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PLAN PRACY  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Sienkiewicza 

w Myśliszewicach 

Cele pracy w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

 

I. Wspomaganie rozwoju osobowego uczniów, rozwijanie samodzielności, 

kreatywności i innowacyjności. 

II. Wychowanie do wartości i kształtowanie  patriotycznych postaw uczniów. 

III. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych 

i cyfrowych uczniów. 

IV. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 
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I. Cel pracy:  Wspomaganie rozwoju osobowego uczniów, rozwijanie 

samodzielności, kreatywności i innowacyjności. 
 

Zadania 
szczegółowe 

Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji 

Udział uczniów w 
realizacji zadań 
szkoły. 
Wdrażanie do 
samorządności 

Wybór uczniów do 
samorządów  
klasowych i 
samorządu 
uczniowskiego 

Wychowawcy, 
opiekun SU 

Wrzesień 2019 

Aktywna praca 
uczniów  w 
samorządzie 
szkolnym i 
samorządach 
klasowych. 

Wychowawcy, 
opiekun SU 

Rok szkolny 
2019/2020 

Współorganizowanie  
i organizowanie  
imprez klasowych 
oraz uroczystości i 
akcji szkolnych.  

Wychowawcy, 
opiekun SU,  

Rok szkolny 
2019/2020 
Wg planu pracy SU 

Aktualizacja danych 
zamieszczanych na 
szkolnej    tablicy 
Samorządu 
Uczniowskiego 

Opiekun SU, 
samorząd szkolny 

Rok szkolny 
2019/2020 

Praca uczniów w 
ramach Działalności 
Szkolnego 
Wolontariatu 

Opiekunowie 
wolontariatu 

Rok szkolny 
2019/2020 

Przygotowanie 
dzieci i młodzieży 
do trafnego wyboru 
zawodu i drogi 
dalszego kształcenia 

Organizacja  zajęć  
z doradztwa 
zawodowego. 

Dyrektor szkoły, 
Marzena Krakowiak 

Rok szkolny 
2019/2020 

Organizacja spotkań  
i wycieczek 
prozawodowych. 

Marzena Krakowiak 
wychowawcy 

Rok szkolny 
2019/2020 

Lekcje tematyczne, 
projekcje filmów  
(w ramach godzin  
z wychowawcą ) 

Wychowawcy Rok szkolny 
2019/2020 

Uczniowie chętnie 
czytają książki  
i doceniają 
wartości, które one 
niosą. 

Uzupełnienie 
księgozbioru 
biblioteki szkolnej. 

Dyrektor szkoły, 
Anna Grabowska 

Rok szkolny 
2019/2020 

„Dzień  pluszowego 
misia” 

Anna Grabowska I okres 2019/2020 

Konkurs czytelniczy Anna Grabowska I okres 2019/2020 
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dla klas I- III. 

Pasowanie na 
czytelnika. 

Anna Grabowska II okres 2019/2020 

Realizowanie 
projektów 
czytelniczych we 
wszystkich klasach. 

Anna Grabowska, 
poloniści 

Rok szkolny 
2019/2020 

Akcja – cała Polska 
czyta Sienkiewicza 

Anna Grabowska, 
poloniści 

Maj 2020 

Warsztaty 
dziennikarskie  

Agnieszka Panek, 
Justyna Kozłowska 

Maj 2020 

Wyjazd do biblioteki 
w Radomiu  

Justyna Kozłowska II okres 2019/2020 

Uczniowie 
podejmują  trud  
kreatywnego 
myślenia  podczas 
rozwiązywania 
problemów. 

Zorganizowanie kół 
zainteresowań. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Rok szkolny 
2019/2020 

Udział uczniów w 
szkolnych, 
międzyszkolnych , 
gminnych, 
ogólnopolskich i 
międzynarodowych  
konkursach 
przedmiotowych  

Nauczyciele Rok szkolny 
2019/2020 

Święto liczby  π.  Matematycy Marzec 2020 

Promocja talentów i 
sukcesów uczniów na 
stronie internetowej 
szkoły, apelach, 
uroczystościach. 

Dyrektor, 
informatycy 

Rok szkolny 
2019/2020 

Uczniowie rozwijają 
swoje 
zainteresowania 
poprzez kontakt z 
kulturą i sztuką. 

Wyjścia do teatru, 
kina 

Nauczyciele języka 
polskiego, 
wychowawcy. 

Rok szkolny 
2019/2020 w 
zależności od 
repertuaru. 

Lekcje muzealne, 
wystawy 

Wychowawcy Rok szkolny 
2019/2020 

Zorganizowanie 
koncertu kolęd  
i pastorałek  

Aldona Dzik Grudzień 2019/ 
Styczeń 2020 

Zorganizowanie 
wystawy 
fotograficznej              
„ Podróże w 
obiektywie” 

Monika Czyżyk,  
Sylwia Moskwa 

Maj 2020 

Udział  uczniów  
w tematycznych 
konkursach 
zorganizowanych  

Nauczyciele 
plastyki, muzyki, 
języka polskiego, 
historii, 

Rok szkolny 
2019/2020 
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w szkole i przez inne 
organizacje. 

wychowawcy 

Realizacja innowacji 
pedagogicznych z 
języka polskiego 

Justyna Kozłowska, 
Agnieszka Panek. 

Rok szkolny  
2019/2020 

Uczniowie są 
aktywni fizycznie. 

Akcja „ Polska biega” Nauczyciele, policja Maj 2020 

Prowadzenie zajęć 
SKS 

Beata 
Mazurkiewicz, 
Agata Zimnicka 

Rok szkolny 
2019/2020 

Udział uczniów w 
Mikołajkowym 
Turnieju Piłki Nożnej 

Beata 
Mazurkiewicz, 
Agata Zimnicka 

Grudzień 2019 

Europejski Tydzień 
Sportu 

Beata 
Mazurkiewicz, 
Daniel Sobania, 
Agata Zimnicka 

Wrzesień 2019 

Udział uczniów w 
Gminnych Zawodach 
Piłki Siatkowej 

Beata 
Mazurkiewicz, 
Agata Zimnicka 

Styczeń 2020 

Udział uczniów w 
Gminnych Zawodach 
Tenisa Stołowego 

Beata 
Mazurkiewicz, 
Agata Zimnicka 

Luty 2020 

Udział uczniów w 
Gminnych Zawodach 
Piłki  Nożnej 

Beata 
Mazurkiewicz, 
Agata Zimnicka 

Marzec 2020 

Nauka powszechnego 
pływania dla klas 1-3 

Nauczyciele 
wychowawcy 

Wrzesień 2019 / 
czerwiec 2020 
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II. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw 

uczniów. 
 

Zadania 
szczegółowe 

Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji 

Uczniowie mają 
poczucie 
przynależności do 
społeczności 
szkolnej. 

Organizowanie 
wspólnych wyjść i 
imprez klasowych. 

wychowawcy Cały rok 

Organizowanie  
szkolnych imprez 
okolicznościowych 

Wychowawcy, SU Cały rok 

Uroczystości szkolne  
 

Wszyscy pracownicy 
szkoły 

Wg kalendarza 
uroczystości 

Uczniowie znają 
swojego patrona 

Propagowanie 
programów i audycji 
związanych z 
Henrykiem 
Sienkiewiczem 

Wychowawcy, 
nauczyciele języka 
polskiego 

Wg możliwości 

Zorganizowanie 
obchodów „ Dnia 
Patrona Szkoły” 
 

Nauczyciele języka 
polskiego 

Maj 2020 

Wycieczka uczniów 
do Oblęgorka. 

Nauczyciele języka 
polskiego, 
wychowawcy. 

II okres 2019/2020 

Uczniowie mają 
poczucie 
przynależności do 
Narodu Polskiego 

Kształtowanie 
właściwego stosunku 
do barw 
narodowych, godła i 
hymnu narodowego. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok 

Zapoznanie uczniów 
z najważniejszymi 
wydarzeniami 
historycznymi  
regionu i Polski 

Nauczyciele historii, 
języka polskiego i 
wychowawcy. 

Cały rok 

Udział uczniów w 
uroczystościach 
zorganizowanych na 
terenie gminy 
Jedlnia Letnisko  

Nauczyciele historii, 
języka polskiego i 
wychowawcy. 

Wg kalendarza 
uroczystości 

Zorganizowanie 
szkolnych  
uroczystości z okazji: 
- Dnia Papieskiego; 
- 11 Listopada 
- Konstytucji 3 Maja 

Ks. Przemysław 
Żmuda, Greta 
Gutkowska, 
poloniści 

Rok szkolny  
2019/2020 
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Zorganizowanie 
konkursu pieśni 
patriotycznych 

Aldona Dzik, 
nauczyciele zespołu 
humanistycznego 

Listopad 2019 

Zorganizowanie  
akcji na terenie 
szkoły narodowe 
czytanie-    
„Przedwiośnie” S. 
Żeromskiego. 

Nauczyciele języka 
polskiego 

Wrzesień 2019 

Udział  uczniów w 
tematycznych 
konkursach 
historycznych 
organizowanych 
przez szkołę i inne 
placówki oświatowe. 

Nauczyciele zespołu  
humanistycznego 

Rok szkolny 
2019/2020 

Zorganizowanie 
tematycznych wyjść i 
wycieczek (muzeum, 
kino, teatr) 
 
 

Wszyscy 
nauczyciele 

Rok szkolny 
2019/2020 

Promowanie 
zachowań 
pozytywnych 

Uczenie samooceny 
własnego 
zachowania oraz 
oceny zachowania 
kolegów. 

Wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, 
nauczyciele 

Rok szkolny 
2019/2020 

Kształtowanie 
kultury osobistej. 

Wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, 
nauczyciele 

Rok szkolny 
2019/2020 

Rozwijanie 
właściwych postaw 
wobec osób 
niepełnosprawnych 

Wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, 
nauczyciele 

Rok szkolny 
2019/2020 

Uczenie zachowań 
asertywnych. 

Wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, 
nauczyciele 

Rok szkolny 
2019/2020 

Angażowanie do 
pracy na rzecz 
innych. 

Wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, 
nauczyciele, 
opiekunowie 
wolontariatu. 

Rok szkolny 
2019/2020 
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III. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji  

kluczowych i cyfrowych uczniów. 
 

Zadanie 
szczegółowe 

Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji 

Stworzenie uczniom 
optymalnych 
warunków rozwoju 
intelektualnego 

Realizacja programów 
nauczania zgodnych z 
podstawą 
programową 
kształcenia ogólnego. 

Nauczyciele 
przedmiotów 

Rok szkolny 
2019/2020 

Sprawowanie 
nadzoru 
pedagogicznego przez 
dyrekcję szkoły. 

Dyrektor szkoły Zgodnie z planem 
nadzoru 
pedagogicznego 

Współpraca szkoły z 
poradnią 
psychologiczno – 
pedagogiczną -
realizacja zaleceń. 
Wprowadzenie 
skutecznych form 
pomocy 
psychologicznej i 
pedagogicznej 
udzielanej uczniom 
naszej szkoły i analiza 
skuteczności działań. 

Dyrektor szkoły 
psycholog 
szkolny, pedagog 
szkolny, 
wychowawcy, 
nauczyciele 

Rok szkolny 
2019/2020 

Doskonalenie 
warsztatu nauczyciela 
poprzez udział w 
kursach, warsztatach, 
konferencjach, 
samodzielnym 
kształceniu 

Wszyscy 
nauczyciele, lider 
WDN 

Rok szkolny 
2019/2020 

Zapoznanie uczniów i 
rodziców z 
Systemami Oceniania 
z przedmiotów, 
Statutem szkoły, 
obowiązującymi 
regulaminami oraz  
udostępnienie 
powyższych  
dokumentów na 

Wszyscy 
nauczyciele 

Wrzesień 2019 
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stronie szkoły. 

Ścisła współpraca z 
rodzicami uczniów, 
analizowanie 
postępów 
dydaktycznych 
podczas dyżurów 
nauczycieli, zebrań i 
indywidualnych 
spotkań 

Wszyscy 
nauczyciele 

Rok 2019/2020 

Efektywne 
wykorzystanie czasu 
uczenia (zastępstwa, 
kalendarz imprez, dni 
wolne od zajęć 
dydaktyczno – 
wychowawczych). 

Dyrektor szkoły Wrzesień 2019 

Uczniowie osiągają 
lepsze wyniki w 
nauce 

Dostosowywanie 
metod i form pracy. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Rok szkolny 
2019/2020 

Stosowanie oceniania 
kształtującego. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Rok szkolny 
2019/2020 

Systematyczne 
ocenianie i 
analizowanie 
postępów w nauce. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Rok szkolny 
2019/2020 

Przeprowadzenie 
diagnoz w klasie 4 i 7 

Nauczyciele 
matematyki, 
języka polskiego i 
języka 
angielskiego 

wrzesień 2020 

Przeprowadzenie 
próbnego egzaminu 
ósmoklasisty dla klasy 
8. 

Dyrektor, zespół 
ds. egzaminów 

Grudzień 2019 

Przeprowadzenie 
próbnego egzaminu 
ósmoklasisty dla klasy 
7. 

Dyrektor, zespół 
ds. egzaminów 

Maj 2020 

Popularyzowanie  
wiedzy i zachęcanie 
do jej stałego 
poszerzania poprzez 
wykonywanie 
tematycznych 
gazetek szkolnych, 
udział w konkursach. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Rok szkolny 
2019/2020 

Wyjazd  na  obóz Renata Czerwiec 2020 
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językowy Nowakowska - 
Bębenek 

Wzbogacenie bazy 
dydaktycznej w 
zakresie 
umożliwiającym 
stosowanie 
nowatorskich metod 
nauczania 

Dyrektor szkoły Rok szkolny 
2019/2020 

Rozwijanie 
kompetencji 
cyfrowych uczniów. 

Wykorzystywanie 
multimediów i 
narzędzi TIK na 
wszystkich lekcjach 

Wszyscy 
nauczyciele 

Rok szkolny 
2019/2020 

Wykorzystywanie 
pracowni 
komputerowych i 
Multimedialnego 
Centrum Informacji 
do organizacji 
różnorodnych zajęć 
terapeutycznych, 
rozwijających, 
wyrównawczych i 
innych. 

Nauczyciele  Rok szkolny 
2019/2020 

Stworzenie przez 
uczniów 
multimedialnych 
pomocy 
dydaktycznych 

Nauczyciele Rok szkolny 
2019/2020 

Odpowiedzialne 
korzystanie z mediów 
społecznościowych – 
bezpieczeństwo w 
Internecie. 

Nauczyciele Rok szkolny 
2019/2020 

Sukcesywne 
doposażanie szkoły w 
multimedia, 
programy 
edukacyjne. 

Dyrektor szkoły Rok szkolny 
2019/2020 
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IV. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

 
Zadanie 
szczegółowe 

Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji 

Kreowanie 
pozytywnego 
obrazu szkoły. 

Systematyczne 
odnawianie  i 
doposażanie  
pomieszczeń 
szkolnych. 

Dyrektor szkoły Rok szkolny 
2019/2020 

Dbanie o estetykę 
pomieszczeń szkoły i 
otoczenia. 

Wszyscy pracownicy 
szkoły, SU 

Rok szkolny 
2019/2020 

Eksponowanie prac 
uczniów w salach i na 
korytarzach. 

Nauczyciele Rok szkolny 
2019/2020 

Systematyczne 
aktualizowanie 
strony internetowej 
szkoły i szkolnego 
Facebooka. 

Informatycy, 
nauczyciele 

Rok szkolny 
2019/2020 

Prowadzenie Kroniki 
Szkolnej 

Anna Grabowska Rok szkolny 
2019/2020 

Otwarcie szkoły 
na środowisko 
lokalne 

Organizowanie 
imprez szkolnych dla 
społeczności lokalnej   

Nauczyciele Rok szkolny 
2019/2020 

Współpraca z 
rodzicami przy 
organizacji imprez 
klasowych i 
szkolnych. 

Nauczyciele Rok szkolny 
2019/2020 

Zorganizowanie 
festynu rodzinnego  

 Dyrektor, chętni 
nauczyciele, rodzice 

Czerwiec 2020 

Organizacja Dnia 
Otwartego. 

nauczyciele Luty/ marzec 2020 

Reprezentowanie 
naszej szkoły na 
uroczystościach 
organizowanych 
przez inne placówki 
w gminie, powiecie. 

Wybrani nauczyciele Rok szkolny 
2019/2020 

Organizowanie 
konkursów 
międzyszkolnych 

Wybrani nauczyciele Rok szkolny 
2019/2020 

 

 


