
PLAN PRACY  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17  

im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach na  rok szkolny 2020/2021 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  ( Dz.U. z 2018 r.  poz. 996 ze zm.), 

Opracowano w oparciu o: 

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

2.  Plan nadzoru pedagogicznego śląskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021. 

3.  Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach 

4.  Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2019/2020. 

 

Źródła planowania 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), Minister Edukacji Narodowej 

ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i 

matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

 Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. 

 Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

 Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 

 Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 



 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty: 

-w zakresie kontroli: 

Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach, 

Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej  ścieżki kształcenia. 

- w zakresie ewaluacji: 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

- w zakresie monitorowania: 

Uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia 

 

 

CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

Kalendarium pracy 

szkoły 

Zestawienie zadań opracowanych w 

formie terminarzy: 

1. Kalendarz roku szkolnego.  

2. Terminarz zebrań rad pedagogicznych.  

3. Terminarz spotkań z rodzicami. 

4. Harmonogram uroczystości szkolnych. 

Dyrektor, przewodniczący 

zespołów przedmiotowych, 

opiekun SU i SKW 

Sierpień  

Przydział obowiązków 

służbowych wszystkim 

pracownikom 

Określenie zakresu zadań i obowiązków 

poszczególnych pracowników szkoły 

Dyrektor, wicedyrektorzy wrzesień  

Opracowanie działań w 

ramach zespołów 

nauczycielskich  

Powołanie zespołów przedmiotowych  

i zadaniowych na dany rok szkolny. 

Dyrektor  Sierpień  

Opracowanie planów pracy zespołów Przewodniczący zespołów  Wrzesień   

Zadania związane z 

nowelizacją 

dokumentacji 

Aktualizacja Statutu Szkoły  

Bieżąca analiza prawa oświatowego. 

Zespół ds. Statutu 

Dyrektor, wicedyrektorzy, 

nauczyciele 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Zadania związane z 

udzielaniem pomocy 

Analiza orzeczeń- opracowanie IPET-ów. 

Organizacja spotkań zespołów w celu 

Pedagog i psycholog 

szkolny 

Na bieżąco  



pedagogiczno-

psychologicznej 

ewaluacji IPET-ów. Bieżące 

dostosowanie metod i form pracy do 

potrzeb dziecka zgodnie z opiniami PPP  

Spotkania wielospecjalistyczne 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele specjaliści 

Organizacja zajęć specjalistycznych dla 

potrzebujących uczniów zgodnie z 

zaleceniami orzeczeń, opinii i wskazań 

wychowawcy, pedagoga, specjalisty. 

Dyrektor, nauczyciele 

specjaliści, wychowawcy 

Nauczyciele specjaliści 

Na bieżąco  

Zadania związane z 

pełnieniem nadzoru 

pedagogicznego 

Opracowanie planu nadzoru 

pedagogicznego 

Dyrektor, wicedyrektorzy Do 15 września 2020 r.  

Pełnienie nadzoru pedagogicznego ze 

szczególnym uwzględnieniem 

monitorowania wdrażania nowej 

podstawy programowej kształcenia 

ogólnego 

Dyrektor, wicedyrektorzy Cały rok szkolny  

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej, 

analiza wyników, prezentacja wniosków. 

Zespół ds. ewaluacji  Cały rok szkolny  

Prowadzenie kontroli przestrzegania 

przez nauczycieli przepisów prawa dot. 

działalności dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczej 

Dyrektor, wicedyrektorzy  Cały rok szkolny  

Kontrola dokumentacji nauczyciela i 

wychowawcy klasy 

Dyrektor, wicedyrektorzy Wrzesień, luty, 

czerwiec 

 

Doskonalenie kadry 

pedagogicznej 

Prowadzenie działań rozwojowych, w 

tym organizowanie narad, szkoleń, 

obserwacja zajęć lekcyjnych.  

Motywowanie nauczycieli do 

doskonalenia zawodowego.  

Dyrektor, kadra kierownicza  Cały rok szkolny  

Opracowanie planu WDN  

Umożliwienie nauczycielom korzystania 

z wszelkich form doskonalenia 

Lider WDN 

Dyrektor  

 

 

Wrzesień  

Zgodnie z planem 

WDN 

 

 



zawodowego zgodnie z potrzebami 

szkoły. 

Wnioskowanie do Urzędu Miasta o 

dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli. 

Dyrektor Listopad  

 

Wymiana doświadczeń po odbytych 

szkoleniach. 

Nauczyciele  Cały rok  

Przyznawanie dodatku motywacyjnego 

Wnioskowanie o przyznanie nagród, 

odznaczeń i wyróżnień. 

Dyrektor  Wrzesień/ luty  

Diagnozowanie pracy szkoły Dyrektor, wicedyrektorzy, 

przewodniczący zespołów 

Cały rok  

Działania związane z 

realizacją awansu 

zawodowego przez 

nauczycieli 

Składanie wniosków o rozpoczęcie 

kolejnego stopnia awansu przez 

zainteresowanych nauczycieli. 

Opracowanie planów rozwoju 

zawodowego 

Zainteresowani nauczyciele Do 14 września 2020 r  

Powołanie opiekunów stażu. Dyrektor  Do 14 września 2020 r  

Realizacja zadań ujętych w planach 

rozwoju zawodowego.  

Sporządzenie cząstkowych sprawozdań z 

realizacji planów rozwoju zawodowego 

Zainteresowani nauczyciele 

opiekunowie stażu 

Cały rok szkolny 

 

Luty/ czerwiec 2021 

 

Sporządzenie projektów ocen dorobku 

zawodowego.  

Sporządzenie oceny dorobku 

zawodowego. 

Przeprowadzenie postępowań na stopień 

awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego. Udział w komisjach 

egzaminacyjnych/ kwalifikacyjnych na 

stopień awansu zawodowego 

Opiekunowie stażu 

 

Dyrektor  

 

Dyrektor 

Czerwiec 2021 

 

Czerwiec/lipiec 2021 

 

Zgodnie z 

wyznaczonym 

terminem 

 

Przeprowadzenie działań związanych z 

naborem:  

 

 

  



Zadania związane z 

rekrutacją na nowy rok 

szkolny 

a) przygotowanie oferty szkoły,  

b) opracowanie dokumentacji, 

c) Dzień Otwarty dla przedszkolaków 

d) przeprowadzenie sprawdzianu 

sprawności uczniów klas 3 – nabór do 

klasy sportowej 

Zespół ds. promocji szkoły 

 

Wychowawcy klas III 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Przeprowadzenie postępowania 

rekrutacyjnego na dany rok szkolny 

zgodnie z rozporządzeniem oraz zasadami 

ustalonymi przez organ prowadzący, w 

tym powołanie komisji do rekrutacji klas 

pierwszych i czwartej sportowej 

 

Dyrektor wicedyrektorzy,  

Wychowawcy klas III 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego,  

 

 

 

 

Marzec 2021 

Maj 2021 

 

Zadania związane z 

wyborem podręczników, 

materiałów 

edukacyjnych i 

ćwiczeniowych. 

Wnioski wyboru programów, 

podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów .  

Sporządzenie Szkolnego wykazu 

podręczników oraz Szkolnego wykazu 

programów na dany rok szkolny  

Dokonanie zamówień w/w materiałów 

edukacyjnych. 

Nauczyciele przedmiotów  

 

 

Wicedyrektorzy 

 

 

Dyrektor, wicedyrektorzy 

Czerwiec 2021 

 

 

Czerwiec 2021 

 

 

Lipiec  

 

Zadania związane z bazą 

szkoły 

Systematyczne doposażanie szkoły w 

potrzebne pomoce. 

Utworzenie pracowni przedmiotowych 

(geograficzna, fizyczna, chemiczna, 

biologiczna) 

Dyrektor, wicedyrektorzy 

 

Dyrektor, wicedyrektorzy, 

nauczyciel geografii, fizyki, 

chemii i nauczyciele 

biologii) 

Cały rok szkolny 

 

Wrzesień – grudzień 

2020  

 

 

KSZTAŁCENIE 

Doskonalenie metod 

nauczania  -

Rozpoznawanie preferencji uczenia się 

uczniów, poznanie specyficznych 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wrzesień  

 

 



wspomaganie rozwoju 

kreatywności, 

samodzielności i 

innowacyjności uczniów 

problemów, potrzeb (diagnoza zespołu 

klasowego/grupy) - dostosowanie form  

i metod pracy do potrzeb i możliwości 

uczniów. 

Opracowanie IPETów dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy  nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień   

Współpraca z psychologiem, 

pedagogiem, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i 

rodzicami w celu rozpoznania 

indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów 

Nauczyciele, pedagog, 

psycholog  

Cały rok szkolny  

Praca nauczycieli w zespołach 

przedmiotowych: doskonalenie własnego 

warsztatu pracy poprzez dzielenie się 

wiedzą i doświadczeniem. 

Przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

Cały rok szkolny  

Stosowanie różnych form i metod 

aktywizujących uczniów w procesie 

dydaktycznym, motywująca funkcja 

oceny szkolnej, elementy 

oceniania/nauczania kształtującego, 

wzmacnianie roli kryteriów oceniania, 

informacji zwrotnej oraz samooceny i 

oceny koleżeńskiej 

Wszyscy nauczyciele  Cały rok szkolny  

Prowadzenie innowacji pedagogicznych. 

 

Podsumowania i ewaluacja innowacji. 

Zainteresowani nauczyciele 

 

Zainteresowani nauczyciele 

Cały rok szkolny 

 

Czerwiec 2021 r. 

 

Edukacja czytelnicza Organizowanie konkursów literacko – 

plastycznych oraz recytatorskich.  

 

Nauczyciel bibliotekarz 

Nauczyciele języka 

polskiego i przedmiotów 

artystycznych 

Cały rok szkolny  



Warsztaty biblioteczne  Nauczyciel bibliotekarz Cały rok szkolny   

Spotkania czytelnicze (starsi czytają 

młodszym, czytanie w języku 

angielskim) 

 

Nauczyciel bibliotekarz, 

nauczyciele języka 

angielskiego 

Cały rok szkolny  

Udział w akcjach ogólnopolskich. Nauczyciel bibliotekarz, 

wychowawcy klas I-VIII 

Czerwiec 2021 r.  

Wzbogacanie księgozbioru Nauczyciel bibliotekarz Cały rok szkolny  

Spotkania w kawiarence literackiej Nauczyciele poloniści (cztery razy w roku)  

Rozwijanie 

zainteresowań  

i uzdolnień uczniów  

 

Zaproponowanie atrakcyjnej oferty zajęć 

pozalekcyjnych uwzględniającej potrzeby 

uczniów i oczekiwania rodziców 

Dyrektor, wychowawcy, 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych. 

Wrzesień 2020 r.  

Zachęcenia uczniów do udziału  

w zajęciach pozalekcyjnych. 

Wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów 

Wrzesień, cały rok 

szkolny 

 

Organizacja Dnia Kultury Śląskiej, Dnia 

Języka Angielskiego, Dnia Języka 

Polskiego, spotkania w kawiarence 

literackiej 

Nauczyciele języka 

polskiego, nauczyciele 

języka angielskiego 

Styczeń 2021 

Luty 2021 

(cztery razy w roku) 

 

Udział uczniów w konkursach szkolnych  

i międzyszkolnych, ogólnopolskich ze 

szczególnym uwzględnieniem konkursów 

kuratoryjnych.  

Prezentacja  osiągnięć uczniów. 

Nauczyciele przedmiotów 

 

 

Cały rok szkolny  

 

 

 

Gala Młodych Talentów – prezentacja 

uzdolnień uczniów.  

Wyznaczeni nauczyciele Czerwiec 2021 r  

Podnoszenie jakości 

kształcenia z 

wykorzystaniem 

diagnozy wewnętrznej 

oraz wyników 

egzaminów 

zewnętrznych 

Systematyczne podnoszenie jakości 

kształcenia i przeprowadzanie analiz 

wyników kształcenia uczniów poprzez:  

a) przeprowadzenie testów 

diagnozujących z matematyki,  języka 

polskiego i języka angielskiego, 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

 



dokonanie ich analizy, podanie 

wniosków 

b) diagnoza wstępna uczniów klasy I 

c) przeprowadzenie testów kompetencji  

z edukacji wczesnoszkolnej i j. 

angielskiego w klasach trzecich, 

dokonanie ich analizy, podanie 

wniosków 

d) prowadzenie badań niepowodzeń 

szkolnych, dokonanie analizy wyników, 

opracowanie wniosków. 

Nauczyciele klas I 

Nauczyciele klas III 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog  

 

 

Wrzesień 

 

Maj/czerwiec 

 

 

 

 

 

Styczeń  

Rozwijanie kompetencji kluczowych  Nauczyciele przedmiotów Cały rok  

 Powołanie zespołu do spraw Egzaminu 

Ósmoklasisty.  

Opracowanie planu działań. 

Przeprowadzenie próbnych egzaminów 

ósmoklasisty (wewnętrzny i 

ogólnopolski) , dokonanie jego analizy, 

podanie wniosków 

 

Nauczyciele j. polskiego, j, 

angielskiego i matematyki, 

wychowawcy klas VIII 

 

 

Wrzesień/październik 

 

 

Wrzesień/ 

październik 

Zgodnie z podanym 

terminem 

 

Wykorzystanie w 

procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość.  

Przygotowanie nauczycieli i uczniów do 

pracy zdalnej: 

a) Szkolenie z zakresu użytkowania 

programu Office 365, 

b) Zakładanie kont nauczycielom i 

uczniom, 

c) Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii 

cyfrowych 

d) Wypracowanie dobrych praktyk 

w kształceniu na odległość 

 

 

Dyrekcja, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

Wrzesień 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 



e) Wypracowanie modelu 

kształcenia hybrydowego. 

Wybór programów nauczania i 

podręczników zawierających wsparcie 

multimedialne. 

Przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

Czerwiec   

Systematyczne korzystanie z pracowni 

informatycznych, tablic interaktywnych 

oraz interaktywnych monitorów do 

prowadzenia zajęć z różnych 

przedmiotów, stosowanie technik 

informacyjnych w procesie 

dydaktycznym. Bezpieczne i celowe 

wykorzystanie TIK w realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny  

Monitorowanie 

realizacji nowej 

podstawy programowej  

Analiza nowej podstawy programowej  

(w tym zaleceń i warunków realizacji). 

Przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

Wrzesień   

Opracowanie rozkładów materiału dla 

poszczególnych klas. 

Wszyscy nauczyciele Wrzesień   

Nadzór realizacji nowej podstawy 

programowej poprzez hospitacje 

wybranych zajęć lekcyjnych i kontrolę 

bieżącą dokumentacji. 

Dyrektor, wicedyrektorzy Cały rok  

Zgodnie z 

harmonogramem 

obserwacji lekcji 

 

Podejmowanie działań 

związanych z systemem 

oceniania 

Aktualizacja obowiązującego WSO. 

Opracowanie kryteriów oceniania do 

oceniania zdalnego.  

Nauczyciele przedmiotów, 

zespół ds. Statutu Szkoły 

Wrzesień/ 

październik  

 

Bieżące ocenianie oraz klasyfikacja 

śródroczna i roczna. Informowanie 

rodziców o ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych. 

Wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok  

Styczeń, czerwiec 

 

Ustalenie terminów egzaminów 

klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

Dyrektor  Czerwiec   

WYCHOWANIE I OPIEKA 



Kształtowanie postaw i 

respektowanie norm 

społecznych. 

Promowanie 

pozytywnych i 

bezpiecznych zachowań 

wśród uczniów 

Uwzględnienie w planach 

wychowawczych klas tematyki 

dotyczącej promowania pozytywnych i 

bezpiecznych zachowań wśród uczniów 

oraz zagadnień związanych z 

profilaktyką dotyczącą bezpiecznego 

korzystania z narzędzi TIK. 

Wychowawcy klas  Wrzesień   

Udział uczniów w zadaniach i 

konkursach organizowanych w związku z  

Międzynarodowym Dniem Osób 

Niepełnosprawnych,  

Światowy Dniem Autyzmu,  

Olimpiada „Wszyscy razem!” 

 

 

Grudzień 2020 

 

Kwiecień 2021 

1 czerwca 2021 

 

 

Wychowawcy klas 

integracyjnych 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

Propagowanie idei 

wolontariatu 

Opracowanie harmonogramu pracy 

Szkolnego Wolontariatu  

Opiekunowie SKW 

 

Zgodnie z 

harmonogramem SW 

 

Zapewnienie wysokiej 

jakości wsparcia 

psychologiczno – 

pedagogicznego 

wszystkim uczniom  

z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych. 

 

Zapewnienie uczniom pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej z 

uwzględnieniem ich potrzeb 

Psycholog, pedagog, 

wychowawcy klas 

Cały rok szkolny  

Objęcie opieką świetlicową 

potrzebujących uczniów  

Wychowawcy świetlicy 

szkolnej, wychowawcy klas 

Cały rok szkolny  

Opieka nad uczniem znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej 

Psycholog, pedagog, 

wychowawcy klas  

Cały rok szkolny  

Współpraca z PPP w celu określenia 

rodzaju i stopnia zaburzeń występujących 

u uczniów  

Nauczyciele, psycholog, 

pedagog  

Cały rok szkolny  

Kształtowanie poczucia 

przynależności do 

społeczności szkolnej, 

środowiska lokalnego, 

regionu, kraju i Europy. 

Wybór samorządów klasowych i 

szkolnego samorządu 

Wychowawcy klas 

Opiekunowie SU 

Wrzesień  

Październik  

 

Rozwijanie samorządności uczniów 

poprzez organizację działań i akcji w 

ramach pracy samorządu uczniowskiego. 

Opiekunowie SU Zgodnie z 

harmonogramem SU 

 



Wychowanie do 

wartości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie działań integrujących 

zespoły klasowe. 

Wychowawcy klas  Cały rok szkolny  

Integrowanie uczniów klas I ze 

społecznością SP 17 (pasowanie na 

ucznia) 

Wychowawcy klas  Wrzesień - listopad  

Promowanie dorobku kulturowego 

Śląska oraz edukacji europejskiej 

poprzez: 

a) realizację zajęć w Szkolnej Izbie 

Regionalnej  

b) poszerzenie tematyki zajęć 

wychowawczych o edukację regionalną i 

europejską,  

c) organizowanie wycieczek do 

ciekawych i pięknych miejsc 

województwa śląskiego 

d) udział uczniów w konkursach i 

zajęciach przygotowanych z okazji Dnia 

Kultury Śląskiej 

e) udział uczniów w konkursach i 

zajęciach przygotowanych z okazji Dnia 

Języka Angielskiego 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów 

 

 

Wychowawcy klas  

 

 

Wychowawcy klas 

 

Organizatorzy DKŚ 

 

 

 

Organizatorzy DJA 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

Styczeń 

 

 

Styczeń  

 

 

Kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych poprzez udział uczniów w 

imprezach i uroczystościach związanych 

z obchodami świąt państwowych 

Zgodnie z harmonogramem 

uroczystości szkolnych 

Zgodnie z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

 

Współpraca z mediami lokalnymi – 

systematyczny przekaz informacji dot. 

wydarzeń, imprez szkolnych, 

przygotowanie materiałów do publikacji 

w prasie i na Facebooku 

Nauczyciele,  

Nauczycie informatyki  

  

Cały rok szkolny  



Angażowanie rodziców 

w życie klasy i szkoły 

Organizowanie imprez środowiskowych. 

Systematyczne spotkania dyrektora z 

Radą Rodziców. 

Współpraca rodziców z wychowawcami 

klas. 

Dyrektor, wicedyrektorzy, 

nauczyciele, psycholog, 

pedagog, logopeda,  

 

Cały rok szkolny 

 

Kształtowanie 

proekologicznych i 

prozdrowotnych postaw 

wśród uczniów. 

Profilaktyka 

Organizacja akcji i konkursów 

promujących wiedzę ekologiczną  

i postawy proekologiczne wśród uczniów 

z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi 

Nauczyciele przyrody 

 i biologii  

Kwiecień   

Organizacja Miejskiego Konkursu 

Ekologicznego 

Nauczyciele klas II   

Organizowanie i udział w akcjach 

charytatywnych na rzecz zwierząt. 

Opiekunowie SU  Zgodnie z 

harmonogramem SU 

 

Udział w Ogólnopolskim Programie 

Edukacyjnym „Trzymaj formę” 

Wyznaczony nauczyciel Cały rok szkolny  

Udział w konkursach promujących 

zdrowie i w zawodach sportowych. 

Nauczyciele wych.fiz. 

Nauczyciele  

Cały rok szkolny  

Przygotowanie ucznia 

do wyboru szkoły i 

zawodu, rozwijanie 

poczucia 

odpowiedzialności za 

własne postępy w nauce 

Zorganizowanie dla uczniów klas 8 zajęć 

przygotowujących od egzaminu 

ósmoklasisty. 

Cały rok szkolny Wyznaczeni 

nauczyciele 

 

Udział w dniach otwartych 

świętochłowickich szkół średnich. 

Wychowawcy klas ósmych Marzec/kwiecień   

Przeprowadzenie spotkań z właścicielami 

świętochłowickich zakładów i firm. 

Wychowawcy klas ósmych  

Doradca zawodowy 

Cały rok szkolny  

Wyjścia do miejscowych zakładów pracy Wychowawcy klas ósmych  

Doradca zawodowy 

Cały rok szkolny  

Zorganizowanie dodatkowych zajęć 

związanych z wyborem kierunku 

kształcenia  

i zawodu dla uczniów klas 7 i 8 

Doradca zawodowy Cały rok szkolny  



Współpraca ze świętochłowickimi 

szkołami średnimi (poznanie oferty, 

klimatu szkoły) 

Wychowawcy klas ósmych  Cały rok szkoln  

Modyfikacja Programu 

profilaktyczno- 

wychowawczego.  

Zmiana zapisów w programie 

wychowawczo-profilaktycznym, 

wprowadzenie działań związanych z 

pandemią. 

Pedagog i psycholog 

szkolny  

Wrzesień   

Zapewnienie 

bezpiecznych i 

higienicznych 

warunków pracy i nauki 

dla pracowników i 

uczniów 

Przeprowadzenie przeglądów budynków 

szkoły oraz boiska. 

Dyrektor inspektor BHP sierpień  

Aktualizacja regulaminu sal 

gimnastycznych – zapoznanie z nim 

uczniów 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Opiekunowie 

pracowni 

przedmiotowych 

 

Opracowanie procedur funkcjonowania 

szkoły i placówki w czasie epidemii.  

Dyrektor  wrzesień  

Monitorowanie pełnienia dyżurów, 

punktualnego rozpoczynania i kończenia 

lekcji. 

Dyrektor, wicedyrektorzy  Cały rok szkolny  

Diagnozowanie i monitorowanie 

nieodpowiednich zachowań uczniów 

Psycholog, pedagog, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny  

Podejmowanie działań interwencyjnych 

w przypadku zaistnienia wypadku w 

szkole. 

Dyrektor, pielęgniarka 

szkolna,  

Cały rok szkolny   

Przeprowadzenie próbnego alarmu 

ewakuacyjnego 

Dyrektor, Wyznaczony 

nauczyciel wychowania 

fizycznego 

Październik/ listopad  

Prawidłowe wykorzystanie monitoringu 

wizyjnego 

Dyrektor, wicedyrektorzy Cały rok szkolny  

PROMOCJA SZKOŁY  

Uatrakcyjnienie i 

zaktualizowanie strony 

internetowej szkoły 

Aktualizowanie strony internetowej 

szkoły oraz profilu na serwisie 

społecznościowych FB 

Nauczyciele informatyki Cały rok szkolny  



Systematyczna publikacja materiałów 

dotyczących aktualnych wydarzeń, 

imprez, konkursów, osiągnięć szkoły i 

uczniów. 

Wszyscy nauczyciele  Cały rok szkolny  

Zaangażowanie uczniów do tworzenia 

strony internetowej szkoły 

Nauczyciele informatyki Cały rok szkolny  

Prezentacja bazy i 

dorobku szkoły w 

środowisku 

Zaktualizowanie prezentacji 

multimedialnej ukazującej atrakcyjność 

szkoły. 

Wyznaczeni nauczyciele  Listopad   

Aktualizacja gazetek ściennych, 

zamieszczanie zdjęć, informacji z 

bieżących wydarzeń z życia szkoły. 

Opiekun SU i SKW, 

wychowawcy klas 

Cały rok szkolny   

Wystaw prac uczniów uzdolnionych 

plastycznie w „Galerii spełnionych 

marzeń”  

Nauczyciel plastyki (po pandemii)  
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