
ROCZNY  PLAN  PRACY  

na podstawie przyjętej koncepcji pracy szkoły 

2014/2015 

 

Podstawa prawna: 

1. UoSO z dnia 07 września 1991 r.  (DzU z 2004 r Nr 256, poz.2572 z późn. zmianami). 

2. Rozporządzenie MEN z 07 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U 2009  r Nr 168, poz.1324) 

3. Rozporządzenie MEN z 10 maja 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U z 2013 roku, poz.560) 

 

 

1. JAKOŚĆ I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

1.Doskonalenie pracy własnej nauczyciela na poziomie lekcji: 

„ja i moja lekcja” moje działania sprzyjają procesowi: 

-uczenia się,  

-uczniowie uczą się od siebie nawzajem, 

Doskonalenie pracy na poziomie zespołu klasowego:   

-  realizowanie podczas lekcji strategii w pracy z klasą 

wypracowanych przez zespół klasowy nauczycieli. 

Doskonalenie  na poziomie szkoły: 

- podejmowane działania przyczyniają się  do poprawienia  

jakości i efektów  kształcenia  

 

 

 

Monitorowanie skuteczności podjętych działań  na wszystkich 

Praca ciągła 

 

 

 

Dwa razy w półroczu 

spotkania zespołów 

klasowych 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdorazowo kopia 

protokołu zespołu 

klasowego do 

dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 



poziomach- autorefleksja: 

- skuteczność i trafność doboru metod nauczania,  

- skuteczność i trafność podejmowanych działań w zespole 

klasowych, 

- skuteczność i trafność podejmowanych działań na poziomie 

szkoły zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego 2014/15 

 

 

Przygotowanie i zgłoszenie innowacji pedagogicznej dla 

zespołu klasowego w klasie I i IV szkoły podstawowej                        

oraz w klasie I ab gimnazjum. 

 

Udział w różnych formach doskonalenia (co najmniej jeden raz 

w roku w formie zewnętrznej). 

 

 

 

Śródroczna i roczna 

rada analityczna 

 

 

Luty 2015 

 

 

 

2014/15 

 

 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

Wychowawcy klas, zespół 

nauczycieli uczących, 

dyrektor szkoły. 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przygotowanie uczniów do konkursów: 

-co najmniej raz w roku każdy nauczyciel korzysta                                 

z zewnętrznej oferty konkursów, 

-co najmniej raz w roku każdy nauczyciel przygotuje konkurs 

przedmiotowy o zasięgu klasowym oraz szkolnym. 

 

Praca ciągła 

2014/15 

Wszyscy nauczyciele 

Zastępca dyrektora szkoły 

 

 

3. Praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w nauce 

na zajęciach dodatkowych ( dydaktyczno- wyrównawcze, 

rozwijające uzdolnienia, zajęcia przedmiotowe, koła 

zainteresowań, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, 

logopedyczne, gimnastyka korekcyjna). 

 

Praca ciągła 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Specjaliści  

 

 

4. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów poprzez 

przeprowadzenie diagnozy, testów sprawdzających                              

z poszczególnych przedmiotów, zaplanowanych przez 

Praca ciągła 

 

Nauczyciele  

Dyrektor  

 

Plan dydaktyczny 

nauczyciela,  

plan pracy zespołu 



nauczyciela  oraz zespół klasowy nauczycieli. (diagnoza 

wstępna i roczna) – monitorowanie. 

 

klasowego  

5.Diagnozowanie dzieci 5/6 letnich, prowadzenie obserwacji 

wszystkich dzieci w przedszkolu, podejmowanie działań 

stymulujących rozwój. 

Praca ciągła 

X/XI 

III/IV 

 

Nauczyciele przedszkola  

6. Badanie osiągnięć edukacyjnych : 

-Klasa VI SP (nowa formuła), Gimnazjum kl. III poprzez 

udział w próbnych sprawdzianach/egzaminach zewnętrznych.  

 

Wg harmonogramu 

OKE 

 

 

Zespół klasowy nauczycieli 

uczących w klasie VI sp 

oraz III ab 

Dyrektor  

 

 

7. Realizacja Planu Nadzoru Pedagogicznego. 

 

Praca ciągła Dyrektor  

 

 

 

2. „UCZEŃ ZAUWAŻONY I DOCENIONY” -  SUKCES MOTYWUJE DO DZIAŁANIA, DAJE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI  

Sposoby realizacji 

 

Termin Odpowiedzialni Uwagi 

1.  Wdrażanie programu innowacyjnego „Uczeń zauważony                   

i doceniony” – monitorowanie  

 

Praca ciągła 

 

Pedagog   

Wychowawca klasy wraz z 

zespołem nauczycieli 

uczących. 

Wszyscy  pracownicy 

Rodzice  

Pielęgniarka  szkolna. 

 

 

2. Konkurs na „Super klasę”. 

Monitorowanie przez Samorząd Uczniowski: 

- noszenia kamizelek i elementów odblaskowych (minimum 3 

razy w półroczu), 

- estetyki i wystroju pracowni (minimum 3 razy w półroczu), 

Praca  ciągła Opiekunowie  SU 

Wychowawcy  

 

Plan pracy SU 



- kącik biblioteczny w każdej pracowni. 

- % udział uczniów w organizowanych w szkole 

uroczystościach, 

- osiągnięcie sukcesu zgodnie z wyznaczonym celem klasy 

„Mapa sukcesu”(śródroczna, roczna), 

- wzrost  średniej klasy (śródroczna i roczna), 

- zaangażowanie uczniów w realizację zadań wynikających                                      

z planu pracy SU  ( np. konkursy tematyczne, bitwa na głosy, 

pokaz tańca itp.). 

3. Prezentacja talentów uczniowskich na forum:                        

- uroczystości szkolne, 

-imprezy środowiskowe/gminne, 

-uroczystości parafialne. 

Wg  harmonogramu 

imprez i uroczystości 

Pedagog   

Wychowawcy    

Nauczyciele  

 

 

 

4.Prezentowanie osiągnięć szkoły w mediach, na stronie 

internetowej szkoły, na forum szkoły, kronika szkoły, podczas 

spotkań    z rodzicami. 

 

 

Okolicznościowa  gazetka szkolna – „Nasz głos”  

 

Praca  ciągła 

 

 

 

 

Raz w półroczu 

Wychowawcy  

Nauczyciele zgodnie z 

przydziałem obowiązków. 

 

 

Bibliotekarz 

 

 

Plan pracy szkolnej 

biblioteki 

5. Udział uczniów w konkursach/ zawodach sportowych.  

 

Wg  harmonogramu  

konkursów/ zawodach 

sportowych 

 

Nauczyciele   

poszczególnych  

przedmiot 

zastępca dyrektora szkoły 

 

 

 

3. ZDROWY STYL ŻYCIA. EKOLOGIA 

Sposoby realizacji 

 

Termin Odpowiedzialni Uwagi 



1. Promocja zdrowej żywności zgodnie z planami na dany rok 

szkolny. 

Praca na wszystkich etapach edukacyjnych. 

Praca ciągła 

 

Pedagog   

Wychowawcy  klas 

Pielęgniarka  szkolna 

 

Plany pracy 

wychowawczej 

2. Realizacja Programu Profilaktyki. 

3. Realizacja programów prozdrowotnych we współpracy                   

z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym                        

w Koninie 

0 etap 

Moje Dziecko idzie do szkoły. 

Czyste powietrze wokół nas. 

I etap 

Nie pal przy mnie proszę. 

II etap i III etap 

Znajdź właściwe rozwiązanie  (V i VI , I ab, II ab, III ab). 

Trzymaj formę (V i VI , I ab, II ab, III ab). 

III etap 

Projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy. 

 

Praca ciągła 

 

Pedagog   

Wychowawcy  klas 

Wszyscy  pracownicy 

Rodzice  

Pielęgniarka  szkolna 

 

Plany pracy 

wychowawczej 

4. Dzień sportu. Wg  harmonogramu Nauczyciele   

Wychowania   

fizycznego 

 

 

5. Promowanie gminnych rodzinnych imprez sportowych (np. 

rajdy piesze, rowerowe, nordic walking).  

 

Wg oferty  Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

wychowania   

fizycznego,  

religii 

 

 

6. Sprzątanie Świata. 

Dbanie i porządkowanie terenów wokół szkoły wskazanych                 

w punkcie 7 / Udział w akcji organizowanej w gminie. 

Wrzesień  

 

Wychowawcy 

Nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych  

Plan SU 



 

7. Dzień Ziemi -podjęcie działań związanych                                         

z porządkowaniem terenów wokół szkoły. 

 

- porządkowanie placu zabaw oddziały przedszkolne, 

- ogródki przyrodnicze przy placu zabaw klasy 0 i I etapu 

edukacyjnego, 

- porządkowanie i zagospodarowanie terenu przed wejściem do 

przedszkola II etap edukacyjny, 

- porządkowanie ogródka Papieża Jana Pawła II, terenu klasy I 

ab gimnazjum, 

- porządkowanie   małego boiska i terenu wokół boiska (w tym 

malowanie ławek) II ab, 

- porządkowanie   dużego boiska i terenu wokół boiska (w tym 

malowanie ławek) III ab. 

 

Od lutego do kwietnia 

 

Wychowawcy na 

wszystkich etapach 

 

Plan pracy 

wychowawczej. 

 

8. Wzbogacanie doświadczeń dzieci w bezpośrednich 

kontaktach z przyrodą. 

Zagospodarowanie ogródków przyrodniczych przy placu 

zabaw – 0 i  I etap edukacyjny. 

Kącik przyrody w każdej klasie – 0 i I etap edukacyjny. 

Kącik przyrody, roślin, doświadczeń  w klasie biologicznej, 

przyrodniczej II i III etap edukacyjny. 

Dbanie i porządkowanie terenów wokół szkoły wskazanych w 

punkcie wyżej. 

 

Praca ciągła  

 

Nauczyciele przedszkola 

Nauczyciele klas I-III 

Nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych. 

Wychowawcy klas. 

Pracownicy szkoły. 

 

Plan pracy 

wychowawczej 

9. Poszerzanie świadomości ekologicznej. 

 

 Dzień Ziemi  - Happening ekologiczny zadania przygotowane 

przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. 

 

Selektywna zbiórka odpadów – konkurs SU. 

kwiecień Nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych 

SU 

 

 



10. Stworzenie warunków do kształtowania sprawności 

ruchowej oraz zapobieganie wadom postawy dzieci 

najmłodszych. 

Organizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej w oddziałach 

przedszkolnych. 

Praca ciągła 

 

Dyrektor  

Nauczyciele przedszkola 

Nauczyciel gimnastyki 

korekcyjnej 

 

 

11. Zapewnienie możliwości eliminowania wad i zaburzeń 

mowy dzieci   najmłodszych. 

Organizacja zajęć logopedycznych w oddziałach 

przedszkolnych i klasach I etapu. 

Praca ciągła 

 

Dyrektor 

Logopeda 

Nauczyciele przedszkola 

 

 

12. Zapewnienie dzieciom i pracownikom zdrowych                 

i bezpiecznych warunków życia.  

- wykonywanie napraw zgłoszonych dyrektorowi szkoły. 

- utwardzenie nawierzchni  małego boiska szkolnego 

- modernizacja szkolnej biblioteki 

Praca ciągła 

 

 

II półrocze 

 

Dyrektor 

Pracownicy szkoły 

 

 

13. Prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia 

świadomości prozdrowotnej dzieci, rodziców oraz 

pracowników: 

- organizacja spotkań klasowych  z udziałem rodziców 

(minimum raz w roku szkolnym), 

- kiermasz zdrowej żywności zorganizowany przynajmniej raz 

w roku. 

Praca ciągła 

 

Dyrektor 

Nauczyciele 

Pielęgniarka 

Pedagog 

 

SU 

 

Plan pracy 

wychowawczej 

 

 

 

Plan pracy SU 

14.Podejmowanie działań adaptacyjnych w przedszkolu i klasie 

pierwszej: 

-motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań 

sprzyjających integrowaniu się z rówieśnikami. 

-motywowanie otoczenia społecznego, szkolnego, 

przedszkolnego do współpracy na rzecz adaptacji 

nowoprzyjętych uczniów. 

- regulowanie przerw dostosowanie do potrzeb pracy ucznia, 

- organizacja wspólnych śniadań w klasie I, 

- organizacja spożywania posiłków w oddziałach 

przedszkolnych  np.„szwedzki stół”. 

Praca ciągła Nauczyciele przedszkola 

Nauczyciele w klasie 

pierwszej 

Wychowawcy klas I,II,III 

etapu 

Pracownicy szkoły 

Plan pracy 

wychowawczej. 



 

4.ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM   

                                                                        BADANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY 

Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 

1. Aktualizacja dokumentacji szkoły zgodnie z aktualnymi  

przepisami oświatowymi. 

 

2014-2017 

 

Dyrektor 

Zespół ds. Statutu 

 

2. Badanie jakości pracy szkoły 2014-2017. 

 

2014-2017 

 

Dyrektor 

 

 

3. Realizacja Nadzoru Pedagogicznego. 

 

Na  bieżąco Dyrektor  

 

 

4. Raport z ewaluacji wewnętrznej. 

 

2014-2017 

 

Dyrektor  

Zespół ds. ewaluacji 

 

5. Wyniki EWD. 2014/15 Dyrektor  

Zespół do EWD 

 

 

7. BEZPIECZEŃSTWO. OPIEKA. WYCHOWANIE.  

Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 

7. Ankietowanie dotyczące bezpieczeństwa w szkole. 

 

Wg  potrzeb  

 

Pedagog   

2. Realizacja Programu Wychowawczego. Praca ciągła 

 

Pedagog   

Wychowawcy  klas 

Wszyscy  pracownicy 

Rodzice  

 

 

2. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych  Według  planów  Wychowawcy  klas Plan pracy 



agresji i jej skutkom w życiu codziennym. 

 

wychowawczych  

i potrzeb 

 

 wychowawczej 

7. Działalność prewencyjna (spotkania z pedagogiem, 

policją,  

strażą gminną). 

 

Praca  ciągła Wychowawcy  klas 

Pedagog  

 

Plan pracy 

wychowawczej 

4. Apele porządkowe. Wg  potrzeb 

 

Dyrektor   

5. Opieka starszych uczniów nad młodszymi. 

- pomoc koleżeńska w szkolnej świetlicy  w odrabianiu pracy 

domowej, 

 

 

Praca  ciągła Wychowawcy  klas 

Pedagog  

Wychowawcy świetlicy 

 

Plan pracy świetlicy 

6. Wdrażanie do noszenia kamizelek odblaskowych przez 

dzieci z  przedszkola oraz uczniów I i II etapu edukacyjnego. 

Wdrażanie do noszenia odblasków przez uczniów III etapu.  

Praca  ciągła Wychowawcy  klas 

Pedagog  

Wszyscy  pracownicy 

 

Plan pracy 

wychowawczej 

7. Przestrzeganie ustawiania się przed klasą po dzwonku, 

porządkowanie toreb/plecaków na korytarzu.  

Umożliwienie uczniom klas  szczególnie I etapu edukacyjnego 

pozostawienia przyborów szkolnych w szafkach na korytarzu. 

Praca  ciągła Wychowawcy  klas 

Pedagog  

Wszyscy  pracownicy 

 

 

 

6. KRZYMÓW MOJA „MAŁA OJCZYZNA” 

Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 

1. Włączanie się w obchody  

uroczystości gminnych/parafialnych: 

- święta narodowe związane z rocznicami 11 listopada, 3 Maja, 

- dożynki gminno -parafialne 

 

Wg harmonogramu 

uroczystości  

Opiekunowie SU 

N-l historii 

Bibliotekarz 

 

 



2. Promowanie ludzi zasłużonych dla regionu: 

- spotkania z ciekawymi ludźmi (np. artyści lokalni, działacze  

społeczni, pisarze, radni wsi Krzymów). 

 

Co najmniej raz w roku 

na II i III etapie 

edukacyjnym. 

Wychowawcy  klas 

Pedagog  

Bibliotekarz 

 

Plan pracy 

wychowawczej. 

biblioteki 

3.Śladami przeszłości: porządkowanie i opieka Grobu 

Nieznanego Żołnierza, odwiedzanie mogiły w Turach.  

Udział pocztów sztandarowych w gminnych obchodach 

uroczystości 11 listopada i 3 Maja. 

 

Szczególnie w okresie 

Wszystkich Świętych, 

11 Listopada 

Praca  ciągła 

SU 

N- le religii 

Wychowawcy klas 

Bibliotekarz 

 

Plan pracy SU                          

i biblioteki 

4. Organizacja zajęć terenowych i  wycieczek krajoznawczych 

po najbliższej okolicy .  

III etap: 

Pradolina Warszawsko Berlińska (klasy pierwsze), 

Złota Góra  (klasy trzecie). 

II etap: 

Poznawanie ekosystemów (łąk, pól, lasów), obserwacja rzeki, 

obserwacje meteorologiczne, astronomiczne,  praca z mapą. 

0 i I etap: 

Poznawanie najbliższej przyrody wokół szkoły, wyjazdy do 

parku. 

Pielęgnowanie wyznaczonych terenów zielonych wokół szkoły 

przez zespoły klasowe. 

Wycieczki krajoznawcze  na wszystkich etapach. 

III etap  

– Warszawa Muzeum Powstania Warszawskiego, 

-  Bieszczady , 

- Afrykarium 

II etap 

- Warszawa Centrum  Nauki Kopernik 

- Wrocław ZOO 

I etap 

- Fabryka bombek, 

Praca  ciągła Praca  ciągła 

N-le geografii 

Wychowawcy klas 

Plan pracy 

wychowawczej 



 

 

 

5.Poszerzanie i wzbogacanie doświadczeń poprzez udział                       

w zajęciach w zakładach pracy, w spotkaniach  

z przedstawicielami różnych zawodów oraz stwarzanie 

warunków do badania i eksploracji rzeczywistości  

w najbliższym otoczeniu – III etap edukacyjny (przynajmniej 

raz w roku). 

Zgodnie  z planami na  

dany rok szkolny 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele przedmiotów 

Plan pracy 

wychowawczej 

6. Przygotowania do obchodów 100- lecia oświaty                                   

w Krzymowie: 

-co najmniej raz w roku na każdym etapie zorganizować 

zajęcia dotyczące historii szkoły, 

-gromadzić stare zdjęcia i pamiątki pod katem przygotowania 

wystawy (kserokopie, skanowane materiały), 

-spisywać wspomnienia najstarszych pokoleń (np. w formie 

pracy konkursowej),  

-przygotować pamiątkowy film/prezentację o szkole. 

Zgromadzona dokumentacja przekazana  do szkolnej biblioteki 

– krótki film/prezentacja z prowadzonych działań 

zaprezentowana „Maj miesiącem patronów” – włączenie 

środowiska lokalnego, rodziców do przygotowań  związanych 

z rocznicą.  

Praca  ciągła  2014-

2017 

 

Dyrektor   

N- le przedmiotów 

humanistycznych, historii, 

religii. 

Wychowawcy  klas. 

N-le informatyki 

Bibliotekarz  

Plan pracy 

wychowawczej 

Plan pracy biblioteki 

 

7. ZS W KRZYMOWIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 

1.Organizowanie imprez/zajęć otwartych: 

- Choinka  

- Jasełka  

- Dzień babci i dziadka 

Zgodnie  z planami na  

dany rok szkolny 

 

Dyrektor   

Nauczyciele     

 

Wychowawcy   

 



- Dzień Matki  

- Gminna Olimpiada Przedszkolaka  

- „Maj miesiącem Patronów” 

- Gimnazjada   

- Dzień Papieski 

 

 

Nauczyciele  przedszkola 

 

2. Aktualizowanie strony Internetowej.   

 

Na bieżąco 

 

Nauczyciele  Informatyki 

N-le I-III 

N-le przedszkola  

 

 

3. Współpraca z lokalnymi mediami.    Na bieżąco Dyrektor   

Nauczyciele     

 

 

4. Prezentacje dorobku szkoły poprzez uświetnianie 

uroczystości na szczeblu szkolnym, gminnym, parafialnym. 

  

Praca ciągła 

 

Dyrektor   

Nauczyciele     

Wychowawcy   

 

5. Udział uczniów w konkursach.  

 

Wg  harmonogramu  

konkursów 

 

Nauczyciele   

poszczególnych  

przedmiotów 

zastępca dyrektora szkoły 

 

6. Przedstawienie rodzicom osiągnięć szkoły podczas zebrań. 

 

Na  bieżąco 

 

Dyrektor  

Wychowawcy  

 

 

7. Współpraca z absolwentami, ich udział w życiu szkoły. Na  bieżąco  

 

Dyrektor   

Nauczyciele   

 

Plan pracy 

wychowawczej 

 

8. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI I INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI PRACĘ SZKOŁY 

Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 



1. Na terenie gminy Krzymów (GOPS, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Organ 

prowadzący, Gminna Biblioteka Publiczna, Parafia, Gminny 

Dom Kultury, Straż Gminna, Straż Pożarna, Policja, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie na Rzecz  Rozwoju Sportu, 

Rekreacji, Turystyki i Ochrony Środowiska –Platan, Skład 

opału-  Piekarski). 

 

Na  bieżąco Dyrektor 

Nauczyciele  

Pedagog 

 

 

 

2. Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Ślesinie, Sąd 

Rejonowy w  Koninie 

 III wydział  Rodzinny i Nieletnich – Zespól Kuratorskiej 

Służby Sądowej, Państwowy Inspektor Sanitarny w Koninie – 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Powiatowe 

Centrum Pomocy w Rodzinie. 

 

Praca ciągła 

 

Dyrektor 

Nauczyciele  

Pedagog 

 

3. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Centrum  

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.  

 

Praca  ciągła Dyrektor  

Nauczyciele  

 

 

 

4. Szkoła Podstawowa w Paprotni, Zespół Szkół w Brzeźnie, 

Szkoła Podstawowa w Szczepidle, Borowo, Smolnik, Głodno.  

Praca  ciągła Dyrektor  

Nauczyciele  

 

 

 

 

9. TECHNOLOGIA INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNA NA LEKCJACH  I ZAJĘCIACH DODATKOWYCH 

Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 

1. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii  

informacyjno – komunikacyjnej. 

 

Na  bieżąco Nauczyciele przedmiotów 

 

 

2.Możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu Na  bieżąco Nauczyciele informatyki   



multimedialnego na terenie szkoły. Bibliotekarz  

Nauczyciele 

Dyrektor  

 

 

10. SAMODZIELNOŚĆ, SAMORZĄDNOŚĆ I AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW 

Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 

1. Działalność SU, sklepiku. 

Dyskoteki organizowane pod hasłem np. „Lata 80- te” 

„Fantastyczne fryzury itp. 

Zgodnie  z planami na  

dany rok szkolny 

 

Opiekunowie  organizacji 

 

Plan pracy SU 

2. Projekty uczniowskie w SP  i Gimnazjum. 

II i III etap  

„Tydzień języków obcych” 

II etap 

„Najbrzydsze zwierzęta świata” 

„Gdzie żyją zwierzęta z filmów animowanych” 

 

Zgodnie  z planami na  

dany rok szkolny 

 

Nauczyciele  przedmiotów 

 

 

3.Konkurs na „Super klasę”. 

- jasno określone kryteria w całorocznym konkursie. 

Praca  ciągła Wychowawcy  

Opiekunowie  SU 

 

Plan pracy SU 

plan pracy 

wychowawczej 

 

11. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 

1. Badanie potrzeb rodziców względem szkoły. 

 

2014-2017 

 

Zespół  ds. ewaluacji  

Dyrektor 

Wychowawcy  

Pedagog  

 



 

2. Pedagogizacja rodziców w zależności od potrzeb. 

 

2014-2017 

 

Dyrektor 

Wychowawcy  

Pedagog  

 

 

3. Zaangażowanie rodziców w życie szkoły i organizację 

imprez. 

 

2014-2017 

 

 Dyrektor 

Wychowawcy  

Opiekunowie  SU 

 

 

4. Działalność Rady Rodziców, pozyskiwanie środków,  

finansowanie i współfinansowanie imprez szkolnych i nagród. 

 

2014-2017 

 

Przewodniczący  

Rady Rodziców 

Dyrektor 

 

 

5. Organizacja spotkań integracyjnych (ślubowanie,  

zebrania, imprezy środowiskowe itp.) 

- zajęcia wychowawcze (lekcje otwarte) II i III etap edukacyjny 

z udziałem rodziców (minimum raz w roku) 

- zajęcia otwarte z udziałem rodziców /dla rodziców  0 i I etap 

edukacyjny (minimum raz w półroczu), 

- udział rodziców w biwakach, wycieczkach rowerowych, 

rajdach pieszych itp. 

 

2014-2017 

 

 Dyrektor 

Wychowawcy  

 

Plan pracy 

wychowawczej 

6. W opracowaniu koncepcji szkoły wykorzystać inicjatywę 

rodziców przy organizacji Święta Patronów naszej szkoły.  

2014/2015 

 

Rodzice  

Dyrektor 

Wychowawcy  

Nauczyciele 

SU 

 

 

12. DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE 

Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 



Wytyczanie własnej drogi rozwoju  

0 etap, 

 wycieczki zawodoznawcze 

 zajęcia z pedagogiem 

 zapraszanie osób pracujących zawodowo, rozmowy na 

temat pracy zawodowej 

I etap edukacyjny: 

 wycieczki zawodoznawcze 

 spotkanie z absolwentem szkoły /poznajemy zawód 

ratownika medycznego/ 

poznawanie pracy ludzi wybranych zawodów /policjant, 

strażak, weterynarz itp./ 

II etap edukacyjny: 

 określanie swoich słabych i mocnych stron, 

precyzowanie zainteresowań 

 prezentacje pasji i zainteresowań uczniów na godz. 

wychowawczych 

 poznawanie wybranych zawodów 

poznawanie wybitnych przedstawicieli zawodów – mistrzowie 

zawodów. 

III etap edukacyjny: 

 wprowadzanie młodego człowieka w realia życia 

społecznego, ekonomicznego  

i kulturowego 

 udostępnianie uczniom ciekawych informacji z zakresu 

poradnictwa zawodowego 

 omówienie zasad rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych 

 porady, konsultacje związane z wyborem szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz zawodu 

 zajęcia warsztatowe – Egzamin jako sytuacja trudna 

według planów pracy 

 

Wychowawcy  klas , 

nauczyciele uczący 

pedagog, bibliotekarz, 

 

Plany pracy 

wychowawczej, 

plan pracy pedagoga, 

biblioteki, 

świetlicy, 

plany dydaktyczne 

nauczycieli, 

plan pracy 

doradztwa – 

edukacyjna  



realizacja elementów programu Ekonomia na co dzień 

 Psychoedukacja rodziców  w ramach wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego /spotkania, prelekcje, 

konsultacje/ 

Kiedy posłać dziecko do szkoły?  

– dojrzałość szkolna dzieci 4/5 i 6 letnich – prelekcja. 

 

 

Jak się uczyć- organizacja nauki dziecka na terenie domu. 

 

Trendy rozwojowe w świecie zawodów – prelekcja. 

Konsultacje dla Rodziców z doradcą zawodowym 

 

Konsultacje, porady u pedagoga w sprawie wyboru przez 

dziecko zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej. 

zgodnie z planami na  

dany rok szkolny 

 

 

III 2015 

 

 

XI 2014 

 

XI 2014 

 

 

Praca ciągła 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych, I etapu,  

 

Wzbogacanie bazy  szkolnej w materiały zawodoznawcze. zgodnie z potrzebami 

szkoły 

 

Dyrektor i pedagog szkoły  

Wspieranie ucznia w podejmowaniu decyzji  z dalszym 

kształceniem -wyboru zawodu. 

 

Moja przyszła ścieżka edukacji – wstęp do nauki planowania.  

Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym. VI ab sp 

 

Nie ma orientacji, bez informacji – zajęcia warsztatowe z 

doradcami zawodowymi Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej z Konina. III ab gimn. 

 

Kształcenie zawodowe szansą na dobrą pracę – grupowe 

zajęcia aktywizujące z orientacji zawodowej z doradcą 

zawodowym z poradni.  III ab gimn 

 

 

 

 

 

VI 2015 

 

 

XI 2014 

 

 

I/II 2015 

 

 

 

Pedagog szkoły, zastępca 

dyrektora szkoły 

Plan  pracy 

pedagoga, plan pracy 

wychowawczej 



Konsultacje, porady u pedagoga w sprawie wyboru zawodu  

i szkoły ponadgimnazjalnej. III etap edukacyjny 

 

Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych. III ab gimn 

Praca ciągła 

 

 

IV-V 2015 

 

13. ZS W KRZYMOWIE SZKOŁĄ DWÓCH WIELKICH POLAKÓW 

Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 

1.Dzień Papieski. X  N-le religii 

 

 

2. Dzień Patrona Gimnazjum  „Maj miesiącem Patronów”. 

    Bierzmowanie. 

    Rocznica śmierci Patrona – Warta honorowa. 

 

V 

 

IV 

N-le religii 

Opiekunowie  SU 

Bibliotekarz  

Wychowawcy  

Plan pracy SU, 

biblioteki oraz plan 

pracy wychowawcy 

3. Dzień Patrona Szkoły Podstawowej. Warta  honorowa. 

 „Maj miesiącem Patronów”. 

II 

V 

N- le przedmiotów 

humanistycznych 

Opiekunowie  SU 

Bibliotekarz  

Wychowawcy  

Plan pracy SU, 

biblioteki oraz plan 

pracy 

wychowawczej  

4.Wycieczka do miasta Kopernika Torunia.   

 

Jeden raz na etapie klas 

I-III 

Wychowawcy  

 

Plan pracy 

wychowawczej 

5.Wycieczka do centrum nauki KOPERNIK  w Warszawie.  

 

 Jeden raz na etapie klas 

IV-VI 

Wychowawcy  

 

 

Plan pracy 

wychowawczej 

6.Wycieczka szlakiem Jana Pawła II.   

 

Jeden raz na III etapie Wychowawcy Plan pracy 

wychowawczej 

7.Konkursy związane z patronami szkoły. 

  

Zgodnie z planami na  

dany rok szkolny 

 

N-le religii 

Opiekunowie  SU 

Bibliotekarz  

 

Plan pracy SU i 

biblioteki 



8. Pielgrzymka  do Lichenia klasa   III ab kwiecień Nauczyciel religii 

Wychowawcy  klasy III ab 

Plan pracy 

wychowawczej 

9.Zjazd szkół im. Papieża Jana Pawła II w Częstochowie październik Nauczyciel religii 

 

 

 

 

 

XIV. EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

1. Ocena przydatności i skuteczności wszystkich podejmowanych działań w odniesieniu do założonych celów odbywać się będzie przede 

wszystkim poprzez:  

 prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej,  

 obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli,  

  kontrolowanie realizacji godzin z art. 42 Karty Nauczyciela,  

 analizę protokołów z pracy zespołów działających w szkole,  

 monitorowanie sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych.  

2. Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski                   

z nadzoru oraz wyniki ewaluacji.  

3. Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawę do jej modyfikacji stanowią analiza potrzeb uczniów, środowiska oraz zmiany                 

w prawie oświatowym.  

4. Koncepcję pracy szkoły przygotował zespół w składzie: dyrektor ZS w Krzymowie M. Wyrwińska, wicedyrektor M. Manicka, 

nauczyciele, Alicja Adamczak, Agnieszka Szałkowska, Anna Maciejewska, Danuta Mazur, Renata Pocztowska, Rada Rodziców ZS w 

Krzymowie, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  Katarzyna Spych, Oliwia Nowickąa wraz z opiekunami p. Kamilą Brzęcką, 

Remigiusz Ignaczak 

5. Koncepcję pracy  ZS w Krzymowie przedstawiono organom szkoły. Po dokładnej analizie i uwzględnieniu zgłoszonych propozycji 

została zatwierdzona do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2014 roku. 

 

 



 

 

 


