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PLAN PRACY  

Szkoły Filialnej im, Jana Pawła II w Świebodnej 

 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. KEN w Pruchniku 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

Podstawa prawna: 

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 

r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2020/2021: 

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym 

uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, 

innowacyjności i kreatywności uczniów. 

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia 

osób dorosłych. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych. 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 

i respektowanie norm społecznych. 
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              Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 
 

Zarządzanie i organizacja 

 

Zadania Osoba odpowiedzialna 
Termin 

realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom 
Dyrekcja szkoły 

Do końca 

sierpnia 2020 r. 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły Rada pedagogiczna 
Do końca 

września 2020r. 

Opracowanie programu 

profilaktyczno-wychowawczego szkoły 

Rada Pedagogiczna i 

Rada Rodziców 

Do końca 

września 2020 r. 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników 

i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku 

szkolnym 2019/2020 

Dyrektor szkoły 
Do końca 

sierpnia 2020 r. 

Wprowadzenie zmian w dokumentach 

szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa 

oświatowego: statut, regulaminy, procedury 

Dyrektor szkoły 
Do końca 

listopada 2020r. 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu 

doskonalenia zawodowego 
Dyrektor szkoły 

Do końca 

września 2020 r. 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Do 15 września 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Cały rok 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły Dyrektor szkoły 
Do końca 

kwietnia 2021 r. 

Umożliwienie nauczycielem zdobywania 

kolejnych stopni awansu zawodowego 

Dyrektor szkoły, 

opiekunowie staży 
Cały rok 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I Dyrekcja szkoły 
Kwiecień–

sierpień 2021 r. 
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Nauczanie 

 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Realizacja podstawy programowej 
Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok szkolny 

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

i 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 

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych  Nauczyciele Cały rok szkolny 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce 
Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania 
Dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

Według planu 

nadzoru 

Analiza wyników nauczania 
Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok szkolny 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności 

za uzyskane oceny 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok szkolny 

Obserwacje lekcji Dyrektor 
Według 

harmonogramu 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli 

obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok szkolny 
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Wychowanie 

 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Integracja zespołów klasowych Wychowawcy klas Wrzesień 

Realizowanie programu wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów 
Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole 
Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, 

artystycznych oraz wycieczek 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, 

z logopedą szkolnym, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi 

Wychowawcy klas Cały rok 

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych 

oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania 

wolnego czasu 

Wychowawcy klas Cały rok 

Edukacja czytelnicza 
Nauczyciele 

bibliotekarze 
Cały rok 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły Wychowawcy klas Cały rok 
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Zadania opiekuńcze 

 

Zadania Osoba odpowiedzialna 
Termin 

realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Zapewnienie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

Dyrektor, nauczyciele,  

logopeda szkolny 
Cały rok 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 
Wychowawcy klas Cały rok 

Zapewnienie obiadów w szkole Wychowawcy klas Cały rok 

Udział w projekcie „Program dla szkół” Wychowawcy klas Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


