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Zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 15 września 2017 r. 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców 29 września 2017 r. 

 

Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Przydonicy na rok szkolny 2017/2018 obejmuje zadania 

realizowane przez Szkołę Podstawową wraz z klasami gimnazjalnymi.  

Plan opracował dyrektor szkoły mgr inż. Mirosław Szarota  
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Zadania wybrane do realizacji na bieżący rok szkolny zostały wypracowane przez nauczycieli 

na posiedzeniu szkoleniowym w dniu 28 sierpnia 2017 r.  

 

 Swym zakresem działalności mieszczą się w sferze dydaktycznej, wychowawczej  

i organizacyjnej. W głównej mierze są odpowiedzią na wnioski z ewaluacji wewnętrznej 

przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym oraz na priorytety wyznaczone przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty.  

 

 W sferze dydaktycznej na plan pierwszy wysuwać się będzie zadanie polegające na 

wyrobieniu u uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem. Kolejnym bardzo ważnym 

zadaniem będzie częstsze stosowanie przez nauczycieli na zajęciach metod aktywizujących. 

 

 W sferze wychowawczej w tym roku szkolnym wybrano trzy zadania: podnoszenie 

kultury osobistej uczniów, wdrażanie rodziców do udziału w życiu klasy oraz podejmowanie 

działań profilaktycznych zapobiegających uzależnieniom i przejawom agresji. 

 

 W sferze organizacyjnej: wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt audiowizualny 

 i dostęp do Internetu, bieżące informowanie rodziców i środowiska lokalnego  

o funkcjonowaniu szkoły, dostosowanie szkoły do potrzeb najmłodszych dzieci. Integralną 

częścią Planu Pracy jest kalendarz uroczystości i imprez szkolnych oraz harmonogram zebrań 

i wywiadówek z rodzicami. Uzupełnieniem Planu Pracy Szkoły będzie Plan Pracy Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

 

Praca dydaktyczna szkoły. 
 
       Zadanie 1. Kształtowanie techniki, tempa i umiejętności czytania ze zrozumieniem. 
 

Lp. Planowane działania 
Termin 

realizacji 
Kto realizuje? 

1. 
Konkurs: „ Szkolny Mistrz Czytania” – dla 

każdego etapu edukacyjnego. 
Maj 2018 Danuta Szymańska  

2. 

Konkursy plastyczne: „Ilustracja do ulubionej 

lektury”;  „ Projekt okładki ulubionej lektury”; 

„Plakat zachęcający do czytania książek”. 

Październik 2017 Danuta Szymańska 

3.  

Konkursy czytelnicze: „Książka - to mój 

przyjaciel”;  „Sprawdź czy wiesz”;  „Czy znasz 

historię książki?”;  „Janusz Korczak - życie 

i twórczość”. 

Kwiecień 2018 Danuta Szymańska 

4. 

Promocja czytelnictwa: „Czytamy w szkole” - 

projekt zakładający wspólne, ciche czytanie 

podczas zajęć w bibliotece szkolnej; 

rozpoczynanie dnia szkolnego od czytania 

w klasach najmłodszych. 

Cały rok  

Danuta Szymańska 

Magdalena Potoniec 

Jolanta Ziółkowska 

Maria Szarota  

Barbara Sarota  

5. 
Systematyczne i konsekwentne sprawdzanie 

techniki głośnego czytania. 
Cały rok Wszyscy nauczyciele 
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6. 

Zajęcia czytelnicze w oddziale przedszkolnym  

i kl. I-III – głośne czytanie fragmentów tekstu  

ze zrozumieniem.  

Cały rok Danuta Szymańska  

7. 
A my zapraszamy wszystkich do czytania. Projekt 

„Przeczytaj – polecam”  
Cały rok Maria Szarota  

8. 
Stosowanie na kartkówkach, sprawdzianach pracy 

z tekstem źródłowym. 
Cały rok 

Nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych 

9. 
Uczenie techniki pracy z tekstem (teksty źródłowe, 

teksty popularnonaukowe, zadania tekstowe). 
Cały rok Wszyscy nauczyciele 

10. 

Promocja czytelnictwa  „Książka w każdym 

domu” – wprowadzenie kanonu lektur dla 

rodziców dzieci w wieku przedszkolnym  

i wspieranie kształtowania nawyku czytania 

od najmłodszych lat.                                                       

Grudzień 2017 r. 

Danuta Szymańska 

Dorota Maciaś  

Alicja Próchnicka 

11. 

Pedagogizacja rodziców na temat roli umiejętności 

czytania ze zrozumieniem w procesie 

edukacyjnym. 

Styczeń 2018 r. 
Wychowawcy,  

pedagog 

 

Wskaźniki ewaluacji: 

 

 Wyniki w zewnętrznych pomiarach w zakresie czytania kształtują się na poziomie co 

najmniej 5-7 staninie. 

 Uczniowie systematycznie czytają i rozumieją przeczytany tekst. 

 Uczniowie potrafią pracować z tekstem (tekstem źródłowym, popularnonaukowym, 

zadaniami testowymi). 

 Rodzice rozumieją, jak ważne w procesie edukacji jest czytanie ze zrozumieniem. 

 Uczniowie klas 0-III chętnie korzystają z biblioteki szkolnej i czytają w domu wraz  

z rodzicami. 

 

 

       Zadanie 2. Stosowanie na zajęciach metod aktywizujących i twórczych. 
 

Lp. Planowane działania 
Termin 

realizacji 
Kto realizuje? 

1. 
Wykorzystywanie na zajęciach metody pracy 

w grupach. 
Cały rok Wszyscy nauczyciele 

2. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi. Cały rok Wszyscy nauczyciele 

3. 
Stosowanie w procesie dydaktycznym metody 

projektu. 
Cały rok 

Nauczyciele klasy II G 

prowadzący projekty 

4. 

Włączanie uczniów do samodzielnego 

przygotowywania części zajęć (referaty, 

prezentacje, doświadczenia, pokazy). 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

 

Wskaźniki ewaluacji: 

 

 Uczniowie lubią i potrafią pracować w grupach. 
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 Uczniowie potrafią wyciągać wnioski, posiadają łatwość wypowiedzi, są zaangażowani 

w pracę podczas zajęć. 

 Uczniowie posiadają umiejętność autoprezentacji. 

 Uczniowie potrafią przezwyciężać stres. 

 

        

       Zadanie 3. Osiąganie wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych. 
 

Lp. Planowane działania 
Termin 

realizacji 
Kto realizuje? 

1. 
Prowadzenie dodatkowych zajęć 

przygotowujących do  egzaminu gimnazjalnego. 
Jesień – wiosna Wszyscy nauczyciele 

2. 
Ogólnopolskie badanie umiejętności 

trzecioklasistów. 
Termin ustali OKE 

Dyrektor,  

Wychowawca kl. III 

3. 
Próbny egzamin gimnazjalny – narzędzie 

Wydawnictwo OPERON i inne. 

Zgodnie  

z ustaleniami 

Wydawnictwa 

Dyrektor,                  

nauczyciele uczący 

4. 
Szczegółowa analiza wyników próbnych 

egzaminów. 

Po zaplanowanych 

egzaminach 
Zespół nauczycieli 

 

Wskaźniki ewaluacji: 

 

 Uczniowie osiągają wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych, które kształtują się na 

poziomie co najmniej 5-7 staninie. 

 Uczniowie znają swoje mocne i słabe strony. 

 Absolwenci gimnazjum zostają przyjęci do wybranych przez siebie szkół. 

 

 

Praca wychowawcza szkoły. 
 

1. Podnoszenie kultury osobistej uczniów. 

 

Lp. Planowane działania 
Termin 

realizacji 
Kto realizuje? 

1. 
Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie 

wulgaryzmów ze słownika ucznia.  
Cały rok Wszyscy nauczyciele 

2. 
Przestrzeganie kultury słowa, konsekwentne 

karanie za używanie niecenzuralnych słów. 
Cały rok Wszyscy nauczyciele,  

3. 
Eliminowanie agresji poprzez ścisłą współpracę na 

płaszczyźnie uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic 
Cały rok 

Wszyscy nauczyciele, 

rodzice 

4 
Organizowanie przez Samorząd Uczniowski 

konkursów promujących kulturę osobistą. 

Zgodnie z planem 

pracy SU 
Samorząd Uczniowski 

5. 
Nagradzanie kulturalnego zachowania się na forum 

klasy i szkoły. 
Na koniec półrocza 

Dyrektor, 

wychowawcy klas 
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Wskaźniki ewaluacji: 

 

 Uczniowie zachowują się kulturalnie w różnych sytuacjach. 

 Mniejsza liczba wulgaryzmów wśród uczniów. 

 Mniej uwag negatywnych, wyższe oceny z zachowania. 

 Uczniowie i nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowanie się i przejawy agresji. 

 

 

2. Wdrażanie rodziców do udziału w życiu klas 

 

Lp. Planowane działania 
Termin 

realizacji 
Kto realizuje? 

1. 
Spotkania z rodzicami w celu podejmowania 

wspólnych działań wychowawczych. 
Na bieżąco 

Nauczyciele 

wychowawcy 

2. 
Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym 

klasy. 
Wrzesień 2017 

Nauczyciele 

wychowawcy 

3. 
Angażowanie rodziców w uroczystości szkolne  

i klasowe. 
Cały rok 

Nauczyciele 

wychowawcy, 

Dyrektor,                             

Rada Rodziców 

 

Wskaźniki ewaluacji: 

 Rodzice czują się współgospodarzami działań wychowawczych szkoły. 

 Rodzice są zadowoleni z pracy wychowawczej szkoły. 

 Rodzice są zaangażowani w życie klasy i szkoły. 

 Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w działaniach realizowanych przez szkołę. 

 

 

 

Sfera organizacyjna pracy szkoły. 
 

 

1. Wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt audiowizualny i dostęp do Internetu. 

 

Lp. Planowane działania 
Termin 

realizacji 
Kto realizuje? 

1. 
Zapewnienie w każdej z sal lekcyjnych dostępu do 

Internetu  WIFI 
Do końca 2018 r. 

Dyrektor,                 

nauczyciel informatyki 

2. 
Sukcesywne doposażenie szkoły w tablice 

interaktywne, projektory, komputery 
Cały rok 

Dyrektor,               

nauczyciel informatyki 

3. 
Sukcesywne doposażenie szkoły w sprzęt 

audiowizualny 
Cały rok Dyrektor 
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Wskaźniki ewaluacji: 

 

 Nauczyciele są zadowoleni z wyposażenia szkoły i korzystają z pomocy dydaktycznych. 

 Uczniowie uważają, że lekcje są atrakcyjne. 

 Uczniowie są bardziej aktywni na zajęciach. 

 

 

2. Bieżące informowanie rodziców i środowiska lokalnego o funkcjonowaniu szkoły. 

 

Lp. Planowane działania 
Termin 

realizacji 
Kto realizuje? 

1. 

Prowadzenie tablicy informacyjnej zawierającej 

bieżące wydarzenia z życia szkoły, najważniejsze 

informacje kierowane do rodziców, ofertę 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Cały rok 

Barbara Sarota 

Dyrektor,                     

pedagog 

2. Prowadzenie strony internetowej szkoły. Cały rok 

Dyrektor, Anna 

Biernacka-Procyk,  

Krzysztof Budnik, 

Dorota Maciaś 

3. Wydawanie gazetki szkolnej. Co kwartał 
Zespół redakcyjny 

Danuta Szymańska  

4. 
Informowanie o najważniejszych wydarzeniach  

w życiu szkoły podczas spotkań z rodzicami 

Wrzesień, listopad, 

styczeń, kwiecień 

Dyrektor, 

wychowawcy klas 

 

Wskaźniki ewaluacji: 

 

 Rodzice i uczniowie są na bieżąco informowani o wydarzeniach szkolnych. 

 Szkoła promuje się w środowisku lokalnym. 

 

 
 

Harmonogram zebrań i wywiadówek szkolnych 

w roku szkolnym 2017/2018 
 

1. 29 września  2017 rok  -  Zebranie ogólne: 

 uzgodnienia w sprawie obwiązującego stroju, 

 wybór Rady Rodziców,  

 ogłoszenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

 prezentacja najważniejszych zadań szkoły w bieżącym roku szkolnym (Plan Pracy, 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny), 

 informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

 regulamin wypożyczania podręczników.  

 zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i zasadami oceniania z zajęć 

edukacyjnych i zachowania. 

 omówienie przez wychowawców spraw klasowych (wybór Rad Klasowych). 
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2. Listopad 2017 r.  -  Zebrania klasowe: 

 informacje w sprawie wyników w nauce,  

 sprawy bieżące.  

 

3. Styczeń 2018 r.  -  Zebranie ogólne: 

 informacje w sprawie wyników w nauce,  

 stan przygotowań do egzaminu gimnazjalnego sprawy bieżące,  

 realizacja najważniejszych zadań szkoły w bieżącym roku szkolnym. 

 

4. Kwiecień 2018 r. – Zebrania klasowe:  

 informacje w sprawie wyników w nauce, 

 przypomnienie rodzicom procedur egzaminacyjnych. 

 

5.   Maj/Czerwiec 2017 r. –  Zebranie ogólne i zebrania klasowe:  

 informacja w sprawie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych,  

 stan realizacji zadań szkoły,  

 sprawy bieżące. 

 

 

 

 

Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych  

dla Szkoły Podstawowej w Przydonicy   

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Lp. Data Uroczystość Odpowiedzialny 

1. 04 wrzesień 2017 r. Inauguracja roku szkolnego 

Dyrektor, 

Alicja Próchnicka,  

Dorota Maciaś  

2.  wrzesień 2017 r. 
Wybory opiekuna SU oraz Rady SU 

szkoły podstawowej  

Barbara Sarota,                 

Krzysztof Budnik   

3.  październik 2017 r. Święto Komisji Edukacji Narodowej 

Anna Biernacka-Procyk,  

Barbara Sarota,                     

Dorota Maciaś  

4.  październik 2017 r. 
Porządkowanie cmentarza i złożenie 

kwiatów na mogiłach żołnierskich 

Renata Nosal 

5. listopad 2017 r. Święto Niepodległości 

Danuta Szymańska 

Barbara Sarota,                      

Dorota Maciaś 

6. listopad 2017 r. Zabawa Andrzejkowa 
Wychowawcy klas, 

Samorząd Szkolny 

7. grudzień 2017 r. Wigilia szkolna, Akademia 

Ks. Janusz Szczypka,  

Dorota Maciaś,                    

Krzysztof Budnik,  

Barbara Sarota,                        

Alicja Próchnicka  
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8. 
styczeń 2018 r. 

 

Zabawa choinkowa 

Dzień Babci i Dziadka  

Wychowawcy klas,  

Samorząd Szkolny, 

Wychowawcy klas  OA, OB, 

I, II, III  

9. luty 2018 r. Ferie zimowe 
Wszyscy nauczyciele,  

Wychowawcy klas 

10.  marzec 2018 r. Dzień Kobiet 

Krzysztof  Budnik,                           

Ks. Janusz Szczypka, 

Dyrektor,                                            

Mieczysław Rogalski 

11. marzec 2018 r. Gminny Konkurs BRD 
Dorota Migacz,                                  

Krzysztof  Budnik 

12. kwiecień 2018 r. Egzamin gimnazjalny 
Dorota Migacz 

i członkowie Komisji 

14. kwiecień 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna Wychowawcy klas 

15. maj 2018 r. Święto Konstytucji 3-go Maja 

Danuta Szymańska,                        

Dorota  Maciaś,                                

Renata Nosal 

Anna Majoch 

16.  czerwiec 2018 r. 
Dzień Dziecka 

Święto Rodziny 

Wychowawcy klas OA, OB,  

I, II, III 

17. 22 czerwca 2018 r. Zakończenie zajęć dydaktycznych 
Aneta Hajduk,                                     

Dorota Migacz  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


