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ŹRÓDŁA PLANU: 

I.  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 

• Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

• Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

• Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

• Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

• Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

 

II.  Wnioski wynikające z podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019 

 

Działania wynikające ze specyfiki szkoły na podstawie wniosków i rekomendacji ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019: 

1. W dalszym ciągu należy wdrażać szacunek względem symboli narodowych i miejsc 

pamięci narodowych, kontynuować organizowanie uroczystości o charakterze 

patriotycznym. 

2. Podejmować działania mające na celu wzmacnianie właściwych postaw uczniów,  

w tym szczególnie: tolerancji, wrażliwości na ludzką krzywdę, pracowitości, uczciwości. 
3. Zwrócenie uwagi nauczycieli na sprawiedliwe i równe traktowanie uczniów. 

4. W trakcie pierwszego zebrania z rodzicami we wrześniu 2019 r. należy wyjaśnić 

rodzicom uczniów procedurę i przebieg indywidualizacji nauczania. Wskazane jest, aby 

przybliżyć ją także uczniom.  

5. W dalszym ciągu należy wpajać uczniom szacunek względem symboli narodowych, 

miejsc pamięci narodowej oraz kontynuować organizowanie uroczystości szkolnych o  

charakterze patriotycznym.  

6. Przeprowadzić zmiany prowadzące do udoskonalenia pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej oraz stworzyć dostosowania dla uczniów nią objętych.  

7. Należy bezwzględnie przypominać rodzicom oraz uczniom o konieczności obłożenia 

wypożyczonych podręczników szkolnych oraz traktowania ich z należytą starannością.  

8. Poprawić realizację obserwacji lekcji według ustalonego wcześniej harmonogramu. 
9. Prowadzić obserwacje zajęć nauczycieli odbywających staż na awans zawodowy. 

 

OBSZARY PLANU PRACY: 

• Oddziały i przydział wychowawstwa. 

• Rozkład zajęć świetlicy, pedagoga, logopedy, biblioteki. 

• Harmonogramy: 

1. Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 

2. Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

3. Harmonogram uroczystości szkolnych 2019/ 2020 

4. Harmonogram konkursów szkolnych 2019/2020 

5. Plan zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020 

6. Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 
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 Oddziały i przydział wychowawstwa w roku szkolnym 2019/2020 

L.p. Oddział/ klasa Imię i nazwisko 

wychowawcy 

Liczba dzieci/ 

uczniów 

1. oddział przedszkolny Anna Żak 8 

2. I Ewa Dobrowolska 13 

3. II Wioletta Filipiak 7 

4. III Piotr Dobrowolski 12 

5. IV Renata Matosek 8 

6. V Dorota Ziubińska-Matla 11 

7. VI Maciej Kowalczyk 11 

8. VII Monika Waszalewska-Kot 10 

9. VIII Halina Rżysko 10 

Razem 90 

 

 Rozkład zajęć świetlicy: 

 
Dzień tygodnia 

 
Czas zajęć 

 
Nauczyciel prowadzący 

poniedziałek 7.45 – 10.45  
 
 

Weronika Korab 

wtorek 7.45 – 10.45 

środa 7.45 – 10.45 

czwartek 
7.45 – 10.45 

piątek 11.35-14.35 

 

 Rozkład zajęć pedagoga: 

 
Dzień tygodnia 

 
Czas zajęć 

 
Nauczyciel 

poniedziałek 
 

8.00 - 10.30 

 
Magdalena Plata - Starosz 

piątek 

 

 Rozkład  zajęć logopedy: 

  
Czas zajęć 

 
Nauczyciel 

Godziny pracy 

specjalisty 

dostosowane są do 

planu lekcji uczniów 

objętych terapią 

logopedyczną 

 
 

11 

godz. 

 
 

Klaudia Niedźwiecka 
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 Rozkład  zajęć biblioteki: 

Dzień tygodnia Czas zajęć Nauczyciel 

Wtorek 88.00 – 11.30  

 

Dorota Rosłaniec  

Czwartek 8.00 – 11.30 

Piątek 11.35 – 14.35 

 

Harmonogramy: 

 

1. Kalendarz roku szkolnego 

LP Wydarzenie Termin 

1. Rozpoczęcie zajęć 

dydaktyczno - 

wychowawczych 

2 września 2019r. 

2. Zakończenie zajęć 

dydaktyczno - 

wychowawczych 

26 czerwca 2020 r. 

3. I śródrocze 2 września 2019 r. – 31 stycznia 2020 r. 

4. II śródrocze 1 lutego 2020 r. – 26 czerwca 2020 r. 

5. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2019 r. 

6. Ferie zimowe 10 lutego – 23 lutego 2020 r. 

7. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r. 

8. Dni wolne świąteczne 1 XI 2019 r. – Wszystkich 

Świętych 

1 I 2020 r. – Nowy Rok 

1 V 2020 r. – Święto Pracy 

11 VI 2020 r. – Boże Ciało 

9. Dni dodatkowo wolne 31 października 2019r. 

2,3 stycznia 2020r. 

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. - 

egzamin ósmoklasisty 

30 kwietnia 2020r. 

12 czerwca 2020r. 
 

2. Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 2019/ 2020 

Termin wpisania ocen za pierwsze półrocze do 

dziennika lekcyjnego 

31 stycznia 2020 r. 

Termin klasyfikacji śródrocznej- zebranie 

rady pedagogicznej i klasyfikacja śródroczna 

uczniów 

6 lutego 2020 r. 

Termin poinformowania uczniów i rodziców o 

przewidywanych rocznych ocenach 

niedostatecznych i nagannych 

26 maja 2020 r. 
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Termin wpisania ocen klasyfikacyjnych rocznych do 

dziennika 

15 czerwca 2020 r. 

Termin klasyfikacji rocznej -zebranie rady 

pedagogicznej i klasyfikacja roczna uczniów 

szkoły podstawowej 

18 czerwca 2020 r. 

 

 
3. Harmonogram uroczystości szkolnych 2019/2020 

Uroczystość Termin Odpowiedzialni nauczyciele 

Początek roku szkolnego wrzesień Halina Rżysko, Monika 
Waszalewska-Kot, Dorota 
Ziubińska-Matla 

Ślubowanie klasy pierwszej 
 

październik Ewa Dobrowolska 

Narodowy Dzień 
Niepodległości 
 

listopad Maciej Kowalczyk 

Jasełka grudzień Dorota Ziubińska-Matla 

Anna Żak 

Ewa Dobrowolska 

Piotr Dobrowolski 

Beata Badurek 

Weronika Korab 

 

Akcja „I ty możesz zostać 

świętym Mikołajem” 

grudzień Wioletta Filipiak 
Weronika Korab 

Bal karnawałowy 

 

styczeń Wychowawcy 

Dzień matematyki marzec Renata Matosek 

 

Przywitanie Wiosny marzec Wioletta Filipiak 

Weronika Korab 

Dorota Rosłaniec 

Klaudia Niedźwiecka 

Dzień Ziemi kwiecień Wioletta Filipiak 

Weronika Korab 

Jolanta Górka 

Klaudia Niedźwiecka 

Dzień Patrona 

 

czerwiec Wszyscy Nauczyciele 

Zakończenie roku szkolnego 

2019/2020 

czerwiec Halina Rżysko 

Monika Waszelewska-Kot 

Dorota Ziubińska-Matla 
 

 

3. Harmonogram konkursów szkolnych 2019/2020 

Konkurs Termin Odpowiedzialni 

nauczyciele 

Szkolony konkurs tabliczki 
mnożenia 

październik Renata Matosek 

„Kto spamięta lepiej” – konkurs styczeń Jolanta Regulska 
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słownictwa języka angielskiego dla klas 

IV-VI 

Szkolny turniej tenisa stołowego styczeń/luty Halina Rżysko 

Gminny turniej tenisa stołowego styczeń/luty Halina Rżysko 

Konkurs fizyczny luty/marzec Anna Rogowska-Piętka 

„Liczę jak komputer” – konkurs 

matematyczny dla klas I-III 

marzec Ewa Dobrowolska 

Piotr Dobrowolski 

Konkurs recytatorski „Warszawska 
Syrenka” 

marzec Monika Waszalewska-
Kot 
Beata Badurek 

Szkolny turniej układania kostki 
Rubika 

kwiecień Renata Matosek 

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę 

Wielkanocną 

kwiecień Dorota Ziubińska-Matla 

„Biedronka ks. Jana 

Twardowskiego” – konkurs 

plastyczny dla klas IV-VIII 

maj Halina Rżysko 

Monika Waszalewska-

Kot 

Szkolny konkurs muzyczny maj Dorota Ziubińska-Matla 

Olimpiada Smerfów maj Ewa Dobrowolska 

Wioletta Filipiak 

Piotr Dobrowolski 

 

4. Plan zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020 

Data Najważniejsze cele Odpowiedzialny 

26 sierpnia 2019 r. Organizacja pracy szkoły w roku 

szkolnym 2019/2020 

Informacja z realizacji nadzoru 

pedagogicznego sprawowanego 

przez dyrektora szkoły z roku 

szkolnego 2018/2019. 

Dyrektor 

12 września 2019 

r. 

Przedstawienie planu nadzoru 

pedagogicznego na rok szkolny 

2019/2020 oraz zatwierdzenie planu 

pracy szkoły. 

Opinia w sprawie Szkolnego 

Zestawu Programów Nauczania. 

Propozycja RP na nagrodę Wójta. 

Przedstawienie planu pracy zespołu 

wychowawczego, planu pracy 

świetlicy, biblioteki szkolnej, 

logopedy, pedagoga szkolnego. 

Przedstawienie regulaminu oceny 

pracy nauczycieli do zaopiniowania 

członkom rady pedagogicznej. 

Opinia w sprawie programu 

wychowawczo – profilaktycznego 

szkoły. 

Dyrektor 
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24 października 

2019r. 

Szkolenie rady pedagogicznej/Referat 

nauczycieli realizujących staż 

zawodowy np. Indywidualizacja 

procesu nauczania. 

Dyrektor/ 

instytucja 

zewnętrzna,n-

le realizujący 

staż 

zawodowy 

28 listopada 2019 

r. 

Szkolenie rady 

pedagogicznej/Referat 

nauczycieli realizujących staż  

zawodowy np. Diagnozowanie 

potrzeb rozwojowych 

uczniów. 

Dyrektor, 

Instytucja 

zewnętrzna, 

n-le realizujący 

staż zawodowy 

6 lutego 2020 r. Klasyfikacja uczniów za pierwsze 

śródrocze roku szkolnego 

2019/2020 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

wychowawcy 

27 lutego 2020 r. Analiza wyników nauczania, sytuacji 

wychowawczej szkoły, efektów pracy 

dydaktyczno- wychowawczej, 

mocnych i słabych stron pracy szkoły, 

wnioski do pracy w II śródroczu roku 

szkolnego 2019/2020 na podstawie 

prowadzonego nadzoru. Informacja z 

nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego przez dyrektora. 

Dostosowania do egzaminu 

ósmoklasisty. 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

19 marca 2020r. Szkolenie rady pedagogicznej. Dyrektor szkoły 

18 czerwca 2020 r. Uchwalenie klasyfikacji i promocji 

uczniów za rok szkolny 2019/ 2020, 

organizacja zakończenia roku 

szkolnego. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

3 lipca 2020 r. Zebranie rady pedagogicznej 

podsumowującej pracę nauczycieli i 

szkoły w roku szkolnym 2019/2020 

1. Przedstawienie sprawozdań 

nauczycieli z działalności dydaktyczno 

–wychowawczej za bieżący rok 

szkolny. 

2. Realizacja podstawy 

programowej omówienie 

przez wychowawców na 

podstawie sprawozdań 

nauczycieli. 

3. Analiza sytuacji wychowawczej 

szkoły. 

4. Sprawozdanie dyrektora z 

działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy 
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24 sierpnia 2020 r. Organizacja pracy szkoły w roku 

szkolnym 2020/2021 

Informacja z nadzoru 

pedagogicznego sprawowanego 

przez dyrektora szkoły 

Dyrektor 

 

5. Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/ 2020 

 

Lp. Termin zebrania z 

rodzicami uczniów 

Cel zebrania Uwagi 

1. 23 września 2019 r. 

/poniedziałek/ 

godzina 17:00 

Zebranie ogólne z 

dyrektorem szkoły oraz 

indywidualne w salach 

lekcyjnych z wychowawcami – 

wybór Rady Rodziców 

 

Dyrektor- zapoznanie z 

planem pracy szkoły w 

bieżącym roku 

Dyrektor, 

wychowawcy 

klas 

2. 10 grudnia 2019 

/wtorek/  

Godzina 17:00 

Dzień otwarty 

- przedstawienie ocen 

przedmiotowych 

Wszyscy 

nauczyciele 

spotykają się 

z rodzicami w 

sali 

gimnastycznej 

3. 3 lutego 2020 r. 

/poniedziałek/ 

Godzina 17.00 

Zebranie z Rodzicami 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

spotykają się 

z rodzicami w 

sali 

gimnastycznej 

4. 7 kwietnia 2020r. 

/wtorek/  

Godzina 17:00 

Dzień otwarty 

- przedstawienie ocen 

przedmiotowych 

Wszyscy 

nauczyciele 

spotykają się 

z rodzicami w 

sali 

gimnastycznej 
 

Załączniki do Planu Pracy: 

1. Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2019/2020 

 

Plan Pracy został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 12 września 2019 r. 


