
 

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach 

na rok szkolny 2021/2022 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

1.Podstawowe kierunki  realizacji polityki oświatowej państwa  na rok szkolny 2021/2022. 

2.Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021. 

  

 

 

Organizacja szkoły 

 

Zadania Odpowiedzialni  Termin 

 

Przydział obowiązków służbowych 

wszystkim pracownikom. 

dyrektor do końca sierpnia 

Powołanie zespołów 

przedmiotowych. 

      

Organizowanie lekcji koleżeńskich.        

dyrektor 

 

  

M. Pietrzak, E. Rombel,                 

A. Jastrzębska, M. Nurzyńska 

do końca sierpnia 

  

 

wg. 

harmonogramu 
Realizacja podstawy programowej. 

 

Nauczyciele cały rok 

Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna. 

Organizowanie zajęć dodatkowych 

dla dzieci z trudnościami, dzieci 

zdolnych, niedostosowanych 

społecznie  zdiagnozowanych przez 

PPP w ramach pomocy  

psychologiczno-pedagogicznej, 

zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. 

 

Dla uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub wczesnego 

wspomagania rozwoju tworzenie 

indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych             

na posiedzeniu zespołu do spraw 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

      

pedagog, psycholog, logopeda 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

pedagog, psycholog, logopeda, 

nauczyciele 

  

  

  

  

  

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Spotkania zespołu do spraw 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

pedagog, psycholog 

nauczyciele 
wg potrzeb 

  

Opracowanie planu nadzoru 

pedagogicznego. 

dyrektor do 15 IX 2021 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego 

ze szczególnym uwzględnieniem 

monitorowania wdrażanie 

podstawy programowej kształcenia 

ogólnego. 

dyrektor cały rok 

Opracowanie wewnątrzszkolnego 

planu doskonalenia zawodowego.  

 

Zdobywanie nowych umiejętności 

oraz wzbogacanie warsztatu pracy 

poprzez udział w szkoleniach, 

warsztatach. 

B. Starczewska -  Kazimierczuk 

  

  

nauczyciele 

X 2021 

  

  

 

wg kalendarza 

szkoleń 

Umożliwienie nauczycielom 

zdobywania kolejnych stopni 

awansu zawodowego. 

dyrektor cały rok 

Udostępnienie rodzicom                

w  widocznym miejscu                 

(na stronie internetowej)                         

programu wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły,           

statutu szkoły wraz z  zasadami 

oceniania. 

dyrektor,  

H. Jastrzębska 

cały rok 

Pedagogizacja rodziców 

prowadzona przez pedagoga, 

psychologa,  poprzez opracowane 

materiały przekazywane rodzicom                 

na stronie internetowej szkoły. 

pedagog,  

psycholog, 

logopeda 

cały rok 

 wg potrzeb 

Aktualizacja strony internetowej 

szkoły oraz strony BIP. 

H. Jastrzębska cały rok 

wg potrzeb 

 
Kształcenie 

 

Zadania  Odpowiedzialni  Odpowiedzialni

  

Podnoszenie efektywności 

kształcenia poprzez: 

•  monitorowanie osiągnięć  

uczniów; przestrzegani w ocenianiu 

zasad jawności, częstotliwości           

i rytmiczności; jawności kryteriów, 

różnorodności, różnicowania 

wymagań 

• diagnozowanie  wiadomości        

   i umiejętności; 

nauczyciele cały rok 



•  analizowanie wyników 

sprawdzianów, badania wyników 

oraz wykorzystywanie wniosków 

do podniesienia jakości pracy 

szkoły. 
Zapewnienie wysokiej jakości 

kształcenia oraz wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego 

wszystkim uczniom                           

z uwzględnieniem  zróżnicowania 

ich potrzeb rozwojowych                

i edukacyjnych. 

dyrekcja, nauczyciele , pedagog, 

psycholog, logopeda 

cały rok 

Rozwijanie kompetencji 

kluczowych. 

nauczyciele cały rok 

Rozwijanie kreatywności, 

przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne, celowe i efektywne 

wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych        

w realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. 

nauczyciele cały rok 

Wykorzystanie w procesach 

edukacyjnych narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia 

na odległość. 

 

Wdrażanie uczniów od klasy I           

do pracy zdalnej na aplikacji 

Teams. 

nauczyciele 

  

  

  

 

nauczyciel informatyki 

cały rok 

Wzmocnienie roli biblioteki 

szkolnej we wspomaganiu rozwoju 

ucznia. 

 

Prowadzenie działań 

motywujących uczniów                  

do większego zainteresowania 

czytelnictwem. 

      

M. Nurzyńska, polonista 

  

  

  

nauczyciele klas 0-III,  

świetlica, 

biblioteka 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

Odkrywanie i rozwijanie                  

i wykorzystywanie  zainteresowań   

i uzdolnień uczniów przez 

indywidualizowanie stawianych im 

zadań oraz przygotowanie            

do udziału w konkursach szkolnych   

i międzyszkolnych,                        

ze szczególnym uwzględnieniem 

konkursów kuratoryjnych. 

wychowawcy  i nauczyciele cały rok 

Inspirowanie uczniów                     

do twórczości własnej, 

nauczyciele cały rok 



umożliwienie prezentacji 

efektów owej twórczości poprzez 

prezentacje stronie szkoły oraz            

w galerii. 

Realizacja projektów i innowacji 

pedagogicznych. 

chętni nauczyciele cały rok 

Praca z uczniem mającym 

trudności wychowawcze                        

i dydaktyczne. 

       

Dokonywanie stałej kontroli nad 

realizacją obowiązku szkolnego.  

 

Pedagogizacja rodziców  w celu 

przygotowania ich do pomocy 

dziecku zarówno w sferze 

dydaktycznej, jak i opiekuńczo-

wychowawczej i zdrowotnej.      

     

nauczyciele 

  

  

  

wychowawcy, pedagog 

  

  

pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

  

  

  

 

cały rok 

  

  

  

 cały rok 

  

  

 wg potrzeb 

 

 

Zadania opiekuńczo-wychowawcze 

 

Zadania  Odpowiedzialni Termin 

Realizowanie  programu 

wychowawczo-profilaktycznego   

ze szczególnym uwzględnieniem 

profilaktyki uzależnień w szkołach. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Prowadzenie  doradztwa 

zawodowego i konsultacji 

dotyczących dalszego kształcenia. 

wychowawcy klas 0-VIII, 

pedagog, psycholog 

cały rok 

Promocja zdrowego stylu życia- 

podnoszenie poziomu świadomości 

w zakresie podejmowania 

aktywności fizycznej i zdrowego 

odżywiania. 

 

Kontynuacja programu „Warzywa          

i owoce w szkole”,  

„Meko w szkole”, 

Udział w programie” Szkoła 

Promująca Zdrowie”. 

 

Nauczyciele, zespół ds. promocji 

zdrowia 

cały rok 

Edukacja patriotyczna, regionalna       

i europejska. Wychowanie            

do wartości, m.in.   wycieczki 

tematyczne, przedsięwzięcia            

o charakterze rocznicowym                 

i patriotycznym. 

 

Kultywowanie tradycji rodzinnych 

nauczyciele cały rok 



i świątecznych. 

 

Dbanie o odświętny wystrój sal         

z okazji świat narodowych. 

Okazywanie szacunku wobec 

symboli narodowych. 

 

Dbanie o odświętny strój w czasie 

ważnych uroczystości szkolnych .           

Kultywowanie lokalnych tradycji 

„Małej ojczyzny”. 

nauczyciele na bieżąco 

Czynne uczestnictwo                            

w zorganizowanych formach 

edukacji ekologicznej 

K. Boczek, wychowawcy cały rok 

Wdrażanie uczniów                      

do podejmowania działań i udziału 

w akcjach charytatywnych i innych 

dla środowiska. 

E. Rombel, A. Jastrzębska cały rok 

Wspieranie rozwoju dziecka. 

Otoczenie opieką uczniów            

klas I-VIII adekwatnie                   

do bieżących potrzeb. 

dyrekcja, nauczyciele cały rok 

Wspólna praca nad               

bezpieczeństwem dzieci                   

ze szczególnym uwzględnieniem 

przeciwdziałania wszelkim 

przejawom agresji hałasowi                  

i wulgaryzmom. 

nauczyciel cały rok 

 

Szkoła w środowisku 

 

Zadania Odpowiedzialni Termin 

Współpraca z Radą Rodziców dyrekcja , nauczyciele cały rok 

Zachęcanie i motywowanie 

rodziców do systematycznej 

współpracy ze szkołą. 

 

Zachęcanie  do systematycznego 

udziału w spotkaniach                     

z wychowawcą. 

 

Zwiększenie zainteresowania 

rodziców podejmowanymi przez 

szkołę działaniami w zakresie 

realizacji programu wychowawczo-  

profilaktycznego możliwości 

wychodzenia z inicjatywami 

dotyczącymi życia szkoły i jej 

działania (ankiety). 

 

dyrekcja , nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobilizowanie  rodziców              

do dopilnowania dzieci, aby 

uczestniczyły w zajęciach 

dodatkowych. 

 

Reedukacja rodziców-

przeszkolenie rodziców                

do korzystania z pełnej opcji 

aplikacji Teams i innych platform 

zdalnego nauczania. 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

do końca X 2021 

Współpraca z instytucjami, 

stowarzyszeniami i organizacjami 

wspomagającymi szkołę 

działającymi w środowisku. 

nauczyciele cały rok 

Promowanie szkoły i jej efektów 

nauczania w środowisku, m.in. 

poprzez aktualizowanie strony 

internetowej szkoły, publikacje           

w prasie. 

H. Jastrzębska 

B. Michalak 

cały rok 

 

 

 

 

 

Harmonogram uroczystości szkolnych 

 
Data uroczystości Osoby odpowiedzialne 

 

30.09.2021- Dzień Chłopaka Samorząd szkolny / wychowawcy 

13.10.2021 - Dzień Edukacji Narodowej, 

                     Ślubowanie klasy 1,  

Beata Starczewska- Kazimierczuk, 

Bożena Michalak, samorząd 

10.11.2021- Święto Niepodległości Wiktor Dębkowski 

25.11.2021-  Dzień Pluszowego Misia Hanna Jastrzębska, wychowawcy 

oddziału przedszkolnego 

06.12.2021 - Mikołajki wychowawcy 

21.12.2021 - Wigilia Agata Jastrzębska 

Choinka szkolna Mariola Pietrzak, Elwira Rombel, Agata 

Jastrzębska, Katarzyna Mędza, Anna 

Posiadała 

21.01.2022 - Dzień Babci i Dziadka Wychowawcy oddziału przedszkolnego 

14.02.2022 - Walentynki Samorząd szkolny 

08.03.2022 - Dzień kobiet Samorząd szkolny, wolontariat, caritas 

21.03.2022 - Pierwszy Dzień wiosny, Dzień Mariola Pietrzak, Wiktor Dębkowski, 



Zdrowia Katarzyna Mędza, samorząd 

22.04.2022 - Dzień Ziemi Katarzyna Boczek, Małgorzata Nurzyńska 

06.05.2022 - Rocznica uchwalenia              

                     Konstytucji 3 maja 

Maria Oknińska, Sławomir Sołtyszewski, 

 

01.06.2022 - Dzień Dziecka, Dzień Rodziny Hanna Jastrzębska, wychowawcy, caritas, 

wolontariat, samorząd 

18.05.2022 - Dzień Papieski, Dzień Patrona, Grażyna Jastrzębska, Beata Starczewska- 

Kazimierczuk, Małgorzata Jasińska, 

Izabela Krasuska -Kowalik 

  

Zakończenie roku szkolnego Mariola Pietrzak, Sławomir Sołtyszewski 

 

 

 


