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SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIDNICY 

PLAN PRACY SZKOŁY 

W ROKU 2019/2020 
 

 
 

Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 i 1000, 1290). 

  

2.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949). 

 
3.   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1457). 

 
4.  Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego                      

   (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1603) 
 
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982  r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 

 
6. Statut SSP w Świdnicy. 

 

Plan został opracowany w oparciu o:   
 
- podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej paostwa na rok szkolny 2019/2020,  
- plan nadzoru DKO na rok szkolny 2019/2020, 
- wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zamykającym i podsumowującym rok szkolny 2018/2019, w tym ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego.  

Zadania główne w pracy szkoły – priorytety – w roku szkolnym 2019/2020 

1. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 



2. Systematyczne i skuteczne aktywizowanie rodziców w procesie osiągania sukcesów przez ich dzieci. 
3. Podnoszenie efektywności pracy z uczniem zdolnym. 
4. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej. 
6. Profilaktyka uzależnieo. 

Spis treści zawartych w planie 

 I Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 
 II Kalendarz pracy szkoły 
III Plan posiedzeo Rady Pedagogicznej 
IV Harmonogram zebrao z rodzicami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚD I 
PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

Zarządzanie i organizacja 

 
ZADANIA 

 

 
ODPOWIEDZIALNI 

 
TERMIN REALIZACJI 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 
pracownikom.    
 
 

dyrektor szkoły   
 

do kooca sierpnia 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły.   
 

dyrektor szkoły  
 

do kooca sierpnia 

Opracowanie kalendarza roku szkolnego 
2019/2020 oraz imprez szkolnych.   
 
 

Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna do kooca sierpnia 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.   
 

dyrektor szkoły  
 

do 12 IX 
 

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.   
 

dyrektor szkoły  
 
 

cały rok 

Awans zawodowy. dyrektor szkoły, opiekunowie stażu  
 

cały rok 

Opracowanie: 
planów pracy dydaktycznej i wychowawczej,  
planu ewaluacji wewnętrznej, 
planu doskonalenia zawodowego nauczycieli i 
WDN, 
 

 
wszyscy nauczyciele   
dyrektor szkoły 
 
 
 

 
do 16 IX 
do 12 IX 
 
 
do 8 X 

Nowelizacja statutu. Dyrektor, zespół ds. nowelizacji statutu do 8 X 

Modernizacja programu wychowawczo- 
profilaktycznego  
 

Dyrektor, zespół ds. modernizacji programu 
wychowawczo- profilaktycznego 

do 8X 



Nowelizacja Szkolnego systemu doradztwa 
zawodowego+ program realizacji doradztwa 
zawodowego 

Doradca zawodowy do 8 X 

Realizacja koncepcji funkcjonowania i rozwoju 
szkoły na lata 2020 – 2023. 

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele cały rok 

Poprawa bazy dydaktycznej, infrastruktury 
sportowej (wielofunkcyjne boisko 
zewnętrzne) oraz bezpośredniego otoczenia 
szkoły.   

dyrektor szkoły we współpracy z zarządem 
Fundacji  

cały rok  

 

Kształcenie  

ZADANIA 
 

ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 

Realizacja i monitorowanie nowej podstawy 
programowej 
 
 

Dyrektor, vicedyrektor, wszyscy nauczyciele  
 
 
 

cały rok   
 

diagnozowanie na wejściu,  przyrostu wiedzy i 
umiejętności uczniów kl. I –VIII,  
 
 
 
przygotowanie do  „Trzecioteścika” 
 
 
 
przeprowadzenie próbnych egzaminów w kl. 
VIII 
 
przygotowanie do egzaminu w kl. VIII 
 
analiza wyników diagnoz i sprawdzianów, 
egzaminu, wnioski do dalszej pracy, 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej             i 
przedmiotowcy 
 
 
 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
 
 
 
Nauczyciel przedmiotów egzaminacyjnych 
 
 
Wszyscy nauczyciele 

początek i koniec roku szkolnego 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 XII /I 
 
 
cały rok 
 
na bieżąco 
 



 
wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej 
i szczegółowych analiz diagnoz na wejściu i 
koocoworocznych oraz sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego 
 

 
cały rok 

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, 
logopedą, poradnią psychologiczno – 
pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania 
indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 
oraz dostosowania do nich wymagao.  
 

wszyscy nauczyciele  
 

cały rok 

Zorganizowanie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla uczniów tego 
wymagających (z trudnościami w nauce, dla 
uczniów zdolnych, ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, z ryzykiem dysleksji, 
orzeczeniami i opiniami PPP), podnoszenie 
jakości ppp,  
 

Wychowawcy klas + koordynator pedagog 
szkolny 
 
 
 
pedagog szkolny 

cały rok (zakres pomocy do 30 IX) 

Praca z uczniem zdolnym. Odkrywanie i 
rozwijanie  uzdolnieo uczniów przez 
indywidualizowanie stawianych im zadao oraz 
przygotowanie do udziału w konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych.   
Pomoc psych. – ped. dla uczniów zdolnych 
 

wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
 

cały rok 
 
 
 
 
 

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i 
kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 
bezpieczne i celowe wykorzystywanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
realizacji podstawy programowej 
 

Wszyscy nauczyciele 
 

Cały rok 
 



Rozwijanie kompetencji matematycznych 
uczniów. 
 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i 
matematyki 

Cały rok 

Podnoszenie efektywności nauczania języka 
angielskiego i języka niemieckiego 

Nauczyciele j. angielskiego i j. niemieckiego cały rok  

Efektywna realizacja podstawy programowej, 
organizacja i sposób prowadzenia zajęd, 
doboru metod i form, dysponowania czasem 
na lekcjach matematyki, j.polskiego i j. 
angielskiego (dotyczy klas IV- VIII) oraz innych 
przedmiotów egzaminacyjnych możliwych do 
wyboru od roku 2021/2022 (dotyczy klas IV – 
VI w r.szk. 2019/2020), 
 

 
 
 
 
 

Cały rok 

Systematyczne i skuteczne włączanie 
rodziców w proces dydaktyczny (szybkie 
reagowanie na zauważone trudności / 
uzdolnienia, kierowanie do PPP, organizacja 
ppp, stały kontakt z rodzicem) 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów cały rok 

Organizacja zajęd i przedsięwzięd 
rozwijających samodzielnośd, kreatywnośd i 
innowacyjnośd uczniów. 

Dyrektor, wszyscy nauczyciele, opiekun SU i 
wolontariuszy 

Cały rok, organizacja zajęd –  IX  

Rozwój doradztwa zawodowego w szkole. 
Realizacja wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa zawodowego. 

 

Dyrektor, nauczyciel doradztwa zawodowego, 
wychowawcy klas, pedagog szkolny 

cały rok 

 

  

Wychowanie 
 

ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 

Nowelizacja i realizowanie programu Rada Rodziców, wszyscy nauczyciele, zespół Nowelizacja do 8 X, realizacja cały rok   



wychowawczego - profilaktycznego szkoły.  
 
Profilaktyka uzależnieo.   
 

wych. – prof. z promocją zdrowia, pedagog 
 

 
 
Cały rok 

Wychowanie do wartości przez kształtowanie 
postaw obywatelskich i patriotycznych. 
 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowao 
uczniów ze szczególnym uwzględnieniem 
uczniów klasy IV, uczniów objętych pieczą 
zastępczą oraz uczniów objętych zajęciami 
indywidualnymi, wspomaganiem nauczyciela. 
Systematyczne ocenianie zachowania zgodnie 
z WZO. 

 
 
Wszyscy nauczyciele 

cały rok 

Organizacja uroczystości,  imprez 
kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek 
(szkoła otwarta na kulturę, sztukę, sport, 
środowisko lokalne); współpraca ze 
środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego 
rozwoju 
 

wszyscy nauczyciele cały rok   
 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci 
(w tym systematyczne i skuteczne włączanie 
rodziców w proces dydaktyczny), 
pedagogami, psychologiem i poradnią 
psychologiczno – pedagogiczną i innymi 
instytucjami wspomagającymi szkołę w 
działaniach wychowawczych.   
 

dyrektor, wychowawcy, pedagog, psycholog   
 

cały rok   
 

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. 
Organizowanie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej rodzinom z trudnościami 
wychowawczymi.   

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele,  
pedagog, psycholog   
 

wg potrzeb 



 

Monitorowanie przestrzegania przez uczniów 
norm społecznych.   

nauczyciele  
 

cały rok   

Monitorowanie  znajomości i respektowania 
Konwencji Praw Dziecka 

Dyrektor szkoły Cały rok 

Doskonalenie pracy samorządu 
uczniowskiego, , kształtowanie postaw 
samorządności.  
 
 

Opiekun SU, wszyscy nauczyciele cały rok   
 

Kształtowanie postaw prospołecznych Opiekun SU, wszyscy nauczyciele cały rok 

Dbałośd o estetykę szkoły i terenów wokół 
niej.   

Dyrektor, wszyscy pracownicy cały rok 

Dbałośd o estetykę i wyposażenie sal 
lekcyjnych 
 

opiekunowie gabinetów cały rok 

 

Zadania opiekuocze 
 

ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 

Zapewnienie uczniom bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy podczas zajęd    
szkolnych i pozaszkolnych.   
 

dyrektor, wszyscy nauczyciele   
 

cały rok 

Podejmowanie działao na rzecz wzmocnienia 
bezpieczeostwa dzieci i młodzieży, w tym 
bezpieczeostwa w Internecie. 

dyrektor, wszyscy nauczyciele   
 

cały rok 

Realizacja programów adaptacyjnych i objęcie 
szczególną opieką  najmłodszych dzieci w 
szkole (przedszkolne) oraz uczniów klas I 

dyrektor, wszyscy nauczyciele   
 

cały rok  

Objęcie opieką świetlicy uczniów.  
Plan pracy świetlicy, regulamin, deklaracje, 
usprawnienie prowadzenia dzienników 

Dyrektor, nauczyciele świetlicy cały rok   
do 12 IX 



świetlicowych 
 

 

 

Promocja szkoły 

ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 

Udział uczniów w konkursach i zawodach 
szkolnych i pozaszkolnych 

wszyscy nauczyciele cały rok (min.2 konkursy zewnętrzne na 
semestr) 

Upowszechnianie sukcesów i osiągnięd 
uczniów: 
strona internetowa, facebook, prasa lokalna,  
 
Księga sukcesów 
 
wystawki prac uczniów i dyplomów                     
(portfolio) 
 
prezentacja uczniowskich talentów i 
uzdolnieo na piknikach rodzinnych 
 

 
Dyrekcja 
 
wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
 
\ (program/harmonogram),  
 liderzy uzdolnieo (przygotowanie uczniów) 

cały rok 

Funkcjonowanie strony internetowej. 
 

 cały rok 

Organizacja zajęd otwartych/uroczystości 
klasowych dla rodziców poszczególnych klas 
 

Wychowawcy I-III oraz IV - VIII 1 raz roku 

Organizacja drzwi otwartych 
 

 II-III 2020 1 raz w roku 

 

 
 
 


