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Obszar organizacyjny 

Podział na półro-
cza 

I półrocze  1.09.2015 – 22.12.2015 r. 

II półrocze 4.01.2016 – 24.06.2016 r. 

Zatwierdzono 
256.08.2015 r. 

Rada Pedagogiczna 

Planowanie 1. Opracowanie szczegółowych działań na 
cały rok (w ramach WSDN). 

2. Organizacja próbnego i głównego spraw-
dzianu kompetencji w klasach VI 

 
Rada Pedagogiczna 
 
Dyrektor ds. szkoły 
podstawowej 

Kadra 
Zatrudnienie nowych nauczycieli z wyższym 
wykształceniem i odpowiednimi kwalifikacjami. 

 
Dyrektor ZSO 

Dokumentacja 
szkoły 

1. Opracowanie rozkładów i planów naucza-
nia poszczególnych przedmiotów zgodnie 
ze standardami wymagań i podstawą pro-
gramową. 

2. Opracowanie programów wychowawczych 
do poszczególnych klas. 

3. Opracowanie szkolnego zestawu podręcz-
ników do poszczególnych klas. 

4. Opracowanie szkolnego zestawu progra-
mów nauczania. 

5. Opracowanie przedmiotowych kryteriów 
oceniania. 

6. Opracowanie planu pracy świetlicy szkol-
nej. 

Wrzesień 2015 Nauczyciele przed-
miotów 
 
 
Wychowawcy 
 

Dyrektor ds. szkoły 
podstawowej 
 
 
 
 
Nauczyciele przed-
miotów 
Kierownik świetlicy 

Organizacja na-
uczania 

1. Organizacja siatki godzin oraz przydziału 
czynności dodatkowych. 

2. Opracowanie harmonogramu dyżurów 
nauczycieli. 

3. Opracowanie grafiku zajęć pozalekcyjnych. 

4. Organizacja dowozu uczniów. 

5. Opracowanie harmonogramu wycieczek 
szkolnych. 

6. Opracowanie harmonogramu uroczystości 
szkolnych. 

Wrzesień 2015 Dyrektor  
 

B. Sprycha  
          
 

Dyrektor ds. SP 

Kierownik świetlicy 

M. Pajączek 
 D. Karczewska  

E. Ciechomska 
E. Głowala 

Działania w ra-
mach rady peda-
gogicznej 

1. Spotkania rady pedagogicznej 4-5 razy w 
półroczu. 

2. Spotkania w ramach WDN 3 razy w roku. 

3. Praca w ramach zespołów międzyprzed-
miotowych i bloków. 

4. Praca w ramach zespołu wychowawczego. 

Wg harmono-
gramu 

Wszyscy nauczycie-
le i wychowawcy 

Organizacja nad-
zoru pedagogicz-
nego 

1. Nadzór pedagogiczny prowadzony przez 
dyrektora za pomocą hospitacji diagnozują-
cej. 

2. Monitorowanie pracy szkoły. 

Wg harmono-
gramu 

Dyrektor ZSO 

Dyrektor ds. szkoły 
podstawowej 
 

Spotkania z ro-
dzicami 

1. Zebrania z rodzicami 2 – 3 razy w półroczu. 

2. Dni otwarte – pierwsza środa miesiąca. 

Wg harmono-
gramu 

Wszyscy nauczycie-
le 
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Organizacja zajęć 
z wychowania 
fizycznego 

1. Zajęcia pozalekcyjne w ramach SKS. 

2. Grafik zajęć pozalekcyjnych. 

3. Zajęcia na basenie dla uczniów klas trzecich 
i piątych. 

Cały rok Nauczyciele WF 
 
 
Wychowawcy klas 
trzecich, nauczyciele 
WF 

Promocja szkoły 1. Uaktualnianie strony internetowej SP. 

2. Udział Pocztu Sztandarowego w uroczysto-
ściach pozaszkolnych. 

3. Organizacja imprez promujących szkołę. 

4. Prezentacja i umieszczenie materiałów 
informacyjnych o ofercie edukacyjnej oraz 
podejmowanych działaniach i osiągnięciach 
na stronie internetowej szkoły, w lokalnej 
prasie. 

5. Uczestniczenie w życiu społeczności lokal-
nej poprzez udział i przygotowanie uroczy-
stości lokalnych. 

6. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły 
w środowisku lokalnym. 

7. Współpraca z rodzicami i uczniami w za-
kresie modyfikowania koncepcji pracy 
szkoły i kreowania pozytywnego obrazu 
szkoły. 

8. Festiwal nauki. 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Wg harmono-
gramu 

 

Na bieżąco 

 

Na bieżąco 
 
 

Czerwiec 2016 

M. Tyc 

D. Wolborski  

Wszyscy nauczycie-
le 

Wszyscy nauczycie-
le, Zespół ds. Pro-
mocji 

 

Nauczyciele, wy-
chowawcy, Samo-
rząd Szkolny 

 

 

Dyrektor, nauczy-
ciele 
Zespół ds. Promocji 
 

M. Kowalkowska 

Klimat i atmosfe-
ra  

1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy 
uczniami, nauczycielami i kadrą kierowni-
czą oraz innymi pracownikami placówki. 

2. Dbałość o przestrzeganie ustaleń statutu i 
innych dokumentów regulujących pracę 
szkoły. 

3. Podejmowanie działań służących komuni-
kacji interpersonalnej. Dbałość o płynny 
przepływ informacji pomiędzy organami 
szkoły. 

4. Promowanie osiągnięć uczniów i nauczy-
cieli. Umieszczanie na stronie internetowej 
szkoły i w lokalnej prasie. Promowanie 
wartości edukacji. 

5. Podejmowanie działań służących integracji 
uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowni-
ków szkoły. Organizacja i udział w impre-
zach, tradycjach świątecznych, wyciecz-
kach, festynach. 

Systematycznie 

 

Stale 

 

Na bieżąco 

 

 

Na bieżąco 

 

Wg harmono-
gramu 

 

Dyrektor, z-ca dy-
rektora, nauczyciele 
 

Wszyscy 

 

Dyrektor, z-ca dy-
rektora, nauczyciele 

 

Wszyscy 

 

Dyrektor, wszyscy 
pracownicy, rodzice 

Projekt planu 
pracy szkoły 

Opracowanie projektu planu pracy na rok 
szkolny 2015/2016. 

Wrzesień 2015 B. Gielniewska  

Obszar dydaktyczny 

Wspieranie roz-
woju dziecka 
młodszego na 
pierwszym i ko-
lejnych etapach 
edukacyjnych w 

1. Diagnoza potrzeb uczniów klas  pierw-
szych. 

2. Indywidualne konsultacje z rodzicami po 
diagnozie pedagogicznej. 

3. Wspieranie uczniów o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych w czasie zajęć lekcyj-

Cały rok 

 
Cały rok 
 

Cały rok 
 

Wychowawcy 0-3 

 
Wychowawcy 0-3 
 

Wychowawcy 0-3 
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związku z obni-
żeniem wieku 
realizacji obo-
wiązku szkolnego 

nych i wyrównawczych. 

4. Zwrócenie szczególnej uwagi na zajęcia 
integrujące grupę. 

 
 
Cały rok 

 
 
Wychowawcy 0-3 

Aktywizacja me-
tod pracy 

5. Prowadzenie zajęć metodami aktywizują-
cymi i aktywnymi. 

6. Szkolenie nauczycieli z zakresu metod 
aktywnych. 

7. Prowadzenie lekcji otwartych metodami 
aktywnymi. 

Cały rok Wszyscy nauczycie-
le 

Wymagania edu-
kacyjne 

1. Dobór programów nauczania do poszcze-
gólnych przedmiotów. 

2. Motywowanie uczniów do twórczego my-
ślenia. 

3. Nauczanie indywidualne. 

Czerwiec 2016 
 

Cały rok 

Wszyscy nauczycie-
le 

 
 
Dyrektor  

Zespoły dydak-
tyczne 

Opracowanie planu działań dydaktycznych. Wrzesień 2015 Liderzy zespołów 

Sprawdzian 
kompetencji 

1. Przygotowanie uczniów do próbnego 
i właściwego sprawdzianu kompetencji w 
klasach VI. 

2. Testy kompetencji w klasach III. 

3. Organizacja i przebieg kształcenia oraz 
efekty kształcenia ze szczególnym 
uwzględnieniem wyników sprawdzianu 
zewnętrznego.  

Styczeń,  kwie-
cień 2016 

 
Marzec 2016 

Cały rok 

Dyrektor ds. szkoły 
podstawowej 
Wychowawcy 

Nauczyciele przed-
miotów. 

Wychowanie do 
życia w ro-
dzinie 

Prowadzenie zajęć z wychowania do życia 
w rodzinie w klasach V i VI. 

Cały rok Nauczyciel WDż 

Programy eduka-
cyjne 

1. Program edukacji teatralnej w klasach I. 

2. Działanie profilaktyczne. 

. 

Cały rok Wychowawcy kl. I 
M. Petrykowska-
Uznańska 
 

Pedagogizacja 
rodziców 

1. Spotkanie z rodzicami poświęcone spra-
wom nauczania, przygotowania do spraw-
dzianu kompetencji. 

2. Spotkania rodziców z pracownikami po-
radni psychologiczno-pedagogicznej. 

Cały rok Wychowawcy klas 
 
 
M. Petrykowska-
Uznańska 

Doskonalenie i 
dokształcanie 
nauczycieli 

1. Szkolenie w ramach WDN dotyczące dy-
daktyki. 

2. Działania w ramach zespołów dydaktycz-
nych. 

3. Doskonalenie indywidualne: 

- warsztaty, seminaria, 

- studia podyplomowe 

4. Doskonalenie w ramach awansu zawodo-
wego. 

Wg harmono-
gramu 

Rada pedagogiczna 

Obsługa kompu-
tera 

Wykorzystanie komputera w nauczaniu po-
szczególnych przedmiotów oraz obsługi dzien-
nika elektronicznego. 

Cały rok Nauczyciele przed-
miotów 
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Obszar wychowawczy 

Zespół wycho-
wawczy 

1. Opracowanie programów o bezpieczeń-
stwie i zapobieganiu przemocy wśród dzie-
ci. 

2. Wspomaganie roli wychowawcy klasowe-
go. 

Wrzesień 2015 

 
Cały rok 

M. Petrykowska-
Uznańska 

Dokumentacja 
pracy wycho-
wawczej 

1. Prowadzenie dokumentacji uroczystości 
szkolnych w dzienniku lekcyjnym trady-
cyjnym i elektronicznym. 

2. Opracowanie planu działań wychowaw-
czych na cały rok. 

Cały rok 
 
 
Wrzesień 2014 

Wychowawcy  

Pedagogizacja 
rodziców 

1. Spotkania z przedstawicielami poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Angażowanie rodziców w życie szkoły. 

3. Wspieranie przez szkołę wychowawczej 
funkcji rodziny, ze zwróceniem uwagi na 
udział rodziców w planowaniu i realizacji 
zadań statutowych szkoły. 

W zależności od 
potrzeb 

M. Petrykowska-
Uznańska  
 
Wychowawcy, Ze-
spół ds. Promocji 

M. Petrykowska-
Uznańska 

Patron szkoły 1. Współpraca z Muzeum M. Dąbrowskiej. Cały rok Nauczyciele języka 
polskiego 

Rada Rodziców Współpraca Rady Rodziców z innymi organiza-
cjami szkolnymi oraz samorządem lokalnym. 

Cały rok Rada Rodziców 

Rozwój ucznia w 
sferze zdrowotnej 
i fizycznej 

1. Lekcje przewidziane programem nauczania 
w klasach 0-6.  

2. Spotkania klasowe z pracownikami me-
dycznymi szkoły - pielęgniarką, stomatolo-
giem w sprawie profilaktyki, higieny i czy-
stości ciała i jamy ustnej. 

3. Całoroczna fluoryzacja w klasach 1 – 3. 

4. Uczestnictwo w programie  „Mleko w szko-
le” oraz „Warzywa i owoce w szkole”.. 

5. Tydzień dla zdrowia: pogadanki, konkurs 
na „Cudaczka-dziwaczka”, „Dzień dobry 
bez cukierka”. 

6.  „Witamy wiosnę na sportowo” zawody 
miedzy klasowe. 

7. Projekt „Gry i zabawy dla uczniów klas I” 

8. Udział klas 0 w projekcie edukacyjno-
informacyjnym „Dzieciaki – mleczaki”. 

9. Lekcje etyki przewidzianej programem 
nauczania „Zdrowie jako wartość” 

10. Apel z okazji Dnia Służby Zdrowia. 

11. Imprezy sportowe: 

a) Dzień Sportu 

b) Sprawdzamy sprawność fizyczną – 
konkurs na mistrza skakanki. 

Cały rok 

 
Wg harmono-
gramu, cały rok 

 

Cały rok 

Cały rok 
 

XI 2015 

 

III 2016 
 

Wrzesień 201 

 

Wg planu 

 

IV 2016 

Wg 
harmonogramu 

Wychowawcy i 
nauczyciele przed-
miotów 

Stomatolog, pielę-
gniarka 

Pielęgniarka  

Dyrektor, wycho-
wawcy 0 - 3 

Wychowawcy  świe-
tlicy  

J. Reszka,, M. Ko-
walkowska  (klasy 
0 – 3) 

A. Górska-Zielińska 
 

E. Padewska 

E. Padewska 

M. Pawlikowska 

Nauczyciele WF 

Rozwój ucznia w 
sferze muzycznej 

1. Organizacja szkolnych koncertów Filhar-
monii Narodowej w Warszawie 

Cały rok 
 

Nauczyciele muzyki 
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2. Prowadzenie zespołu instrumentalnego i 
kółka muzycznego. 

3. Udział w koncertach organizowanych przez 
społeczność lokalnych. 

 
Cały rok 
 
Cały rok 

Upowszechnianie 
czytelnictwa 
wśród dzieci 
i młodzieży 

1. Miesiąc Październik Miesiącem Bibliotek 
Szkolnych 
- czytanie na głos przez nauczycieli i 
uczniów klas starszych bajek, wierszy gru-
pie przedszkolnej. 

2. Ja czytam  Koło Polonistyczne 

3. Konkursy czytelnicze 

4. Spotkanie z pisarzem dla klas 1 – 3 i 4 - 6  

Październik 2015 
 

 

 

Cały rok 

II półrocze   

II półrocze 

Biblioteka SP 
 

 

 

M. Pajączek 

Biblioteka SP 

Biblioteka SP 

Działania wy-
chowawcze ukie-
runkowane na 
tradycje i obrzędy 

5. Opracowanie kalendarza imprez szkolnych. 

6. Organizacja imprez szkolnych 
- Działania zgodne z wytycznymi zawar-

tymi w programie wychowawczym. 

7. Kształtowanie postaw ucznia – wartości i 
zasady etyczne w szkolnych programach wy-
chowawczych, z szczególnym uwzględnieniem 
wychowania patriotycznego i obywatelskiego. 

Wrzesień 2015 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

Wychowawcy 

Sprawdzian 
kompetencji 

Zapewnienie odpowiednich warunków i atmos-
fery na sprawdzianie. 

Kwiecień 2016  Dyrektor ds. szkoły 
podstawowej 
Wychowawcy 

Organizacje 
uczniowskie 

Działania wychowawcze w ramach organizacji 
uczniowskich: 

- Zuchy 
- ZHP 
- Organizacja imprez o charakterze wy-

chowawczym. 

Cały rok  

Współpraca z 
organizacjami 
wspomagającymi 

1. Współpraca z Radą Gminy Michałowice. 

2. Współpraca z PPP – realizacja zaleceń za-
wartych w orzeczeniach i opiniach poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej. 

4. Współpraca z policją. 

Cały rok Wszyscy nauczycie-
le 
Wychowawcy 
M. Petrykowska-
Uznańska 

 

Obszar opiekuńczo – profilaktyczny  

Bezpieczeństwo 
uczniów w szkole 
i poza szkołą 

1. Podnoszenie bezpieczeństwa uczniów w 
szkole. 

2. Zapobieganie agresji i przemocy. 

3. Klub Bezpiecznego Puchatka 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 M. Petrykowska-
Uznańska 

Wszyscy nauczycie-
le 

E. Ciechomska 

Dbałość o rozwój 
fizyczne uczniów 

Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach 
wychowania fizycznego. 

Cały rok Nauczyciele WF 

Programy profi-
laktyczne 

1. Organizacja działań profilaktycznych o 
charakterze opiekuńczo-wychowawczym.  

Cały rok 

 

M. Petrykowska-
Uznańska 
Wychowawcy 

Działania opie-
kuńcze ukierun-

1. Doposażenie uczniów w podręczniki. 

2. Stypendia socjalne. 

Wrzesień 2015 

2 razy w roku 

M. Petrykowska-
Uznańska 



 7 

kowane na ucznia 
Wychowawcy 
 

Opieka nad 
dziećmi z rodzin 
patologicznych 

Pozyskiwanie środków finansowych na dopłaty 
na kolonie dla uczniów z najbiedniejszych ro-
dzin 

Cały rok 
 

M. Petrykowska-
Uznańska 
Wychowawcy 
 

Współpraca z 
Radą Rodziców i 
rodzicami 

Zakup upominków i nagród dla uczniów. 
Styczeń, marzec 
czerwiec 2016 

Dyrektor ds. szkoły 
podstawowej 
Wychowawcy 

Pomoc psycholo-
giczna i pedago-
giczna 

1. Wsparcie dla uczniów posiadających orze-
czenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 

3. Opieka psychologiczna dla uczniów 5 i 6-
letnich. 

Cały rok 
 

M. Petrykowska-
Uznańska 

 

 


