
PLAN PRACY 

ZESPOŁU SZKOLNO–PRZEDSZKOLNEGO W BALICACH 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

 

 

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.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.). 

 

 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.  

 

 

 

1 września 2020 r. 

 

 

23 grudnia 2020 r. 

– 31 grudnia 2020 r. 

 

15 lutego 2021 r.  

– 28 lutego 2021 r. 

 

1 – 6 kwietnia 2021 r. 

 

język polski – 25 maja 2021 r. 

(wtorek) – godz. 9:00 

matematyka – 26 maja 2021 r. 

(środa) – godz. 9:00  

język obcy nowożytny – 27 maja 

2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 

www.cke.gov.pl/egzamin-

osmoklasisty 

 

25 czerwca 2021 r. 

 

 

26 czerwca 2021 

– 31 sierpnia 2021 r. 

Dyrektor 

http://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty
http://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty


 

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 Dorota Majewska 

4. Przewodniczenie zespołowi samokształceniowemu 

klas I–III 

cały rok Anna Pyzioł  

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

6. Opiekun małego samorządu cały rok Anna Pyzioł 

7. Opiekun samorządu uczniowskiego cały rok Krzysztof Marszałek 

8. Lider WDN cały rok Agnieszka Kurowska 

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, Jolanta Then 

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

12. Komisja statutowa wg potrzeb Agata Byrtek, Agnieszka Milewska-Grojec, Anna Ogorzałek, Żaneta 

Matacz 

13. Rejestr konkursów cały rok s. Elżbieta Rozpondek 

14. Prowadzenie strony internetowej zespołu cały rok Monika Kotwica 

15. Oprawa plastyczna imprez szkolnych 

16. Oprawa muzyczna imprez szkolnych 

17. Oprawa patriotycznych imprez szkolnych 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

Marta Cyganik 

Małgorzata Jastrzębska 

Anna Gałka 

18. Opieka nad salą informatyczną i sprzętem 

multimedialnym 

cały rok Katarzyna Sądowicz, Grzegorz Wróbel, Marek Zaprzelski 

19. Opieka nad infrastrukturą sportową cały rok Agnieszka Raszewska 

20. Opieka nad placem zabaw cały rok Jolanta Mikuliszyn 

21. Opieka nad ogródkiem przedszkolnym cały rok Dorota Majewska 

22. Czynności  administracyjne przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych 

cały rok Ilona Dudek 

23. Organizacja zajęć na basenie cały rok Agnieszka Kurowska 

24. Plan pracy zespołu wrzesień 2020 Anna Gałka 



23. Społeczny inspektor pracy cały rok Piotr Jawień 

24. Zespół uzgodnień ds. pomocy socjalnej pracownikom wg potrzeb Piotr Jawień, Andrzej Wszołek 

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

26. Koordynacja Programu dla szkół cały rok Jadwiga Kapołka 

   

27. Prowadzenie Facebook’a cały rok Ilona Dudek 

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

29. Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego wrzesień 2020 Iwona Skowrońska 

30. Koordynator ds. wolontariatu cały rok Agata Byrtek  

31. Koordynator ds . wizerunku cały rok Iwona Skowrońska  

32. Koordynator ds. przygotowań do egzaminu 

ósmoklasisty 

33. Koordynator ds. rekrutacji 

Koordynator ds. wsparcia społeczności szkolnej w 

związku z COVID - 19 

cały rok 

 

cały rok 

cały rok 

Ewa Ciszyńska 

 

Bogumiła Wąchal 

Agnieszka Milewska-Grojec 

34.Administrator dziennika elektronicznego Librus 

35. Administrator G Suite 

cały rok 

cały rok 

Monika Kotwica, Karolina Kielian 

Ewa Ciszyńska, Monika Kotwica 

36. Współpraca zagraniczna cały rok Agnieszka Raszewska, Katarzyna Słomian, Beata Ćmielewska - Skorus 

   

37. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

38. Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej 

39. Opieka nad salą chemiczno-fizyczną  

40.Opieka nad salą historyczną 

41.Opieka nad salą językową 

42.Opieka nad salą językowo-matematyczną 

43.Opieka nad salą katechetyczną 

44.Opieka nad salą przyrodniczą 

45.Program „Ratujemy i uczymy ratować” 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

Iwona Turnau 

Ewa Nowotarska 

Anna Mikrut, Marek Zaprzelski, Iwona Skowrońska 

Ewa Ciszyńska, Joanna Tenerowicz 

Żaneta Matacz, Beata Ćmielewska – Skorus 

Katarzyna Słomian, Anna Ogorzałek 

Karolina Kielian, Elżbieta Rozpondek 

Piotr Jawień,  Krzysztof Marszałek 

Dorota Majewska, Jadwiga Kapołka 

 

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 2021. 

styczeń Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej 

Przedstawienie przez dyrektora ogólnych wniosków 

wynikających ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego w I okresie roku szkolnego 2020/2021. 

Sprawy różne. 

 

 

luty Podsumowujące zebranie rady pedagogicznej 

Przedstawienie informacji nt. przygotowania przez 

oddziały przedszkolne dzieci do kształcenia w kl. I (losy 

absolwentów). 

Przedstawienie projektu arkusza organizacji na rok 

szkolny 2021/2022. 

Sprawy różne. 

kwiecień Zebranie rady pedagogicznej 

Zatwierdzenie szkolnego zestawu podręczników na rok 

szkolny 2021/2022. 

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 2020/2021. 

Sprawy różne. 

sierpień Podsumowujące zebranie rady pedagogicznej 

Wynikające z potrzeb. 

 

09. 2020 r. - 06. 2021 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, - sprawozdania nauczycieli odbywających awans oraz 

ich opiekunów 



- omawianie wydarzeń szkolnych, przekazywanie 

informacji zwrotnych, pomoc merytoryczna i 

metodyczna w zakresie nauczanego przedmiotu 

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 

2020/21 

monitoring sprawozdanie WDN 

 

2. PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Cel 

 

 

Realizacja Sposoby Ewaluacji 

   

1. Wychowanie patriotyczne - zorganizowanie konkursu plastycznego „Nasza 

piękna ojczyzna 

 

- nauka pieśni patriotycznych w poszczególnych 

grupach – nagranie śpiewu dzieci 

 

- realizacja scenariuszy mających na celu 

kształtowanie postaw i wychowania dzieci do 

wartości  

- wyniki konkursu 



 

 

- zorganizowanie „Dnia Dobrego Słowa” oraz 

„Dnia Uśmiechu” w przedszkolu; 

 

2. Podniesienie jakości edukacji przyrodniczej - udział w programie: „Zostań Kubusiowym 

Przyjacielem Natury”; 

 

- udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury” (Zmisiowany eko - kalendarz, Misiowe 

laboratorium czterech żywiołów) 

- cykl zajęć przyrodniczo – eksperymentalnych w 

ogródku doświadczeń; 

 

 

   

3. Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w 

przedszkolu 

- realizacja scenariuszy dotyczących bezpiecznych 

zachowań dzieci; 

 

- zorganizowanie konkursu plastycznego na temat 

bezpieczeństwa; 

 

 

- obserwacja zachowań dzieci; 

 

- wyniki konkursu 

   

4. Rozbudzanie u dzieci kreatywności - udział dzieci konkursach zewnętrznych 

ogólnopolskich i gminnych 

 

- udział dzieci w konkursach wewnętrznych 

 

muzyczno – rytmicznych 

 

 

- obserwacja zachowań dzieci 

5. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie 

kompetencji czytelniczych wśród dzieci w 

przedszkolu 

- udział w ogólnopolskim programie „Cała Polska 

czyta dzieciom - czytające przedszkole”; 

 

- udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury (Książki dzieciństwa) 

 

- wyniki konkursu 



- zachęcanie rodziców do codziennego czytania 

dzieciom; 

 

- utworzenie w sali Kącika Czytelniczego z 

literaturą dziecięcą; 

 

- zorganizowanie konkursu plastycznego na temat 

ulubionej postaci z książki  

6. Współpraca z rodzicami - bieżące informowanie rodziców o postępach i 

trudnościach dzieci; 

 

- zajęcia otwarte (jeśli będzie możliwość) 

 

- imprezy integracyjne (w miarę możliwości) 

 

- indywidualne  

 

7. Cyfrowy rozwój w nauczaniu dzieci - korzystanie z multimedialnych programów,  

- korzystanie z komputera podczas zajęć 

dydaktycznych i dodatkowych 

- zakupienie telewizora cyfrowego i wykorzystanie 

go podczas zajęć dydaktycznych i dodatkowych. 

 

 

  

3. PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI KLAS I - III 

 

Zadanie: Sposób realizacji:  Sposoby ewaluacji: 

1.Zorganizowanie pracy zespołu 

samokształceniowego w roku szkolnym 2020/2021 

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 

2. moje zainteresowania 

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

członkami rodzin. Prezentujących swój zawód, 

zainteresowania, czy pasje. 

Wystawki prac dzieci, informacje na stronie www, fb , 

wyniki konkursów. 

 

  



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 wystrój 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 

2020/2021 

- zaplanowanie zadań zespołu przeznaczonych do 

realizacji w roku szkolnym 2020/2021, 

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 i podnoszenie efektywności nauczania 

- omawianie zagadnień, z opanowaniem których 

uczniowie mają problem 

- wymiana materiałów i informacji uzyskanych na 

kursach i konferencjach, wymiana doświadczeń 

Analiza zapisów w dzienniku elektronicznym 



- dbałość o atrakcyjność prowadzonych zajęć 

edukacyjnych, korzystanie z nowoczesnych 

środków dydaktycznych, stosowanie atrakcyjnych 

metod nauczania, realizacja programu Aktywna 

Tablica 

- rozwijanie zainteresowań uczniów 

- pozyskiwanie różnorodnych 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 

- organizacja imprez środowiskowych 

Integracja zespołów klasowych, zdjęcia, wrażenia z 

wycieczek 



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  

 

 

 

Integrowanie uczniów klas I-III w ramach 

działalności MS. 

 

 

 

 

 

 

 Przedstawienie planu działania M. S. 

 Wybór Rady Małego Samorządu. 

 Organizowanie comiesięcznych apeli 

 Dbałość o ład i estetykę klas -  całoroczny 

konkurs „Zasady i obowiązki znamy, o 

porządek i ład w klasie dbamy.” 

* październik – „Krajobraz w kolorach jesieni” 

* listopad – „Piękna Nasza Polska Cała” 

* grudzień – „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” 

* styczeń - „Zima z literą „B” – biała, bałwankowa 

i bezpieczna” 

*kwiecień – „ Nasza Ziemia jest piękna, dbajmy o 

nią” 

 *maj –„Polska moim domem – z symbolami 

narodowymi w tle” 

* czerwiec – „Wakacje na horyzoncie”   

 Zorganizowanie imprez dla uczniów klas I 

– III:  

- wybory  Chłopaka na medal 

- wybory Dziewczyny na medal 

- andrzejkowe wróżby 

-  mikołajki 

- Zabawa karnawałowa 

- Dzień czerwony jak miłość - Poczta 

Walentynkowa. 

 Udział uczniów klas I-III w Ogólnopolskim 

Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do 

 

- 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 styczniu, w kwietniu, w 

maju. 

- obserwacja zaangażowania i wywiązywania się z 

propozycji realizacji dni tematycznych 

 

 



twarzy” – wspólna realizacja założeń 

projektu.  

 Obchody dni tematycznych : 

  Powitanie : 

 Jesieni -  „ Witamy jesień w 

kolorach czerwieni i pomarańczy”.  

 Zimy  - „ Witamy zimę na biało i na 

niebiesko” . 

 Wiosny - Witamy wiosnę na 

zielono”.  

 Lata „ Witamy lato na żółto” 

 Światowy Dzień Uśmiechu – wybór 

klasowego „Śmieszka” 

 Dzień Edukacji Narodowej – portret 

mojej Pani –  

 Międzynarodowy Dzień Praw 

dziecka  

 Dzień Puzzli 

 Światowy Dzień Zespołu Downa 

 Światowy Dzień Ziemi 

 Dzień dziecka 

 Dzień savoir vivre 

 

 

Motywowanie uczniów do aktywnego udziału w 

konkursach szkolnych, gminnych i ogólnopolskich  

 Konkursy : 

- plastyczny „Co Pani Jesień w koszu niesie?” – 

praca w formacie A4 malowana farbami.  

-  plastyczny – ozdoba bożonarodzeniowa – 

technika dowolna; 

-  plastyczny – koszyczek; wielkanocny – technika 

dowolna; 

- plastyczny – „Teatr lalek” – wykonanie dowolną 

techniką pacynek, kukiełek, marionetek w ramach 

Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z 

kulturą mi do twarzy” 

-muzyczny - „Piosenka jest dobra na wszystko ” na 

wiosenną nutę – w ramach Ogólnopolskiego 

Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” 

 

- wyniki konkursów, 

- udział uczniów w kolejnych etapach konkursów 

międzyszkolnych , 

- bieżąca punktacja klas wynikająca z „mini- 

rywalizacji” pomiędzy klasami. 



-plastyczny - „Miasto z pocztówki” w ramach 

udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym 

„Z kultura mi do twarzy”, zaprojektowanie znaczka 

pocztowego ze swojej miejscowości 

-ekologiczny –„Wesołe śmieci” rzeźba z odpadów 

 Przeprowadzenie szkolnych etapów 

gminnych konkursów: 

- „Mistrz ortografii” 

- „Mały rachmistrz” 

- „Znawca przyrody” 

 Konkursy międzyklasowe: 

- mini rywalizacja poszczególnych klas w 

zabawach, imprezach i akcjach organizowanych 

przez nauczycieli klas I – III 

 Hasło powitalne 

 Logo klasy 

 Eko hasło 

 Układ taneczny do muzyki 

klasycznej w ramach 

Ogólnopolskiego Projektu 

Edukacyjnego „Z kulturą mi do 

twarzy” 

 Dzień teatru – „Dawno, dawno 

temu…wspólne stworzenie 

opowiadania w ramach 

Ogólnopolskiego Projektu 

Edukacyjnego „Z kulturą mi do 

twarzy” 



 

Dbanie o zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w 

szkole i poza nią 

 Całoroczny konkurs „Mistrz zachowania na 

przerwie” 

 Zorganizowanie dnia „Ratujemy i uczymy 

ratować”  

 Konkurs plastyczny „Bezpiecznie i ciepło 

zimą”  

 

 

- comiesięczne wybory „Mistrza zachowania na 

przerwie”, 

- wyniki konkursów 

 

Kształtowanie postaw patriotycznych oraz 

przynależności narodowej i regionalnej 

 

 

 Konkurs na najładniejszy kącik w klasach – 

„Piękna Nasza Polska Cała” 

 Konkurs na najładniejszy kącik w klasach 

„Polska moim domem – z symbolami 

narodowymi w tle” 

 Udział uczniów w konkursie „Miasto z 

pocztówki” w ramach udziału w 

Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z 

kultura mi do twarzy”. 

 „Pejzaże Polski”- wystawa prac uczniów w 

ramach Ogólnopolskiego Projektu 

Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” 

●  

 

 

dekoracja patriotyczna w klasach 

 

 

 

 

 

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. Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w 

nowym roku szkolnym (wrzesień) 

 

Wybór samorządów klasowych. 

Uruchomienie działalności Samorządu 

Uczniowskiego. 



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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej (październik) 

 

 

 

Święto Niepodległości (listopad) 

 

 

Ogólnopolski  Dzień Praw Dziecka (listopad) 

 

Szlachetna paczka (grudzień) 

 

 

Boże Narodzenie (grudzień) 

 

 

 

Bezpieczeństwo podczas ferii (styczeń) 

 

 

Walentynki (luty) 

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu (luty) 

 

 

Dzień Kobiet (marzec) 

 

 

 

Pierwszy dzień wiosny (marzec) 

 

Wielkanoc (kwiecień) 

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. 

 

Aktualizacja gazetki szkolnej. 

Pomoc Samorządu Uczniowskiego w organizacji 

obchodów Święta Niepodległości. 

 

Tworzenie katalogu praw i obowiązków ucznia. 

Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach 

Dziecka (aktualizacja gazetki szkolnej). 

Stworzenie przez Samorząd Uczniowski plakatu 

informacyjnego oraz ulotki, która zachęci uczniów do 

wzięcia udziału w szczytnym celu. 

 

Przeprowadzenie konkursu na najładniejszą gazetkę 

bożonarodzeniową.   

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 z 

okazji Walentynek.  

 

Przygotowanie przez Samorząd Uczniowski ulotek 

mających na celu zwrócenie uwagi na kwestię 

bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. 



 

Światowy Dzień Książki (kwiecień) 

 

Majowe Święta (maj) 

 

 

Pożegnanie klas VIII  

Podsumowanie całorocznej pracy szkolnej 

(czerwiec) 

 

 

Cały rok: 

▪ spotkania Samorządu Uczniowskiego, 

▪ akcja zakrętki, 

▪ udział w uroczystościach szkolnych, 

▪ współdziałanie z władzami szkolnymi i 

wychowawcami klas, 

▪ praca na rzecz szkoły. 

 

Wręczenie drobnych upominków paniom pracującym 

w szkole. 

Przeprowadzenie wyborów na najmilszą dziewczynę 

w szkole. 

Aktualizacja gazetki szkolnej. 

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. 

 

Pomoc w przygotowaniu Dnia Sportu/Dziecka.  

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w 

roku szkolnym 2020/21. 

Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu 

Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/21.  

Opracowanie wniosków do pracy na następny rok 

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 

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. 

 



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 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

1.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

 

2.Zajęcia Biofeedback. 

 

3.Porady i konsultacje.  

 

4.Warsztaty. 

 

 



 

 

2. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

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.IIa 

2)Szymon Chorązki kl.VIb 

 

7. PLAN PRACY LOGOPEDY 

 

Cel Realizacja Sposoby ewaluacji 

 

Przeprowadzenie badań przesiewowych. 

Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci 

i uczniów. 

Podejmowanie działań profilaktycznych. 

Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych 

specjalistów. 

1.Diagnozowanie logopedyczne, w tym 

prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego 

uczniów. 

 

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. Wszystkie dzieci z 

oddziałów R1,R2,R3 oraz wszyscy uczniowie 

klasy pierwszej, a także uczniowie klas starszych 

zgłoszeni do diagnozy przez Rodziców. 

 

3. 1.Indywidualne spotkania z rodzicami. 

4. Prowadzenie prelekcji podczas  zebrań z 

rodzicami. 

5. Prowadzenie Kącików logopedycznych. 

6.Organizacja szkolnych obchodów 

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 

1.Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w 

wieku przedszkolnym I.Michalak-Widera, Katarzyna 

Węsierska 

 

2.Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży 

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. 



7.Współorganizowanie szkolnych i 

międzyszkolnych akcji propagujących piękno 

języka ojczystego. 

 

 

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 

uczniów. 

 

 

 

 

1. Warsztaty dla rodziców 

 

2.Imprezy środowiskowe: 

1)Noc Bibliotek połączona z nocowaniem. 

2)Przerwany Marsz 

3)Mikołajki 

4)Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

5)Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych 

Kształcenie specjalne Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży 

objętych kształceniem specjalnym. 

1.WOPFU 

1) kl.IIa 

2) kl.VIb 

 

 

 

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.  Agnieszka Kurowska 

Ognisko misyjne.  s. Elżbieta Rozpondek 

Cheerleaderki Agnieszka Raszewska 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Beata Ćmielewska  - Skorus,  Jadwiga Kapołka, Agnieszka 

Kurowska, Żaneta Matacz, Anna Ogorzałek, Ewa 

Nowotarska, Anna Pyzioł, Iwona Skowrońska, Katarzyna 

Słomian  



Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Agnieszka Milewska - Grojec, Jolanta Then 

Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych Marta Cyganik, Anna Ogorzałek, Agnieszka Raszewska, 

Katarzyna Sądowicz, Iwona Skowrońska, Katarzyna Słomian 

Moja ścieżka kariery Iwona Turnau 

Program edukacyjno-terapeutyczny “Ortograffiti”                                                                                                                                              Agata Byrtek 

“Po lekcjach - z kulturą i rozrywką” Agata Byrtek 

Zajęcia rozwijające kreatywność Ewa Ciszyńska, Jadwiga Kapołka Agnieszka Kurowska,  Ewa 

Nowotarska, Anna Ogorzałek, Anna Pyzioł, Agnieszka 

Raszewska, Katarzyna Sądowicz  

Język polski z obcokrajowcem Żaneta Matacz 

Zajęcia logopedyczne Agnieszka Szczypkowska 

 


