
1 

 
  
 
 

Plan pracy 
Szkoły Podstawowej 

W Trzebielinie 

 
 
 
 
 
 



2 

I. DZIAŁ PRACY DYDAKTYCZNEJ 
 
 
L.p. 
 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin 

1. Posiedzenia 
 Rady 
Pedagogicznej 

STAŁE: 
1. Klasyfikacja za I półrocze 
2. Analiza pracy za I półrocze 
3. Klasyfikacja za II półrocze 
4. Analiza pracy za rok szkolny 2013/2014 
 

 
dyrekcja szkoły 
 

 
styczeń 
styczeń 
czerwiec 
czerwiec 
 

  SZKOLENIOWE: 
 
Dwie rady szkoleniowe  
 
 
 
 
 

 
Dyrektor szkoły 

 
październik 
 
marzec 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baza dydaktyczna Uzupełnienie bazy dydaktycznej 
• zajęcia specjalistyczno – terapeutyczne – 

zakup pomocy dydaktycznych 
• doposażenie biblioteki; 
• doposażenie świetlicy szkolnej w niezbędny 

sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
• uzupełnienie i zakup nowych pomocy 

naukowych do nauczania poszczególnych 
przedmiotów; 

• zakup sprzętu sportowego; 
• zakup sprzętu audiowizualnego; 

 

Dyrektor szkoły Cały rok 
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 • zakup lektur szkolnych do biblioteki 
 

3. Sprawowanie 
opieki 
nad praktykantami 
oraz stażystami. 
 

1.Pełnienie funkcji opiekuna 
praktykantów/stażystów – awans zawodowy 
nauczyciela 

• Awans zawodowy nauczyciela 
kontraktowego 

 
  

H. Jankowska  
 

4. Nauczanie 
wielopoziomowe 
 

1.Zorganizowanie pomocy uczniom mającym 
trudności w nauce: 
- skierowanie do Poradni Psychologiczno- 
Pedagogiczne, 
- zastosowanie się do zaleceń Poradni, 
-zorganizowanie zajęć specjalistycznych 
2. Zorganizowanie pracy wyrównawczej z dziećmi 
 kl. I – III mającymi trudności w nauce poprzez: 

• uruchomienie zespołów wyrównawczych 
• zespołów gimnastyki korekcyjno- 

kompensacyjnej 
• zajęcia z zakresu pomocy logopedycznej 
• Dla klas IV – VI zajęcia matematyki, 

przyrody 
• Zajęcia z języka angielskiego dla klas I – VI 
• Zajęcia  z zakresu pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej 
• zajęcia w Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej 
3. Kontrola efektów pracy tych zespołów. 
 
 
 

Dyrektor 
 
Pedagog 
 
 
 
 
Nauczyciele klas 1-3 
 
Nauczyciel w-f 
 
Nauczyciel logopeda 
Nauczyciel matematyki, 
przyrody i j. angielskiego 
 
 
 
 
PPP Miastko 
 
Dyrektor szkoły 

wrzesień 
cały rok 
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  4. Przygotowywanie do sprawdzianu 
szóstoklasistów 
 
 
5. Sprawdzian  uczniów klasy VI 
 

n-le j polskiego, 
matematyki, historii, 
przyrody 
 

cały rok 
 
 
 
01.04.2014 r. 

  6. Stworzenie uczniom możliwości poszerzania 
wiedzy, rozwijania umiejętności oraz 
wspomaganie w ich indywidualnym rozwoju 
poprzez: 

• Udział w konkursach przedmiotowych i 
zawodach 

sportowych 
 

• Uczestnictwo w uroczystościach, 
akademiach, apelach szkolnych i 
pozaszkolnych, pracy w 

           Samorządzie Uczniowskim 
 

• Korzystanie z wszelkiego rodzaju 
wydawnictw 

        informacyjnych, biblioteki, centrum 
        multimedialnego w celu samodzielnego 
        zdobywania wiedzy 
 

• Podniesienie jakości kształcenia i efektów 
nauczania 

• Stosowanie nowoczesnej dydaktyki 
• Realizacja zadań określonych w podstawie 

        programowej z uwzględnieniem standardów 
       wymagań egzaminacyjnych 
 

Dyrektor szkoły 
 
 
nauczyciele 
 
wychowawcy klas 
nauczyciele organ. 
Konkursy i zawody 
sportowe 
Opiekun SU 
 
 
 
nauczyciele org. 
imprezy, 
 
 
 
 
bibliotekarz 
wszyscy n-le, 
 
 
 

cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wrzesień 
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• Kontynuacja wybranych  programów 
edukacyjnych 
 

  7. Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów 
z uwzględnieniem uczniów zdolnych. 
 

• Kółko matematyczne 
 

• Kółko j. polskiego 
 

• Kółko przyrodnicze 
 

• Kółko informatyczne 
 

• Język angielski 
 

• Realizacja projektu „Tu się rodzimy, tu 
mieszkamy – naszych korzeni nie 
odrzucamy” 

 
• Realizacja projektu „Złap wiatr w żagle” 

 
 

 
 
 
W. Zwolska 
 
D. Grzegorczyk 
 
B. Kowalkowska 
 
B. Kowalkowska 
 
H. Jankowska 
 
D. Grzegorczyk 
 
 
 
H. Jankowska 

na podstawie 
harmonogramu 
zajęć 
pozalekcyjnych 
 

  8. Wprowadzenie struktury  programowej, 
kształcenie ogólne i zawodowe 

Dyrektor szkoły  

  9. Działalność dydaktyczno – wychowawcza i 
opiekuńcza oraz statutowa 

Dyrektor szkoły  

5. Sprawdzenie 
wiadomości, 
umiejętności 
i poziomu wiedzy 
 

1. Opracowanie planów dydaktycznych 
a) kl. I – III nauczanie zintegrowane 
b) kl. IV – VI  
 

dyrektor szkoły 
n-le nauczania 
zintegrowanego 
wszyscy n-le 
 

do 20 września 
2013r. 
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  2. Weryfikacja i uszczegółowienie 
przedmiotowych systemów 
oceniania z uwzględnieniem wymagań 
programowych na 
poszczególne stopnie szkolne. 
Wprowadzenie oceny średniej ważonej.  
 

dyrekcja szkoły 
wszyscy nauczyciele 
 

do 20 września 
2013r. 
 
 

  3.Uwzględnienie w planach dydaktycznych zadań 
przygotowujących do sprawdzianu 
klas szóstych- rozwiązywanie testów. 
 
 
 

dyrekcja szkoły 
wszyscy nauczyciele 
n-l j. polskiego, 
matematyki, przyrody, 
historii 
 

praca 
całoroczna 
 

  4. Harmonogramu badań wyników nauczania w kl. 
II,III,V,VI według planu nadzoru pedagogicznego. 

• sprawdzenie wiadomości z I etapu 
edukacyjnego oraz w kl. IV -VI 

 
 

dyrektor szkoły 
 

Wrzesień 
 
wrzesień 
 

  5. Zapoznanie uczniów oraz rodziców: 
• z wewnątrzszkolnym systemem oceniania 

(WSO) 
•  z wymaganiami edukacyjnymi 

wynikającymi z realizowanego programu 
nauczania  

• sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów 
z każdego przedmiotu,  

• z postępami dzieci w nauce i zachowaniu. 
 

dyrekcja szkoły 
wszyscy nauczyciele 
 

na I zebraniu 
z rodzicami oraz do 
wglądu u pedagoga 
szkolnego i na 
stronie internetowej 
szkoły 
 

  6.Systematyczna współpraca z rodzicami w 
sprawach nauki, zachowania i opieki oraz 
podejmowanie wspólnych działań profilaktycznych 

Dyrektor szkoły  
Rada Pedagogiczna 

Spotkania z 
rodzicami 
indywidualne i 
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według 
harmonogramu pracy  
Rady Rodziców i 
spotkań z rodzicami 

  7.Współpraca nauczycieli z pedagogiem 
szkolnym. 
 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

  8. Uaktualnić szkolny zestaw programów 
nauczania. 
 

dyrekcja szkoły  
 

kwiecień 
 

  9. W sposób kompleksowy i w miarę jednolity 
dokonać wyboru podręczników i ćwiczeń, tak aby 
zapewnić możliwość ich sukcesywnego 
użytkowania. 
 

Dyrektor 
wszyscy nauczyciele 
 

maj 
 

  10. Kontynuować system wyróżnień dla uczniów 
klas trzecich oraz absolwentów szkoły i ich 
rodziców. 
 

dyrektor szkoły 
Rada Rodziców, 
wychowawcy 
 

czerwiec 
 

  11. Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej w 
klasach I-III, IV- VI 
 

dyrektor , 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
 

wrzesień  
 
czerwiec 
 

  12. Zorganizować i przeprowadzić próbny 
sprawdzian dla uczniów klas VI. 
 

dyrektor szkoły 
wychowawca kl. VI 
 

Październik 
marzec 
 

6. Konkursy szkolne 
 

1. Organizacja następujących konkursów 
szkolnych: 

 
• szkolny konkurs Omnibus 
• konkurs miedzowy Olimpus 

dyrektor szkoły, wszyscy 
nauczyciele 
 

 
 
 
październik 
 
Listopad 
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• konkurs ortograficzny dla kl. IV-VI 
• Konkurs ortograficzny klasa III 
• Konkurs matematyczny ,,Kangur” 
• Potyczki wielkanocne 
• Konkurs wiedzy przyrodniczej 
• Konkurs czytelniczy 
• Konkurs w kształtnym pisaniu – kl.I 
• Konkurs pięknego czytania – kl.II 
• Konkursy przedmiotowe 

 

 
luty/marzec 
 
luty 
Kwiecień 
Maj 
Maj 
Czerwiec 

  2. Podsumowanie i analiza udziału uczniów szkoły 
w konkursach 
 

Dyrektor 
 n-le odpowiedzialni 
za konkursy 
 

czerwiec 
 

7. Imprezy kulturalne, 
artystyczne 
i religijne 
 

1. Pasowanie uczniów kl. I 
 

dyr. 
 n-le kl. I 
 

wrzesień 
 

  2. Pasowanie na czytelnika. 
 

Wych. Kl. I 
bibliotekarz 
 

luty 
 

  3.Organizacja wystaw literackich, prac 
plastycznych, okazjonalnych 
 
 

Kowalkowska, Labuda, 
Fijałkowska, 
Surma,wych, klas.  
 

Cały rok. 
 
 
 

  4.Obchody Dnia Patrona 
 

Wszyscy nauczyciele czerwiec 
 

  5. ,, Pokaz co potrafisz – nasze mocne strony”  
 

• Pierwszy Dzień Wiosny 
• dla klas I - III 
• dla klas IV - VI 

wychowawcy klas marzec 
marzec 
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  6. Rekolekcje szkolne 

 
Dyrektor, nauczyciele  luty/marzec 

  7. PSIKUS- wiosenny rajd międzyszkolny 
 

Dyrektor szkoły, E. 
Fijałkowska 
 
 

kwiecień/maj 
 

  8. „Światowy Dzień Ziemi” 
 

B.Kowalkowsa,  
wych. Klas 

kwiecień 
 

  9. Dzień Unii Europejskiej Na-l historii, Labuda maj 
  10.,, Cross Festiwal”- Trzebielińskie Biegi 

Przełajowe 
A. Labuda, wszyscy 
nauczyciele 

luty/marzec 

  11. Gminne Igrzyska Lekkoatletyczne A. Labuda czerwiec 
  12. Dzień Błogosławionego Jana Pawła II R. Mizielińska kwiecień 
 
 
 
 
 
II. DZIAŁ PRACY WYCHOWAWCZEJ 
 
L.p. 
 

Zadania 
 

Sposób realizacji 
 

Odpowiedzialny 
 

Termin 
 

1. Doskonalenie 
pracy 
Samorządu 
Uczniowskiego 
 

1. Typowanie uczniów do Samorządu Uczniowskiego E. Fijałkowska 
 

wrzesień 
 

  2.Przeprowadzenie wyborów (uzupełnienie do Prezydium 
Samorządu Uczniowskiego) 

E. Fijałkowska 
 

wrzesień 
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  3. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego 

 
opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 
 

wrzesień 
 

  4. Wybór uczniów do pocztów sztandarowych 
 

dyrektor , 
Opiekun SU 
 

wrzesień 
 

2. Edukacja 
Pedagogiczna 
Rodziców 
 

1. Uwzględnienie w planach pracy wychowawców 
klasowych następującej tematyki oraz realizowanie jej na 
spotkaniach 
z rodzicami: 
a) regulamin oceniania, klasyfikowania i promocji 
b) zasady oceniania zachowania 
c) prawa i obowiązki ucznia 
d) sposoby skutecznego rozwiązywania sytuacji 
problemowych i konfliktów – „uczymy kompromisów” 
h) pozytywny i negatywny wpływ komputera i Internetu 
na wychowanie dziecka 
 

dyrektor szkoły 
wychowawcy klas, 
pedagog, 
 
 

praca 
całoroczna 
 

  2. Maksymalne wykorzystane pomocy pedagoga 
szkolnego na spotkaniach z rodzicami, zapraszanie na 
spotkania pracowników PPP 
 

Pedagog, wych. klas październik 

3. Zapobieganie 
niekorzystnym 
zjawiskom 
wychowawczym 
 

1. Integrowanie całej społeczności uczniowskiej –
zwracanie uwagi na akceptowanie dzieci 
szczególnej troski: 

• Kształtowanie poczucia tolerancji w stosunku do 
innych ludzi 

• Kształtowanie szacunku dla chorych i ludzi w 
starszym wieku 

• Omawianie z uczniami problemu dotyczącego 
wszelkich zagrożeń świata zewnętrznego: AIDS, 
alkoholizm, nikotynizm, narkomania 

pedagog, 
wszyscy nauczyciele 
 
 
pedagog wszyscy 
nauczyciele 
 
wszyscy nauczyciele 
 
nauczyciel przyrody 

praca 
całoroczna 
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• Kształcenie szacunku dla osób starszych 
• Konkurs : ,, Młodzież zapobiega pożarom” 
• Pogadanki tematyczne: 

- przemoc w szkole 
- uczymy się tolerancji 
- żyj bez nałogów 

 
 

 

 
E. Surma 
 
pedagog 
 
 
 
 

  2.Opracowanie programu profilaktycznego w trosce  o 
zdrowie uczniów i przeciwdziałanie zjawiskom  
 
niepożądanym. 
 

pedagog Do grudnia 

  3.Organizowanie spotkań towarzyskich integrujących 
środowisko, wpływających na zmniejszanie konfliktów 
uczniowskich: 

• Spotkania mikołajkowe, 
• spotkania andrzejkowe,  
• spotkania wigilijne, 
• spotkania dyskotekowe, walentynkowe 
• choinka szkolna 
• Dzień Babci i Dziadka 
• Dzień Matki 
• Kolędnicy 
• Pożegnanie lata 
• Dzień Nauczyciela 
• Dzień Kobiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. Mizielińska 

praca 
całoroczna 
według 
harmonogramu 
 
 
 
 
 
 
grudzień/styczeń 

4 Ochrona zdrowia 
psychicznego 
i fizycznego, 
higiena ucznia, 

1.Zapoznanie uczniów z sygnałami, plan ewakuacji, 
dyscyplina, sprawność opuszczania budynku 
<alarmy> 

Dyrektor, wychowawcy Wrzesień, luty 
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higiena pracy 
 

  2.Przeprowadzenie bilansu zdrowia dzieci: 
• 6-letnich  
•  10-letnich ,  
• 13-letnich 
• szczepienia na gruźlicę 10- Latków 

Pielęgniarka, lekarz 
 

luty 
 

.  3.Działalność w zakresie miesiąca kultury zdrowotnej SU, B. Kowalkowska marzec 
  4. Dokonanie analizy wypadków szkolnych. 

 
Zespół powypadkowy 
 

praca 
całoroczna 
 

  5.Estetyka urządzeń klasy dyrektor szkoły, 
wychowawcy 
 

Cały rok 
 

  6.Akcja ,,Sprzątanie Świata” n-l przyrody, wych. 
 

wrzesień 
 

  7.Realizacja hasła-„Nasza szkoła jest piękna” 
• wystrój i dekoracje w klasach i na korytarzu, 
• dbanie na terenie i w obejściu szkoły. 
• opieka uczniów nad izbami lekcyjnymi 

Wych, SU 
 

Cały rok 
 

  8. Zorganizowanie pogadanek na temat higieny 
dojrzewania i zdrowia oraz konkursów wiedzowych i 
plastycznych 
 
 

higienistka, 
n-l wych do życia w 
rodzinie 
Fijałkowska, Labuda 

I semestr 
Cały rok 

  9. Organizowanie wszelkich projektów sportowych o 
tematyce zdrowotnej: 

• Gry i zabawy sportowe, 
• Biegi przełajowe- Cross Festiwal 
• Rajd ,,Psikus” 
• Międzynarodowy Dzień Dziecka, na Sportowo 
•  Dzień Patrona 
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•  Gminne Igrzyska Lekkoatletyczne 
 

  10. Umożliwianie uczniom rozwoju zainteresowań 
intelektualnych i estetycznych poprzez: 

• organizowanie wycieczek szkolnych 
-do kina i do teatru – dwa razy w roku 

• udział uczniów w przedstawieniach teatralnych, 
           zwiedzaniu muzeów, wystaw i innych imprez 
           kulturalnych 
 

• Przegląd Teatrów Profilaktycznych w Trzebielinie 
 

nauczyciele, 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
W. Zwolska 

cały rok 
szkolny 
 
 
 
 
 
 

  10. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym 
obniżenie wieku szkolnego do 6 lat 
11. Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole. 

  

5. Wychowanie 
ekologiczne 
 

1. Uczestnictwo uczniów w akcjach ekologicznych: 
• „Sprzątanie Świata” 
• dokarmianie zwierząt 
• zbieranie zasobników zużytych tonerów 
• zbieranie zużytych baterii, płyt CD, zakrętek 

plastikowych 
 

B. Kowalkowska 
Wych. Klas, E. 
Fijałkowska 

praca 
całoroczna 
 

  2. Promowanie zdrowego, ekologicznego trybu życia. 
Uwzględnianie w procesie wychowawczym tematyki 
ekologicznej. 
 

 wychowawcy klas, 
n-le przyrody 
 

praca 
całoroczna 
 

  3. Eksponowanie na gazetkach i w gablotach treści 
związanych z ekologią i ochroną przyrody 
 

B. Kowalkowska 
wychowawcy klas 
 

praca 
całoroczna 
 

  4. Kontynuacja programu obchodów Światowego Dnia 
Ziemi 
 

B. Kowalkowska, wych. 
klas 
 

kwiecień 
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6. Kształtowanie 
tożsamości 
europejskiej, 
patriotycznej, 
regionalnej 
 

1. Realizowanie tematu przez udział i organizowanie 
uroczyści szkolnych: 

• Apel z okazji kolejnej rocznicy Odzyskania 
Niepodległości, 

• Apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
2. Realizacja projektu „Tu się rodzimy, tu mieszkamy 

– naszych korzeni nie odrzucamy” 
 

Grzegorczyk, Surma 
 
 
 
 
D. Grzegorczyk 

cały rok 
szkolny 
 

  3. Dzień Unii Europejskiej 
4. Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej 

n-l historii  

  5. Historia i tradycje naszej szkoły w tematyce godzin 
wychowawczych. 
6 .Obchody dnia Patrona. 

n-l historii, wychowawcy maj 

7. Turystyka, 
krajoznawstwo 
i rekreacja 
 

1. Organizowanie wycieczek turystyczno – 
krajoznawczych. 
 
 
2. Udział w rajdach, biwakach. 
 
 

Nauczyciele przy 
współpracy 
GKRPA,GOPS 
 

praca 
całoroczna 
 

8. Edukacja 
czytelnicza 
 

1. Realizowanie programu podnoszącego stan 
czytelnictwa 

• Cykliczne spotkania z książką w kl. 0. 
• sprawdzanie umiejętności techniki czytania uczniów 

na poziomie każdej klasy 
• prowadzenie konkursów czytelniczych i quizów 
• konkurs w kształtnym pisaniu kl.1 
• konkurs pięknego czytania- kl.2 
• Konkurs ortograficzny – klasy III, IV – VI 
• Konkurs recytatorski – klasy: IV - VI 

 

n-l biblioteki 
 
 
 
n-l j. polskiego,  
wych. Klas 1-3 
 
wych. Kl.1 
Wych. kl.2 

praca 
całoroczna 
 
 
cały rok 
 
 Maj 

  2.Prowadzenie kącika nowości czytelniczych E. Surma  Po zakupie 
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nowych książek 
  3.Prezentowanie wyników czytelnictwa poszczególnych 

klas. 
E. Surma Co miesiąc 

  4.Prowadzenie zajęć z zakresu przysposobienia 
czytelniczego - edukacja czytelnicza 

E. Surma według 
ustalonego planu 

 
 
 
 
 
 
III. DZIAŁ PRACY OPIEKUNCZEJ 
 
 
Lp. 
 

Zadania 
 

Sposób realizacji 
 

Odpowiedzialny 
 

Termin 
 

1. Zorganizowanie 
dowożenia 
i dożywiania dzieci 
 

1.Organizowanie dowozu i dowozu uczniów 
* Zapewnienie opieki nad dziećmi dojeżdżającymi 
* Ustalenie listy dzieci dojeżdżających 
* Plan lekcji dostosować do harmonogramu 
dojeżdżających dzieci 
 

GOPS 
dyrektor szkoły 
n-l świetlicy 
pedagog 
 
 

sierpień 
wrzesień 
 

  2. Ustalenie listy dzieci korzystających obiadów 
* zakwalifikowanie dzieci do bezpłatnego dożywiania 
 

GOPS 
 
dyrektor szkoły 
 

wrzesień 
 

2. Zorganizowanie 
opieki 
wychowawczej 
uczniom 

1. Ustalenie listy uczniów 
* sierot i półsierot 
* matek i ojców samotnie wychowujących dzieci 
* znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

pedagog  
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znajdującym się 
w trudnej sytuacji 
 

* z rodzin moralnie zagrożonych 
* zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
 

  2. Określenie form pomocy dzieciom znajdującym się w 
trudnej sytuacji (zespoły wyrównawcze, bezpłatne 
dożywienie, zwolnienie z opłat) 
 

Dyrektor, pedagog 
GOPS 

wrzesień 
 

  3. Dążenie do 100% ubezpieczenia dzieci od 
następstw nieszczęśliwych wypadków (zwolnienie 
najbiedniejszych dzieci z opłat) 
 

W. Zwolska, dyrektor październik 
 

3. Zapewnienie 
możliwości 
korzystania 
z gimnastyki 
korekcyjnej 
 

1. Sporządzenie wykazu dzieci zakwalifikowanych do 
gimnastyki korekcyjnej 
 

dyrektor  
A. Labuda 

 

wrzesień 
 

  2. Ustalenie harmonogramu korzystania z gimnastyki 
korekcyjnej 
 

Dyrektor, A. Labuda wrzesień 
 

  3.Indywidualna praca z rodzicami dzieci korzystających 
z gimnastyki korekcyjnej (zestawy ćwiczeń 
indywidualnie dostosowanych do wady postawy) 
 

A. Labuda praca 
całoroczna 
 

4. Zorganizowanie 
zajęć opiekuńczo – 
wychowawczych 
 

1.Według harmonogramu pracy świetlicy. 
2. Zorganizowanie zimowego wypoczynku i 
zapewnienie opieki uczniom w okresie ferii- program 
zajęć w czasie ferii <zajęcia rekreacyjno- sportowe> 
 

n- le świetlicy 
dyrektor, A. Labuda 
 

cały rok 
 

5. Zapewnienie 
pomocy 
psychologiczno - 
pedagogicznej 

1. Według planu pracy pedagoga. 
2. Współpraca z PPP 
 

dyrektor szkoły, 
pedagog 
wychowawcy 
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6. Zorganizowanie 

zajęć w ramach 
edukacji 
komunikacyjnej 
 

1. Zapoznanie uczniów z przepisami Kodeksu 
drogowego 
2. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową 
3. Przeprowadzenie egzaminu 
4. Kontynuacja szkolnego konkursu komunikacyjnego 
dla kl. III 
5. Realizacja zagadnień o tematyce komunikacyjnej 
w ramach lekcji wychowawczych 
 

A. Labuda, B. 
Kowalkowska 
 

 

7. Zapewnienie 
bezpieczeństwa na 
terenie szkoły 
podczas przerw 
 

1. Zorganizowanie dyżurów nauczycieli w czasie 
przerw międzylekcyjnych. 
 
 

  
Dyrektor szkoły 
 

cały rok 
 

  2.Pogadanki dotyczące bezpieczeństwa na drogach i 
profilaktyka przeciwpożarowa: 
-Konkurs wiedzy pożarniczej 

Wychowawcy, 
 
E. Surma 

Wrzesień 
 
kwiecień 

  3.Niewybuchy, niewypały, pogadanka w klasach na 
lekcji historii. 

n-l historii wrzesień 

8. Działania 
wolontariackie 
 

1. Zorganizowanie dorocznej akcji pt. „Dzieci – 
Dzieciom” 
-Z zbiórka zabawek i odzieży dla dzieci potrzebujących 
2. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami 
pracującymi na rzecz osób potrzebujących 
 

W. Zwolska- opiekun 
PCK 

grudzień 
grudzień 
Wielkanoc 
cały rok 
 

9. Współpraca z Radą 
Rodziców, 
Samorządem, 
zakładami. 

1.Pozyskiwanie do współpracy i pomocy szkole Rady 
Rodziców, przedstawicieli zakładów pracy, zapraszanie 
na imprezy klasowe i szkolne. 

Dyrektor, 
wychowawcy 

Cały rok 

  3.Angażowanie rodziców do działań na rzecz klas, 
szkoły przy organizowaniu imprez środowiskowych. 

Dyrektor, 
wychowawcy 

 

  4. Przestrzeganie  przepisów dotyczących obowiązku Dyrektor szkoły  
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szkolnego 
  5. Prawidłowość organizacji punktu przedszkolnego Dyrektor szkoły  
  6.Organizacja zajęć rewalidacyjnych, liczba godzin  

oraz rodzaj zajęć ich zgodność z zaleceniami 
zewnętrznymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole 
ogólnodostępnej. 

Dyrektor szkoły  

  7. Organizacja i realizacja zajęć rewalidacji 
indywidualnej 

Dyrektor szkoły  

  8. Spełnienie przez dzieci 5 i 6 letnich Rocznego 
obowiązku Przygotowania Przedszkolnego 

Dyrektor szkoły  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


