
PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W CHARZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. 

2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. 

3. Wizję pracy szkoły. 

4. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2020/21 

 

Ogólne cele do zrealizowania:  

 

- stwarzanie sytuacji, warunków do opanowania wiedzy i umiejętności określonych w podstawach programowych, do rozwijania uzdolnień,  

  zainteresowań uczniów, 

- przygotowanie uczniów do dalszych etapów edukacji i egzaminów ósmoklasisty, 

- zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki, zabawy z uwzględnieniem wytycznych dot. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się    

  koronawirusa 

- wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez uczenie prawidłowych nawyków, w szczególności żywieniowych, 

- wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- kształtowanie postaw, wychowanie do wartości przez kształtowanie m.in. postaw obywatelskich i patriotycznych,  

- rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych, 

- przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu, wskazywanie negatywnych skutków uzależnień.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spis treści zawartych w planie: 
 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

II. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych. 

 

I. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrektor do 30 sierpnia 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 
dyrektor do 30 sierpnia 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego z roku 2019/2020 
rada pedagogiczna do 15 września 

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły 
dyrektor  

rada pedagogiczna 
do 15 września 

Aktualizacja programu wychowawczo – profilaktycznego zgodnie  

z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli 
rada pedagogiczna do 25 września 

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru 

pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 
dyrektor do 15 września 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ( plany 

wynikowe) 
wszyscy nauczyciele do 25 września 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian 

prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury. 

dyrektor 

zespoły zadaniowe 

 

cały rok szkolny 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego dyrektor cały rok szkolny 



Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

 

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym. 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego z 

uwzględnieniem doskonalenia umiejetności cyfrowych nauczycieli 

 

dyrektor, lider WDN do 30 września 

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznych zespoły ewaluacyjne do 30 września 

Awans zawodowy nauczycieli, ocena pracy dyrektor, opiekun stażu cały rok szkolny 

Obserwacja pracy pracowników szkoły dyrektor cały rok szkolny 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

 

Baza szkoły – wyposażenie, w szczególności stoły, krzesła do sal lekcyjnych, 

warsztat konserwatora 

 

dyrektor 
cały rok, w miarę 

posiadanych środków 

 

BHP - zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki, pracy, 

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 

Remont pionu kuchennego, wejścia głównego do szkoły 

 

dyrektor,  pracownik bhp cały rok szkolny 

Organizacja współpracy nauczycieli wszyscy nauczyciele  cały rok szkolny 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 dyrektor 
początek kwietnia 

2021 



Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

 

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów oddziałów przedszkolnych i przyjmowanie 

zgłoszeń do klas pierwszych 

 

dyrektor, komisja rekrutacyjna Marzec/ kwiecień 

NAUCZANIE 

Realizacja podstawy programowej ( wybranych i zatwierdzonych programów) wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Dostosowanie realizowanych programów nauczania do możliwości uczniów wszyscy nauczyciele do 30 września 

Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, także próbnych.  

Opracowanie i analiza ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji 

dyrektor,  

zespoły przedmiotowe 

Zgodnie z 

terminarzem CKE 

cały rok szkolny 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych 
dyrektor,  

przewodniczący zespołów 

organizacja do 

15.09.20 r. 

cały rok szkolny 

 

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradnia psychologiczno-

pedagogiczną, rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów 

 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez 

indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału  

w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 

 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 



Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych nauczyciele cały rok szkolny 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uzdolnionymi. Organizacja 

tutoringu ( w miarę możliwości) 
wszyscy nauczyciele, dyrektor 

cały rok szkolny, luty 

2021 

Motywowanie uczniów do nauki wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania, ich analiza i bieżące wdrażanie wniosków 

opracowanych przez wyznaczonych nauczycieli. 

dyrektor,  

wszyscy nauczyciele 

zgodnie z planem 

nadzoru – plan badań 

wyników nauczania 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny 
wszyscy nauczyciele,  

pedagog, psycholog 
cały rok szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli dyrektor  
zgodnie z planem 

nadzoru  

Obserwacje lekcji, zajęć dodatkowych, imprez, uroczystości szkolnych dyrektor 
zgodnie z planem 

nadzoru 

WYCHOWANIE 

Systematyczna realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących uzależnień   

wszyscy nauczyciele, pedagog, 

psycholog 
cały rok szkolny 



Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej wychowawcy klas 
cały rok szkolny  

(praca ciągła) 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów 
wszyscy nauczyciele,  

pedagog, psycholog 
cały rok szkolny 

Organizowanie uroczystości, imprez  

wszyscy nauczyciele 

(zgodnie z kalendarzem, w miarę 

możliwości) 

cały rok szkolny 

Realizacja szkolnego programu doradztwa zawodowego ze szczególnym 

uwzględnieniem wspomagania uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i 

wyboru zawodu 

n-l doradztwa zawodowego, 

wychowawcy klas, wszyscy n-le 
cały rok szkolny 

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  
wychowawcy klas cały rok szkolny 

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego. 

Przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności wolontariackiej 
opiekun SU cały rok szkolny 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły. Modyfikacja form współpracy ze 

środowiskiem rodzinnym 
wychowawcy klas cały rok szkolny 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie  

w środowisku lokalnym 
wychowawcy klas cały rok szkolny 

Rozwijanie postaw proekologicznych wszyscy pracownicy cały rok szkolny 



Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

ZADANIA OPIEKUŃCZE 

Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
dyrektor, pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas 
cały rok szkolny 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących 
nauczyciele świetlicy, 

wychowawcy klas 
cały rok szkolny 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej 

wychowawcy klas,  

pedagog, psycholog 
cały rok szkolny 

Zapewnienie obiadów w szkole wychowawcy klas cały rok 

Realizacja programu „ Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka”,                    
„Przygotujmy lepszy świat” 

dyrektor Zgodnie z umowami 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie zajęć 

organizowanych w szkole i poza szkołą 
wszyscy nauczyciele cały rok 

 

 

               Elżbieta Korczewska 
               Dyrektor Szkoły 


