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PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY  W ŻELISZOWIE 

Rok szkolny 2019/2020 

 

 

Kierunki polityki 
oświatowej państwa  

2019-2020 - cele 
ogólne 

Zadania 
wynikające z 

realizacji celów 

Sposób realizacji 
- działania 

Termin Odpowiedzialny Uwagi 

Wychowanie do 
wartości przez 
kształtowanie postaw 
obywatelskich i 
patriotycznych. 

Obchody 80-tej 
rocznicy wybuchu 
II wojny 
światowej. 

 Przygotowanie gazetki okolicznościowej na temat 80-tej 
rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

IX H. Ambroszko  
 

Zapoznanie z 
najwybitniejszymi 
dziełami literatury 
polskiej. 

 Udział w akcji Narodowe Czytanie 2019 Nowele polskie 
odbywającej  się pod patronatem Pary Prezydenckiej. 

IX A. Jasińska 
Współodpowiedzialna: 
M. Butrymowicz 

 

Uczczenie Święta 
Niepodległości. 

 Przygotowanie spektaklu słowno– muzycznego związanego z 
11 XI prezentowanego szerszej niż szkoła publiczności.  

 Biało- czerwona  w każdym stroju- przygotowanie 
kotylionów. 

XI H. Ambroszko 
Współodpowiedzialna: 
E. Bartkowska 

 

Poznanie historii 
Żołnierzy 
Wyklętych. 

 Przygotowanie gazetki okolicznościowej, stworzenie galerii 
Żołnierzy Wyklętych. 

III H. Ambroszko  

Akcja Żonkile.  Przeprowadzenie akcji społeczno- edukacyjnej mającej na 
celu uczczenie wybuchu powstania w getcie warszawskim. 

IV H. Ambroszko 
Współodpowiedzialna: 
E. Bartkowska 

 

Majowe święta 
Polaków. 

 Przygotowanie spektaklu słowno– muzycznego związanego  
ze      świętami majowymi. 

 Przygotowanie gazetki okolicznościowej. 

V H. Ambroszko 
Współodpowiedzialna: 
E. Bartkowska 

 

 Historia 
regionalna. 

 Współpraca z Centrum Wiedzy w Bolesławcu- wystawy 
tematyczne. 

Cały rok 
szkolny 

H. Ambroszko  
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 Uczczenie pamięci 
o wielkim Polaku 
Janie Pawle II. 

 Przygotowanie spektaklu słowno– muzycznego związanego  z 
postacią Jana Pawła II. 

X P. Żądło 
Współodpowiedzialna: 
A. Jasińska 
M. Butrymowicz 

 

 Kształtowanie 
pozytywnych 
postaw  

 Działalność Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Klubu 
Wolontariusza. 

Cały rok 
szkolny 

E. Bartkowska 
A. Czerniak 

 

 
Rozwijanie 
kreatywności, 
przedsiębiorczości i 
kompetencji 
cyfrowych uczniów, 
w tym bezpieczne i 
celowe 
wykorzystywanie 
technologii 
informacyjno- 
komunikacyjnych w 
realizacji podstawy 
programowej 
kształcenia ogólnego. 

Poznanie technik 
treningu 
kreatywności i 
treningu myślenia 
innowacyjnego. 

 Szkolenie rady pedagogicznej dotyczące kreatywności (lub 
indywidualne szkolenia członków rady i przekazywanie 
informacji, materiałów ze szkoleń kolegom), np. Trening 
twórczego myślenia. 
 

I 
kwartał 
2020 r. 

  

Stworzenie kultury 
kreatywności i 
innowacyjności  w 
każdej klasie. 

 Realizacja zadań dydaktycznych z wykorzystaniem metody 
projektu. 

 Umożliwianie pracy w grupach dającej możliwość 
poszukiwania kreatywnych rozwiązań. 

 Nasza klasa wygląda inaczej – nowa aranżacja przestrzeni do 
pracy inna niż rozwiązania tradycyjne – kąciki do odpoczynku, 
pracy indywidualnej, grupowej, aktywności fizycznej.  

 Twórcza komunikacja: spoglądanie na problemy oczami 
innych ludzi – np. metoda kolorowych kapeluszy lub symulacje. 

 Ćwiczenie wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia - 
zastosowanie technik i ćwiczeń z banku „Technik kreatywnego 
myślenia w naszej szkole” do rozwiazywania zadań na 
poszczególnych przedmiotach.  

 Metody wybierania najlepszych pomysłów. 
 Przygotowywanie i wykorzystywanie stanowisk badawczych. 

Wykonywanie doświadczeń i eksperymentów, obserwacja 
zachodzących procesów, wyciąganie wniosków. 

 Pracujemy lepiej, jeżeli coś nas interesuje – np. nauczyciele 
deklarują, w  jakich formach doskonalenia zawodowego 
chcieliby uczestniczyć.  

 Pomysłów szukam sam, ale rozwijam je w grupie – ciekawe 
pomysły są dyskutowane i rozwijane w grupie (także pomysły 
dyrektora), stosowanie zasady partycypacji w zarządzaniu . 

 
 
 
Cały rok 
szkolny 

 
 
 
 
Wszyscy nauczyciele  
i wychowawcy 

Działania 
integrujące klasę 
oraz badanie 
klimatu panującego 
w klasie zgodnie z 
planem pracy 
wychowawcy. 
 
Wymienione 
ćwiczenia, techniki 
i metody 
uwzględnione w 
planach 
dydaktycznych 
nauczycieli i 
planach pracy 
wychowawców  
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 Przyjazna przestrzeń do pracy – wygospodarowanie w szkole 
przestrzeni do indywidualnej pracy z dostępem do komputera, 
przestrzeni do odpoczynku. 

 Ruch - przyjaciel kreatywności – zapewnienie miejsc do 
aktywnego wypoczynku w szkole (na dużej przerwie, przed lub 
po pracy). 

 Zrealizowanie wybranego pomysłu dotyczącego rozwoju 
szkoły zgłoszonego przez nauczycieli (wspólny wybór 
projektu). 

 Zorganizowanie Dnia Kreatywności w szkole – obchody Dnia 
Patrona Szkoły, Powitanie Wiosny, Szkolna Gala Talentów. 
 

Dzielenie się 
swoimi 
doświadczeniami  
w zakresie 
wykorzystania 
kompetencji 
cyfrowych w pracy  
z uczniami 
 i rodzicami. 

 Przygotowanie materiałów – dobrych praktyk 
wykorzystania TIK-u na zajęciach lekcyjnych (ciekawe, 
inspirujące ćwiczenia, konspekty zajęć, opis stosowanego 
narzędzia/programu). 

 Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących technologii 
informacyjnej i komputerowej. 

 Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii 
informacyjnej.  

 Poznanie i wykorzystanie nowych narzędzi cyfrowych. 

 
 
 

Cały rok 
szkolny 

 
 
 
Wszyscy nauczyciele 

 

Profilaktyka 
uzależnień w 
szkołach i 
placówkach 
oświatowych. 

Promocja 
zdrowego i 
bezpiecznego trybu 
życia.  

 Realizacja projektów i programów propagujących zdrowy 
tryb życia : 
 „Nie pal przy mnie, proszę”,  
„Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”,  
„Szkoła promująca zdrowie”,  
„Owoce w szkole”,  
„Sprawny Dolnoślązaczek”,  
„Śniadanie daje moc”,  
„Trzymaj formę” 

 Realizacja założeń profilaktycznych programów 
ministerialnych np. Krajowy Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, Program Ograniczenia Zdrowotnych 
Następstw Palenia Tytoniu w Polsce – rozmowy, pogadanki, 
akcje plakatowe. 

 Zabawy muzyczno – ruchowe. 
 Zawody sportowe, rajdy rowerowe, wycieczki. 
 Zajęcia pozalekcyjne – SKS. 

 
 
 

Cały rok 
szkolny 

 
 
M. Tyc 
A. Kłodnicki 
M. Butrymowicz 
Wychowawcy klas I – III 
Wychowawcy klas  
A. Kłodnicki 
Wychowawcy klas I – III 
A. Kłodnicki 
 

 
Wychowawcy klas  
 
 
 
A. Kłodnicki 
 
 
Wychowawcy klas  
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 Nauka pływania, jako forma działań profilaktycznych 
(współpraca z GOPS-em). 

 Pogadanki na temat BHP, sposobów aktywnego spędzania 
wolnego czasu, zdrowego odżywiania się, uzależnień – 
pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas, zaproszeni goście. 

 Organizacja zdrowego śniadania. 
 Warsztaty  dla klas starszych na temat zdrowego stylu życia. 
 Festiwal Zdrowej Piosenki. 

 

M. Butrymowicz 

Kształtowanie 
pozytywnych 
postaw 
społecznych i 
promowanie 
bezpiecznych 
zachowań. 

 Angażowanie uczniów w różne formy działalności: 
wolontariat, koła zainteresowań,  konkursy. 

 Pedagogizacja rodziców na temat uzależnień. 
 

  
Wszyscy nauczyciele 

 

 Wspieranie 
pozytywnego 
postrzegania siebie, 
budowania własnej 
wartości, 
rozwijania 
własnych 
zainteresowań. 

 Wybór samorządów klasowych. 
 Ustalenie i przestrzeganie regulaminów klasowych. 
 Organizacja przestrzeni umożliwiającej optymalne warunki 

uczenia się i zabawy. 
 Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz w 

imprezach kulturalnych organizowanych na terenie szkoły, 
gminy, powiatu, województwa. 

 Gry i zabawy integracyjne. 
 Pogadanki, zajęcia warsztatowe prowadzone przez 

wychowawców oraz zaproszonych instruktorów. 
 Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców. 

 

IX 
 

IX 
 

IX 
 

 
Cały rok 
szkolny 

 
 
 
 
Wychowawcy klas 
 
 

 

Rozwijanie 
kompetencji 
matematycznych 
uczniów. 

Wspieranie 
uczniów w 
rozwijaniu 
umiejętności 
matematycznych. 

 Udział w obchodach Światowego dnia Tabliczki Mnożenia. 
 Udział w obchodach Dnia Liczby  . 
 Gra terenowa. 
 Udział w zajęciach w ramach projektu „Otwarty umysł-
Twoją                                              szansą na rozwój”. 
 Krzyżówki, kwadraty logiczne, gry logiczne, łamigłówki. 

 
 
 

IX 
III 

 
V-VI 

 
Cały rok 
szkolny 

A. Kamińska 
Wszyscy nauczyciele 
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Wdrażanie nowej 
podstawy 
programowej 
kształcenia ogólnego 
w szkołach 
podstawowych i 
ponadpodstawowych. 

Analiza zapisów 
nowej postawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego. 

 Udział w posiedzeniach zespołu edukacyjno- wychowawczego 
oraz przedmiotowo- wychowawczego. 
 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. 

Cały rok 
szkolny 

Wszyscy nauczyciele  

 Realizacja nowej 
podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego. 

 Prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. 

Cały rok Wszyscy nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część II. 

Realizacja kierunków rozwoju szkoły ustalonych w wyniku ewaluacji wewnętrznej 

 

Główne kierunki 
rozwoju szkoły – 

cele ogólne 

Zadnia wynikające 
 z realizacji celów 

Sposób realizacji 
- działania 

Termin Odpowiedzialny Uwagi 

Kształcenie  
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Dobra lekcja  
- wdrażanie 
skutecznych 
strategii 
nauczania - 
uczenia się 
wynikających z 
filozofii 
oceniania 
kształtującego  
 
wdrażanie V. 
strategii: 
Wspomaganie 
uczniów, by stali 
się autorami 
procesu swojego 
uczenia się – 
uczeń jest 
świadomy tego, 
jak najbardziej 
efektywnie się 
uczy i jest 
odpowiedzialny 
za swój proces 
uczenia się. 

Przekazanie wiedzy o 
procesie uczenia się i 
podstawowych 
umiejętnościach 
niezbędnych  w 
procesie uczenia się 
(takich jak, czytanie, 
pamiętanie, 
notowanie). 
 

  Zapoznanie uczniów na godzinach z wychowawcą i pedagogiem, jak 
należy właściwie organizować proces uczenia się, wskazanie najlepszego 
czasu uczenia się, omówienie właściwej organizacji miejsca pracy, 
organizacji i sposobów powtarzania. 

 
 Mnemotechniki jako sposób szybkiego pamiętania trudnych treści – 

prezentacja mnemotechnik na każdym przedmiocie. 
 

 Wizualizacja treści do nauczania – mapa myśli jako najskuteczniejszy 
sposób notowania. 
 

IX – X 
 
 
 

 

Cały rok 
szkolny 

 
Cały rok 
szkolny 

Wychowawcy klas 
 
 
 
nauczyciele 
przedmiotów 
 
Nauczyciele 
przedmiotów 
 

Nauczyciele 
przedmiotów 

 

Nabycie przez uczniów 
wiedzy o sobie jako 
jednostce uczącej się i 
wykorzystania tej 
wiedzy przez uczniów, 
żeby szybciej się uczyć. 

 Diagnoza stylów uczenia się za pomocą Testów inteligencji wielorakich 
Gardnera oraz za pomocą Testu ósemki. 
 

 Diagnoza zainteresowań uczniów. 
 

 Omówienie wyników diagnoz w klasie (rozrysowanie profilów inteligencji 
wielorakich dla każdego ucznia) i sposobów wykorzystania wiedzy w 
procesach uczenia się.  

 Zorganizowanie konsultacji indywidualnych dla chętnych dotyczących 
rozumienia wyników diagnoz. 

 

IX - X 
 

 

IX – X 

 

IX - X 

Cały rok 
szkolny 

A. Kamińska 
Współodpowiedzialni: 
wychowawcy klas 
 
Wychowawcy klas 
 
 
Wychowawcy klas 
 
Wychowawcy klas 

 

Przekazywanie przez 
nauczycieli wiedzy o 
zadaniu (np. jakie są 
cele zajęć, kryteria 
oceniania, informacji 
zwrotnej – czyli co 
uczeń zrobił dobrze, co 
do poprawy) oraz  o 
sposobie uczenia się 
omawianych treści 
(czyli procedury 
uczenia się: po 
pierwsze…po drugie… 
po trzecie…)   

 
 Przeprowadzenia zajęć dla uczniów dotyczących znaczenia celów uczenia 

się, kryteriów oceniania („nacobezu”) oraz informacji zwrotnej.  
 

 Prowadzenie zajęć przez nauczycieli zgodnie z ustalonym modelem lekcji                
z uwzględnieniem wszystkich strategii efektywnego nauczania – 
obserwacje zajęć, ewaluacja wewnętrzna. 

 
IX 

 
 

Cały rok 
szkolny 

 
Wychowawcy klas 
 
 
 
Nauczyciele 
przedmiotów 
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Część III.  

Realizacja wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku  

Wnioski 

dotyczące:   

Wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego  

  

Sposób realizacji - działania Termin  Odpowiedzialny  Uwagi  

Kierunek polityki 
oświatowej 

państwa z 
poprzedniego  roku 
– realizacja nowej 

podstawy 
programowej 

kształcenia 
ogólnego  

 Przy realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - 
brak adekwatności stosowanych w praktyce metod pracy w odniesieniu  

do metod wskazanych w zaleconych warunkach.  

 

Niewielka grupa nauczycieli stosowała metody wskazane w podstawie.  

 

R: Należy w bieżącej pracy z uczniem  wykorzystywać wpisane do 
podstawy programowej warunki, metody i formy pracy – w planie 

nadzoru należy objąć kontrolą realizację podstawy programowej z 
wykorzystaniem metod i form pracy wskazanych w warunkach 
realizacji podstawy  

Na spotkaniach w  zespołach przedmiotowych 

przeanalizować ponownie warunki realizacji 

podstawy programowej pod kątem metod pracy, 

które powinny być realizowane na zajęciach 

lekcyjnych. 

W bieżącym roku szkolnym w każdej klasie 
przeprowadzić działania z wykorzystaniem 

metody projektu. 

  

  

 

do końca 
września  

 

 

 

 

do końca 
V 

 

Przewodniczący 
zespołów 

przedmiotowych 

 

 Kierunek polityki 

oświatowej 

państwa z 

poprzedniego roku 

- Bezpieczeństwo w 

Internecie. 

Odpowiedzialne 

korzystanie z 

mediów  

społecznych 

W: W szkole jest poczucie bezpieczeństwa w obszarze agresji 

elektronicznej i korzystania z mediów społecznościowych. 

Najczęściej  pojawiające się przypadki związane z cyberprzemocą to 

wysyłanie wiadomości przez komunikatory, które obrażają  lub 

ośmieszają oraz wykluczają z grup społecznych. 

R: Należy podjąć działania dotyczące zmiany zachowań uczniów 

wobec kolegów w obszarze korzystania z mediów społecznych.  

 

Wychowawcy w każdej klasie przeprowadzą 
zajęcia dotyczące stalkingu i odpowiedzialności 

karnej za uporczywe nękanie i ośmieszanie za 
pomocą Internetu 

 

Wychowawczy na spotkaniach z rodzicami 

poinformują rodziców o wynikach prowadzonych 
badan oraz odpowiedzialności karnej za 
uporczywe nękanie kolegów i ośmieszanie za 

pomocą internetu. 

X-XI 

 

 

 

III -V 

 

  

Kierunek polityki 

oświatowej 

państwa z 

poprzedniego roku 

- Wprowadzanie 

doradztwa 

W: Bardzo mała grupa uczniów otrzymuje informacje o szkołach i 

kierunkach kształcenia w najbliżej okolicy oraz zawodach popularnych 

i niszowych na rynku pracy,  

W każdej klasie odbędą się zajęcia związane z 
wyborem kierunku kształcenia i zawodu i 

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów 

Cały rok 

 

 

 

Nauczyciele 
przedmiotów 
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zawodowego do 

szkół i placówek 

Podobnie mała grupa uczniów otrzymuje pomoc w wyborze dalszego 

kierunku kształcenia. 

R: Opracować systemowe rozwiązania w zakresie doradztwa 

zawodowego w szkole (WSDZ) – w planie nadzoru należy objąć 

monitorowaniem tworzenie WSDZ 

 

 

 

 

Kierunki rozwoju 

szkoły  

- wdrażanie 

skutecznych 

strategii nauczania-

uczenia się  

W: Praca w grupach nie przynosi zaplanowanych efektów, nie 
wszyscy uczniowie angażują się w realizację zadań.  

 

R: Na lekcjach stosować zespołowe formy organizacji pracy.  

 

Efekty pracy  w grupach rozliczać indywidualnie  w odniesieniu do 

pojedynczego ucznia, należy oceniać prezentację (zgodnie z 

ustalonymi kryteriami)   

 

W każdym zespole klasowym poprowadzić 
zajęcia z uwzględnieniem pracy w grupach. 

 

Do arkusza obserwacji w przyszłym półroczu 

wprowadzić obserwację pracy w grupach na 
zajęciach lekcyjnych.  

Cały rok 

 

Nauczyciele 
przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski po 

diagnozach 

edukacyjnych i 

analizie 

egzaminów 

zewnętrznych  

 

W: Uczniowie klas IV I VII mają problemy z rozwiązywaniem zadań  
z treścią,  często pojawiają się problemy związane z liczeniem – błędy 
rachunkowe oraz dużym kłopotem jest dla uczniów interpretacja 

wykresów i diagramów. 

R: Należy wprowadzić na przedmiotach matematyczno- 
przyrodniczych ćwiczenia dotyczące interpretacji wykresów. 

Na wszystkich przedmiotach matematyczno - 

przyrodniczych wprowadzić ćwiczenia dotyczące 
interpretacji wykresów , 

Cały rok 

 

Nauczyciele 
przedmiotów 

 

 

W: Uczniowie mają problem z redagowaniem krótkich form 
wypowiedzi. 

R: Należy wprowadzić uczenie wszystkich form wypowiedzi, w tym 

krótkich, w oparciu o wypracowane „nacobezu” 

Przeprowadzenie na zajęciach lekcyjnych 
ćwiczeń redakcyjnych z wykorzystaniem 
nacobezu, np. metoda wzorcowej pracy, 

Cały rok 

 

Nauczyciele 
przedmiotów 

 

Udzielenie pisemnej informacji zwrotnej przy 
samodzielnym redagowaniu krótkich form 
wypowiedzi. 

 

Zastosowanie za zajęciach, ćwiczeń związanych z 
samooceną i oceną koleżeńską trenowanych form 
wypowiedzi. 
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Ponowna diagnoza edukacyjna związana z 
trenowanymi umiejętnościami 

 

 


