
PLAN PRACY PSP IM. J. BRZECHWY W SŁUPICY 
I ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 
 
L.p. Zadania Odpowiedzialni  Termin Standardy 
1. Opracowanie planu 

pracy szkoły w roku 
szkolnym 2017/2018 

Dyrektor 
i nauczyciele 

sierpień Plan pracy szkoły 
jest znany  
i akceptowany 

2. Monitorowanie 
stopnia realizacji 
podstawy 
programowej oraz 
zgodności 
tygodniowej liczby 
godzin z ramowym 
planem nauczania. 

Dyrektor 
i nauczyciele 

cały rok  Plan lekcji zgodny 
tygodniowym 
rozkładem zajęć    
i planem 
ramowym 
nauczania 
 

3. Wprowadzanie 
koniecznych zmian 
w statucie szkoły. 
 

Dyrektor 
i 

zespół nauczycieli 
powołanych  

do realizacji tego 
zadania 

 cały rok 
 
 
 

Nauczyciele znają 
i przestrzegają 
przepisy zawarte 
w statucie szkoły. 

4. Opracowanie planu 
doskonalenia 
zawodowego na rok 
szkolny 2018/2019  
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
sposobów realizacji 
nowej podstawy 
programowej. 
Analiza planu                   
w miarę pojawiania 
się nowych potrzeb / 
ofert. 

Dyrektor  
przy współpracy 

nauczycieli 

wrzesień 2018 r. W szkole bierze 
się pod uwagę 
potrzeby placówki 
i nauczycieli                    
w związku                       
z potrzebami 
uczniów                        
i rozwojem 
zawodowym 
nauczycieli. 

5. Weryfikacja                        
i zebranie danych       
o uczniach  

Wychowawcy połowa września 
2018 r. 

Nauczyciele znają 
sytuacje 
społeczne swoich 
uczniów i wiedzę 
tę wykorzystują 
w planowaniu 
własnej pracy 

6. Organizacja 
zespołów 
nauczycieli 
uczących  
w danej klasie 

Wszyscy 
nauczyciele 

Wrzesień 2018 r. Szkoła dba                      
o uczniów ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 

7. Opracowanie planu 
zebrań rady 
pedagogicznej 

Dyrektor do  września 
2018 r. 

Zebrania rady 
pedagogicznej 
odbywają się 
systematycznie             
i są zgodne                      
z potrzebami 
szkoły 



8. Stworzenie 
nauczycielom 
warunków  
do uzyskania 
kolejnych stopni 
awansu zawo-
dowego. 

Dyrektor sierpień/wrzesień  
2018 r. 

Złożenie 
wniosków, planów 
rozwoju 
zawodowego oraz 
wyznaczenie 
opiekunów stażu 

9. Opracowanie planu 
nadzoru 
pedagogicznego  

Dyrektor początek 
września 
2018 r. 

Plan Nadzoru 
Pedagogicznego 
jest zgodny                      
z potrzebami 
szkoły i wynika                 
z wniosków 
opracowanych  
w roku 
poprzednim 

10.  Sprawozdania 
z realizacji planu 
pracy przez 
poszczególnych 
nauczycieli. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Termin 
wyznaczony 

przez dyrektora 

Nauczyciele 
podsumowują 
swoją pracę                    
i opracowują 
wnioski do 
dalszych działań 

11. Sprawozdanie  
z nadzoru 
pedagogicznego                
i z realizacji planu 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli  

Dyrektor po 1. półroczu 
po 2. półroczu  

 

Nauczyciele znają 
wnioski 
wynikające            
z nadzoru 
pedagogicznego               
i ustalają sposoby 
ich wykorzystania. 

 
 
 
II PROCES DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY 

 
L.p. Zadania Odpowiedzialni Termin Standardy 
1. Rozwijanie 

zainteresowań                             
i uzdolnień, zachęcanie 
do przedstawiania 
własnych propozycji 
uczniów, stosowanie 
indywidualizacji zadań 
wynikających z uzdol-
nień dzieci oraz 
przygotowanie ich do 
udziału w konkursach. 

Nauczyciele 
przedmiotów  

zgodnie z 
terminami 
konkursów 

 
 
 
 
 
 

 

Szkoła ma 
ofertę dla 
uczniów 
zdolnych,                     
a proponowane 
działania 
zaspokajają ich 
potrzeby. 
 
 
 

2. Promowanie ucznia 
zdolnego poprzez 
nagrodzenia go nagrodą 
rzeczową, książkową, 
dyplomem, pochwałą na 
apelu szkolnym,  
informacją na stronie 

Nauczyciele, których 
podopieczni zajmują 
czołowe miejsca w 

konkursach 

cały rok  Szkoła 
motywuje 
uczniów do roz-
wijania 
zainteresowań                
i uzdolnień.  



internetowej szkoły. 
3. Zapoznanie uczniów                    

i rodziców ze sposobami          
i kryteriami oceniania 
zawartymi w statucie 
szkoły 

Wychowawcy klas wrzesień  
2018 r. 

Kryteria 
oceniania są 
znane i akce-
ptowane przez 
uczniów  
i rodziców 

4. Systematyczne 
sprawdzanie wiedzy                    
i umiejętności uczniów                
z nauczanych 
przedmiotów, stosując do 
tego różne formy zawarte 
statucie szkoły 

Wszyscy 
nauczyciele 

cały rok W szkole 
stosuje się 
różne formy 
sprawdzania 
wiedzy                          
i umiejętności                  
i proces ten 
przebiega 
systematycznie. 
Osiągane wyniki 
są analizowane,  
a wnioski 
wdrażane do 
realizacji. 

5. Dostosowanie wymagań 
programowych do 
możliwości każdego 
ucznia. 
Kierowanie uczniów/ 
sugerowanie rodzicom 
przeprowadzenia badań 
w PPP. 
Rozpoznawanie 
indywidualnych potrzeb 
rozwojowych                                
i edukacyjnych uczniów. 
Objęcie pomocą p-p 
uczniów klas I – VIII 

Pedagog 
i nauczyciele 

 

do 12 września 
2018 r. 

W szkole 
organizuje się 
pomoc 
p-p dla uczniów 
deficytami                   
i problemami 
wychowawczymi 
oraz dla uczniów 
zdolnych. 

6. Diagnozowanie                           
i monitorowanie 
postępów  
w nauce  
 

Dyrektor 
nauczyciele klas  

I - VIII 
 

 
 

Zgodnie z 
terminami oraz 
planami pracy 

nauczycieli 

W szkole 
prowadzi się 
monitoruje się 
postępy uczniów 
i podejmuje 
działania 
zmierzające                
do poprawy 
efektów 
kształcenia. 

7.  Współpraca z rodzicami, 
informowanie ich  
o postępach uczniów              
w nauce i o ich 
zachowaniu (zebrania 
klasowe, spotkanie 
indywidualne). 
Pedagogizacja rodziców   
i działania 

Dyrektor  
i nauczyciele 

 
Pedagog 

 
 
 

zgodnie                          
z przyjętym 
terminarzem 

 
 
 

 

Rodzice są na 
bieżąco 
informowani                    
o postępach 
uczniów                        
i zachowaniu. 
Szkoła 
zapewnia 
rodzicom pomoc 



wspomagajace. specjalistów. 
8. Poprawa frekwencji                        

i uświadomienie rodziców 
o wpływie nieobecności 
na efekty kształcenia 

Pedagog, 
wychowawcy klas 

cały rok Świadomy 
uczeń i rodzic. 

9. Stosowanie 
różnorodnych form 
nauczania i pracy 
rozwijających twórcze 
myślenie                                            
i zainteresowania 
uczniów, realizowanie 
projektów edukacyjnych, 
organizowanie wycieczek 
edukacyjnych, wyjść do 
teatru, kina, do muzeum 

Wszyscy 
nauczyciele 

cały rok Zajęcia w szkole 
są atrakcyjne. 
Zajęcia 
pozwalają 
uczniom  
na 
samodzielność 
w działaniu. 
Zastosowane 
metody uczą 
kreatywnego 
myślenia. 

10 Wizualizacja procesów 
dydaktyczno – 
wychowawczych poprzez 
stosowanie 
nowoczesnych środków 
dydaktycznych oraz 
technologii 
informacyjnych. 
Wykorzystanie 
komputera, Internetu, 
multimediów jako źródeł 
samodzielnego 
zdobywania wiadomości, 
uatrakcyjnienie zajęć 
poprzez wykorzystanie 
programów 
komputerowych. 

Wszyscy 
nauczyciele 

cały rok Nauczyciele 
wykorzystują 
technologie 
informacyjne               
w celu 
uatrakcyjnienia 
lekcji. 
Uczeń 
wykorzystuje 
technologie 
komputerowe                
w procesie 
uczenia się. 
 

11. Opracowanie planów 
zajęć pozalekcyjnych  
i wyrównawczych 
zgodnie z potrzebami  
i możliwościami uczniów 

Wszyscy 
nauczyciele 

do 12 września 
br. 

Uczniowie mają 
możliwość 
rozwijać swoje 
umiejętności  
i uzupełnić braki 
wiedzy  
i umiejętności. 

12. Udział uczniów w 
różnych konkursach 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Zgodnie z 
terminarzem 
konkursów  

Uczniowie mają 
możliwość 
prezentowania 
swojej wiedzy                
i dorobku 
artystycznego                  
i odnosić 
sukces. 

13. Praca z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 
Dostosowanie wymagań  
do zaleceń PPP 

Pedagog i 
nauczyciele 

cały rok Programy 
nauczania są 
modyfikowane  
w zależności do 
potrzeb. 



14. Udział w pracach 
zespołów klasowych. 

Nauczyciele 
wszystkich 

przedmiotów 

Zgodnie z 
terminarzem 

W szkole 
nauczyciele 
pracują 
zespołowo.  

15. Przestrzeganie zasad 
demokratycznego 
funkcjonowania 
społeczności szkolnej. 
Opracowanie planu 
działania SU  
i harmonogramu imprez 
szkolnych 
Kampania wyborcza. 
Wybory do samorządu. 

Wychowawcy, 
opiekun SU 

cały rok 
 
 
 

wrzesień  
2018 r. 

 
 
 

Uczniowie 
aktywnie 
uczestniczą  
w życiu szkoły. 
Uczniowie 
kreują własne 
postawy 
społeczne. 
Uczniowie 
podejmują 
decyzje  
i ponoszą za nie 
odpowie-
dzialność. 

16. Kształtowanie postaw 
patriotycznych poprzez: 

• propagowanie 
ceremoniału 
szkoły, 

• odnoszeniu się             
z szacunkiem  
do symboli 
narodowych, 

• przygotowanie                  
i udział w uroczy-
stościach 
patriotycznych, 

• przygotowanie 
gazetek 
ściennych 
związanych 
tematycznie ze 
świętami 
narodowymi                    
i lokalnymi. 
 

Wszyscy 
nauczyciele 

Zgodnie 
 z harmonogra-

mem imprez                  
i uroczystości 

szkolnych 

Uczniowie znają 
dziedzictwo 
narodowe i jego 
znaczenie 
w kulturze. 

17. Rozwijanie postaw 
proekologicznych i pro-
zdrowotnych. 
Udział w akcji Sprzątanie 
świata,  Dniu Ziemi.  
Udzielanie pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
Organizacja szkolenia                 
i przeprowadzenie 
egzaminu na kartę 
rowerową. 
Propagowanie aktywnych 
form spędzania wolnego 
czasu.   

Wszyscy 
nauczyciele 

 
 
 

Pielęgniarka 
Nauczyciel techniki 

 
 
 
 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Cały rok 
 

Wrzesień 
 2018 r. 

 
 
 
 
 
 
 

Według 
harmonogramu 

W szkole 
realizuje się 
działania 
ekologiczne. 
Uczniowie 
podejmują 
działania 
promujące 
ekologię. 
Uczniowie znają 
zasady bez-
pieczeństwa na 
drodze i wiedzą 
jak zachować 



się w sytuacji 
zagrożenia życia 
i zdrowia.  

18. Organizacja imprez: 
Jasełka, 
dyskoteki z różnych 
okazji 
święta rodzinne (Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień 
Matki, Dzień Ojca) 
walentynki 
andrzejki itp. 

Nauczyciele Zgodnie 
 z harmonogra-
mem imprez i 
uroczystości 

szkolnych 

 

19. Wykorzystywanie opinii 
rodziców na temat pracy 
szkoły. 
Aktywizowanie rodziców 
do udziału w rajdach, 
wycieczkach,                               
w organizowaniu Dniu 
Dziecka. 

Nauczyciele Cały rok Rodzice 
aktywnie 
uczestniczą  
w życiu szkoły, 
podejmują 
działania na 
rzecz jej 
rozwoju. 
Działania szkoły 
są aprobowane 
przez rodziców. 

20. Promowanie szkoły                    
w środowisku lokalnym       
(na imprezach 
środowiskowych,  
na zebraniach 
 z rodzicami,  
na spotkaniach  
z przedstawicielami 
organu prowadzącego,  
w pracach uczniowskich) 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok Osiągnięcia 
szkoły są znane 
w środowisku 

 
 
 
III PRACA OPIEKUŃCZA 

 
L.p. Zadania  Odpowiedzialni Termin Standardy 
1. Organizacja pomocy 

psychologiczno                      
- pedagogicznej 

Dyrektor, pedagog i 
nauczyciele 

Cały rok Każdy uczeń 
może liczyć na 
pomoc 
nauczyciela                
w pokonywaniu 
trudności                     
w nauce 

2. Zapewnienie uczniom 
bezpieczeństwa  
na terenie szkoły: 

• zorganizowanie 
opieki przed 
lekcjami, 

Dyrektor,                   
wszyscy nauczyciele 

Cały rok Uczniowie                     
w szkole czują 
się bezpiecznie 



• zorganizowanie                  
w czasie przerw 
dyżurów 
nauczycieli, 

• przestrzeganie 
przepisów bezpie-
czeństwa w czasie 
imprez 
organizowanych                
w szkole i poza nią  

 
3. Objęcie dożywianiem 

dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej 

Dyrektor, pedagog, 
wychowawcy klas 

Cały rok Szkoła zna 
sytuację 
rodzinną swoich 
uczniów                        
i podejmuje 
działania, aby 
temu zaradzić. 

4. Szklanka mleka dla  
uczniów klas I-V  

Dyrektor, pedagog, 
wychowawcy klas 

Cały rok Szkoła 
przystąpiła             
do akcji 

5. Akcja Owoce w szkole – 
działanie skierowane do 
uczniów klas I - V 

Dyrektor, pedagog, 
wychowawcy klas 

Cały rok Szkoła 
przystąpiła                  
do akcji  

6. Zapewnienie uczniom 
dojeżdżającym opieki 
świetlicowej 

Dyrektor, nauczyciel 
świetlicy 

Cały rok Szkoła 
zapewnia 
uczniom 
bezpieczne 
oczekiwanie               
na autobus. 

7. Akcje charytatywne  
na rzecz innych 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej: 

• Góra Grosza 

• Pomoc misjom 

 Wychowawcy klas 
 
 
 

SU 
Katechetka 

 Uczniowie 
przyjmują 
postawy 
prospołeczne, 
pomagając 
innym. 

8. Zmniejszanie przejawów 
agresji i przemocy                        
w szkole 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok W szkole 
prowadzi się 
działania 
zwiększające 
bezpieczeństwo 
dzieci                             
i zapobiegające 
agresji. 

 
 
 

IV ZADANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I WŁAŚCIWYCH 
WARUNKÓW PRACY 
 
L.p. Zadania Odpowiedzialni Termin 
1. Kontrola stanu urządzeń, 

pomieszczeń i terenu wokół 
Dyrektor, 

Wyznaczeni nauczyciele 
Sierpień 2018r. 



szkoły, sporządzenie protokołu 
pokontrolnego 

2. Sprawdzenie planu lekcji pod 
kątem równomiernego 
rozłożenia zajęć. 

Dyrektor Początek roku 
szkolnego, według 

potrzeb 
4. Sprawdzenie aktualności badań 

pracowników.  
Kierowanie na badania 

Dyrektor  Według potrzeb 

5. Remonty planowe i doraźne Dyrektor Zgodnie  
z harmonogramem 

inwestycji 
6. Kontrola aktualności szkoleń 

kadry nauczycielskiej  
i pracowników obsługi                          
i administracji 

Dyrektor 

Wrzesień 2018 r. 

7. Prowadzenie szkoleń BHP dla 
nowych pracowników 

Dyrektor Według potrzeb 

8. Wyposażenia szkoły w meble                 
i pomoce posiadające 
odpowiednie atesty. 

Dyrektor Według potrzeb 

9. Kontrole w zakresie higieny 
pracy i nauki   

Sanepid Cyklicznie 

10. Przeprowadzenie ćwiczeń 
ewakuacji budynku szkolnego 
w sytuacji zagrożenia. 

Dyrektor 
Straż Pożarna 

Zgodnie                                
z przepisami prawa. 

 
 
 


