
  
PLAN PRACY 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 
im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 

 
 
Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: 
• Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej na rok  szk. 2008/2009 
• Priorytetów Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2008/2009 
• Wniosków z podsumowania pracy w roku szk. 2007/2008  

 
 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 
Zadanie Działania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 
Formy kontroli 

stopnia realizacji Uwagi 
Podnoszenie jakości kształcenia poprzez doskonalenie planowania procesu dydaktycznego. 

 
Organizacja procesu 
kształcenia 
 (w tym kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych i 
uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych) 

 
zaplanowanie procesu kształcenia: 
- plany wynikowe (kontynuacja dla poziomu kl. 
III i VI) 
sporządzanie szczegółowej analizy realizacji 
podstawy programowej w uchwalonym szkolnym 
zestawie programów w formie uzupełnienia do 
wynikowych planów nauczania  
- realizacja programów autorskich.  
- konstruowanie programów indywidualnych dla 
uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
(klasy integracyjne i nauczanie indywidualne) 

 
Dyrektor 
Pedagog specjalny 
Pedagog 
Nauczyciele  

 
Wrzesień  

 
Kontrola 
dokumentacji 
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uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
(klasy integracyjne i nauczanie indywidualne) 
- opracowywanie indywidualnych form i metod 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w oparciu o opinie PPP 

 
Organizacja doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 

 
- sporządzenie planu WDN zgodnie z potrzebami 
szkoły i wnioskami do dalszej pracy z roku szk. 
2008/2009  

 załącznik 1 
- działania w ramach WDN  
- doskonalenie indywidualne 
- szkolenia w ramach prac RP 
- awans zawodowy 

 
p. E. Kicińska 
 
 
wszyscy nauczyciele 
 
 

 
Wrzesień  

 
Kontrola 
dokumentacji 
 
 
Zaświadczenia o 
odbytych 
szkoleniach 

 

 
Doskonalenie skuteczności 
nauczania – wsparcie ucznia 
z trudnościami w nauce 

 
- zajęcia specjalistyczne 
- zespoły  dydaktyczno-wyrównawcze 
- konsultacje nauczyciela z uczniem 
- konsultacje nauczyciela z rodzicami 
- organizowanie pomocy koleŜeńskiej 
- pomoc wychowawców świetlicy 

 
Nauczyciele 
uczący 
 

 
Cały  
rok 

 
Kontrola 
dokumentacji 

 

 
Doskonalenie skuteczności 
nauczania – wsparcie ucznia 
zdolnego 

 
- zajęcia pozalekcyjne - załącznik 2 
- organizowanie konkursów w szkole - załącznik 3 
- udział uczniów w konkursach zewnętrznych - 
załącznik 4 
- przygotowanie uczniów do zdobycia karty 
pływackiej 
- przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy 
- zawody sportowe  - załącznik 5 
- promowanie osiągnięć uczniów w szkole i w 
środowisku 

 
Nauczyciele  
uczący 
 
 
nauczyciele w.f. 
p. B. Sielski 
wszyscy uczący  
komisja promocji 
szkoły i aktualizacji 
strony Internetowej 

 
Cały rok 

 
Kontrola 
dokumentacji 
 
 
Karta pływacka 
uczniów 
 
Publikacje w 
Internecie i prasie 
lokalnej 
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Urozmaicanie form zajęć 
edukacyjnych 

 
- wycieczki programowe   
- warsztaty  
- spektakle artystyczne   wg oferty teatrów, kin lub 
filharmonii 

  
wszyscy nauczyciele 

 
Cały rok 

Sprawozdania 
wychowawców klas 
Kontrola 
dokumentacji 
wycieczek szk. 

 

 
Badanie wyników nauczania 

 
- testy wałbrzyskie kl I 

kl. I 
kl II 
kl. III 
kl IV 
kl.V 

 
 
- wewnętrzny próbny sprawdzian w kl. V 
- wewnętrzny próbny sprawdzian w kl. VI 
- zewnętrzny próbny sprawdzian w kl. VI 
- sprawdzian zewnętrzny w kl. VI 
 
Klasy V – badanie stopnia realizacji programu 
nauczania z j. polskiego w kl. IV. 
Klasy VI -  badanie stopnia realizacji podstawy 
programowej – na przedmiotach: matematyka i 
przyroda.  

 
p. E. Mrowiec 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor Szkoły 
Nauczyciele uczący 
 

  
IX 2008 
maj 2009 
maj 2009 
maj 2009 
maj 2009 
maj 2009 
 
 
03.04.2009 
listopad 08 
luty 09 
02.04.08 

 
indywidualne  
raporty uczniów 
przygotowane przez 
IBK Wałbrzych 
raporty ogólne 
przygotowane w 
szkole 

 

 
Analiza wyników 
sprawdzianów  

 
- tworzenie raportów  
- przedstawienie analiza wniosków na RP 
- przedstawienie wyników uczniom i Rodzicom 
- wykorzystanie wniosków w doskonaleniu 
kształcenia 
 
 

 
p. G. Malina 
p. M. Sobczyk 
komisja  do 
opracowywania 
raportów ze 
sprawdzianów i 
badań ankietowych 

 
do 1 
miesiąca 
po 
odbytym 
mierzeniu 

 
Raporty i ich 
prezentacja na RP 
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Doskonalenie jakości  
kształcenia poprzez pracę 
biblioteki szkolnej 

 
- zadania dydaktyczne biblioteki - załącznik 6 

 
Bibliotekarka 
 
 

 
Cały rok 

 
Sprawozdanie z 
działalności 
biblioteki 

 

 
Doskonalenie jakości  
kształcenia poprzez 
współpracę  z instytucjami, 
organizacjami i  
stowarzyszeniami i szkołami 

 
- Poradnie psychologiczno -  pedagogiczna 
- MOK 
- Biblioteka Miejska 
- Orka – klub pływacki 
- Świetlica socjoterapeutyczna 
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -
Wychowawczy bł. Karolina 
 

 
Dyrektor Szkoły 
wychowawcy 
Psycholog, 
Pedagog szkolny, 
Pedagog specjalny,  
Nauczyciele w.f. 
 

 
Cały rok 

 
Sprawozdania 
wychowawców 
Zaświadczenia, 
dyplomy, 
podziękowania 
Dokumentacja 
pedagogów i 
psychologa 

 

 
Wykorzystanie i 
uzupełnianie bazy 
dydaktycznej szkoły, w tym 
pracowni komputerowych i 
Internetu 

 
- opracowywanie programów i projektów dla 
rozszerzenia bazy dydaktycznej lub pozyskiwania 
funduszy na ten cel. 
(programy unijne, powiatowe, miejskie, festyn 
rodzinny, sponsorzy itp.) 
- opracowanie planów zajęć pod kątem  
efektywnego wykorzystanie pracowni 
komputerowych, biblioteki, świetlicy, sali 
gimnastycznej. 
 - doskonalenie organizacji zajęć w „nowych” 
pracowniach (komputerowej, logopedycznej, do 
zajęć metodą Montessori i metodą SI  
- korzystanie z Internetu w czasie zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
przeciwdziałania naduŜyć powstałym w związku z 
rozwojem i uŜytkowaniem technologii 
informacyjnych i multimedialnych. 

 
Wszyscy 
nauczyciele wg 
moŜliwości 
 
 
 
 
 
 
 
p. M. Grzyb 
p. E. Kaczmarczyk 
 wszyscy 
nauczyciele 

 
Cały rok 

 
dokumentacja 
programów 
 
 
 
analiza wpisów do 
zeszytów organizacji 
zajęć w pracowniach 
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PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ 
Zadanie Działania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 
Formy kontroli 

stopnia realizacji Uwagi 
Kształtowanie pozytywnych 
 postaw społecznych i 
wysokiego poziomu kultury 
osobistej (w tym kształtowanie  
właściwego stosunku do osób 
niepełnosprawnych)   

- konstruowanie i wdraŜanie programów 
wychowawczych klas  spójnych z szkolnym 
programem wychowawczym,  szkolnym programem 
profilaktyki i  innymi dokumentami szkoły 
- konsultacje wychowawców klas z koordynatorem 
do spraw bezpieczeństwa w zakresie planowania 
działań wychowawczych 
- zapoznanie uczniów z regulaminami 
obowiązującymi w szkole, statutem szkoły, WSO  
- zapoznanie uczniów i rodziców oraz  wdraŜanie 
nowego punktowego systemu oceniania zachowania 
- realizacja i ewaluacja szkolnego programu 
wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki 
- realizacja programu pracy świetlicy 
- organizowanie warsztatów edukacyjno- 
profilaktycznych. 

dyrekcja szkoły 
Wychowawcy klas 
 
 
 
 
Koordynator ds. 
bezpieczeństwa 
Wszyscy uczący 
 
 
 
 
Pedagog, psycholog 

Wrzesień 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 

Wpisy w 
dziennikach 
lekcyjnych 
Dokumentacja 
wychowawców 
klas 
dokumentacja 
spotkań z 
Rodzicami 
 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa. 
Zwalczanie przejawów  
zachowań niepoŜądanych i 
agresji oraz wandalizmu 
uczniów, kształtowanie 
postaw jednoznacznie 
potępiających przestępczość. 

- wdraŜanie programu  „Bezpieczna i przyjazna 
Szkoła” – podejmowanie działań 
przeciwdziałających agresji i przemocy w szkole. 
- konsekwentne stosowanie punktowego systemu 
oceniania zachowania 
- udział szkoły w programie społecznym „Szkoła 
bez przemocy” 
- realizacja programów wychowawców klas 
- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne ucznia z 
problemami wychowawczymi oraz jego rodziców    
- stosowanie statutowo określonych kar wobec 
uczniów łamiących zasady i regulaminy 
obowiązujące w szkole 

Dyrekcja szkoły 
Pedagog 
 
Psycholog 
p. A. Buchała 
 
Wychowawcy 
 
Wszyscy uczący 
 
Koordynator ds. 
społeczeństwa. 

Cały rok Dokumentacja 
wychowawców 
klas 
Ewaluacja WSO 
zachowania 
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obowiązujące w szkole 
- organizowanie działań alternatywnych (zajęcia 
pozalekcyjne, świetlica, projekty, debaty)  

Wychowanie patriotyczne i 
obywatelskie 

- Uroczystości szkolne 
- Święto szkoły 
- Święta Narodowe – Akademie,  lekcje 
wychowawcze, wystrój szkoły. 
- Kształtowanie szacunku do symboli narodowych i 
Hymnu Narodowego 
- organizowanie wycieczek i innych zajęć 
rozbudzających dumę narodową i dostarczających 
wiedzy o chlubnych kartach naszej historii  
- wskazywanie wzorców osobowych wśród postaci 
historycznych i osób współczesnych. 

Wszyscy uczący 
 
Wychowawcy klas 

Cały rok 
zgodnie z 
harmono
gramem 
imprez 

Wpisy w 
dziennikach 
lekcyjnych 
 
Monitoring 
uroczystości 
szkolnych 
 
 
Dokumentacja 
wycieczek 
szkolnych 

 

Jubileusz Szkoły zorganizowanie obchodów 70-lecia szkoły  
- zajęcia edukacyjne związane z historią szkoły i 
regionu 
- wystrój szkoły 
- spotkania z absolwentami i nauczycielami naszej 
szkoły 
- uroczysta akademia i program artystyczny dla 
przyjaciół szkoły i społeczności lokalnej  

Dyrekcja Szkoły 
wszyscy nauczyciele 
 

Cały rok 
szkolny 
 
 
 
 
Maj 2009 

  

Tradycje i obrzędy – edukacja 
regionalna 

- realizacja programów wychowawców klas- święta 
klasowe 
- realizacja ścieŜki edukacyjnej 
-organizacja Szkolnego Dnia Regionu 

Wychowawcy klas 
 
Nauczyciel historii 
p. B. Smuda 

Cały rok Kontrola 
dokumentacji 
 
monitoring 

 

Wychowanie prorodzinne - realizacja programów wychowawców klas 
- program zajęć WDś - załącznik 8 

Wychowawcy klas 
p. G. Drzyzga 

Cały rok Kontrola 
dokumentacji 

 
Współpraca z Rodzicami - zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły,  

regulaminami  szkoły ze szczególnym 
uwzględnieniem nowego systemu oceniania 
zachowania 

Wychowawcy klas 
 
 

Wrzesień 
 
 

Kontrola 
dokumentacji 
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zachowania 
- przekazywanie informacji o działaniach 
koordynatora ds. bezpieczeństwa 
- zawarcie kontraktu z Rodzicami 
-  wybory do Rady Rodziców   
- współpraca z Radą Rodziców 
- wspieranie rodziców w ich działaniach 
wychowawczych 
- włączanie rodziców do działań wychowawczych 
szkoły 
  (festyn rodzinny, wycieczki, zawody sportowe)  

Koordynator ds. 
bezpieczeństwa 
 
 
 
 
 
 
Wszyscy 
nauczyciele i 
wychowawcy 

Listopad 
2008 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
Raport z badania 

Współpraca z instytucjami 
wspierającymi szkołę w 
działaniach wychowawczych z 
uwzględnieniem 
integracyjnego charakteru 
naszej placówki 

- współpraca z MOK 
- współpraca z PCPR 
- świetlica socjoterapeutyczna 
- Lędzińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i ich Rodzin  
- Warsztaty  Terapii Zajęciowej 
- Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-
Wychowawczy – Bł. Karolina  
- Policjant - dzielnicowy 
- Kuratorzy sądowi 
- Sąd Rodzinny 
- StraŜ Miejska  

 
Pedagodzy 
Psycholog 
Wychowawcy 
Dyrekcja 
Koordynator ds. 
bezpieczeństwa 
 

 
 
 
Cały rok 

   
 
 
Sprawozdania 
Podziękowania 
Publikacje w 
prasie lokalnej 

 

Demokracja w szkole 
– obowiązki i prawa ucznia 

i Rodzica 
– Rada Rodziców 
– Samorząd Szkolny 

- realizacja programów wychowawców klas 
- działalność statutowa Rady Rodziców 
- działalność Samorządu Szkolnego -  załącznik 9 

Dyrekcja Szkoły 
Wychowawcy 
Opiekun Samorządu 
Rada Rodziców 

 
Cały rok 

Kontrola 
dokumentacji 

 

Wychowanie Komunikacyjne - realizacja programu  w tym zdobywanie Karty 
Rowerowej 
- współpraca z policja szkolenie o ruchu drogowym 
dla kl. I 

p. K. Kupczyk 
 
wychowawcy klas I 

Kwiecień 
2009 
wrzesień 
2008 

Uzyskanie karty 
rowerowej 
Wpisy w 
dzienniku 
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Zdrowa i bezpieczna szkoła - diagnozowanie stanu bezpieczeństwa w szkole – 
monitoring  
- diagnozowanie stanu bezpieczeństwa i 
zapewniania bezpiecznych warunków pobytu 
dziecka w szkole (w tym ze szczególnie dziecka 
niepełnosprawnego) 
- promowanie bezpieczeństwa wśród dzieci 
- przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły 
- przeprowadzenie szkolenia uczniów w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy 
-  kształtowanie zdrowego stylu Ŝycia oraz 
uświadamianie odpowiedzialności za własne 
bezpieczeństwo i zdrowie 
- zachęcanie do aktywności ruchowej poprzez 
działalność UKS, SKS, testy sprawności itp. 
- korygowanie wad postawy – gimnastyka 
korekcyjna i rewalidacja ruchowa oraz stała kontrola  
nawyków uczniów 
- dbałość o właściwą kondycję psychiczną uczniów, 
przeciwdziałanie niedostosowaniom społecznym, 
walka ze stresem i mobbingiem w grupie 
- profilaktyka uzaleŜnień 
- rozwijanie wraŜliwości na  degradację środowiska 
i kształtowanie proekologicznych nawyków (akcje 
ekologiczne, konkursy, wycieczki ekologiczne, 
całoroczna zbiórka makulatury) 

Dyrekcja szkoły 
Wszyscy uczący 
 
 
wychowawcy klas 
 
Dyrekcja szkoły 
p. B. Sielski 
 
koordynator ds. 
bezpieczeństwa 
wychowawcy klas 
 
 
nauczyciele w. f. 
 
p. E. Kaczmarczyk 
 
 
pedagodzy, 
psycholog 
wychowawcy klas 
pielęgniarka 
p. Cz. Łukaszek 
wych. klas 

Cały rok 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
Cały rok 

Dokumentacja 
 
 
 
Raport z 
diagnozy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdania 
prowadzących 
 
 
 
 
Sprawozdania 
prowadzących 
 
 

 

Akcje charytatywne  - stałe akcje wg harmonogramu  -  załącznik 10 
 
- podejmowanie nowych inicjatyw wg potrzeb 
szkoły 

Wychowawcy klas 
 
 
 

grudzień 
styczeń 
cały rok 
wg 
potrzeb 

Sprawozdania 
Podziękowania 
Notatki w prasie 
lokalnej i w 
gazetce szkolnej 

 

Imprezy w szkole  Według  harmonogramu imprez - załącznik 11 Dyrekcja szkoły Cały rok Sprawozdania  
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Wszyscy 
nauczyciele 

podziękowania 
notatki w prasie 
lokalnej i w 
gazetce szkolnej, 
dyplomy 

PLAN PRACY OPIEKUŃCZEJ 
Zadanie Działania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 
Formy kontroli 

stopnia realizacji Uwagi 
Bezpieczeństwo dziecka - podjęcie działań organizacyjnych mających na celu 

zapewnienie właściwej opieki uczniom szkoły: 
- przypomnienie i przestrzeganie regulaminów sali 
gimnastycznej, pracowni komputerowych, 
regulaminu szkoły, wycieczek, regulaminu dyŜurów 
nauczycielskich. 
- zawieranie kontraktów z uczniami 

Dyrektor szkoły 
opiekunowie pracowni 
i sali gimnastycznej 
 
Wychowawcy klas 

Wrzesień 
 
 
Cały rok 

Kontrola 
dokumentacji  
monitoring 

 

Kontrola obowiązku 
szkolnego 

Procedura administracyjna Dyrektor szkoły  Kontrola 
dokumentacji 

 
Opieka zdrowotna - realizacja planu pracy higienistki szkolnej  

- realizacja planów wychowawców klas 
- przeprowadzenie komputerowych badań wad 
postawy 

Higienistka szkolna 
Wychowawcy klas 
 

Cały rok Kontrola 
dokumentacji 
monitoring 

 

Zajęcia opiekuńcze -praca świetlicy szkolnej według planu pracy 
-praca biblioteki szkolnej według planu pracy 

p. I. Brzozowska 
p. A. Madeja 

Cały rok Kontrola 
dokumentacji 
monitoring 
Sprawozdania 
dyplomy 
podziękowania 

 

Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna dziecku i 
rodzinie 

- diagnozowanie potrzeb emocjonalnych i działania 
wspierające adekwatne do wyników diagnozy 
- współpraca z wychowawcami 

Pedagog szkolny  
p. G. Drzyzga 
pedagog specjalny  

 
 
Cały rok 

 
Kontrola 
dokumentacji  
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-dokonywanie analizy i oceny sytuacji 
wychowawczej w szkole 
- profilaktyka agresji 
- monitorowanie stanu prawnej opieki nad 
dzieckiem w przypadku wyjazdu rodziców za 
granice. 
-wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych 
nauczycieli 
- działania na rzecz organizowania opieki i pomocy 
materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 
sytuacji Ŝyciowej 

p. M. Grzyb 
psycholog 
p. T. Biegańska 
wychowawcy klas 
 

 
monitoring 

Pomoc materialna - diagnoza potrzeb materialnych uczniów 
- współpraca z instytucjami organizującymi pomoc 
społeczna w zakresie przyznawania stypendiów 
socjalnych, wyprawek szkolnych, finansowania 
posiłków , dofinansowania do wyjazdów szkolnych 
- pozyskiwanie sponsorów dla wsparcia 
materialnego uczniów nie objętych pomocą 
materialną w ramach MOPS (pomoc doraźna) 
- współpraca przy organizowaniu wyjazdów 
wakacyjnych przez PZKS 

Pedagog szkolny  
p. G. Drzyzga 
pedagog specjalny  
p. M. Grzyb 
psycholog 
p. T. Biegańska 
wychowawcy klas 
 

 
 
Cały rok 

Kontrola 
dokumentacji  
 
monitoring 

 

 
 


