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PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH 

DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 
 

 

Zarządzanie i organizacja 

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych 

wszystkim pracownikom. 

dyrektor szkoły do końca sierpnia 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły. rada pedagogiczna do 15 września 

Przeprowadzenie przeglądów BHP. zespół ds.. bhp czerwiec  

 Ewaluacja programu wychowawczo – 

profilaktycznego. 

rada pedagogiczna, rada 

rodziców 

do końca września 

WProwadzenie zmian w dokumentach szkolnych 

i dostosowanie ich do zmian prawa 

oświatowego:  regulaminy, procedury. 

dyrektor szkoły do końca września 

Stosowanie regulaminów i procedur. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego. dyrektor szkoły do 15 września 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego. dyrektor szkoły cały rok szkolny 

Opracowanie planów pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

wszyscy nauczyciele do 15 września 

Opracowanie arkusza organizacji pracy 

szkoły. 

dyrektor szkoły do 21 kwietnia 

Umożliwienie nauczycielem zdobywania 

kolejnych stopni awansu zawodowego. 

dyrektor, opiekunowie 

stażu 

cały rok szkolny 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Wzbogacenie bazy szkoły. dyrektor cały rok szkolny 

Monitorowanie ważności badań lekarskich 

pracowników. 

dyrektor  cały rok szkolny 

Przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji 

pracy szkoły. 

zespoły ds. ewaluacji wg harmonogramu 

Prowadzenie remontów i konserwacji obiektu 

szkolnego zgodnie z potrzebami. 

dyrektor   cały rok szkolny 
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Nauczanie 

Zadania  Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizacja podstawy programowej  wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Przeprowadzenie egzaminu dla uczniów 

klasy ósmej (także próbnego). Analiza 

oraz opracowanie wyników, a także 

wdrażanie wniosków do realizacji 

dyrektor szkoły, wszyscy 

nauczyciele, w tym 

szczególnie przedmiotów 

objętych egzaminem oraz 

wychowawca kl. VIII, 

zespoły przedmiotowe 

cały rok szkolny 

Przeprowadzenie diagnoz przedmiotowych 

dla uczniów klas IV, VI, VIII i VIII. 

Analiza oraz opracowanie wyników, a 

także wdrażanie wniosków do realizacji 

nauczyciele języka 

polskiego, matematyki i 

języka angielskiego oraz 

innych (według uznania i 

potrzeb) 

wrzesień, maj 

Opracowanie/modyfikacja programu 

wychowawczego i programu profilaktyki 

rada pedagogiczna cały rok szkolny 

Organizacja pracy zespołów 

przedmiotowych 

dyrektor szkoły, 

przewodniczący zespołów 

cały rok szkolny 

Współpraca z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną i rodzicami w celu 

rozpoznania indywidualnych potrzeb i 

możliwości uczniów 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog szkolny 

cały rok szkolny 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień uczniów przez 

indywidualizowanie stawianych im zadań 

oraz przygotowanie do udziału w 

konkursach wewnątrzszkolnych i 

pozaszkolnych 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Organizacja konkursów szkolnych i 

pozaszkolnych 

nauczyciele cały rok szkolny 

Indywidualizacja pracy z uczniem wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Praca z uczniami mającymi trudności w 

nauce 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Wypracowywanie systemów 

motywujących uczniów do nauki 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania dyrektor szkoły, wszyscy 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

Analiza wyników nauczania wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Kształcenie u uczniów poczucia 

odpowiedzialności za uzyskane oceny 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego 

oceniania uczniów przez nauczycieli 

dyrektor szkoły według planu 

nadzoru 

Obserwacje lekcji dyrektor szkoły według planu 

nadzoru 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli 

obowiązujących zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania 

dyrektor szkoły cały rok szkolny 

Integracja uczniów niepełnosprawnych ze 

społecznością szkolną 

pedagog, logopeda, 

wychowawcy 

cały rok szkolny 
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Wychowanie 

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

wychowanie w poczuciu przynależności do 

społeczności klasowej, szkolnej, lokalnej, 

regionu i kraju. 

wszyscy nauczyciele  cały rok szkolny 

realizacja zadań ujętych w programie 

wychowawczo - profilaktycznym szkoły. 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog 

cały rok szkolny 

kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w 

środowisku szkolnym i lokalnym. 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. wszyscy nauczyciele, 

pedagog 

cały rok szkolny 

rozwijanie samorządności i wolontariatu w 

szkole. 

opiekun samorządu 

uczniowskiego, 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

kultywowanie świąt, tradycji oraz postaw 

patriotycznych „małej ojczyzny”. 

nauczyciele cały rok szkolny 

modelowanie postaw moralnych, kultury 

osobistej poprzez wychowanie do wartości. 

nauczyciele, pedagog cały rok szkolny 

upowszechnianie  czytelnictwa. nauczyciel bibliotekarz cały rok szkolny 

krzewienie kultury fizycznej oraz turystyki. nauczyciele,  

wychowawcy 

cały rok szkolny 

kształtowanie zachowań prozdrowotnych  

i proekologicznych wśród uczniów. 

nauczyciele, 

wychowawcy,  

cały rok szkolny 

wspomaganie opiekuńczej roli rodziców  

i opiekunów. 

wychowawcy, pedagog cały rok szkolny 

aktywizacja rodziców w życiu klasy i szkoły wychowawcy klas cały rok szkolny 
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Zadania opiekuńcze 

 

Zadania Formy realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Zapewnienie 

pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej. 

Organizowanie i prowadzenie zajęć 

dydaktyczno- wyrównawczych i 

rewalidacyjnych. 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną we Włodawie w celu 

określenia rodzaju i stopnia deficytów 

oraz określenia sposobów pomocy. 

wychowawcy 

pedagog 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

Opieka nad 

uczniami 

podczas zajęć 

edukacyjnych, 

przerw i 

wyjazdów. 

Zorganizowanie dyżurów nauczycieli i 

sumienne ich wypełnianie. 

Opieka nad dziećmi podczas zajęć 

dydaktycznych i wyjazdów ( wycieczek, 

biwaków, rajdów). 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

(wg planu 

dyżurów) 

Objęcie opieką 

świetlicową 

wszystkich 

potrzebujących 

takiej opieki 

dzieci. 

Prowadzenie zajęć wychowawczo- 

opiekuńczych w świetlicy szkolnej od 

poniedziałku do piątku w wyznaczonych 

godzinach. 

opiekunowie 

świetlicy 

nauczyciele 

pełniący dyżur 

cały rok 

szkolny 

 Niesienie 

pomocy w 

sferze 

materialnej. 

Zorganizowanie dożywiania dla dzieci. 

Współpraca z opieką społeczną w celu 

wsparcia materialnego dziecka lub 

rodziny w trudnej sytuacji losowej . 

dyrektor 

wychowawcy 

cały rok 

szkolny 

 Działalność 

prozdrowotna i 

profilaktyczna. 

Pogadanki na temat zdrowia. 

Udział w konkursach promujących 

zdrowie i bezpieczeństwo. 

nauczyciele zgodnie z 

planem 

Działalność 

zapewniająca 

bezpieczeństwo 

wszystkim 

uczniom. 

Ubezpieczenie wszystkich uczniów od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, 

prowadzenie ewidencji wypadków. 

Zapewnienie pierwszej pomocy w 

nagłym wypadku. 

Próbna ewakuacja szkoły na wypadek 

zagrożenia. 

Bezpieczna droga do i ze szkoły- 

ćwiczenia praktyczne. 

Spotkanie z policjantem- pogadanka o 

zagrożeniach. 

 

Pogadanki na temat bezpieczeństwa 

podczas ferii zimowych i wakacji. 

dyrektor 

nauczyciele 

wrzesień 

 

 

cały rok 

 

październik 

 

wrzesień 

 

wrzesień, 

maj 

 

styczeń, 

czerwiec 
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 
 

Data  Wydarzenie  

2 września 2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 

1 listopada 2019 r. Dzień Wszystkich Świętych 

11 listopada 2019 r. Święto Odzyskania Niepodległości 

23  - 31 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna 

grudzień 2019 r. Próbny egzamin ósmoklasisty 

13-26 stycznia 2020 r. Ferie zimowe 

9 – 14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

21 kwietnia 2020 r. Egzamin kl. VIII z języka polskiego 

22 kwietnia 2020 r. Egzamin kl. VIII z matematyki 

23 kwietnia 2020 r. Egzamin kl. VIII z języka angielskiego 

1 maja 2020 r. Święto pracy 

11 czerwca 2020 r. Boże Ciało 

26 czerwca 2020 r.  Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 

27.06 – 31.08 2020 r.  Ferie letnie 

 

KALENDARIUM IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

Data Tematyka Forma Odpowiedzialny 

2.09.2019 r. ROZPOCZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO 

apel  K. Oksytiuk 

A Łobko 

14.09.2019 r. NARODOWE CZYTANIE spotkanie 

czytelnicze 

K. Lis 

K. Budzyńska 

A. Łobko 

B. Miącz 

20.09.2019 r. OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 

PRZEDSZKOLAKA 

zabawa z animatorką A. Żmudzka – Bor. 

B. Lejko 

20.09.2019 r. SPRZĄTANIE ŚWIATA wyjście w teren Wychowawcy  

kl. I - III 

14.10.2019 r. DZIEŃ EDUKACJI 

NARODOWEJ 

ŚLUBOWANIE KL. I 

akademia J. Kunc 

M. Butryn 

A Bielecka 

październik DZIEŃ NAUK ŚCISŁYCH konkursy i zagadki A.Zarczuk, J.Kozak 

13.10.2019 r. DZIEŃ PAPIESKI montaż słowno- 

muzyczny w 

kościele 

B. Wiczuk 

25.10.2019 r. ŚWIĘTO PIECZONEGO 

ZIEMNIAKA 

ognisko R. Weremczuk 

K. Mączka 

11.11.2018 r. ŚWIĘTO ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI 

montaż słowno- 

muzyczny w 

kościele 

B. Lejko 

K. Oksytiuk 
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Ok. 

20.11.2019 

TYDZIEŃ PRAW UCZNIA gazetki, apele, akcje 

towarzyszące 

K. Mączka 

29.11.2019 r.  ANDRZEJKI zabawa z wróżbami 

OP-III w godz. zajęć 

IV-VIII dyskoteka 

SU, wychowawcy 

6.12.2019 r.  MIKOŁAJKI wręczanie paczek SU 

20.12.2019 r. JASEŁKA SZKOLNE szkolne kolędowanie wychowawcy 

21.01.2020 r. DZIEŃ BABCI I DZIADKA, 

PASOWANIE NA 

PRZEDSZKOLAKA 

montaż słowno-

muzyczny, 

poczęstunek 

A.Żmudzka – 

Borowiec 

B. Lejko 

10.01.2020 r. CHOINKA SZKOLNA bal, przyjęcie, paczki wychowawcy 

21.02.2020 r. III MIĘDZYSZKOLNY TEST 

ORTOGRAFICZNY 

konkurs K. Oksytiuk 

luty- marzec  GMINNY KONKURS 

POŻARNICZY 

konkurs A.Łobko 

20.03.2020 r.  POWITANIE WIOSNY 

POŁĄCZONY Z DNIEM 

ZIEMI I DNIEM ZDROWIA 

przemarsz z 

marzanną 

K. Budzyńska 

K. Lis 

B. Miącz 

30.04.2020 r. KONSTYTUCJA 3 MAJA konkurs piosenki 

patriotycznej 

B. Jakimowicz 

wychowawcy 

07.05.2020 DZIEŃ PATRONA Do uzgodnienia Koordynator K. 

Oksytiuk, SU, 

wychowawcy 

01.06.2020 r. DZIEŃ RODZINY festyn rodzinny J. Kunc, A.Łobko 

26.06.2020 r. ZAKOŃCZENIE ROKU 

PRZEDSZKOLNEGO 

montaż słowno-

muzyczny 

A.Żmudzka - 

Borowiec 

26.06.2019 r. ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 

POŻEGNANIE KL. VIII 

akademia K. Oksytiuk 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

 

17 września 2019 r. Zebranie dotyczące organizacji roku szkolnego.  

Wybory do Rady Rodziców.  

19 grudnia 2019 r. Zebranie  w celu zapoznania rodziców z propozycjami ocen 

semestralnych z zajęć dydaktycznych i z zachowania, 

przekazania informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 

oraz możliwości uzupełnienia braków. 

29 maja  2020 r. Zebranie  w celu zapoznania rodziców z propozycjami ocen 

rocznych z zajęć dydaktycznych i z zachowania, przekazania 

informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz 

możliwości uzupełnienia braków.  
Jeżeli zaistnieje konieczność zostaną zorganizowane dodatkowe spotkania poza w/w datami. 
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ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

12 września 2019 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – Plan Nadzoru Pedagogicznego 

13 listopada 2019 r. 

(data może ulec zmianie) 

Zebranie Rady Pedagogicznej wynikające z bieżących potrzeb 

28 stycznia 2020 r. Zebranie Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej 

21 kwietnia 2020 r. 

(data może ulec zmianie) 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej wynikające z bieżących potrzeb 

19 czerwca 2020 r. Zebranie Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej 

26 czerwca 2020 r. Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej 

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH 

11 października 2019 r piątek przed Dniem Nauczyciela 

2,3 stycznia 2020 r. dni po zimowej przerwie świątecznej 

21,22,23 kwietnia 2020 r. egzamin ósmoklasisty 

1 czerwca 2020 r. Dzień Rodziny 

12 czerwca 2020 r. dzień po Bożym Ciele 

 

 


