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Plan opracowany został w oparciu o: 
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 
2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023. 
3. Koncepcję pracy szkoły. 
4. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2021/2022. 
 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiednich decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, 

m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie  

do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowej w związku z nową formułą egzaminu maturalnego  

od 2023r. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami –wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 
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8. Wspieranie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształcenia krytycznego podejścia do treści publikowanych  

w Internecie i mediach społecznościowych. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

„Laboratorium przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

Ogólne cele do zrealizowania:  

 przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty i dalszego etapu edukacji, 

 stwarzanie sytuacji, warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości i samodzielności,  

 zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki, w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji 

kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie, 

 wspieranie wychowawczej roli rodziny, 

 przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu,  

 wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez uczenie prawidłowych nawyków, 

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

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

respektowania norm społecznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uwrażliwienie na prawdę i dobro, 

 rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych, 

 rozwijanie postaw ekologicznych, odpowiedzialności i dbałości za środowisko naturalne, 

 wskazanie negatywnych skutków palenia papierosów, picia alkoholu, środków psychoaktywnych oraz uzależnienia od 

komputera, telefonów. 
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Spis treści zawartych w planie: 
 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 
II. Kalendarium szkolne. 

 
I. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 
 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

Opracowanie planu zajęć i dyżurów szkolnych. Dostosowanie planu  
do wytycznych MZ, GIS i MEiN. 

dyrekcja szkoły 
zespół ds. planu 

zespół ds. dyżurów 
do 10 września 

Pozyskanie dodatkowych godzin na realizacje zajęć z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i zajęć socjoterapeutycznych 

dyrekcja szkoły do 10 września 

Pozyskanie dodatkowych godzin na realizację programów własnych dyrektor szkoły do 10 września 

Pozyskanie dodatkowych godzin i zorganizowanie zajęć dla dzieci powracających z 
zagranicy 

dyrekcja szkoły 
do 10 września  

(cały rok) 

Zorganizowanie zajęć na basenie dla klas II i III edukacji wczesnoszkolnej. dyrekcja szkoły do 15 września 

Zorganizowanie zajęć wychowania fizycznego dla uczniów kl. VI-VIII w hali OSiR. dyrekcja szkoły do 15 września 

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły 
dyrekcja szkoły 

Rada Pedagogiczna 
do 15 września 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Dystrybucja podręczników szkolnych w ramach dotacji. 
dyrektor szkoły 

zespół ds. podręczników 
do 15 września 

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego 
na rok szkolny 2022/2023. 

dyrekcja szkoły do 15 września 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych: 

  Zespół przedmiotów humanistycznych i artystycznych; 
  Zespół języków obcych; 
  Zespół przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, technika); 
  Zespół przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, geografia, chemia); 
 Zespół nauczycieli wychowania fizycznego; 
  Zespół edukacji wczesnoszkolnej; 
  Zespół nauczycieli religii. 

dyrekcja szkoły,  
przewodniczący zespołów 

plany do 27 września 
cały rok szkolny 

Opracowanie programu wychowawczo–profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023 
zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli. 

wicedyrektor szkoły 
zespół zadaniowy 

do 30 września 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom. dyrektor szkoły do 30 września 

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym. 
Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego. 

dyrekcja szkoły 
zespół zadaniowy 

do 30 września 

Wypracowanie bogatej oferty edukacyjnej zgodnej z oczekiwaniami uczniów 
i rodziców. 

dyrekcja szkoły 
i nauczyciele przedmiotów 

do 30 września 

Zorganizowanie tygodnia turystyki – udział w programie „Poznaj Polskę” 
dyrekcja szkoły 

wychowawcy klas 
do 15 września 

Opracowanie klasowych planów pracy wychowawczo–profilaktycznych na rok 
szkolny 2022/2023. 

wychowawcy klas do 8 października 

Wdrożenie elektronicznej obsługi czytelników (e-Biblio). 
dyrektor, 

nauczyciele biblioteki 
I półrocze 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Realizacja zadań w ramach „Budzącej się Szkoły” 
dyrektor, koordynator wraz 

z zespołem ds. BSS 
cały rok szkolny 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian 
prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury. 

dyrekcja szkoły,   
zespół zadaniowy 

cały rok szkolny 

Dostosowanie regulaminów i procedur do wytycznych dotyczących pandemii 
COVID-19. 

dyrekcja szkoły,   
zespół zadaniowy 

cały rok szkolny 

Zapewnienie bezpiecznych warunków nauczania i pracy w czasie trwania pandemii.  dyrektor szkoły cały rok szkolny 

Zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki, pracy, bezpieczeństwa 
fizycznego oraz  psychicznego uczniów, nauczycieli i pracowników administracji 
i obsługi. 

dyrekcja szkoły 
inspektor bhp 

cały rok szkolny 

Zapewnienie wsparcia psychologicznego dla uczniów, w tym dla uczniów 
z Ukrainy. 

dyrekcja szkoły cały rok szkolny 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego. dyrekcja szkoły cały rok szkolny 

Analizowanie na bieżąco potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli 
dyrekcja szkoły,   

zespół zadaniowy 
cały rok szkolny 

Diagnozowanie potrzeb w obszarze zainteresowań uczniów zespół zadaniowy cały rok szkolny 
 

Organizacja i wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań awansu zawodowego. dyrektor, opiekunowie stażu cały rok szkolny 

Gromadzenie dokumentacji zgodnej z procedurą ubiegania się o kolejny stopień 
awansu zawodowego. 

nauczyciele ubiegający się  
o awans zawodowy 

cały rok szkolny 

Organizowanie i uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego. 
dyrekcja,  

nauczyciele i specjaliści cały rok szkolny 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym. Pomoc przy organizacji imprez szkolnych 
i środowiskowych. 

dyrekcja szkoły 
wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 

Kontrola i wzbogacanie bazy szkoły – wyposażenie. dyrektor szkoły 
cały rok, w miarę 

posiadanych środków 

Organizacja współpracy nauczycieli (współpraca przy realizacji programów 
własnych i projektów edukacyjnych, prezentacja dorobku i osiągnięć uczniów 
i nauczycieli) 

dyrekcja szkoły,  
zespół przedmiotowe i zadaniowe 

wszyscy nauczyciele 
cały rok szkolny 

Organizowanie zebrań z rodzicami i dni otwartych 
dyrekcja szkoły,  

wychowawcy klas 
cały rok szkolny 

Edukacja rodziców:  
 kl. I nt.: „Jak pracować z dzieckiem rozpoczynającym nauk w klasie I”, 
 kl. IV nt.: „Jak pracować z dzieckiem rozpoczynającym naukę w klasie IV”, 
 kl. VIII nt.: „Jak skutecznie pomóc dziecku w przygotowaniu do egzaminu 

zewnętrznego”. 
 Kl. I – VIII: „Wpływ sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie człowieka oraz 

możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą”. 
 KL. I–V: „Jak zapanować nad wybuchami emocji dziecka”. 
 Kl. I VIII: Internetowy kurs dla rodziców „Bezpiecznie Tu i Tam”   

(Orange -  https://fundacja.orange.pl/kurs/wyzwanie/5/video). 

dyrekcja szkoły,  
specjaliści szkolni,  
wychowawcy klas 

cały rok szkolny 

Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły 
dyrekcja szkoły 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Zorganizowanie zabawy karnawałowej 
dyrekcja szkoły, 

zespół zadaniowy luty 

Stała współpraca szkoły z przedszkolami dyrekcja szkoły cały rok szkolny 



PLAN PRACYSZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SKIERNIEWICACH 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

8 
 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Przeprowadzenie Dnia otwartego w celu rekrutacji uczniów do kl. I   
dyrekcja szkoły, 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

luty/marzec 

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych 
dyrekcja szkoły 

komisja rekrutacyjna 
kwiecień 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 dyrektor szkoły do 30 kwietnia 

Zorganizowanie Szkolnego Dnia Dziecka w ramach Święta Szkoły 

dyrekcja szkoły, 
wszyscy nauczyciele, 

rodzice 
maj 

Zorganizowanie Balu Ósmoklasisty dyrektor szkoły, 
wychowawcy i rodzice klas VIII, 

czerwiec 

Ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności uczniowskiej na forum miasta 
(współpraca z lokalną prasą i radiem, aktualizacja informacji na szkolnej stronie 
www i facebook’u) 

dyrekcja szkoły 
zespół zadaniowy cały rok szkolny 

Podejmowanie współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami wspierającymi 
rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży 

dyrekcja, nauczyciele, pedagodzy cały rok szkolny 

Motywowanie nauczycieli do podejmowania zadań służących podnoszeniu jakości 
pracy szkoły 

dyrekcja szkoły, cały rok szkolny 

Podejmowanie zadań wykraczających poza zakres działań szkoły dyrekcja, nauczyciele cały rok szkolny 
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NAUCZANIE 

Realizacja podstawy programowej. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 
 

dyrekcja szkoły cały rok szkolny 

Dostosowanie realizowanych programów nauczania do możliwości uczniów (klasy). wszyscy nauczyciele do 10 września 

Opracowanie i wdrożenie programów własnych. wszyscy nauczyciele wrzesień 

Wdrażanie dobrych praktyk „Budzącej się Szkoły” 
dyrekcja szkoły,  
zespół ds. BSS 

cały rok szkolny 

Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, także próbnych.  
Opracowanie i analiza ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji 

dyrekcja szkoły,  
zespoły egzaminacyjne  

i przedmiotowe 
cały rok szkolny 

Ocena programów nauczania przez członków zespołów przedmiotowych i ich 
opiniowanie oraz podjęcie decyzji dotyczącej wyboru programów na kolejny  
cykl nauczania. 

zespoły przedmiotowe maj-czerwiec 

Zdiagnozowanie stylów uczenia się dzieci i młodzieży w poszczególnych klasach.  
Dostosowanie pracy z uczniami do ich możliwości, potrzeb i stylów uczenia się. 

wszyscy nauczyciele 
wrzesień 

cały rok szkolny 

Indywidualizacja pracy z dzieckiem. Organizowanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w tym zajęć specjalistycznych (zajęć dydaktyczno–wyrównawczych, 
zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, zajęć kształtujących kompetencje społeczno-
emocjonalnych i innych). 

dyrekcja szkoły 
wychowawcy klas 
specjaliści szkolni 

cały rok szkolny 
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Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.  
Kierowanie uczniów wymagających określenia ich możliwości i potrzeb na badania 
do PPP i innych poradni specjalistycznych? 

dyrekcja szkoły, 
 wszyscy nauczyciele,  

specjaliści szkolni  
cały rok szkolny 

Organizowanie zajęć specjalistycznych uczniów z orzeczeniami  
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

dyrekcja szkoły,  
specjaliści szkolni, 

nauczyciele wspomagający 

cały rok szkolny 

Organizowanie zajęć nauczania indywidualnego. dyrektor szkoły cały rok szkolny 

Zorganizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej. 
dyrektor szkoły, 

nauczyciele wychowania 
fizycznego 

 
cały rok szkolny 

Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych w szkole. 

dyrekcja szkoły,  
specjaliści szkolni 

styczeń, czerwiec 

Otoczenie opieką przez wychowawców klas, nauczycieli prowadzących zajęcia 
edukacyjne i pozostałych pracowników szkoły, uczniów klas pierwszych 
rozpoczynających naukę w szkole. 

dyrekcja szkoły,  
wszyscy nauczyciele,  

specjaliści szkolni 
cały rok szkolny 

Objęcie szczególną opieką psychologiczno-pedagogiczną i wychowawczą uczniów 
klas IV. 

dyrekcja szkoły,  
wszyscy nauczyciele,  

specjaliści szkolni 
cały rok szkolny 

Organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie doradztwa zawodowego. 
dyrekcja szkoły,  

doradca zawodowy 
cały rok szkolny/wg 

harmonogramu 

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 
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Stosowanie aktywizujących metod nauczania na zajęciach z wykorzystaniem 
technik multimedialnych (tablic i monitorów interaktywnych). 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych u uczniów  
ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozsądne korzystanie z mediów  
 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Wykorzystanie w procesie nauczania różnorodnych środków dydaktycznych.  
Wykorzystanie technik informacyjnych: programów edukacyjnych, prezentacji 
multimedialnych, internetu i tablic i monitorów interaktywnych w procesie 
dydaktycznym, a także środków dydaktycznych zakupionych w ramach 
„Laboratorium przyszłości”.  

nauczyciele przedmiotów cały rok szkolny 

Realizowanie projektów edukacyjnych. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Udział w międzynarodowym projekcie e-Twinning. 
zespół nauczycieli  
języków obcych 

cały rok szkolny 

Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych. zespoły przedmiotowe cały rok szkolny 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uzdolnionymi. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Motywowanie uczniów do nauki. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Monitorowanie wyników nauczania, analiza i bieżące wdrażanie wniosków  
do pracy z uczniem. 

dyrekcja szkoły,  
wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za własną edukację. 
wszyscy nauczyciele,  

specjaliści szkolni,  
zespół BSS 

cały rok szkolny 

Kontrola właściwego oceniania uczniów przez nauczycieli. dyrekcja szkoły cały rok szkolny 
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Obserwacje lekcji, zajęć dodatkowych, imprez, uroczystości szkolnych. dyrekcja szkoły cały rok szkolny 

Dostosowanie bazy szkoły do właściwej realizacji podstawy programowej. 
(wyposażenie sal w sprzęt i pomoce dydaktyczne).  

dyrektor szkoły cały rok szkolny 

Gromadzenie podręczników i książek pomocniczych w pomieszczeniach lekcyjnych 
zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia cały rok szkolny 

Udział uczniów kl. VIII w Targach Edukacyjnych. doradca zawodowy marzec 2023 

Systematyczne i rzetelne diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. 
dyrekcja szkoły,  

nauczyciele prowadzący zajęcia 

cały rok szkolny  
(wg harmonogramu 

diagnoz) 

Zorganizowanie kół przedmiotowych i zainteresowań. 

dyrekcja szkoły, 
nauczyciele realizujący  

zajęcia pozalekcyjne 

wrzesień – październik 
2022 

Zapoznanie rodziców i uczniów z procedurami organizacji i przebiegu egzaminów 
ósmoklasisty. 

dyrekcja szkoły, 
wychowawcy klas 

listopad 2022 
maj 2023 

Analiza wyników standaryzowanych sprawdzianów i testów kompetencji 
z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie oraz w zespołach przedmiotowych. 

zespoły przedmiotowe cały rok szkolny 

Doskonalenie i realizacja Szkolnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych.  zespół ds. uczniów uzdolnionych cały rok szkolny 

Przekazywanie informacji dotyczących organizacji konkursów i turniejów oraz 
eksponowanie nazwisk zwycięzców na stronie internetowej szkoły. 

wszyscy nauczyciele 
Zespół ds. prowadzenia szkolnej 
strony internetowej i facebook’a 

cały rok szkolny 
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Przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania i organizacji pracy szkoły 
na stronie internetowej i facebook’a szkoły. 

dyrekcja szkoły  
Zespół ds. prowadzenia szkolnej 
strony internetowej i facebook’a 

cały rok szkolny 

Nagradzanie uczniów biorących udział w konkursach i turniejach.  
Organizowanie apeli podsumowujących udział uczniów w konkursach  
i innych formach współzawodnictwa. 

dyrekcja szkoły, 
zespół ds. wspierania uczniów 

uzdolnionych, 
wszyscy nauczyciele, 

Rada Rodziców 

cały rok szkolny 

Rozwijanie kompetencji  czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa  
wśród uczniów. 

nauczyciele biblioteki, 
wychowawcy klas, 

nauczyciele świetlicy, 
nauczyciele języka polskiego 

cały rok szkolny 

Rozwijanie postaw ekologicznych i dbałości o środowisko naturalne 
wszyscy nauczyciele 

LOP cały rok szkolny 

Wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju i przygotowanie ich do 
celowej aktywności ruchowej oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za 
zdrowie własne i innych. 

nauczyciele wychowania 
fizycznego, 

wychowawcy klas 
cały rok szkolny 
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OPIEKA I WYCHOWANIE 

Systematyczna realizacja programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły. 
Opracowanie planów pracy wychowawców klas z uwzględnieniem zapisów 
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy klas 

cały rok szkolny 

Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole, w tym profilaktyka 
prozdrowotna i proekologiczna. 

wszyscy nauczyciele,  
specjaliści szkolni 

cały rok szkolny 

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej. 
wychowawcy klas 

dyrekcja szkoły 
cały rok szkolny 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowania i postaw uczniów. 
wszyscy nauczyciele,  

specjaliści szkolni 
cały rok szkolny 

Organizowanie uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych, szkolnych 
wycieczek edukacyjnych, rajdów rowerowych i pieszych, biwaków, ognisk. 
Współpraca z rodzicami. 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Realizacja założeń i celów programu „Poznaj Polskę”. 
nauczyciele biorący udział  

w programie 
tydzień turystyczny 

Zapewnienie opieki pielęgniarki szkolnej i opieki stomatologicznej. dyrektor szkoły wrzesień 2022 

Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów klas III z zakresu zasad udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

dyrekcja szkoły, 
A. Słomkowska-Fal 

kwiecień 2023 

Zaplanowanie treści dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego 
korzystania z Internetu w planach pracy wychowawców i nauczycieli techniki oraz 
informatyki.  

wychowawcy klas, 
nauczyciele techniki i informatyki 

wrzesień 2022 
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Określenie jednolitych terminów dłuższych wycieczek klasowych w ramach 
tygodnia turystyki. 

wychowawcy klas wrzesień 2022 

Współpraca z Sekcją Oświaty Zdrowotnej Sanepidu w ramach prowadzonych 
programów:  

 Program aktywności fizycznej i racjonalnego żywienia „Trzymaj formę”  
(kl. V-VIII),  

 „Bieg po zdrowie” (kl. IV) - program profilaktyki antytytoniowej. 
 „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” - zapobieganie używania  

środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań 
zdrowotnych wśród młodzieży szkolnej województwa łódzkiego  
(kl. VII - VIII).  

B. Szmigielska,  
W. Frączek,  
D. Woźniak 

cały rok szkolny 

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu. 
n-l doradztwa zawodowego, 

wszyscy nauczyciele 
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. opiekunowie SU cały rok szkolny 

Przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności wolontariackiej. 
opiekunowie Szkolnego  

Klubu Wolontariusza 
cały rok szkolny 

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów  
do aktywnego spędzania czasy wolnego. 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły. wychowawcy klas cały rok szkolny 

Wspieranie rodzin w pełnieniu roli wychowawczej. Wzmacnianie jedności 
rodzinnej. 

specjaliści szkolni, 
wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 
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Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie  
w środowisku lokalnym. 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Wyrabianie szacunku i właściwych postaw do symboli narodowych. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Nauka hymnu państwowego i hymnu szkoły w kl. I-VIII.  nauczyciele muzyki 
wrzesień – październik 

2022 

Udział w uroczystościach szkolnych i miejskich związanych z wydarzeniami 
historycznymi.  
 

opiekunowie pocztu 
sztandarowego 

cały rok szkolny 

Organizowanie spotkań z osobami zasłużonymi dla regionu i miasta. wychowawcy klas cały rok szkolny 

Upowszechnianie zagadnień związanych z przestrzeganiem praw człowieka  
ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka. 

wychowawcy klas,  
pedagodzy szkolni 

wrzesień - grudzień 

Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą poświęconych Patronowi szkoły. wychowawcy klas wrzesień - październik 

Udział w konkursach i akcjach dotyczących zdrowego żywienia organizowanych na 
terenie miasta, regionu i kraju. 

pielęgniarka szkolna, 
nauczyciele przyrody i biologii, 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

cały rok szkolny 

Uświadamianie uczniom kl. IV-VIII następstw niewłaściwego odżywiania: 
cukrzyca, nadciśnienie, choroby układu krążenia, otyłość, anoreksja i bulimia 

wychowawcy klas,  
pielęgniarka szkolna 

cały rok szkolny 

Aktywna współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony 
środowiska. 

zespół przedmiotów 
przyrodniczych 

LOP 
cały rok szkolny 

Udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych organizowanych na terenie 
miasta, regionu i kraju. 

zespół przedmiotów 
przyrodniczych 

LOP 
cały rok szkolny 



PLAN PRACYSZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SKIERNIEWICACH 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

17 
 

Udział w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego: 
- Rajd „Dzień Ziemi”, „Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej” 
- akcja „Sprzątanie Świata” 
- obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi 

zespół przedmiotów 
przyrodniczych 

LOP 
cały rok szkolny 

Współpraca z CEPL w Rogowie, LOP, PTTK, Nadleśnictwem Skierniewice, 
Dyrekcją BPK, Instytutem Ogrodnictwa, ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt 
w Skierniewicach, Domem Pomocy Społecznej, i innymi instytucjami 

zespół przedmiotów 
przyrodniczych 

LOP,  
Szkolny Klub Wolontariusza 

cały rok szkolny 

Diagnozowanie potrzeb rodziców w zakresie edukacji rodziców. 
zespół ds. doskonalenia 

zawodowego 
wrzesień 2022 

Zorganizowanie w klasach spotkań z pedagogiem i psychologiem. wychowawcy klas cały rok szkolny 

Zapewnienie pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 
dyrekcja szkoły,  

specjaliści szkolni,  
wychowawcy klas 

cały rok szkolny 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących. 
dyrekcja szkoły, 

nauczyciele świetlicy, 
wychowawcy klas 

cały rok szkolny 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej. 

wychowawcy klas,  
specjaliści szkolni  

cały rok szkolny 

Ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, TPD, MOPR-em,  
PKPS-em,  fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami pomocowymi. 

dyrekcja szkoły, 
wszyscy nauczyciele,  

specjaliści szkolni 
cały rok szkolny 

Współpraca z MOPR-em w celu organizacji dożywiania dzieci. dyrekcja szkoły, cały rok szkolny 

Diagnozowanie sytuacji opiekuńczo–wychowawczej uczniów przez wychowawców 
klas i pedagogów szkolnych. 

wychowawcy klas,  
pedagodzy szkolni 

Wrzesień 2022 
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Czynny udział w akcjach charytatywnych na terenie miasta oraz organizowanych 
przez organizacje pozarządowe. 

Szkolny Klub Wolontariusza cały rok szkolny 

Realizowanie programów wychowawczo–profilaktycznych: 
 kl. I – III: „Spotkania z Leonem”, 
 kl. VI – VIII: „Spójrz inaczej”.  

wychowawcy klas cały rok szkolny 

Przestrzeganie i egzekwowanie zasad oceniania zachowania uczniów  
w sposób konsekwentny. 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

Współpraca z Komendą Miejską Policji, Poradnią Profilaktyki Uzależnień,  
Strażą Pożarną oraz kuratorami sądowymi.  

wychowawcy klas  
specjaliści szkolni 

cały rok szkolny 

Przeprowadzenie zajęć przez pedagogów szkolnych, specjalistów szkolnych 
i wychowawców klas w zakresie problematyki agresji, przemocy, umiejętności 
rozwiązywania konfliktów, asertywności wobec zagrożeń nałogami  
i uzależnieniami.   

wychowawcy klas,  
specjaliści szkolni 

cały rok szkolny 

Zorganizowanie udziału uczniów klas w spektaklu profilaktycznym. dyrekcja szkoły wrzesień 2022 

Zorganizowanie zbiorowego żywienia w szkole. dyrektor szkoły cały rok szkolny 

Organizacja i realizowanie „Programu dla szkół” (mleko, owoce i warzywa). 
Klasy I–V. 

dyrektor szkoły cały rok szkolny 
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WARUNKI DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY (BAZA SZKOŁY) 

Dokonywanie systematycznych zakupów sprzętu i pomocy dydaktycznych. dyrektor szkoły cały rok szkolny 

Doposażanie sal dydaktycznych w sprzęt komputerowy i tablice interaktywne. dyrektor szkoły cały rok szkolny 

Wzbogacanie księgozbioru w lektury i książki, w tym anglojęzyczne. 
dyrektor szkoły, 

nauczyciele biblioteki 
cały rok szkolny 

Udostępnianie w bibliotece oraz na szkolnej stronie internetowej dokumentacji 
szkolnej: aktów prawa wewnątrzszkolnego, własnych programów nauczania, 
programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w placówce, wymagań  
i kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.  

zespoły przedmiotowe, 
nauczyciele biblioteki, 
zespół ds. strony www, 

cały rok szkolny 

Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych – stworzenie e-biblioteki w chmurze 
Librus. 

nauczyciele biblioteki, 
zespół zadaniowy 

I półrocze 

Przeprowadzenie inwentaryzacji – spisu z natury 
dyrektor szkoły 

powołane komisje 
wrzesień-grudzień 

Zaangażowanie rodziców do wykonania ciekawego wystroju sal lekcyjnych.                                wychowawcy klas cały rok szkolny 

Pozyskiwanie środków z UM Skierniewice oraz od sponsorów na wykonanie 
niezbędnych remontów. 

dyrektor szkoły cały rok szkolny 

Sukcesywna zmiana oświetlenia w salach lekcyjnych. dyrektor szkoły cały rok szkolny 

Wprowadzanie rozwiązań ułatwiających dostępność placówki dla osób 
niepełnosprawnych. 

dyrektor szkoły,  
szkolny koordynator  

ds. dostępności szkoły 
cały rok szkolny 
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Podjęcie działań dotyczących budowy toru przeszkód – przeprowadzenie akcji 
promocyjnej głosowania na wniosek złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego 
oraz realizacja projektu 

dyrektor szkoły I półrocze 

Wymiana rur odprowadzających wodę deszczową do studzienek od strony boiska 
Orlik 

dyrektor szkoły lipiec-sierpień 

Remont sal lekcyjnych 01 i 02 (w tym izolacja fundamentów) dyrektor szkoły lipiec-sierpień 

Remont świetlicy szkolnej, zakup odpowiedniego wyposażenia dyrektor szkoły lipiec-sierpień 
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ZDROWIE, HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

Efektywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw na korytarzach, 
boisku szkolnym i w szatni. 

dyrekcja szkoły cały rok szkolny 

Włączenie rodziców do pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom  
na wycieczkach i wyjazdach na basen.  

wychowawcy klas cały rok szkolny 

Współpraca ze Strażą Miejską, Komendą Policji, Strażą Pożarną i Wojewódzkim 
Ośrodkiem Ruchu Drogowego – organizowanie spotkań z przedstawicielami 
ww. służb. 

pedagodzy szkolni, nauczyciele 
wychowania komunikacyjnego 

cały rok szkolny 

Organizowanie szkoleń okresowych pracowników z zakresu bhp. 
dyrektor szkoły,  

inspektor bhp 
cały rok szkolny 

Przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego. dyrektor szkoły 
październik-listopad 

2022 
Zapoznanie uczniów z  przepisami bezpiecznego przebywania w szkole 
i właściwego postępowania w przypadku zagrożeń (m.in. COVID), 
Upowszechnianie Procedury kryzysowej i Procedur interwencyjnych wśród całej 
społeczności szkolnej. 

wychowawcy klas 
wrzesień 2022 

cały rok szkolny 

Udział w programach organizowanych przez SANEPID 
dyrektor szkoły 

specjaliści szkolni 
cały rok szkolny 

Udział w konkursach i turniejach dotyczących ruchu drogowego. 
Przeprowadzenie sprawdzianu teoretycznego oraz praktycznego na kartę rowerową. 
Wydanie kart rowerowych. 

dyrekcja szkoły, 
nauczyciele wychowania 

komunikacyjnego 
kwiecień-maj 2022 
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Przeprowadzenie zajęć z zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły  
na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, techniki i godzin z wychowawcą. 

wychowawcy klasy, 
nauczyciele wychowania 

komunikacyjnego,  
pedagodzy szkolni 

wrzesień – październik 
2022 

Dołączenie do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących 
Zdrowie i zdobycie certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”. 

nauczyciele przyrody i biologii 
wrzesień – październik 

2022 

Zapewnienie odpowiedniej liczby szafek dla wszystkich uczniów w szatni szkolnej 
na ubrania i podręczniki szkolne – zadbanie o lekkie plecaki. 

dyrektor szkoły, 
wychowawcy klas 

wrzesień – październik 
2022 

Udział w programach, akcjach i konkursach związanych z bezpieczeństwem 
uczniów. 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Realizacja programu „Aktywne przerwy”. 
dyrektor szkoły, 

wszyscy nauczyciele 
cały rok szkolny 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie zajęć 
organizowanych w szkole i poza szkołą 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

 


