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ŹRÓDŁA PLANU:

I.  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.  

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie 
patriotycznych postaw uczniów. 

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie 
rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój 
doradztwa zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i 
odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

II.  Wnioski wynikające z podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 

1. Wnioski do pracy w wyniku analizy efektów kształcenia, wychowania i opieki:
1. zachęcać rodziców do częstszych spotkań na terenie placówki, podczas których 

omówiane będą bieżące sprawy uczniów;
2. wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ic rodziców i 

nauczycieli;
3. wyrabiać u uczniów nawyk aktywnego wypoczynku;
4. mobilizować dzieci objęte terapią logopedyczną i ich rodziców do systematycznej 

pracy i spotkań z nauczycielem logopedą;
5. przypominać rodzicom o odpowiedzialności za wychowanie i edukację dziecka,;
6. poprawić i udoskonalić system oceniania i oceniania zachowania;
7. zaktualizować Ceremoniał Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w 

Człekówce i opracować załącznik dotyczący wyboru przedstawicieli uczniów do 
pocztu sztandarowego oraz zasad jego funkcjonowania.

2. Wnioski wynikające z ewaluacji wewnętrznej i planu nadzoru pedagogicznego:
1. dostosować  organizację  pracy  w  tym  procesy  kształcenia  do  nowego  ustroju

szkolnego,systematycznie monitorować realizację podstawy programowej.
2. dokonać aktualizacji procedur szkolnych, zapisów w statucie oraz innych
3. dokumentach  szkolnych  do  nowego  prawa  oświatowego  oraz  przestrzegać

zapisów w nich zawartych.
4. minimalizować udział własny w lekcji na rzecz aktywności uczniów.
5. wspierać  uczniów  na  wszystkich  etapach  edukacji  oraz  kształcić  umiejętności

kluczowe:  czytanie,  pisanie,  rozumowanie,  wykorzystanie  wiedzy  w  praktyce,
korzystanie z informacji.

6. dokonać zakupu pomocy dydaktycznych do nowej podstawy programowej.
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100 rocznica odzyskania niepodległości 

– wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

1. Cele szczegółowe:
 kształtowanie postaw patriotycznych;

 budzenie zainteresowania przeszłością; 

 zapoznanie uczniów z historią Polski, szczególnie z zagadnieniami dotyczącymi 
okresu niewoli zaborów oraz przyczyn i okoliczności odzyskania niepodległości przez
Polskę w 1918 r.; 

 uświadomienie uczniom znaczenia wydarzeń z 1918 r. dla powstania niepodległego
państwa polskiego;  podkreślenie  wkładu pracy i  zasług wielu  Polaków w walce  o
wolność i utrzymanie polskości; 

2. Obszary  planu pracy:
 Oddziały i przydział wychowawstwa.
 Rozkład zajęć świetlicy, pedagoga, logopedy, biblioteki.
 Harmonogramy:

1. Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
2. Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej
3. Harmonogram uroczystości szkolnych 2018/ 2019
4. Harmonogram konkursów szkolnych 2018/2019
5. Plan zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2018/ 2019
6. Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/ 2019

Oddziały i przydział wychowawstwa w roku szkolnym 2018/2019
             
L.p. Oddział/ klasa Imię i nazwisko wychowawcy Liczba dzieci/ uczniów

1. oddział przedszkolny Anna Żak 14

2. I Wioletta Filipiak 7

3. II Piotr Dobrowolski 12

4. III Ewa Dobrowolska 8

5. IV Dorota Ziubińska- Matla 11

6. V Aleksandra Rydz/ Anna Żak 11

7. VI Monika Waszelewska - Kot 10

8. VII Halina Rżysko 8

9. VIII Renata Matosek 9

Razem90
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Rozkład  zajęć świetlicy:

Dzień tygodnia Czas zajęć Nauczyciel prowadzący

poniedziałek 7.45 - 10.35

Weronika Korab

wtorek 7.45 - 12.25

środa
7.45 - 10.35

czwartek

piątek 7.45 - 9.40

Rozkład  zajęć pedagoga:

Dzień tygodnia Czas zajęć Nauczyciel

poniedziałek
8.00 - 10.30 Magdalena Plata - Starosz

piątek

Rozkład  zajęć logopedy:

Czas zajęć Nauczyciel
Godziny pracy 
specjalisty dostosowane
są do planu lekcji 
uczniów objętych 
terapią logopedyczną

15 godz. Klaudia Niedźwiecka

Rozkład  zajęć biblioteki:

Dzień tygodnia Czas zajęć Nauczyciel

Poniedziałek 
11.30 - 13 Renata Matosek

Wtorek

Środa 9.00 – 15.00 Dorota Rosłaniec
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Harmonogramy:

1. Kalendarz roku szkolnego

L.P. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych
3 września 2018r. 

2. Zakończenie zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

3.  I śródrocze 3 września 2018 r. – 31 stycznia 2018 r.
4. II śródrocze 1 luty 2018 r. – 21 czerwca 2019 r.
5. Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia  – 31 grudnia 2018 r.
6. Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
8. Dni wolne świąteczne 1 XI 2018 r.  – Wszystkich Świętych

1 V 2019 r. – Święto Pracy
3 V 2019 r. – Święto 3 Maja 
20 VI 2019 r.  – Boże Ciało

9. Dni dodatkowo wolne 2 listopada 2018 r.
21 grudnia 2018 r.
15, 16, 17 kwietnia 2019 r. - egzamin 
ósmoklasisty
2 maja 2019 r.

2. Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 2018/ 2019

Termin wpisania ocen za pierwsze półrocze do dziennika 
lekcyjnego

22 stycznia 2019 r.

Termin klasyfikacji śródrocznej- zebranie rady 
pedagogicznej i klasyfikacja śródroczna uczniów 

25 stycznia 2019 r.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o 
przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i 
nagannych

14 maja 2019 r.

Termin wpisania ocen klasyfikacyjnych rocznych do 
dziennika

11 czerwca 2019 r.

Termin klasyfikacji rocznej -zebranie rady 
pedagogicznej i klasyfikacja roczna uczniów szkoły 
podstawowej

14 czerwca 2019 r.

 3. Harmonogram uroczystości szkolnych 2018/2019

Uroczystość Termin Odpowiedzialni nauczyciele
Ślubowanie pierwszoklasistów październik W. Filipiak
Koncert na 100-lecie odzyskania 11 listopada D. Ziubińska – Matla
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niepodległości „Ta, co nie 
zginęła”

P. Dobrowolski
E. Dobrowolska

Dzień języków obcych listopad J. Regulska
A. Piotrowska

Jasełka 19-20 grudnia D. Ziubińska – Matla
A Żak
E. Dobrowolska

Dzień Babci i Dziadka styczeń P. Dobrowolski
E. Dobrowolska

Dzień Ziemi kwiecień J. Górka
W. Filipiak
M. Kubicka

Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca H. Rżysko
R. Matosek

3. Harmonogram konkursów szkolnych 2018/2019

Konkurs Termin Odpowiedzialni
nauczyciele

Konkurs tabliczki mnożenia wrzesień R. Matosek
Szkolne dni z matematyką wrzesień-październik R. Matosek
100-lecie Niepodległości - konkurs 
plastyczny

listopad D. Ziubińska - Matla

Kiermasz ozdoba świąteczna na 
Boże Narodzenie

grudzień D. Ziubińska - Matla

Szkolny turniej tenisa stołowego luty H. Rżysko

Gminny turniej tenisa stołowego marzec H. Rżysko

Szkolne konkursy sportowe cały rok H. Rżysko
Szkolny konkurs muzyczny Maj D. Ziubińska - Matla
Konkurs o krajach anglojęzycznych Maj J. Regulska

4. Plan zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

Data Najważniejsze cele Odpowiedzialny
27 sierpnia 2018 r.    Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 

2018/2019 
Informacja z realizacji nadzoru 
pedagogicznego sprawowanego przez 
dyrektora szkoły z roku szkolnego 
2018/2019.

Dyrektor

11 września 2018 r.   

 

Przedstawienie planu nadzoru 
pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 
oraz zatwierdzenie planu pracy szkoły. 

Dyrektor
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Opinia w sprawie Szkolnego Zestawu 
Programów Nauczania. Propozycja RP na 
nagrodę Wójta 

20 września 2018 r. Przedstawienie  planu pracy zespołu 
wychowawczego, planu pracy świetlicy, 
biblioteki szkolnej, logopedy, pedagoga 
szkolnego. Przedstawienie regulaminu 
oceny pracy nauczycieli do zaopiniowania 
członkom rady pedagogicznej. Opinia w 
sprawie programu wychowawczo – 
profilaktycznego szkoły.

Dyrektor 

16  listopada 2018 r. Szkolenie rady pedagogicznej. Dyrektor/ 
instytucja 
zewnętrzna 

25  stycznia 2019 r. Klasyfikacja – uczniów za pierwsze 
śródrocze roku szkolnego 2018/2019

Dyrektor, 
nauczyciele, 
wychowawcy

15  luty 2019 r. Analiza wyników nauczania, sytuacji 
wychowawczej szkoły, efektów pracy 
dydaktyczno- wychowawczej, mocnych i 
słabych stron pracy szkoły, wnioski do 
pracy w II śródroczu roku szkolnego 
2018/2019 na podstawie prowadzonego 
nadzoru. Informacja z nadzoru 
pedagogicznego sprawowanego przez 
dyrektora.

Dyrektor szkoły, 
wychowawcy, 
nauczyciele

marzec 2019 r. Szkolenie rady pedagogicznej- dostosowania
do egzaminu ósmoklasisty.  

Dyrektor/instytucja
zewnętrzna

maj 2019 r. Szkolenie rady pedagogicznej. Dyrektor/instytucja
zewnętrzna

14 czerwca 2019 r.  Uchwalenie klasyfikacji i promocji uczniów 
za rok szkolny 2018/ 2019, organizacja 
zakończenia roku szkolnego.

Dyrektor, 
wychowawcy

27 czerwca 2019 r. Zebranie rady pedagogicznej 
podsumowującej pracę nauczycieli i szkoły w
roku szkolnym 2018/2019
1. Przedstawienie sprawozdań nauczycieli z 
działalności dydaktyczno –wychowawczej za 
bieżący rok szkolny.
2. Realizacja podstawy programowej 
omówienie przez wychowawców na 
podstawie sprawozdań nauczycieli.
3. Analiza sytuacji wychowawczej szkoły.
4. Sprawozdanie dyrektora z działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
szkoły.

Dyrektor, 
nauczyciele, 
wychowawcy

26 sierpnia 2019 r. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 
2019/2020
Informacja z nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego przez dyrektora szkoły

Dyrektor
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5.  Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/ 2019

Lp. Termin zebrania  z
rodzicami uczniów

Cel zebrania Uwagi

1. 20 września 2018 r.

/czwartek/ 

godzina 17:30

Zebranie ogólne z dyrektorem 
szkoły oraz indywidualne w salach 
lekcyjnych z wychowawcami – wybór
Rady Rodziców

Dyrektor- zapoznanie z planem pracy 
szkoły w bieżącym roku 

Dyrektor, 
wychowawcy klas 

2. 18 stycznia 2019

/piątek/

Godzina 17:00

Dzień otwarty
- przedstawienie ocen 
przedmiotowych

Wszyscy 
nauczyciele  
spotykają się z 
rodzicami w sali 
gimnastycznej          

3. 22 marca 2019 r. 

/piątek/ 

Godzina 17.00

Dzień otwarty
- przedstawienie ocen 
przedmiotowych

Wszyscy 
nauczyciele  
spotykają się z 
rodzicami w sali 
gimnastycznej          

4. 24 maja 2019r.        

/piątek/

 Godzina 17:00

Dzień otwarty
- przedstawienie ocen 
przedmiotowych

Wszyscy 
nauczyciele  
spotykają się z 
rodzicami w sali 
gimnastycznej          

Załączniki do Planu Pracy:

1. Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2018/2019

Plan Pracy został zatwierdzony  uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 20 września 2018 r.
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