
Plan pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. Stanisława Wyspiańskiego 

w Suchorabie

na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze

zm.),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie

świadectw,  dyplomów państwowych  i  innych  druków  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1700

ze zm.),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie

sposobu prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji

przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  rodzajów  tej

dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze

zm.),

Plan opracowany został na podstawie:

1. Podstawowe  kierunki  realizacji  polityki  oświatowej  państwa  na  rok  szkolny

2021/2022.

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

3. Koncepcja pracy szkoły

4.   Wnioski, zalecenia i propozycje działań wychowawczo-dydaktycznych szkoły z narad

       organizowanych przez kuratora oświaty i organu prowadzącego.

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady

Pedagogicznej nr 3/2021/2022 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Zarządzanie i organizacja

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom
Dyrekcja szkoły Do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły Rada pedagogiczna Do końca sierpnia



Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników 

i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku 

szkolnym 2020/2021

Dyrektor szkoły Do końca sierpnia

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych 

i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: 

statut, regulaminy, procedury

Dyrektor szkoły Do końca sierpnia

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu 

doskonalenia zawodowego
Dyrektor szkoły Do końca sierpnia

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Do 15 września

Opracowanie programu profilaktyczno-

-wychowawczego szkoły

Rada pedagogiczna i rada

rodziców
Do końca września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły Dyrektor szkoły Do końca kwietnia

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych

stopni awansu zawodowego

Dyrektor szkoły, 

opiekunowie staży
Cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Zespół ds. Promocji 

Szkoły
Cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I Dyrekcja szkoły marzec–maj

Nauczanie

Zadania
Osoba

odpowiedzialna
Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej
Wszyscy 

nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych
Przewodniczący 

zespołów

Cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu 

rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów

Wszyscy 

nauczyciele

Cały rok szkolny

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,

m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych 

wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-profilaktycznego

Wszyscy 

nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych Nauczyciele Cały rok szkolny



Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy 

nauczyciele

pedagog szkolny, 

psycholog

Cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania
Dyrektor  szkoły, 

nauczyciele

Według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania
Wszyscy 

nauczyciele

Cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za 

uzyskane oceny

Wszyscy 

nauczyciele

Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania 

uczniów przez nauczycieli

Dyrektor szkoły Cały rok szkolny

Obserwacje lekcji – kształcenie rozwijające 

kreatywność i innowacyjność uczniów 
Dyrektor szkoły

Według 

harmonogramu

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli 

obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania

Wszyscy 

nauczyciele
Cały rok szkolny

Wychowanie

Zadania
Osoba

odpowiedzialna
Termin realizacji

Integracja zespołów klasowych Wychowawcy klas Wrzesień

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego

szkoły

Wszyscy 

nauczyciele
Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów
Wszyscy 

nauczyciele
Cały rok

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole w tym 

w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów sieci 

Wszyscy 

nauczyciele
Cały rok

Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych oraz 

wycieczek

Wszyscy 

nauczyciele
Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, 

z pedagogiem szkolnym, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi w tym w zakresie 

realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego 

Wychowawcy klas Cały rok

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Wychowawcy klas Cały rok



Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok

Edukacja czytelnicza
Nauczyciele 

bibliotekarz
Cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły Wychowawcy klas Cały rok

Zadania opiekuńcze

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej Wszyscy nauczyciele Cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dyrektor, nauczyciele, 

pedagog szkolny, 

psycholog

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci 

potrzebujących takiej opieki

Wychowawcy klas, 

opiekunowie świetlicy
Cały rok

Organizacja opieki wychowawczej dla uczniów 

będących w trudnej sytuacji życiowej
Wychowawcy klas Cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole Dyrektor Cały rok


