
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  PRACY  SZKOŁY 

 rok szkolny  2013/2014 
 

 

 

 

 



Cel  Zadania Termin Osoba 

odpowiedzialna 

 

Wzmocnienie 

pozytywnego 

wizerunku szkoły 

w środowisku 

lokalnym przez 

upowszechnienie 

jej osiągnięć  

i rozszerzenie 

oferty edukacyjnej. 

Systematyczne prowadzenie strony internetowej – zespół redagujący Cały rok E. Jasiak 

Gromadzenie artykułów prasowych Cały rok E. Jasiak 

Realizacja programu „Przyjaciele”  Cały rok M. Sautycz 

Organizacja konkursów, zawodów,  imprez  gminnych i powiatowych: 

-  Żywa lekcja historii w Granicznej Wsi  

-  Gminne indywidualne biegi przełajowe 

-  Jasełka i Wigilia 

-  Dzień Babci i Dziadka  

-  Kartka z mojej miejscowości 

-  Dzień Matki 

-  Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji Zygmunta Bukowskiego. 

 

IX 

X/ X1 

XII,I 

 I 

IV 

V 

V 

 

K Kozak 

M. Gemborys 

M. Jankowska 

A. Kalinowska 

E. Jasiak 

A. Kalinowska 

Zespół PATRON 

Udział uczniów w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach Wg harmonogramu Nauczyciel 

przygotowujący 

Obchody Dnia Patrona  -  Wieczór Poezji V K. Kozak 

Festyn z okazji Dnia Dziecka VI Rada Rodziców 

Msza Papieska 

Ołtarz Boże Ciało 

IV 

V 

K. Kozak 

Organizacja – Dnia Otwartego Szkoły III K. Kozak 

 

Tworzenie 

warunków  

do pełnego, 

indywidualnego 

rozwoju 

 każdego ucznia 

 zgodnie  z jego    

możliwościami  

Diagnoza uczniów: 

- oddziału przedszkolnego 

- klasy III 

- klasy V 

- klasa VI 

 

 

 

 

 

IV  

III / V  

V  

XI, IV  

 

 

 

M. Kopycka 

E. Armatowska 

M. Brembor 

E. Jasiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie planu działań podnoszących efektywność  nauczania w oparciu o  wyniki 

sprawdzianu po szkole podstawowej 

IX  A. Tysler 

Organizacja i udział uczniów w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych i innych Wg harmonogramu 

Cały rok 

Nauczyciele 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne, rozwijających 

uzdolnienia i zainteresowania uczniów   

Zgodnie z przydziałem 

Cały rok 

Nauczyciele 



Cel  Zadania Termin Osoba 

odpowiedzialna 

i potrzebami. Organizacja uroczystości, apeli, przedstawień szkolnych, koncertów Wg harmonogramu 

Cały rok 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

Organizacja wycieczek szkolnych, rajdów  wg klasowych programów wychowawczych Zgodnie z planami 

wychowawczymi klas 

Wychowawcy 

Udział uczniów w pracach  organizacji i realizowanych projektach 

 

Wg harmonogramu 

Cały rok 

Wychowawcy 

Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Cały rok Nauczyciele 

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej Cały rok E. Jasiak 

Doskonalenie zawodowe rady pedagogicznej Cały rok K. Kozak 

Nauczyciele 

Indywidualizacja pracy z uczniem w toku lekcyjnym, m. in. przez dobór programu nauczania, 

podręczników, lektur,  metod i form prowadzonych zajęć 

Cały rok Nauczyciele 

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej Cały rok M. Sautycz 

M. Dąbrowska 

A. Neumuller 

 

Zapewnienie 

uczniom  

i pracownikom 

zdrowych, 

bezpiecznych  

i higienicznych 

warunków podczas 

pobytu w szkole. 

Akademia Bezpiecznego Puchatka – wdrażanie uczniów kl. I i ich rodziców do bezpiecznego 

spędzania czasu w szkole, w domu i na dworze – udział klasy w programie edukacyjnym 

Cały rok A.Neumuller 

Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego dla uczniów klasy IV – bezpiecznie na 

drodze 

IX – VI E. Jasiak 

Bezpieczeństwo w sieci - organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu II  E. Jasiak 

Przeprowadzenie godzin wychowawczych na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego – 

zajęcia z wychowawcą  

Cały rok Wychowawcy  

Przeprowadzanie apeli porządkowych i zajęć z wychowawcą -  dotyczących bezpiecznego 

spędzania czasu, bezpiecznych ferii, wakacji i przerw świątecznych   

Zgodnie z organizacją 

roku 

K. Kozak 

Wychowawcy 

Szkolenia pracowników w zakresie B H P  Wg potrzeb K. Kozak 



Cel  Zadania Termin Osoba 

odpowiedzialna 

Zakup sprzętu i wyposażenia klas (ławki krzesła itp.) dostosowanego do potrzeb uczniów       

– z atestem 

Wg potrzeb K. Kozak 

Przeprowadzanie alarmów przeciwpożarowych, w miarę możliwości z udziałem straży 

pożarnej 

X/ V K. Kozak 

Prace remontowe Wg potrzeb K. Kozak 

Przegląd dokonany przez  Społecznego Inspektora Pracy w zakresie BHP obiektów szkolnych VIII K. Kozak 

Inspektor SIP 

Plan lekcji, przerw i dyżurów – zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej IX  K. Kozak 

Przestrzeganie przez nauczyciel procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom – na terenie szkoły i poza nią 

Cały rok K. Kozak 

Nauczyciele 

Zapoznanie i przestrzeganie przez uczniów regulaminów: 

- korzystania z pracowni, 

- pobytu na hali sportowej, 

- zachowania w autobusie i na przystankach 

IX  K. Kozak 

Nauczyciele 

Zapewnienie opieki na odcinku – „autobus – szkoła” i szkoła – autobus”  

oraz w autobusie 

Cały rok Wychowawcy 

Prace porządkowe na terenach należących do szkoły Cały rok W. Kosikowski 

 

Wzmocnienie 

funkcji 

opiekuńczej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

Rozpoznawanie bieżącej sytuacji materialnej wychowanków: 

- informowanie i pomoc przy staraniach o stypendium socjalne, 

- wyprawka szkolna 

 

IX 

IX 

 

Wychowawcy  

M. Sautycz 

Typowanie uczniów do dożywiania IX /  I K. Kozak 

Pozyskiwanie podręczników,  zeszytów od sponsorów Cały rok Wychowawcy klas 

Pozyskiwanie środków spożywczych, odzieży, chemii gospodarczej dla rodzin najuboższych 

– realizacja programu „Przyjaciele”, współpraca z Fundacją „Pan Władek”  

Cały rok M. Sautycz 

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej Cały rok M. Sautycz 

 



Cel  Zadania Termin Osoba 

odpowiedzialna 

Działalność świetlicy szkolnej  Cały rok M. Jankowska 

Zorganizowanie bezpiecznego przyprowadzania i odprowadzania dzieci dojeżdżających do 

autobusu 

Cały rok Woźna 

Rzetelne prowadzenie dyżurów nauczycielskich podczas przerw Cały rok Nauczyciele dyżurujący  

Przeprowadzanie  apeli poświęconych bezpiecznej drodze do szkoły, bezpiecznych zabaw  na 

świeżym powietrzu 

Cały rok K. Kozak 

Nauczyciele 

Dokonywanie okresowej oceny  funkcji opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem realizacji zasad 

bezpieczeństwa i higieny 

Cały rok K. Kozak 

 

Kształcenie postaw 

prozdrowotnych. 

 

 

 
 

Realizujemy harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki: 

- „Owoce w szkole” 

- „Mleko w szkole” 

- „Szkoła bez przemocy” 

- Bezpieczna jazda  - „Moje pierwsze prawo jazdy” 

- „Czyste powietrze”  (oddziały przedszkolne) 

 

- „Znajdź inne rozwiązanie” – kl. IV 

- „Nie pal przy mnie, proszę” – kl. I 

 

Cały rok 

Cały rok 

Cały rok 

Cały rok 

Cały rok 

Cały rok 

 

Cały rok  

Cały rok 

 

M. Jankowska 

M. Sautycz 

M .Sautycz 

M. Sautycz 

E. Jasiak  

M. Kopycka 

E. Armatowska 

M. Sautycz 

M. Sautycz 

Realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować” IV M. Jankowska 

M. Sautycz 

 
Przeprowadzenie lekcji  propagujących zdrowy tryb życia  Cały rok Wychowawcy klas 

Poszerzenie wiedzy o zdrowiu, poprzez spotkania z pielęgniarką i lekarzem X/IV M. Jankowska 

 

 

 

 

 

 

 

 


