
Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej   

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie na rok  

 szkolny 2018/2019  

  

Program opracowano na podstawie:  
▪ Koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły  
▪ Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa Ministerstwa Edukacji Narodowej na 

rok 2018/2019  
▪ Wniosków wynikających z podsumowania pracy szkoły, nadzoru pedagogicznego i ewaluacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadania Sposoby realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni Sposób 
dokumentowania 

Podnoszenie 
efektów kształcenia 

Organizowanie i 
przeprowadzenie badań 
diagnostycznych w klasie 
III – edukacja 
wczesnoszkolna  oraz 
język angielski w klasach 
IV- VII 

 
 
Luty 2019 
 
 
Maj 2019 

Wychowawca klasy III, 
nauczyciele języka 
angielskiego, 
wicedyrektor 

Analiza wyników, 
sprawdzianów, arkusze 
sprawdzianów i diagnoz, 
sprawozdania zespołów 
przedmiotowych 

Organizowanie i 
przeprowadzanie 
ogólnoszkolnych 
egzaminów próbnych w 
klasach VIII i III G 

zgodnie z terminarzem Nauczyciele uczący, 
wychowawcy 

Analiza wyników, 
sprawdzianów, arkusze 
sprawdzianów i diagnoz, 
sprawozdania zespołów 
przedmiotowych 

Kształtowanie 
umiejętności pracy w 
grupach, parach. 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele Arkusze pohospitacyjne 

Dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne służące 
wsparciu uczenia się : np. 
koło szachowe, koło 
fotograficzne, 
dziennikarskie.  

Cały rok szkolny Nauczyciele prowadzący 
koła zainteresowań 

Dzienniki zajęć, materiały 
wytworzone podczas 
zajęć 

Realizacja projektu 
Erasmus Plus 

Cały rok szkolny Nauczyciele języków 
obcych, dyrektor szkoły  

Strona internetowa szkoły 
gminy, prasa lokalna, 
facebook 

Przeprowadzenie 
ewaluacji wewnętrznej     

I semestr Powołany zespół 
ewaluacyjny 

Raport z ewaluacji, 
ankiety 



„ Uczniowie są aktywni ” 

Zajęcia lekcyjne oraz 
realizowane w ramach 
projektu „ Nowoczesna 
Szkoła” – wsparcie 
kształcenia 
podstawowego w zakresie 
kompetencji kluczowych i 
wsparcie ucznia o 
specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

 
 
Cały rok szkolny 

 
 
Nauczyciele, 
Koordynator projektu 

 
 
Arkusze hospitacji zajęć, 
dokumentacja projektowa 

Podnoszenie kwalifikacji 
nauczycieli poprzez 
szkolenia : 
 - realizacja procesu 
kształcenia z 
wykorzystaniem metod           
i form sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu 
u uczniów kompetencji 
kluczowych, 
- wykorzystanie w 
procesie nauczania 
narzędzi TiK i włączania 
tych narzędzi w proces 
kształcenia, 
 -realizacja procesu 
nauczania metodą 
eksperymentu, 
  - jak podnieść 

Według harmonogramu wszyscy nauczyciele Lista obecności, 
zaświadczenia 



samoocenę ucznia i jego 
motywację do nauki, 
 
 
Kontynuacja nauczania 
włączającego oraz 
integracyjnego. Tworzenie 
IPET do pracy z dziećmi 
posiadającymi orzeczenie 
o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

Cały rok szkolny Pedagog, nauczyciele, 
nauczyciele 
współorganizujący proces 
kształcenia ucznia 
niepełnosprawnego 

Dzienniki indywidualne  
zajęć, IPET-y 

Objęcie pomocą 
psychologiczno-
pedagogiczną uczniów, 
którzy potrzebują takiego 
wsparcia, w tym  z 
opiniami i orzeczeniami 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele Dzienniki  

Przygotowanie do 
egzaminu 
ósmoklasisty i klas 
gimnazjalnych 

Przeszkolenie nauczycieli 
w zakresie procedur 
przeprowadzenia 
egzaminu ósmoklasisty 

Według potrzeb Dyrektor szkoły Protokół z posiedzenia 
rady pedagogicznej 

Przeprowadzenie 
próbnych egzaminów klas 
ósmych i gimnazjalnych 

Zgodnie z 
harmonogramem 

Uczący nauczyciele, 
wychowawcy klas 

Arkusze egzaminacyjne, 
analizy , sprawozdania 

Uczestniczenie uczniów           
w zajęciach 
przygotowujących do 
egzaminu klas ósmych i 
gimnazjalnych 

Wrzesień 2018 – kwiecień 
2018 

nauczyciele przedmiotów Dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych,  

Podnoszenie „ Wychowanie do Wrzesień 2018 – czerwiec Dyrekcja, wszyscy Strona www szkoły gminy, 



efektów 
działalności 
wychowawczej        
i opiekuńczej szkoły 

wartości” – kształtowanie 
patriotycznych postaw u 
uczniów poprzez udział w 
uroczystościach szkolnych, 
pozaszkolnych, 
wycieczkach, lekcjach 
tematycznych, 
wychowawczych. 
Uroczyste obchody 100 – 
lecia odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę – „ Tydzień z 
Niepodległą” 

2019 nauczyciele, zespół ds. 
organizacji obchodów 

gazetki szkolne, lokalna 
prasa, dzienniki zajęć, 
facebook 

Działalność szkolnego 
Wolontariatu – udział 
uczniów w  różnych 
akcjach charytatywnych 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Wychowawcy, SU, 
opiekunowie 

Strona www szkoły , 
gminy, lokalna prasa, 
facebook 

1.Rozwijanie aktywności 
uczniów poprzez udział  
w działaniach SU.  
2. Działalność sklepiku 
szkolnego.  
3.Aktywna współpraca      
z Radą Pedagogiczną i 
Radą Rodziców. Pomoc w 
organizacji uroczystości     
i imprez szkolnych. 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Opiekunowie SU Sprawozdanie z 
działalności SU 

Realizacja programu 
doradztwa zawodowego 
w klasach 7-8 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Nauczyciel – doradca 
zawodowy 

Dziennik lekcyjny 



Organizacja Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju, 
prowadzenie zajęć             
z dziećmi 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Nauczyciele - terapeuci Dokumentacja w ramach 
WWR 

Organizacja dyżurów 
nauczycielskich 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Zespół d/ s opracowania 
harmonogramu dyżurów 

Harmonogram dyżurów 

Zapewnienie wszystkim 
uczniom bezpiecznych        
i higienicznych warunków 
nauki. 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele i pracownicy 
szkoły 

 

 Organizacja spotkań          
z Policją, Strażą Pożarną 

Wrzesień 2018 – Czerwiec 
2019 

Pedagog, wychowawcy 
klas 

Informacje na stronie 
www szkoły, 
sprawozdania 
wychowawców klas 

Organizowanie pomocy 
materialnej uczniów 
poprzez współpracę           
z GOPS, PCPR 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Pedagog, wychowawcy 
klas 

Sprawozdanie pedagoga 

Profilaktyka agresji 
i przemocy w 
szkole 

Propagowanie zasad 
bezpiecznego                        
i odpowiedzialnego 
korzystania z zasobów 
dostępnych w sieci 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Wszyscy nauczyciele, 
pedagog 

Dzienniki lekcyjne, 
sprawozdania 
wychowawców klas 

Zajęcia profilaktyczne 
dotyczące zażywania 
substancji 
psychoaktywnych ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas, 
policjant 

Dzienniki lekcyjne 



dopalaczy 

Prowadzenie zajęć 
ćwiczących umiejętności 
społeczne – minimalizacja 
przemocy rówieśniczej 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy 

Dzienniki lekcyjne 

Podnoszenie 
efektów 
działalności 
profilaktycznej 
szkoły 
 
 

Udział w projektach 
promujących zdrowy styl 
życia: 

1. Mleko w szkole 
2. Owoce w szkole 
3. Nie pal przy mnie , 

proszę 
4. Trzymaj formę 
5. Wiem, co jem 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Koordynatorzy projektów, 
wychowawcy , dyrekcja 

sprawozdania 

Współpraca ze 
środowiskiem 
lokalnym                       
i rodzicami 

Kontynuacja  współpracy  
z instytucjami 
wspierającymi pracę 
szkoły działającymi na 
terenie gminy i poza nią 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Odpowiedzialni 
nauczyciele 

Dzienniki lekcyjne, 
sprawozdania 

Udział uczniów w 
uroczystościach lokalnych, 
konkursach przeglądach, 
zawodach sportowych 

Według harmonogramu Odpowiedzialni 
nauczyciele 

Sprawozdania, strona 
www szkoły i gminy, prasa 
lokalna 

Promowanie działań 
szkoły i osiągnięć uczniów 
poprzez prowadzenie 
strony internetowej szkoły 
i facebooka 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Odpowiedzialni 
nauczyciele 

Strona www i facebook 

Zachęcanie rodziców do 
zgłaszania inicjatyw 

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Dyrekcja, wszyscy 
nauczyciele 

Sprawozdania 
wychowawców 



działania na rzecz 
społeczności szkolnej. 
Włączanie ich do 
współorganizowania 
rożnych działań w szkole. 

Wspieranie rodziców w 
procesie wychowania 
poprzez pedagogizację, 
rozmowy i spotkania ze 
specjalistami 

Według potrzeb 
 
 
 
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 

Dziennik lekcyjny 

Zarządzanie szkołą Motywowanie rodziców 
do partycypowania w 
zarządzaniu szkołą ( w 
zakresie ustawowych 
kompetencji Rady 
Rodziców)Funkcjonowanie 
zespołów zadaniowych. 
Realizowanie działań 
rozwojowych szkoły 
poprzez pozyskane środki 
w ramach funduszy 
unijnych. Podsumowanie 
semestralnej pracy 
zespołów klasowych           
i przedmiotowych, 
realizacja wniosków.  

Wrzesień 2018 – czerwiec 
2019 

Dyrekcja szkoły Sprawozdania zespołów, 
analiza wyników 
nauczania, sprawozdanie 
z nadzoru 
pedagogicznego. 

. 

Zespół ds. planu pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019:Wiesława Ptak, Dorota Sosin, Marta Golonka, Barbara Tomalska                                                                                    

Po dokonaniu poprawek przez dyrekcję szkoły :  M. Stańczyk  , E. Cybulska                                           


