PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Jana Pawła II w Wilczej Woli

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2022/2023

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie
postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do
odpowiedzialnych decyzji.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację
i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona
i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz
sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się
języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi
z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz
kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy
programowej.
5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego
i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej,
w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych
w Internecie i mediach społecznościowych.
6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu
umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu
„Laboratoria przyszłości”.
7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego
dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
i integracyjnych.

I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego
oraz sprawowanie nadzoru

Wrzesień oraz
cały rok szkolny

Dyrektor szkoły

Aktualizacja oraz opracowanie planów,
regulaminów i programów: program
profilaktyczno-wychowawczy, plan pracy
szkoły

15 września 2022

Dyrektor szkoły oraz
nauczyciele w poszczególnych
zespołach

3.

Organizacja pracy pedagoga specjalnego
i pedagoga szkolnego oraz psychologa

Wrzesień 2022

Dyrektor oraz nauczyciele
specjaliści

4.

Organizacja pracy oraz prowadzenie zajęć
z uczennicami z Ukrainy

Wrzesień oraz cały
rok szkolny

Nauczyciele uczący w klasie II
iV

Zakup książek w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz pomocy
dydaktycznych

Wrzesień 2022

Dyrektor szkoły oraz inni
nauczyciele

Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom
i pracownikom na terenie szkoły: sprawdzenie
stanu urządzeń, pomocy dydaktycznych,
wyposażenia pracowni chemicznej

Wrzesień 2022

Dyrektor szkoły, nauczyciele,
pracownicy obsługi

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
biblioteka publiczna, świetlica wiejska, straż
pożarna, ośrodek zdrowia, GOPS

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły, nauczyciele

Nowelizacja statutu szkoły

Listopad 2022

Zespół ds. dokumentacji

Promocja szkoły w środowisku: informacje na
temat działalności szkoły na stronie
internetowej, informowanie o sukcesach
uczniów w czasie wywiadówek

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły, nauczyciele
odpowiedzialni za
poszczególne wydarzenia

1.

2.

5.

6.

7.

8.
9.

Listopad 2022

II. DYDAKTYKA
Zadania
1.

2.

Termin realizacji Osoby odpowiedzialne

Diagnoza wstępna wiadomości i umiejętności
Wrzesień 2022
uczniów: obserwacja uczniów, pozyskanie
informacji od wcześniejszych wychowawców (0,
IV), zapoznanie się z diagnozą z końca roku
szkolnego, testy diagnostyczne
Opracowanie i realizacja planów
zespołów przedmiotowych oraz współpraca
nauczycieli w procesie dydaktycznym

15 września 2022
oraz cały rok
szkolny

Nauczyciele

Nauczyciele z
poszczególnych zespołów
przedmiotowych

3.

4.

5.

6.

Organizacja oraz przeprowadzenie zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów zainteresowanych i
uzdolnionych: zajęcia rozwijające
zainteresowania z języka angielskiego w
klasach II – III, zajęcia rozwijające
zainteresowania z matematyki
w
klasach IV – VIII, zajęcia rozwijające
zainteresowania z informatyki w kl. II, zajęcia
rozwijające zdolności plastyczne w kl.I

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły, nauczyciele
języka angielskiego,
matematyki, informatyki,
plastyki

Organizacja i przeprowadzenie zajęć
Cały rok szkolny
wyrównawczych i specjalistycznych: zajęcia
wyrównawcze z języka polskiego, języka
angielskiego i matematyki, zajęcia korekcyjnokompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia
logopedyczne, zajęcia usprawniające
kompetencje emocjonalne i społeczne, zajęcia dla
uczniów powracających z zagranicy.

Dyrektor szkoły, nauczyciele
języka polskiego,
matematyki, języka
angielskiego, nauczyciele terapeuci

Kierowanie do poradni psychologicznopedagogicznej uczniów mających trudności w
nauce

Cały rok szkolny

nauczyciele

Dostosowanie wymagań do predyspozycji i
możliwości uczniów: aktualizacja i realizacja
Indywidualnych Programów EdukacyjnoTerapeutycznych oraz innych programów do
zajęć specjalistycznych; sporządzanie
Indywidualnej Karty Potrzeb dla uczniów z
opiniami

Aktualizacja do
30 września 2022;
realizacja rok
szkolny

Nauczyciele, terapeuci

Przygotowanie uczniów do zewnętrznych
Cały rok szkolny
egzaminów: zajęcia przygotowujące do egzaminu
ósmoklasisty z matematyki i języka angielskiego,
diagnozy zewnętrzne (egzaminy próbne)

Nauczyciele przedmiotów
objętych egzaminem

8.

Analiza jakościowa egzaminu zewnętrznego

Sierpień 2023

Nauczyciele przedmiotów
objętych egzaminem

9.

Badanie wyników nauczania w wyznaczonych
klasach

II półrocze

Odpowiedzialni nauczyciele

10.

Realizacja w szkole innowacji pedagogicznych

Cały rok szkolny

Nauczyciele

11.

Wykorzystywanie podczas zajęć narzędzi TIK w
procesie edukacyjnym

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

12.

Wykorzystanie pomocy dydaktycznych
zakupionych w ramach programu „Laboratoria
przyszłości”

Cały rok szkolny

S.Sidor oraz pozostali
nauczyciele

7.

13.

Promowanie idei czytelnictwa:
- Narodowe Czytanie – „Ballady i romanse” A.
Mickiewicza

2 września 2022

B.Matejek, polonistki,
bibliotekarki

- Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”czytanie dzieciom utworów poetyckich

Raz w tygodniu

Nauczycielki klas O-III

- „Noc w bibliotece” – wieczór czytania poezji
dziecięcej znanych i mniej znanych twórców

październik

Bibliotekarki

- Internetowy konkurs czytelniczy
„Wychowywanie przez czytanie” dla klas III-VI

marzec

B.Matejek oraz
polonistki

- Kiermasz książek dla wszystkich uczniów
i dzieci przedszkolnych we współpracy z
Księgarnią Internetową w Tuliszkowie.

Grudzień-kwiecień

B.Matejek

- Przygotowanie wystawek i gazetek dotyczących Co miesiąc
pisarzy i poetów dziecięcych;

Bibliotekarki

- Akademia poświęcona twórczości Marii
Konopnickiej

Grudzień 2022

G.Wójtowicz

- Szkolny Konkurs Recytatorki poezji
poświęconej przyrodzie z okazji Dnia Patrona

Maj 2023

M.Szwed

- Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla
najlepszych uczniów klas I-III;

Luty 2023

B.Szczyrek

- Szkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem
dla klas II-III

marzec 2023

A.Drozdowska

- Konkurs na Mistrza Lektury w klasach II-III „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został
poetą” oraz wybrane wiersze Juliana Tuwima

kwiecień 2023

G.Wójtowicz

- Innowacja pedagogiczna „Czytam, piszę i
rysuję” – konkurs na najpiękniejszy dzienniczek
lektur

Cały rok,
podsumowanie w
czerwcu

G.Wójtowicz

- Panie bibliotekarki polecają – cykl prezentacji
ciekawych książek w poszczególnych klasach

Cały rok szkolny

Bibliotekarki

14.

15.

16.

-Przeprowadzenie głosowania na najciekawszą
książkę w bibliotece

czerwiec

Bibliotekarki

- Przeprowadzenie akcji na najaktywniejszego
czytelnika

Co miesiąc,
podsumowanie na
koniec roku
szkolnego

Bibliotekarki

Organizacja konkursów szkolnych i klasowych:
•

Król rachunku pamięciowego

maj

W.Kopeć, M.Jarosz

•

Król ortografii w klasach IV-VI

Raz w półroczu

M. Szwed

•

Mistrz angielskiego dyktanda

Cały rok

M.Konefał

•

Konkurs plastyczno-językowy na portret I pólrocze
królowej Elżbiety II

•

Szkolny Konkurs Wiedzy
z języka angielskiego i niemieckiego
English Deutsche dla klas VII-VIII

II półrocze

M.Konefał, S.Nowak

•

Konkursy w ramach edukacji
czytelniczej

j/w

j/w

•

Szkolny Konkurs Plastyczny „Barwy
naszej Ziemi” z okazji Dnia Patrona

II pólrocze

Nauczycielki plastyki

•

Mistrz Matematyki w klasach I-III

Co miesiąc

Nauczycielki edukacji
wczesnoszkolnej

•

Konkurs na naj piękniejszy zeszyt w
klasach I-III

Cały rok

Nauczycielki edukacji
wczesnoszkolnej

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych,
korzystanie z nadsyłanych ofert oraz informacji
w internecie

M.Konefał

Wykonanie we współpracy z uczniami gazetek
ściennych oraz wykorzystanie ich w procesie
edukacji:
Gazetki obok sali M oraz pokoju
nauczycielskiego:
•

Język angielski

Kilka razy w ciągu M.Konefał
roku szkolnego

•

Patroni 2022 r.

Wrzesień 2022

M.Jarosz

•

Wolontariat

Na bieżąco

M.Konefał, A.Klecha

•

Gazetka SU

Na bieżąco

S.Sidor

Raz w miesiącu

R.Rembisz

Parter szkoły:
• Kalendarium
•

Informacje dla rodziców

Na bieżąco

M.Szwed

•

Sukcesy naszych uczniów

Na bieżąco

M.Szwed

•

„Czytanie nie boli”

Raz w miesiącu

G.Wójtowicz

•

„Tworzę, bo lubię”

Na bieżąco

E.Łubgan-Sołtyska

•

Pory roku (świetlica)

Na bieżąco

Nuczycielki świetlicy

•

Dlaczego należy jeść owoce i warzywa?
(świetlica)

październik

Nuczycielki świetlicy

październik

B.Szczyrek

październik

A.Drozdowska

Gazetki na górnym korytarzu:
• Bezcenna woda
•
17.

Zasady dobrego wychowania

Promowanie postaw proekologicznych:
- Happennig dla klas 0-III pod hasłem „Bezcenna
kwiecień
woda”

M.Płaza

- Wykonanie gazetki na szkolnym korytarzu
„Bezcenna woda”

październik

B.Szczyrek

- Przeprowadzenie jednej lekcji na temat
oszczędzania wody i energii w domu i w szkole

Raz w półroczu

wychowawcy

- Bank Dobrych Pomysłów na oszczędzanie
wody i energii przygotowany przez SU;
zaprezentowanie pomysłów w wybranej formie
pozostałym uczniom

I półrocze

S.Sidor, M.Konefał

- „Zgaś światło”- przygotowanie
zalaminowanych karteczek i przyklejenie ich
obok włączników; dyżurni klasowi pamiętają o
gaszeniu światła w klasach i na korytarzach

wrzesień

B.Matejek

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

- Szybkie zgłaszanie awarii instalacji wodnej
obsłudze szkoły

Cały rok szkolny

Wszyscy pracownicy

- Zorganizowanie wystawy plakatów
zachęcających do oszczędzania wody i energii

luty

Nauczycielki plastyki

- Ograniczenie zużycia papieru:
wykorzystywanie tych samych zeszytów w
kolejnych latach szkolnych, przechowywanie
gazetek szkolnych i wykorzystywanie ich w
kolejnych latach, wykorzystywanie
„pomyłkowych” kserówek, drukowanie
dwustronne

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

- Ograniczenie wykorzystywania plastiku
podczas uroczystości szkolnych i klasowych

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

- Posprzątanie terenu wzdłuż chodnika w
kierunku placu zabaw

Wrzesień/
październik

R.Rembisz

- Umieszczanie w klasach roślin oczyszczających Cały rok szkolny
powietrze (paprotki, zielistki, sansewierie)

Wszyscy nauczyciele

- Dokładne segregowanie śmieci

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

III. WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA
L.p.
1.

Zadania
Realizacja Programu wychowawczoprofilaktycznego w zakresach:
•

2.

3.

Termin realizacji Osoby odpowiedzialne

Wspomaganie wychowawczej roli
rodziny. Współpraca z rodzicami i
reagowanie na wszelkie przejawy
agresji

Termin i realizacja
zgodnie z zapisem
w Programie
wychowawczoprofilaktycznym

Nauczyciele
odpowiedzialni za
poszczególne zadania w
Programie wychowawczoprofilaktycznym

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
w celu pomocy uczniom przejawiającym
zaburzenia emocjonalne i społeczne: poradnia
psychologiczno-pedagogiczna, policja

Cały rok szkolny

Wychowawcy

Promowanie idei wolontariatu – udział w
akcjach charytatywnych wg planu Szkolnego
Koła Wolontariatu

Cały rok szkolny

Opiekun Szkolnego Koła
Wolontariatu, SU,
wychowawcy

•
•
•
•

Środki psychoaktywne
Zdrowy styl życia
Bezpieczeństwo
Ochrona i wzmacnianie zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży

•

Wychowanie do wrażliwości naprawdę
i dobro. Wychowanie w duchu nauki
Jana Pawła II.

•

Wychowanie patriotyczne i
obywatelskie

Rozwijanie samorządności uczniowskiej wg
planu SU

Cały rok szkolny

Opiekunowie SU,
wychowawcy

5.

Propagowanie oszczędzania – właściwe
gospodarowanie pieniędzmi podczas zakupów
sklepiku

Cały rok szkolny

Wychowawcy

6.

Kiermasz przedświąteczny – pozyskiwanie
środków na zakup książek do biblioteki oraz
pomoc charytatywną

grudzień

E.Łubgan-Sołtyska oraz
pracownicy szkoły

Pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia:
zajęcia z doradztwa zawodowego, wyjazdy do
szkół średnich

Cały rok szkolny

Wychowawcy klas VII,
VIII, nauczyciel doradztwa
zawodowego

4.

7.

IV. OPIEKA
Zadania

Termin realizacji Osoby odpowiedzialne

1.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przed
lekcjami, w czasie przerw i po lekcjach, opieka
podczas spożywania obiadów: dyżury
nauczycieli, zorganizowanie pracy świetlicy,
opieka nad dziećmi podczas pracy biblioteki

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły, dyżurujący
nauczyciele, nauczyciele
w świetlicy

2.

Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania
szkoły w warunkach pandemii covid-19

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły,
pracownicy obsługi

3.

Współpraca z GOPS: zapewnienie ciepłego
posiłku dzieciom

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły oraz
wychowawcy

5.

Organizacja opieki uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej

Cały rok szkolny

Wychowawcy

