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 Głównym zadaniem działalności szkoły jest podnoszenie jakości kształcenia, 

wychowania i opieki poprzez realizację programów dydaktyczno-wychowawczych. 

 Wychowanie i kształcenie powinno stanowić integralną całość w pracy szkoły. 

W kształceniu szkolnym powinna być zachowana właściwa proporcja między 

przekazem informacji, a rozwijaniem umiejętności i wychowaniem. 

 

 

 

 

Plan Pracy Szkoły został opracowany na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz. u. z 2004 r. nr 256 

poz. 2572 z późn. zm.); 

2. Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2016 – 2019; 

3. Raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 

2015/2016; 

4. Wniosków z konferencji podsumowujących pracę dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą szkoły w roku szkolnym 2015/2016. 
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Lp. Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialny 

1.  Zaktualizowanie wymagań edukacyjnych oraz 
kryteriów oceniania na poszczególne oceny dla 
uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i 
gimnazjum. 

wrzesień 
2016 

wszyscy nauczyciele 

2.  Poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego 
programu nauczania oraz sposobach sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

do  
17 października 

2016 
wszyscy nauczyciele 

3.  Promocja osiągnięć i sukcesów uczniów poprzez 
umieszczanie informacji na stronie internetowej 
Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie 
www.sp5.chorzow.pl zgodnie z opracowanymi 
procedurami. 

cały rok szkolny wyznaczeni nauczyciele 

4.  Wykorzystywanie umiejętności i zdolności 
absolwentów do współpracy przy organizowaniu 
i realizacji wydarzeń szkolnych, tj. zawodów 
sportowych, uroczystości szkolnych. 

na bieżąco, 
 w zależności od 

potrzeb 
wszyscy nauczyciele 

5.  W celu lepszego przygotowania uczniów do kolejnych etapów nauki należy: 

 kontynuować realizację podstawy programowej 
w szkole podstawowej i gimnazjum  

 zorganizować zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 
szóstych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum 
w celu uzupełniania braków w wiadomościach 
i umiejętnościach 

 rozwiązywać na zajęciach edukacyjnych zadania 
z egzaminów z lat wcześniejszych w celu 
zrozumienia przez uczniów, jakie umiejętności 
sprawdzane są na egzaminach oraz jakie są 
przyczyny ewentualnych trudności 

 zwiększać zainteresowanie uczniów szkoły 
podstawowej w kierunku kontynuowania nauki 
w gimnazjum sportowym poprzez: 
 uatrakcyjnianie prowadzenia zajęć sportowych 

i dydaktycznych, 
 pogłębianie kontaktów uczniów z trenerami 

i wychowawcami, 
 zachęcenie sportowo uzdolnionej młodzieży 

z chorzowskich szkół podstawowych do 
podjęcia nauki w Gimnazjum Sportowym nr 11, 

 promocję szkoły poprzez Internet, publikacje, 
indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami 

 śledzić na bieżąco ofertę edukacyjną szkół 
ponadgimnazjalnych 

 rozszerzać wiedzę uczniów z zakresu różnych 
przedmiotów poprzez ćwiczenia powtórzeniowe  
i utrwalające oraz poprzez stosowanie testów  

 wzmóc pracę z uczniami, mającymi braki i luki 
w wiadomościach oraz umiejętnościach w celu 

cały rok szkolny  
 

cały rok szkolny 
 
 

 
 

na bieżąco, 
w zależności od 

potrzeb 
 
cały rok szkolny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cały rok szkolny 
 

cały rok szkolny 
 
 

cały rok szkolny 
 

wszyscy nauczyciele 
 

nauczyciele uczący 
w klasach szóstych 

szkoły podstawowej 
i trzecich gimnazjum 

 
zespoły przedmiotowe,  

 
 
 

trenerzy, wychowawcy, 
osoby odpowiedzialne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wyznaczeni nauczyciele 
 

wszyscy nauczyciele 
 
 

zespoły przedmiotowe, 
wszyscy nauczyciele 
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likwidowania problemów szkolnych 
 doskonalić własny warsztat pracy  

i w miarę możliwości i potrzeb wprowadzać 
korekty w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
modyfikując metody i formy pracy 

 zmotywować uczniów do systematycznego udziału  
w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, 
na bieżąco informować uczniów i ich rodziców o 
możliwości rozpoczęcia uczestnictwa 
w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych w każdym momencie roku 
szkolnego 

 
cały rok szkolny 

 
 
 

cały rok szkolny 
 
 

 
 
 

 
zespoły przedmiotowe, 

wszyscy nauczyciele 
 
 

wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
 

 wdrażać uczniów do właściwego korzystania 
z technologii informacyjnej i multimedialnej 
poprzez realizację zajęć dydaktycznych w 
pracowniach komputerowych w oparciu o 
posiadane programy edukacyjne 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 realizować treści z zakresu edukacji kulturalnej, 
regionalnej, ekologicznej, prozdrowotnej, 
europejskiej oraz wychowania do życia w rodzinie 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 realizować treści dydaktyczno-wychowawcze poza 
systemem klasowo-lekcyjnym (wycieczka, 
wystawa, muzeum, teatr, kino, filharmonia, zakład 
pracy) 

cały rok szkolny wychowawcy 

6.  
Wzmożenie działań dydaktycznych poprzez: 

 przygotowywanie i realizowanie programów: 
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 
dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego dla uczniów szkoły podstawowej  
i gimnazjum 

 pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom 
z opiniami i orzeczeniami PPP zgodnie 
z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach  
i placówkach 

 opracowanie dodatkowych indywidualnych zadań 
dla uczniów mających trudności w nauce 

cały rok szkolny 
 
 
 
 

cały rok szkolny  
 
 
 
 
 

cały rok szkolny 

wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 

pedagodzy, 
wychowawcy 

 
 
 
 

wszyscy nauczyciele 

 dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów 
o specjalnych potrzebach, posiadających opinie, 
orzeczenia PPP ze szczególnym uwzględnieniem 
kryteriów oceniania 

na bieżąco przez 
cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 informowanie uczniów o ocenie, którą otrzymują 
po odpowiedzi ustnej wraz z jej uzasadnieniem 
oraz dostarczanie uczniom wskazówek do dalszej 
pracy 

na bieżąco przez 
cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 zwiększenie liczby ćwiczeń polegających na 
wykorzystaniu wiedzy w praktyce, mobilizowanie 
uczniów do konkretnych odpowiedzi oraz 
efektywniejszego i samodzielnego wykonywania 

na bieżąco przez 
cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 
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zadań 

 niwelowanie niepowodzeń szkolnych uczniów 
słabych oraz podjęcie działań zmierzających do 
podniesienia efektywności pracy z uczniami 
zdolnymi poprzez organizację zajęć dodatkowych  

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 motywowanie uczniów do systematycznego 
uczęszczania na zajęcia dydaktyczne i sportowe 
oraz rozliczanie ich z nieobecności 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 urozmaicenie oferty zajęć pozalekcyjnych, zajęć 
dodatkowych rozwijających zainteresowania 
uczniów 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 staranne prowadzenie przez uczniów zeszytów 
przedmiotowych oraz systematyczne ich 
kontrolowanie przez nauczycieli 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 kształtowanie nawyku prawidłowej postawy 
uczniów przy pisaniu 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 stosowanie w pracy dydaktycznej metod i form 
dostosowanych do poziomu oraz umiejętności 
uczniów 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 przekazywanie treści dotyczących sposobów 
uczenia się w trakcie godzin wychowawczych 

cały rok szkolny wychowawcy klas 

 branie pod uwagę propozycji uczniów dotyczących 
tematyki godzin wychowawczych, zajęć 
dodatkowych, konkursów i akcji 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 realizowanie  godzin wychowawczych 
obejmujących tematykę: kompetencje, wybór 
zawodu, autoprezentacja 

na bieżąco wychowawcy 

 motywowanie uczniów do udziału 
w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele  

 wykorzystanie wycieczek szkolnych krajowych  
i zagranicznych, jako „materiału dydaktycznego” 
do przeprowadzenia zajęć z różnych przedmiotów 
lub zaplanowania zadnia domowego dla ucznia 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele  

7.  
Kształcenie u uczniów umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach poprzez: 

 realizację treści wychowania komunikacyjnego 

cały rok szkolny 

nauczyciele zajęć 
technicznych, 
nauczyciele 

wychowania fizycznego 

 realizację programu „Bezpieczne Życie” w klasach 
drugich szkoły podstawowej 

cały rok szkolny nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

 przygotowanie uczniów do uzyskania uprawnień 
na kartę rowerową  

maj 2017 wyznaczeni nauczyciele 

 udział uczniów w szkolnych i miejskich 
eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

kwiecień 2017 wyznaczeni nauczyciele 
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 udział uczniów w akcjach prewencyjnych 
przygotowywanych w ramach współpracy szkoły z  
Komendą Miejską Policji w Chorzowie 

cały rok szkolny wyznaczeni nauczyciele 

8.  
Kształcenie i wychowanie uczniów poprzez edukację kulturalną: 

 kontynuowanie działalności małych form 
teatralnych (XXVII Szkolny Festiwal Miniatur 
Teatralnych) 

marzec 2017 
 

wyznaczeni 
nauczyciele, 

wychowawcy klas 

 organizacja maratonu filmowego kwiecień 2017 wyznaczeni nauczyciele 

 udział w spektaklach teatralnych cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 udział uczniów w cyklu edukacyjnym 
organizowanym przez Teatr Rozrywki 
w Chorzowie: „Lekcje w Teatrze” 

cały rok szkolny wyznaczeni nauczyciele 

9.  
Wewnątrzszkolne badanie edukacyjnych osiągnięć uczniów: 

 przygotowanie testu kompetencji dla uczniów klas 
pierwszych szkoły podstawowej na początku i na 
końcu roku szkolnego 

wrzesień 2016 
maj 2017 

wychowawcy klas 
pierwszych 

 przeprowadzenie testu kompetencji dla uczniów 
klas trzecich szkoły podstawowej 

maj 2017  wychowawcy klas 
trzecich 

 przeprowadzenie sprawdzianu podstawowych 
wiadomości i umiejętności z języka polskiego  
i matematyki w klasach czwartych szkoły 
podstawowej i pierwszych gimnazjum 

wrzesień 2016 
maj 2017 

nauczyciele języka 
polskiego i matematyki 

 przeprowadzenie testów diagnozujących z historii 
w klasach piątych szkoły podstawowej oraz fizyki 
w klasach drugich gimnazjum  

raz w półroczu nauczyciele historii  
i fizyki 

 wzmożenie pracy z uczniami klas trzecich 
gimnazjum w celu osiągania lepszych wyników 
podczas egzaminu zewnętrznego 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 przeprowadzenie testów diagnozujących z języka 
angielskiego w klasach czwartych szkoły 
podstawowej i pierwszych gimnazjum 

 
wrzesień 2016 

 

 nauczyciele uczący 
języka angielskiego 

w gimnazjum 

 przeprowadzenie próbnego egzaminu dla uczniów 
klas trzecich gimnazjum  
 część humanistyczna, 
 część matematyczno-przyrodnicza 
 język obcy 

styczeń 2017 
dyrekcja szkoły, 

zespoły edukacyjne 
nauczycieli 

10.  
Zewnętrzne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 klasy trzecie gimnazjum – egzamin gimnazjalny: 
 część humanistyczna 
 część matematyczno-przyrodnicza 
 część z języka obcego 

kwiecień 2017 
dyrekcja szkoły, 

nauczyciele 
odpowiedzialni 

11.  
Edukacja sportowo-turystyczna: 
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 udział uczniów w zawodach sportowych zgodnie 
z Miejskim, Rejonowym i Wojewódzkim 
Kalendarzem Zawodów Sportowych 

cały rok szkolny nauczyciele 
wychowania fizycznego 

 organizacja zawodów sportowych w ramach 
prezentacji i promocji szkoły   cały rok szkolny nauczyciele 

wychowania fizycznego 

 organizacja XXVIII Olimpijskich Dni Sportu 
Szkolnego czerwiec 2017 nauczyciele 

wychowania fizycznego 
 efektywna współpraca między trenerami, 

nauczycielami i rodzicami cały rok szkolny 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego, 

wychowawcy, trenerzy 
 wzmożenie dyscypliny na zajęciach sportowych, 

przeciwdziałanie zwolnieniom uczniów z zajęć 
wychowania fizycznego  

cały rok szkolny 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego, 

wychowawcy, trenerzy 

 w ramach edukacji regionalnej: 
 organizowanie wycieczek związanych 

z poznawaniem historii dzisiejszego Chorzowa 
i okolic  

 organizowanie wycieczek poznawczo-
rekreacyjnych dostosowanych do treści 
realizowanych w Podstawie Programowej 

w ciągu roku 
szkolnego wychowawcy 

 udział uczniów w obozach zimowych oraz letnich 
organizowanych przez szkołę 

zgodnie 
z kalendarzem 

nauczyciele 
wychowania 

fizycznego, trenerzy 
 organizacja Szkolnego Rajdu Kusego, w celu 

integracji uczniów klas szkoły podstawowej 
i  gimnazjum  

zgodnie 
z kalendarzem wyznaczeni nauczyciele 

 organizacja krajowych i zagranicznych wycieczek 
turystyczno-krajoznawczych 
 

zgodnie 
z kalendarzem wyznaczeni nauczyciele 

12.  
Działalność wychowawcza szkoły: 

 kształtowanie pożądanych postaw i zachowań 
uczniów odpowiadających uniwersalnym 
wartościom i uznanym powszechnie normom 
zachowania w kontekście praw człowieka 

cały rok szkolny wychowawcy klas, 
nauczyciele 

 konsekwentne wskazywanie uczniom drogi 
właściwego postępowania poprzez częste 
stosowanie w pracy wychowawczej rozmowy 
wyjaśniająco-pouczającej 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 dyscyplinowanie uczniów mające na celu 
zapewnienie im bezpieczeństwa i zapobieganie 
wypadkom 

cały rok szkolny 
wychowawcy klas, 

nauczyciele 
 

 organizowanie spotkań dotyczących wolontariatu cały rok szkolny wyznaczeni nauczyciele 

 realizacja programu profilaktycznego szkoły 
w zakresie problematyki bezpieczeństwa uczniów 
w Internecie „Bezpieczny w sieci” 

cały rok szkolny 
wyznaczeni 
nauczyciele, 

wychowawcy 
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 realizacja programu „Edukacja dla 
bezpieczeństwa” w klasach trzecich gimnazjum 

cały rok szkolny wyznaczeni nauczyciele 

 realizacja projektu edukacyjnego w 
klasach drugich gimnazjum 

cały rok szkolny wyznaczeni nauczyciele 

 zapoznanie uczniów i rodziców z procedurami 
postępowania w przypadku zachowań 
negatywnych 

cały rok szkolny 
wychowawcy klas, 

pedagodzy i psycholog 
szkolny 

 zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami wrzesień 2016 wychowawcy klas 

 zapoznanie uczniów z zasadami dotyczącymi 
odpowiedniego wyglądu, obowiązującego stroju 
szkolnego oraz stroju galowego 

 egzekwowanie właściwego wyglądu ucznia  

wrzesień 2016 
 
 

cały rok szkolny 

wychowawcy klas, 
 
 

wszyscy nauczyciele 

 systematyczne przypominanie zasad używania 
telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 
elektronicznych przez uczniów na terenie szkoły 
w czasie lekcji oraz przerw 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 przestrzeganie zasad właściwego zachowania 
uczniów wobec nauczycieli, innych pracowników 
szkoły oraz pozostałych uczniów 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

  dbałość o kulturę słowa przez nauczycieli cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 
  zachęcanie rodziców do przekazywania używanych 

kompletów podręczników do biblioteki szkolnej 
w celu wykorzystania ich przez innych uczniów 

wrzesień 2016, 
czerwiec 2017 

wychowawcy 
i pedagodzy 

  kształtowanie postaw koleżeńskich  
i tolerancyjnych poprzez organizację szkolnych 
dyskotek 

listopad 2016, 
styczeń 2017 

 
wyznaczeni nauczyciele 

 organizowanie zbiórek surowców wtórnych cały rok szkolny  nauczyciele 
odpowiedzialni 

13.  
Działalność opiekuńcza szkoły: 

 kontynuacja współpracy z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w celu stymulacji 
rozwoju intelektualnego uczniów 

cały rok szkolny wychowawcy, 
pedagodzy, psycholog 

 kontynuacja działań z zakresu doradztwa 
zawodowego 

cały rok szkolny wychowawcy, 
pedagodzy, psycholog 

 objęcie opieką w świetlicy dzieci w celu 
zapewnienia im aktywnego  
i bezpiecznego spędzania czasu pozalekcyjnego 
w szkole 

cały rok szkolny wychowawcy świetlicy 

 przekazywanie z odpowiednim wyprzedzeniem 
pracownikom świetlicy informacji o wcześniejszym 
zakończeniu zajęć lub konieczności zapewnienia 
opieki uczniom 

cały rok szkolny wychowawcy klas  

 diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów cały rok szkolny wszyscy nauczyciele, 
pedagodzy, psycholog 
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 przyznawanie pomocy materialnej uczniom 
potrzebującym 

na bieżąco, 
w zależności 
od potrzeb 

przewodniczący 
Zespołu ds. Pomocy 

Materialnej, 
kierownik świetlicy 

 otoczenie opieką dzieci z wadami wymowy i 
innymi dysfunkcjami rozwojowymi, zapewnienie 
opieki dzieciom i młodzieży ze środowisk 
zagrożonych i niewydolnych wychowawczo; 
kierowanie do specjalistów (logopeda, psycholog, 
OPS, Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, 
dzielnicowy, sąd rodzinny), jak również włączenie 
ich w zajęcia sportowe, czy zachęcanie do udziału  
w kołach zainteresowań 

cały rok szkolny 

wychowawcy, 
opiekunowie, 

logopeda, kierownik 
świetlicy i biblioteki, 

pedagodzy, psycholog 

14.  
Działalność z zakresu oświaty zdrowotnej: 

 przestrzeganie zasad doboru stanowisk pracy w 
zależności od wzrostu ucznia 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum kwiecień 2017 

pielęgniarka, 
wyznaczeni nauczyciele 

 przeprowadzenie lekcji dla klas piątych szkoły 
podstawowej o tematyce honorowego 
krwiodawstwa 

według 
ustalonego 
kalendarza 

wyznaczeni nauczyciele 

 organizowanie cykli wykładów dla rodziców, 
nauczycieli i uczniów na temat zdrowego 
odżywiania 

w zależności od 
potrzeb wyznaczeni nauczyciele 

 realizacja ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego promującego zasady zbilansowanej 
diety i aktywności fizycznej pt. "Trzymaj Formę" 

cały rok szkolny wyznaczeni nauczyciele 

 realizacja programu profilaktyki palenia tytoniu cały rok szkolny wyznaczeni nauczyciele 
15.  

Współpraca z rodzicami: 

 przypomnienie rodzicom uczniów klas trzecich 
gimnazjum o terminie dostarczania zaświadczeń 
o dysfunkcjach dziecka, otrzymanych  
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu 
dostosowania warunków egzaminacyjnych 

 poinformowanie rodziców uczniów 
klas trzecich gimnazjum o deklaracji dotyczącej 
przystąpienia ucznia do części egzaminu 
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego 

wrzesień 2016 
 
 
 

 
do 19 września 

2016 

wychowawcy klas 
 
 
 
 

wychowawcy klas 
 
 

 udostępnianie rodzicom wyników ze 
sprawdzianów, diagnoz edukacyjnych i egzaminów 
oraz umożliwienie wglądu do sprawdzianów  

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 systematyczne spotkania dyrekcji szkoły 
i wychowawców z rodzicami zgodnie z ustalonym 
harmonogramem 

wg 
harmonogramu 

dyrekcja, wszyscy 
nauczyciele 
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 analizowanie na bieżąco wyników zajęć 
edukacyjnych, prowadzenie indywidualnych 
rozmów z rodzicami, rzetelna i obiektywna 
informacja skierowana do rodziców o mocnych  
i słabych stronach pracy uczniów 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

16.  
Szkolenia Rady Pedagogicznej:  

 przeprowadzanie szkoleń w ramach planu  WDN 
 

wg ustalonego 
harmonogramu 

dyrekcja szkoły,  
lider WDN 

 opracowanie indywidualnych planów 
doskonalenia zawodowego wrzesień 2016 wszyscy nauczyciele 

 poprawne przygotowanie lekcji otwartych, analiza 
i omawianie z opiekunami przydzielonymi 
nauczycielom o krótkim stażu pracy 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

17.  
Zadania dla zespołów przedmiotowych: 

 promowanie szkoły poprzez umieszczanie w prasie 
lokalnej oraz na stronie internetowej szkoły 
sprawozdań dotyczących ważnych wydarzeń 
szkolnych (imprezy kulturalne, sportowe, 
osiągnięcia uczniów)  

cały rok szkolny wyznaczeni nauczyciele 

 przekazywanie informacji o dysfunkcjach 
rozwojowych uczniów, problemach 
wychowawczych, współpracy z rodzicami podczas 
spotkań wychowawców klas trzecich 
z wychowawcami klas czwartych szkoły 
podstawowej 

sierpień 2016 wyznaczeni nauczyciele 

 planowanie działań zespołów edukacyjnych 
z uwzględnieniem wzajemnej pomocy i 
współpracy koleżeńskiej, mającej na celu korelacje 
treści międzyprzedmiotowych 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 analiza wyników sprawdzianów diagnozujących 
w klasach czwartych i piątych szkoły podstawowej 
oraz pierwszych i drugich gimnazjum w celu 
udoskonalenia pracy dydaktycznej 

cały rok szkolny wyznaczeni nauczyciele 

 wspieranie młodego nauczyciela poprzez 
dokonywanie analizy jego działań dydaktycznych 
i wychowawczych oraz redagowanie 
konstruktywnych wniosków do dalszej pracy 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 systematyczne organizowanie zebrań zespołów 
samokształceniowych cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

18.  
Podejmowanie działań innowacyjnych i eksperymentalnych przez nauczycieli: 
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 realizacja programu edukacji regionalnej w klasach 
pierwszych, drugich i trzecich szkoły podstawowej 

 realizacja innowacji oraz kontynuacja 
eksperymentu edukacyjnego z zakresu edukacji 
matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym według koncepcji prof. dr hab. 
Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej 

cały rok szkolny 
 
 

cały rok szkolny 

wyznaczeni nauczyciele 
 
 

wyznaczeni nauczyciele 
 
 
 

 realizacja programów własnych cały rok szkolny autorzy programów 

19.  
Doskonalenie organizacji pracy szkoły: 

 dokonywanie corocznej ewaluacji realizacji 
Koncepcji Pracy Szkoły 

 przestrzeganie procedur i regulaminów zawartych 
w Dokumentach  Regulujących Pracę Szkoły  

 aktywne i rzetelne pełnienie dyżurów zgodnie 
z przyjętym regulaminem oraz zasadami BHP w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w 
czasie przerw śródlekcyjnych 

 punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, 
wykorzystywanie czasu lekcji na realizację procesu 
dydaktycznego zgodnie z planem nauczania  

 przestrzeganie przez nauczycieli Zasad 
Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów 

 rzetelna realizacja zajęć na godzinach zastępczych 
w oparciu o opracowane plany nauczania 
z poszczególnych przedmiotów, systematyczne 
składanie podpisów w księdze zastępstw 

cały rok szkolny 
 

cały rok szkolny 
cały rok szkolny 

 
 

 
cały rok szkolny 

 
 

cały rok szkolny 
 
 

cały rok szkolny 
 
 

dyrekcja, 
wszyscy nauczyciele 
wszyscy nauczyciele 
wszyscy nauczyciele 

 
 
 

wszyscy nauczyciele 
 
 

wszyscy nauczyciele 
 
 

wszyscy nauczyciele 

 konsekwentne respektowanie praw uczniów, 
kontrolowanie realizacji obowiązków uczniów 
wynikających ze Statutu Szkoły oraz procedur i  
regulaminów  zawartych w Dokumentach 
Regulujących Pracę Szkoły 

 prawidłowe i staranne prowadzenie dokumentacji 
szkolnej zgodnie z prawem oświatowym 
(systematyczne odnotowywanie w dzienniku 
elektronicznym frekwencji, tematów zajęć, oraz 
rytmiczności oceniania) 

cały rok szkolny 
 
 
 
 

cały rok szkolny 
 
 
 

 

wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 

wszyscy nauczyciele 
 

 bieżące zgłaszanie dyrekcji szkoły i pedagogom 
wszelkich problemów dydaktycznych i 
wychowawczych 

 przestrzeganie terminów wykonywania zaleceń 
dyrekcji szkoły 

 przygotowanie pełnej dokumentacji przed 
wycieczkami szkolnymi i zawodami sportowymi 

cały rok szkolny 
 
 

cały rok szkolny 
 

cały rok szkolny 

wszyscy nauczyciele 
 
 

wszyscy nauczyciele 
 

wszyscy nauczyciele 
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 prawidłowe i terminowe rozliczanie wycieczek 
klasowych zgodnie z opracowanymi zasadami 
szkolnymi oraz przepisami prawa 

 stosowanie się do procedur związanych 
z przekazywaniem informacji o wyjściach 
i wycieczkach, powrotem nauczycieli ze zwolnień 
lekarskich 

 sporządzenie grafiku zawodów sportowych dla 
wychowawców i umieszczenie go w dzienniku 
elektronicznym w celu dobrego zaplanowania 
pracy wychowawczej 

cały rok szkolny 
 
 

cały rok szkolny 
 
 
 

cały rok szkolny 
 
 

 

wszyscy nauczyciele 
 
 

wszyscy nauczyciele 
 
 
 

nauczyciele 
wychowania 

fizycznego, trenerzy 
 

 prowadzenie systemu nadzoru nad realizacją 
obowiązku szkolnego 

cały rok szkolny 
 

pedagodzy szkolni 
 

 dbałość o sprzęt sportowy, dokonywanie kontroli 
stanu technicznego przyborów i urządzeń 
sportowych przed rozpoczęciem każdych zajęć 
ruchowych 

cały rok szkolny 

wszyscy nauczyciele, 
w szczególności 

nauczyciele 
wychowania fizycznego 

 przestrzeganie zasad BHP podczas zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 dostosowanie infrastruktury szkoły zgodnie 
z potrzebami dzieci sześcioletnich na bieżąco 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, 

wychowawcy świetlicy, 
bibliotekarze  

 systematyczne odnotowywanie w dzienniku 
realizacji tematyki z zakresu praw człowieka 

cały rok szkolny 
 
 

wszyscy nauczyciele 
 
 

 nabór uczniów do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej i gimnazjum zgodnie z opracowaną 
procedurą. 

czerwiec – 
sierpień 2017 wyznaczeni nauczyciele 

20.  
Dbałość o bezpieczeństwo uczniów: 

 przeprowadzanie z uczniami pogadanek na temat 
bezpiecznego spędzania czasu na terenie szkoły  
w czasie przeprowadzanego remontu 

 
cały rok szkolny 

 

 
wszyscy nauczyciele 

 

 
 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej 

                                                                                     w dniu 25 sierpnia 2016 r. 

 
 

Roczny Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2016/2017 opracowali: 

mgr Janusz Gajda ...................................................... 

mgr Justyna Szweda ................................................... 
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