
PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

W CIESZANOWIE  

ROK SZKOLNY 2021/2022 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PŁK BRONISŁAWY WYSŁOUCHOWEJ Z SZABATOWSKICH, 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE  

 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2021/2022. 

 Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022. 

 Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Cieszanowie. 

 Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok 

szkolny 2020/2021 w przedszkolu i szkole - wnioski dyrektora ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 oraz wnioski nauczycieli  

z analizy pracy za poprzedni rok szkolny. 

Organizacja szkoły i przedszkola 

Zadania Odpowiedzialni  Termin  

Przydział obowiązków służbowych 

wszystkim pracownikom 

Dyrektor, wicedyrektorzy Do końca 

sierpnia 

Powołanie zespołów 

samokształceniowych 

·     Sporządzenie harmonogramu spotkań 

zespołów samokształceniowych,  

·     Organizowanie lekcji koleżeńskich 

Dyrektor  

  

Przewodniczący zespołów 

  

Do końca 

sierpnia 

Do końca 

września 

Cały rok 

Wdrażanie i realizacja podstawy 

programowej 

Nauczyciele Cały rok 

Aktualizacja dokumentów placówki  

i dostosowanie ich do obowiązującego 

prawa. 

Dyrektor, zespoły 

zadaniowe 

Do końca 

października 

Aktualizacja wewnętrznych procedur 

bezpieczeństwa w okresie pandemii 

Covid-19 na terenie szkoły i przedszkola. 

Dyrektor Do końca 

sierpnia 
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: 

·       Organizowanie zajęć dodatkowych dla 

dzieci z trudnościami, dzieci zdolnych, 

niedostosowanych społecznie 

zdiagnozowanych przez PPP w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. 

·       Dla uczniów posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego 

tworzenie indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych na 

posiedzeniu zespołu do spraw pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

·       Spotkania zespołu do spraw pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Pedagog, psycholog, lider 

zespołu ds. pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, logopeda, 

nauczyciele 

  

  

  

  

  

 

Cały rok 

Wg potrzeb 

  

  

  

  

  

 

Opracowanie i przedstawienie planu 

nadzoru pedagogicznego 

Dyrektor  Do 15.IX.2021 

 Pełnienie nadzoru pedagogicznego ze 

szczególnym uwzględnieniem realizacji 

podstawy programowej kształcenia 

ogólnego. 

Dyrektor, wicedyrektorzy Cały rok 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu 

doskonalenia zawodowego. Zdobywanie 

nowych umiejętności oraz wzbogacanie 

warsztatu pracy poprzez udział  

w konferencjach, szkoleniach, 

warsztatach. 

Dyrektor, wicedyrektorzy 

 

IX 2021 

Wg kalendarza 

szkoleń 

Umożliwienie nauczycielom zdobywania 

kolejnych stopni awansu zawodowego. 

Dyrektor, wicedyrektorzy Cały rok 

Opracowanie arkusza organizacji szkoły  

i przedszkola. 

Dyrektor Do końca 

kwietnia 

Przygotowanie i organizacja przebiegu 

egzaminu ósmoklasisty. 

Dyrektor, wicedyrektor Wg 

harmonogramu 

ogłoszonego 

przez dyr. CKE 
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Udostępnienie rodzicom na stronie 

internetowej, w bibliotece szkolnej 

informacji na temat programu 

wychowawczo- profilaktycznego szkoły, 

statutu i zawartych w nim zapisów.   

Dyrektor, administrator 

strony, bibliotekarze 

Cały rok 

Pedagogizacja rodziców prowadzona przez 

pedagoga, psychologa, wychowawcę 

poprzez opracowane materiały 

przekazywane rodzicom na stronach szkoły 

i dziennik elektroniczny. Tematy 

pedagogizacji: Role 

wychowawcze rodziców, 

uświadomienie rodzicom ich roli  

i ważności w poszczególnych etapach 

rozwojowych dziecka. 

zapoznanie rodziców z zagrożeniami, 

wynikającymi z preferowania skrajnych 

postaw wychowawczych, 

uwrażliwienie na potrzeby psychiczne 

dziecka. 

Pedagog, psycholog, 

wychowawca klasy 

Cały rok wg 

potrzeb 

Organizacja wirtualnego Dnia Otwartego 

dla Rodziców Przedszkolaków. 

Nauczyciele edukacji 

przedszkolnej, nauczyciele 

świetlicy, nauczyciele 

przedmiotowi  

 

III 2022 

Modyfikacja strony internetowej placówki Administrator strony Cały rok wg 

potrzeb 

Opieka nad Facebookiem Administrator strony Cały rok 

Pozyskiwanie środków na poprawę 

infrastruktury i wyposażenie pomieszczeń 

przedszkolnych i szkolnych. 

Dyrektor Cały rok 

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy i nauki, ze szczególnym 

uwzględnieniem zaleceń MZ, GIS oraz 

MEiN dotyczących pandemii COVID-19. 

Dyrektor  Cały rok 
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Organizowanie oraz udział  w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych  

i zawodach sportowych. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Kształcenie 

Zadania Odpowiedzialni  Termin  

Podnoszenie efektywności kształcenia 

poprzez: 

· prowadzenie obserwacji pedagogicznej 

dzieci przedszkolnych, 

. monitorowanie osiągnięć uczniów; 

przestrzeganie w ocenianiu zasad 

jawności, częstotliwości i rytmiczności; 

jawności kryteriów, różnorodności, 

różnicowania wymagań 

· stosowanie oceniania kształtującego, 

które mobilizująco działa na ucznia  

i daje lepszy obraz umiejętności dzieci 

ich rodzicom 

· diagnozowanie wiadomości  

i umiejętności 

· analizowanie wyników sprawdzianów, 

badania wyników oraz 

wykorzystywanie wniosków do 

podniesienia jakości pracy szkoły. 

Nauczyciele Cały rok 

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia 

oraz wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego wszystkim uczniom  

z uwzględnieniem zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

Dyrekcja, nauczyciele, 

pedagog, psycholog, 

logopeda 

Cały rok 

Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania 

społecznego. Wychowanie do wrażliwości 

na prawdę i dobro. 

Nauczyciele Cały rok 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych 

uczniów, w tym bezpieczne, celowe  

i efektywne wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych  

w realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. 

Nauczyciele Cały rok 
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Wykorzystanie w procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. 

·      Wdrażanie uczniów do pracy zdalnej na 

aplikacji Microsoft Teams. 

 

Nauczyciele informatyki, 

wszyscy nauczyciele 

  

Cały rok 

Wzmocnienie roli biblioteki szkolnej  

we wspomaganiu rozwoju ucznia- 

wzbogacanie księgozbioru; 

Prowadzenie działań motywujących 

uczniów do większego zainteresowania 

czytelnictwem: 

·       Realizacja innowacji i projektów 

multimedialnych. 

 

Bibliotekarze 

Nauczyciele klas 0-III, 

świetlica, biblioteka 

  

Cały rok 

  

  

   

  

Odkrywanie, rozwijanie  

i wykorzystywanie zainteresowań  

i uzdolnień uczniów przez 

indywidualizowanie stawianych im zadań 

oraz przygotowanie do udziału  

w konkursach, zawodach sportowych. 

Wychowawcy i nauczyciele Cały rok 

Opracowanie harmonogramu imprez 

konkursów szkolnych i międzyszkolnych  

i podanie tego harmonogramu do 

publicznej wiadomości.    

Dyrektor, wicedyrektorzy X.2021 

Inspirowanie uczniów do twórczości 

własnej, umożliwienie prezentacji efektów 

tej twórczości poprzez prezentacje na Fb  

i stronie internetowej. 

Nauczyciele Cały rok 

Realizacja projektów i innowacji 

pedagogicznych. 

Chętni nauczyciele Cały rok 

Praca z uczniem mającym trudności 

wychowawcze i dydaktyczne: 

·       Prowadzenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-

społeczne. 

  Nauczyciele 

  

  

Psycholog 

Cały rok 
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Prowadzenie porad i konsultacji 

psychologicznych. 

·       Dokonywanie stałej kontroli nad 

realizacją obowiązku szkolnego w celu 

zmniejszenia ilości uczniów 

wagarujących; 

·       Systematyczna współpraca z kuratorami 

sądowymi uczniów naszej szkoły; 

·       Pedagogizacja rodziców w celu 

przygotowania ich do pomocy dziecku 

zarówno w sferze dydaktycznej, jak  

i opiekuńczo-wychowawczej i zdrowotnej        

·       Organizowanie spotkań zespołu 

wychowawców. 

·        

Wychowawcy, pedagog 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Zadania opiekuńczo-wychowawcze 

Zadania Odpowiedzialni  Termin  

Realizowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktyki uzależnień 

oraz  właściwej organizacji zajęć 

edukacyjnych: wychowanie do życia  

w rodzinie.   

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Tworzenie sytuacji edukacyjnych 

kształtujących u dzieci i uczniów 

postawy obywatelskie i patriotyczne  

w oparciu o muzykę i literaturę. 

Wprowadzanie dziecka w świat 

uniwersalnych wartości. 

Dyrektor, nauczyciele 

przedszkola  

Cały rok 

Szczegółowy 

opis działań 

przedszkolnych  

w załączeniu  

Wychowanie do wrażliwości na prawdę  

i dobro poprzez szerzenie idei 

wolontariatu. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Prowadzenie doradztwa zawodowego  

i konsultacji dotyczących dalszego 

kształcenia. 

Wychowawcy klas 0-VIII, 

pedagog, psycholog 

Cały rok 

Promocja zdrowego stylu życia- 

podnoszenie poziomu świadomości  

w zakresie podejmowania aktywności 

Nauczyciele 

  

Cały rok 
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fizycznej i zdrowego odżywiania: 

·     Realizacja programów:  

„Warzywa i owoce w szkole”  

„Szklanka mleka” 

„Trzymaj formę”  

„Bieg po zdrowie” 

„Czyste powietrze wokół nas” 

 

Nauczyciele wf 

  

  

  

 Cały rok 

  

Organizacja pracy opiekuńczo-

wychowawczej w świetlicy szkolnej. 

Wychowawcy świetlicy Cały rok 

Edukacja patriotyczna, regionalna  

i europejska. Wychowanie do wartości, 

m.in. rzeczywiste i wirtualne wycieczki 

edukacyjne, przedsięwzięcia o charakte- 

rze rocznicowym i patriotycznym 

realizowane stacjonarnie i on-line  

(w zależności od sytuacji epidemicznej): 

- kultywowanie tradycji przedszkolnych, 

szkolnych, rodzinnych i świątecznych; 

- pielęgnowanie ważnych rocznic  

i wydarzeń historycznych w formie 

uroczystości przedszkolnych i szkolnych; 

-okazywanie szacunku wobec symboli 

narodowych; 

-dbanie o odświętny strój w czasie 

ważnych uroczystości oraz świąt 

narodowych.        

Nauczyciele 

 

Cały rok 

Kultywowanie lokalnych tradycji  

„Małej ojczyzny” 

Nauczyciele Na bieżąco 

Czynne uczestnictwo w zorganizowa- 

nych formach edukacji ekologicznej. 

Rozwijanie postawy odpowiedzialności 

za środowisko naturalne. 

Nauczyciele nauk 

przyrodniczych, wychowawcy 

Cały rok 

Wdrażanie dzieci i uczniów do 

podejmowania działań i udziału  

w akcjach charytatywnych i innych dla 

środowiska (WOŚP, schroniska, pomoc 

Katecheci, pedagog, chętni 

nauczyciele 

Cały rok 
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potrzebującym – zbiórki i kwesty) 

Organizacja Dnia Praw Dziecka Pedagog, psycholog, 

logopeda, opiekun SU 

XII 2021 

Podjęcie działań promujących 

pozytywne wzorce zachowań - 

kontynuowanie pracy szkolnego koła 

wolontariatu.  

Opiekunowie szkolnego koła 

wolontariatu 

Cały rok 

Wspieranie rozwoju dziecka. Otoczenie 

opieką uczniów klas I-VIII oraz dzieci  

przedszkolnych, adekwatnie do 

bieżących potrzeb. 

Dyrekcja, nauczyciele Cały rok 

Wspólna praca nad bezpieczeństwem 

dzieci ze szczególnym uwzględnieniem 

przeciwdziałania wszelkim przejawom 

agresji, wandalizmu i wulgaryzmom: 

pogadanki, prezentacje. 

Realizatorzy programu 

profilaktyki -  dyrekcja, 

nauczyciele 

 

Cały rok 

 

 

Kształtowanie nawyków dbałości  

o własne i cudze bezpieczeństwo, 

wdrażanie do przestrzegania 

podstawowych zasad higieny osobistej, 

wpajanie zasad właściwego odżywiania 

się oraz dbałości o zdrowie psychiczne  

i fizyczne. 

Dyrekcja, nauczyciele 

przedszkola 

Cały rok  

Szczegółowy 

opis działań 

przedszkolnych  

w załączeniu  

Kontynuowanie realizacji programu 

„Bezpieczeństwo w sieci” Organizacja 

Dnia Bezpiecznego Internetu 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciele informatyki 

II 2022 

Realizacja innowacji  

„SP! Serce i Pomoc” 

Dyrektor, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

Cały rok 
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Szkoła i przedszkole w środowisku 

Zadania Odpowiedzialni  Termin  

Współpraca z Radą Rodziców Dyrekcja i nauczyciele Cały rok 

Zachęcanie i motywowanie rodziców do 

systematycznej współpracy ze szkołą  

i przedszkolem: 

·       zachęcanie do systematycznego udziału 

w spotkaniach z wychowawcą (on-line, 

e-dziennik); 

·       zwiększenie zainteresowania rodziców 

podejmowanymi przez szkołę 

działaniami w zakresie realizacji 

programu wychowawczo- 

profilaktycznego; 

·       stwarzanie możliwości wychodzenia  

z inicjatywami dotyczącymi życia szkoły 

i jej działania (ankiety); 

·       mobilizowanie rodziców do 

dopilnowania dzieci, aby uczestniczyły 

w zajęciach dodatkowych; 

·       reedukacja rodziców-przeszkolenie 

rodziców do korzystania z pełnej opcji 

aplikacji Teams i innych platform 

zdalnego nauczania. 

 

Dyrekcja, nauczyciele 

  

  

  

  

  

  

  

  

Nauczyciele informatyki 

Cały rok 

  

  

  

  

  

  

  

  

Do końca X 

2021 

Współpraca z instytucjami, 

stowarzyszeniami i organizacjami 

wspomagającymi szkołę i przedszkole,  

a działającymi w środowisku. 

Nauczyciele Cały rok 

Promowanie placówki i jej efektów 

nauczania w środowisku, m.in. poprzez 

aktualizowanie strony internetowej 

zespołu, publikacje w prasie, mediach. 

Koordynatorzy strony 

internetowe i Facebooka 

Cały rok 

Roczny plan pracy szkoły jest skorelowany z: 

1. Kalendarzem roku szkolnego. 

2. Kalendarzem uroczystości i imprez szkolnych. 

 

Niniejszy plan pracy szkoły został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Cieszanowie, w dniu 14 września 2021 r. Uchwałą Nr 13/2021/2022. 

Dyrektor: 


