
1 
 

 
 
 

PLAN PRACY 
ZESPOŁU SZKÓŁ  

SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 im. BOHATERÓW WARSZAWY 
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM  

w PODKOWIE LE ŚNEJ 
r. szkol. 2015/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

 
 
 
 

 
Plan pracy został opracowany na podstawie:: 
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 

zmianami), 
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97,poz.674 ze 

zmianami) 
• Kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w r. szk. 2015/2016 
• Wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego 
• Wniosków z posiedzeń rad pedagogicznych, 
• Szkolnego programu wychowawczego, 
• Szkolnego programu profilaktyki, 
• Strategii działania dla Zespołu Szkół  na lata 2012-2020 
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Lp 

 
Zadania 

 
Sposoby realizacji 

 

 
Odpowiedzialni 

 
Termin 

 
Uwagi 

I Przydział zadań dydaktycznych i 
wychowawczych na rok 
szk.2015/2016 

Zapis w księdze protokołów rady 
pedagogicznej  

Dyr Zespołu Szkół 28.08.2015  

 
 

II 
 
 

Zapoznanie, uczniów i rodziców 
z wymaganiami edukacyjnymi 
oraz zasadami oceniania z 
poszczególnych przedmiotów 
oraz zachowania ; przypomnienie 
zapisów Statut Zespołu Szkół, 
programu wychowawczego, 
programu profilaktyki oraz 
zapisów Strategii dla Zespołu 
Szkół 

Spotkania z dyrektorem szkoły 
Lekcje organizacyjne i spotkania z rodzicami 

 
dyrektor 

nauczyciele przed. 
wychowawcy 

 
 

Do 15 
września 

2015 
08.09.2015 

 

 
III 

Przygotowanie planów pracy 
zespołów przedmiotowych oraz 
wychowawczych na bieżący rok 
szkolny 

Posiedzenia stałych zespołów 
przedmiotowych oraz 
zespołów wychowawczych. Przekazanie 
planów dyrektorowi 

Przewodniczący 
zespołów, 
wychowawcy  klas 

Do 21 
września 

2015 

 

 
IV 

Przygotowanie planów działania 
zespołów zadaniowych 

Powołanie zespołów zadaniowych, 
przydzielenie zadań 
Przedstawienie planu i harmonogramu 

działania dyrektorowi  

dyrektor 
 

przewodniczący 
zespołów 

28.08.2015 
    

Do 21 
września 

2015 

 

 
V 

Dbałość o efekty kształcenia 
poprzez: 
- realizację treści programowych 
kształcenia ogólnego zgodnie z 
podstawa programową 
-dokonywanie analizy wyników 
sprawdzianów i egzaminów 
zewnętrznych i wykorzystywanie 

 
 
Prawidłowe dopuszczanie do użytku 
szkolnego programów nauczania oraz wybór 
podręczników szkolnych 
Prezentacja przeprowadzonej analizy 
wyników podczas posiedzenia rady ped.; 
upublicznienie wyników na stronie int. 

 
 

Zespoły nauczycieli 
przedmiotów 

dyrektor 
zespół zadaniowy 

 
 

 
 
 

cały rok 
 

czerwiec, 
sierpień 

2016 
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ich w procesie edukacji, 
-dostosowywanie pracy 
dydaktycznej do potrzeb i 
możliwości psychofizycznych 
uczniów 
- praca z uczniem uzdolnionym 
 
 
 
- monitorowanie funkcjonowania 
programu edukacyjno-
wychowawczego dla 
obcokrajowców 
- prowadzenie przez nauczycieli 
oceniania i kontroli frekwencji w 
dzienniku elektronicznym 
- stworzenie oferty zajęć 
dodatkowych dla uczniów 

szkoły. 
Dobór treści programowych, wymagań 
edukacyjnych służących wszechstronnemu 
rozwojowi uczniów 
 
Identyfikowanie uzdolnień uczniów, 
kierowanie na zajęcia rozwijające, praca w 
systemie indywidualnego toku lub programu 
nauczania 
Włączenie programu do planów pracy 
nauczycieli przedmiotów i wychowawców; 
objęcie dodatkowym nauczaniem języka 
polskiego i opieką pedagogiczną uczniów 
cudzoziemskich 

 
nauczyciele 
przedmiotów, 
psycholog,pedagog 

 
nauczyciele 
przedmiotów, 
wychowawcy, 
pedagog, psycholog, 
zespól ds. 
cudzoziemców 
 
 
 
 
 
Propozycje zajęć 
nauczyciele składają 
do 08.09.2015 

 
VI 

 
Wewnątrzszkolne Doskonalenie 
Nauczycieli 

1. Rady szkoleniowe wg. harmonogramu 
2. Praca zespołów przedmiotowych oraz 

wychowawczych 
3. Współpraca opiekunów stażu z 

nauczycielami  stażystami oraz 
nauczycielami kontraktowymi 

4.  Współpraca nauczycieli z pedagogiem 
szkolnym i psychologiem 

dyrektor, zast. dyr 
przewodniczący 

zespołów 
opiekunowie stażu 

dyrektor 
 

pedagog, psycholog 
 

 
 

cały rok 
zgodnie z 
harmono- 
gramem 

 

VII Realizacja ścieżki edukacyjnej 
związanej z Podkową Leśną 
przez nauczycieli różnych 
przedmiotów 

Włączenie treści dotyczących Podkowy 
Leśnej do realizacji na różnych 
poziomach edukacyjnych i w różnych 
zajęciach edukacyjnych. 

9 kwietnia- dzień urodzin miasta Podkowy 
Leśnej 

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi 

Nauczyciele 
 
 
 

Zespól 
humanistyczny 
 

cały rok  Dokumentowanie 
ścieżki: zapis 
tematu lekcji w 
dzienniku, 
konkursy i inne 
formy- w kronice 
szkoły (biblioteka 
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działającymi na terenie miasta nauczyciele szkolna) 
VIII Wdrożenie i monitorowanie 

zadań wynikających ze Strategii 
dla szkoły 

1.  Upowszechnienie zapisów Strategii wśród 
nauczycieli, rodziców i uczniów szkoły 
2.  Wybór zadań do realizacji w na dany rok 
szkolny- rok 2015/2016:  
a) wykorzystanie potencjału tkwiącego w 
rodzicach i mieszkańcach Podkowy Leśnej i 
okolicznych miejscowości, zapraszanie do 
uczestnictwa w lekcjach, imprezach 
integrujących lub innych formach 
współpracy. Wykorzystanie historii i tradycji 
Podkowy Leśnej (zadanie 2.3) 
b) Kreowanie-poprzez różne działania- takiej 
atmosfery szkolnej, która buduje ciekawość i 
zainteresowanie światem oraz 
zaangażowanie społeczne. (zadanie 2.5)  
 
3. 50-lecie szkoły,  
przygotowanie uroczystości nadania imienia 
Publicznemu Gimnazjum 
 
 
 
3. Doskonalenie strony internetowej szkoły       
w zakresie funkcji promującej szkołę 
4.  Prowadzenie kroniki wydarzeń szkolnych, 
 przedstawienie najważniejszych z nich w 
 prezentacji na zakończenie roku szkolnego 
 (zamieszczenie na stronie int. szkoły) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół ds. 
komunikacji i 
promocji szkoły 
dyrektor,  z-ca 
dyrektora 
 
 
Zespół 
koordynujący 
zadanie powołany 
podczas posiedzenia 
Rady Pedagogicznej 
w dniu 28.08.2015 
Zespól d.s  
komunikacji i 
promocji szkoły 

Wrzesień 
2015 

 
Do 15 

września  
 
 
 
 

W ciągu 
roku 

 
Do 31 

sierpnia 
2016 

 
 

Grudzień 
2015 

 
 
 

W ciągu 
roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przekazywanie 
informacji o 
działaniach i 
sukcesach 
uczniów do 
nauczycieli z 
zespołu ds. 
promocji 

 
IX 

 
Praca biblioteki 
 

1. Kształcenie umiejętności korzystania z 
informacji naukowej przy wykorzystaniu  

księgozbioru szkolnego 
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2. Współpraca z nauczycielami 
wspomaganie ich pracy, udzielanie 
pomocy w realizacji materiału 
programowego ze wszystkich 
przedmiotów nauczania 

3. Rozwijanie postaw aktywnego 
czytelnictwa, z uwzględnieniem  klas 1-3 
sz.p., podejmowanie współpracy z 
Miejska Biblioteką Publiczna w 
Podkowie Leśnej 

4.  Organizacja konkursów związanych z 
czytelnictwem z uwględnieniem klas 1-3 
sz.p. 

5. Kiermasz podręczników używanych 

 
p. Rajmund 
Wilamowski 

 
 
 
 
 
 
 

 
cały rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

czerwiec 
2016 

X Praca świetlicy 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza zgodnie 
z przyjętym planem pracy świetlicy 
szkolnej 

2. Rozwijanie zainteresowań uczniów 
3.   opracowanie programów realizowanych 

w  działaniach edukacyjnych i 
wychowawczych świetlicy (promowanie 
zdrowego żywienia, prowadzenie 
ogródka szkolnego, itp., zgodnie z 
planem pracy) 

4. Opieka nad stołówką szkolną 

 
p.K. Kawecka-

Sikora 
nauczyciele 
świetlicy  

 
cały rok 

 

XI Integracja uczniów Zespołu 
Szkół z uczniami z Ośrodka dla 
Uchodźców w Dębaku 
Dostosowanie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej do potrzeb uczniów 
z Ośrodka w Dębaku 

1. Integracja poprzez naukę oraz wspólną 
zabawę 

2. stosowanie opracowanych wymagań 
edukacyjnych dla dzieci uchodźców, 
indywidualizowanie pracy, stosowanie 
opracowanych  procedur reagowania w 
sytuacjach konfliktowych oraz 
opracowanie skutecznych sposobów 

 
pedagog, psycholog 

nauczyciele 
wychowawcy 
nauczyciel-     

koordynator ds. 
uchodźców (p. E. 
Iwanowska, p.   K. 

 
cały rok 
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nawiązywania kontaktu z rodzicami tych 
dzieci 

3.   zwrócenie uwagi na frekwencję dzieci 
cudzoziemskich, stałe monitorowanie jej 
poziomu 

Sadowska) 

 
XII 

 
Wychowanie 

1. Kształcenie postaw ucznia  - wartości i 
zasady etyczne w szkolnych programach 
wychowawczych ze szczególnym 
uwzględnieniem wychowania 
patriotycznego i obywatelskiego 

2.   Opracowanie i wdrożenie zbioru zasad  
obowiązujących w szkole- współpraca z 
organizacją FRS (Kodeks Równego 
Traktowania)   

2. Plan pracy pedagoga i psychologa 
szkolnego-wspieranie pracy 
wychowawców i nauczycieli 

3. Szkolny program profilaktyki – plan  
       roczny Umieszczenie w planie 

profilaktyki tematyki i działań 
związanych z cyberprzemocą, 
dopalaczami i innymi zagrożeniami. 

4,    Szkolny plan wychowawczy 
5.   Przygotowanie i realizacja planu działań 

związanych z doradztwem zawodowym 

 
Wszyscy 

członkowie rady 
pedagogicznej,  

 
 
 
 
 

pedagog 
psycholog 

nauczyciele 
pedagog, psycholog 

we współpracy z 
RR 

 
 
 
 

pedagog we 
współpracy z 
nauczycielami 

 
cały rok 

 
 
 
 
 
 
 

Do końca 
września 

 
 
 
 
 
 
 
 

Do końca 
września- 

plan, 

 

 
 

XIII 

 
Tworzenie warunków zdrowej, 
bezpiecznej i higienicznej pracy 

1. Dbałość o obiekty szkolne, ich 
wyposażenie oraz organizację zajęć 
odpowiadającą wymogom BHP 

2. Rozpoznawanie zagrożeń oraz 
podejmowanie działań zapewniających 
bezpieczeństwo i higienę pracy 

3. Zapewnienie właściwej opieki wszystkim 

Dyrektor. Z-ca 
dyrektora we 
współpracy z  
Dyrektorem 

MZEAS. 
 

nauczyciele 

 
 
 
 
cały rok 
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uczniom podczas zajęć organizowanych 
przez szkołę, także w czasie przerw 

4. Diagnozowanie potrzeb uczniów w 
zakresie bezpieczeństwa fizycznego i 
psychicznego 

5. Upowszechnianie wśród dzieci i 
młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie 
oraz kształtowanie właściwych postaw 
wobec zagrożeń – podejmowanie 
współpracy z organizacjami i 
podmiotami zewnętrznymi.  

 

wychowawcy 
pedagog, psycholog 

 
nauczyciele 

 
pedagog, psycholog 

zespoły 
wychowawcze 

nauczyciele 
wychowawcy 

pedagog 

 
 
 
 
 
 
Wykorzystanie 
materiałów 
edukacyjnych ze 
stron 
internetowych: 
ore, kuratorium  

 
XIV 

 
Przygotowanie i 
przeprowadzenie sprawdzianów 
oraz egzaminów zewnętrznych 

1. Przypomnienie uczniom oraz rodzicom 
procedur sprawdz. i egzaminu, 
przekazania decyzji o dostosowaniach 
warunków i sposobów pisania sprawdz. i 
egz. rodzicom 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie 
próbnych sprawdz. oraz egzam. 

3. Przygotowanie oraz przeprowadzenie 
sprawdzianów dla klas 3 i 6 szk. podst. 
oraz egzaminów gimnazjalnych dla klas 
III 

         dyrektor 
nauczyciele  

 
 
 

wyznaczeni 
nauczyciele 

 
dyrektor, zespoły 

nadzorujace 

Wrzesień , 
listopad 
2015 
 
 
I i II 
semestr 
 
kwiecień, 
maj 2016 

 

 
XV 

 
Opieka nad uczniami 
znajdującymi się w trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej 

1. Rozpoznanie indywidualnej sytuacji 
materialnej uczniów 

2. Objęcie pomocą materialną uczniów 
potrzebujących wsparcia finansowego-
współpraca z Urzędem Miasta w 
Podkowie Leśnej. Dofinansowanie opłat 
za obiady zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami prawa miejscowego 

3. Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń 
szkolnych uczniów, poszukiwanie form 
pomocy oraz wspieranie w pokonywaniu 

 
 
 

nauczyciele, 
wychowawcy, 

pedagog, 
psycholog 

 
 
 
 

cały rok 
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trudności  
 

XVI 
 
Rozwój infrastruktury 

1. Bieżące remonty według przyjętego 
przez Urząd Miasta harmonogramu 

2. Zakup pomocy dydaktycznych 
wskazanych przez opiekunów pracowni i 
pozostałych nauczycieli zgodnie z 
zapotrzebowaniem zgłoszonym do planu 
finansowego szkoły  

3. Stwarzanie coraz lepszych warunków do 
korzystania z sieci internetowej 

 

 
 

Dyrektor, z-ca 
dyrektora 

nauczyciele 
 

 
 

cały rok 

 

 
XVII 

 
Współpraca z Radą Rodziców i 
Radą Szkoły 
 
 
Kontakty z rodzicami 

1.  Współdziałanie organów szkoły z Radą 
Szkoły i Radą Rodziców w obrębie 
ustalonych kompetencji 

2. Wspieranie przez szkołę wychowawczej 
funkcji rodziny, ze zwróceniem uwagi na 
udział rodziców w planowaniu i realizacji 
zadań statutowych szkoły 

3.   Współpraca w realizowaniu imprez 
ogólnoszkolnych, także o charakterze 
lokalnym 

4. Kontakty z rodzicami w ramach 
zaplanowanych spotkań w ciągu roku 
szkolnego oraz wynikające z bieżących 
potrzeb 

 
 
 
 
Dyrektor, z-ca 
dyrektora, Rada 
Pedagogiczna 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

cały rok 

 

 
XVII 

 
Ustalenie szkolnego zestawu 
programów nauczania oraz 
zestawu podręczników na rok 
szkolny 2016/2017 

Posiedzenia zespołów przedmiotowych: 
1. Zespołu edukacji wczesnoszkolnej; 
2. Zespołu humanistycznego 
3. Zespołu przedmiotów mat-przyr. 
4. Zespołu naucz. w-f 
5. Zespołu naucz. języków obcych 
6. Zespołu naucz. religii 
Zaopiniowanie i zatwierdzenie programów 

nauczania i zestawu podręczników 

 
 

przew. zespołów 
 
 
 
 

rada pedagogiczna, 
dyrektor 

 
 
do końca 
maja2016 
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Upublicznienie zestawu podręczników na 
następny rok szkolny 

Czerwiec 
2016 

 
XVIII 

 
Udział w programach, 
konkursach i wydarzeniach 
wewnątrzszkolnych oraz 
organizowanych przez   
instytucje zewnętrzne  lub 
organizacje pozarządowe   

1. Kiermasz Świąteczny   
3. WOŚP 
4. Dzień Laureata 
5. Święto Szkoły 
6 Otwarte Ogrody 
7. Udział w konkursach przedmiotowych i 
artystycznych organizowanych przez 
podmioty zewnętrzne z uwzględnieniem 
lokalnych organizacji i instytucji 
Inne propozycje zgłoszone przez nauczycieli 
w ciągu roku 

Nauczyciele 
Rodzice 

Podmioty 
zewnętrzne 

 
w ciągu 
roku 
szkolnego, 
wg 
opracowan
ego 
harmonogr
amu 
 
 
 

Terminy do 
ustalenia 
 
 

XIX Propozycja zajęć dla uczniów w 
ramach realizacji godzin, o 
których mowa  w art.42 
ust.2,pkt2 lit.a i b ustawy KN 

Podanie propozycji zajęć przez nauczycieli, 
wykonanie grafiku tych zajęć i 
upublicznienie go w szkole i na stronie 
internetowej szkoły. 

Nauczyciele 
Zast. dyrektora 

Do  8 
września 
2015 

 

 
 
Załącznikami do planu pracy szkoły są : 
1. Harmonogram uroczystości szkolnych 
2. Harmonogram posiedzeń rad pedagogicznych 
3. Harmonogram spotkań z rodzicami 

 
 
Plan pracy szkoły jak i wymienione załączniki mają charakter ramowy i mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. 
 
Opinia Rady Pedagogicznej: zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2015 r. 
 Przekazano do zaopiniowania Radzie Szkoły w dniu 02.09.2015 r.  


