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I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 

 

 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 

 

L.p. Działanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Monitorowanie 

1. Opracowanie planu rozwoju z 

określeniem celów i kierunków 

działań i zadań służących 

doskonaleniu jakości pracy 

szkoły. 

1. Powołanie zespołu do 

opracowania rocznego programu 

rozwoju szkoły na rok szkolny 

2021/22 

 

28.09.2021 Dyrektor szkoły A. Wawoczny, E 

Machowska, K. Wieczorek 

Kontrola dokumentów 

Zapis w protokolarzu 

 

 

2. Bieżąca i końcowa ocena 

realizacji zamierzonych zadań. 

1. Dokonanie śródrocznej i  

rocznej analizy pracy szkoły 

Styczeń 2022, 

Czerwiec 2022 

Dyrektor szkoły A. Wawoczny, 

wszyscy nauczyciele 

Analiza protokolarna, 

sprawozdania 

nauczycieli 

3. Realizowanie bez dodatkowego 

wynagrodzenia zajęć 

opiekuńczych i 

wychowawczych wynikających 

z potrzeb i zainteresowań 

uczniów. 

1. Analiza sposobu wykorzystania 

godzin 

Na bieżąco Dyrektor szkoły A. Wawoczny, 

wszyscy nauczyciele 

Kontrola dzienników 

zajęć pozalekcyjnych 

Zapis w protokolarzu 

 

 

 

 

 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 

L.p. Działanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Monitorowanie 

1. Diagnozowanie osiągnięć 

edukacyjnych uczniów 

Przeprowadzenie i analiza 

próbnych egzaminów w klasie 

VII: 

- j. polski 

-matematyka 

I semestr Dyr. szkoły A. Wawoczny, 

 

 

S. Prusowska 

 

K. Miczajka 

D. Matioszek, D. Janoch, 

Kontrola dokumentów 

Analiza wyników 

egzaminów 
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- język obcy - angielski  i j. 

niemiecki 

Przeprowadzenie i analiza 

próbnych egzaminów w kl. VIII 

I.Wądołowska 

 

Dyr. szkoły A. Wawoczny, 

A.Majer-Krupa, I. Wądołowska 

 

2. Rozwijanie kompetencji 

matematycznych uczniów. 

Zajęcia dodatkowe: 

 

- Koło Naukowe Kopernik 

Cały rok 

 

C. Hanczuch Dziennik zajęć 

 

 

PROMOCJA SZKOŁY 

 

L.p. Działanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Monitorowanie 

1. Poszerzanie oferty zajęć 

pozalekcyjnych 

Ustalenie planu zajęć 

pozalekcyjnych prowadzonych 

przez nauczycieli  

 

wrzesień 

2021 

Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, wszyscy  

nauczyciele 

Kontrola dzienników zajęć 

pozalekcyjnych 

Zapis w protokolarzu 

2. Promocja szkoły w środowisku Zaproszenia dla przedstawicieli 

rodziców, organu prowadzącego i 

nadzorującego oraz instytucji, 

stowarzyszeń i organizacji 

Cały rok Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, nauczyciele 

przygotowujący uroczystości 

szkolne, opiekun SU  

 obserwacja 

Umieszczanie w prasie lokalnej 

informacji dotyczących życia 

szkoły 

Cały rok Wszyscy nauczyciele Przegląd artykułów 

Coroczna promocja szkoły w 

trakcie „Dnia Otwartego” 

II semestr Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, wszyscy 

nauczyciele,  

D.Matioszek kl. V 

 obserwacja 

Promocja szkoły przez stronę 

internetową  

Cały rok J. Wojda, nauczyciele Kontrola strony 

internetowej, obserwacja 

Przygotowanie gier i zabaw na 

festyn szkolny.  

1.06.2022 Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, nauczyciele wg 

Obserwacja 
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Apel z okazji Dnia Dziecka. harmonogramu, A. Majer- 

Krupa, K. Miczajka 

Ukierunkowanie uczniów na 

wybrane dyscypliny sportowe na 

zajęciach w-f 

Cały rok Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, P. Jeziorski, D. 

Chudecki 

Obserwacja, 

3. Współpraca ze środowiskiem 

lokalnym i instytucjami 

działającymi na terenie gminy 

Kontynuacja współpracy z 

organizacjami działającymi na 

terenie wsi: 

-DFK 

-Ośrodek Pomocy Społecznej 

-Parafialny Zespół Charytatywny 

"Caritas” 

-Ochotnicza Straż Pożarna 

-Ludowy Klub Sportowy 

-Koło Gospodyń Wiejskich 

-Związek Emerytów i Rencistów 

-Koło Pszczelarzy 

-Centrum Kultury 

-Przedszkole 

-Biblioteka Publiczna w 

Tworkowie 

-Urząd Gminy w Krzyżanowicach 

-Komenda Policji 

Na bieżąco Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, wszyscy  

nauczyciele 

Obserwacja imprez i apeli 

wywiad, artykuły w prasie 

lokalnej, analiza 

dokumentów 
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II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 

 

L.p. Działanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Monitorowanie 

1. Opracowanie rocznego planu 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

Roczny plan doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

wg potrzeb cały 

rok 

Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, liderzy WDN 

Zapisy w protokolarzu, 

dokumentacja WDN, 

świadectwa, 

zaświadczenia 

Lekcje otwarte (koleżeńskie) 

dla nauczycieli wg 

harmonogramu obserwacji. 

 

 

 

Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny 

Obserwacja 

Współpraca z ośrodkami 

doskonalenia zawodowego 

Na bieżąco Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, 

Przekazywanie ofert 

szkoleń 

Wdrażanie doświadczeń i 

umiejętności nabytych w trakcie 

szkoleń 

Na bieżąco Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, wszyscy 

nauczyciele 

Obserwacja 

 

 

SZKOLNE PROGRAMY NAUCZANIA 

 

L.p. Działanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Monitorowanie 

1. 1.Prawidłowość dopuszczenia 

do użytku w szkole 

programów nauczania 

 

 

 

 

 

2.Wdrażanie podstawy 

Placówka posiada szkolny zestaw 

programów nauczania spełniający 

wymagania określone w 

przepisach prawa. 

03.09.2021 Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, nauczyciele 

przedmiotów 

Sprawdzenie dokumentu 

Systematyczne uaktualnianie 

szkolnego zestawu programów 

nauczania zgodnie z wykazem 

MEN. 

01.08.2022 Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, nauczyciele 

przedmiotów 

Analiza dokumentów 

Systematyczne dokonywanie 01.06.2022 Dyrektor szkoły A. Analiza dokumentów 
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programowej kształcenia 

ogólnego w szkole 

podstawowej. 

analizy i weryfikacji szkolnych 

zespołów przedmiotowych. 

Wawoczny, nauczyciele 

przedmiotów 

Dostosowanie realizowanych 

programów nauczania do 

możliwości, potrzeb i aspiracji 

uczniów. 

02.09.2021 Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, nauczyciele 

przedmiotów 

Analiza dokumentów 

 

 

 

III. KSZTAŁCENIE 

 

ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA 

 

L.p. Działanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Monitorowanie 

1. Skuteczność realizacji podstaw 

programowych w zakresie 

zagadnień związanych z 

nauczaniem i wychowaniem. 

Monitorowanie wdrażania 

podstawy programowej 

kształcenia ogólnego 

 

Cały rok 

 

 

 

Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny 

 

 

Kontrola dokumentów 

 

 

 

2. Rozpoznawanie potrzeb i 

możliwości edukacyjnych 

uczniów przez szkołę 

Diagnoza przyczyn trudności w 

nauce przy współpracy z 

pedagogiem i PPP 

Wrzesień2021 Pedagog Szkolny 

A.Kucybała 

arkusz diagnostyczny, 

dokumentacja pedagoga 

dot. wyników 

przeprowadzonych zadań 

3. Promocja nauki językówobcych. - Prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych z języka 

niemieckiego i angielskiego.  

- Udział uczniów w konkursach 

językowych. 

- Organizacja Dnia Języków 

Obcych 

Na bieżąco 

 

 

Wg harmonogramu 

 

Wrzesień 2021 

 

 

Nauczyciele j. obcych 

 

 

Obserwacja, dzienniki zajęć 

 

4.  Wychowanie do wartości przez 

kształtowanie postaw 

Apel z okazji Święta 

Niepodległości 11 Listopada 

Listopad 2021 

 

D. Janoch 

 

Obserwacja 

 



 7 

obywatelskich i patriotycznych.  

„Jasełka” 

 

Audycja radiowa z okazji 

Uchwalenia Konstytucji 3 

Maja 

 

Akcja Sprzątanie Świata –

Pierwszy Dzień Wiosny 

 

Przeprowadzenie 

demokratycznych wyborów 

do Samorządu 

Uczniowskiego 

Zakończenie roku szkolnego  

 

Organizacja wycieczek 

przedmiotowych, wyjścia do 

obiektów i instytucji kultury. 

 

 

 

Grudzień 2021 

 

 

Maj 2022 

 

 

wrzesień 2021, 

marzec 2022 

 

X 2021 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

K.Wieczorek 

 

 

J. Lasak 

 

 

I.Wądołowska 

 

 

I.Wądołowka 

 

 

 

 

 

Wychowawcy i 

pozostali nauczyciele 

 

 

 

Obserwacja 

 

 

Obserwacja 

 

 

Obserwacja 

 

 

Dzienniki zajęć, kontrola 

wyjść pozaszkolnych 

 

5. 

 

Kształtowanie poczucia 

przynależności do Wspólnoty 

Europejskiej 

Współpraca ze szkołą  

partnerską w Piszczu 

Na bieżąco Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, P. Jeziorski, 

D. Janoch 

Obserwacja, kontrola 

dokumentów 

  Projekt „DeutschAG” 

W ramach współpracy ze 

Związkiem Niemieckich 

Stowarzyszeń Społeczno-

Kulturalnych w Polsce 

 

 

I semestr 

 

D.Janoch 

 

Dziennik zajęć 

pozalekcyjnych 
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PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA 

 

L.p. Działanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Monitorowanie 

1. Podnoszenie jakości 

kształcenia poprzez 

doskonalenie planowania i 

realizacji procesu 

dydaktycznego. 

Stosowanie różnorodnych metod 

pozwalających zrozumieć uczniowi 

omawiane na lekcji treści i zdobyć 

umiejętności określone w standardach 

egzaminacyjnych. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Kontrola zeszytów 

przedmiotowych, hospitacja 

Stosowanie metod aktywizujących: 

-stosowanie metod TOC  

-stosowanie metody TIK w edukacji 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Kontrola zeszytów 

przedmiotowych, hospitacja 

Zwracanie uwagi na uczniów o 

obniżonej motywacji i niskim 

poziomie zaangażowania. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Obserwacja 

Przeprowadzenie pogadanki z 

uczniami na temat skutecznych metod 

uczenia się oraz higieny pracy 

umysłowej i sposobów spędzania 

wolnego czasu. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Obserwacja 

Usprawnienie techniki czytania ze 

zrozumieniem we wszystkich klasach 

i na wszystkich przedmiotach. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Obserwacja 

Dążenie do poprawy w stosowaniu 

zintegrowanej wiedzy i umiejętności 

pracy zespołowej. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Obserwacja 

Wspomaganie rozwoju zainteresowań 

i zdolności uczniów. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Dzienniki zajęć 

pozalekcyjnych 

Wspomaganie rozwoju uzdolnień 

sportowych uczniów 

Na bieżąco 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Dziennik zajęć 

pozalekcyjnych 
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Organizacja zajęć na basenie dla kl IV 

 

Cały rok 

 

Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, D. Chudecki, P. 

Jeziorski 

 

Dziennik zajęć lekcyjnych 

- Działalność Szkolnego Koła 

Naukowego ,,Kopernik”, 

- Innowacja pedagogiczna na lekcjach 

biologii w klasach V-VIII SP 

 

Cały rok C. Hanczuch Obserwacja 

Zapis w dzienniku 

Prowadzenie zajęć szachowych dla 

uczniów kl I, II i III. 

Cały rok P. Jeziorski Dziennik zajęć 

pozalekcyjnych 

  Udział w ogólnopolskim projekcie  

- „Uniwersytet dzieci w klasie" klasa 

III , V 

-  "Ja w internecie. Jak dbać o swoje 

bezpieczeństwo w sieci" klasa VII i 

VIIIb 

Cały rok D.Janoch, I. Wądołowska Dziennik zajęć 

pozalekcyjnych 

  Udział w kampanii społecznej 

„Świadomość procentuje” klasa VII i 

VIIIb 

 

Projekt ogólnopolski „Lepsza szkoła” 

z j. polskiego kl. VIIIa , VIII b 

 

Projekt ogólnopolski „Uniwersytet 

dzieci w klasie” Temat: Jak 

odczytywać emocje? kl. 4b 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

D.Janoch, I.Wądołowska 

 

 

 

A.Majer– Krupa 

 

 

A.Majer-Krupa 

Dziennik zajęć 

pozalekcyjnych 

 

 

Dokumentacja, zapis w 

dzienniku 
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 EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

L.p. Działanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Monitorowanie 

1. Analiza osiągnięć uczniów i 

efektów nauczania 

Analizowanie i gromadzenie 

wyników egzaminów 

Wrzesień 2021-

czerwiec 2022 

Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, nauczyciele 

przedmiotów 

Zapisy w protokolarzu 

Segregatory zawierające 

wyniki sprawdzianów i 

egzaminów 

Ewaluacja metod pracy Wg harmonogramu Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny 

Zapisy w protokolarzu 

2. Wykorzystanie wniosków 

wynikających z badań 

osiągnięć edukacyjnych 

uczniów, analizy wyników 

egzaminów oraz wniosków 

z nadzoru pedagogicznego 

w doskonaleniu pracy 

dydaktycznej szkoły 

Stosowanie na zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych 

aktywizujących metod nauczania 

ze szczególnym uwzględnieniem 

samodzielnej pracy ucznia, 

grupowej pary uczniów oraz 

metody projektu. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Obserwacje lekcji i zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Systematyczne podnoszenie 

poziomu umiejętności określonych 

przez standardy egzaminacyjne, 

które najsłabiej wypadły na 

egzaminach zewnętrznych 

 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Obserwacje lekcji i zajęć 

pozalekcyjnych 

Kontrola zeszytów 

przedmiotowych, testów, 

sprawdzianów 

  Opracowanie i wdrożenie planu 

naprawczego na podstawie 

wniosków wynikających z badań i 

analizy osiągnięć edukacyjnych 

uczniów 

Wrzesień 2021 - 

czerwiec 2022 

Wszyscy nauczyciele, 

zespoły przedmiotowe 

Analiza dokumentów 

3. Eksponowanie osiągnięć 

uczniów 

Nagradzanie uczniów dyplomem 

za wzorową naukę, pracę 

społeczną i  reprezentowanie 

VI 2022 Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny 

Obserwacja, analiza 

dokumentacji (zapisy w 

protokolarzu) 
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szkoły na zewnątrz 

Eksponowanie sukcesów uczniów 

przez radiowęzeł, na stronie 

internetowej szkoły, portale 

społecznościowe 

Na bieżąco nauczyciele Ogłoszenia na tablicy, 

dyplomy 

Przygotowanie i wystosowanie 

listów pochwalnych do rodziców 

uczniów wzorowych i 

wyróżniających się w pracy na 

rzecz szkoły. 

czerwiec 2022 Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny 

Obserwacja, analiza  

dokumentacji i zapisów w 

protokolarzu 

Eksponowanie uczniów 

wyróżniających się w nauce w 

„Galerii uczniów wyróżnionych” 

czerwiec 

2021 

Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, J. Wojda,  

Aktualizacja Galerii 

uczniów wyróżnionych 

4. Udział i osiąganie sukcesów 

przez uczniów w 

konkursach 

przedmiotowych, 

międzyszkolnych, 

szkolnych i sportowych 

Przygotowanie uczniów do 

konkursów przedmiotowych w 

ramach zajęć kół przedmiotowych 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Harmonogram zajęć 

kółprzedmiotowych 

 

Reprezentowanie szkoły przez 

uczniów we wszystkich 

konkursach przedmiotowych 

 

Wg terminarza 

konkursów 

Wszyscy nauczyciele Kontrola dzienników  i 

zeszytów zajęć kół 

przedmiotowych 

Udział w konkursach 

międzyszkolnych 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Dyplomy, potwierdzenia 

uczestnictwa, wyróżnienia 

 

Udział w zawodach sportowych Wg terminarza Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, P. Jeziorski 

Dyplomy, potwierdzenia 

uczestnictwa, wyróżnienia 

Udział uczniów w konkursach 

szkolnych: 

 

-Konkurs recytatorski kl I- III 

SP(szkolny) 

 

-Turniej ekologiczny kl. I- IIISP 

 

 

 

III 2022 

 

 

IV 2022 

 

 

 

Nauczyciele klas I, III SP 

 

 

U. Kubiczek 

 

 

 

Obserwacja, wyniki 

konkursu 
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-Konkurs recytatorski kl.IV-VIII 

 

- Konkurs ortograficzny kl. II-III 

SP, kl. IV-VIII SP 

 

 

IV2022 

 

II semestr 

 

 

A.Majer-Krupa S.Prusowska 

 

Nauczyciele ed. 

wczesnoszkolnej, S. 

Prusowska, A.Majer-Krupa 

 

Obserwacja 

5. Rozbudzanie zainteresowań 

artystycznych uczniów 

 

Konkursy pozaszkolne muzyczne i 

plastyczne wg harmonogramu 

Cały rok 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Obserwacja, analiza 

wyników konkursu 

 

6. Rozbudzanie aktywności 

poznawczej w zakresie 

literatury dziecięcej i 

młodzieżowej:  

 

-Wyróżnienie Czytelnika Roku 

 

-obchody Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

 

- Konkursy biblioteczne wg 

harmonogramu 

 

- zajęcia w bibliotece szkolnej 

 

-„Moda na czytanie” kl. IV-VIII 

 

- Innowacja pedagogiczna 

wzmacniając czytelnictwo w 

klasach starszych „Wychowanie 

przez czytanie” . 

VI  2022 

 

X 2021 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

II semestr 

E. Machowska 

 

E. Machowska 

 

 

E.Machowska 

 

 

 

 

A. Majer- Krupa 

 

E. Machowska, S. 

Prusowska 

Obserwacja, zapisy w 

dzienniku pracy biblioteki 

szkolnej 

 

 

 

 

 

 

 

Zapis w dzienniku 

 

Zapisy w dzienniku 
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IV. OPIEKA I WYCHOWANIE 

 

RÓWNOŚĆ SZANS 

 

L.p. Działanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Monitorowanie 

1. Zajęcia pozalekcyjne 

zapewniające równe szanse 

rozwoju uczniom 

Jednakowy dostęp do organizowanych 

w szkole zajęć pozalekcyjnych: 

-kółek przedmiotowych 

-zajęć sportowych, SKS 

- Działalność szkolnego Koła 

Naukowego „Kopernik” 

- zajęcia wyrównawcze  

Wg harmonogramu 

na bieżąco 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

Wg harmonogramu 

Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, wszyscy 

nauczyciele 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

B. Hanczuch 

Wyznaczeni nauczyciele 

Obserwacja, kontrola 

dzienników zajęć 

pozalekcyjnych 

 

 

 

Obserwacja 

2. Ukazywanie pozytywnych 

wzorców, kształtowanie 

właściwych postaw 

szlachetności, 

zaangażowania społecznego 

i dbałości o zdrowie.  

- Działalność Szkolnego Koła 

Charytatywnego 

 

- DeutschAG 

 

- Działalność kółka ekologicznego 

EcoTeam 

 

- Działalność Samorządu 

Uczniowskiego 

 

- Działalność szkolnej biblioteki 

Cały rok 

 

 

I semestr 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

E. Miensopust, E. 

Machowska, Pedagog 

szkolny A. Kucybała 

D. Janoch 

 

J. Wojda 

 

 

I.Wądołowska 

 

 

E. Machowska 

Obserwacja, kontrola 

dokumentów 

 

 

Obserwacja 

 

Obserwacja 

 

 

Obserwacja 

 

Obserwacja 

3. Korzystanie w procesie 

kształcenia z narzędzi i 

zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia 

wykorzystujących 

technologie informacyjno-

- Wykorzystywanie na wszystkich 

lekcjach i zajęciach urządzeń 

technologiiinformacyjno – 

komunikacyjnych. 

 

- Omawianie tematyki bezpiecznego 

korzystania z Internetu. 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy, J. Wojda 

 

Obserwacja 

 

 

 

 

 

Obserwacja 
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komunikacyjne. 

 

 

- Organizacja Dnia Bezpiecznego 

Internetu 

 

- udział w projekcie "Ja w internecie. 

Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w 

sieci" 

 

 

I/II 2022 

 

 

Cały rok 

 

A.Kucybała, D.Janoch, 

 

 

D. Janoch, I. Wądołowska 

 

 

 

Obserwacja 

 

 

Obserwacja 

 

 

 

 

 PRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA SZKOŁY 

 

L.p. Działanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Monitorowanie 

 Realizacja Programu 

Wychowawczo - 

profilaktycznego we 

współdziałaniu z rodzicami i z 

uwzględnieniem ich opinii 

Zasięgnięcie opinii rodziców na temat 

zakresu i jakości działań 

wychowawczych podejmowanych przez 

szkołę poprzez sondaże, ankietowanie i 

rozmowy 

Na bieżąco Dyrektor szkoły, 

pedagog szkolny A 

Kucybała 

Kontrola dokumentacji 

pedagoga, wywiad, 

ankieta 

Zapoznanie rodziców z programem 

wychowawczym i profilaktyki na 

zebraniu ogólnym 

30.09.2021 Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, 

Kontrola dokumentacji 

2. Profilaktyka uzależnień w 

szkole. 

 - Organizacja Tygodnia Tolerancji 

 

- Prezentacja materiałów dotyczących 

uzależnień, agresji i dopalaczy na gazetce 

na korytarzu 

 

- Zajęcia profilaktyczne 

 

- Zajęcia z wychowawcami,  

I semestr 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

Pedagog A. Kucybała, 

E. Machowska 

 

Pedagog szkolny 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Kontrola dokumentów 

 

 

 

 

 

Zapis w dziennikach 
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współpraca z dzielnicowym, program 

Sanepidu w sprawie dopalaczy 

3. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci 

i młodzieży w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym 

- Organizacja Dnia Nieagresji 

 

- Zdobywanie umiejętności prawidłowego 

zachowania się w ruchu drogowym: karta 

rowerowa 

 

- Zapoznanie z regulaminami 

bezpiecznego poruszania się po szkole i 

na wycieczkach. 

II semestr 

 

Na bieżąco 

 

 

 

Na bieżąco 

D. Janoch, A. Kucybała 

 

D. Chudecki, 

wychowawcy kl. IV 

 

 

Wychowawcy 

Obserwacja  

 

 

Kontrola dokumentów 

4. Bezpieczeństwo w szkole 

zwłaszcza zapewnienie 

wsparcia psychologiczno-   

pedagogicznego, szczególnie w 

sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19 

- Zapoznanie uczniów z planem 

ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia 

przeciwpożarowego i bombowego 

 

- Przeprowadzenie szkoleń w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy – 

sztucznego oddychania i masażu serca 

 

- Zapoznanie uczniów i rodziców o 

procedurach dotyczących nauki w czasie 

pandemii. Dostarczanie informacji o 

możliwościach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej spowodowanej skutkami 

Covid-19. 

Październik 

2021-czerwiec 

2022 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

Na bieżąco 

Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, 

wychowawcy klas 

 

 

 

Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, P. Jeziorski 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Kontrola dokumentów 

 

 

 

 

 

obserwacja 

 

 

 

 

Obserwacja, kontrola 

dzienników lekcyjnych 

5. Orientacja zawodowa i 

planowanie kariery uczniów 

- Zajęcia z doradztwa zawodowego w kl 

VII-VIII 

 

- Wycieczki zawodoznawcze do szkół na 

terenie powiatu i PPP 

I semestr 

 

 

Wg terminarza 

Dotradca zawodowy E. 

Machowska 

Kontrola dzienników 

6. Wzmocnienie edukacji 

ekologicznej. Rozwijanie 

- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z 

ekologią na Ty” kl. IIb 

Cały rok 

 

U. Kubiczek 

 

Zapis w dzienniku 
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postawy i odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

 

 - Projekt Uniwersytetu dla dzieci 

„Ekologia. Jak chronić środowisko?” kl. 

IIIa 

- Projekt „Mali detektywi. Jakie 

tajemnice kryje świat wokół nas?” kl. III 

b 

- Działalność Eko Team  

- Akcja sprzątanie Świata – „Myślę, więc 

nie śmiecę!” 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

Wrzesień 2021 

 

G. Zygar 

 

 

B.Misiak 

 

J. Wojda 

SU I. Wądołowska 

 

 

Zapis w dzienniku 

 

Zapis w dzienniku 

 

Dziennik zajęć 

Informacje na stronie, 

zaświadczenie 

 

 

PRACA OPIEKUŃCZA SZKOŁY 

 

L.p. Działanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Monitorowanie 

 Rozpoznanie przez 

wychowawców potrzeb 

uczniów w zakresie opieki nad 

nimi 

Kierowanie uczniów z dysfunkcjami 

lub zaburzeniami rozwojowymi do 

odpowiednich poradni 

Wg potrzeb  pedagog szkolny A Kucybała Kontrola dokumentacji 

pedagoga 

Współpraca z PPP w Raciborzu Wg potrzeb Pedagog szkolny A Kucybała Kontrola dokumentacji 

Organizacja i realizacja 

indywidualnych i zespołowych zajęć 

rewalidacyjno -wychowawczych 

Wg potrzeb Nauczyciele uczący danego 

ucznia 

Kontrola dokumentacji 

pedagoga 

Udzielanie indywidualnej pomocy 

uczniom w prawidłowym wyborze 

zawodu oraz kierunku dalszego 

kształcenia 

Wg potrzeb Doradca zawodowy  

2. Współpraca szkoły z 

instytucjami świadczącymi 

pomoc socjalną 

Zapewnienie dożywiania uczniom z 

rodzin posiadających szczególnie 

trudne warunki materialne we 

współpracy z OPS 

 

Wg potrzeb Pedagog A. Kucybała, 

wychowawcy klas 

Kontrola dokumentów 

Udział w pracach Gminnej Komisji Wg potrzeb Dyrektor szkoły Kontrola dokumentów 
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Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

A.Wawoczny, pedagog A.  

Kucybała 

Współpraca z Komendą Policji w 

Krzyżanowicach 

Wg potrzeb Dyrektor szkoły 

A.Wawoczny, pedagog 

szkolny A. Kucybała 

Kontrola dokumentów, 

wywiad 

Współpraca z Sądem Rejonowym i 

wydziałem dla nieletnich w 

Raciborzu w sprawie realizacji 

obowiązku szkolnego 

Wg potrzeb Dyrektor szkoły A. 

Wawoczny, pedagog szkolny 

ro 

 A. Kucybała 

Kontrola dokumentów 

Współpraca z Kuratorem Sądowym – 

w sprawach dotyczących wypełniania 

funkcji wychowawczej rodziny 

Wg potrzeb Pedagog szkolny, A. 

Kucybała, wychowawcy klas 

Kontrola dokumentów 

3. Rozpoznawanie problemów 

wychowawczych uczniów i 

uwzględnianie ich potrzeb w 

tym zakresie 

Diagnoza niedostosowania 

społecznego poprzez poznanie 

sytuacji rodzinnej ucznia i znajomość 

przyczyn niedostosowania 

społecznego 

Cały rok Pedagog szkolnyA. Kucybała,  Kontrola dokumentów 

Objęcie uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 

wszechstronną opieką oraz udzielanie 

im właściwej pomocy 

Wg potrzeb Pedagog szkolny A. 

Kucybała, wychowawcy klas 

Analiza dokumentów 

pedagoga i 

wychowawców klas 

4. Kontrola wypełniania 

obowiązków uczęszczania 

ucznia na zajęcia lekcyjne 

Wymaganie pisemnych zwolnień z 

poszczególnych zajęć lekcyjnych 

Na bieżąco Pedagog A. Kucybała, 

wychowawcy klas 

Kontrola dokumentów 

Analiza frekwencji i zachowania 

uczniów 

Na bieżąco Wychowawcy klas, 

nauczyciele, pedagog A. 

Kucybała 

Analiza dokumentów 

 

 

 

Roczny program rozwoju szkoły na rok szkolny 2021/2022opracowali: 

E.Machowska,K. Wieczorek 
 


