
PLAN PRACY SZKOŁY 2009 / 2010 r.

Lp. Zagadnienie – tematyka Odpowiedzialni Uwagi

1. Organizacja zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów nauczycieli Dyrekcja,  wyznaczeni 
nauczyciele

2. Opracowanie planów pracy przedmiotowych, organizacji szkolnych, 
kół zainteresowań

Nauczyciele prowadzący 
zajęcia

3. Zapoznanie  uczniów  i  rodziców  z  obowiązującymi  w  szkole 
zasadami  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów; 
kryteriami  oceniania  z  poszczególnych  przedmiotów,  planami 
wychowawczymi  poszczególnych  klas,  tematyka  godzin  do 
dyspozycji wychowawcy.

Nauczyciele 
przedmiotowi i 
wychowawcy klas

4. Zaplanowanie  i  zorganizowanie  zebrań  ogólnych  z  rodzicami; 
rozmów  indywidualnych,  informowanie  o  ocenach  za  I  semestr, 
końcoworocznych i promowaniu. Zapoznanie z SSO.

Dyrekcja, wszyscy 
nauczyciele uczący w 
danej klasie.

5. Zakwalifikowanie uczniów do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
dydaktyczno-wyrównawczych,  logopedycznych,  zajęć  dla  dzieci 
dyslektycznych i dysortograficznych, gimnastyki korekcyjnej. 
Praca z uczniem zdolnym.

Dyrekcja, pedagog, PPP, 
pielęgniarka, 
nauczyciele przedmiotu

6. Realizacja  zadań  zawartych  w  Programie  Wychowawczym  i 
Profilaktycznym Szkoły. 
Monitorowanie  procesu  wychowawczego,  bezpieczeństwa  i 

Dyrekcja, wszyscy 
nauczyciele.



ewentualnych przejawów agresji
7. Systematyczne obserwowanie:

 -  częstotliwości  oceniania  uczniów  przez  nauczycieli  /  kontrola 
dokumentacji szkolnej > dzienniki lekcyjne

 - efektywności pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
- pracy świetlicy szkolnej, biblioteki, pedagoga szkolnego

         Dyrekcja 

8. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów:
 - badanie umiejętności i wiadomości uczniów klas VI > 

comiesięczne sprawdziany / X, XI, XII, II,  / 
 - próbny sprawdzian klas VI /połączony z diagnozą, 

przeprowadzony przez W S i P / > 08.12.2009
 - badanie wiadomości i umiejętności uczniów:
  Klas V > matematyka
  Klas IV > pod koniec roku szkolnego- j.polski
 - kształcenie zintegrowane 
  - diagnoza wstępna – klasy I
  - test wiadomości i umiejętności – klasy III

Dyrekcja, nauczyciele 
j. polskiego, matematyki, 
wychowawcy klas VI

Dyrekcja,  nauczyciele 
kształcenia 
zintegrowanego

X –A. Jaszkowska
XI- K. Drzyzga
XII –H.Machalska
I – K.Szkop
III –J. Wójcik

9. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w doskonaleniu 
pracy dydaktyczno-wychowawczej:
- analiza kontekstowa wyników
-  uwzględnianie  w  ramach  WDN  tematów  niezbędnych  do 
skuteczniejszego  doskonalenia  umiejętności  słabo  opanowanych 
przez uczniów
- monitorowanie SSO
-  badanie  stopnia  realizacji  podstawy  programowej  /  analiza 
przyczyn w przypadku braku realizacji /
- stymulowanie realizacji programu doskonalącego lub naprawczego
- ewaluacja podjętych zadań 

Szkolne zespoły 
przedmiotowe, dyrekcja, 
nauczyciele.

Dyrekcja, nauczyciele 
uczący danego 
przedmiotu



10. Monitorowanie stopnia realizacji  podstawy programowej na I  i  II 
etapie edukacyjnym ze wszystkich przedmiotów
- analiza, a w miarę potrzeby modyfikowanie szkolnych programów 
nauczania  /  spotkania  nauczycieli  uczących  w  każdej  klasie/pod 
kątem  opanowania  przez  uczniów  standardów  wymagań 
egzaminacyjnych 

Nauczyciele uczący w 
danej klasie.

Zespoły przedmiotowe
11. Monitorowanie SSO:

- wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie
- kryteria oceniania zachowania
- ocenianie bieżące > systematyczność i różne formy
- ustalanie ocen za I semestr i końcoworocznych
- badanie umiejętności i wiadomości uczniów klas I – III

Dyrekcja, pedagog, 
nauczyciele uczący w 
danej klasie.

12. Zapewnienie jakości zajęć wychowania fizycznego:
- właściwa organizacja zajęć i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
-  przestrzeganie  i  kontrolowanie  realizacji  zapisu  §  7 
Rozporządzenia  M  E  N  i  S  „W  sprawie  warunków  i  sposobu 
oceniania…”
-  monitorowanie  frekwencji  oraz  liczby  zwolnień  z  zajęć 
wychowania fizycznego
- propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu
- analiza stopnia powszechności uczestnictwa uczniów w szkolnych 
imprezach sportowych
    

Dyrekcja, nauczyciele 
wychowania fizycznego, 
opiekunowie szkolnych 
organizacji

13. Doskonalenie nauczycieli:
- prowadzenie lekcji koleżeńskich
- organizowanie szkoleń w ramach WDN
- zewnętrzne doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły 

Dyrekcja, nauczyciele 
odbywający staż, zespół 
kierowniczy szkoły.



i potrzebami nauczycieli 
- realizacja planu rozwoju zawodowego w ramach stażu w związku 
z ubieganiem się o awans zawodowy
- udział nauczycieli w konferencjach metodycznych
- udział nauczycieli w zaplanowanych radach szkoleniowych

14. Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły Zespoły powołane z 
nauczycieli i 
pracowników szkoły.

15. Realizacja  treści  wychowania  patriotycznego  i  obywatelskiego 
zawartych  w  programie  wychowawczym  szkoły  i  planach 
wychowawczych poszczególnych klas

Dyrekcja, wychowawcy, 
nauczyciele

16. Realizacja  programu  Nowoczesne  Technologie  na  Usługach 
Edukacji 

Koordynator Andrzej 
Tokarski, nauczyciele 
realizujący zajęcia

17. Realizacja poszerzonego programu nauczania języka angielskiego w 
klasach IV 

Dyrekcja, nauczyciel 
realizujący

18. Harmonogram uroczystości szkolnych:

- Święto KEN

- Pasowanie na ucznia

- 11 listopada- Święto Niepodległości

G. Sroczyńska

Wychowawcy klas I,
E.Zalas

K. Drzyzga

13.10.2009 r.

22.10.2009 r.

10.11.2009 r.



- 3 Maja

- Dzień Dziecka i Sportu

- zakończenie klas VI

- Zakończenie roku szkolnego

- Rozpoczęcie roku szkolnego2010/2011

B. Janocha

Nauczyciele WF, 
dyrekcja, wychowawcy, 
Rada Rodziców

Wychowawcy klas VI

J. Cedzich

L. Steńko

30.04.2010 r.

01.06.2010 r.

24.06.2010 r.

25.06.2010 r.

01.09.2010 r.


