
Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie 2018/2019 

Podstawa prawna: 

 

- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 

11.01.2017r. poz. 60); 

- Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z dn. 11 stycznia 2017 r. poz.59); 

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967); 

-  Ministra Edukacji Narodowej 
 
z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych; 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
 
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; 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w spawie nadzoru pedagogicznego   

- Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie. 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

a) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. 

b) Plan nadzoru pedagogicznego Kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019. 

c) Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 

2017/2018. 

 

Cele do zrealizowania 

- Skuteczne wdrażanie wniosków ewaluacji wewnętrznych oraz zewnętrznych 

- Wspieranie uzdolnień uczniów o różnym potencjale rozwojowym (uczniowie zdolni 

i uczniowie z opinią i orzeczeniem) 

- Powszechne i systematyczne wykorzystanie technologii komputerowej i internetowej 

- Wzmocnienie zaangażowania rodziców w organizację procesu wychowawczego 

i dydaktycznego 

- działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów 

- rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci 

- Znajomość prawa szkolnego przez wszystkich pracowników szkoły w stopniu bardzo dobrym 

  

   

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze: 

    Systematyczne uatrakcyjnianie prowadzonych zajęć 

     Wdrażanie uczniów do samorządności 



     Kształcenie systemu wartości i postaw patriotycznych 

     Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 

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

patriotycznych postaw uczniów. 

2. Wdrażanie nowej podstawy 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. 

 

Priorytety pracy szkoły  

  

1. Integracja zespołów klasowych i uczniów całej społeczności szkolnej (uspołecznienie 

dzieci, kultura zachowania, współpraca w grupie). 

2. Niwelowanie wszelkich przejawów agresji i przemocy w szkole oraz uwrażliwienie na 

potrzeby innych (działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów). 

3. Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły. 

4. Podnoszenie efektów nauczania poprzez indywidualizację pracy z uczniem. 

5. Uatrakcyjnienie procesu wychowania i nauczania uczniów w kl. I-VIII i wspieranie 

rozwoju dziecka młodszego w wieku przedszkolnym. 

6. Motywowanie uczniów do pracy poprzez organizację szkolnych konkursów 

interdyscyplinarnych i sportowych. 

7. Integracja uczniów niepełnosprawnych ze społecznością szkolną . 

8. Uczestnictwo nauczycieli w zewnętrznych szkoleniach doskonalących. 

9. Współpraca szkoły z  instytucjami na terenie gminy. Promocja szkoły. 

  



ZADANIA DYDAKTYCZNE 

zadania sposób realizacji osoba 

odpowiedzialna 

termin 

realizacji 

  

Podnoszenie 

efektów nauczania 

poprzez 

indywidualizację 

pracy z uczniem 

  

1. Wypracowanie systemów 

motywujących uczniów do nauki. 

2. Poprawa wyników nauczania 

  Zwrócenie uwagi na czytanie ze 

zrozumieniem, logiczne myślenie 

i wykorzystanie wiedzy w 

praktyce, 

  Upowszechnianie czytelnictwa, 

zajęcia biblioteczne, spotkania 

czytelnicze. 

  Rozwijanie kompetencji 

informatycznych- 

wykorzystywanie sprzętu 

multimedialnego podczas lekcji, 

zajęcia w terenie, wycieczki 

 Bezpieczne i odpowiedzialne 

korzystanie z zasobów 

dostępnych w sieci. Rozwijanie 

kompetencji cyfrowych uczniów 

i nauczycieli. 

  Diagnozowani osiągnięć 

edukacyjnych uczniów. Ocena 

realizacji (nowej) podstawy 

programowej. 

3.Organizacja zajęć w szkole. 

  Organizowanie nauki własnej, 

odrabianie prac domowych w 

świetlicy 

  Systematyczne kontrolowanie 

zeszytów przedmiotowych 

wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy klas 

bibliotekarz  

 

 

   

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy 

pedagog 

 IX-VI 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 IX-VI 

  

  

  

  

  



i zeszytów ćwiczeń 

  Różnicowanie wymagań i zadań 

w pracy na lekcji, 

sprawdzianach, w pracy 

domowej. 

   Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych dla uczniów 

posiadających opinię PPP 

4.Kształcenie u uczniów poczucia 

odpowiedzialności za uzyskane oceny. 

5.Praca z uczniami zdolnymi. 

  Praca z uczniem zdolnym 

podczas lekcji, na zajęciach 

rozwijających zdolności 

  Przygotowanie i udział uczniów 

w konkursach wiedzy 

i artystycznych. 

  Oferta różnorodnych zajęć 

pozalekcyjnych. 

  Promocja osiągnięć uczniów 

  Eksponowanie prac 

i dyplomów na gazetkach, na 

stronach szkoły. 

  Prezentacja talentów podczas 

spotkań z rodzicami 

6. Zapobieganie trudnościom w nauce 

(praca z uczniem z trudnościami 

w nauce) 

  Zorganizowanie zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych. 

  Pedagogizacja rodziców. 

  Szkolenia nauczycieli w ramach 

WDN. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 IX-VI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IX - VI 

  

  

  

  

  

  

 

IX-VI 



  Praca zindywidualizowana 

z uczniem podczas lekcji. 

  Przedmiotowy system oceniania 

uwzględniający indywidualne 

możliwości ucznia. 

  Zajęcia z pedagogiem  

Uatrakcyjnienie 

procesu 

wychowania i 

nauczania uczniów 

w kl. I-VIII 

  

  

  

  

 Udział uczniów w lekcjach z 

bibliotekarzem 

 Wykorzystanie 

tablic multimedialnych 

  Prezentacja talentów podczas 

imprez szkolnych 

i środowiskowych 

  Prowadzenie zajęć metodami 

aktywizującymi 

  Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli mające na celu 

dostosowanie metod i form pracy 

do możliwości dzieci 

 Praca metodą projektu 

 Prowadzenie lekcji otwartych 

 Rozwój doradztwa zawodowego. 

Kształcenie zawodowe oparte na 

ścisłej współpracy z 

pracodawcami. 

wszyscy 

nauczyciele  

 bibliotekarz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

  

  

  

 

Integracja uczniów 

niepełnosprawnych 

ze społecznością 

szkolną. 

  

 Dla uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego  

 Organizacja i realizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  

 Realizowanie 

zindywidualizowanego procesu 

kształcenia oraz zajęć 

pedagog 

psycholog (urząd 

gminy) 

wszyscy 

nauczyciele 

wychowawcy 

IX - VI 



rewalidacyjnych 

 Włączanie uczniów 

niepełnosprawnych w życie 

szkoły poprzez uczestnictwo 

w różnych formach aktywności.  

  

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY: 

zadania sposób realizacji osoba 

odpowiedzialna 

termin 

realizacji 

Integracja zespołów 

klasowych i uczniów 

całej społeczności 

szkolnej (kultura 

zachowania, 

współpraca w grupie). 

 Wycieczki klasowych 

 Wyjazdy do kina i teatru    

 Wyjścia do instytucji 

pozaszkolnych       

  Uroczystości szkolne     

 Spotkania z pedagogiem 

szkolnym 

  Przedstawienia szkolne 

Wychowawcy 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

IX-VI 

Niwelowanie przejawów 

agresji i przemocy w 

szkole oraz 

uwrażliwienie na 

potrzeby innych 

(działania na rzecz 

zdrowia i 

bezpieczeństwa 

uczniów).  

  

  Realizacja zadań 

programu 

wychowawczego-

profilaktycznego szkoły 

(uwzględnienie 

programów 

profilaktycznych  

o węższym spektrum) 

  Dbałość o kulturę 

osobistą uczniów 

  Konsekwentne 

reagowanie na wszelkie 

przejawy agresji. 

  Badanie uczniów pod 

kątem problemów 

wychowawcy 

 pedagog 

wszyscy 

nauczyciele 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



emocjonalnych 

i wychowawczych – 

analiza opinii i orzeczeń 

z poradni 

psychologiczno-

pedagogicznych 

  Stała współpraca 

z policją, sądem 

rodzinnym, kuratorem 

 Konsekwentne 

stosowanie 

wypracowanego systemu 

nagród i kar 

  Przestrzeganie 

obowiązujących 

regulaminów   

  Rzetelne pełnienie 

dyżurów nauczycielskich 

i uczniowskich 

  Wspólna praca nad 

bezpieczeństwem 

uczniów ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na 

przejawy agresji, 

bezpieczeństwo w sieci, 

inicjatyw dotyczących: 

używek, hałasu 

i wulgaryzmom 

 

 

IX-VI 

Wychowanie społeczne 

i patriotyczne 

  

 Uczestniczenie 

w imprezach 

kultywujących tradycje 

szkoły, wsi, regionu, 

państwa. 

nauczyciele wg 

harmonogramu 

imprez 

  

  

 

 

 

 

 



  Wdrażanie uczniów 

do podejmowania działań 

wolontariatu i udziału w 

akcjach charytatywnych i 

innych dla środowiska 

 Wychowanie do wartości 

i kształtowanie 

patriotycznych postaw 

uczniów w 100 rocznicę 

odzyskania 

niepodległości 

wychowawcy 

opiekun 

samorządu 

  

  

 

  

 

IX-VI 

  

  

  

Udział uczniów w 

realizacji zadań szkoły. 

Wdrażanie do 

samorządności. 

  

  

  Przeprowadzenie 

demokratycznych 

wyborów do Samorządu 

Uczniowskiego. 

  Aktywna praca 

uczniów w samorządzie 

szkolnym i samorządach 

klasowych. 

  Przeprowadzanie apeli 

szkolnych. 

  Organizowanie imprez 

szkolnych 

 Dyżury uczniów 

opiekun 

Samorządu 

  

  

  

  

dyrektor 

IX- VI 

  

  

   

wg 

harmonogramu 

Kształcenie 

odpowiedzialności za 

wizerunek szkoły w tym 

wygląd sal lekcyjnych, 

korytarzy i otoczenia 

szkoły. 

  Dbałość o wygląd sal 

lekcyjnych, korytarzy, 

otoczenia szkoły oraz 

higienę pracy 

  Zieleń w klasach i wokół 

szkoły 

wychowawcy 

pracownicy 

szkoły 

wszyscy 

nauczyciele 

IX - VI 

Kształtowanie etycznej 

postawy uczniów w 

stosunku do otaczającej 

przyrody i świata 

  Systematyczne 

dokarmianie 

zwierząt i ptaków 

w okresie zimowym. 

  

wychowawcy 

klas 

n-le przyrody i 

  

IX-IV 

  

  



zwierząt. Kontynuacja współpracy 

z   Nadleśnictwem 

Węgierska Górka 

  Aktywny udział w akcji 

„Sprzątanie Świata”. 

  Zorganizowanie 

obchodów Światowego 

Dnia Ziemi. 

  Rajdy SKKT 

biologii 

  

  

  

 

  

Kultura fizyczna oraz 

turystyka. 

  

  Przygotowanie uczniów 

klasy IV do zdania 

egzaminu na kartę 

rowerową 

  Aktywny udział uczniów 

w szkolnych 

i międzyszkolnych 

zawodach sportowych. 

  Udział uczniów 

w wycieczkach, jako 

sposób na poznanie 

regionu i czynna forma 

wypoczynku. 

  

  

n-le wych. fiz. i 

techniki 

 

  

  

wychowawcy 

klas 

  

  

IX-VI 

  

  

 

  

 

Współpraca szkoły z 

rodzicami i instytucjami 

na terenie gminy. 

Promocja szkoły. 

  Przygotowanie wyborów 

do Rady Rodziców.      

  Włączenie rodziców 

w organizację imprez 

klasowych, szkolnych, 

wycieczek. 

  Inspirowanie rodziców 

do pomocy materialnej 

szkole. 

  Nawiązywanie 

dyrektor szkoły  

 nauczyciele 

pedagog 

 

  

  

  

 

  

  

IX-VI 

  

  

  

  



współpracy 

z instytucjami, zakładami 

pracy w celu 

sponsoringu. 

  Współpraca z mediami i 

z Gminną Biblioteką 

Publiczną. 

 Współpraca z OSP, 

KGW w Słotwinie 

  Uczestnictwo rodziców 

we współtworzeniu 

programów i planów 

pracy szkoły, 

opiniowanie 

dokumentów szkolnych. 

  Wypracowanie systemu 

współpracy z rodzicami 

uczniów sprawiających 

trudności wychowawcze. 

Pedagogizacja rodziców.  

  

  

  

  

IX-VI 

  

  

 

  

 

ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY: 

zadania sposób realizacji osoba odpowiedzialna termin 

realizacji 

Opieka nad dziećmi w 

zakresie 

bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 Realizacja 

zagadnienia: „Bezpieczna 

szkoła”, „Bezpieczny uczeń”, 

„Bezpieczny przedszkolak” 

ćwiczenia praktyczne 

i pogadanki. Spotkanie z 

policjantami i strażakami 

  Współpraca z Gminnym 

  

wychowawcy klas 

pedagog 

opiekun świetlicy 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

IX-VI 

  



Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w celu zapewnienia uczniom 

dożywiania. 

   Spotkania z pielęgniarką –

pogadanki i ćwiczenia praktyczne 

na tematy higieny osobistej 

i zdrowego stylu życia, realizacja 

programów profilaktycznych. 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

Objecie opieką 

świetlicową dzieci 

przed i po lekcjach 

Umożliwienie korzystania ze świetlicy 

szkolnej dzieciom rodziców pracujących 

Opiekun świetlicy IX - VI 

  

 

 

 

 

  



 

Załączniki: 

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH  

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Lp. Uroczystości Sposób 

realizacji 

Prezentacja Termin Odpowiedzialni 

1. Rozpoczęcie roku 

szkolnego 

Msza św. 

apel 

Program 

artystyczny 

3 IX wych. kl. III 

2. Dożynki Msz św. 

apel 

Program 

artystyczny 

8 IX wych. kl. III 

3. „Na beskidzkim 

szlaku” 

wycieczka 

szkolna 

lekcje 

wychowawczo-

patriotyczne w 

plenerze. Akcja 

„Sprzątanie 

świata” 

apel  IX wychowawcy  

nauczyciel 

historii 

4. Dzień 

Przedszkolaka 

Pasowanie na 

przedszkolaka 

Program 

artystyczny 

20 IX B.Zuziak 

E.Knapek 

A.Semik 

5. Wybory do SU lekcje 

wychowawcze,  

debaty 

klasowe, 

 

kampania 

wyborcza, 

gazetki 

 

ostatni 

tydz. IX 

Opiekun 

samorządu 

6. Światowy Dzień 

Tabliczki 

Mnożenia 

lekcje 

matematyki, 

lekcje wych. 

gazetki, 

konkursy 

IX n-le matematyki 

7.  Święto KEN,  msza św. 

ślubowanie kl. 

I, 

program 

artystyczny 

12 X wych. kl.I 

kl. V 

 



spotkanie z 

rodzicami 

8. 11 Listopada  

 

Msza św. 

Wieczornica  

Konkurs 

plastyczny 

Lekcje wych. 

 

 

Program 

artystyczny, 

Konkurs 

plastyczny, 

gazetki 

tematyczne 

Program 

artystyczny 

11 XI nauczyciele  

j. polskiego, 

historii, 

plastyki, muzyki 

9. Dzień Misia Konkursy 

Czytanie  

Konkursy XI n-l przedszkola 

10.  Andrzejki Zabawa 

andrzejkowa, 

Komnata 

Tajemnic 

 

zabawa 

taneczna, 

klasowa 

komnata 

czarów 

XI Opiekun 

świetlicy, 

bibliotekarz, 

wych. kl. V 

11. Szkolny Dzień 

Praw Dziecka 

działania wg 

projektu 

zgodnie z 

projektem 

XII pedagog, 

opiekun 

świetlicy, 

 

12. Mikołajki Loteryjka 

biblioteczna, 

spotkanie z 

Mikołajem 

Loteryjka, 

przedstawienie 

XII SU, 

bibliotekarz, 

Rada Rodziców, 

wychowawcy 

13. Kiermasz 

bożonarodzeniowy 

przygotowanie 

prac 

 

wystawa prac XII n-l plastyki, n-l 

j. angielskiego 

n-l przedszkola 

14.  Małe 

Jasełka/Opłatek dla 

samotnych 

przedstawienie jasełka XII n-le kl.I-III,  

 



15. Jasełka – apel 

szkolny 

przedstawienie jasełka XII Wych. kl. VIII 

16. Dzień Babci 

i Dziadka 

 

apel program 

artystyczny 

I n-l przedszkola 

17. Zabawa 

Karnawałowa 

Bal 

przebierańców 

Zabawa 

taneczna 

I/II Wychowawcy 

Opiekun 

świetlicy, 

opiekun SU 

n-l przedszkola 

18. Szkolny Dzień 

Języków 

Quizy 

językowe 

 II/V n-le j. polskiego 

i j. obcych 

19. Gminny Dzień 

Życzliwości 

wg. projektu 

pedagoga, quiz 

o tytuł 

Gminnego 

Mistrza 

Dobrych 

Manier 

Gazetki, prace 

plastyczne i 

literackie 

III/IV M.Wandzel, 

opiekun SU, 

opiekun 

świetlicy 

20. Wielkanoc Występ 

artystyczny 

Program 

artystyczny 

IV Wych.kl.VI/VII 

21. Wielkanocne 

tradycje 

kiermasz 

ozdób 

wielkanocnych 

program 

artystyczny, 

dekoracje 

IV n-le kl.I-III, 

n-l plastyki, 

n-l przedszkola 

22. Szkoła dla 

przedszkoli 

Spotkanie, 

warsztaty 

Program 

artystyczny, 

warsztaty, 

konkursy 

V n-l plastyki, 

bibliotekarz 

23. Piknik Rodzinny: 

Dzień Mamy, Taty 

i Dziecka 

Piknik Zabawy, 

konkursy, 

VI Wychowawcy 

kl.IV, n-l 

przedszkola 

24. Dzień Sportu Zawody Konkursy, 

zawody, 

VI n-l wychowania 

fizycznego, 



rozgrywki 

sportowe 

wychowawcy 

25. Zakończenie roku Msza św, apel Program 

artystyczny 

VI Wych. kl. 

VII/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


