
PLAN  PRACY SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  ANTONIOWIE  

na rok szkolny 2017/2018 

 

Zadania w zakresie kształcenia 

 

Treść zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

Uwagi 

I. Realizowanie obowiązujących planów nauczania, nauczanie języków obcych i nauczanie 

uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych 
 

1.Udostępnienie 

nauczycielom 

wykazu 

programów 

nauczania oraz 

podstaw 

programowych 

poszczególnych 

przedmiotów 

Indywidualny odbiór, 

konferencje metodyczne, 

wydawnictwa, strony www 

Dyrektor Na bieżąco  

2. Udostępnienie 

dyrekcji szkoły 

rozkładów 

realizacji planów 

nauczania i 

przedmiotowych 

zasad oceniania 

Rozkłady materiałów, 

PZO 

Nauczyciele IX 2017  

3. Nauczanie 

języków obcych 

w tym języka 

mniejszości 

narodowej i 

etnicznej w 

oparciu o 

przedłożone 

deklaracje 

Lekcje języków obcych Dyrektor, 

nauczyciele 

języków obcych 

Cały rok  

4. Występowanie 

z wnioskami do 

Burmistrza  w 

różnych sprawach 

 Dyrektor Cały rok Współodpow

iedzialni: 

wychowawc

y 

 

5. Działania na 

rzecz promocji 

szkoły 

Organizacja imprez 

środowiskowych, współpraca 

z lokalnymi organizacjami 

społeczno-kulturalnymi, 

prowadzenie rekrutacji wśród 

ozimskich przedszkoli, 

prowadzenie strony 

internetowej szkoły, 

współpraca z redakcją 

Wiadomości Ozimskich oraz 

Dyrektor, 

nauczyciele 

Cały rok  



opolskimi dziennikami, 

prowadzenie szkolnej strony 

internetowej oraz profilu 

szkoły na facebook. 

II. Doskonalenie kształcenia nauczycieli i uczniów 

 

1. Zapoznanie  

rodziców i 

uczniów z 

wymaganiami 

programowymi z 

poszczególnych 

przedmiotów 

Podstawa programowa, 

programy nauczania, 

rozkłady materiałów 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

przedmiotów 

IX  2017  

2. Przedstawieni

e uczniom i 

rodzicom 

wewnątrzszkolne

go  oceniania 

Lekcje wychowawcze, 

spotkania z rodzicami 

Wychowawcy 

klas, dyrektor 

 IX 2017  

3. Opracowanie 

planu lekcji, 

harmonogramu 

dyżurów 

nauczycieli i 

odwozu dzieci 

uwzględniających 

przede wszystkim 

dobro dziecka 

Opracowanie 

harmonogramów dyżurów 

nauczycieli  dotyczących  

sprawowania opieki nad 

uczniami podczas przerw 

śródlekcyjnych oraz w czasie 

korzystania z autobusu 

szkolnego 

 

Dyrektor VIII 2017  

4.Edukacja 

nauczycieli w 

zakresie 

doskonalenia 

zawodowego 

Konferencje metodyczne, 

zespoły przedmiotowe, WDN 

Rada 

Pedagogiczna, 

przewod. 

Zespołów, 

RCRE, MODN i 

inne 

Cały rok  

5.Kompletowanie 

dokumentacji dot. 

awansu 

zawodowego 

(składanie planów 

rozwoju, bieżąca 

kontrola 

realizacji, 

opracowywanie 

ocen) 

 Dyrektor Cały rok  

6.Propagowanie 

różnych form 

doskonalenia 

proponowanych 

przez RCRE i 

MODN 

Warsztaty, szkolenia, 

konferencje przedmiotowo-

metodyczne 

Dyrektor Cały rok  

7.Realizacja  Dyrektor Cały rok  



planu 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli 

8.Prowadzenie 

zajęć 

dodatkowych 

wynikających z 

40-sto 

godzinnego 

tygodnia pracy 

Koła zainteresowań i inne Nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok  

9.Edukacja 

czytelniczo-

informacyjna 

Lekcje biblioteczne Bibliotekarz Cały rok  

II. Kształtowanie nawyków kulturalnych 

 

1.Organizowanie 

okolicznościowyc

h uroczystości i 

apeli szkolnych 

Imprezy szkolne Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

dyrektor 

Cały rok  

2.Włączanie 

propozycji Domu 

Kultury w plany 

działalności 

wychowawczej 

klas 

Udział w projekcjach 

kinowych, w koncertach, 

spektaklach, konkursach 

Dyrektor, 

wychowawcy 

klas 

Cały rok  

3.Dbałość o ład, 

czystość i 

estetykę szkoły 

Konkurs między klasowy o 

tytuł uczniów najbardziej 

dbających o czystość w 

szkole 

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego,

cała społeczność 

szkolna 

Cały rok  

4.Organizowanie 

wyjazdów do 

kina, filharmonii, 

teatru itp. 

Wg uznania Wychowawcy 

klas 

Cały rok  

5.Współpraca z 

innymi szkołami 

w zakresie 

wymiany 

kulturalnej 

Wg propozycji Dyrektor, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

Cały rok  

6.Wzmożenie 

wysiłków 

wszystkich 

wychowawców i 

nauczycieli 

mających na celu 

wyrugowanie ze 

słownictwa 

uczniów 

wulgaryzmów 

Dbałość o czystość słowa 

 

Wszyscy 

nauczyciele, 

uczniowie 

Cały rok  



 

7. Zwrócenie 

szczególnej uwagi 

na 

bezpieczeństwo 

dzieci 

Prowadzenie monitoringu 

bezpieczeństwa w szkole 

wdrażanie do przestrzegania 

ustalonych zasad i 

regulaminów 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

8.Realizacja 

Programu Działań 

w Zakresie 

Bezpieczeństwa 

Kontynuacja programu 

przyjętego przez Radę 

Pedagogiczną  w roku 2015 i 

realizowanego w poprzednim 

roku szkolnym 

Wszyscy 

pracownicy 

szkoły 

Cały rok  

IV. Promocja sportu, rekreacji i turystyki 

 

1.Prowadzenie 

szkolnej gazetki 

promującej sport, 

rekreacje i 

turystykę oraz 

zdrowy styl życia 

Gazetka, tablice 

ogłoszeniowe  

Nauczyciel 

wychowania 

fizycznego, 

przyrody, 

biologii 

 

Cały rok  

2.Przygotowywan

ie reprezentacji 

szkolnych do 

zawodów 

sportowych 

 Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Cały rok  

3.Prowadzenie 

gazetek 

tematycznych 

Gazetki, tablice ogłoszeniowe Nauczyciele 

odpowiedzialni 

Cały rok  

3.Promowanie 

wycieczek 

pieszych i 

rowerowych 

 Wychowawcy, 

nauczyciele w-f 

Cały rok  

5.Organizowanie 

rozgrywek i gier 

zespołowych z 

okazji Dnia 

Wiosny i Dnia 

Dziecka 

Turnieje, gry Wychowawcy  

klas, nauczyciel 

w-f 

III, VI 2018  

7.Przygotowanie 

uczniów i 

przeprowadzenie 

egzaminu na kartę 

rowerową i 

motorowerową 

 Nauczyciel 

zajęć 

technicznych 

Cały rok, VI 

2018 

 

9.Udział w 

zawodach 

sportowych wg 

kalendarza imprez  

Szkolnego 

Związku 

Sportowego 

 Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Cały rok  



 

Zadania w zakresie wychowania i opieki 

 

I. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 

 

1.Kształtowanie 

patriotyzmu, 

przywiązanie do ziemi 

ojczystej w kontekście 

zintegrowanej Europy. 

Kształtowanie 

tożsamości Polaków 

wraz z poszanowaniem 

innych narodowości i 

praw człowieka 

Lekcje wychowawcze i 

przedmiotowe, apele 

szkolne 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Cały rok  

3.Wspieranie i 

koordynowanie 

działalności samorządu 

uczniowskiego 

 Opiekun 

samorządu 

uczniowskiego-  

Cały rok  

4.Działalność rzecznika 

praw ucznia 

Konsultacje, spotkania Rzecznik Praw 

Ucznia 

Cały rok  

6.Działalność świetlicy 

szkolnej  

 Anna Lakota,  

Magdalena 

Kowalska, 

Jolanta 

Gottwald,  

Cały rok  

7. Działalność świetlicy 

wolontaryjnej 

 Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

8.Zorganizowanie i 

sprawowanie opieki 

nad wolontariatem 

szkolnym 

 Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Cały rok  

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie niewłaściwemu zachowaniu dzieci 

 

1.Uaktualnianie i 

wdrażanie treści 

Szkolnego Programu 

Wychowawczo-

profilaktycznego 

Programy edukacyjne, 

programy 

profilaktyczne, 

przedstawienia teatralne 

o w/w tematyce 

Zespół 

wychowawczy, 

wychowawcy, 

Rada Rodziców, 

dyrektor 

Cały rok  

2.Diagnozowanie 

środowisk uczniów i 

roztaczanie szczególnej 

opieki  nad rodzinami 

niewydolnymi  

wychowawczo   

Spotkania z rodzicami, 

pedagogiem szkolnym,  

kuratorem sądowym, 

Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczną w 

Ozimku 

 

Wychowawcy, 

dyrektor 

Cały rok  

3.Natychmiastowe 

reagowanie na 

przejawy agresji, 

Indywidualne rozmowy 

z uczniami i rodzicami 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

dyrektor 

W razie 

potrzeb 

 



negatywne zachowania 

i inne patologie 

4.Ścisła współpraca z 

miejscowa Policją i 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczną w celu 

rozpoznawania i 

zapobiegania 

zagrożenia 

Spotkania, szkolenia, 

konsultacje 

Dyrektor, 

wychowawcy 

Cały rok  

5.Ocena stopnia 

występowania zjawisk 

patologicznych w 

środowiskach 

rodzinnych uczniów, 

podejmowanie działań 

minimalizujących zły 

wpływ środowiska 

Kontakty indywidualne Zespół 

wychowawczy, 

dyrektor 

Na bieżąco  

6. Profilaktyka 

zachowań 

patologicznych 

Pogadanki na lekcjach 

wychowawczych, 

spotkania ze 

specjalistami 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok  

III. Pomoc finansowa dla uczniów – stypendia 

 

1.Informowanie 

rodziców o możliwości 

i kryteriach ubiegania 

się o zasiłki i stypendia 

Zasiłki, stypendia, 

refundacja kosztów 

podręczników, pomoc 

losowa 

Dyrektor, 

Komisja ds. 

stypendium 

Zależnie od 

limitu 

przyznanych 

środków przez 

Urząd Miasta i 

Gminy 

Ozimek i 

kryteriów 

spełnianych 

przez 

rodziców 

 

2. Współpraca z 

Ośrodkiem Integracji i 

Pomocy Społecznej w 

zakresie pomocy 

uczniom z rodzin 

najuboższych 

Kontakty telefoniczne i 

osobiste, opiniowanie 

wniosków 

Dyrektor W razie 

potrzeb 

 

IV. Działania w zakresie bezpieczeństwa – zapobieganie wypadkom i urazom 

 

1.Omówienie 

warunków 

bezpiecznego 

zachowania się na 

zajęciach szkolnych z 

uwzględnieniem 

specyfiki 

Regulaminy, instrukcje 

narzędziowe, pogadanki 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

 IX 2017  



poszczególnych 

przedmiotów, 

szczególnie w-f, zajęcia 

techniczne, pracownia 

komputerowa 

2. Omówienie 

warunków 

bezpiecznego 

korzystania ze środków 

komunikacji publicznej 

i prywatnej 

Lekcje wychowawcze,  
apele szkolne 

Wychowawcy,  
n-el techniki, 
dyrektor 

IX 2017, cały 

rok 

zgodnie z 

programem 

nauczania 

 

3.Omówienie zasad 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

Lekcje wychowawcze, 

edukacja 

wczesnoszkolna, apele 

szkolne 
Zajęcia techniczne, zaj. 

dodatkowe (plastyczno- 

techniczne) 

Wychowawcy 

nauczyciele 

klasy II-III, 

dyrektor 
n-el zajęć 

technicznych, 

IX – X 2017 
 
 
 
 

 

4.Bezpieczny 

wypoczynek 

Lekcje wychowawcze, 

spotkania z policją 

Wychowawcy, 

Policja 

I, VI 2018  

5.Zwrócenie uwagi 

uczniów na 

problematykę 

wypadków i ich 

zapobiegania, również 

w czasie prac 

domowych, 

gospodarstwach 

rolnych, w czasie zajęć, 

w drodze do szkoły i ze 

szkoły 

Lekcje wychowawcze, 

apele szkolne, zebrania 

rodziców 

Wychowawcy, 

dyrektor 

IX-X 2017  

6.Ubezpieczenie dzieci 

od NNW i nauczycieli 

w zakresie OC w roku 

szkolnym 2017/2018 

Wybór oferty 

Zbiórka pieniędzy 

Wykupienie polisy 

Rada Rodziców IX – X 2017  

7.Prowadzenie 

ewidencji wypadków 

uczniów 

Ewidencja  Referent, 

inspektor BHP 

Cały rok  

8.Przestrzeganie zasad 

BHP w zakładzie pracy 

 Dyrektor, 

inspektor BHP 

 

Cały rok  

9.Przestrzeganie 

regulaminu i procedur 

organizowania 

wycieczek szkolnych 

Szkolenia nauczycieli, 

pogadanki z uczniami 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

kierownicy 

wycieczek 

szkolnych 

Cały rok  

V. Ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy i nauki uczniów i nauczycieli 

1.Przeprowadzenie 

badań lekarskich w 

ramach bilansu 

Badania 

 

Pielęgniarka 

Wychowawcy 

klas 

Według 

harmonogramu 

 



zdrowia uczniów  

2.Określenie listy 

uczniów w grupach 

dysfunkcyjnych i 

zapoznanie z nią 

zainteresowanych 

wychowawców i 

nauczycieli – 

współpraca z Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczną 

Współpraca z poradnią, 

wnioski, opinie 

 

 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

Koordynator ds. 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Na bieżąco  

3.Realizacja programu 

profilaktyki zdrowotnej 

Pogadanki z 

pielęgniarką  

Pielęgniarka 

szkolna 

Wg 

harmonogramu 

propozycji 

Współpraca 

z SANEPID-

em Opole 

4.Przeprowadzenie 

szkoleń BHP 

pracowników szkoły 

 Dyrektor, 

pracownik 

służby BHP 

Wg 

harmonogramu 

i bieżących 

potrzeb 

 

5.Kontrola stanu 

sanitarnego 

pomieszczeń szkoły, 

terenu boiska i placu 

zabaw 

Kontrola Dyrektor Cały rok  

6.Diagnozowanie wad 

postawy ciała wśród 

uczniów 

Badania bilansowe 

 

Pielęgniarka 

szkolna 

X 2017  

8.Udział w programach 

edukacji zdrowotnej 

Szkolenia, spotkania, 

prelekcje 

Dyrektor, 

pielęgniarka 

Cały rok Współpraca 

z SANEPID-

em Opole 

9. Realizacja treści 

podstawy programowej 

w zakresie zdrowia  

 Nauczyciele 

wychowawcy, 

przyrody, 

biologii 

Cały rok  

VI. Współpraca z rodzicami  

1.Zachęcanie i 

włączanie rodziców do 

współpracy na rzecz 

szkoły 

Spotkania z rodzicami Dyrektor, 

wychowawcy 

Na bieżąco  

2.Działalność  Rady 

Rodziców 

Spotkania, posiedzenia Przewodniczący 

RR. 

Członkowie 

prezydium, 

dyrektor 

Cały rok  

3.Ewaluacja procesu 

wychowawczego 

Diagnozowanie 

środowiska szkolnego 

Ankiety, arkusze, 

wywiady 

Rada Rodziców, 

Zespół 

wychowawczy 

Na bieżąco  

 

 

Zadania w zakresie organizacji  i zarządzania 



 

1.Prowadzenie 

dokumentacji kadrowej 

– teczki akt osobowych 

nauczycieli i 

pracowników 

administracyjno-

obsługowych 

 Dyrektor, 

referent szkoły 

Na bieżąco  

2.Prowadzenie 

dokumentacji bieżącej, 

administracyjnej i 

księgowej z 

zachowaniem zasad 

jednolitego rzeczowego 

wykazu akt 

 Dyrektor, 

referent 

szkoły, GZO 

Na bieżąco  

3.Prowadzenie 

archiwum szkoły 

 Referent, 

dyrektor 

Na bieżąco  

 


