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                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik do 

Uchwały nr 2/2021/2022 

                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 28.09.2021 

Plan  Pracy   

 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

                                                                                w Chróścicach  

na rok szkolny 2021/2022 

 

Priorytety szkoły: 

1) Podniesienie wyników nauczania, przygotowanie uczniów klasy ósmej do egzaminu zewnętrznego. 

2) Zapewnienie uczniom uzdolnionym możliwości rozwoju, wspieranie uczniów ze specyficznymi trudnościami. 

3) Podniesienie efektów pracy wychowawczej, zwiększenie liczby pozytywnych postaw uczniów. 

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania 

społecznego i dbałości o zdrowie. 

4) Współodpowiedzialność rodziców za wychowanie i kształcenie własnych dzieci. 

5) Propagowanie zdrowego trybu życia oraz zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznego klimatu w szkole. 

6)  Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów 

7) Rozwój doradztwa zawodowego. 
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8) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów 

dostępnych w sieci. 

9) Wzmocnienie edukacji ekologicznej. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

 

 

1. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1 Efektywne nauczanie z 

uwzględnieniem treści 

zawartych w podstawie 

programowej 

 Objęcie nadzorem pedagogicznym realizacji podstawy programowej 

(kontrole, sprawozdania) 

 Analiza programu i planu dydaktycznego klas I – VIII pod kątem 

realizacji podstawy programowej  kształcenia ogólnego 

 Analiza programów nauczania, skuteczności programu w odniesieniu do 

wiedzy ucznia (ewaluacja)  

 Zatwierdzenie zestawu programów, podręczników  

 Opracowanie planów nauczania przedmiotów zawierających cele i treści 

podstawy programowej  

 Analiza programów nauczania przed dopuszczeniem do użytku w szkole, 

pod względem zawarcia w nich całości podstawy programowej 

 

 Analiza frekwencji uczniów  (nieobecności), która rzutuje na realizację 

podstawy programowej, z uwzględnieniem nauki zdalnej 

 Monitorowanie obecności nauczycieli w pracy i prowadzenia zajęć 

edukacyjnych i pełnej realizacji podstawy programowej 

 

Dyrektor 

 

Dyrektor 

 

 

Przewodniczący 

zesp. przedm. 

Dyrektor 

 

Nauczyciele 

 Nauczyciele 

Dyrektor 

 

 

Nauczyciele 

Pedagog 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

IX 2021 

 

 

 

V 2022 

 

VIII/IX 

2021 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 
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2 Efektywne nauczanie z 

uwzględnieniem 

zalecanych warunków 

realizacji podstawy 

programowej 

 Przestrzeganie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy 

programowej 

 Analiza zaleceń pod kątem możliwości uczniów 

 Zakup pomocy dydaktycznych (zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli) 

w celu pełnej realizacji zaleceń i warunków nowej podstawy 

programowej 

 Stosowanie na lekcjach różnorodnych pomocy dydaktycznych w celu 

realizacji zaleceń opisanych w nowej podstawie programowej 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

 

Dyrektor 

 

Nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

3 Przygotowanie uczniów 

do przystąpienia do 

sprawdzianu w klasach 

VIII  

 Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz 

samodzielnego rozwiązywania problemów 

 Opracowanie i zastosowanie testów sprawdzających wiadomości oraz 

korzystanie z różnych opracowań  i metod. Egzamin próbny OKE, 

Operon itp. 

 Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji dla uczniów klasy VIII SP 

organizowanego przez OKE oraz Operon 

 Analiza wyników sprawdzianu w kl. VIII,   

 Formułowanie wniosków z analiz do dalszej pracy 

 Zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów kl. VIII  

 Przekazywanie informacji rodzicom i uczniom o dostosowaniu 

sprawdzianu  do dysfunkcji ucznia. 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

 

Dyrektor 

 

Zespoły 

nauczycielskie 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

2. Podwyższenie wyników nauczania i utrzymanie wyników egzaminów zewnętrznych, przygotowanie uczniów klasy ósmej do 

egzaminu zewnętrznego. 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1 Atrakcyjność i 

efektywność zajęć. 
 Wykorzystanie pracowni komputerowej i Internetu w prowadzeniu lekcji 

i poza nią, oprogramowań multimedialnych, tablic interaktywnych. 

 Stosowanie metod nauczania, które są interesujące i nowoczesne, 

Nauczyciele 

 

Cały rok 

szkolny 
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ułatwiają zapamiętywanie i kojarzenie podanych faktów, z 

wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych (audiowizualne, 

multimedialne, inne) 

 

2 Motywowanie uczniów 

do nauki na zajęciach 

lekcyjnych. 

 Przypomnieć zasady skutecznego uczenia się, właściwego planowania 

pracy (nauki) 

 Organizowanie dla uczniów zdolnych zainteresowanych przedmiotem 

konkursów, turniejów, zawodów, analiza udziału i osiągnięć, 

 Mobilizowanie wszystkich uczniów do odrabiania pracy domowej i nauki 

w domu. 

 Prowadzenie kółek zainteresowań  

 Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  

 Oprawa muzyczna imprez szkolnych i środowiskowych 

 Stosowanie pochwał, częste ocenianie jako sposób motywowania 

uczniów 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z 

opinią PPP 

 Prezentowanie prac, nagród uczniów na terenie klasy i szkoły, 

umieszczanie na stronie internetowej szkoły  

 Nagrody za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

 Tytuł  Mistrza szkoły 

 Analiza udziału i osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych KO 

Pedagog  

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

 

 

Nauczyciel  

 

Nauczyciele 

muzyki 

 

 

Pedagog 

Nauczyciele 

 

 

Dyrektor 

 

IX   2021 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Rozwój uczniów 

uzdolnionych. 
 Rozpoznanie uzdolnień uczniów 

 Deklaracja uczniów o udziale w wybranych dodatkowych zajęciach 

szkolnych 

 Praca ucznia w zajęciach twórcza i kreatywna 

 Udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych  

 Uczeń w roli asystenta przedmiotowego 

 Upowszechnienie osiągnięć uczniów - na gazetce szkolnej "Nasze 

sukcesy", stronie internetowej szkoły, portalach internetowych o zasięgu 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotu 

 

 

Dyrektor 

 

IX 2021 

 

Cały rok 

szkolny 
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powiatowym 

 Zabieganie u władz samorządowych o wspieranie rozwoju uczniów 

uzdolnionych 

 

4 Prowadzenie 

preorientacji 

zawodowej. 

 Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia 

 Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych,  

 Udział w Targach Edukacyjnych 

 Spotkania z doradcą zawodowym (z PPP), przedstawicielami różnych 

zawodów (m.in. absolwentami naszej szkoły)– pomoc uczniom kl. VII, 

VIII w podjęciu decyzji  

 Badanie preferencji w zakresie wyboru szkoły i aspiracji uczniów i 

rodziców, analiza wyników 

W-cy kl. VII, 

VIII  

Pedagog 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

5 Badanie efektów 

kształcenia. 
 Systematyczne badanie wyników nauczania (diagnoza wstępna i 

końcowa) zgodnie z harmonogramem, 

 Sprawdziany i egzaminy próbne, 

 Wnikliwa i szczegółowa analiza wspólnie z uczniami wyników testów 

próbnych, formułowanie  wniosków  i ich realizacja  . 

 Szczegółowa informacja przekazywana uczniom i rodzicom  

 

 Analiza wyników klasyfikacji   

 

 Badanie losów absolwentów 

Nauczyciele 

 

Zespoły 

przedmiotowe 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele 

 

Pedagog i Wych. 

Cały rok 

szkolny 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

I i II okres 

IX 2021 

 

6 Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez 

realizację projektów. 

 Przystąpienie i realizacja projektów  edukacyjnych oraz innowacyjnych 

form przekazywania wiedzy 

 Uwzględnienie tradycji i kultury lokalnej w nauczaniu dzieci i młodzieży 

 

 

Nauczyciele 

 

Cały rok 

szkolny 
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7 Doskonalenie u uczniów 

umiejętności badanych 

na egzaminie. 

 Stosowanie przez nauczycieli większej ilości ćwiczeń praktycznych z 

zakresu pisania, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w 

praktyce oraz rozumowania. 

 Wskazywanie na osiągnięcia i sukcesy uczniów po analizach 

sprawdzianów. 

 Stosowanie zadań otwartych w sprawdzianach wiedzy. 

 

Nauczyciele 

 

Nauczyciel 

Nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

10 Udział uczniów w 

dodatkowych zajęciach 

dydaktycznych. 

 Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów kl.VIIIdo 

egzaminu zewnętrznego.. 

 Monitorowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych. 

Nauczyciele 

 

Dyrektor 

Cały rok 

szkolny 

 

 

11. Indywidualizacja   Opracowanie, wdrożenie i realizacja działań ukierunkowanych na 

indywidualizację procesu nauczania 

 Monitorowanie realizacji programów  i ocena ich skuteczności 

 Opracowanie (modyfikacja) programów nauczania dostosowanych do 

potrzeb uczniów danej klasy, uwzględniające indywidualizację pracy z 

dzieckiem na lekcji 

 Monitorowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w ramach projektów. 

Dyrektor 

 

 

 

Nauczyciele 

 

Wychowawca 

Nauczyciele 

IX 2021 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

3. Zwiększenie skuteczności pracy opiekuńczo-wychowawczej 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1 Praca świetlicy 

szkolnej. 
 Opracowanie Planu zajęć świetlicy  

 Zapoznanie uczniów z Regulaminem świetlicy szkolnej 

 Monitorowanie pracy świetlicy szkolnej w zakresie opieki nad uczniami. 

 Zapewnienie uczniom odpoczynku i mile spędzonego czasu zgodnie z 

planem zajęć świetlicy szkolnej. 

 

Koordynator 

Świetlicy 

 

Opiekunowie 

IX 2021 

 

Cały rok 

szkolny 
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 Zakup bieżących materiałów plastycznych  

Dyrektor 

2 Organizacja dyżurów 

nauczycielskich 
 Opracowanie harmonogramów dyżurów nauczycieli podczas przerw 

międzylekcyjnych 

 Kontrola jakości sprawowanych dyżurów 

 

  

 

 

 

Nauczyciel(zespół) 

 

Dyrektor 

IX 2021 

lub w miarę 

potrzeb 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

3 Zapewnienie pełnej 

realizacji obowiązku 

szkolnego. 

 Kontrola obowiązku szkolnego 

 Analiza frekwencji uczniów i absencji nieusprawiedliwianych. 

 Podjęcie kroków wobec uczniów wagarujących zgodnie ze statutem i  

procedurami usprawiedliwień nieobecności uczniów  

Dyrektor 

Pedagog 

Nauczyciele 

Wychowawcy  

30 IX 2021 

co miesiąc 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

4 Realizacja programu 

wychowawczo-

profilaktycznego 

szkoły. 

 Wyznaczenie wspólnie z RR i SU działań wiodących w zakresie 

działalności wychowawczej szkoły 

 Zatwierdzenie przez RP, uchwalonego przez RR programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z programem wychowawczym 

 Opracowanie klasowych planów wychowawczych skorelowanych z 

programem wychowawczym szkoły 

 Konsekwentne przestrzeganie zasad zachowania uczniów, motywowanie 

do właściwego zachowania , nagradzanie-współpraca wychowawców z 

pedagogiem i psychologiem 

. 

Pedagog 

 

Dyrektor 

 

Wychowawcy 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

IX 2021 

.. 

IX 2021 

 

IX 2021 

IX 2021 

 

Cały rok 

szkolny 

 

5 Skuteczna praca 

pedagoga i 

psychologa 

 Opracowanie planu pracy 

 Działania opiekuńczo-wychowawcze, współpraca z wychowawcami, 

nauczycielami, rodzicami,  PPP, Policją, Kuratorem, Sądem, OPS, GOPS 

Pedagog 

Psycholog 

Dyrektor 

Cały rok 

szkolny 
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szkolnego.  Zapobieganie negatywnym zachowaniom uczniów. 

 Otaczanie opieką uczniów drugorocznych oraz sprawiających problemy 

wychowawcze oraz inne działania zawarte w statucie szkoły 

 

 

6 

 

Pomoc materialna 

uczniom. 
 Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi procedurami działań w celu 

udzielenia uczniom środków w ramach projektu „Wyprawka szkolna” 

 Pomoc rzeczowa w miarę pozyskiwanych środków przy współpracy z 

Caritas, fundacjami, GOPS,  

 Zwolnienie części uczniów ze składki na ubezpieczenie ucznia. 

 Ustalanie list do GOPS i realizowanie dożywiania na terenie szkoły 

 Wspieranie rodziców przy składaniu wniosków na stypendia socjalne. 

 Współpraca z misjonarzem – Adopcja na odległość(projekt „Dać im 

nadzieję”) 

Dyrektor 

 

Nauczyciele 

Pedagog 

 

 

Katecheta 

Cały rok 

szkolny 

 

7 

 

Znajomość przez 

uczniów dokumentów 

szkoły. 

 Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami uczniów zawartych w 

Statucie, Programem Wychowawczo-profilaktycznym i regulaminami 

szkolnymi 

 Zachęcanie uczniów do współtworzenia prawa szkolnego. 

 PZO 

Wychowawcy 

Opiekun SU 

 

 

Nauczyciele 

IX 2021  

 

4. Bezpieczeństwo i zdrowy styl życia 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1 Opieka zdrowotna  Współpraca z pielęgniarką szkolną,  

 Opracowanie planu pracy pielęgniarki szkolnej. 

 Szkolenia dla nauczycieli w zakresie udzielenia pierwszej  pomocy 

przedlekarskiej. 

 Szkolenia dla uczniów w zakresie udzielenia pierwszej  pomocy 

 Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie lekcji, przerw śródlekcyjnych oraz 

innych zajęć – wycieczek szkolnych. 

 Zapoznanie rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na 

Dyrektor 

Pielęgniarka  

Dyrektor 

 

Nauczyciele 

Dyrektor 

Nauczyciele 

 

Cały rok 

szkolny 
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terenie szkoły. 

 Dostosowanie stolików i krzeseł do wzrostu uczniów  

Wychowawcy 

Dyrektor 

2 Realizacja programu 

profilaktyczno-

wychowawczego 

szkoły i programów 

profilaktycznych 

 Diagnoza potrzeb uczniów i rodziców w zakresie działań 

profilaktycznych szkoły.  

 Omówienie współpracy z rodzicami w działaniach profilaktycznych 

 Zatwierdzenie przez RP, uchwalonego przez RR programu profilaktyki 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z programem profilaktyki 

 Opracowanie klasowych planów wychowawczo- profilaktycznych, z 

uwzględnieniem 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

celem kształtowania patriotycznych postaw uczniów 

 Wnioskowanie o środki na realizację działań profilaktycznych. 

 Organizacja spotkań z Policjantem, specjalistami w dziedzinie dietetyki, 

uzależnień 

 

Pedagog 

Psycholog 

Dyrektor 

 

Wychowawcy 

Wychowawcy 

IX 2021 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

3 Bezpieczeństwo w 

szkole, w drodze do 

 i ze szkoły. 

 Przegląd stanu technicznego budynków szkolnych 

 

 Przegląd stanu technicznego sprzętu sportowego 

 Przegląd stanu bhp i p/poż.  szkoły 

 Przeglądy roczne instalacji gazowej i kominowej  

 Przypomnienie reguł bezpieczeństwa podczas lekcji chemii, informatyki i 

innych zajęć (regulaminy pracowni) 

 Zasady bezpieczeństwa na zajęciach wych.-fiz. 

 Przypomnienie regulaminu szkolnego 

 

 Analiza wypadków uczniów. 

 Przeprowadzenie próbnej ewakuacji 

Dyrektor 

Inspektor BHP 

Nauczyciele w-f 

Dyrektor 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Wychowawcy 

 

Dyrektor 

Inspektor BHP 

 

IX 2021 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

I i II okres 

 

4 Programy Rządowe  Włączenie się w realizację profilaktycznych programów rządowych 

  Realizacja projektu „Razem na święta” 

 

Nauczyciele 

Pedagog 

Koordynator do 

spraw 

Cały rok 

szkolny 
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bezpieczeństwa 

Wychowawcy 

Inspektor BHP 

5 Upowszechnianie 

wśród uczniów 

zdrowego stylu życia. 

 Działania profilaktyczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli  

 Inne działania profilaktyczne dla uczniów, rodziców zgodnie z bieżącymi 

zaleceniami Sanepid-u 

 Apele i pogadanki oraz gazetki poświęcone walce z nałogami. 

 Działania na rzecz zdrowia trzech środowisk: szkoły, rodziny i 

społeczności lokalnej 

 Wdrażanie do różnych form aktywności fizycznej; wycieczki piesze, 

rowerowe, przekonanie o roli ruchu dla zdrowia. 

 Uczestnictwo w kołach zainteresowań 

 Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej w celu przeciwdziałania 

narkomanii innych uzależnień 

 Udział w akcjach z edukacji ekologicznej „Sprzątanie Świata”, „Dzień 

Ziemi”. 

 Udział w programie edukacyjnym „Śniadanie Daje Moc”  

 Udział w konkursach i prelekcjach o tematyce profilaktycznej 

Dyrektor, 

Pedagog, 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

5.Samorządność szkolna 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1 Stworzenie warunków 

do rozwijania 

samorządności 

uczniowskiej. 

 Demokratyczne wybory Opiekuna i Przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego 

 Planowanie pracy Samorządu Uczniowskiego,  współorganizacja imprez 

o charakterze patriotycznym 

 Udział w Ślubowaniu i pasowaniu na czytelnika (klasy pierwsze SP) 

 Wspólna organizacja imprez i uroczystości szkolnych, pozaszkolnych 

przez uczniów, SU (dyskoteki, apele, akademie i inne) 

Opiekun SU 

 

 

 

Nauczyciele 

IX 2021 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 
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 Organizacja i wspieranie akcji charytatywnych oraz współpraca z 

fundacjami 

 Prowadzenie gazetki ściennej „Samorząd Uczniowski” 

 Nagradzanie uczniów działających w SU 

 Organizacja i realizacja konkursów szkolnych we współpracy z Radą 

Rodziców i Dyrektorem. 

 

 

6.  Zwiększenie współpracy z rodzicami i współpraca ze środowiskiem lokalnym  

Lp

. 

Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwa

gi 

1 Zwiększenie 

współpracy z 

rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowanie  harmonogramu spotkań z rodzicami 

 Powołanie Rady Rodziców (opracowanie dokumentów RR) 

 Zebrania Dyrektora z RR 

 Pomoc Rady Rodziców w organizacji pracy szkoły (opiniowanie pracy 

nauczycieli, dokumentów, tworzenie programu wychowawczego, 

profilaktyki, organizacji uroczystości szkolnych i klasowych) 

 Pedagogizacja rodziców, organizacja zebrań klasowych i kontakty 

indywidualne (osobiste i telefoniczne) 

 Obecność rodziców na uroczystościach szkolnych,  

 Zawieranie kontraktów z rodzicami 

 Zajęcia otwarte dla rodziców 

 Rodzice aktywnie włączają się w życie szkoły 

 Pomoc rodziców przy odrabianiu prac domowych 

 Włączanie rodziców w działania wychowawczo-opiekuńcze (opieka nad 

uczniami, wycieczki, dyskoteki, imprezy) 

 Wspieranie rodziców w pokonywaniu trudności w nauce ich dzieci, 

organizowanie spotkań z: policją, kuratorem, psychologiem, logopedą itp.  

Wychowawcy 

Pedagog 

Dyrektor 

Przewodniczący 

RR 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

 

 

IX 2021 

 

IX 2021 

 

 

Cały rok 

szkolny 
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 Ankietowanie rodziców, dotyczące oczekiwań wobec szkoły w odniesieniu 

do potrzeb rozwojowych dzieci 

 Rozmowy indywidualne (informacje dotyczące opinii rodziców i ich 

oczekiwań wobec szkoły) 

 Przekazywanie rodzicom informacji  w formie pisemnej i  elektronicznej 

dotyczących spraw szkolnych (ulotki, ogłoszenia, informacje, zaproszenia) 

 Zbieranie opinii rodziców dotyczących pracy szkoły:  plan lekcji, jakość 

posiłków z cateringu, dodatkowe zajęcia, bezpieczeństwo dzieci, 

profilaktyka  zdrowia. 

Wychowawcy 

 

Dyrektor 

 

Pedagog 

 

Wychowawcy 

 

Dyrektor 

 

2 Współpraca z: 

Samorządem 

Terytorialnym, 

Poradnią 

Pedagogiczno-

Psychologiczną, 

Policją, Doradcą 

Zawodowym,  Parafią , 

Sołectwem 

 Realizacja zadań wynikających z funkcjonowania jednostki nadrzędnej 

 Stypendia, poprawa bazy szkoły 

 Udział w konkursach recytatorskich 

 Lekcje biblioteczne, wystawy prac uczniów, wspólne uroczystości, 

wyjazdy do teatru, spotkania z twórcami i znawcami kultury,  

 Wyjazdy do innych bibliotek w gminie i do opolskich  mających na 

celu  kreowania kultury czytelniczej wśród uczniów 

 Udział młodzieży w turniejach sportowych, konkursach artystycznych, 

recytatorskich i przedmiotowych 

 Kierowanie uczniów na badania w związku z niepowodzeniami 

szkolnymi oraz wyborem dalszej drogi kształcenia 

 Udział uczniów w spektaklach teatralnych, imprezach kulturalnych, 

uczestnictwo w imprezach w środowisku lokalnym 

 Egzamin na kartę rowerową 

 Realizacja programów z zakresu bezpieczeństwa, spotkania, 

pogadanki, ćwiczenia praktyczne 

 Występy uczniów, Msza  św. na rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego 

 Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu na rzecz społeczności 

lokalnej 

Dyrektor 

Pedagog 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

 

Nauczyciel 

bibliotekarz 

 

 

Cały rok 

szkolny 
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 Współpraca z Ukrainą (wsparcie polskiej szkoły w Stzrelczyskach) 

 

3 Promocja szkoły – 

wykreowanie 

pozytywnego obrazu 

szkoły w środowisku. 

 Publikacje w prasie lokalnej 

 Strona internetowa  szkoły 

 Strona facebookowa szkoły 

 Udział w konkursach gminnych, powiatowych i innych. 

 Organizacja zawodów sportowych. 

 Dbanie o obejście szkoły. 

Nauczyciele 

organizatorzy 

Dyrektor 

Cały rok 

szkolny 

 

 

7. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1 Podnoszenie 

kwalifikacji 
 Podnoszenie kwalifikacji w ramach kursów kwalifikacyjnych i 

podyplomowych zgodnie z potrzebami szkoły 

 Udział nauczycieli we wszystkich formach doskonalenia zawodowego, 

w szczególności kursach dotyczących kształcenia uczniów z 

orzeczeniami i indywidualizacji procesu nauczania, pracy z uczniem z 

dysfunkcjami. 

 Samodoskonalenie zawodowe nauczycieli 

 Udział w różnorodnych indywidualnych szkoleniach nauczycieli - 

według potrzeb i  zainteresowań, w celu podnoszenia kwalifikacji i 

efektywności edukacji dzieci i młodzieży 

 

Dyrektor 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały rok 

szkolny 
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2 Wewnątrzszkolne 

doskonalenie 

nauczycieli 

 Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia 

 Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 

 Szkolenia Rad Pedagogicznych 

 Opracowanie Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli 

 Realizacja planu WDN 

 Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli 

 Organizowanie lekcji koleżeńskich oraz otwartych 

 Współpraca z  Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, wydawnictwami 

oświatowymi  w celu podnoszenie efektywności nauczania  . 

 

Nauczyciele 

Dyrektor 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

3 Praca w zespołach 

nauczycieli 
 Powołanie zespołów nauczycieli i ich przewodniczących 

 Opracowanie planów pracy zespołów, spotkania, prowadzenie 

dokumentacji pracy zespołów, sprawozdania  

 Utrzymanie wysokiego poziomu prac zespołów przedmiotowych w 

szkole jako podstawowej formy doskonalenia nauczycieli. 

Dyrektor 

Przewodniczący 

zespołów 

IX 2021 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

8.  Poprawa bazy szkoły 

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1 Wzbogacenie placówki w 

pomoce dydaktyczne. 
 Uzupełnianie księgozbioru bibliotecznego o nowe lektury szkolne 

zgodne z nową podstawą programową 

 Zakup programów komputerowych 

 Zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z zapotrzebowaniem 

Dyrektor 

Bibliotekarz 

Cały rok 

szkolny 

 

2 Ulepszanie bazy szkoły.  Odnowienie placu zabaw Dyrektor Cały rok 

szkolny 

 

3 Troska o czystość i 

estetykę pomieszczeń 
 Ekspozycja prac plastycznych na korytarzach 

 Ekspozycja osoby patrona szkoły 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Cały rok 

szkolny 

 



 

                                                                                            Publiczna Szkoła Podstawowa 
                                                                                                                              im. Marii Konopnickiejw Chróścicach 

                                                                                                                              ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróścice 
                                                                                                                       Tel./fax.: /77/4695-334 

                                                                                                                               e-mail: sekretariat@szkolachroscice.pl 
                                                                                                                                   www.: http://szkolachroscice.pl/ 

oraz otoczenie szkoły.  Bieżąca aktualizacja gazetek 

 Dbałość o kwiaty 

 Utrzymanie porządku wokół szkoły 

 Organizacja konkursu "Gospodarz Szkoły” we współpracy z SU 

 

Dyrektor 

 

SU 

 

 

 

 


