
    Załącznik do Uchwały RP 5/2018/2019 z dnia 14 września 2018r.  

 

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE  

 SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/19 

 

Podstawą opracowania dokumentu są: 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290, 1669)  

           Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w 

          sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611). 

 

           Wnioski wynikające z: 

- kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkoły 2018/19,  

- wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w 

roku szkolnym 2017/18, 

- badań, opinii uczniów, rodziców, nauczycieli w ramach monitoringu i 

obserwacji, 

- wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/18, 

- analizy sprawozdań nauczycieli oraz wniosków do dalszej pracy. 

 

Plan określa działania społeczności szkoły do realizacji w danym roku 

szkolnym  

i jest zgodny z przyjętym kierunkiem pracy szkoły. 

 

Obejmuje następujące zagadnienia i obszary: 

I. Kierunki polityki oświatowej na bieżący rok szkolny oraz wnioski wynikające  

z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole 

II. Sposoby realizacji działań priorytetowych 

III. Zadania do pracy w obszarach: 

- zarządzanie i organizacja 

- kształcenie i rozwój dydaktyczny 

- wychowanie i opieka 

- baza lokalowa i dydaktyczna szkoły 

- współpraca z partnerami i promocja szkoły 

IV. Kalendarz wydarzeń w bieżącym roku szkolnym 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/nadzor-pedagogiczny/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-wymagan-wobec-szkol-i-placowek-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1611-14503.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/nadzor-pedagogiczny/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-wymagan-wobec-szkol-i-placowek-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1611-14503.html


I. Podstawowe  kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie 

patriotycznych postaw uczniów. 

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające 

samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa 

zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne 

korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

Kontrole K.O.:  

Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe zapewniają dzieciom i młodzieży pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną 

Ewaluacja problemowa:  

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Uczniowie są aktywni 

Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego 

rozwoju 

Monitorowanie:  

W publicznych szkołach podstawowych prowadzenie działalności innowacyjnej  

i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania 

oraz organizację kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki 
 

Wnioski (rekomendacje) do dalszej pracy w nowym roku szkolnym wynikające z nadzoru 

pedagogicznego sprawowanego w szkole w roku szkolnym 2017/2018: 
 
1. W dalszym ciągu należy diagnozować poziom wiedzy i umiejętności uczniów, 

wykorzystywać wyniki badań i diagnoz do indywidualizacji procesu nauczania oraz 

wysokiej jakości kształcenia. 

2. Zadaniem zespołu wychowawczo-profilaktycznego jest opracowanie jednolitych zasad 

współpracy z rodzicami, a zagadnienie współpracy z rodzicami uczynić jednym z 

przedmiotów ewaluacji w przyszłym roku szkolnym. 

3.   Prowadzenie współpracy z rodzicami i środowiskiem służące wzajemnemu rozwojowi. 

4. Dbać o kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, promocję w środowisku oraz 

osiągnięcia uczniów, z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu.  

5. Doskonalenie nauczycieli w zakresie zaawansowanych technik komunikacyjnych do 

zastosowania  między innymi we współpracy z rodzicami. 

6. Działania na rzecz procesu uczenia się i rozwoju zarówno dzieci jak i nauczycieli. Relacje i 

procesy tworzenia zbudowanej na zaufaniu i kulturze szkoły. Kierowanie się w edukacji 

wartościami takimi jak wolność, równość, sprawiedliwość i solidarność, by służyć pomocą 

każdemu uczniowi w rozwoju i pokonywaniu przeszkód. 

 

II. Sposoby realizacji działań priorytetowych: 

Kierunek Sposoby realizacji Terminy Osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 

     100 rocznica 

odzyskania 

Organizacja imprez 

związanych z odchodami 

Do końca 

b. r. 

Nauczyciele, 

monitoruje 

 



niepodległości – 

wychowanie do 

wartości 

i kształtowanie 

patriotycznych 

postaw uczniów. 

rocznicy. Włączanie się do 

różnorodnych działań 

środowiskowych, gminnych, 

krajowych. Narodowe czytanie 

2018.  

kalendarz

owego 

dyrektor 

      Wdrażanie nowej 

podstawy 

programowej 

kształcenia 

ogólnego. 

Kształcenie 

rozwijające 

samodzielność, 

kreatywność i 

innowacyjność 

uczniów. 

Realizacja podstawy 

programowej- w szczególności 

w klasach I, IV, VII, VIII 

Monitorowanie realizacji 

treści przez nauczycieli 

Nadzór dyrektora nad 

realizacją pp. Współpraca 

nauczycieli w zespołach 

przedmiotowych. 

Cały rok Nauczyciele  

Dyrektor 

Wicedyrektor  

 

      Kształcenie 

zawodowe oparte 

na ścisłej 

współpracy z 

pracodawcami. 

Rozwój 

doradztwa 

zawodowego. 

Udział uczniów w programach 

doradztwa zawodowego. 

Opracowanie szkolnego 

programu doradztwa 

zawodowego i wdrażanie go. 

Cały rok Dyrektor, 

nauczyciele 

doradztwa 

zawodowego 

 

Rozwijanie 

kompetencji 

cyfrowych 

uczniów i 

nauczycieli. 

Bezpieczne i 

odpowiedzialne 

korzystanie z 

zasobów 

dostępnych w 

sieci. 

 

Udział uczniów w programach 

kształtujących właściwe 

nawyki w korzystaniu z 

komputera, Internetu. 

Podejmowanie działań 

wychowawczych we 

współpracy z różnymi 

partnerami. 

Cały rok Dyrekcja 

szkoły, 

nauczyciele 

zajęć 

komputero- 

wych i 

informatyki 

rodzice, RR 

 

 

 

 



 III. Zadania szkoły w obszarach: 

Zarządzanie i organizacja 

Zadanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom 

dyrektor IX 2018 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły dyrektor oraz zespół 

zadaniowy 

IX 2018 

Opracowanie przez RR i zaopiniowanie przez 

RP programu wychowawczo- profilaktycznego 

Rada Rodziców, 

dyrektor, opinia rady 

pedagogicznej 

do 30 IX 2018 

Opracowanie przez nauczycieli planów pracy 

dydaktycznej i wychowawczej 

nauczyciele 

przedmiotów 

do 20 i 25 

września 2018 

Nadzór pedagogiczny- ustalenia planu i jego 

realizacja  

dyrektor IX 2018 

- VI 2019 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym dyrektor  

zespół d. s. promocji 

IX 2018 

- VI 2019 

 

Kształcenie i rozwój dydaktyczny 

Zadanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

Realizacja podstawy programowej nauczyciele  cały rok 

Organizacja zespołów przedmiotowych, praca 

na rzecz wspomagania procesu edukacyjnego 

dyrektor/ nauczyciele cały rok 

Współpraca z poradnią psychologiczno- 

pedagogiczną, rodzicami w celu 

rozpoznawania indywidualnych potrzeb 

uczniów Organizacja pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dla uczniów. Zajęcia 

dydaktyczno- wyrównawcze oraz korekcyjno- 

kompensacyjne. 

dyrektor/ nauczyciele cały rok 



Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych 

talentów i zainteresowań uczniów: 

indywidualizowanie im stawianych wymagań, 

przygotowanie i udział w konkursach 

wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 

nauczyciele  cały rok 

Działania na rzecz uczniów, wspieranie ich  

w pokonywaniu trudności w nauce 

nauczyciele cały rok 

Wypracowanie systemów motywujących 

uczniów do nauki, kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za uzyskane oceny.  

Rozwój kompetencji kluczowych. 

nauczyciele cały rok 

Badanie wyników nauczanie . Organizacja 

próbnych egzaminów. 

Podnoszenie poziomu zdobywanej wiedzy 

nauczyciele wg ustalonego 

harmonogra-

mu 

Kontrola właściwego i systematycznego 

oceniania uczniów przez nauczycieli 

dyrektor wg 

harmonogra- 

mu nadzoru 

Obserwacja lekcji i zajęć szkolnych w celu 

doskonalenia jakości pracy szkoły 

dyrektor wg 

harmonogra- 

mu nadzoru 

 

Wychowanie i opieka 

Zadanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

Realizowanie programu wychowawczo- 

profilaktycznego 

dyrektor 

nauczyciele  

rodzice 

cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań 

uczniów 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 

Organizowanie uroczystości, imprez 

kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek    

dyrektor 

nauczyciele, RR 

cały rok 



Doskonalenie pracy Samorządu 

Uczniowskiego 

opiekunowie SU cały rok 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, 

regionalnej i funkcjonowanie w środowisku 

lokalnym. Wychowanie do wartości i 

kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.  

Nauczyciele i 

wychowawcy 

cały rok 

Promocja czytelnictwa, edukacja medialna i 

kształcenie świadomości udziału w kulturze 

masowej 

bibliotekarz i 

nauczyciele 

cały rok 

Organizacja opieki i bezpieczeństwa w czasie 

pobytu uczniów w szkole 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 

Zapewnienie pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 

Objecie opieką świetlicową wszystkich dzieci 

wymagających takiej formy 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 

Organizacja pomocy materialnej dla uczniów dyrektor 

wychowawcy 

cały rok 

  Wdrażanie doradztwa zawodowego dyrektor cały rok 

 

Baza lokalowa i dydaktyczna szkoły 

 

Zadanie Osoba odpowiedzialna Termin 

Poprawa warunków dla odbywających się 

zajęć szkolnych 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 

Uzupełnianie pomocy dydaktycznych zgodnie 

w wymaganiami programów nauczania. 

korzystanie z nauczycieli z dostępnych 

pomocy. 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 

Rozwój bazy pomocy interaktywnych  

i multimedialnych 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 



Uzupełnianie i wzbogacanie zasobów 

biblioteki szkolnej 

dyrektor 

bibliotekarz 

nauczyciele 

cały rok 

 

Współpraca z partnerami i promocja szkoły 

Zadanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

Współpraca z rodzicami w zapewnieniu 

każdemu uczniowi właściwie zorganizowanego 

procesu dydaktycznego. 

Rzetelna informacja do każdego rodzica  

o postępach edukacyjnych i zachowaniu 

uczniów. 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 

Współpraca z RR w wykonywaniu statutowych 

zadań 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 

Współdziałanie z instytucjami 

wspomagającymi nauczanie, wychowanie  

i opiekę: poradnia psychologiczno- 

pedagogiczna, GOPS, ośrodek zdrowia, 

policja, sąd, itp    

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 

Rozwijanie współpracy ze Szkołą Europejską  

z Cottbus 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 

Nawiązanie współpracy ze szkołą partnerską  

w Polsce 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 

Promowanie działań szkoły, osiągnięć  

i sukcesów w lokalnym środowisku 

Poszerzanie zasięgu promocji szkoły poza 

teren gminy 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 

IV. Kalendarz roku szkolnego 2018/19 

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.  

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.  

3. Ferie zimowe– 11- 24 lutego 2019r.województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, 

pomorskie, śląskie   



4. Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019 r.  

5. Egzamin gimnazjalny 10,11,12 kwietnia 2019r. 

6. Egzamin ósmoklasisty 15,16,17 kwietnia 2019r.  

7. Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2019 r.  

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych: 2 listopada 2018, 2 maja 2019 

Harmonogram uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/19 

Tematyka  Termin Odpowiedzialni 

Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018 p. B. Wójcik, p. K. 

Organista 

Rocznica wybuchu II wojny 

światowej 

17 września 2018 

 poniedziałek 

p. K. Organista 

Sprzątanie świata  21 września 2018 piątek Nauczyciele przyrody, 

biologii 

Pasowanie na przedszkolaka wrzesień- październik 2018 p. B. Czwaniuk, p. E. Szyszło- 

Sak, p. A. Wybranowska 

Pasowanie na ucznia kl. I wrzesień- październik 2018 p. B. Wójcik 

Dzień Edukacji Narodowej 12 października 2018- piątek Samorząd Uczniowski 

z opiekunami, p. M. 

Stepuch z klasą VI 

Jesień Gra na Skrzypcach  

konkurs recytatorski- szkolny 

konkurs recytatorski w 100. 

Rocznice niepodległości 

10-11. 2018 p. B. Wójcik 

Święto Niepodległości* 9.10.2018 -piątek p. S. Ważny, p. A. 

Policzkiewicz, p. J. Piłat, 

p. B. Typek. p. K. Organista  

Andrzejki  ostatni tydzień listopada2018 p. E. Prus z SU 

Mikołajki  6.12.2018- czwartek Samorząd Uczniowski  

z samorządami klasowymi 

Jasełka 

 

21.12.2018- piątek p. A. Kramarczuk 

ks. M. Kicka 

Dzień Babci i Dziadka 21 lub 22 stycznia 2019 Wychowawcy klas I i III, 

nauczyciele przedszkola 

Bal choinkowy 8 luty 2019 

(przed feriami) 

Samorząd Uczniowski  

z RR, wychowawcami klas 

II Dzień języków obcych 

 

marzec 2019 
 

Nauczyciele języków 

niemieckiego i angielskiego 

Dzień Kobiet 8.03.2019 Samorząd Uczniowski  

z p. M. Żółcińskim i ks. M. 

Kicką 

Powitanie wiosny 21.03.2019  Wychowawcy klas we 

współpracy z SU 

Dzień Ziemi 24.04.2019 Nauczyciel 

przyrody/biologii 

Apel poświęcony Janowi Pawłowi II maj 2019 ks. M. Kicka 

p. A. Kramarczuk 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 

Maja 

30.04.2019 p. J. Piłat z klasą VII 

 



Dzień Matki 24 lub 27.05.2019 Wychowawcy klas I-III 

i przedszkola 

Święto przedmiotów matematyczno- 

przyrodniczych 

maj 2019 Zespół nauczycieli bloku 

matemat.- przyrodn. 

Dzień Dziecka, Dzień sportu lub 

wycieczki 

 

3.06.2019 Samorząd Uczniowski, 

samorządy klasowe z 

opiekunami, nauczyciele w-

f, R.R. 

Zakończenie roku szkolnego 

Pożegnanie absolwentów kl. IIIg oraz 

VIII 

21 czerwca 2019 SU  oraz wychowawca kl. III 

gimn. i VIII 

* działania preferujące kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/19 

 

Plan pracy szkoły przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

w dniu 14 września 2018 r. 


