
Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 50 w roku szkolnym 2019/2020 

 

 
 

Priorytety szkoły. Zadania Odpowiedzialni Terminy Dokumenty potwierdzające 

realizację zadania. 
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1. Opracowanie wymagań edukacyjnych z 

poszczególnych przedmiotów oraz sposobów 

oceniania - podanie do wiadomości uczniom i 

rodzicom. 

zespoły nauczycielskie do 6 września  2019 r. Opracowane wymagania, 

informacje na stronie 

internetowej 

2.Analiza programów nauczania i weryfikacja 

zestawów podręczników. 

 

 

dyrektor, nauczyciele maj / czerwiec 2020 Szkolny zestaw programów 

nauczania; Uchwała opiniująca 

Rady Pedagogicznej dotycząca 

programów nauczania. 

3. Nowelizacja statutu szkoły  

 

Zespół zadaniowy ds. 

nowelizacji statutu 

cały rok Statut szkoły 

4. Opracowanie Programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły  

 

Zespół wychowawczy do  30 września 2019 pedagodzy 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

2. Organizacja 

 i przebieg 

procesu 

kształcenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Podział nauczycieli na zespoły 

zadaniowe 

i powołanie przewodniczących 

 zespół humanistyczny 

 zespół matematyczny 

 zespół języków obcych 

 zespół przyrodniczy 

 zespół wychowania fizycznego 

 zespół edukacji wczesnoszkolnej 

 zespół oddziałów przedszkolnych 

 zespół wychowawców świetlicy 

 zespół artystyczny 

 zespół katechetyczny 

 zespół wychowawczy (psycholog, 

pedagog szkolny, wychowawcy klas, 

 nauczyciele wspierający) 

dyrektor, wicedyrektorzy, 

nauczyciele przedmiotów 

kierunkowych 

 

 

 

wrzesień 2019 Protokół rady pedagogicznej 

rozpoczynającej rok szkolny, 

plany pracy zespołów przedmiotowych 

2.Realizacja wniosków z nadzoru – 

monitorowanie  realizacji podstawy 

programowej w zakresie rytmiczności  

realizowania treści podstawy i stosowania 

wskazanych w warunkach metod i form 

pracy 

 

wszyscy nauczyciele 

wicedyrektorzy 

cały rok dziennik  elektroniczny- analiza realizacji 

podstawy programowej 

plany pracy zespołów przedmiotowych, 

3.Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów. 

Dostosowanie wymagań programowych do 

możliwości każdego ucznia. 

wszyscy nauczyciele 

 

wrzesień 

cały rok szkolny 

 

informacja o ustalonej pomocy dla ucznia 



 4. Realizacja kierunków polityki 

oświatowej państwa: rozwijanie 

kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Realizacja kierunków polityki 

oświatowej państwa: rozwijanie 

kreatywności, przedsiębiorczości i 

kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych w realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego 

 

6.Realizacja wniosków z nadzoru: 

terminowe  i prawidłowe prowadzenie 

dokumentacji przebiegu nauczania 

7. Realizacja wniosków z nadzoru:   
poprawne pełnienie dyżurów 
nauczycielskich. 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

plany pracy zespołów przedmiotowych, 

plan zajęć pozalekcyjnych, harmonogram 

konkursów 

plany pracy zespołów przedmiotowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

plany pracy zespołów przedmiotowych 

analiza zapisów w dzienniku 

elektronicznym 

 

karta obserwacji dyżurów 

 

 

 

 

3.Unowocześnienie 

bazy dydaktycznej 

i materialne 

1.Zakup pomocy dydaktycznych po 

przeanalizowaniu potrzeb 

dyrektor , 

nauczyciele 

wg potrzeb i 

funduszy szkoły 

Faktury, 

Sprawozdanie z nadzoru 

2.Zakup książek do biblioteki,  bibliotekarz, dyrektor, 

nauczyciel  j. polskiego 

na bieżąco 

  

Faktury 

Sprawozdanie biblioteki szkolnej 

3.Doposażenie pracowni  przedmiotowych nauczyciele na bieżąco Faktury, 

Sprawozdanie zespołów przedmiotowych 

Sprawozdanie z nadzoru 

4.Remonty dyrekcja, organ 

prowadzący 

W miarę 

przyznanych 

środków 

budżetowych 

dokumenty potwierdzające przyznanie 

środków budżetowych, 

sprawozdanie z planu nadzoru 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Opieka 

 i wychowanie, 

/klimat szkoły/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Realizacja kierunków polityki oświatowej 

państwa -   profilaktyka uzależnień w 

szkołach i placówkach oświatowych 

Pedagodzy, 

wychowawcy 

Cały rok Dzienniki lekcyjne – tematy lekcji, 

Sprawozdanie wychowawców 

Sprawozdanie zespołu wychowawczego 

Realizacja kierunków polityki oświatowej 

państwa -  wychowanie do wartości przez 

kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych  

Organizowanie uroczystości szkolnych - wg 

harmonogramu imprez i uroczystości  

dyrekcja, 

nauczyciele, rodzice 

 

zgodnie z 

kalendarzem 

uroczystości 

 

kalendarz uroczystości szkolnych, 

sprawozdania wychowawców 

Przedstawienie rodzicom osiągnięć szkoły 

podczas zebrań. 

dyrektor, nauczyciele na bieżąco protokoły zebrań z rodzicami 

Współpraca z Radą Rodziców dyrekcja, nauczyciele 

 

cały rok 

 

współpraca z rodzicami w zakresie 

kształtowania postaw wychowawczych 

uczniów oraz działalności szkoły. 

Działalność wolontariatu Opiekunowie wolontariatu Cały rok 

 

Sprawozdanie wolontariatu 

Pomoc uczniom w trudnej sytuacji 

materialnej 

wychowawcy, pedagog, 

rada rodziców 

 

na bieżąco dokumentacja pedagoga, 

sprawozdanie zespołu opiekuńczo-

wychowawczego 

Współpraca ze strażą miejską, policją, 

sądem ds. nieletnich 

wychowawcy, dyrektor, 

pedagog, psycholog 

na bieżąco dokumentacja pedagoga, 

sprawozdanie zespołu opiekuńczo-

wychowawczego 

Opracowanie harmonogramu wycieczek,  

w oparciu o konsultacje z rodzicami   

wychowawcy zebranie  

z rodzicami we 

wrześniu 2019 

karty wycieczek,harmonogram wycieczek 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.Doskonalenie 

kadry 

pedagogicznej 

Realizacja wniosków z nadzoru- 
zorganizować szkolenie dotyczące   

przeciwdziałanie agresji i przemocy na 

terenie szkoły. 

 

 

dyrektor zgodnie  

z harmonogramem 

szkoleń 

Plany zespołów 

plan WDN, 

 

Realizacja wniosków z nadzoru - 

promować przykłady dobrych praktyk 

poprzez organizowanie lekcji koleżeńskich 

i zajęć otwartych. 

wicedyrektorzy cały rok harmonogram lekcji koleżeńskich, 

sprawozdania zespołów przedmiotowych 

Zatwierdzenie planu doskonalenia 

zawodowego 

rada pedagogiczna wrzesień 2019 Protokół rady pedagogicznej 

Doskonalenie  nauczycieli w ramach 

studiów podyplomowych, kursów 

kwalifikacyjnych 

Nauczyciele - wg planu 

szkoleń 

Nauczyciele - we własnym 

zakresie 

zgodnie  

z harmonogramem 

Sprawozdania zespołów, 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 

Udział w konferencjach, warsztatach, 

szkoleniach metodycznych 

Dyrekcja, nauczyciele  na bieżąco Sprawozdania zespołów, 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 

Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu 

stopni awansu zawodowego. 

Dyrektor, opiekunowie 

stażu 

 

Wrzesień, 

na bieżąco 

dokumentacja dotycząca awansu zawodowego 

nauczycieli 

6.Współpraca 

ze środowiskiem 

 

 

 

 

 

7. Promocja 

szkoły 

 

Organizacja spotkań i imprez szkolnych  

z udziałem  rodziców i zaproszonych gości, 

współpraca z: bibliotekami 

pedagogicznymi, domami kultury, szkołami  

dyrekcja, 

odpowiedzialni nauczyciele 

zgodnie z:  

kalendarzem 

uroczystości, 

planami zespołów 

kalendarz uroczystości szkolnych, 

sprawozdanie w nadzoru pedagogicznego.,  

sprawozdania zespołów 

Współpraca z lokalnymi mediami. dyrekcja, nauczyciele wg potrzeb artykuły w prasowe 

Udoskonalenie strony internetowej szkoły zespół do spraw promocji 

szkoły 

na bieżąco strona internetowa szkoły 

Opracowanie reklamy/folderu szkoły   

 

 

zespół do spraw promocji 

szkoły 

styczeń/luty 2018 folder reklamowy 

 

Zorganizowanie spotkań rekrutacyjnych dyrekcja,  zespół do spraw 

promocji szkoły,  

II semestr  zgodnie  

z harmonogramem spotkań 



Załączniki do Planu pracy szkoły:  

Kalendarz roku szkolnego                                                                                                                                                                               

Terminarz uroczystości i wydarzeń szkolnych 

Plany pracy zespołów (planowane konkursy) 

Plan pracy świetlicy  

Plan pracy biblioteki  

Plan pracy SU 

Plany pracy specjalistów (pedagog, logopeda, psycholog)  

Harmonogram wycieczek 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


