Załącznik do uchwały nr 5/2020/2021
z 29 września 2020 r.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

PLAN PRACY SZKOŁY
NA ROK SZKOLNY
2020/2021

GLINNIK 2020
Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021.
3. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2019/2020 wynikające z ewaluacji wewnętrznej
i nadzoru pedagogicznego a także ewaluacji i diagnozy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Ogólne cele do zrealizowania:
 stwarzanie sytuacji, warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości i samodzielności,
 przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty i dalszego etapu edukacji,
 zintegrowanie z rozwojem w sferze psychicznej, społecznej, duchowej i fizycznej,
 zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki,
 przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu,
 kształtowanie umiejętności asertywnych,
 wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez uczenie prawidłowych nawyków,
 wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa,
 kształtowanie postaw, wychowanie do wartości przez kształtowanie m.in. postaw obywatelskich i patriotycznych,
 rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych,
 wskazanie negatywnych skutków palenia papierosów, picia alkoholu, środków psychoaktywnych oraz uzależnienia od komputera, telefonów.
Spis treści zawartych w planie:
I.
II.

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
Kalendarium szkolne.

I.

PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrektor

do 27 sierpnia

dyrektor

do 27 sierpnia

rada pedagogiczna

do 27 sierpnia

dyrektor,
M. Krześniewska

do 27 września

rada pedagogiczna

do 30 września

dyrektor

do 15 września

Opracowanie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

wszyscy nauczyciele

do 18 września

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian
prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury.

dyrektor,
zespoły zadaniowe

do 30 września
cały rok szkolny

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

dyrektor

cały rok szkolny

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym.
Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego.

dyrektor, lider WDN

do 18 września

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznych

dyrektor,
zespół ewaluacyjny

do 18 września

Ocena pracy nauczycieli

dyrektor

cały rok szkolny

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru
pedagogicznego z roku 2019/2020
Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły
Aktualizacja programu wychowawczo – profilaktycznego zgodnie
z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli
Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2020/2021

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Baza szkoły - wyposażenie

dyrektor

cały rok, w miarę
posiadanych środków

BHP - zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki, pracy,
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

dyrektor, społeczny inspektor

cały rok szkolny

Organizacja współpracy nauczycieli

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

dyrektor

do 30 kwietnia

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Dostosowanie realizowanych programów nauczania do możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

do 18 września

Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, także próbnych.
Opracowanie i analiza ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji

dyrektor,
zespoły przedmiotowe

cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

dyrektor,
przewodniczący zespołów

plany do 18 września
cały rok szkolny

Dostosowanie pracy z uczniami do ich możliwości, potrzeb i stylów uczenia się.

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

NAUCZANIE

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Współpraca z pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, rodzicami w
celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

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

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uzdolnionymi

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Motywowanie uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania, ich analiza i bieżące wdrażanie wniosków
opracowanych przez wyznaczonych nauczycieli.

dyrektor,
wszyscy nauczyciele

zgodnie z planem
nadzoru

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny.

wszyscy nauczyciele,
pedagog

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor

cały rok szkolny

Obserwacje lekcji, zajęć dodatkowych, imprez, uroczystości szkolnych

dyrektor

zgodnie
z harmonogramem

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

WYCHOWANIE
Systematyczna realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

wszyscy nauczyciele,
pedagog,

cały rok szkolny

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej

wychowawcy klas

cały rok szkolny
(praca ciągła)

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

wszyscy nauczyciele,
pedagog

cały rok szkolny

Organizowanie uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych, szkolnych
wycieczek edukacyjnych

wszyscy nauczyciele
(zgodnie z harmonogramem)

cały rok szkolny

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu

n-l doradztwa zawodowego,
wychowawcy klas, wszyscy n-le

cały rok szkolny

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, z pedagogiem szkolnym,
psychologiem, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego.
Przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności wolontariackiej

opiekun SU

cały rok szkolny

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do
aktywnego spędzania czasy wolnego

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie
w środowisku lokalnym

wychowawcy klas,
wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

ZADANIA OPIEKUŃCZE
Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dyrektor, pedagog, wychowawcy
klas

cały rok szkolny

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących

nauczyciele świetlicy,
wychowawcy klas

cały rok szkolny

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej

wychowawcy klas,
pedagog,

cały rok szkolny

Zapewnienie obiadów w szkole, mleka, owoców

dyrektor

cały rok

II.

KALENDARIUM SZKOLNE
1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze trwać będą od 01 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
I semestr: od 01 września 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
II semestr: od 01 lutego 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.
3. Terminarz:
TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

SEMESTR I
W R Z E S I E Ń
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Ślubowanie uczniów klasy I

dyrektor,
M. Krześniewska, SU

Obowiązuje ubiór
galowy

Zebrania z rodzicami
Na zebraniach wybory Rad Oddziałowych,
Zapoznanie rodziców m.in. ze statutem szkoły, programem wychowawczo –
profilaktycznym, WSO, regulaminem świetlicy, procedurami
obowiązującymi w szkole. Przekazanie informacji dyrektora oraz
przedstawienie organizacji roku szkolnego 2020/2021.
Zebranie informacji nt. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

wychowawcy klas

Dokumentacja
z zebrań, listy
obecności
w teczkach
wychowawców

16 września

Sprawdzian diagnozujący z matematyki w kl. IV

A. Muszyńska

17 września

Sprawdzian diagnozujący z matematyki w kl. V

A. Muszyńska

18 września

Sprawdzian diagnozujący z matematyki w kl. VIII

A. Muszyńska

01 września

10, 16, 17, 18
września

TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

22 września

Diagnoza uczniów kl. I

M. Krześniewska

22 września

Sprawdzian diagnozujący z matematyki w kl. VII

A. Muszyńska

24 września

Sprawdzian diagnozujący z matematyki w kl. VI

A. Muszyńska

25 września

Europejski Dzień Języków Obcych

30 września

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

M. Romaldowska,
D. Czajkowska-Wałęsa
M. Romaldowska,
D. Czajkowska-Wałęsa

Badania i diagnozy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach
10-21 września realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły:
15 września
29 września

27 września

Rada pedagogiczna
Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021
Rada pedagogiczna
zatwierdzenie planów pracy
Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców. Wybór Prezydium Rady Rodziców
z przedstawicieli Rad oddziałowych.
Ustalenie i zatwierdzenie wysokości dobrowolnej składki na konto Rady
Rodziców
w roku szkolnym 2020/2021

UWAGI

pedagog, wychowawcy
klas
dyrektor

Dyrektor, Rada rodziców

P A Ź D Z I E R N I K
Od
1 października

Szkolny konkurs na systematycznie oszczędzającą klasę

1 października

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – VIII.

Opiekun SKO,
G. Borek
Wszyscy nauczyciele,
pedagog

październikczerwiec
godz.
16:00 – 17:00

TERMIN
14
października
16
października
IX/X

październik

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Dzień Edukacji Narodowej
Przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ćwiczenia z resuscytacji oddechowo-krążeniowej.
Spotkania zespołów przedmiotowych i zespołów nauczycieli uczących w
poszczególnych klasach.

ODPOWIEDZIALNI
M. Smolarek, A. Polus,
SU, Rada Rodziców
M. Smolarek,
wychowawcy klas
Przewodniczący
zespołów
LOP, A. Miazga Krysakowska

Pomagamy zwierzętom

UWAGI
godz. 11.00,
ubiór galowy

Dokumentacja u
liderów zespołów
Zbiórka karmy dla
schroniska dla
bezdomnych
zwierząt w
Tomaszowie Maz.

L I S T O P A D
wychowawcy klas

listy obecności
w teczkach
wychowawców

Śniadanie daje moc!- Włączenie uczniów w akcję promującą zdrowy styl
życia

Samorząd Uczniowski

Współpraca
z rodzicami

Dzień Życzliwości

Samorząd Uczniowski
Rzecznik Praw Ucznia

25, 26, 27
listopada

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII.

12, 13
listopada

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

16 listopada
23 listopada
24 listopada
30 listopada

Rada pedagogiczna. Analiza wyników nauczania
Andrzejki. Klasowe wróżby.

dyrektor
Wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski

Współpraca
z rodzicami

TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

G R U D Z I E Ń
Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – VIII.

wszyscy nauczyciele

Próbne egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka
angielskiego.

M. Smolarek,
A. Muszyńska,
M. Romaldowska

Do 21 grudnia

Przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji o zagrożeniach oceną
niedostateczną za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

nauczyciele przedmiotu

23 – 31
grudnia

Zimowa przerwa świąteczna.

15 grudnia

S T Y C Z E Ń
4 i 5 stycznia

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

7-11 stycznia

Konkurs jęz. angielskiego i niemieckiego

11 stycznia
11 stycznia

22 stycznia

26 stycznia

Spotkania zespołów przedmiotowych i zespołów nauczycieli uczących w
poszczególnych klasach
Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach
śródrocznych w roku szkolnego 2020/2021

M. Romaldowska,
D. Czajkowska-Wałęsa
Przewodniczący
zespołów
nauczyciele przedmiotu

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych
i zachowania

nauczyciele przedmiotu

Próbny egzamin ósmoklasisty

M. Smolarek,
A. Muszyńska,
M. Romaldowska

Rada pedagogiczna. Klasyfikacja uczniów za I półrocze

godz.
16:00 – 17:00

TERMIN

26,27,28
stycznia

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII.
Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.
Podsumowanie pracy w I semestrze.

ODPOWIEDZIALNI

wychowawcy klas

UWAGI

listy obecności
w teczkach
wychowawców

SEMESTR II
L U T Y
1-14 lutego

Ferie zimowe

19 lutego

Konkurs kaligraficzny – Projekt strony podręcznika do języka polskiego o
tematyce patriotycznej

M. Smolarek
A. Polus

M A R Z E C
5 marca

Promocja szkoły Spotkanie z rodzicami i dziećmi z „0”

dyrektor szkoły

16 marca

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – VIII

wszyscy nauczyciele

20 marca

Pierwszy Dzień Wiosny

Wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski

21 marca

XXII Konkurs Recytatorski

M. Smolarek

godz.
16:00 – 17:00

K W I E C I E Ń
21,22,23
kwietnia

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII.

wychowawcy klas

listy obecności
w teczkach
wychowawców

TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

20 kwietnia
od 1 do 6
kwietnia

Rada pedagogiczna. Analiza wyników nauczania

22 kwietnia

Obchody Dnia Ziemi

M. Bryś

21,22,23
kwietnia

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII.

wychowawcy klas

IV/V

Badania edukacyjne uczniów klas III.

M. Kotynia

30 kwietnia

Dzień Flagi i barw narodowych

Samorząd Uczniowski,
wychowawcy

UWAGI

dyrektor

Wiosenna przerwa świąteczna.
Współpraca
z leśniczym
listy obecności
w teczkach
wychowawców

M A J
10 maja

Dzień Europejski

M. Romaldowska,
D. Czajkowska –Wałęsa,
wychowawcy

17 maja

Przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji o zagrożeniach roczną oceną
niedostateczną

Nauczyciele przedmiotu

18 maja

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – VIII

wszyscy nauczyciele

21 maja

Badania edukacyjne z matematyki kl. IV, V, VI, VII, VIII

A. Muszyńska

24 maja

Badania edukacyjne z języka polskiego kl. IV, V, VI, VII, VIII

M. Smolarek

28 maja

Badania edukacyjne z języka angielskiego kl. IV, V, VI, VII, VIII

M. Romaldowska

28 maja

Badania edukacyjne z edukacji matematycznej kl. I

M. Krześniewska

godz.
16:00 – 17:00

TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

28 maja

Badania edukacyjne z edukacji matematycznej kl. II

G. Borek

28 maja

Badania edukacyjne z edukacji matematycznej kl. III

M. Kotynia

31 maja

Badania edukacyjne z edukacji polonistycznej i przyrodniczej kl. I

M. Krześniewska

31 maja

Badania edukacyjne z edukacji polonistycznej i przyrodniczej kl. II

G. Borek

31 maja

Badania edukacyjne z edukacji polonistycznej i przyrodniczej kl. III

M. Kotynia

C Z E R W I E C
2 czerwca
4 czerwca
14 czerwca
do 14 czerwca
17 czerwca
25 czerwca

Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach
rocznych w roku szkolnego 2020/2021
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Spotkania zespołów przedmiotowych i zespołów nauczycieli uczących w
poszczególnych klasach
Ostateczny termin wystawienia klasyfikacyjnych ocen rocznych i
końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

nauczyciele przedmiotu
Przewodniczący
zespołów
Wszyscy nauczyciele

Rada pedagogiczna (klasyfikacyjna)

wychowawcy

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Dyrektor
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

UWAGI

Badanie stopnia realizacji planu odbędzie się poprzez monitorowanie:
• badanie dokumentacji: programów, planów nauczania, planów pracy, wyników klasyfikacji, protokołów Rady Pedagogicznej, zapisów
w dziennikach, wyników sprawdzianów i badań osiągnięć edukacyjnych,
• obserwację działań nauczycieli i uczniów,
• badanie osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych,
• analizę: Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego, klasowych planów pracy wychowawczej, kalendarza imprez, dokumentacji
pedagoga, sprawozdań nauczycieli, sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,
• analizę: dokumentów potwierdzających kwalifikacje nauczycieli, dokumentacji pracy WDN,
• analizę: udziału rodziców w życiu szkoły, protokołów Rady Rodziców.

Sporządziła Marta Krześniewska

