
 

 

 

 

 

PLAN PRACY 

 
  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich     

w Zębowicach  

 
rok szkolny 2020/2021 

 

 

 



ZAGADNIENIA REALIZACJA OSOBA ODPOWIE- 

DZIALNA 

OSOBA 

WSPÓŁ- 

ODPOWIEDZIALNA 

 

TERMIN UWAGI 

I. Część wstępna 1. Podstawy prawne i 

wytyczne do organizacji 

pracy szkoły w roku 

szkolnym 20\21 

Dyrektor Wicedyrektor IX  

a\ podstawowy ramowy plan 

nauczania w szkole 

podstawowej  

Dyrektor Wicedyrektor IX  

b\ ustalenia i zarządzenia 

Kuratorium Oświaty 

Dyrektor Wicedyrektor IX  

c\ wnioski z konferencji Rady 

Pedagogicznej z czerwca 

2020r.  

Dyrektor Wicedyrektor IX  

d\ Konwencja Praw Dziecka Dyrektor Wicedyrektor IX  

e\ Deklaracja Praw Człowieka Dyrektor Wicedyrektor IX  

II. Podstawowe cele i 

kierunki pracy szkoły 

1. Główne problemy i zadania 

w roku szkolnym 2020/2021 

Dyrektor Wicedyrektor IX  

a\ Indywidualizacja procesu 

nauczania 

Dyrektor Wicedyrektor cały rok  

b\ realizacja programu 

wychowawczo-

profilaktycznego 

Wicedyrektor Pedagog szkolny cały rok  

c\ realizacja kierunków polityki 

oświatowej państwa w roku 

szkl. 2020/2021 

Dyrektor Wicedyrektor, wszyscy 

nauczyciele 

cały rok  



III. Praca Rady 

Pedagogicznej 

1. Konferencja plenarna Dyrektor Wicedyrektor VIII  

a\ zatwierdzenie planu pracy 

szkoły 

Dyrektor Wicedyrektor VIII  

b\ zatwierdzenie przydziału 

godzin, czynności dodatkowych 

i godzin ponadwymiarowych, 

programu wychowawczo-

profilaktycznego, zewnętrznego 

szkolenia nauczycieli 

Dyrektor Wicedyrektor VIII  

c\ informacje i sprawy bieżące Dyrektor Wicedyrektor IX  

2. Konferencje szkoleniowe 

Rady Pedagogicznej 

Dyrektor Wicedyrektor, 

Lider WDN 

Wg potrzeb  

3. Konferencja klasyfikacyjna  Dyrektor Wicedyrektor I 2021 

 

 

a\ klasyfikacja uczniów za I 

semestr 

Dyrektor Wicedyrektor I 2021  

b\ ocena pracy dydaktyczno- 

wychowawczej za I semestr 

Dyrektor Wicedyrektor II 2021  

c\ sprawozdanie z nadzoru 

pedagogicznego 

Dyrektor Wicedyrektor II 2021  

d\ spostrzeżenia pohospitacyjne Dyrektor Wicedyrektor II 2021  

4. Konferencja Rady 

Pedagogicznej : 

Dyrektor Wicedyrektor   

a\ klasyfikacja końcowa  Dyrektor Wicedyrektor VI 2021  

b\ ustalenie świadectw z 

wyróżnieniem, nagród, 

dyplomów 

Wychowawcy  VI  2021  

c/ ocena pracy dydaktyczno- 

wychowawczej 

Dyrektor Wicedyrektor 

Kierownicy zespołów 

II, VI 2021  



zadaniowych 

d\ spostrzeżenia pohospitacyjne 

 

Dyrektor Wicedyrektor VI 2021  

e\ wnioski do planu pracy na 

rok szkolny 2021\22 

 

Dyrektor Wicedyrektor VI 2021  

5. Doskonalenie organizacji 

pracy Rady Pedagogicznej w 

dziedzinie dydaktyki, 

wychowania i opieki- 

działalność zespołów: 

Dyrektor Wicedyrektor   

a\ dydaktycznego 

 

Dyrektor  Cały rok  

b/ przedmiotowych Kierownicy zespołów 

przedmiotowych 

 Cały rok  

c/ wych. -opiek.  

 

Wicedyrektor  Cały rok  

IV. Nadzór 

pedagogiczny- 

doskonalenie 

zawodowe 

1. Kontrola rytmiczności i 

prawidłowości oceniania 

uczniów 

Dyrektor Wicedyrektor 

 

ostatni tydzień 

każdego 

miesiąca 

 

2. Hospitowanie (obserwacja) 

zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych  

i opiekuńczych 

Dyrektor Wicedyrektor Wg 

harmonogramu 

cały rok 

 

3. Opieka nad młodym 

nauczycielem 

Dyrektor  Wg potrzeb  

a\ przydział opiekunów dla 

młodych nauczycieli 

Dyrektor    

 4. Doskonalenie form pracy 

lekcyjnej 

 wszyscy nauczyciele cały rok  

a\ udział w lekcjach pokazowych 

i zespołach metodycznych 

Wicedyrektor nauczyciele wg 

harmonogramu 

 



b/ udział w pracach zespołów 

przedmiotowych i zespołach 

wychowawczych 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych, 

wychowawcy 

nauczyciele i wychowawcy wg 

harmonogramu 

 

c/ wymiana doświadczeń 

metodycznych na 

konferencjach Rady 

Pedagogicznej 

Dyrektor  wg 

harmonogramu 

 

d/ wykorzystanie wzorcowych 

konspektów przeprowadzonych 

lekcji i literatury metodycznej 

 przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

cały rok  

e/ korzystanie z dostępnej 

literatury metodycznej i 

psychologiczno- pedagogicznej 

 przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

cały rok  

5. Udział nauczycieli w: Wicedyrektor Lider WDN wg 

harmonogramu 

 

a\ konferencjach 

szkoleniowych 

 nauczyciele cały rok  

b/ spotkaniach metodycznych  nauczyciele cały rok  

c/ kursach przedmiotowo-

metodycznych 

 nauczyciele cały rok  

e/ pracy zespołów 

przedmiotowych i zespołu 

dydaktycznego 

 nauczyciele cały rok  

 6. Problematyka hospitacji: Dyrektor Wicedyrektor cały rok  

a/ prowadzenie dokumentacji 

pracy nauczyciela i 

wychowawcy 

 nauczyciele cały rok  

b/ diagnozowanie osiągnięć 

uczniów oraz realizacji 

programu nauczania 

Dyrektor Wicedyrektor cały rok  

c/ metodyka pracy lekcyjnej Dyrektor Wicedyrektor cały rok  

7. Badania wyników 

nauczania 

 nauczyciele wg 

harmonogramu 

 



V. Zadania 

dydaktyczne 

1. Cele i zadania zespołu 

dydaktycznego i zespołów 

przedmiotowych: 

Dyrektor przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

IX, I, II, VI  

a/ ustalenie i zatwierdzenie 

planu pracy zespołów 

Dyrektor przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

IX  

b/ organizacja konkursów 

szkolnych 

Dyrektor nauczyciele cały rok  

c/ przygotowanie uczniów do 

olimpiad przedmiotowych 

Dyrektor nauczyciele wg 

harmonogramu 

dla wszystkich 

przedmiotów 

d/ przygotowanie uczniów do 

konkursów pozaszkolnych 

Dyrektor nauczyciele cały rok dla wszystkich 

przedmiotów 

e/ współpraca z zespołem 

wychowawczym 

Wicedyrektor nauczyciele cały rok 
 

f/ praca z uczniem zdolnym i 

mającym trudności w nauce 

Dyrektor nauczyciele cały rok dla wszystkich 

przedmiotów 

2. Tematyka spotkań zespołu 

dydaktycznego: 

Dyrektor  IX  

a/ plan pracy na rok bieżący Dyrektor  IX  

b/ analiza wyników konkursów Dyrektor  VI  

c/ podsumowanie pracy w I 

semestrze 

Dyrektor  I  

d/ podsumowanie pracy 

całorocznej 

Dyrektor  VI  

3. Praca z uczniem zdolnym:   cały rok  

a/ przygotowanie uczniów do 

konkursów przedmiotowych 

n- le przedmiotów Wicedyrektor na bieżąco  

 b/ konkursy szkolne Dyrektor przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

cały rok  

c/ konkursy pozaszkolne Dyrektor nauczyciele przedmiotów cały rok  

4. Praca z uczniem mającym 

trudności w nauce: 

    

a/ zorganizowanie zespołów 

wyrównawczych  

Dyrektor Pedagog, nauczyciele IX  



b/ prowadzenie terapii 

pedagogicznej 

pedagog nauczyciele cały rok  

c/ zorganizowanie 

samopomocy koleżeńskiej 

pedagog wychowawcy cały rok  

d/ współpraca z PPPP w 

Oleśnie 

 

pedagog wychowawcy wg potrzeb  

e/ kierowanie na 

specjalistyczne badania 

psychologiczne, pedagogiczne, 

lekarskie 

pedagog higienistka szkolna wg potrzeb  

f/ pomoc przy odrabianiu zadań 

domowych 

nauczyciele świetlicy  wg potrzeb  

g/ zajęcia logopedyczne pedagog logopeda cały rok  

5. Realizacja programu 

czytelniczego 

    

a/ zatwierdzenie planu pracy 

biblioteki szkolnej 

n- l biblioteki Dyrektor IX  

b/ lekcje biblioteczne   wg planu  

c/ propagowanie czytelnictwa 

na apelach i tablicach 

informacyjnych 

  na bieżąco  

d/ organizacja 

współzawodnictwa 

czytelniczego 

  wg planu  

f/ literatura metodyczna dla 

nauczycieli 

  na bieżąco  

VI. Praca 

wychowawczo- 

opiekuńcza 

1. Organizacja pracy zespołu 

wychowawczego 

Wicedyrektor opiekunowie grup 

wiekowych 

wg planu  

a/ cele i zadania:     



 

- planowanie i organizacja 

pracy wychowawczej szkoły w 

grupach wiekowych- tematyka 

apeli 

Wicedyrektor opiekunowie grup wg 

harmonogramu i 

potrzeb 

 

- współpraca z 

wychowawcami- tematyka 

lekcji wychowawczych 

Wicedyrektor opiekunowie grup, pedagog cały rok  

- współpraca z organizacjami 

działającymi w szkole 

Wicedyrektor opiekunowie grup cały rok  

- planowanie pracy 

wychowawczej szkoły- 

kalendarz imprez- zał. nr 1 

Wicedyrektor opiekunowie grup wg 

harmonogramu 

 

- współdziałanie w organizacji 

konkursów szkolnych i 

pozaszkolnych 

opiekunowie grup   

wiekowych 

 cały rok  

- koordynacja pracy z uczniem 

sprawiającym trudności 

wychowawcze 

pedagog wychowawcy cały rok  

- realizacja programu 

wychowawczo- 

profilaktycznego 

pedagog Wychowawcy, nauczyciele cały rok  

2. Praca zespołu 

wychowawczego 

Wicedyrektor opiekunowie grup 

wiekowych 

IX  

a/ omówienie i zatwierdzenie 

planu pracy 

Wicedyrektor j. w. IX  

b/ ustalenie zasad organizacji i 

tematyki apeli grup wiekowych 

Wicedyrektor j. w. IX  

c/ zatwierdzenie planów pracy 

organizacji 

Wicedyrektor j. w. IX  

d/ ustalenie kalendarza imprez i 

uroczystości oraz sposobów 

realizacji 

Wicedyrektor zespół ds. organizacji  

imprez i uroczystości 

IX  

e/ propozycje tematyki lekcji 

wychowawczych 

Wicedyrektor j. w. IX  



f/ podsumowanie półroczne i 

roczne pracy wychowawczej 

Wicedyrektor j. w. II, VI  

g/ analiza i ocena programów 

wychowawczych 

Wicedyrektor wychowawcy VI  

h/ spotkania opiekunów grup 

wiekowych z samorządem klas- 

programowanie pracy w 

grupach wiekowych i realizacja 

tematyki apeli szkolnych 

opiekunowie grup 

wiekowych 

wychowawcy IX  

3. Praca wychowawcy 

klasowego 

    

a/ realizacja planu pracy 

wychowawcy klasowego: 

    

- program przygotowania do 

życia w rodzinie 

nauczyciel WDŻ Pedagog, wychowawcy cały rok  

- problematyka z zakresu 

oświaty zdrowotnej 

wychowawcy higienistka szkolna cały rok  

-wdrożenie uczniów do 

przestrzegania zasad higieny w 

celu zapobiegania 

rozprzestrzeniania się 

koronawirusa Covid19 

dyrektor Wszyscy nauczyciele Cały rok  

- problemy przeciwdziałania 

zjawiskom patologii społecznej 

wychowawcy pedagog cały rok  

- zasady „ savoir- vivre” wychowawcy pedagog, nauczyciele cały rok  

b/ współpraca z rodzicami  i 

środowiskiem 

wychowawcy pedagog, nauczyciele cały rok  

4. Praca w organizacjach 

szkolnych: Samorząd 

Uczniowski, PCK, SKO, 

wolontariat 

opiekunowie  wg planów 

pracy 

 

5. Rozwój samorządności 

młodzieży: 

    

a/ udział w organizacji apeli 

szkolnych i uroczystości- 

opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego 

osoby odpowiedzialne za 

imprezę 

cały rok  



realizacja kalendarza imprez 

b/ wykonywanie prac 

porządkowych i 

pielęgnacyjnych w szkole 

 uczniowie i wychowawcy cały rok  

 c/ udział przedstawicieli 

Samorządu Uczniowskiego na 

konferencjach Rady 

Pedagogicznej 

opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego 

 cały rok  

6. Rozwój kultury fizycznej 

młodzieży: 

    

a/ udział w wycieczkach 

krajoznawczo-turystycznych 

wychowawcy wychowawcy wg planu 

zgodnie z 

wytycznymi 

MEN i GIS 

 

b/ udział w zawodach 

sportowych i rozgrywkach 

n- le WF  wg 

harmonogramu 

zgodnie z 

wytycznymi 

MEN i GIS 

 

7. Uczestnictwo w kulturze 

 

Dyrektor    

a/ wyjazdy do muzeum i 

zwiedzanie wystaw 

artystycznych 

Dyrektor n-le przedmiotów wg potrzeb 

zgodnie z 

wytycznymi 

MEN i GIS 

 

b/ uczestnictwo w koncertach 

muzycznych 

Dyrektor  wg potrzeb 

zgodnie z 

wytycznymi 

MEN i GIS 

 

c/ udział w spektaklach 

teatralnych 

Dyrektor nauczyciele wg potrzeb 

zgodnie z 

wytycznymi 

MEN i GIS 

 

d/wycieczki w naszym regionie Dyrektor nauczyciele wg 

harmonogramu 

 



zgodnie z 

wytycznymi 

MEN i GIS 

e/ organizacja 

okolicznościowych imprez 

klasowych 

wychowawcy  wg potrzeb  

f/  redagowanie aktualności na 

stronie www 

Agata Wons-Wiecha nauczyciele systematycznie  

g/ udział w imprezach 

gminnych 

Wicedyrektor nauczyciele,    uczniowie wg potrzeb 

zgodnie z 

wytycznymi 

MEN i GIS 

 

8. Przygotowanie do pracy i 

obowiązków zawodowych: 

    

a/ spotkania z ludźmi różnych 

zawodów 

pedagog wychowawcy wg planów 

zgodnie z 

wytycznymi 

MEN i GIS 

 

b/ organizowanie wycieczek do 

zakładów pracy 

wychowawcy klas pedagog wg planów 

zgodnie z 

wytycznymi 

MEN i GIS 

 

c/ udział młodzieży w pracach 

społeczno- użytkowych, np. 

„SPRZĄTANIE ŚWIATA”, 

itp. 

M. Dudkiewicz 

A. Chrzęstek 

M. Szura 

wychowawcy wg potrzeb  

d/ udział dzieci w dokarmianiu 

ptaków i zwierząt 

 wychowawcy kl. I-III wg potrzeb  

e/ udział młodzieży w pracach 

na rzecz szkoły 

Samorząd Uczniowski wychowawcy na bieżąco  

VII. Zadania 

opiekuńcze 

1. Praca zespołu 

wychowawczego. 

 Cele, zadania, formy pracy: 

    

a/ planowanie pracy dla pedagog  IX  



uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

b/ kwalifikowanie uczniów do 

świetlicy szkolnej 

Wychowawcy świetlicy pedagog IX  

c/ kwalifikowanie uczniów do 

stołówki szkolnej 

 intendentka IX  

d/ organizacja dożywiania 

dzieci 

pedagog wychowawcy IX  

2. Wychowanie zdrowotne 

młodzieży 

    

a/ uaktualnienie listy dzieci 

przewlekle chorych i 

wymagających specjalnej 

opieki 

higienistka szkolna wychowawcy IX  

b/ pogadanki o bezpieczeństwie 

w szkole i poza szkołą 

opiekunowie grup 

wiekowych, higienistka 

wychowawcy na bieżąco  

c/ dokonanie zapotrzebowania 

na leki i wyposażenie apteczek 

szkolnych i gabinetu higieny 

 higienistka wg potrzeb  

d/ prowadzenie ćwiczeń 

śródlekcyjnych i stałe 

wietrzenie sal 

nauczyciele uczniowie dyżurujący codziennie  

e/ analiza stanu zdrowia dzieci, 

bilanse 

lekarz higienistka wg planu  

f/ program „Mleko i owoce w 

szkole” ARR 

 Pedagog, E. Pyka X 2020- V 2021  

g/ analiza wypadkowości dzieci 

w szkole i poza szkołą 

higienistka sekretarz I, VI  

3. Resocjalizacja     

a/ sporządzenie aktualnego 

rejestru uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 

pedagog wychowawcy klas IX  

b/ wywiady w domach uczniów 

ze środowisk zagrożonych 

pedagog wychowawcy klas na bieżąco  

c/ indywidualne rozmowy z pedagog wychowawcy klas na bieżąco  



uczniami trudnymi 

d/ spotkania uczniów z 

przedstawicielami policji 

pedagog wychowawcy klas na bieżąco  

e/ organizacja poradnictwa i 

terapii psychologicznej 

pedagog wychowawcy klas na bieżąco  

f/ egzekwowanie obowiązków 

ucznia zgodnie z regulaminem 

szkoły 

opiekunowie grup 

wiekowych 

nauczyciele na bieżąco  

4. Pomoc materialna dzieciom     

a/ współpraca z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

pedagog wychowawcy na bieżąco  

b/ zorganizowanie obiadów dla 

dzieci z rodzin w trudnej 

sytuacji materialnej 

pedagog wychowawcy IX  

VIII. Współpraca z 

rodzicami i 

środowiskiem 

1. Współpraca z rodzicami i 

środowiskiem 

    

a/ spotkanie z rodzicami  

 

Dyrektor Wychowawcy klas IX, XI, II, IV  

b/ spotkania z trójkami 

klasowymi 

Dyrektor Wicedyrektor IX  

c/ zebranie plenarne Rady 

Rodziców 

Dyrektor Wicedyrektor IX  

d/ zebranie plenarne Prezydium 

Rady Rodziców 

Dyrektor Wicedyrektor IX  

e/ zorganizowanie pomocy na 

rzecz szkoły 

Dyrektor wychowawcy klas na bieżąco  

f/ współpraca z zakładami 

pracy i innymi instytucjami 

Dyrektor nauczyciele na bieżąco  

g/ organizacja poradnictwa 

psychologicznego 

Dyrektor Wicedyrektor IX  

2. BHP w szkole     

a/ zajęcia z  I pomocy 

przedmedycznej 

D. Sułek  wg planu  

b/ szkolenie pracowników Dyrektor inspektor BHP wg potrzeb  



szkoły 

c/ próbna ewakuacja D. Sułek  X  

d/ kurs na Kartę Rowerową K. Stellmach wychowawcy klas IV, V X, V  

e/ kontrola stanu 

bezpieczeństwa szkoły 

Dyrektor Wicedyrektor VIII  

f/ jesienny i wiosenny przegląd 

dot. bezpieczeństwa i potrzeb 

bazy szkoły 

Dyrektor  X, IV  

 

 

 

 

IX. Realizacja 

projektów w szkole 

 

 

 
 

 
 

Realizacja programu „Szkoła z 

witaminą” 

(połączenie projektów Mleka, warzyw i  

owoców w szkole.) 

Elżbieta Pyka 

Agnieszka Chrzęstek 

nauczyciele Cały rok  

Ogólnopolski Program  

Lepsza Szkoła GWO 

Matematycy 

Nauczyciele EW 

 IX-VI  

Ekonomia na co dzień NBP 

 

Przeszkoleni nauczyciele  Cały rok  

1. Czytam z klasą: „Lekturki 

spod chmurki”. Edycja II 

ekologiczna 

 

Nauczyciele EW 

 

 Cały rok  

1. IV edycja ogólnopolskiego 

programu “Uczymy Dzieci 

Programować” 

 

2. Projekt- Technologie z 

klasą. Jak porozumiewają 

się roboty? 

 

Z. Laskowska-Qach  Cały rok  

„Od grosika do złotówki” G. Langosz,  

Z. Laskowska-Qach 

 IX-XII  

Realizacja  Narodowego 

Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 

wicedyrektor Nauczyciele biblioteki Wg 

harmonogramu 

 



Projekt edukacyjny-

„Bioróżnorodność 

Opolszczyzny w ujęciu 

wodnym, czyli H2O dla BIO” 

wicedyrektor Nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych 

 i wychowawcy 

Wg 

harmonogramu 

 

Turnusy Uśmiechu-wyjazd 

uczniów na zieloną szkołę w 

Wiśle 

Wicedyrektor Nauczyciele zaangażowani 

w projekt 

zgodnie z 

wytycznymi 

MEN i GIS 

 

X. Wzbogacanie bazy  

szkoły 

a) bieżące remonty 

b) zakup niezbędnych 

pomocy dydaktycznych 

Dyrektor  cały rok  

 
Zatwierdzono  Uchwałą Rady Pedagogicznej     z dnia 27 sierpnia 2020 r.  

 

 

 


