
Plan pracy  Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie 

na rok szkolny 2020/2021 

 Plan został opracowany 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 pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021. 

 Organizacja szkoły 

Zadania Odpowiedzialni Termin 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom 

p.o. dyrektor Wrzesień 

Powołanie zespołów przedmiotowych. 

 

Sporządzenie planów pracy zespołów 

przedmiotowych. 

p.o. dyrektor  

 

nauczyciele, liderzy 

zespołów 

wrzesień 

 

do 30 września 

Realizacja nowej podstawy programowej Nauczyciele Cały rok 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: 

Organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci z 

trudnościami w uczeniu się zdiagnozowanych 

przez PPP w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

Tworzenie indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych oraz 

wielospecjalistycznych ocen poziomu 

funkcjonowania uczniów na posiedzeniu zespołu 

do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

Nauczyciele i specjaliści 

  

  

  

  

  

  

 

Cały rok 

 

 

 

   

Wg potrzeb 

  

 



Zadania Odpowiedzialni Termin 

Spotkania zespołów do spraw pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

  

  

min 2 razy w 

ciągu roku 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego 

 

p.o. dyrektor do 15 IX 2020 

 Pełnienie nadzoru pedagogicznego. p.o. dyrektor Cały rok 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu 

doskonalenia zawodowego.  

 

Zdobywanie nowych umiejętności oraz 

wzbogacanie warsztatu pracy poprzez udział w 

szkoleniach, warsztatach 

p.o. dyrektor szkoły 

 

 

p.o. dyrektor, nauczyciele 

IX 2020 

  

 

Wg kalendarza 

szkoleń 

Umożliwienie nauczycielom zdobywania 

kolejnych stopni awansu zawodowego. 

p.o. dyrektor Cały rok 

Udostępnienie rodzicom w widocznym miejscu 

informacji na temat programu wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły wewnątrzszkolnych zasad 

oceniania, statutu. 

p.o. dyrektor Cały rok 

Pedagogizacja rodziców prowadzona przez 

nauczycieli i specjalistów. 

p.o. dyrektor, nauczyciele, 

specjaliści 

Cały rok, wg 

potrzeb 

Modyfikacja strony internetowej szkoły p.o. dyrektor, nauczyciele Cały rok, wg 

potrzeb 



Zadania Odpowiedzialni Termin 

Opieka nad Facebookiem p.o. dyrektor, nauczyciele Cały rok 

Wdrażanie do i prowadzenie dziennika 

elektronicznego 

p.o. dyrektor, nauczyciele, 

administrator 

Cały rok 

Prowadzenie lekcji zdalnych w czasie 

rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Office 

365 

Nauczyciele Doraźnie, wg 

potrzeb 

Kształcenie 

Cel: Utrzymanie dobrego poziomu nauczania  

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. 

nauczyciele Cały rok 

Przeprowadzanie próbnych egzaminów 

ósmoklasisty oraz dokonywanie ich analiz.  

nauczyciele Cały rok 



Zadania Odpowiedzialni Termin 

Organizacja pracy dydaktycznej zgodnie z 

podstawą programową. 

nauczyciele Cały rok  

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; 

- realizacja akcji Narodowe Czytanie oraz starsi 

uczniowie czytają młodszym kolegom 

nauczyciele języka 

polskiego, opiekun 

biblioteki 

  

  

 

 

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. 

Wychowawcy i 

nauczyciele 

Cały rok 

Inspirowanie uczniów do twórczości własnej, 

umożliwienie prezentacji efektów owej twórczości 

poprzez organizowanie wystaw, 

występów,  zawodów i prac uczniów na gazetkach 

szkolnych i w mediach społecznościowych.  . 

nauczyciele Cały rok 

Realizacja projektów i innowacji pedagogicznych Chętni nauczyciele Cały rok 



Zadania Odpowiedzialni Termin 

Promowanie ucznia zdolnego- wręczanie uczniom 

stypendia wójta, nagród i dyplomów za osiągnięcia 

edukacyjne, wręczanie rodzicom listów 

gratulacyjnych, prezentacja osiągnięć uczniów na 

tablicy informacyjnej, stronie szkoły oraz w 

lokalnych mediach. 

p.o. dyrektor, nauczyciele Cały rok  

 

Zadania opiekuńczo-wychowawcze 

Cel: doskonalenie działań opiekuńczo-wychowawczych zmierzających do zapewnienia 

uczniom poczucia bezpieczeństwa oraz rozwoju ich zainteresowań.  

Zadania Odpowiedzialni Termin 

Realizowanie  programu wychowawczo-

profilaktycznego   ze szczególnym uwzględnieniem 

profilaktyki uzależnień w szkołach. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Prowadzenie  doradztwa zawodowego i konsultacji 

dotyczących dalszego kształcenia 

Nauczyciele prowadzący 

doradztwo zawodowe, 

wychowawcy  

Cały rok 

Promocja zdrowego stylu życia- podnoszenie 

poziomu świadomości w zakresie podejmowania 

aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania: 

- Kontynuacja programu „Warzywa i owoce” oraz 

„Szklanka mleka”,  

- Akcja „Śniadanie daje moc” dla wszystkich klas 

Nauczyciele, Nauczyciel w-f 

  

 

Nauczyciele , rodzice 

Cały rok 

  

  

  

XI -X 2020 

Kontynuacja pracy świetlicy opiekuńczo-

wychowawczej  w naszej szkole. 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia  

Cały rok 



Zadania Odpowiedzialni Termin 

Organizacja wycieczek szkolnych, wyjazdów do 

kina i teatru. 

Nauczyciele  Cały rok 

Dbanie o gazetki ścienne na korytarzach szkolnych 

oraz w salach lekcyjnych. 

nauczyciele Cały rok 

Wdrażanie uczniów do podejmowania działań i 

udziału w akcjach charytatywnych i innych dla 

środowiska. 

opiekunowie PCK, SU, SKW. Cały rok 

Organizacja Dnia Praw Dziecka. Opiekun SU XI 2019 

Organizacja pracy szkolnego koła wolontariatu.  Opiekunowie SKW 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), 

- organizowanie spotkań z przedstawicielami 

Komendy Powiatowej w Łowiczu.  

Koordynatorzy programu 

profilaktyki, p.o. dyrektor, 

nauczyciele 

Cały rok 

  

  

  

  

Propagowanie bezpiecznych zachowań w czasie 

pandemii, przypominanie o dbaniu o higienę i 

wytycznych MEN, GIS, oraz szkolnych 

procedurach. 

Nauczyciele Cały rok 

 

 

 



Współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym 

Cel: stworzenie warunków sprzyjających wszechstronnej współpracy z rodzicami 

i środowiskiem lokalnym. 

Zadania Odpowiedzialni Termin 

Współpraca z Radą Rodziców p.o. dyrektor i nauczyciele Cały rok 

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; 

- zachęcanie  do aktywnego  uczestnictwa w 

imprezach  szkolnych, zabawach, wycieczkach 

p.o. dyrektor, nauczyciele Cały rok 

Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę 

działającymi w środowisku. 

p.o. dyrektor, nauczyciele Cały rok 

Organizowanie imprez o zasięgu środowiskowym. p.o. dyrektor, 

nauczyciele 

Cały rok 

Promowanie szkoły i jej efektów nauczania w 

środowisku, m.in. poprzez aktualizowanie strony 

internetowej szkoły, publikacje w prasie. 

p.o. dyrektor,  

nauczyciele 

Cały rok 

 


