
PLAN PRACY 

ZESPOŁU SZKOLNO–PRZEDSZKOLNEGO W BALICACH 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

podstawa prawna:  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

(Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

                                             rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318) 
 

 

 Termin Osoba odpowiedzialna, uwagi 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–

wychowawczych. 

 

2. Zimowa przerwa świąteczna. 

 

 

3. Ferie zimowe. 

 

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna  

 

5. Egzamin Ósmoklasisty. 

 

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–

wychowawczych. 

 

7. Ferie letnie.  

 

2 września 2019 r. 
 

 

23 grudnia 2019 

– 1 stycznia 2020 r. 
 

27 stycznia 2020  

– 9 lutego 2020 r. 
 

9 – 14 kwietnia 2020 r. 
 

21-23 kwietna 2020 r. 
 

26 czerwca 2020 r. 
 

 

27 czerwca 2020 

– 31 sierpnia 2020 r. 

Dyrektor 

 

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW 



 

 

1. Kronika szkoły i tablica sukcesów bieżących 

 

cały rok 

 

Ewa Nowotarska 

2. Fotografowanie imprez szkolnych cały rok Agnieszka Raszewska 

3. Przewodniczenie Zespołowi samokształceniowemu 

wychowania przedszkolnego 

cały rok Jolanta Mikuliszyn 

4. Przewodniczenie Zespołowi samokształceniowemu klas 

I–III 

cały rok Jadwiga Kapołka 

5. Przewodniczenie Zespołowi nauczycieli klas IV–VIII cały rok Katarzyna Słomian 

6. Opiekun Małego Samorządu cały rok Ewa Nowotarska 

7. Opiekun Samorządu Uczniowskiego cały rok Iwona Skowrońska  

8. Lider WDN cały rok Karolina Kielian 

9. Koordynator ds. rekrutacji cały rok Bogusława Wąchal 

10. Koordynacja działań związanych z realizacją zadań 

zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym 

cały rok Agnieszka Milewska-Grojec, Agnieszka Szczypkowska 

11. Opieka nad apteczką, oświata zdrowotna cały rok Krzysztof Marszałek 

12. Komisja statutowa wg potrzeb Agata Byrtek, Karolina Kielian, Żaneta Matacz 

13. Prowadzenie zeszytu konkursów cały rok Monika Kotwica 

14. Prowadzenie strony internetowej zespołu cały rok Monika Kotwica 

15. Oprawa plastyczna imprez szkolnych cały rok Jolanta Nowak, Marta Cyganik 

16. Opieka nad salą informatyczną i sprzętem 

multimedialnym 

cały rok Katarzyna Sądowicz, Grzegorz Wróbel, Marek Zaprzelski 

17. Opieka nad infrastrukturą sportową cały rok Agnieszka Raszewska 

18. Opieka nad placem zabaw cały rok Jolanta Mikuliszyn 

19. Opieka nad ogródkiem przedszkolnym cały rok Dorota Majewska 

20. Czynności  administracyjne przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych 

cały rok Ilona Dudek 

21. Organizacja zajęć na basenie cały rok Jadwiga Kapołka 

22. Plan Pracy Zespołu wrzesień 2018 Żaneta Matacz 

23. Społeczny Inspektor Pracy cały rok Piotr Jawień 

24. Zespół uzgodnień ds. świadczeń socjalnych  wg potrzeb Piotr Jawień, Anna Gałka, Bogumiła Szczygieł, Iwona Wojtaszek 

25. Program „Ratujemy i uczymy ratować” cały rok Dorota Majewska, Jadwiga Kapołka 

26. Koordynacja „Programu dla szkół” cały rok Jolanta Nowak, Jolanta Then 



   

27. Prowadzenie Facebook’a cały rok Ilona Dudek, Agnieszka Szczypkowska  

28. Program „Dzieciństwo bez próchnicy” cały rok Bogumiła Wąchal 

29. Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego wrzesień 2018 Żaneta Matacz 

30. Koordynator ds. wolontariatu cały rok Agata Byrtek  

31. Koordynator ds . wizerunku cały rok Iwona Skowrońska  

32. Koordynator ds. przygotowań do egzaminu 

ósmoklasisty 

cały rok Agnieszka Milewska-Grojec 

33.Administrator dziennika elektronicznego Librus cały rok Monika Kotwica 

35. Współpraca zagraniczna cały rok Agnieszka Raszewska, Katarzyna Słomian, Katarzyna Popieluch 

   

37. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

38. Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej 

39. Opieka nad salą chemiczno-fizyczną  

cały rok 

cały rok 

cały rok 

Iwona Turnau 

Ewa Nowotarska 

Anna Mikrut, Marek Zaprzelski 

 

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ 
 

Tematyka Termin Typ zebrania rady pedagogicznej 

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego. 

Zatwierdzenie planu WDN. 

Opracowanie planu pracy zespołu oraz innej działalności 

statutowej nauczycieli. 

Powołanie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej. 

Sprawy różne. 

wrzesień Zebranie Rady Pedagogicznej 

Sprawy bieżące. listopad Zebranie Rady Pedagogicznej 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej. 

Omówienie wyników klasyfikacji. 

Zatwierdzenie projektu planu finansowego na rok 2020. 

styczeń Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 

Przedstawienie przez dyrektora ogólnych wniosków 

wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

w I okresie roku szkolnego 2019/2020. 

Sprawy różne. 

 

 

 

luty Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej 

Przedstawienie informacji nt. przygotowania przez 

oddziały przedszkolne dzieci do kształcenia w kl. I (losy 

kwiecień Zebranie Rady Pedagogicznej 



absolwentów). 

Przedstawienie projektu arkusza organizacji na rok 

szkolny 2020/2021. 

Sprawy różne. 

Zatwierdzenie szkolnego zestawu podręczników na rok 

szkolny 2019/2020. 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej. 

Omówienie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej. 

Sprawy różne. 

czerwiec Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 

Przedstawienie przez dyrektora wyników nadzoru 

pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020. 

Sprawy różne. 

sierpień Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej 

Wynikające z potrzeb. 

 

09. 2019 r. - 06. 2020 r. Rady szkoleniowe lub inne 

 

PLAN PRACY WDN I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH 
 

 

1. PLAN PRACY WDN 
 

Cel Realizacja Sposoby ewaluacji 

1. Rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia 

nauczycieli oraz indywidualnych potrzeb pracowników.  

- rozmowa z dyrekcją szkoły, 

- rozmowy z nauczycielami 

- opracowanie ankiety diagnozującej, 

- opracowanie wyników ankiety 

2. Systematyczna analiza ofert szkoleniowych 

ośrodków edukacyjnych 

- nawiązanie współpracy z ośrodkami 

szkoleniowymi, 

- prezentacja ofert w bibliotece szkolnej 

- sprawozdania z planów pracy zespołów 

3. Opracowanie planów pracy zespołów 

samokształceniowych wychowania przedszkolnego i 

klas młodszych oraz zespołu wychowawców klas 

starszych 

- zebrania zespołów  

4. Opracowanie szczegółowego planu doskonalenia 

nauczycieli (ustalenie sposobu zdobycia wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do rozwiązania problemów 

szkoły) 

- organizacja WDN na terenie placówki - sprawozdanie WDN 



5. Samodoskonalenie nauczycieli, studiowanie 

literatury pedagogicznej i psychologicznej 

- udostępnienie zasobów biblioteki szkolnej, 

zasobów biblioteczki pedagoga szkolnego, 

- doposażenie zasobów w nowości wydawnicze, 

- diagnoza potrzeb w zakresie uzupełniania 

zbiorów biblioteki szkolnej w literaturę fachową 

- zaświadczenia nauczycieli z odbytych szkoleń, 

kursów, studiów 

- sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej 

6. Obserwowanie zajęć realizowanych przez opiekunów 

stażu - przez nauczycieli stażystów i nauczycieli 

kontraktowych, omawianie przeprowadzonych zajęć. 

- sprecyzowanie celów obserwowanych zajęć, 

- omawianie i analizowanie zajęć i formułowanie 

wniosków do dalszej pracy 

- sprawozdania nauczycieli odbywających awans 

oraz ich opiekunów 

7. Edukacja na odległość i e-edukacja - zapewnienie nauczycielom dostępu do Internetu 

w szkole, 

- wymiana doświadczeń w zakresie propozycji 

szkoleń i konferencji e-learningowych 

- sprawozdanie WDN 

8. Udzielanie pomocy merytorycznej młodym 

nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie 

- przydzielanie opiekunów stażu, 

- omawianie wydarzeń szkolnych, przekazywanie 

informacji zwrotnych, pomoc merytoryczna i 

metodyczna w zakresie nauczanego przedmiotu 

- sprawozdania nauczycieli odbywających awans 

oraz ich opiekunów 

9. Diagnozowanie i systematyczna analiza zdarzeń i 

problemów szkolnych w zakresie dydaktyki, 

wychowania i opieki 

- omawianie, analizowanie i rozwiązywanie 

problemów, 

- ustalanie metod działań, analizowanie i 

wnioskowanie 

- sprawozdania zespołów nauczycieli i 

wychowawców 

- sprawozdania pedagogów szkolnych 

10. Systematyczne omawianie i analizowanie 

zmian w prawie oświatowym 

- omawianie treści ustaw i rozporządzeń oraz 

zarządzeń dyrektora z nimi związanych, 

- indywidualna praca nauczycieli  z zasobami 

Internetu 

dokumentacja WDN 

11. Zorganizowanie samokształceniowych szkoleń rady 

pedagogicznej w zakresie tematyki wynikającej z 

diagnozy. 

- tematyka szkolenia rady pedagogicznej: 

1. Problemy wieku dorastania. 

2. Stosowanie właściwych metod w pracy z 

uczniami z różnymi typami niepełnosprawności i z 

uczniami obcojęzycznymi. 

dokumentacja WDN 

12. Indywidualne uczestnictwo nauczycieli w kursach i 

różnych formach doskonalenia zewnętrznego 

- udział nauczycieli w kursach, szkoleniach i 

warsztatach (dołączono tabelę z planowanymi 

szkoleniami na rok szkolny 2019-20) 

zaświadczenia indywidualne w dokumentacji 

personalnej 

13. Ocena efektywności WDN w roku szkolnym 

2019/2020 

monitoring sprawozdanie WDN 

 



2. PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
 

Cel 
 

Realizacja Sposoby Ewaluacji 

1. Profilaktyka 

 

Programy Kubusiowi Przyjaciele Natury i 

Mały Miś w świecie wielkiej literatury 

 

2. Wychowanie patriotyczne  Konkurs plastyczny  ,,Nasza piękna Polska’’ 

Nauka pieśni patriotycznych 

Przedstawienie R3 Nasz dom’’ 

 

3. Rozwijanie kompetencji matematycznych Gromadzenie i wymiana pomocy dydaktycznych 

Referowanie treści kursów i publikacji 

Wymiana ciekawych scenariuszy zabaw 

 

4. Rozwijanie kreatywności Udział dzieci zdolnych w konkursach,  

 Zorganizowanie przedstawień teatralnych i 

muzycznych lub wyjazdów na nie 

 

5. Rozwój doradztwa zawodowego Organizowanie spotkań z osobami o ciekawych 

zawodach 

 

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym OSP w  Balicach 

Instytut Zootechniki 

 

7. Podnoszenie jakości pracy przedszkola Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem  

  

3. PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI KLAS I - III 
 

Zadanie: Sposób realizacji:  Sposoby ewaluacji: 

1.Zorganizowanie pracy zespołu samokształceniowego 

w roku szkolnym 2019/2020 

Zaplanowanie pracy zespołu na nowy rok szkolny, 

ustalenie terminarza spotkań 

Sprawozdanie z realizacji zadań planu 

Plan imprez klasowych, MS, wycieczek. 

2. Organizacja uroczystości szkolnych Harmonogram  imprez szkolnych, z 

uwzględnieniem imprez Małego Samorządu 

Informacje na stronie www, fb, kronika 

 

3. Wdrażanie elementów wiedzy i umiejętności z 

zakresu doradztwa zawodowego. 

Zajęcia z cyklu: 

1. poznaj samego siebie 

Wystawki prac dzieci, informacje na stronie www, 

fb , wyniki konkursów. 



2. moje zainteresowania 

3. „Mój zawód, moja pasja” - spotkania z 

członkami rodzin. Prezentujących swój zawód, 

zainteresowania, czy pasje. 

 

  

4.Podniesienie jakości edukacji matematycznej, 

przyrodniczej i informatycznej. Efektywniejsze 

motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce i 

zachowania. Wspieranie dyrektora i nauczycieli w 

zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK. 

Przygotowanie uczniów do konkursów 

*konkurs matematyczny 

*konkurs przyrodniczy 

* konkurs informatyczny (etapy szkolne, gminne i 

ogólnopolskie) 

- udział w warsztatach ekologicznych 

Wyniki konkursów – etap szkolny i 

międzyszkolny, informacje na stronie www, fb, 

kronika. 

5.Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz 

upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci 

- udział w konkursach czytelniczych 

- współpraca z biblioteką publiczną, udział w  

lekcjach bibliotecznych 

Wyniki konkursu. 

Informacje na stronie www, fb i kronice szkoły 

6. Dbałość o ład i bezpieczeństwo w szkole. - udział w akcji „Ratujemy i uczymy ratować” 

- udział w akcji „Mis Ratowniś” 

- całoroczny konkurs „Wszyscy dbamy o ład, 

porządek i piękny wysrtój naszych sal” 

Znajomość podstawowych sposobów 

bezpiecznego zachowania oraz udzielania pomocy, 

wystawki prac, wyniki konkursów. 

Całoroczna „rywalizacja” klas I – III w konkursie i 

zdobycie tytułu : „To My – mali gospodarze”. 

7. Prace związane z aktualnymi potrzebami szkoły. Ocena opisowa z zachowania w klasach I - III Sposoby redagowania oceny opisowej z 

zachowania w  klasach I – III. 

 

4. PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO KLAS IV-VIII 
 

CEL SPOSOBY REALIZACJI EWALUACJA 

Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2019/2020 - zaplanowanie zadań zespołu przeznaczonych do 

realizacji w roku szkolnym 2019/2020, 

opracowanie Planu Pracy 

- zaplanowanie sposobów kontaktowania się w 

ramach Zespołu 

- przeprowadzenie spotkań 

- protokołowanie spotkań zespołu 

- przygotowanie sprawozdań  z działalności  

Analiza  planu 

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli   - udział członków zespołu w konferencjach 

metodycznych, warsztatach, kursach 

doskonalących i dokształcających (wg potrzeb 

nauczycieli, zgodnie z planem WDN) 

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce 

Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania - omawianie zagadnień, z opanowaniem których Analiza zapisów w dzienniku elektronicznym 



i podnoszenie efektywności nauczania uczniowie mają problem 

- wymiana materiałów i informacji uzyskanych na 

kursach i konferencjach, wymiana doświadczeń 

- dbałość o atrakcyjność prowadzonych zajęć 

edukacyjnych, korzystanie z nowoczesnych 

środków dydaktycznych, stosowanie atrakcyjnych 

metod nauczania, realizacja programu Aktywna 

Tablica 

- rozwijanie zainteresowań uczniów 

- pozyskiwanie rożnorodnych materiałów 

edukacyjnych przydatnych w pracy nauczyciela 

Przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego. - prowadzenie dodatkowych zajęć 

przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z 

języka polskiego w klasie VII i z matematyki w 

klasie VIII 

- przeprowadzenie próbnych egzaminów w klasie 

VIII 

- opracowanie i analiza wyników 

przeprowadzonych egzaminów 

- wdrożenie wniosków wynikających z analizy 

Wyniki i analiza testów, analiza próbnego 

egzaminu, analiza egzaminu ósmoklasisty 

Wspieranie uczniów zdolnych. - indywidualna praca z uczniami 

przygotowującymi się do konkursów 

przedmiotowych 

- organizacja konkursów gminnych, szkolnych i 

klasowych 

- popularyzowanie osiągnięć uczniów (prezentacja 

na stronie internetowej i facebooku, wystawy prac) 

Wyniki konkursów 

Wspieranie uczniów z problemami w nauce. - prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

- indywidualizacja procesu nauczania poprzez 

dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów 

zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, przygotowanie dostosowanych kart 

pracy 

Wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej  

 Edukacja kulturalna - organizowanie wyjazdów do kina, teatru, 

muzeum itp. 

- uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska 

lokalnego i gminy 

Integracja zespołów klasowych, zdjęcia, wrażenia 

z wycieczek 



- organizacja imprez środowiskowych 

Rozwijanie samorządności uczniów - organizacja i nadzorowanie przez opiekuna prac 

Samorządu Uczniowskiego 

- organizacja i nadzorowanie przez wychowawców 

pracy Samorządów Klasowych 

- organizacja i nadzorowanie przez wychowawców 

gazetek klasowych, wystroju klasy 

- realizacja kalendarza imprez i uroczystości 

szkolnych 

Udział uczniów w pracach Samorządu 

Uczniowskiego, obserwacja pracy Gospodarzy 

Miesiąca, wyniki konkursów 

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym - zapoznanie rodziców z Programem 

wychowawczo-profilaktycznym oraz 

Wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz 

wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne 

oceny 

- organizowanie zebrań z rodzicami zgodnie z 

harmonogramem 

- kontakty indywidualne z rodzicami w miarę 

potrzeb 

- włączanie rodziców w pracę na rzecz szkoły i 

klasy 

- organizowanie imprez środowiskowych 

- współpraca z GOPS, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, Policją 

- pomoc rodzinom w trudnej sytuacji 

Analiza zapisów w dzienniku, notatki ze spotkań z 

rodzicami 

Działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów - tematyka zajęć z wychowawcą 

- organizowanie wycieczek rowerowych, 

rowerowo-żeglarskich 

- konkursy dotyczące zachowań prozdrowotnych 

- apele dotyczące bezpiecznego zachowania 

podczas pobytu w szkole i czasu wolnego 

Zapisy w dzienniku, wyniki konkursów 

Działania na rzecz ochrony środowiska - współpraca z Nadleśnictwem Krzeszowice 

- organizowanie akcji o charakterze 

proekologicznym 

 

Spotkanie podsumowujące pracę zespołu - omówienie pracy zespołu w minionym roku 

szkolnym. 

- sformułowanie wniosków do pracy na przyszły 

rok. 

Sprawozdanie z działalności zespołu 



 

5. PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 

A) PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU KLAS I-III  
 

Cel Realizacja Sposoby ewaluacji 

Integrowanie uczniów klas I-III w ramach działalności 

MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Wybór Małego Samorządu 

● Przedstawienie planu działania M. S. 

● Wybór Rady Małego Samorządu. 

● Organizowanie comiesięcznych apeli 

● Dbałość o ład i estetykę klas -  całoroczny 

konkurs „Wszyscy dbamy o ład, porządek i 

piękny wystrój naszych sal.” 

* październik – Kolory jesieni 

* listopad – Piękno naszej ojczyzny 

* grudzień – Najpiękniejsze święta - Boże 

Narodzenie 

* luty – „Piękna i bezpieczna zima.” 

*kwiecień, maj – tematyka dowolna 

● Zorganizowanie imprez dla uczniów klas I 

– III:  

- wybory Super  Chłopaka 

- wybory Super Dziewczyny 

- andrzejkowe wróżby 

-  mikołajki 

- Zabawa karnawałowa 

 

- aktywny udział uczniów w organizowanych 

imprezach, zabawach, konkursach i akcjach, 

 

- wystawki prac uczniów, 

 

- dekoracje tematyczne klas, 

 

- ocena tematycznego wystroju klas w 

październiku, w  listopadzie, w  grudniu, w lutym, 

w kwietniu, w maju. 

 

 

 

 

 

Motywowanie uczniów do aktywnego udziału w 

konkursach szkolnych, gminnych i ogólnopolskich 

● Konkursy : 

-  plastyczny - szopka betlejemska; 

-  plastyczny – koszyczek; wielkanocny; 

● - muzyczny - „Na wiosenną nutę”. 

● - ekologiczny – Eko - zabawka  

● Przeprowadzenie szkolnych etapów 

gminnych konkursów: 

- „Mistrz ortografii” 

- „Mały rachmistrz” 

- „Znawca przyrody” 

 

- wyniki konkursów, 

- udział uczniów w kolejnych etapach konkursów 

międzyszkolnych , 

- bieżąca punktacja klas wynikająca z „mini- 

rywalizacji” pomiędzy klasami. 



● Konkursy międzyklasowe: 

- mini rywalizacja poszczególnych klas w 

zabawach, imprezach i akcjach organizowanych 

przez nauczycieli klas I - III 

Dbanie o zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w 

szkole i poza nią 

● Całoroczny konkurs „Mistrz zachowania na 

przerwie” 

● Zorganizowanie DNIA „Ratujemy i 

uczymy ratować”  

● Konkurs na najładniejszy kącik tematyczny  

w klasach „Piękna i bezpieczna zima.” 

●  Udział w X edycji akcji „Odblaskowa 

szkoła” – konkurs plastyczny – 

„Bezpieczna droga”. 

 

- comiesięczne wybory „Mistrza zachowania na 

przerwie”, 

- plakaty ,kąciki tematyczne w salach i na 

korytarzu klas młodszych,  

- wyniki konkursów 

Kształtowanie postaw patriotycznych oraz 

przynależności narodowej i regionalnej 

● Konkurs na najładniejszy kącik w klasach 

„Piękno naszej ojczyzny” 
dekoracja patriotyczna w klasach 

 

B) PLAN PRACY SAMORZĄDU KLAS IV–VIII 
 

Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność 

samorządu uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole. Pod pojęciem 

„samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze 

zdolnością do kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. 

Cel Zadanie i termin Sposób realizacji 

1. Rozwijanie samorządności. 

2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i 

obrona jej praw. 

3. Zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej 

pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły. 

4. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym 

rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z 

nauczycielami w realizacji celów 

wychowawczych szkoły. 

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w 

nowym roku szkolnym (wrzesień) 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej (październik) 

 

 

 

Wybór samorządów klasowych. 

Uruchomienie działalności Samorządu 

Uczniowskiego. 

Opracowanie planu pracy Samorządu 

Uczniowskiego. 

Zagospodarowanie i aktualizacja tablicy 

Samorządu Uczniowskiego. 

Posiedzenia Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

 

Aktualizacja gazetki szkolnej. 

Przekazanie życzeń dla grona pedagogicznego 

oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 



5. Współorganizowanie życia kulturalnego szkoły. 

6. Wywoływanie empatii, rozbudzania chęci 

niesienia pomocy. 

7. Propagowanie czytelnictwa. 

8. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, 

kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

 

Święto Niepodległości (listopad) 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski  Dzień Praw Dziecka (listopad) 

 

 

 

Andrzejki (listopad) 

 

 

 

Szlachetna paczka (grudzień) 

 

 

 

Boże Narodzenie (grudzień) 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo podczas ferii (styczeń) 

 

 

 

 

Walentynki (luty) 

 

 

 

 

 

Aktualizacja gazetki szkolnej. 

Przeprowadzenie konkursu „Kącik 

niepodległościowy”. 

Pomoc Samorządu Uczniowskiego w organizacji 

obchodów Święta Niepodległości. 

 

Tworzenie katalogu praw i obowiązków ucznia. 

Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach 

Dziecka (aktualizacja gazetki szkolnej). 

 

„Magiczna przerwa” - wróżby i zabawy 

andrzejkowe na przerwach. 

Dyskoteka andrzejkowa. 

 

Stworzenie przez Samorząd Uczniowski plakatu 

informacyjnego oraz ulotki, która zachęci uczniów 

do wzięcia udziału w szczytnym celu. 

 

Przeprowadzenie konkursu na najładniejszą 

gazetkę bożonarodzeniową.   

Włączenie się w organizację kiermaszu 

bożonarodzeniowego. 

Przygotowanie kartek bożonarodzeniowych dla 

grona pedagogicznego oraz pozostałych 

pracowników szkoły. 

 

Przygotowanie przez Samorząd Uczniowski 

plakatów przestrzegających i informujących o 

zagrożeniach, jakie mogą wystąpić, szczególnie 

podczas zabaw na śniegu. 

 

Aktualizacja gazetki szkolnej. 

Rozdanie przez Samorząd Uczniowski upominków 

w postaci lizaka w kształcie serduszek z okazji 

Walentynek.  

Dyskoteka walentynkowo-karnawałowa. 

Przeprowadzenie konkursu na najciekawszy strój. 



 

Dzień Bezpiecznego Internetu (luty) 

 

 

 

Dzień Kobiet (marzec) 

 

 

 

 

Pierwszy dzień wiosny (marzec) 

 

 

 

 

Wielkanoc (kwiecień) 

 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Książki (kwiecień) 

 

 

 

 

Majowe Święta (maj) 

 

 

Pożegnanie klas VIII (maj) 

Podsumowanie całorocznej pracy szkolnej 

(czerwiec) 

 

 

 

 

 

Przygotowanie przez Samorząd Uczniowski ulotek 

mających na celu zwrócenie uwagi na kwestię 

bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. 

 

Wręczenie drobnych upominków paniom 

pracującym w szkole. 

Przeprowadzenie wyborów na najmilszą 

dziewczynę w szkole. 

 

Aktualizacja gazetki szkolnej. 

Przeprowadzenie konkursu na stworzenie 

najpiękniejszej Marzanny. Przybliżenie tradycji 

topienia Marzanny. 

 

Aktualizacja gazetki szkolnej. 

Włączenie się w organizację kiermaszu 

wielkanocnego. 

Przygotowanie kartek wielkanocnych dla grona 

pedagogicznego oraz pozostałych pracowników 

szkoły. 

 

Przeprowadzenie konkursu pod hasłem „Czytam, 

bo lubię!” na plakat propagujący czytelnictwo 

wśród dzieci i młodzieży z okazji Światowego 

Dnia Książki. 

 

Aktualizacja gazetki szkolnej.  Święto flagi. 

Święto Konstytucji 3 Maja. 

 

Dyskoteka pożegnalna dla klasy VIII. 

Pomoc w przygotowaniu Dnia Sportu/Dziecka.  

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego 

w roku szkolnym 2018/2019. 

Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu 

Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.  

Opracowanie wniosków do pracy na następny rok 



 

 

Cały rok: 
▪ spotkania Samorządu Uczniowskiego, 

▪ akcja zakrętki, 

▪ udział w uroczystościach szkolnych, 

▪ współdziałanie z władzami szkolnymi i 

wychowawcami klas, 

▪ praca na rzecz szkoły. 

szkolny. 

 

6. PLAN PRACY PEDAGOGA 
 

Cel Realizacja Sposoby ewaluacji 

Diagnoza 
 

1. Prowadzenie 

badań i działań diagnostycznych dzieci i 

młodzieży, w tym badań przesiewowych, 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu 

określenia ich mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo 

w życiu przedszkola i szkoły. 

  

 

 

 

2. Wspieranie rodziców, nauczycieli i innych 

specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i 

1.Ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

(m.in Skala Ryzyka Dysleksji). 

 

2. Rozmowy z uczniami. 

 

3.Wnioski o pogłębioną diagnozę. 

 

4.Diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów. 

 

5.Diagnoza sytuacji materialnej uczniów. 

 

6.Monitorowanie frekwencji i ocen. 

 

7.Analiza opinii i orzeczeń. 

 

 

1.Porady i konsultacje. 

 

2.Warsztaty. 

 

3.Wnioski o pogłębioną diagnozę. 

 

 

 



ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły. 

  

3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w 

przedszkolu i szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę 

i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

dziecka/ucznia w życiu przedszkola i  szkoły. 

 

 

 

1.Obserwacje.  

 

2.Rozmowy. 

 

3.Ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

4.Monitorowanie frekwencji. 

 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1. Udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. 

 

 

 

 

2. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

1.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

 

2.Zajęcia Biofeedback. 

 

3.Porady i konsultacje.  

 

4.Warsztaty. 

 

 

 

1.Porady i konsultacje.  

 

2.Warsztaty 

 

Inicjowane formy pomocy 1.Minimalizowanie skutków zaburzeń 

rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 

w środowisku przedszkolnym, szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów. 

 

 

1.Wnioskowanie o objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

 

2.Imprezy środowiskowe: 

1)Pola Nadziei. 

2)Noc Bibliotek połączona z nocowaniem. 

3)Przerwany Marsz 

4)Dyskoteka Andrzejkowa 

5)Mikołajki 



6)Szkolny Dzień Wolontariatu 

7)WOŚP 

8)Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych 

Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży 

1. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki 

uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 

w tym działań mających na celu przeciwdziałanie 

pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych 

z używaniem przez uczniów i wychowanków 

środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych i nowych 

substancji psychoaktywnych.   

1.Program Edukacji Antynikotynowej “Czyste 

powietrze wokół nas” Przedszkole, klasy I-III 

 

2.Program Edukacji Antynikotynowej “Znajdź 

właściwe rozwiązanie” Klasy IV-VIII. 

 

3.Szkolny Tydzień Profilaktyki  

a) Warsztaty profilaktyczne dotyczące szkodliwości 

alkoholu połączone z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy. Klasy I-IV i VII-VIII. 

b) Debata. 

Program z zakresu profilaktyki alkoholowej 

rekomendowany przez PARPA. Klasy V-VI. 

 

4. Gminny Dzień Profilaktyki 

 

Mediacje i interwencje 1. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych 

i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

1. Działania mediacyjne. 

 

2.Działania interwencyjne 

Kształcenie specjalne 1. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży 

objętych kształceniem specjalnym. 

1.WOPFU 

1) Zuzanna Kwiecień kl.Ia 

2)Szymon Chorązki kl.Vb 

 

7. PLAN PRACY LOGOPEDY 

 

Cel Realizacja Sposoby ewaluacji 

Diagnoza 1.Diagnozowanie logopedyczne, w tym 

prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju 

językowego uczniów. 

 

1.Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci 

w wieku przedszkolnym I.Michalak-Widera, 

Katarzyna Węsierska 

 

2.Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży 



 

 

 

2.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych 

dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych, 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu 

określenia ich mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo 

w życiu przedszkola i szkoły. 

 

3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i innych specjalistów w 

rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola i szkoły. 

I.Michalak-Widera 

 

 

1.Ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

2.Rozmowy z uczniami. 

 

3.Obserwacje. 

 

4.Wnioski o pogłębioną diagnozę. 

 

5.Analiza opinii i orzeczeń. 

 

 

 

1. Porady i konsultacje. 

 

2.Warsztaty. 

 

3.Wnioski o pogłębioną diagnozę. 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1.Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów. 

oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli 

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i 

eliminowania jej zaburzeń. 

 

2. Wspieranie nauczycieli  i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Zajęcia logopedyczne. 

  

2.Porady i konsultacje. 

 

 

1.Porady i konsultacje. 

 

2.Warsztaty. 

Profilaktyka 1. Podejmowanie działań profilaktycznych 

zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami 

1. Warsztaty dla rodziców 

 

2.Imprezy środowiskowe: 



uczniów. 

 

 

 

 

1)Noc Bibliotek połączona z nocowaniem. 

2)Przerwany Marsz 

3)Mikołajki 

4)Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

5)Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych 

Kształcenie specjalne 1. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży 

objętych kształceniem specjalnym. 

1.WOPFU 

1)Zuzanna Kwiecień kl.Ia 

2)Szymon Chorązki kl.Vb 

 

8. PLAN PRACY BIBLIOTEKI 
 

1/ PRACA PEDAGOGICZNA 

Cel Realizacja Sposoby ewaluacji 

Udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji. 

 

Gromadzenie, opracowywanie, upowszechnianie i 

udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom,  

rodzicom, nauczycielom i innym czytelnikom. 

Udostępnianie uczniom podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych. Pomoc w 

poszukiwaniu źródeł i doborze literatury. 

Udzielanie informacji bibliotecznych. 

Uwzględnianie wniosków uczniów i nauczycieli w 

zakresie powiększania zbiorów biblioteki. 

Kierowanie czytelników do innych bibliotek. 

analiza  dokumentacji 

 

 

 

Tworzenie warunków do poszukiwania, 

porządkowania  i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 

technologią informacyjną. 

 

Komputeryzacja biblioteki – prowadzenie 

Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej 

- udostępnianie stanowisk komputerowych. 

Edukacja z zakresu cyberbezpieczeństwa – 

organizacja Dni Bezpiecznego Internetu, 

współpraca z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, 

zajęcia z uczniami. 

Wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze 

pozycje książkowe i inne źródła informacji. 

Prenumerata czasopism. 

analiza dokumentacji 

Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u 

uczniów nawyku czytania i uczenia się. 

 

Organizowanie okolicznościowych i tematycznych 

wystawek i gazetek ściennych.   

Organizowanie imprez i akcji czytelniczych, 

konkursów, kiermaszów książkowych (Noc 

analiza dokumentacji 

wyniki konkursów 

 

 



Bibliotek, „Jak nie czytam, jak czytam”, Światowy 

Dzień Książki). 

Organizowanie wycieczek edukacyjnych do 

innych bibliotek i ośrodków kultury 

(Międzynarodowe Targi Książki, Festiwal 

Literatury dla Dzieci). 

Poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

prowadzenie rozmów na temat przeczytanych 

książek, kierowanie indywidualnymi preferencjami 

literackimi uczniów. 

Praca z uczniem zdolnym i z trudnościami 

edukacyjnymi. 

Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej, 

informacyjnej i medialnej. 

Codzienne czytanie dzieciom pt. „Czytelmania” w 

ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Promowanie nowości wydawniczych, organizacja 

kącika ciekawej książki oraz akcji „Bookcrossing”. 

Prowadzenie koła przyjaciół biblioteki. 

 

Organizowanie różnorodnych działań rozwijających 

wrażliwość kulturową i społeczną. 

 

 

 

 

 

 

Udział w życiu szkoły – współorganizowanie 

imprez szkolnych. 

Przygotowywanie gazetek ściennych o treściach 

kulturowo-społecznych. 

Organizowanie wycieczek do różnych ośrodków 

kultury. 

Inspirowanie indywidualnej twórczości uczniów. 

Udział w akcjach charytatywnych – m.in. stała 

współpraca z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. 

analiza dokumentacji 

2/ PRACE BIBLIOTECZNO-TECHNICZNE 

Planowanie i sprawozdawczość. Opracowanie planu pracy biblioteki. 

 Prowadzenie statystyki wypożyczeń. 

 Dokonywanie analizy stanu czytelnictwa. 

 Opracowanie sprawozdań z działalności biblioteki. 

 

analiza  dokumentacji 

Gromadzenie, opracowywanie, selekcja i konserwacja 

zbiorów.  

 

Aktualizacja wykazu lektur, sporządzenie 

aktualnego zapotrzebowania na lektury. 

 Uzupełnianie zbiorów, zakup nowości 

analiza dokumentacji  



wydawniczych i aktualnych lektur. 

 Prenumerata czasopism. 

 Gromadzenie materiałów informacyjnych, 

dydaktycznych, scenariuszy imprez i uroczystości 

dla potrzeb uczniów i nauczycieli. 

 Gromadzenie materiałów pomocnych w 

nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

 Opracowanie biblioteczne zbiorów - klasyfikacja i 

katalogowanie dokumentów. 

 Selekcja książek i podręczników 

zdezaktualizowanych i zniszczonych. 

 Konserwacja księgozbioru - naprawa i oprawa. 

Prowadzenie ewidencji zbiorów, podręczników i 

materiałów ćwiczeniowych. 

Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

Organizacja warsztatu informacyjnego. 

Komputeryzacja procesów bibliotecznych. 

Projektowanie wydatków. 

Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki. 

Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, akcesja 

czasopism. 

Aktualizacja kartoteki czytelników, odnawianie 

napisów informacyjnych w bibliotece, 

udostępnianie regulaminu biblioteki i ICIM. 

Praca w programie MOL NET+. 

Stałe uzupełnianie wyposażenia biblioteki. 

Sporządzanie sprawozdań z pracy biblioteki.  

 

 

 

analiza  dokumentacji 

 

 

 

 

 

9. PLAN PRACY ŚWIETLICY 
 

Cel Realizacja Sposoby ewaluacji 

Zwyczaje i tradycje naszej świetlicy – organizacja pracy świetlicy 

Integracja wychowanków świetlicy; pogłębianie więzi 

koleżeńskiej, sympatii, wzajemnej życzliwości. 

Zapoznanie wychowanków 

z regulaminem świetlicy, stołówki. Zwrócenie uwagi na 

zachowanie higieny podczas spożywania posiłków. 

Zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie dobrych manier 

w codziennych kontaktach. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. 

Zapoznanie z dziećmi i rodzicami. Poznanie przez 

dzieci zasad obowiązujących w świetlicy. 

Zaznajomienie z wyposażeniem sali. Regulamin 

bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce 

szkolnej, toaletach (burza mózgów). Gry i zabawy 

integrujące grupę „Poznajemy się”-zabawy na 

Obserwacja. Wywiad. 

  

  

  

  

  

  



 placu zabaw, „Dokończ słowo”, „Kolory”. 

Pocztówka z wakacji – malowanie farbami. Nauka 

piosenki „Już lato odeszło”. 

„Moje plany, obietnice i życzenia na nowy rok 

szkolny”- pogadanka. 

Zagadki dotyczące różnych miejsc znajdujących 

się w szkole. 

Wierszyki o szkole i o uczniach – zajęcia 

czytelnicze. 

  

  

  

  

  

Wystawa prac w szkolnej świetlicy. 

 

Bezpieczna droga do szkoły 

Czuwanie nad stanem bezpieczeństwa dzieci – 

przypomnienie zasad bezpiecznej drogi do i ze szkoły. 

Utrwalenie znajomości zasad ruchu drogowego i 

motywowanie do ich przestrzegania. 

  

  

Poznanie zasad BHP w świetlicy, szkole oraz w drodze 

do/z autobusu szkolnego. 

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się 

po drogach. Omówienie historyjki obrazkowej. 

Czy znasz znaki drogowe? – zgaduj – zgadula. 

Zapoznanie ze znakami drogowymi 

ostrzegawczymi, informacyjnymi, nakazu 

i zakazu. 

Czystość to zdrowie – praca plastyczna wykonanie 

dowolną techniką. 

Przeprowadzanie zabaw integrujących 

pozwalających lepiej się poznać. Gry 

i zabawy ruchowe na boisku szkolnym. 

Szukanie w zasobach Internetu informacji o 

bezpiecznym poruszaniu się po drogach. 

wykonanie pracy plastycznej. Kolorowanki o 

bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię. 

Wylepianie plasteliną schematów znaków 

drogowych. 

Czystość to zdrowie – praca plastyczna wykonana 

dowolną techniką. 

Jakie dźwięki słyszymy w mieście – zabawa 

dźwiękonaśladowcza. 

Obserwacja. Wywiad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wystawa prac. 

Kultura życia codziennego 

Kształtowanie postaw szacunku dla drugiego człowieka 

poprzez rozwijanie kultury i empatii. 

Poznanie i utrwalenie podstawowych zasad 

dotyczących manier. 

Poznawanie różnic dotyczących dobrych manier w 

Kulturalne ABC: przypomnienie zasad savoir-

vivre. 

Autoreklama – zabawa kreatywna. 

Wycinanie serwetek z kolorowego papieru. Kultura 

życia codziennego – wykonanie gazetki 

  

  

  

  

  



Polsce i innych krajach. tematycznej. 

Przygotowujemy przyjęcie imieninowe – nauka 

nakrywania do stołu. Umiejętność zachowania się 

podczas posiłku. Pogadanka na temat kulturalnego 

zachowania się i wzajemnej życzliwości. Czy znam 

czarodziejskie słowa: proszę, przepraszam, 

dziękuję. 

Ułożenie katalogu dobrych manier Świetliczaka. 

Dobre maniery przy stole – poznanie sztuki 

nakrywania do stołu i zachowywania się podczas 

posiłku. 

Dobre maniery widza, czyli jak zachowywać się w 

teatrze, kinie czy muzeum – scenki rodzajowe. 

Projekt porcelany – malowanie akwarelami. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Konkurs plastyczny 

  

  

  

Kalendarz w życiu człowieka 

Rozbudzanie ciekawości świata, chęci obserwowania i 

badania najbliższego otoczenia. Rozumienie i 

poszanowanie świata roślin i zwierząt. Określanie 

swojego miejsca i związków ze światem przyrody, 

kształtowanie wrażliwości i odpowiedzialności za 

swoje zachowania wobec przyrody. Poznawanie 

zjawisk i obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej, 

służących potrzebom człowieka lub stanowiących 

zagrożenia. Obserwowanie i charakteryzowanie zjawisk 

atmosferycznych, dostosowywanie własnych 

aktywności do panujących warunków pogodowych. 

  

  

  

  

  

  

  

Postanowienia noworoczne – pogadanka. 

„Baśń o 12 miesiącach” H.Ch. Andersena – zajęcia 

czytelnicze. 

Kalendarze świata – prezentacja. 

Noworoczne postanowienia do pracy w grupie – 

spisywanie oczekiwań. 

Zabawy integracyjne. Zabawy w parach. 

Wspólne ozdabianie kart kalendarza do Sali 

świetlicowej – praca grupowa. 

„Sztuczne ognie nad miastem” – prace plastyczne. 

Łamigłówki matematyczne. 

Podróże w czasie – zabawa fabularyzowana. 

Słuchanie wiersza Trudna zagadka D.Wawiłow. 

Szalone liczby- zabawy logiczne. 

Turniej krzyżówkowy w świetlicy. 

 

Nadchodzi wiosna! - zajęcia w terenie. 

Wiosno! Ach to ty! – Układanie własnych 

piosenek. 

 

Urok kwitnących sadów. 

  

  

  

Wystawa kalendarzy. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Wielkanocne ABC. 

Spotkanie ze sztuką 

 Rozwijanie zmysłu estetycznego, wrażliwości i 

spostrzegawczości. 

Kształtowanie umiejętności wyrażenia swoich 

emocjonalnych przeżyć za pomocą środków 

artystycznych. 

Rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych. 

Przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

Rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności 

twórczej. 

Kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów i 

indywidualnej postawy wobec sztuki. 

Kształtowanie umiejętności opracowania 

i ukończenia własnego projektu, połączone z 

przewidywaniem kolejnych czynności oraz radzenia 

sobie z doborem narzędzi, techniki i materiałów. 

Odkrycie przyjemności z wyrażania samego siebie 

poprzez dzieło plastyczne. 

Kontynuacja akcji Korytarz Sztuki: tworzenie prac 

wielkoformatowych w grupach. Poznanie 

twórczości artystów XX wieku: (np. Stanisława 

Ignacego Witkiewicza, Salvadora Dali, itp.). 

Konkursy tematyczne. 

  

Prowadzenie warsztatów plastycznych: 

„Mój pomysł na pejzaż”-malarstwo akwarelowe; 

„Sztuka ludowa”-malowanie wieszaków, 

„Mój Nikifor”-malowanie w stylu sztuki naiwnej; 

„Rzeźba z folii”-tworzenie małych form 

rzeźbiarskich; 

„Lew z masy solnej” – płaskorzeźba; 

„Moje miasto” – wykonanie makiety; 

„Kosmiczne podboje” – konkurs plastyczny z 

nagrodami. 

„Maski weneckie” –wyklejanka z kolorowego 

papieru, ozdabianie cekinami, piórkami; 

„Mały fotograf” – wyklejanka ze starych gazet; 

  

„Lettering” - cykliczne warsztaty z kaligrafii 

i pięknego pisania. 

  

Prowadzenie cyklicznych warsztatów mających na 

celu rozwijanie kompetencji pisarskich i 

rozbudzanie radości z pisania. 

Kontynuacja Kącika Literackiego 

z twórczością Młodych Literatów 

 

Wykonywanie laurek i upominków 

okolicznościowych (Dzień Babci 

i Dziadka, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień 

Matki, Dzień Ojca, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, 

Dzień Zakochanych itp.) 

Wystawa prac. 

Aranżacja korytarza. 

Ekspozycja prac. 

  

  

Wyniki konkursów. Wystawa. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wyniki konkursu. Wystawa. 

  

Stworzenie zeszytu do kaligrafii. Wystawa na 

koniec roku szkolnego. 

  

Prowadzenie 

Dziennika Pięknego Pisania. 

  

  

Stworzenie miejsca z twórczością Młodych 

Literatów. Wystawa 

  

  

  

  

  



  

Wykonywanie w ciągu roku prac plastycznych 

służących dekoracji sali świetlicy, korytarza 

szkolnego, holu głównego. Dbanie o estetykę 

szkoły. 

Muzea- okna na świat. Instytucja muzeum – 

poznanie rodzajów muzeów. Najnowsze muzea – 

wirtualny spacer. Muzeum zabawek – zabawa 

twórcza. 

Zasady zachowania w muzeum – wykonanie 

plakatu. 

Mali architekci – prace plastyczne.  

 

Magia teatru – prezentacja multimedialna. 

Kosmiczne podboje-praca przestrzenna udział w 

konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa. 

  

  

  

  

  

  

  

Dekoracje okolicznościowe. 

  

  

  

   

Wystawa plakatów. 

Dobroczynne Elfy 

Rozwijanie samodzielności, aktywności twórczej oraz 

umiejętności - współdziałania w grupie, słuchania 

opinii innych, wyrażania własnych odczuć. 

rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go 

rzeczywistość. 

Zastosowanie nabytych umiejętności w praktyce oraz 

prezentacja własnych osiągnięć. 

Stosowanie różnych technik zdobienia. 

Na świątecznym rynku – przygotowanie stoiska z 

rękodziełem uczniów. 

Święta w moim domu – rozmowa. 

Pomaganie wzmacnia – udział w akcji. 

Szlachetna paczka – udział w akcji. 

Udział w listopadowej kweście. 

Udział w szkolnym wolontariacie.  

Kulturalne ABC – plansze. 

Dzień składani i łamigłówki – zaproszenie do 

udziału.  

Praca wartością – znaczenie zawodów. 

Obserwacja. Wywiad. 

Stoisko z rękodziełem uczniów. 

Poznajemy kontynenty 

Współpraca z kolegami i koleżankami ze świetlicy. 

Znajomość liczby kontynentów występujących na 

Australia na mapie- rozmowa. 

Rafa koralowa – wirtualna podróż filmowa.  

Obserwacja  



Ziemi. 

Wypowiedzi uczniów na temat różnorodności 

kontynentów występujących na Ziemi. Nauka pisania 

nazw kontynentów Ziemi. Rozmowy o zwyczajach 

dzieci z innych kontynentów świata niż Europa. 

Kangur – praca plastyczna. 

Australijskie abecadło – zabawa dydaktyczna. 

Fauna Australii – recykling w świetlicy. Wesołe 

zabawy ze strusiem.  

„Tropiciele kontynentów Ziemi”  - zabawa. 

Dyskusja na temat różnorodności kontynentów – 

jakie rośliny i zwierzęta są charakterystyczne dla 

danego kontynentu? 

Nazewnictwo kontynentów występujących na 

Ziemi – praca z globusem i mapą geograficzną 

Ziemi. 

Rodzaje oceanów – prezentacja multimedialna. 

Roślinność i zwierzęta oceanów-rozwiązywanie 

krzyżówki obrazkowej.  

Ośmiornica – zabawa twórcza. 

Kraby i ryby – origami z kół.  

Zostań ekobohaterem 

Rozbudzanie świadomości ekologicznej. 

Przygotowanie dzieci do podejmowania świadomych 

działań, by ograniczyć ilość śmieci. 

Wzbogacanie słownictwa o treści ekologicznej. 

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. 

Wdrażanie do zachowania ładu i porządku. 

Zabawa ruchowa „Ekologiczny spacer”. 

Dlaczego coraz trudniej się poruszać? Śmieci 

przeszkadzają. 

Skąd się biorą śmieci? Kto je wytwarza? 

Praca plastyczna „EkoBohater” 

 

Obserwacja. 

Konkurs plastyczny.  

 

 

Sport w naszym życiu 

Przestrzeganie zasad zdrowego trybu życia. 

Dbanie o kondycję fizyczną i prawidłową postawę 

ciała. 

Wskazanie produktów nieodzownych 

w codziennym żywieniu. 

Hartowanie organizmu poprzez zajęcia na świeżym 

powietrzu. 

Udział w Dniu Dziecka – przygotowanie 

stanowisk, plakatów, nagród. 

Cykliczne zajęcia tenisa stołowego. 

W olimpijskim świecie – pogadanka. 

Rozwijamy nasze hobby i zainteresowania. Jakie 

zainteresowania ma 5,6-latek a jakie hobby 10-

latek? 

Czas wolny – jak go pożytecznie wykorzystać? 

Formy spędzania czasu wolnego – burza mózgów. 

Wywiad. 

 

 

Wyniki turnieju tenisa. 

Obserwacja. 

 

 

 

Moja mała i duża Ojczyzna 

Zapoznanie dzieci z pojęciami: ojczyzna, kraj, symbole 

narodowe – rozwijanie postaw patriotycznych. 

Zapoznanie dzieci z nazwą stolicy i najdłuższej rzeki 

Projektowanie plakatu „Polska to moja ojczyzna” – 

technika dowolna. Symbole narodowe – tworzenie 

układanki. Moje miasto częścią Polski – kolaż.  

Wystawa. 



naszego kraju. 

Dlaczego świętujemy 11 listopada?  - głośne czytanie 

wierszy i oglądanie ilustracji tematycznych.  

Konkurs plastyczny.  

Książka – mój przyjaciel. Urodziny Kubusia Puchatka 

Rozbudzanie zainteresowań książką jako źródłem 

wiedzy i radości. Poznawanie twórczości autorów 

książek dziecięcych. Kształtowanie poszanowania dla 

książek. Przybliżenie postaci Kubusia Puchatka 

Pogadanki dotyczące wartości książek sposobów 

jak o nie dbać.  

Zagadki dotyczące literatury dziecięcej.  

Zabawy inspirowane opowieściami o 

mieszkańcach Stumilowego Lasu.  

Czytanie wierszy, baśni, bajek i fragmentów 

książki „Kubuś Puchatek” 

Stworzenie własnej książki lub narysowanie 

komiksu o Stumilowym Lesie i o jego 

mieszkańcach.  

Nauka tworzenia okładek do książek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PLAN PRACY SZKOLNEGO WOLONTARIATU 
 

DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA 

Konkursy i wydarzenia w ramach współpracy z 

Hospicjum św. Łazarza w Krakowie: 

1. Żonkilowy Marsz Nadziei. 

2. Kwesta Listopadowa. 

3. Konkurs plastyczny “Żonkilowy aniołek dla 

chorego” 

4. Pola Nadziei 2020 - kwesta i konkursy. 

5. “Szkolne Kluby Przyjaciół Żonkila dla Chorych w 

Hospicjum” - z wieczornicą w hospicjum. 

6. “Zakręceni dla Hospicjum” – zbiórka zakrętek. 

 

 

Wrzesień 

listopad 

grudzień 

 

marzec-maj 

kwiecień 

 

cały rok 

 

 

s. Byrtek 

 

 

 

M. Kotwica 

A.Byrtek 

 

M. Kotwica 

 

 



Góra Grosza listopad/grudzień J.Mikuliszyn, A. Gałka 

Grudniowa Niespodzianka listopad/grudzień A.Raszewska, J.Nowak, I.Dudek 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia A. Byrtek 

A. Milewska-Grojec 

A. Szczypkowska 

Ż. Matacz 

Rozprowadzanie kartek świątecznych dla 

potrzebujących 

grudzień A. Byrtek 

M. Kotwica 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy styczeń A. Milewska-Grojec 

A. Szczypkowska 

Ż. Matacz 

A. Byrtek 

Rozprowadzanie kartek świątecznych dla 

potrzebujących 

marzec A. Byrtek 

M. Kotwica 

 

 Akcja „Dobre życzenia” grudzień M. Kotwica 

I. Skowrońska 

Kolędnicy Misyjni styczeń M.Kotwica 

s. Elżbieta Rozpondek 

 

 

11. DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE 
 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne (SKS) Agnieszka Raszewska 

Wycieczki rowerowe (wrzesień, maj i czerwiec) Agnieszka Raszewska 

Opieka nad dziećmi na basenie.  Jadwiga Kapołka, Ewa Nowotarska ,Anna Pyzioł, Jolanta 

Then,  

Ognisko misyjne.  s. Elżbieta Rozpondek 

Cheerleaderki Agnieszka Raszewska 

Koło fotograficzne „Mgnienie oka” Jadwiga Kapołka 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Jadwiga Kapołka Żaneta Matacz, Ewa Nowotarska, 

Katarzyna Popieluch, Anna Pyzioł, Katarzyna Sądowicz, 

Katarzyna Słomian, Jolanta Then.  

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Agnieszka Grojec 

Zajęcia logopedyczne Agnieszka Szczypkowska 

Zajęcia z j.angielskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych(kółko) Katarzyna Słomian 



Zajęcia z plastyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych(kółko) i Warsztaty plastyczne Jolanta Nowak 

Moja ścieżka kariery Iwona Turnau 

Program edukacyjno-terapeutyczny “Ortograffiti” Agata Byrtek 

„Po lekcjach – z kulturą i rozrywką” Agata Byrtek 

Zajęcia rozwijające kreatywność                                                                                                                                            Jadwiga Kapołka, Żaneta Matacz, E.Nowotarska, Anna 

Pyzioł, Agnieszka Raszewska, Janusz Rudek, Jolanta Then 

Język polski z obcokrajowcem Żaneta Matacz 

Szkolne Koło Szachowe Krzysztof Marszałek 

 


