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KSZTAŁCENIE 

Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 
 
Realizacja podstawy programowej. 

 

nauczyciele, dyrektor cały rok szkolny 

Zapoznanie uczniów i rodziców z SSO i kryteriami 
oceniania zachowania. 

nauczyciele, dyrektor 
 
 
 

cały rok szkolny 
 
 
 

Dostosowanie wymagań programowych do możliwości 
każdego ucznia.  
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych uczniów.  
Objecie pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci z 
oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I – VI.  
 

koordynator – pedagog, członkowie 
zespołów, specjaliści, dyrektor 

cały rok szkolny 

Tworzenie IPETów nauczyciele, wychowawcy, pedagog cały rok 

Organizacja zajęć dla uczniów z wadami wymowy i 
postawy. 
 

dyrektor, logopeda, nauczyciel W - F cały rok szkolny 

   

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez 
indywidualizowanie stawianych im zadań oraz 
przygotowanie do udziału w konkursach 
wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.  
 

nauczyciele cały rok szkolny 

Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych. 
 

nauczyciele cały rok szkolny 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 
doskonalenie w nich umiejętności samooceny.  
Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych 
uwzględniającej potrzeby uczniów  i oczekiwania 
rodziców. 
 

nauczyciele cały rok szkolny 
 
wrzesień 2016 

Praca z uczniem mającym trudności w nauce.  
 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Diagnozowanie i monitorowanie postępów uczniów w 
nauce : badanie umiejętności zewnętrzne i wewnętrzne  

 Badanie dojrzałości szkolnej uczniów klasy 0 

 Diagnoza wstępną klas : I, II, III, IV, V, VI 

 Diagnoza końcowa klas I, II, III, IV, V, VI 
 

nauczyciele  
 
2 x w roku 
wrzesień 2016 
kwiecień , maj 2017 
maj / czerwiec 2017 

Badanie i analiza wyników nauczania. 
 

dyrektor, nauczyciele cały rok szkolny 

Współpraca z rodzicami, informowanie o postępach 
uczniów w nauce oraz ich zachowaniu : zebrania z 
rodzicami, indywidualne kontakty 
 

nauczyciele cały rok szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania 
uczniów przez nauczycieli.  
 

dyrektor cały rok szkolny 

Motywowanie uczniów do uzyskiwania osiągnięć 
edukacyjnych zgodnie z ich możliwościami. 
 

nauczyciele cały rok szkolny 

Podnoszenie  poziomu znajomości języków obcych.  
Organizowanie zajęć rozwijających  z języka 
niemieckiego. 
Prezentowanie literatury dziecięcej w języku 
niemieckim. Udział uczniów w projektach polsko – 

nauczyciel języka niemieckiego cały rok szkolny 



niemieckich. 
 

Stosowanie różnorodnych metod nauczania i form pracy 
rozwijających twórcze myślenie. Organizacja wycieczek. 
 

nauczyciele cały rok szkolny 

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela. 
Udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących metod 
uczenia. 
Stosowanie różnych form i metod aktywizujących 
uczniów w procesie dydaktycznym, motywująca funkcja 
oceny szkolnej. 
 

dyrektor, nauczyciele wrzesień 2016 – 
kwiecień 2017 

 

WYCHOWANIE 

Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 
Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom uczniów. 
Podniesienie poziomu skuteczności oddziaływań 
wychowawczych. 
Realizacja programu wychowawczego i profilaktyki. 
Dbałość wszystkich pracowników szkoły o poprawę 
kultury osobistej  uczniów. 
 

nauczyciele  
cały rok szkolny 

Opracowanie kalendarza imprez i uroczystości 
szkolnych.  
 

D. Jędrzejczak, A. Brzezicka sierpień 2016 

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, 
artystycznych i wycieczek.  
 

nauczyciele cały rok szkolny 

Prezentacja umiejętności artystycznych oraz innych 
umiejętności uczniów podczas imprez szkolnych i 

środowiskowych. 
 

nauczyciele cały rok szkolny 

Współpraca wychowawców z rodzicami, pedagogiem i 
PPP i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w 
działaniach wychowawczych. 
 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. 
Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
rodzinom niewydolnym wychowawczo. 
 

wychowawcy klas, pedagog cały rok 

Edukacja czytelnicza. Organizacja zajęć bajkoterapii. 
 

nauczyciel biblioteki cały rok 

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego, 
kształtowanie postaw samorządności. Wolontariat 
uczniów. 
 

opiekun SU, nauczyciele cały rok szkolny 

Dbałość o estetykę szkoły i terenów wokół niej.  nauczyciele cały rok szkolny 

Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. 
Udział w akcjach i konkursach proekologicznych. 
Propagowanie aktywnych form spędzania czasu 
wolnego – Trzymaj formę. 
 

D. Jędrzejczak, nauczyciele cały rok szkolny 

Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez 
przygotowanie i udział w uroczystościach szkolnych o 
charakterze patriotycznym, przygotowanie gazetek 
ściennych związanymi z różnymi świętami państwowymi 
i lokalnymi 
 

nauczyciele cały rok szkolny 



Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły – 
włączenie rodziców do przygotowań uroczystości 
szkolnych. 

 

nauczyciele cały rok szkolny 

 

OPIEKA 

Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

 
Zapewnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej.  
 

 
pedagog szkolny 

 
cały rok szkolny 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  
 

opiekun SU, nauczyciele cały rok szkolny 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

 Zorganizowanie dyżurów nauczycieli 

 Poinformowanie uczniów, nauczyciele i 
rodziców o przepisach BHP 

Zapewnienie uczniom higienicznych warunków pracy 
podczas zajęć szkolnych. 
 

dyrektor, nauczyciele cały rok szkolny 

Objęcie dożywianiem dzieci z rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej. 
 

wychowawca świetlicy cały rok szkolny 

Zapewnienie podręczników dla uczniów z klas I, II, III, IV, 
V. 
 

dyrektor wrzesień 2016 

Bieżące diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie 
pomocy materialnej i organizowanie pomocy 
stypendialnej dla dzieci  znajdujących się w trudnej 
sytuacji. 
 

dyrektor cały rok 

Szklanka mleka dla każdego ucznia ( 0 – VI ) – 
ogólnopolska akcja.  
 

dyrektor cały rok szkolny 

Kontynuacja ogólnopolskiej akcji ,, Owoce w szkole ”       
( kl. I – III ). 

dyrektor cały rok szkolny 

Zapewnienie opieki świetlicowej uczniom. 
 

wychowawca świetlicy cały rok szkolny 

 

ORGANIZACJA  I  ZARZĄDZANIE 

Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 
 
Przydział obowiązków służbowych wszystkim 
pracownikom.  
 

 
dyrektor 

 
sierpień 2016 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły i kalendarza 
imprez szkolnych. 
 

D. Jędrzejczak, A. Brzezicka sierpień 2016 

Opracowanie programu profilaktyki.  
 

M. Łabuńko, A. Brzezicka, sierpień 2016 

Opracowanie Programu Wychowawczego Szkoły. D. Jędrzejczak, A. Gryglewicz,  
M. Szpak 

sierpień 2016 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.  
 

dyrektor do 15 września 2016 

Organizacja ewaluacji 

wybór obszarów poddanych ewaluacji wewnętrznej 

dyrektor, zespół ewaluacyjny cały rok 



powołanie zespołów ewaluacyjnych 

przeprowadzenie badań, opracowanie wniosków, 
przedstawienie raportu 
 

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego na rok 
szkolny 2016/2017 
 

 lider WDN cały rok szkolny 

Awans zawodowy nauczycieli.  
 

dyrektor, opiekunowie stażu cały rok szkolny 

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.  
 

dyrektor cały rok szkolny 

Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych. 
Stałe wzbogacanie księgozbioru szkolnego. 
Zakup sprzętu sportowego. 
Doposażenie sal w sprzęt multimedialny – komputery, 
tablice interaktywne. 
Utworzenie pracowni przyrodniczej. 

dyrektor cały rok szkolny 
 
 
 
 
wrzesień 2016 

Uporządkowanie w salach lekcyjnych posiadanych mebli 
i sprzętu szkolnego : 

 Dokonanie pomiaru wysokości krzeseł i 
stolików 

 Pomiar uczniów 
 

nauczyciele wrzesień 2016 

Konserwacja i remont budynku szkolnego. 
Remont szkolnych toalet. Odnowienie korytarzy. 
Naprawy bieżące w miarę posiadanych funduszy.  
 

dyrektor cały rok szkolny 

 

PROMOCJA  SZKOŁY  

Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 
 
Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sąsiednimi 
placówkami oświatowymi. Imprezy dla środowiska 
lokalnego. Pozyskiwanie sponsorów.  
 

 
nauczyciele, dyrektor 

 
cały rok szkolny 

Reprezentowanie szkoły w turniejach, konkursach 
międzyszkolnych i zewnętrznych.  
 

nauczyciele cały rok szkolny 

Kontynuacja współpracy z Policją, Nadleśnictwem 
Rokita, OPS, PPP. 
 

nauczyciele cały rok szkolny 

Prowadzenie lekcji pokazowych dla rodziców.  
 

nauczyciele cały rok szkolny 

Prezentacja prac uczniów  w salach lekcyjnych i na 
korytarzach. 
 

nauczyciele cały rok szkolny 

Prowadzenie kroniki szkoły. 
 

A. Gryglewicz cały rok szkolny 

Aktualizacja strony internetowej szkoły.  
 

E. Jaskulska cały rok szkolny 

Systematyczne zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie 
i na stronie WWW. 
 

nauczyciele cały rok szkolny 

 

 

 


