
Plan pracy 

Szkoły Podstawowej 

im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

W obszarze dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczym

w roku szkolnym 2015/2016

Obszar organizacyjny

Podział na 
półrocza

I półrocze  1.09.2015 – 22.12.2015 r.

II półrocze 4.01.2016 – 24.06.2016 r.

Zatwierdzono 
256.08.2015 r.

Rada Pedagogiczna

Planowanie 1. Opracowanie szczegółowych działań na 
cały rok (w ramach WSDN).

2. Organizacja próbnego i głównego 
sprawdzianu kompetencji w klasach VI

Rada Pedagogiczna

Dyrektor ds. szkoły 
podstawowej

Kadra
Zatrudnienie nowych nauczycieli z wyższym 
wykształceniem i odpowiednimi kwalifikacjami.

Dyrektor ZSO

Dokumentacja 
szkoły

1. Opracowanie rozkładów i planów 
nauczania poszczególnych przedmiotów 
zgodnie ze standardami wymagań i 
podstawą programową.

2. Opracowanie programów wychowawczych 
do poszczególnych klas.

3. Opracowanie szkolnego zestawu 
podręczników do poszczególnych klas.

4. Opracowanie szkolnego zestawu 

Wrzesień 2015 Nauczyciele 
przedmiotów

Wychowawcy

Dyrektor ds. szkoły 
podstawowej



programów nauczania.

5. Opracowanie przedmiotowych kryteriów 
oceniania.

6. Opracowanie planu pracy świetlicy 
szkolnej.

Nauczyciele 
przedmiotów
Kierownik świetlicy

Organizacja 
nauczania

1. Organizacja siatki godzin oraz przydziału 
czynności dodatkowych.

2. Opracowanie harmonogramu dyżurów 
nauczycieli.

3. Opracowanie grafiku zajęć pozalekcyjnych.

4. Organizacja dowozu uczniów.

5. Opracowanie harmonogramu wycieczek 
szkolnych.

6. Opracowanie harmonogramu uroczystości 
szkolnych.

Wrzesień 2015 Dyrektor 

B. Sprycha 
         

Dyrektor ds. SP

Kierownik świetlicy

M. Pajączek
 D. Karczewska 

E. Ciechomska
E. Głowala

Działania w 
ramach rady 
pedagogicznej

1. Spotkania rady pedagogicznej 4-5 razy w 
półroczu.

2. Spotkania w ramach WDN 3 razy w roku.

3. Praca w ramach zespołów 
międzyprzedmiotowych i bloków.

4. Praca w ramach zespołu wychowawczego.

Wg 
harmonogramu

Wszyscy 
nauczyciele i 
wychowawcy

Organizacja 
nadzoru 
pedagogicznego

1. Nadzór pedagogiczny prowadzony przez 
dyrektora za pomocą hospitacji 
diagnozującej.

2. Monitorowanie pracy szkoły.

Wg 
harmonogramu

Dyrektor ZSO

Dyrektor ds. szkoły 
podstawowej

Spotkania z 
rodzicami

1. Zebrania z rodzicami 2 – 3 razy w półroczu.

2. Dni otwarte – pierwsza środa miesiąca.

Wg 
harmonogramu

Wszyscy 
nauczyciele

Organizacja zajęć 
z wychowania 
fizycznego

1. Zajęcia pozalekcyjne w ramach SKS.

2. Grafik zajęć pozalekcyjnych.

3. Zajęcia na basenie dla uczniów klas trzecich
i piątych.

Cały rok Nauczyciele WF

Wychowawcy klas 
trzecich, nauczyciele
WF

Promocja szkoły 1. Uaktualnianie strony internetowej SP.

2. Udział Pocztu Sztandarowego w 
uroczystościach pozaszkolnych.

3. Organizacja imprez promujących szkołę.

4. Prezentacja i umieszczenie materiałów 
informacyjnych o ofercie edukacyjnej oraz 
podejmowanych działaniach i osiągnięciach
na stronie internetowej szkoły, w lokalnej 
prasie.

Cały rok

Cały rok

Wg 

M. Tyc

D. Wolborski 

Wszyscy 
nauczyciele

Wszyscy 
nauczyciele, Zespół 
ds. Promocji

Nauczyciele, 
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5. Uczestniczenie w życiu społeczności 
lokalnej poprzez udział i przygotowanie 
uroczystości lokalnych.

6. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły
w środowisku lokalnym.

7. Współpraca z rodzicami i uczniami w 
zakresie modyfikowania koncepcji pracy 
szkoły i kreowania pozytywnego obrazu 
szkoły.

8. Festiwal nauki.

harmonogramu

Na bieżąco

Na bieżąco

Czerwiec 2016

wychowawcy, 
Samorząd Szkolny

Dyrektor, 
nauczyciele
Zespół ds. Promocji

M. Kowalkowska

Klimat i 
atmosfera 

1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy
uczniami, nauczycielami i kadrą 
kierowniczą oraz innymi pracownikami 
placówki.

2. Dbałość o przestrzeganie ustaleń statutu i 
innych dokumentów regulujących pracę 
szkoły.

3. Podejmowanie działań służących 
komunikacji interpersonalnej. Dbałość o 
płynny przepływ informacji pomiędzy 
organami szkoły.

4. Promowanie osiągnięć uczniów i 
nauczycieli. Umieszczanie na stronie 
internetowej szkoły i w lokalnej prasie. 
Promowanie wartości edukacji.

5. Podejmowanie działań służących integracji 
uczniów, nauczycieli, rodziców i 
pracowników szkoły. Organizacja i udział 
w imprezach, tradycjach świątecznych, 
wycieczkach, festynach.

Systematycznie

Stale

Na bieżąco

Na bieżąco

Wg 
harmonogramu

Dyrektor, z-ca 
dyrektora, 
nauczyciele

Wszyscy

Dyrektor, z-ca 
dyrektora, 
nauczyciele

Wszyscy

Dyrektor, wszyscy 
pracownicy, rodzice

Projekt planu 
pracy szkoły

Opracowanie projektu planu pracy na rok 
szkolny 2015/2016.

Wrzesień 2015 B. Gielniewska 

Obszar dydaktyczny

Wspieranie 
rozwoju dziecka 
młodszego na 
pierwszym i 
kolejnych etapach
edukacyjnych w 
związku z 
obniżeniem 
wieku realizacji 
obowiązku 
szkolnego

1. Diagnoza potrzeb uczniów klas  
pierwszych.

2. Indywidualne konsultacje z rodzicami po 
diagnozie pedagogicznej.

3. Wspieranie uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych w czasie zajęć 
lekcyjnych i wyrównawczych.

4. Zwrócenie szczególnej uwagi na zajęcia 
integrujące grupę.

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Wychowawcy 0-3

Wychowawcy 0-3

Wychowawcy 0-3

Wychowawcy 0-3

Aktywizacja 
metod pracy

5. Prowadzenie zajęć metodami 
aktywizującymi i aktywnymi.

Cały rok Wszyscy 
nauczyciele
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6. Szkolenie nauczycieli z zakresu metod 
aktywnych.

7. Prowadzenie lekcji otwartych metodami 
aktywnymi.

Wymagania 
edukacyjne

1. Dobór programów nauczania do 
poszczególnych przedmiotów.

2. Motywowanie uczniów do twórczego 
myślenia.

3. Nauczanie indywidualne.

Czerwiec 2016

Cały rok

Wszyscy 
nauczyciele

Dyrektor 

Zespoły 
dydaktyczne

Opracowanie planu działań dydaktycznych. Wrzesień 2015 Liderzy zespołów

Sprawdzian 
kompetencji

1. Przygotowanie uczniów do próbnego 
i właściwego sprawdzianu kompetencji w 
klasach VI.

2. Testy kompetencji w klasach III.

3. Organizacja i przebieg kształcenia oraz 
efekty kształcenia ze szczególnym 
uwzględnieniem wyników sprawdzianu 
zewnętrznego. 

Styczeń,  
kwiecień 2016

Marzec 2016

Cały rok

Dyrektor ds. szkoły 
podstawowej
Wychowawcy

Nauczyciele 
przedmiotów.

Wychowanie do 
życia w 
rodzinie

Prowadzenie zajęć z wychowania do życia 
w rodzinie w klasach V i VI.

Cały rok Nauczyciel WDż

Programy 
edukacyjne

1. Program edukacji teatralnej w klasach I.

2. Działanie profilaktyczne.

.

Cały rok Wychowawcy kl. I
M. Petrykowska-
Uznańska

Pedagogizacja 
rodziców

1. Spotkanie z rodzicami poświęcone 
sprawom nauczania, przygotowania do 
sprawdzianu kompetencji.

2. Spotkania rodziców z pracownikami 
poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Cały rok Wychowawcy klas

M. Petrykowska-
Uznańska

Doskonalenie i 
dokształcanie 
nauczycieli

1. Szkolenie w ramach WDN dotyczące 
dydaktyki.

2. Działania w ramach zespołów 
dydaktycznych.

3. Doskonalenie indywidualne:

- warsztaty, seminaria,

- studia podyplomowe

4. Doskonalenie w ramach awansu 
zawodowego.

Wg 
harmonogra
mu

Rada pedagogiczna

Obsługa 
komputera

Wykorzystanie komputera w nauczaniu 
poszczególnych przedmiotów oraz obsługi 
dziennika elektronicznego.

Cały rok Nauczyciele 
przedmiotów
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Obszar wychowawczy

Zespół 
wychowawczy

1. Opracowanie programów o 
bezpieczeństwie i zapobieganiu przemocy 
wśród dzieci.

2. Wspomaganie roli wychowawcy 
klasowego.

Wrzesień 2015

Cały rok

M. Petrykowska-
Uznańska

Dokumentacja 
pracy 
wychowawczej

1. Prowadzenie dokumentacji uroczystości 
szkolnych w dzienniku lekcyjnym 
tradycyjnym i elektronicznym.

2. Opracowanie planu działań 
wychowawczych na cały rok.

Cały rok

Wrzesień 2014

Wychowawcy 

Pedagogizacja 
rodziców

1. Spotkania z przedstawicielami poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.

2. Angażowanie rodziców w życie szkoły.

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

W zależności od 
potrzeb

M. Petrykowska-
Uznańska 

Wychowawcy, 
Zespół ds. Promocji

M. Petrykowska-
Uznańska

Patron szkoły 1. Współpraca z Muzeum M. Dąbrowskiej. Cały rok Nauczyciele języka 
polskiego

Rada Rodziców Współpraca Rady Rodziców z innymi 
organizacjami szkolnymi oraz samorządem 
lokalnym.

Cały rok Rada Rodziców

Rozwój ucznia w 
sferze zdrowotnej
i fizycznej

1. Lekcje przewidziane programem nauczania
w klasach 0-6. 

2. Spotkania klasowe z pracownikami 
medycznymi szkoły - pielęgniarką, 
stomatologiem w sprawie profilaktyki, 
higieny i czystości ciała i jamy ustnej.

3. Całoroczna fluoryzacja w klasach 1 – 3.

4. Uczestnictwo w programie  „Mleko w 
szkole” oraz „Warzywa i owoce w szkole”..

5. Tydzień dla zdrowia: pogadanki, konkurs 
na „Cudaczka-dziwaczka”, „Dzień dobry 
bez cukierka”.

6.  „Witamy wiosnę na sportowo” zawody 
miedzy klasowe.

7. Projekt „Gry i zabawy dla uczniów klas I”

8. Udział klas 0 w projekcie edukacyjno-
informacyjnym „Dzieciaki – mleczaki”.

9. Lekcje etyki przewidzianej programem 
nauczania „Zdrowie jako wartość”

10. Apel z okazji Dnia Służby Zdrowia.

Cały rok

Wg 
harmonogramu, 
cały rok

Cały rok

Cały rok

XI 2015

III 2016

Wrzesień 201

Wg planu

IV 2016

Wg 

Wychowawcy i 
nauczyciele 
przedmiotów

Stomatolog, 
pielęgniarka

Pielęgniarka 

Dyrektor, 
wychowawcy 0 - 3

Wychowawcy  
świetlicy 

J. Reszka,, M. 
Kowalkowska  
(klasy 0 – 3)

A. Górska-Zielińska

E. Padewska

E. Padewska

M. Pawlikowska

Nauczyciele WF
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11. Imprezy sportowe:

a) Dzień Sportu

b) Sprawdzamy sprawność fizyczną – 
konkurs na mistrza skakanki.

harmonogramu

Rozwój ucznia w 
sferze muzycznej

1. Organizacja szkolnych koncertów 
Filharmonii Narodowej w Warszawie

2. Prowadzenie zespołu instrumentalnego i 
kółka muzycznego.

3. Udział w koncertach organizowanych przez
społeczność lokalnych.

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Nauczyciele muzyki

Upowszechnianie
czytelnictwa 
wśród dzieci 
i młodzieży

1. Miesiąc Październik Miesiącem Bibliotek 
Szkolnych
- czytanie na głos przez nauczycieli i 
uczniów klas starszych bajek, wierszy 
grupie przedszkolnej.

2. Ja czytam  Koło Polonistyczne

3. Konkursy czytelnicze

4. Spotkanie z pisarzem dla klas 1 – 3 i 4 - 6 

Październik 2015

Cały rok

II półrocze  

II półrocze

Biblioteka SP

M. Pajączek

Biblioteka SP

Biblioteka SP

Działania 
wychowawcze 
ukierunkowane 
na tradycje i 
obrzędy

5. Opracowanie kalendarza imprez szkolnych.

6. Organizacja imprez szkolnych
- Działania zgodne z wytycznymi 
zawartymi w programie 
wychowawczym.

7. Kształtowanie postaw ucznia – wartości i 
zasady etyczne w szkolnych programach 
wychowawczych, z szczególnym 
uwzględnieniem wychowania patriotycznego i 
obywatelskiego.

Wrzesień 2015

Cały rok

Cały rok

Wychowawcy

Sprawdzian 
kompetencji

Zapewnienie odpowiednich warunków i 
atmosfery na sprawdzianie.

Kwiecień 2016 Dyrektor ds. szkoły 
podstawowej
Wychowawcy

Organizacje 
uczniowskie

Działania wychowawcze w ramach organizacji 
uczniowskich:

- Zuchy
- ZHP
- Organizacja imprez o charakterze 

wychowawczym.

Cały rok

Współpraca z 
organizacjami 
wspomagającymi

1. Współpraca z Radą Gminy Michałowice.

2. Współpraca z PPP – realizacja zaleceń 
zawartych w orzeczeniach i opiniach 
poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej.

4. Współpraca z policją.

Cały rok Wszyscy 
nauczyciele
Wychowawcy
M. Petrykowska-
Uznańska
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Obszar opiekuńczo – profilaktyczny 

Bezpieczeństwo 
uczniów w szkole
i poza szkołą

1. Podnoszenie bezpieczeństwa uczniów w 
szkole.

2. Zapobieganie agresji i przemocy.

3. Klub Bezpiecznego Puchatka

Cały rok

Cały rok

 M. Petrykowska-
Uznańska

Wszyscy 
nauczyciele
E. Ciechomska

Dbałość o rozwój 
fizyczne uczniów

Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach 
wychowania fizycznego.

Cały rok Nauczyciele WF

Programy 
profilaktyczne

1. Organizacja działań profilaktycznych o 
charakterze opiekuńczo-wychowawczym. 

Cały rok M. Petrykowska-
Uznańska
Wychowawcy

Działania 
opiekuńcze 
ukierunkowane 
na ucznia

1. Doposażenie uczniów w podręczniki.

2. Stypendia socjalne.

Wrzesień 2015

2 razy w roku

M. Petrykowska-
Uznańska

Wychowawcy

Opieka nad 
dziećmi z rodzin 
patologicznych

Pozyskiwanie środków finansowych na dopłaty 
na kolonie dla uczniów z najbiedniejszych 
rodzin

Cały rok M. Petrykowska-
Uznańska
Wychowawcy

Współpraca z 
Radą Rodziców i 
rodzicami

Zakup upominków i nagród dla uczniów. Styczeń, marzec 
czerwiec 2016

Dyrektor ds. szkoły 
podstawowej
Wychowawcy

Pomoc 
psychologiczna i 
pedagogiczna

1. Wsparcie dla uczniów posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

2. Organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej

3. Opieka psychologiczna dla uczniów 5 i 
6-letnich.

Cały rok M. Petrykowska-
Uznańska
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