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PLAN PRACY 

 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława 

Ambrożów 

w Szerzawach 

w roku szkolnym 2019/2020 
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    Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 

1. Profilaktyka uzależnień,wychowanie do wartości,rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz 

przedsiębiorczości, a także wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.  

 

Priorytety pracy szkoły:  

 Zapewnienie wysokiego standardu nauczania i podnoszenie wyników dydaktyczno- wychowawczych.  

 Rozpoznawanie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień każdego dziecka oraz zapobieganie niepowodzeniom 

szkolnym przez organizację zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz organizowanie zajęć 

indywidualnych. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom  i eliminowanie niepożądanych zachowań,profilaktyka uzależnień, 

wychowanie do wartości, wychowanie moralne.  

 Rozwijanie działań ukierunkowanych na promocję i współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym. 
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Zadania Formy realizacji  Odpowiedzialni Osoba   

odpowiedzialna 

Termin 

KSZTAŁCENIE  

1. 

Organizowanie 

procesu 

kształcenia  

wspierającego 

ucznia w 

osiąganiu 

powodzenia w 

nauce   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym: 

     uczniów mających trudności w nauce 
     uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
     uczniów pod względem umiejętności językowych 

     organizowanie zajęć indywidualnych 

 

Wypracowanie narzędzi diagnostycznych jednakowych dla 

każdego roku oraz poziomu nauczania, w celu możliwości 

porównania poziomu klas wchodzących na określone poziomy 

nauczania. 

2. Indywidualizacja procesu kształcenia w przypadku dzieci z 

opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno- 

pedagogicznej 

 

3. Udzielanie pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom 

o  specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniom 

uzdolnionym.  

 

4.  Monitorowanie realizacji podstawy programowej 

 

wszyscy nauczyciele 

 

nauczyciele j. obcych 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wszyscy nauczyciele  

wychowawcy klas 

pedagog szkolny 

 

 

 

dyrektor 

  

wrzesień 

 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

cały rok 

szkolny 

 

cały rok 

szkolny 
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2. 

Kontynuowanie 

działań 

mających na 

celu wspieranie 

uczniów na 

wszystkich 

etapach 

edukacyjnych. 

 

1. Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich    

     indywidualnej sytuacji. 

 

 2. Uczestnictwo uczniów w zajęciach z logopedą, pedagogiem,  

     zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych. 

3. Udział uczniów w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 

 

logopeda, pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

prowadzący 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

3. Podnoszenie 

jakości edukacji-  

praca z uczniem 

o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych  

 

1. Uściślenie kontaktów z rodzicami uczniów o specyficznych    

    potrzebach edukacyjnych. 

2. Zapewnienie indywidualizacji nauczania uczniów z opiniami i  

    orzeczeniami 

3. Prowadzenie zajęć integracyjnych włączających uczniów  

    niepełnosprawnych w życie szkoły 

4. Przystosowanie bazy lokalowej dla uczniów  

niepełnosprawnych ruchowo 

 

5. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z 

orzeczeniami 

 

6 . Prowadzenie zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły 

lub organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej   

 

wszyscy nauczyciele 

 

Dyrekcja , organ 

prowadzący  

Wyznaczeni 

nauczyciele 
 

 

Dyrektor 
 

 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

 cały rok 

szkolny 
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4. Prowadzenie 

działań 

wspierających 

uczniów z 

trudnościami w 

nauce 

1. Organizowanie w świetlicy szkolnej stałych form pomocy 

uczniom  w nauce 

2. Organizacja wolontariatu mającego na celu pomoc 

koleżeńską.  

 

wychowawcy 

świetlicy 

wychowawcy 

 

 cały rok 

szkolny 

cały rok 

szkolny 

5. Stwarzanie 

uczniom 

możliwości  

poszerzania 

wiedzy, 

rozwijania   

    umiejętności 

oraz 

wspomagania 

ich    

indywidualnego 

rozwoju 

 

 

 

 

 

1. Dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb i      

    zainteresowań uczniów  

2. Motywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników w 

nauce  oraz przygotowywanie ich do udziału zawodach 

sportowych, w konkursach    przedmiotowych  plastycznych, 

językowych, czytelniczych, w zakresie bezpieczeństwa oraz  

wychowania do wartości. 

 

3. Promowanie uczniów wyróżniających się na forum klasy, 

szkoły w   trakcie apeli szkolnych oraz w środowisku, strona 

internetowa, gazetki ścienne, materiały prasowe. 
 
 

4. Organizowanie konkursów klasowych , szkolnych i gminnych 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele 
                    

 

 

Dyrekcja, 

R. Łygan 

Zbigniew Śmigielski 

 

wyznaczeni 

nauczyciele 

 Wrzesień 

 

cały rok 

szkolny 

6. Rozwój 

doradztwa 

zawodowego  
 

 

1. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego  

2. Spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z 

pracodawcami . 

4. Kształcenie rozwijające samodzielność , kreatywność i 

D. Kasprowicz 

Wychowawcy 

 W ciągu roku 

szkolnego 
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innowacyjności i przedsiębiorczości uczniów. 
 

7. Podnoszenie 

poziomu wiedzy 

 i     umiejętności 

uczniów     

1. Badanie wyników nauczania poprzez: 

    • diagnozę przedszkolną i diagnozę gotowości szkolnej 

    • egzamin próbny 

    • egzamin zewnętrzny 

    • przeprowadzenie testów kompetencji na wejściu z 

poszczególnych przedmiotów w wybranych klasach 

2.  Analiza  i interpretacja wyników egzaminów  
      zewnętrznych oraz wdrażanie uzyskanych wniosków przez  

     wszystkich nauczycieli przy planowaniu corocznej pracy  

     dydaktycznej 

3. Przekazywanie wyników diagnoz uczniom i ich rodzicom   

oraz   pedagogizacja rodziców celem podniesienia ich 

świadomości za  współodpowiedzialność za efekty kształcenia i 

wychowania . 

 

4. Stosowanie metod nauczania, które są interesujące i 

nowoczesne,  ułatwiają zapamiętywanie i kojarzenie podanych 

faktów, z  wykorzystaniem nowoczesnych środków 

dydaktycznych. 

wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele  

 

 

 

nauczyciele 

prowadzący, 

 

wychowawcy 

 

 

 

wszyscy nauczyciele  

 

 wrzesień, 

terminy 

wyznaczone 

przez MEN 

 

czerwiec 

wrzesień 

 

każdorazowo 

po analizie 

testu 

 

cały rok 

szkolny 
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8. Rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych 

oraz 

upowszechnianie 

czytelnictwa 

wśród dzieci 

młodzieży. 

1. Udział i organizacja konkursów czytelniczych. 

 

 

2. Prowadzenie zajęć bibliotecznych. 

 

 

3. Udział w akcjach mających na celu propagowanie 

czytelnictwa. 
 

4. Stałe wzbogacanie zasobów biblioteki 

Wychowawcy, 

nauczyciele języka 

polskiego 

E. Maj 

 

wszyscy nauczyciele  

Dyrekcja , organ 

prowadzący 

 cały rok 

szkolny 

9 .Podniesienie 

jakości edukacji 

, informatycznej, 

rozwijanie 

kompetencji 

cyfrowych 

uczniów i 

nauczycieli  

1. Wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesie nauczania. 

 

2. Umożliwienie uczniom korzystania z komputerów podczas 

zajęć pozalekcyjnych oraz w bibliotece.   

 

3. Unowocześnianie i doposażenie pracowni komputerowej. 
 

Nauczyciele 
 

 

Dyrekcja 

 cały rok 

szkolny 

10. Wdrożenie 

nowej podstawy 

programowej  

1. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych adekwatnie do celów określonych w nowej 

podstawie programowej, zgodnie z wybranym programem 

nauczania i własnym planem pracy. 
 

Wszyscy nauczyciele  cały rok 

szkolny 

WYCHOWANIE I OPIEKA  

1. Zapewnienie 

bezpiecznych 

warunków  

wychowania  i 

1. Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego 

szkoły. 

 

2. Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów. 

wszyscy nauczyciele 

wszyscy nauczyciele 

 

 

cały rok 

szkolny 

cały rok 
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opieki w szkole  

 

Konsekwentne  reagowanie i stosowanie procedur postępowania 

w stosunku do    uczniów stwarzających zagrożenie dla innych i 

łamiących regulamin szkoły. 
3.Organizowanie zajęć dla uczniów w ich wolnym czasie, ze   

     szczególnym uwzględnieniem zajęć świetlicowych,spotkań i 

pogadanek z przedstawicielami  
      Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej, dotyczące 

     problematyki agresji, przemocy wśród uczniów 

,odpowiedzialności, kultury osobistej, trudności  
w kontaktach z rówieśnikami 

 

4. Integrowanie środowiska uczniowskiego 

5. Stwarzanie przyjaznej atmosfery w szkole pomiędzy dziećmi i 

     nauczycielami. 

 

 

 

6. Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym- zapoznanie z    

     Regulaminem Dowozu uczniów i ich rodziców.  

 

 

 

wychowawcy 

świetlicy  

wychowawcy 

 

 

wszyscy nauczyciele 

wszyscy nauczyciele, 

Dyrekcja,  
Organ prowadzący,  

Opiekunowie  

wychowawcy  

 

 

 

szkolny 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 
 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

2.  Profilaktyka 

uzależnień( 

polityka oświatowa 

państwa w roku 

szkolnym  

20192/020) 
 

1.  Organizowanie spotkań i pogadanek z przedstawicielami 

Policji ( cyberprzemoc, uzależnienia) 

2 . Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z 

niewłaściwego i nadmiernego korzystania z mediów 

społecznościowych 
3.  Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z używania 

dopalaczy, substancji psychoaktywnych. 
 

 

Wychowawcy  w ciągu roku 

szkolnego 
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3. Prowadzenie 

kontroli 

dyscypliny pracy 

1. Punktualne rozpoczynanie zajęć lekcyjnych i przestrzeganie 

     zasad BHP  na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz  

podczas  wycieczek, wyjść (kino, rajd, ognisko, konkursy, basen 

itp.) 

2. Aktywne dyżury nauczycieli w czasie przerw 

międzylekcyjnych na  korytarzach szkolnych i przed szkołą. 

 

3. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku oraz 

zapoznanie       

    uczniów z zasadami postępowania w warunkach zagrożenia.   

wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

koordynator do spraw 

bezpieczeństwa 

Sławomir Bicz 

 cały rok 

szkolny 

4. Wzmacnianie 

wychowawczej 

roli szkoły 

poprzez 

kształtowanie 

patriotycznych 

postaw uczniów, 

wychowanie do     

wartości . 
 (polityka oświatowa 

państwa w roku 

szkolnym  

2019/2020) 

1. Realizacja działań określonych w programach pracy 

wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem wychowania 

patriotycznego. 

2.Upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej 

poprze pogadanki, projekcje filmów , wycieczki związane z 

tematyką. 

3. Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkolnego 

  

4. Zapoznanie i utrwalanie znajomości symboli narodowych 

oraz szkolnych,  okazywanie  im należnego szacunku. 

 

5. Utrwalanie uczniom  historii naszej szkoły oraz życia 

patronów Lucyny i Mieczysława Ambrożów.  

6. Angażowanie uczniów w działania na rzecz szkoły i 

środowiska  naturalnego i społeczności lokalnej. 

Wychowawcy 

 

nauczyciele historii 

 

wszyscy nauczyciele 

wychowawcy klas, 

 

wychowawcy 

uczniowie 

wychowawcy 

 

 w ciągu roku 

szkolnego 

 

5. Wychowawcza 

rola szkoły 

poprzez 

zacieśnianie 

1. Realizacja polityki prorodzinnej w szkole: 

 Edukacja rodziców na temat wychowania dzieci, kłopotów 

wychowawczych, zagrożeń społecznych (spotkania rodziców 

z wychowawcami, specjalistami PPP, pedagogiem szkolnym, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 
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współpracy z 

rodzicami i 

instytucjami 

pracującymi na 

rzecz 

wychowania. 

dyrekcją);                                                  

 Kontakty indywidualne z rodzicami uczniów;                       

 Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie                       

 Współpraca z Policją, GOPS, PPP 
 

 

2. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności o estetyczny    

    wygląd szkoły oraz dbałość o wyposażenie i pomoce  

naukowe.                 

 

3. Udział w uroczystościach szkolnych i apelach 

okolicznościowych wg harmonogramu uroczystości szkolnych. 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele, 

uczniowie, 
nauczyciele wg 

harmonogramu 

uroczystości 

szkolnych 

 

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI  

1. Udział 

nauczycieli w 

różnych formach 

doskonalenia 

zawodowego 

1.Diagnozowanie potrzeb szkoły 

2. Organizacja planu doskonalenia  

3. Doskonalenie nauczycieli w ramach : studiów 

podyplomowych, kursów i warsztatów metodycznych, 

samodzielne studiowanie literatury, szkolenia dotyczące 

współpracy  z rodzicami i motywowania ich do aktywnego 

uczestniczenia na rzecz szkoły 
 

Zespół WDN  wrzesień 

2. Praca w 

zespołach 

przedmiotowych 

 

1. Przygotowanie planów i koordynacja pracy zespołów 

przedmiotowych 

2. Realizacja zadań pracy w ramach WDN: 

 wymiana doświadczeń zawodowych 

 lekcje otwarte 

 lekcje koleżeńskie 

 udział w konferencjach szkoleniowych Rady 

liderzy zespołów 

przedmiotowych 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 
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Pedagogicznej 

 konstruowanie testów kompetencji i testów 

sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów 

3.Opracowanie i realizacja wniosków z przeprowadzonych 

wyników badań i ewaluacji wewnętrznej 

 

wszyscy nauczyciele 

3. Udzielanie 

pomocy 

merytorycznej 

nauczycielom 

stażystom,   

praktykantom  i  

rozpoczynającym 

pracę zawodową 

1. Opieka nad nauczycielem zdobywający kolejny etap rozwoju 

zawodowego. 

2. Prowadzenie praktyk studenckich 

opiekunowie stażu 

nauczyciele w miarę 

potrzeb. 

 cały rok 

szkolny 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ  

1. Zaznajomienie 

i udostępnienie  

    uczniom i 

rodzicom 

głównych  

    dokumentów 

szkoły 

 

1.Nauczyciele na bieżąco aktualizują dokumentację szkolną 

zgodnie z  obowiązującym prawem oświatowym 

 

2. Nauczyciele zaznajamiają uczniów i rodziców z 

dokumentacją  

    szkolną: 

 Program wychowawczo - profilaktyczny 

 Statut Szkoły 

 Plan pracy szkoły 
 

nauczyciele 

przedmiotów i 

wychowawcy 

 

 

w  miarę 

potrzeb, 

wrzesień 

2. Zapoznanie 

uczniów i 

rodziców  

    z kryteriami 

1. Przygotowanie  uczniów  do egzaminu  zewnętrznego. 

 

2. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych dla uczniów  klasy 

VIII , w celu wskazania właściwej postawy podczas egzaminu 

nauczyciele  
wychowawcy klas 

VIII 

 

 

wrzesień 
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oceniania 

zewnętrznego 

(egzamin 

ósmoklasisty ) 

zewnętrznego. 
 

3. Zapewnienie 

uczniom i 

pracownikom 

bezpiecznych i 

higienicznych  

warunków pracy 

1. Szkolenie pracowników w zakresie BHP, PPOŻ, pierwszej 

pomocy przedmedycznej 

2. Przestrzeganie obowiązujących regulaminów i procedur 

3. Opieka nad uczniami podczas dowozów i odwozów. 

4. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z 

harmonogramem 

5. Monitoring szkolny 
 

 

Dyrekcja, 

wszyscy nauczyciele, 
opiekunowie 

 

wszyscy nauczyciele, 
Dyrekcja 

 

 

cały rok 

szkolny 

4. Baza i 

wyposażenie 

szkoły 

1. Wzbogacenie księgozbioru i biblioteki szkolnej. 

 

2. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych, korytarzy i otoczenia 

szkoły:  

 prezentacja sukcesów uczniów 

 gazetka samorządu szkolnego i inne 

 

3. Wzbogacanie wyposażenia klasopracowni w pomoce i 

materiały  niezbędne do prawidłowego kształcenia 

 

4. Zakup niezbędnego sprzętu sportowego 
 

 

Dyrekcja 

 

opiekunowie sal 

lekcyjnych,  
 

 

 

Dyrekcja,  

Organ prowadzący 

 cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 
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PROMOCJA I WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM  

1. Współpraca 

szkoły z 

rodzicami i  

lokalną 

społecznością. 
 

1. Zaangażowanie rodziców i uczestnictwo we wszelkich 

działaniach szkoły: uroczystości szkolne, zabawy, wycieczki, 

akcje charytatywne, pikniki i spotkania klasowe. 

 

2. Kontynuowanie współpracy: 

 z innymi szkołami 

 Samorządem lokalnym 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pawłowie 

 Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pawłowie 

 Centrum Kultury w Starachowicach 

 Biblioteką w Tarczku 

 Parafią Świętomarz i Tarczek 

 Redakcją „Tygodnika Starachowickiego”, „Gazety 

Starachowickiej” 

 Posterunkiem Policji 

 Z Urzędem Marszałkowskim  

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 cały rok 

szkolny 

2. Promocja 

szkoły w 

środowisku  

    lokalnym 

1. Organizowanie imprez środowiskowych związanych z    

    uroczystościami szkolnymi i pozaszkolnymi( imprezy 

kulturalne i   rekreacyjno-sportowe na terenie szkoły np. Dzień 

Otwarty połączony z Biegiem Szerzawskim ,Dzień Regionalny 

 

 

 

2. Prezentacja szkoły i szkolnych imprez na stronie internetowej 

szkół  i gminy, w prasie lokalnej, gazetkach szkolnych i innych 

mediach 

 

Nauczyciele 

przydzieleni – 

harmonogram imprez 

i uroczystości 

szkolnych  

 

opiekunowie gazetki 

szkolnej, nauczyciel 

biblioteki, 
Edyta Maj, 

Edyta 

 harmonogram 

imprez i 

uroczystości 

szkolnych 

 

w ciągu roku 
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3. Promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli na stronie 

internetowej szkoły. 

 

4. Organizowanie konkursów  międzyszkolnych, uściślenie 

współpracy z innymi szkołami  
    

 

6. Badanie losów absolwentów 

 wykaz szkół  ponadpodstawowych, w których podejmują 

naukę  nasi uczniowie 

 informowanie uczniów o sukcesach ich rówieśników 

Śmigielska,Magdalena 

Rabajczyk, Monika 

Nowak-Matysek 

wychowawcy, 

wyznaczeni 

nauczyciele 

 

 


