
PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018 

 

Podstawa prawna: 

1.Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). 

2.Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 

3.Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz.1658). 

4.Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( DZ. U. z 2017r. poz.1611). 

 

 

Plan został opracowany w oparciu o: 

•  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 

• Plan nadzoru MKO na rok szkolny 2017/2018, 

• Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny.  

• Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie. 

 

Cele do zrealizowania: 

• Stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się z uwzględnieniem edukacji włączającej, 

• Przygotowanie uczniów do dalszych etapów edukacyjnych. 



• Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.  

• Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole oraz kształtowanie odpowiedzialnego korzystania z Internetu. 

 

Główne zadania dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze na rok szkolny 2017/2018 

 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci oraz kształtowanie umiejętności uczenia się w zinformatyzowanym środowisku. 

3. Podniesienie jakości edukacji matematycznej ze szczególnym uwzględnieniem zadań o kontekście praktycznym. 

4. Zwiększenie roli doświadczeń i obserwacji oraz ich analizy w celu lepszego poznawania świata przez uczniów. 

 

Spis treści zawartych w planie 

I.    Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

II.  Kalendarz pracy szkoły. 

III. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁ 

Zarządzanie i organizacja 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom szkoły. Dyrektor szkoły do końca sierpnia 

Opracowanie kalendarza roku szkolnego 2017/2018 oraz imprez szkolnych. Dyrektor szkoły do 15.IX. 

Opracowanie programu wychowawczo- profilaktycznego. 
zespół nauczycieli 

do 15.IX. 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego. Dyrektor szkoły do 15.IX. 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej. wszyscy nauczyciele do 15.IX. 

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Dyrektor szkoły cały rok 

Awans zawodowy oraz oceny pracy nauczycieli. 
Dyrektor szkoły 

cały rok 

Poprawa bazy dydaktycznej szkoły.  Dyrektor szkoły cały rok 

Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Dyrektor szkoły marzec 



Promocja szkoły: 

 upowszechnianie sukcesów i osiągnięć uczniów, strona internetowa, facebook. prasa 

lokalna, prezentacja dorobku szkoły na spotkaniach z   rodzicami,  

organizowanie imprez i uroczystości szkolnych z udziałem władz lokalnych, wystawki 

prac uczniów, dyplomów i pucharów, udział uczniów w imprezach środowiskowych. 

 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

  

Nauczanie 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. wszyscy nauczyciele cały rok 

Diagnozowanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów: 

- Diagnoza wstępna i końcowa w oddziale przedszkolnym 

- Diagnoza wstępna w klasie pierwszej i czwartej.  

- Diagnozowanie techniki czytania w kl. II- III 

 

nauczyciele 

IX  V  i VI 

Organizacja pracy zespołów nauczycielskich ( 0- III, IV- VII). przewodniczący zespołów cały rok 

Praca zespołów powołanych do ewaluacji wewnętrznej. 

 

 

 

 

Przewodniczący zespołów cały rok 

 

 

Spotkania zespołów dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
Zespoły nauczycieli, 

logopeda, terapeuta i inni 

IX, I i VI 



Współpraca z nauczycielami, poradnią psychologiczno - pedagogiczną i rodzicami w celu 

rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.  
wszyscy nauczyciele cały rok 

Opracowanie zasad współpracy z uczniami zdolnymi w celu efektywniejszego przygotowania 

ich do udziału w konkursach przedmiotowych. 

 

 

 

 i pozaszkolnych. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Organizacja i udział w konkursach  szkolnych i pozaszkolnych. nauczyciele 
wg harmonogramu 

konkursów 

Wykorzystanie informacji zwrotnej w celu  motywowania   uczniów do nauki. wszyscy nauczyciele cały rok 

Zwiększenie roli doświadczeń i obserwacji w celu lepszego poznawania świata przez uczniów. nauczyciele  cały rok 

Podniesienie jakości edukacji matematycznej ze szczególnym uwzględnieniem zadań o 

kontekście praktycznym. 
nauczyciel matematyki cały rok 

Doskonalenie kompetencji informatycznych u dzieci.  wszyscy nauczyciele cały rok 

Motywowanie nauczycieli do uczestnictwa w doskonaleniu i dokształcaniu. Organizowanie 

lekcji otwartych dla nauczycieli i rodziców. 

 

 

 

 

dyrekcja 

nauczyciele 
zgodnie z planem 



 

Wychowanie 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Realizowanie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. 
 nauczyciele 

cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów ze szczególnym uwzględnieniem 

sześciolatków oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 nauczyciele cały rok 

Organizacja uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek. 
Dyrektor szkoły, wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

Współpraca wychowawców z rodzicami,  poradnią psychologiczno - pedagogiczną i 

innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych. 

wychowawcy, 

Dyrektor szkoły, 

 

 

cały rok 

Opracowanie szczegółowych zasad korzystania  z telefonów komórkowych na terenie 

szkoły. 
nauczyciele cały rok 

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego, kształtowanie postaw samorządności. opiekun SU, wychowawcy cały rok 

 Organizowanie zajęć w świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. …opiekun cały rok 



Kształtowanie tożsamości patriotycznej, europejskiej, regionalnej i funkcjonowanie w 

środowisku lokalnym. 
nauczyciele cały rok 

Podkreślanie najważniejszych wartości w wychowaniu również poprzez prezentowanie 

na forum szkoły osób, które osiągnęły sukces lub z zaangażowaniem realizują swoje 

pasje. 

 

 

nauczyciele cały rok 

Zadania opiekuńcze 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Organizowanie opieki pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

przy współudziale ich rodziców. 
wszyscy nauczyciele cały rok 

 

Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

wychowawcy, 

pedagodzy, 

psycholog 

 

cały rok 

 

Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas zajęć 

szkolnych i pozaszkolnych. 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 

 

Objęcie opieką świetlicy uczniów. 
wychowawcy, opiekunowie 

świetlicy 

 

cały rok 



 

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. Współpraca w zakresie organizowania 

pomocy socjalnej. 

 

nauczyciele, 

 

 

 

sukcesywnie wg potrzeb 

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU  14 .09.2017 r.  


