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Plan pracy  Szkoły Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2020/2021 

  

Plan opracowany został w oparciu o: 

1.Podstawowe kierunki  realizacji polityki oświatowej państwa  na rok szkolny 2020/2021 

2.Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020. 

3.Plan Nadzoru na rok szkolny 2020/2021. 

   

Organizacja szkoły 

Zadania Odpowiedzialni Termin 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom. Dyrektor, wicedyrektor do końca sierpnia 

Powołanie zespołów przedmiotowych: 

· Sporządzenie harmonogramu spotkań zespołów 

przedmiotowych,  

· Organizowanie lekcji koleżeńskich  i otwartych.          

Dyrektor  

Przewodniczący zespołów 
 

do końca sierpnia 

  

IX 2020 

Wdrażanie i realizacja nowej 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  

Pedagog 

  

  

  

Cały rok 
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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. 

· Spotkania zespołu do spraw pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
 

  

  

  

Pedagog, wychowawcy 

  

  

  

  

Wg potrzeb 

  

  

  

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I.  Dyrektor 

 

 Kwiecień- sierpień 

2020 

  

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły. Dyrektor Kwiecień 2020 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego. Dyrektor do 15 IX 2020 

 Pełnienie nadzoru pedagogicznego ze szczególnym 

uwzględnieniem monitorowania wdrażanie nowej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

Dyrektor, wicedyrektor Cały rok 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia 

zawodowego. Zdobywanie nowych umiejętności oraz 

wzbogacanie warsztatu pracy poprzez udział w szkoleniach, 

warsztatach. 

Wicedyrektor IX 2019 

 Wg kalendarza 

szkoleń 

Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni 

awansu zawodowego. 

Dyrektor, wicedyrektor Cały rok 

Pedagogizacja rodziców prowadzona przez pedagoga poprzez 

opracowane materiały przekazywane rodzicom na stronach 

szkoły, przez e-dziennik. 

Pedagog, logopeda Cały rok wg 

potrzeb 
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Kontynuowanie współpracy z przedszkolami poprzez 

organizowanie imprez. Opracowanie harmonogramu 

współpracy z przedszkolami. 

Nauczyciele klas 3 Wg 

harmonogramu 

Organizacja i Dnia Otwartego dla Rodziców Przedszkolaków. Koordynator A. Sudół 

nauczyciele klas 0-3, nauczyciele 

świetlicy, nauczyciele 

przedmiotowi  

III 2021 

Modyfikacja strony internetowej szkoły. A. Ręc-Abramik, K. Czapla Cały rok wg 

potrzeb 

Opieka nad Facebookiem. A. Ręc-Abramik Cały rok 

  

  

Kształcenie 

Zadania Odpowiedzialni Termin 

Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez  

· monitorowanie osiągnięć uczniów; przestrzeganie w ocenianiu 

zasad jawności, częstotliwości i rytmiczności; jawności 

kryteriów, różnorodności, różnicowania wymagań 

· diagnozowanie wiadomości i umiejętności 

· analizowanie wyników sprawdzianów , badania wyników oraz 

wykorzystywanie wniosków do podniesienia jakości pracy 

szkoły. 

nauczyciele Cały rok 

Rozwijanie kompetencji kluczowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem kompetencji matematycznych  przyrodniczych. 

nauczyciele Cały rok 
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Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji 

podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

nauczyciele Cały rok 

Wzmocnienie roli biblioteki szkolnej we wspomaganiu rozwoju 

ucznia- wzbogacanie księgozbioru; 

Prowadzenie działań motywujących uczniów do większego 

zainteresowania czytelnictwem. 

T.  Eliminowicz-Kukolka, 

nauczyciele języka polskiego 

  

  

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 

Badanie wyników nauczania - przeprowadzenie tzw. diagnozy 

NA START i NA KONIEC. 

 

 

 

Nauczyciele j. polskiego,                         

j. angielskiego, j. niemieckiego, 

matematyki, chemii, biologii, 

geografii, fizyki, historii 

(opracowanie wniosków do 

dalszej pracy) 

Do końca września 

2020 

 

 

 

Przeprowadzenie próbnych egzaminów klas ósmych. Nauczyciele przedmiotu Według kalendarza 

Opracowanie harmonogramu imprez konkursów szkolnych i 

międzyszkolnych  i eksponowanie tego harmonogramu w 

widocznym miejscu.   

E. Sotel IX2020 

Inspirowanie uczniów do twórczości własnej, umożliwienie 

prezentacji efektów owej twórczości poprzez organizowanie 

nauczyciele Cały rok (w 

zależności od 
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wystaw, występów,  zawodów, galerii oraz prezentacje w galerii 

szkoły na parterze . 

sytuacji 

epidemiologicznej) 

Realizacja projektów i innowacji pedagogicznych. Chętni nauczyciele Cały rok 

Praca z uczniem mającym trudności wychowawcze i 

dydaktyczne: 

· Prowadzenie zajęć zdw i zkk dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

· Dokonywanie stałej kontroli nad realizacją obowiązku 

szkolnego w celu zmniejszenia ilości uczniów wagarujących; 

· Systematyczna współpraca z kuratorami sądowymi uczniów 

naszej szkoły; 

· Pedagogizacja rodziców w celu przygotowania ich do pomocy 

dziecku zarówno w sferze dydaktycznej, jak i opiekuńczo-

wychowawczej     i zdrowotnej        

· Organizowanie spotkań Zespołu Wychowawczego · 

Organizowanie spotkań zespołu ds. interwencji  kryzysowej. 

  

  

Nauczyciele 

  

  

Wychowawcy, pedagog 

  

Pedagog, wychowawcy 

  

Pedagog, wychowawcy, 

wicedyrektor 
 

Cały rok 

  

  

  

  

  

Cały rok 

Wg potrzeb 

  

  

  

  

Zadania opiekuńczo-wychowawcze 

Zadania Odpowiedzialni Termin 

Opracowanie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły. Pedagog, Rada Rodziców, Rada 

Pedagogiczna 

Wrzesień 2020 

Realizowanie  programu wychowawczo-profilaktycznego   ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień w szkołach. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 
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Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wychowawcy, pedagog Według potrzeb 

Prowadzenie  doradztwa zawodowego i konsultacji dotyczących 

dalszego kształcenia. 

J. Migoń, wychowawcy Cały rok 

Rozwijanie samorządności uczniowskiej. Wychowawcy, opiekunowie 

samorządu 

Cały rok 

Promocja zdrowego stylu życia- podnoszenie poziomu 

świadomości w zakresie podejmowania aktywności fizycznej i 

zdrowego odżywiania: 

· Kontynuacja programu Warzywa i owoce w szkole 

Nauczyciele 

  

 Intendent 

  

Cały rok 

  

 Cały rok 

Kontynuacja pracy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej  w 

naszej szkole. 

Nauczyciele zatrudnieni w 

świetlicy socjoterapeutycznej 

Cały rok 

Edukacja patriotyczna, regionalna  i europejska. Wychowanie do 

wartości, m.in.  wycieczki tematyczne, przedsięwzięcia  o 

charakterze rocznicowym   i patriotycznym: 

-dbanie o miejsca Pamięci Narodowej; 

-kultywowanie tradycji rodzinnych 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 i wyjść do instytucji kulturalnych ( teatr). 

 Wszyscy nauczyciele Cały rok ( w 

zależności od 

sytuacji 

epidemiologicznej) 

Opracowanie kalendarza uroczystości szkolnych i lokalnych. Wicedyrektor IX 2020 

Kultywowanie lokalnych tradycji „Małej ojczyzny” nauczyciele Na bieżąco 
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Czynne uczestnictwo w zorganizowanych formach edukacji 

ekologicznej 

Nauczyciele nauk 

przyrodniczych, wychowawcy 

Cały rok 

Wdrażanie uczniów do podejmowania działań i udziału w 

akcjach charytatywnych i innych dla środowiska (WOŚP,  

schroniska). 

Katecheci, pedagog,  opiekun 

wolontariatu szkolnego, 

opiekun PCK 

Cały rok 

Kontynuowanie pracy szkolnego koła wolontariatu.  Opiekun wolontariatu 

szkolnego samorząd 

Cały rok 

Wspieranie rozwoju dziecka. Otoczenie szczególną opieką 

uczniów klas pierwszych,  czwartych i ósmych. 

Dyrekcja, nauczyciele Cały rok 

Wspólna praca nad bezpieczeństwem dzieci ze szczególnym 

uwzględnieniem przeciwdziałania wszelkim przejawom agresji, 

hałasowi i wulgaryzmom: 

· organizowanie  apeli na temat bieżących spraw                                            

i przestrzegania regulaminu  (ubiór, zachowanie). 

Pedagog, dyrekcja, nauczyciele Cały rok 

  

  

  

Zapoznanie nauczycieli, uczniów, rodziców z odpowiednimi 

procedurami przeciwko Covid-19 obowiązującymi w szkole. 

Dyrektor, wicedyrektor, 

wychowawcy 

 IX 2020 

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji. R. Targosz X 2020 

Organizowanie zebrań z rodzicami. Wychowawcy  Według 

harmonogramu 

  

  

Szkoła w środowisku 

Zadania Odpowiedzialni Termin 

Współpraca z Radą Rodziców Dyrekcja i nauczyciele Cały rok 
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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; 

· stwarzanie możliwości wychodzenia z inicjatywami dotyczącymi 

życia szkoły i jej działania (ankiety) 

· zachęcanie  do aktywnego  uczestnictwa w imprezach  szkolnych, 

zabawach, wycieczkach 

· mobilizowanie  rodziców do dopilnowania dzieci, aby 

uczestniczyły w zajęciach dodatkowych. 

Dyrekcja , nauczyciele Cały rok 

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. 

Koordynatorzy strony 

internetowej i Facebooka 

Cały rok 

Redagowanie folderów, plakatów, tworzenie prezentacji 

multimedialnych. 

Wyznaczeni nauczyciele  Według potrzeb 

Zapraszanie przedstawicieli lokalnych mediów na imprezy 

organizowane przez szkołę. 

Dyrekcja Według potrzeb 

Prezentacja prac uczniów oraz wystroju holu zgodnie z aktualnymi 

potrzebami. 

Nauczyciele klas 1-3, 

odpowiedzialni nauczyciele za 

poszczególne gazetki i gabloty 

Cały rok 
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Dbanie o estetykę klasopracowni. Wychowawcy Cały rok 

  

  

Imprezy szkolne 

Realizacja inicjatywy „GOSPODARZ MIESIĄCA”. wychowawcy Według 
kalendarza 

Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych. koordynatorzy Według 
kalendarza 

 

Przedstawiono na Radzie Pedagogicznej dnia 14 września2020 roku. 

oprc. wicedyrektor Katarzyna Czapla 

 


