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Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. 

2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. 

3. Koncepcję pracy szkoły. 

4. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2019/2020. 

 

Ogólne cele do zrealizowania:  

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

 przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty i dalszego etapu edukacji, 

 zintegrowanie z rozwojem w sferze psychicznej, społecznej, duchowej i fizycznej, 

 zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki,  

 przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu,  

 kształtowanie umiejętności asertywnych, 

 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, 

 rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych, 

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

telefonów. 

 

Spis treści zawartych w planie: 

 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

II. Kalendarium szkolne. 
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I. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom. dyrektor do 30 września 

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły. 
dyrekcja szkoły 

rada pedagogiczna 
do 15 września 

Opracowanie programu wychowawczo–profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021 

zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli. 

wicedyrektorzy 

zespół zadaniowy 
do 30 września 

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego 

na rok szkolny 2020/2021. 
dyrekcja szkoły do 15 września 

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

Opracowanie klasowych planów pracy wychowawczo–profilaktycznych na rok 

szkolny 2020/2021. 
wszyscy nauczyciele do 2 października 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian 

prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury. 

dyrekcja szkoły,   

zespół zadaniowy 
cały rok szkolny 

Dostosowanie regulaminów oraz stworzenie procedur wymaganych w przepisami 

prawa oświatowego w trakcie trwania pandemii  

dyrekcja szkoły,   

zespół zadaniowy 
cały rok szkolny 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego. dyrekcja szkoły cały rok szkolny 

Analizowanie na bieżąco potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli oraz 

dokonywanie stałej ewaluacji programów i planów opracowanych w szkole. 

dyrekcja szkoły,   

zespół zadaniowy 
cały rok szkolny 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym. 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego. 

dyrekcja szkoły 

zespół zadaniowy 
do 30 września 

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej. 
wicedyrektorzy, 

zespoły zadaniowe 
do 23 października 

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 

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego. dyrekcja, nauczyciele i specjaliści cały rok szkolny 

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 
cały rok, w miarę 

posiadanych środków 

Wdrożenie elektronicznej obsługi ucznia (e-Sekretariat) 
dyrektor, 

sekretarz szkoły 
wrzesień-październik 

Wdrożenie systemu mLegitymacja. 
dyrektor, 

sekretarz szkoły 
wrzesień-październik 

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 

Organizacja współpracy nauczycieli (współpraca przy realizacji programów 

własnych i projektów edukacyjnych, prezentacja dorobku i osiągnięć uczniów 

i nauczycieli) 

dyrekcja szkoły,  

zespół ds. promocji 

wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 dyrektor do 30 kwietnia 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych. 
dyrekcja szkoły 

komisja rekrutacyjna 
kwiecień 

Edukacja rodziców. 

 kl. I nt.: „Jak pracować z dzieckiem rozpoczynającym naukę  

               w klasie I”, 

 kl. IV nt.: „Jak pracować z dzieckiem rozpoczynającym naukę w klasie IV”, 

 kl. VII nt.: „Jak pomóc dziecku w nauce?”,  

 kl. VIII nt.: „Jak skutecznie pomóc dziecku w przygotowaniu do sprawdzianu 

zewnętrznego?”. 

dyrekcja szkoły, specjaliści 

szkolni, wychowawcy klas 
cały rok szkolny 

Organizowanie zebrań z rodzicami i dni otwartych. 

dyrekcja szkoły,  

zespół ds. promocji szkoły, 

wychowawcy klas 

cały rok szkolny 

Zorganizowanie zajęć na basenie dla klas II-III edukacji wczesnoszkolnej. dyrektor szkoły wrzesień 

Diagnozowanie potrzeb w obszarze zainteresowań uczniów. zespół zadaniowy cały rok szkolny 

 

Wypracowanie bogatej oferty edukacyjnej zgodnej z oczekiwaniami uczniów 

i rodziców. 

dyrekcja szkoły 

i nauczyciele przedmiotów 
wrzesień 

Przeprowadzenie akcji promocyjnej w zakresie naboru do szkoły. dyrekcja szkoły luty/marzec 

Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły. dyrektor szkoły cały rok szkolny 

Stała współpraca szkoły z przedszkolami. dyrekcja szkoły cały rok szkolny 

Zorganizowanie Balu Ósmoklasisty. wychowawcy klas, 

nauczyciele i rodzice 
czerwiec 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Zorganizowanie Szkolnego Dnia Dziecka w ramach Święta Szkoły. 
wszyscy nauczyciele, 

rodzice 
maj 

Ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności uczniowskiej na forum miasta 

(współpraca z lokalną prasą i radiem). 
dyrekcja szkoły 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, cały rok szkolny 

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

Stworzenie nowej strony internetowej szkoły 
dyrektor,  

zespół zadaniowy 
I półrocze 

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 13 września 

Opracowanie i wdrożenie programów własnych. nauczyciele wrzesień 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, także próbnych.  

Opracowanie i analiza ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji. 

dyrektor, wicedyrektor,  

zespoły przedmiotowe 
cały rok szkolny 

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 

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. 

wychowawcy klas 

wszyscy nauczyciele 

wrzesień 

cały rok szkolny 

Indywidualizacja pracy z dzieckiem. Organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

dyrekcja szkoły 

specjaliści szkolni 

wychowawcy klas 

wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 

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? 

dyrektor, nauczyciele, specjaliści 

szkolni 
cały rok szkolny 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Organizowanie zajęć specjalistycznych dla uczniów z orzeczeniami  

o potrzebie kształcenia specjalnego. 
dyrektor, nauczyciele cały rok szkolny 

Organizowanie zajęć nauczania indywidualnego. dyrektor 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. 

dyrektor, wicedyrektorzy, 

specjaliści szkolni 
styczeń, czerwiec 

Otoczenie opieką przez wychowawców klas, nauczycieli prowadzących zajęcia 

edukacyjne i pozostałych pracowników szkoły, uczniów klas pierwszych 

rozpoczynających naukę w szkole. 

dyrektor, nauczyciele, specjaliści 

szkolni 
cały rok szkolny 

Objęcie szczególną opieką psychologiczno-pedagogiczną i wychowawczą uczniów 

klas IV. 

dyrektor, nauczyciele, specjaliści 

szkolni 
cały rok szkolny 

Organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie doradztwa zawodowego. dyrektor, 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 

Stosowanie aktywizujących metod nauczania na zajęciach z wykorzystaniem 

technik multimedialnych (tablic interaktywnych). 
Nauczyciele prowadzący zajęcia cały rok szkolny 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych u uczniów. 

 
Nauczyciele prowadzący zajęcia cały rok szkolny 

Wykorzystanie w procesie nauczania różnorodnych środków dydaktycznych.  

Wykorzystanie technik informacyjnych: programów edukacyjnych, prezentacji 

multimedialnych, internetu i tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym. 

Nauczyciele przedmiotów, 

nauczyciele informatyki cały rok szkolny 

Wykorzystanie bazy danych ćwiczeń interaktywnych oraz scenariuszy zajęć  

z wykorzystaniem tablicy multimedialnej udostępnionych na szkolnej stronie 

internetowej. 

Nauczyciele przedmiotów, 

nauczyciele informatyki 
cały rok szkolny 

Kształcenie umiejętności zdalnej pracy on-line (synchronicznej) wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Realizowanie projektów edukacyjnych. Nauczyciele prowadzący zajęcia cały rok szkolny 

Udział w międzynarodowym projekcie e-Twinning 
wicedyrektor,  

zespół zadaniowy  
II półrocze 2020/2021 

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych (zał. nr 1 Kalendarz szkolny). nauczyciele 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. 

wicedyrektor,  

wszyscy nauczyciele 

zgodnie z planem 

nadzoru – plan badań 

edukacyjnych 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny. 
wszyscy nauczyciele,  

pedagog, psycholog 
cały rok szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli. wicedyrektor cały rok szkolny 

Obserwacje lekcji, zajęć dodatkowych, imprez, uroczystości szkolnych. dyrektor, wicedyrektor 
zgodnie  

z harmonogramem 

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 2021 

Systematyczne i rzetelne diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów 

zgodnie z harmonogramem (zał. nr 2 Harmonogram diagnoz).  

Dyrektor,  

nauczyciele prowadzący zajęcia 

wg. harmonogramu 

zaplanowanych 

diagnoz 

Zorganizowanie kół przedmiotowych i zainteresowań. Dyrekcja szkoły wrzesień – październik 

2020 

Zapoznanie rodziców i uczniów z procedurami organizacji i przebiegu egzaminów 

ósmoklasisty. 

Dyrekcja szkoły 

Wychowawcy klas listopad 2020 

Analiza wyników standaryzowanych sprawdzianów i testów kompetencji 

z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie oraz w zespołach przedmiotowych. 
Zespoły przedmiotowe Cały rok szkolny 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Doskonalenie Szkolnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych 

realizowanie zadań wg harmonogramu (zał. nr 3 Harmonogram działań dotyczących 

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. 

Nauczyciele 

Zespół ds. prowadzenia szkolnej 

strony internetowej 
cały rok szkolny 

Przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania i organizacji pracy szkoły 

na stronach facebook’a szkoły. 

Dyrekcja szkoły  

odpowiedzialni nauczyciele  

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, 

Nauczyciele 

Zespół ds. promocji 

Rada Rodziców 

cały rok szkolny 

Rozwijanie kompetencji  czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa  

wśród uczniów (zał. nr 4 Zadania biblioteki szkolnej). 

Nauczyciele Biblioteki 

Wychowawcy klas 

 
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 (zał. nr 5 Harmonogram zawodów i turniejów sportowych) 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Wychowawcy klas 
cały rok szkolny 

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 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole, w tym profilaktyka 

prozdrowotna. 

wszyscy nauczyciele,  

pedagog, psycholog 
cały rok szkolny 

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej. wychowawcy klas 
cały rok szkolny  

(praca ciągła) 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowania i postaw uczniów. 
wszyscy nauczyciele,  

pedagog, psycholog 
cały rok szkolny 

Organizowanie uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych, szkolnych 

wycieczek edukacyjnych, rajdów rowerowych i pieszych, biwaków, ognisk. 

Współpraca z rodzicami. 

wszyscy nauczyciele 

(zgodnie z harmonogramem) 
cały rok szkolny 

Zapewnienie opieki pielęgniarki szkolnej i opieki stomatologicznej. dyrektor wrzesień 2020 

Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów klas III i  V z zakresu zasad udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

dyrektor, 

  A. Czarnota,  

A. Słomkowska-Fal 

Kwiecień 2021 

Zaplanowanie treści dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego 

korzystania z Internetu w planach pracy wychowawców i nauczycieli techniki. 
wychowawcy klas wrzesień 2020 

Określenie jednolitych terminów dłuższych wycieczek klasowych w ramach 

tygodnia wycieczek (turystyki). 
wychowawcy klas, nauczyciele wrzesień 2020 
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Współpraca z Sekcją Oświaty Zdrowotnej Sanepidu w ramach prowadzonych 

programów:  

 Program edukacji antytytoniowej, „Nie pal przy mnie proszę” (kl. I-III); 

 Program aktywności fizycznej i racjonalnego żywienia „Trzymaj formę”  

(kl. V-VIII),  

 „Bieg po zdrowie” (kl. IV), 

 „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”. 

E. Szyszczyńska  

W. Frączek,  

D. Woźniak 

cały rok szkolny 

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

wychowawcy klas, wszyscy n-le 
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 

(załącznik 6 – Plan działań Samorządu Uczniowskiego) 
opiekun SU cały rok szkolny 

Przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności wolontariackiej 

(załącznik 7 – Plan działań Szkolnego Koła Wolontariatu) 
M. Kaczor, D. Orłowska 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 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie  

w środowisku lokalnym. 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 
cały rok szkolny 

Wyrabianie szacunku i właściwych postaw do symboli narodowych 
wychowawcy klas, 

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

2020 

Udział w uroczystościach szkolnych i miejskich związanych z wydarzeniami 

historycznymi. 

 

Opiekunowie pocztu 

sztandarowego 
wg. harmonogramu 

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,  

nauczyciele historii 
wrzesień - październik 

Udział w konkursach i akcjach dotyczących zdrowego żywienia organizowanych na 

terenie miasta, regionu i kraju. 

koordynatorzy programów 

profilaktycznych, pielęgniarka 
cały rok szkolny 

Uświadamianie uczniom kl. IV-VIII następstw niewłaściwego odżywiania: 

cukrzyca, nadciśnienie, choroby układu krążenia, otyłość, anoreksja i bulimia 
wychowawcy, pielęgniarka cały rok szkolny 

Aktywna współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony 

środowiska. 

W. Frączek, 

A. Kwiatkowska 
cały rok szkolny 

Udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych organizowanych na terenie 

miasta, regionu i kraju. 

W. Frączek,  

B. Kwiatkowska 
cały rok szkolny 

Udział w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego: 

- Rajd „Dzień Ziemi”, „Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej” 

- akcja „Sprzątanie Świata” 

- obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi 

A. Czarnota, W. Frączek,  

B. Kwiatkowska 
cały rok szkolny 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Współpraca z CEPL w Rogowie, LOP, PTTK, Nadleśnictwem Skierniewice, 

Dyrekcją BPK, Instytutem Ogrodnictwa, ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt 

w Skierniewicach. 

A. Czarnota, W. Frączek,  

B. Kwiatkowska, K. Lange,  

M. Kaczor,   

cały rok szkolny 

Zorganizowanie wycieczek przyrodniczo-ekologicznych w ramach SKKT „Łazik”. 

Zdobywanie odznaki Turysta–Przyrodnik. 
T. Chadamik cały rok szkolny 

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

zawodowego 
wrzesień 2020 

Zorganizowanie w klasach spotkań z pedagogiem i psychologiem. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Zapewnienie pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 
dyrektor, pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas 
cały rok szkolny 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących. 
nauczyciele świetlicy, 

wychowawcy klas 
cały rok szkolny 

Zorganizowanie zajęć świetlicowych w nowej sali. 
dyrekcja szkoły 

nauczyciele świetlicy 
wrzesień 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. 

wychowawcy klas,  

pedagog, psycholog 
cały rok szkolny 

Ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, TPD, MOPR-em,  

PKPS-em,  fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami pomocowymi. 

dyrektor, wszyscy nauczyciele, 

specjaliści szkolni 
cały rok szkolny 

Współpraca z MOPR-em w celu organizacji dożywiania dzieci. ? cały rok szkolny 

Diagnozowanie sytuacji opiekuńczo – wychowawczej uczniów przez 

wychowawców klas i pedagogów szkolnych. 

Wychowawcy klas, pedagodzy 

szkolni 
Wrzesień 2020 
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Udział w Sympozjum Dar Życia, Udział w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej Nauczyciele religii ? 

Czynny udział w akcjach charytatywnych na terenie miasta oraz organizowanych 

przez organizacje pozarządowe. 
Szkolne Koło Wolontariatu 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  

pedagodzy 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, pedagodzy 

szkolni 
cały rok szkolny 

Zorganizowanie udziału uczniów klas IV i V w spektaklu profilaktycznym. M. Kaczor 
rok szkolny wrzesień 

2020 

Zorganizowanie zbiorowego żywienia w szkole. 

 
dyrektor cały rok szkolny 

Organizacja i realizowanie „Programu dla szkół” (mleko, owoce i warzywa). 

Klasy I – V. 

 

dyrektor cały rok szkolny 

WARUNKI DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY (BAZA SZKOŁY) 

Dokonywanie systematycznych zakupów sprzętu i pomocy dydaktycznych. 

 
dyrektor cały rok szkolny 



PLAN PRACYSZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SKIERNIEWICACH 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

17 
 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

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

Wzbogacanie księgozbioru w lektury i książki, w tym anglojęzyczne. 

 
dyrektor cały rok szkolny 

Udostępnianie w bibliotece dokumentacji szkolnej oraz na szkolnej stronie 

internetowej: aktów prawa wewnątrzszkolnego, własnych programów nauczania, 

programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w placówce, wymagań  

i kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.  

 

Nauczyciele biblioteki 

zespół ds. strony www 
cały rok szkolny 

Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych – stworzenie e-biblioteki w chmurze 

Librus. 
Nauczyciele biblioteki cały rok szkolny 

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

Pozyskiwanie środków z UM Skierniewice oraz od sponsorów na wykonanie 

niezbędnych remontów. 
Dyrektor cały rok szkolny 

Wykonanie skoczni i nowej nawierzchni boiska trawiastego. Dyrektor cały rok szkolny 

Utworzenie i urządzenie placu zabaw dla dzieci.  

Udział w konkursie „Podwórko talentów NIVEA” 

Dyrektor 

Zespół ds. projektów 

Zgodnie 

z harmonogramem 

konkursu 

Sukcesywna zmiana oświetlenia w salach lekcyjnych. Dyrektor cały rok szkolny 

Zakupienie naklejek edukacyjnych na schody. Dyrektor II półrocze 

Opracowanie systemu obiegu dokumentów. Dyrektor październik 2020 
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ZDROWIE, HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

Efektywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw na korytarzach, 

boisku szkolnym i w szatni. 
Dyrektor, wicedyrektorzy cały rok szkolny 

Włączenie rodziców do pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom na 

wycieczkach i wyjazdach na basen. 
Wychowawcy cały rok szkolny 

Zorganizowanie opieki stomatologicznej. Dyrektor 
Wrzesień-

październik2020 

Współpraca ze Strażą Miejską, Komendą Policji, Strażą Pożarną i Wojewódzkim 

Ośrodkiem Ruchu Drogowego – organizowanie spotkań z przedstawicielami ww. 

służb. 

Pedagodzy szkolni według potrzeb 

Organizowanie szkoleń okresowych pracowników z zakresu bhp. Dyrektor według potrzeb 

Przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego. Dyrektor 
Październik-listopad 

2020 

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 2020 

cały rok szkolny 

Udział w programach organizowanych przez SANEPID 
Dyrekcja 

zespoły zadaniowe 
cały rok szkolny 

Udział w konkursach i turniejach dotyczących ruchu drogowego. 

Przeprowadzenie sprawdzianu teoretycznego oraz praktycznego na kartę rowerową. 

Wydanie kart rowerowych. 

dyrekcja szkoły 

L. Misztal 
kwiecień-maj 2020 
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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 

pedagodzy szkolni 

wrzesień – październik 

2020 

Udział w programach, akcjach i konkursach związanych z bezpieczeństwem 

uczniów. 
nauczyciele cały rok szkolny 

Remont wejścia do szkoły przy budynku A (wymiana terakoty, odnowienie 

elewacji) 
dyrektor styczeń 2021 

Dołączenie do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących 

Zdrowie i zdobycie certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”. 
nauczyciele przyrody, biologii cały rok szkolny 

Realizacja programu „Aktywne przerwy”. dyrektor 
Październik-listopad 

2020 

Zapewnienie miejsca w salach na podręczniki szkolne – zadbanie o lekkie plecaki. 
dyrektor, 

wychowawcy klas 

wrzesień – październik 

2020 

Zorganizowanie debaty przy współudziale uczniów, rodziców i nauczycieli  

na temat zadawania prac domowych – wprowadzenie zmian do statutu szkoły. 

dyrektor, 

wychowawcy klas, 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych, Rada Rodziców 

październik2020 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie zajęć 

organizowanych w szkole i poza szkołą 
wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

 

  


