 

Dyrektor 

nauczyciele 

pracownicy obsługi 

 

2 razy w roku 

szkolnym 

16. Kontrola badań okresowych i szkoleń z zakresu bhp Pracownicy szkoły Wrzesień, wg potrzeb 

17. Dbanie o wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy 

poprzez odpowiedniewyposażenie szkoły i 

organizację zajęć, 

-opieka nad dziećmi podczas zajęć i przerw-

zorganizowanie dyżurów nauczycieli, 

-spotkania uczniówz policjantem na temat 

bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły  

-zorganizowanie dyżurów nauczycieli w dni wolne 

od zajęć. 

Dyrektor, nauczyciele Cały rok 

18. Kontynuowanie działań promujących zdrowie: 

kontrola czystości, udział w programach „Owoce w 

szkole” i„Szklanka mleka”. 

Wychowawcy klas I-V Cały rok 

Promowanie zdrowego stylu życia: 

-wdrażanie nawyków prozdrowotnych i 

sportowych, organizacja Dnia Sportu. 

Wychowawcy, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Cały rok 

19. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę 

irodzinę w działaniach profilaktyczno – 

wychowawczych. 

Pedagog  

Zespoły  wychowawcze 

Cały rok 

21. Prowadzenie działań na rzecz zorganizowanej 

opieki ipomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnejsytuacji życiowej 

 Pedagog, wychowawcy Cały rok 

22. Opracowanie i wdrożenie działań kształtujących 

empatię (udział w akcjach charytatywnych: „Góra 

Grosza”, zbierania nakrętek, Żonkil i inne). 

pedagog 

wychowawcy, nauczyciele 

świetlicy 

Cały rok 



IV. Promocja szkoły / współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym/ 

CEL/ZADANIA Lp. DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
 1. Organizacja i uczestnictwo rodziców w działania 

szkoły: uroczystości szkolne, imprezy szkolne, 

wycieczki, zabawy. 

 Dyrektor , nauczyciele Cały rok 

2. Zorganizowanie warsztatów i pogadanek o 

charakterze psychologiczno-pedagogicznym i 

zdrowotnym z udziałem specjalistów dla rodziców. 

Pedagog, psycholog, 

specjaliści 

Wg potrzeb 

3. Udział szkoły w imprezach okolicznościowych 

organizowanych na terenie miasta przez gminę oraz 

lokalne instytucje i organizacje. 

Wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

4. Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych z 

udziałem władz i społeczności lokalnej. 

Nauczyciele, 

wychowawcy klas 

Wg kalendarza imprez 

5. Prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej z 

udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Dyrektor, nauczyciele Wg potrzeb 

6. Organizowanie pomocy materialnej, wyprawek 

szkolnych, obiadów we współpracy z GOPS. 
Wychowawcy ,pedagog Wg potrzeb 

7. Udoskonalenie i systematyczne prowadzenie 

stronyinternetowej szkoły. 

informatyk Na bieżąco 

8. Umieszczanie artykułów o działalności i 

osiągnięciachszkoły na stronie internetowej. 

Informatyk , wszyscy 

nauczyciel 

Na bieżąco 

9. Współpraca z organizacjami i instytucjami 

działającymina terenie miasta  i gminy / straż, 

policja i inne/ 

Wszyscy, nauczyciel Wg potrzeb 

 

 


