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Dział I: Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. 

 

Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 
 

1. Podjęcie działań 
podnoszących 
efekty kształcenia 

- Diagnoza wstępna i końcowa w 
kl.  I SP .  
 

Wych. klas I 
 

Wrzesień -
czerwiec 

 

 

- Sprawdzian czytania ze 
zrozumieniem (2 razy w 
półroczu)      
w klasach II- VII , II-III G. 
 

Nauczyciele kl.II-III  
IV-VII.II-III G 
 

  

- Badanie kompetencji klas II-III    
(2 razy w roku) 
 

Nauczyciele kl.II-III   

- Badanie kompetencji w klasach 
IV-VII,. ( 2 razy w roku) z:  j. 
polskiego, matematyki, 
przyrody, historii, j. angielskiego 
j. niemieckiego ,biologii, chemii, 
fizyki, geografii. 
 

 
Nauczyciele kl.IV-VII 
 

Styczeń, 
Maj 

 

-Próbny sprawdzian w kl. II i III 
G.  
( 2 razy w roku)  
Próbny sprawdzian w kl.VII   (1 
raz w roku) 
 

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 
 

W ciągu 
roku 

 

-  Analiza wyników 
sprawdzianów kl.II- III, IV- VII, II - 
IIII G.  i (wnioski do pracy na II 
półrocze i  wyznaczanie działań 
na nowy rok szkolny). 
 

Nauczyciele  
poszczególnych 
przedmiotów 
 

2 razy w 

roku 

 

 

 
- Organizowanie zajęć mających 
na celu wyrównywanie braków 
w wiadomościach dla uczniów z 
trudnościami w nauce 

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów i 
prowadzący zajęcia 
wyrównawcze 
  

Cały rok  

- Organizowanie zajęć dla dzieci 
ze specyficznymi potrzebami.  
 

Nauczyciel 
rewalidacji, 
Dyrekcja, 
Pedagodzy 
 

Cały rok  

Egzekwowanie odrabiania prac 
domowych. 

Wszyscy Nauczyciele 
 

Cały rok  
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- Systematyczna kontrola 
zeszytów przedmiotowych i 
zeszytów ćwiczeń     ( dbanie o 
poprawność językową, 
ortograficzną i interpunkcyjną)        
 

Wszyscy Nauczyciele, 

Dyrekcja 

 

Cały rok  

- Organizowanie zajęć  dla 
uczniów z wadami wymowy.  
 

Logopeda 

 

Cały rok  

- Zapewnienie pomocy ze strony 
specjalistów z PPP w 
Jędrzejowie. 
- Analiza dokumentacji PPP i 
realizacja zaleceń. 
 

Dyrekcja 

Pedagodzy 

 

Cały rok  

- Wykorzystanie kół 
przedmiotowych i zajęć 
dodatkowych do przygotowania 
uczniów do sprawdzianów 
kompetencji i konkursów 
przedmiotowych. 
 

Wszyscy Nauczyciele 

 

Cały rok  

 
- Stosowanie atrakcyjnych 
metod pracy na zajęciach 
lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
Udzielanie pochwał i wyróżnień. 
 

 

Wszyscy Nauczyciele 

 

Cały rok  

-Promowanie uczniów zdolnych: 
- wieczór talentów, 
-pochwała na wywiadówce, 
-listy gratulacyjne,  
- stypendia na koniec roku, 
-informacja na gazetkach, 
- strona internetowa 
 

Dyrekcja, 

Nauczyciele 

 

W ciągu 
roku 

 

- Działalność Szkolnego Klubu 
Wolontariusza w akcjach 
charytatywnych 
 

K.Stępień 

 

W ciągu 
roku 

 

- Przeprowadzenie zajęć 
otwartych i koleżeńskich  w 
klasach I – III  i  IV – VII, II-III G.                              

Dyrekcja, 
Nauczyciele 

  

 
- Zorganizowanie spotkań z 

rodzicami - pedagogizacja 

rodziców.  

Dyrekcja, 
Nauczyciele 

4 razy w 
roku 
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2 Efektywne 
wykorzystanie 
pracowni 
komputerowej 
oraz tablic 
multimedialnych 
podczas zajęć z 
różnych 
przedmiotów 
nauczania. 
 

- Umożliwienie uczniom 
wykorzystanie pracowni 
komputerowej i tablic 
multimedialnych do tworzenia 
prezentacji i prac edytorskich.  
 

 
 
 
Nauczyciele 
Informatyki 
 

 
 

Cały rok 

 

- Wykorzystanie różnorodnych 
programów multimedialnych w 
celu uatrakcyjnienia zajęć. 
 

Wszyscy Nauczyciele Cały rok  

- Zajęcia z tablicą interaktywną 
 

Nauczyciele kl.  I-III, 

IV-VII, II-III G. 

 

Cały rok  

-Uczestniczenie w 
przedstawieniach teatralnych 
Internetowy Teatr TVP dla szkół 

Nauczyciele 

bibliotekarze 

 

Wg ofert  

- Zajęcia informatyczno- 
fotograficzne z wykorzystaniem 
komputera. 
 

A.Opałka 

 

Cały rok  

- Język programowania 
LOGOMOCJA, SCRATCH, BALTIE, 
PYTHON w pracy z uczniami na 
zajęciach informatycznych                                            
 

Nauczyciele 
informatyki 

Cały rok  

3 Proponowanie 
ciekawych form 
spędzenia wolnego 
czasu. 

- Organizowanie wycieczek, 
wyjazdów, rajdów. 
 

Wszyscy Nauczyciele  
 

Cały rok  

- Rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień, racjonalne 
wykorzystanie czasu wolnego.          
( koło teatralne, koło taneczne, 
SKS, koło plastyczne). 
 

A.Otczyk, E.Purska, 
D. Kowalik L. 
Wawrzyła,     
A.Konarska             

Cały rok  

- Mikołajkowy Turniej Tenisa 
Stołowego kl. IV-VII, II-IIIG 

U.Walocha, G. Tasak, 
M. Fulas 

grudzień  

- Dzień Sportu 
Gry i zabawy w kl. I – III 
 Lekkoatletyczne Mistrzostwa 
Szkoły Kl. IV-VII,  II-III G. 
 

 U.Walocha,              
G. Tasak,  M.Fulas 
 

maj/ 
czerwiec 

 

 Stonoga-Czwórbój 
Lekkoatletyczny 

U.Walocha, M.Fulas,  
G.Tasak   

Maj/ 
czerwiec 

 

  
- Powiatowy Turniej Piłki 
Siatkowej 
 

  
U.Walocha, 
M.Fulas,G.Tasak 

 
maj 
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- Szkolna Liga Piłki Siatkowej U. Walocha, G. 
Tasak, M. Fulas 

styczeń / 
luty 

 

- Uczestnictwo w imprezach i 
uroczystościach klasowych, 
szkolnych i pozaszkolnych.  

Wszyscy Nauczyciele 

 

W ciągu 
roku 

 

- Wyjazd do kina, teatru, 
muzeum, spotkania z ciekawymi 
ludźmi. 
 

Nauczyciele Zespołu 
Humanistycznego, 
Wszyscy Nauczyciele 

W ciągu 
roku 

 

4 Podniesienie stanu 
czytelnictwa 
poprzez 
kontynuację 
konkursów 
czytelniczych   
 

- Udział w akcji  ,, Cała Polska 
czyta dzieciom” 
 
 
-Konkurs czytelniczy w kl.III 
,,Książka moim przyjacielem” 
 
 
- Udział w imprezach i 
konkursach związanych z akcją 
czytelniczą.  kl.I-VII 
 
-Narodowe czytanie ,,Wesela” S. 
Wyspiańskiego  
Kl.VII, II=III G  
 
- Konkurs ,,Najpiękniejszy wiersz 
o książce lub bibliotece”, ,, 
Konkurs międzyklasowy na 
najciekawszą gazetkę 
poświęconą książce i czytaniu” 
Kl.VII, II-III G 
 
,, W baśniowym świecie 
Andersena”- konkurs plastyczny 
kl.I-VI 
 

J. Siemińska, 
 M.Machnik, 
Wychowawcy 
 
T.Piotrowska , 
E.Purska 
 
 
Nauczyciele 
Wychowawcy, 
J.Siemińska 
 
 
M.Machnik 
 
 
M.Machnik, 
K.Stępień 
 
 
M. Machnik,  
 
 
J. Siemińska, B. 
Świątek, M. Pytlarz 

Październik/
listopad 
 
 
2 razy w 
roku 
 
 
Październik 
 
 
 
Wrzesień 
 
 
Październik 
 
 
 
październik 
 
 
 
październik 

 

5 Zachęcanie do 
udziału w 
konkursach 
przedmiotowych, 
artystycznych i 
sportowych 

- Udział uczniów w gminnych, 
regionalnych, wojewódzkich, 
ogólnopolskich konkursach: 

Wszyscy Nauczyciele   

Konkursy przedmiotowe 
organizowane przez Kuratorium 
Oświaty w Kielcach: 

   

- Konkurs  z j. polskiego R. Konarska,                   
A. Łukasik, 

T. Bugajska- 
Pośpiech,                  
M. Pytlarz 
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- Konkurs z matematyki 

 

B. Bilnicki,                                               
R. Pośpiech,                     
D. Stachura - Kozik 

  

- Konkurs z j. angielskiego 

 

J. Dudek 

K. Hukowski 

 

  

- Konkurs z j. niemieckiego 

 

M.Jarczyk 

 

  

- Konkurs z fizyki 

 

A.Marszałek 

 

  

- Konkurs z geografii 

 

K.Stępień 

 

  

- Konkurs z biologii 

 

L.Bodzioch 

 

  

- Konkurs z chemii 

 

I. Zawadzka- Bilnicka 

 

  

- Konkurs z historii P.Puto  E. Nocoń   

- Konkurs z informatyki 

 

A.Opałka 

G. Tasak 

  

Szkolne konkursy    

- Konkurs o tytuł ,,Mistrza 

Matematyki” w kl. II-III ,IV- VII  

  T.Piotrowska, 

R.Pośpiech,B.Bilnicki   

kwiecień/ 

maj 

 

- Konkurs ,,Mistrzowie 

Matematyki” kl.II-IIIG 

D.Kozik         kwiecień/ 
maj 

 

- Konkurs recytatorski o tytuł 

,,Mistrza Poezji” 

M.Pytlarz, A.Łukasik. 

R. Konarska,              

T. Bugajska-Pośpiech 

E.Purska, A.Otczyk, 

J.Siemińska 

marzec  

- Konkurs ortograficzny o tytuł 

,,Mistrza Ortografii” 

T.Bugajska-Pośpiech, 

R.Konarska, 

A.Łukasik, M. Pytlarz, 

M.Stradomska,        

D. Kowalik,                

A. Otczyk,  

marzec  
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- Konkurs- Życie i działalność 

Romana Czerneckiego- patrona 

gimnazjum 

 R. Konarska, 

A.Łukasik 

 

listopad  

- Dzień Bezpiecznego Internetu  

Konkurs na plakat –kl,I-III 

Konkurs na prezentację kl. IV- VI 

Konkurs wiedzy kl.VII, II- III G                                        

 

A.Opałka,         

G. Tasak,       

E. Nocoń 

 

luty 

 

- Szkolny Turniej 

Bezpieczeństwa  w ruchu 

drogowym 

A. Konarska maj/ 
czerwiec 

 

- Konkurs wiedzy ekologicznej 

- Konkurs plastyczny,, Piękno 

przyrody” 

 

L,Bodzioch, I. 

Zawadzka- Bilnicka      

kwiecień  

- Konkurs fotograficzny 

,,Wakacje w obiektywie’ 

,,Zimowe krajobrazy” 

A.Opałka, G. Tasak, 

M. Machnik 

  

wrzesień 

luty 

 

- Konkurs fotograficzny 

,,Selfie z książką” 

M.Machnik kwiecień  

- Szkolny konkurs języków 

obcych 

M.Jarczyk,  

K. Hukowski 

wrzesień/ 
październik 

 

- Szkolny konkurs języka 

angielskiego kl. IV 

 

K. Hukowski, 

J.Dudek 

 

listopad  

- Szkolny konkurs fizyczny 

Kl IIG 

A.Marszałek listopad  

- Konkurs języka angielskiego 

Kl.II-IIIG 

K. Hukowski pażdziernik  

 

- Konkursy  plastyczne : 

,,Życie bez nałogów” 

  

 

 

B.Świątek, K. Nowak 

 

 

grudzień 
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,, Jak zdrowo i bezpiecznie 

spędzam wolny czas” 

 

 

 

A. Konarska 

 

luty 

 

- Konkurs chemiczny,,Alchemik” 

Kl.II G 

I.Zawadzka- Bilnicka 

 

grudzień  

- Konkurs geograficzny       

 ,, Oblicze Ziemi”  

 

K.Stępień październik  

- Szkolny konkurs  wiedzy o T. 

Kościuszce kl. VI- VII 

 

E. Nocoń      maj/ 
czerwiec 

 

Konkursy pozaszkolne  

 ogłaszane przez różne 

instytucje 

   

  - Rejonowy konkurs wiedzy o 

Kościuszce i Insurekcji 

Kościuszkowskiej  

E.Nocoń      maj/ 
czerwiec 

 

  - Międzygminny Konkurs wiedzy 

o życiu i działalności  Tadeusza  

Kościuszki 

E.Nocoń,       

P. Puto 

…………  

   - Straż pożarna A.Konarska ……….  

  - Konkurs wiedzy pożarniczej R. Pośpiech 

………… 

luty  

  - Diecezjalny Konkurs Biblijny T. Madera, 

M. Żołowicz 

styczeń/ 
kwiecień 

 

                    

DZIAŁ II: Tradycja, obrzędowość i integracja społeczności szkoły. 

Lp. Zadania  Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

1.  Przygotowanie 
harmonogramu imprez i 
uroczystości szkolnych. 

- Harmonogram uroczystości Dyrekcja 
Nauczyciele 

Wrzesień  

2.  Organizowanie obchodów - Organizowanie apeli. Nauczyciele  w/g  
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uroczystości szkolnych, 
środowiskowych i 
państwowych . 
 
 

-  Udział w uroczystościach 
szkolnych i lokalnych o 
charakterze patriotycznym. 
- Święto Niepodległości Polski 
-Szkolny Wieczór Wigilijny 

 
Kl. I- VII, II-III G 
 
Dyrekcja 
 

harmonog
ramu 
 
grudzień 

3.  Promowanie w 
środowisku potrzeby 
uczenia się 

Prezentacja osiągnięć szkoły 
na  wywiadówkach 
 

Dyrekcja, 
Wychowawcy 

w/g 
harmonog
ramu 

 

4.  Uroczystości  rodzinne - Uroczystości typu:  
Dzień Babci i Dziadka,      
Święto Rodziców,  
Festyn rodzinny. 
 

Nauczyciele  
KL.I-III, 
 
 Wszyscy 
Nauczyciele 

w/g 
harmonog
ramu 

 

5.  Promocja szkoły w celu 

utrzymania dobrego 

wizerunku w środowisku 

 

- Osiągnięcie zadawalającego 
stopnia samorządności 
uczniów: 

-o pracowanie planu pracy 
Samorządu Uczniowskiego 

- systematyczna realizacja 
planowanych działań 

-  ocena pracy Samorządu 
Uczniowskiego 

- przeprowadzenie 

demokratycznych wyborów 

do samorządów klasowych i 

SU 

Opiekunowie SU 
 
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czerwiec/
wrzesień 
 

 

- Uczniowie pracują metodą 

projektu 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

   

-Prowadzenie strony 
internetowej (zdjęcia, 
sprawozdania)  
 

Administrator 
strony 

Cały rok  

Prowadzenie kroniki szkoły 
 

J.Dudek Cały rok  

- Zgłaszanie do Kuratorium 
Oświaty imprez i uroczystości 
szkolnych w ramach 
,,Dobrych praktyk” 
 
 

Dyrekcja 

Wszyscy 

Nauczyciele 

 

Cały rok 

 

 

DZIAŁ III :Współpraca z rodzicami. 

Lp. Zadania  Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 
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1 Zebrania, wyłonienie  
Rady Rodziców, 
zapoznanie rodziców z 
wymaganiami 
edukacyjnymi stawianymi 
przez szkołę. 

- Zacieśnienie współpracy z 
rodzicami. 
- Otwarta komunikacja z 
rodzicami. 
- Zapoznanie rodziców z 
dokumentami regulującymi 
pracę szkoły. 
 

Dyrektor, 
Wychowawcy 

wrzesień 
 
 
Cały rok 

 

2 Wywiadówki, pogadanki 
dla rodziców i spotkania 
indywidualne. 

- Podsumowanie wyników 
nauczania i zachowania za 
poszczególne miesiące. 
- Pogadanki i prelekcje dla 
rodziców na tematy 
wychowawcze i opiekuńcze. 
- Zorganizowanie spotkań z 
przedstawicielami PPP. 
- Umożliwienie rodzicom 
kontaktu z instytucjami 
wspomagającymi rozwój 
dziecka. 
 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Pedagodzy, 
Wszyscy 
Nauczyciele 

w/g 
harmonog
ramu 
spotkań 

 

3. Współpraca w 
organizowaniu 
kiermaszów okazjonalnych 
oraz uroczystości 
środowiskowych, 
rodzinnych. 

- Zaangażowanie rodziców do 
współpracy ze szkołą. 
- Udział rodziców w 
uroczystościach szkolnych. 

 Wszyscy 
Nauczyciele  
Dyrekcja 

w/g 
harmonog
ramu 
imprez 

 

4. Utworzenie 
harmonogramu dyżurów 
nauczycieli na spotkania 
indywidualne z rodzicami 
 

- Harmonogram dyżurów Wszyscy 
Nauczyciele, 
Dyrekcja 

Wrzesień, 
w miarę 
potrzeb 

 

 

DZIAŁ IV : Współpraca ze środowiskiem 

i instytucjami wspierającymi szkołę. 

L
p
. 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

1.  Promocja szkoły w celu 
utrzymania dobrego 
wizerunku w środowisku 
 
 
 
 
 
 

- Promowanie szkoły w 
lokalnej prasie, aktualizacja 
szkolnej strony internetowej, 
stworzenie uczniom 
warunków do odnoszenia 
sukcesów w olimpiadach i 
konkursach . 
- Organizowanie przez 
Szkolny Klub Wolontariusza, 

 Wszyscy 
Nauczyciele  
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok 
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 Pozyskiwanie sponsorów i 
sojuszników wspierających 
działalność szkoły 

społeczność uczniowską i 
nauczycieli akcji 
charytatywnych : 
- Misiek Zdzisiek zbiera 
nakrętki, 
- Zbiórka makulatury 
- Wspieranie akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 
- Góra Grosza 
- Maraton Pisania Listów 
Amnesty International 
- Akcja społeczno-edukacyjna 
,,Żonkile” 
 
- Współpraca z Edukacyjną 
Fundacją Czerneckich EFC 
 

 
 
 
 
K.Stępień 
U.Walocha. 
E.Nocoń 
B.Bilnicki 
K.Stępień 
 
 
M.Machnik 
K.Stępień 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grudzień 
 
kwiecień 
 

2.  Współpraca z Urzędem 
Gminy i GOPS-em 

- Ułatwienie kontaktu z 
urzędem. 
 

Dyrekcja, 
Nauczyciele 

Cały rok  

3.  Współpraca z Gminną 
Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
 

- Zapobiegania 
uzależnieniom, sponsoring. 
 

Dyrekcja, 
Pedagodzy 

Cały rok  

4.  Współpraca z 
przedstawicielami Komendy 
Policji oraz PSP i OSP. 

- Zapobieganie agresji, 
podnoszenie dyscypliny, 
interweniowanie w 
sytuacjach kryzysowych.             
- Próbna ewakuacja szkoły 

Dyrekcja, 
Pedagodzy, 
Wszyscy  
Nauczyciele 

Cały rok  

5.  Współpraca pedagoga          
z  PP-P w Jędrzejowie. 

- Zacieśnienie współpracy z 
rodziną. 
- Przeciwdziałanie 
niewłaściwym postawom. 
 

Pedagodzy, 
Nauczyciele, 
Wychowawcy 

Cały rok  

6.  Współpraca z PCK 
Jędrzejów 
 
 

- Wspieranie PCK - znaczki 
- Paczki żywnościowe 
- Paczki ,,wyprawka szkolna” 

Opiekun PCK, 
Dyrekcja, 
Pracownik PCK 

Cały rok  

7.  Współpraca z ZHP - Udział dzieci w imprezach 
organizowanych przez ZHP, w 
uroczystościach o 
charakterze patriotycznym. 
- Wyjazdy letnie i zimowe dla 
uczniów 
 
- Wspieranie akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

B. Bilnicki 
 
 
ZHP Jędrzejów 
 
K.Stępień,B.Bilni
cki 

wg                                   
harmonogr
amu, 
styczeń 
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8.  Współpraca z Biblioteką 

Publiczną w Słupi. 

- Udział w przedstawieniach 

teatralnych, spotkaniach z 

ciekawymi ludźmi.  

Bibliotekarz,      

N - le 

Kierownik 

Biblioteki 

Publicznej 

 
W ciągu 
roku 

 

9.  Współpraca z innymi 

szkołami 

-- Nawiązanie współpracy z  

Zespołem Szkół  

Ponadgimnazjalnych w 

Sędziszowie, Szczekocinach, 

Wodzisławiu, Krzelowie  

Dyrekcja,  

Wychowawcy 

kl.III G 

W ciągu 
roku 

 

- Organizacja Powiatowego 

Turnieju Piłki Siatkowej 

U.Walocha, M. 

Fulas 

maj  

10.   Współpraca z zakładami 

pracy w ramach doradztwa 

zawodowego 

Praktyczne postrzeganie 

zawodu 

- Wyjazd do zakładów pracy 

DP Clean Tech- Jędrzejów 

Wychowawcy 

kl.IIIG 

  

 

DZIAŁ V : Profilaktyka wychowawcza. 

Lp. Zadania  Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

1 Kontynuacja działań 
profilaktycznych w 
zakresie zwalczania 
wulgaryzmów i agresji. 
 

- Zapobieganie agresji, 
podnoszenie kultury słowa 
 
- Warsztaty sawoir-vivre 

Pedagodzy, 
Wszyscy 
Nauczyciele 
K.Nowak 

Cały rok  

2  „Bezpieczna droga do i ze 
szkoły” oraz bezpieczne 
formy spędzenia wolnego 
czasu. 
 

- Wycieczki po najbliższej 
okolicy. 
- Spotkanie z policjantem. 
-Pogadanki na lekcjach. 

Wychowawcy 
Dyrekcja 

Cały rok  

3 Promocja zdrowego stylu 
życia. 

 Uczeń dba o higienę 
osobistą. 
- Pogadanki na godzinach do 
dyspozycji wychowawcy. 
- Zapewnienie uczniom z 
rodzin najuboższych 
możliwości korzystania z 
darmowych posiłków w 
stołówce szkolnej 
- Udział w akcjach: 
- „ Mleko dla szkół” 
- fluoryzacja zębów 
- owoce i warzywa w szkole 
 

 
Wychowawcy, 
Pedagodzy, 
Lekarz 

 
Cały rok 
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4 Dbanie o bezpieczeństwo    
uczniów. 
 

- Opieka nad dziećmi  
dojeżdżającymi   
 dostosowana do potrzeb    
  rodziców 
- Zajęcia świetlicowe                               
- Podejmowanie działań w 
zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom( w tym 
dopalacze) 
- Udział w spektaklach 
profilaktycznych 
 
- Promowanie 
bezpieczeństwa w sieci  
-Dzień Bezpiecznego 
Internetu: 
-konkurs wiedzy kl.VII, II-IIIG, 
konkurs na plakat I-III, 
konkurs na prezentację kl. IV- 
VI 

 
Nauczyciele 
świetlicy 
 
 
 
 
Pedagodzy 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
informatyki 

 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
luty 

 

5 Harmonogram dyżurów - Stwarzanie warunków 
sprzyjających bezpieczeństwu 
w szkole. 
 

Dyrekcja Wrzesień, 
W miarę 
potrzeb 

 

 

DZIAŁ VI : Doskonalenie nauczycieli. 

Lp.  Zadania  Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

1 Zapotrzebowanie  
nauczycieli na różne 
formy doskonalenia. 
 

- Zapisy na różne formy 
doskonalenia 
zawodowego- dzielenie się 
wiedzą zdobytą na w/w 
formach doskonalenia. 

Dyrekcja, Lider 
WDN 

wg 
harmonogramu 
WDN 

 

2 Harmonogram 
posiedzeń Rad 
Pedagogicznych 
szkoleniowych 
 

- Doskonalenie warsztatu i 
metod pracy dydaktycznej i 
wychowawczej. 

 
Dyrekcja, 

Rada 
Pedagogiczna 

Cały rok  

3 Doskonalenie 
umiejętności kadry 
nauczycielskiej 

- Zdobywanie przez 
nauczycieli umiejętności 
potrzebnych do pracy z 
uczniami ze specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi. 
 
- Wymiana doświadczeń na 
Radach Pedagogicznych. 
Przeprowadzenie rad 
szkoleniowych. 
 

 
Pedagodzy 
Dyrekcja, Lider 
WDN, 
wyznaczony 
nauczyciel 
 
 
 
 
 

Cały rok, w/g 
potrzeb 
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-Dzielimy się 
doświadczeniami- Dobre 
Praktyki 
 

Dyrekcja, 
Nauczyciele 

W ciągu roku 

 

DZIAŁ VII : Poprawa bazy szkoły. 

Lp.  Zadania  Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 

1 Podniesienie estetyki 
szkoły i terenu wokół 
szkoły 
- poprawienie estetyki 
klasopracowni. 
 

- Przeprowadzenie 
niezbędnych remontów: 
-wymiana okien w sali 
gimnastycznej 
- ocieplenie stropu 
- wymiana oświetlenia 
- zakup wykładzin do sal 
edukacji wczesnoszkolnej 

 
Dyrekcja 

 
 Cały rok 

 

2 Doposażenie szkoły w 
pomoce niezbędne do 
prawidłowego procesu 
kształcenia. 
Doposażenie kół 
zainteresowań w pomoce 
dydaktyczne. 

- Doposażenie klasopracowni 
w sprzęt: 
- poprawa jakości i ilości 
sprzętu sportowego, 
- zakup pomocy 
dydaktycznych, 
- wyposażenie pracowni 
ekologiczno- przyrodniczej  
- doposażenie świetlicy 
szkolnej  
 

 
 
 

Dyrekcja 

 
 

Na bieżąco 

 

3. Doposażenia szkoły w 
nowoczesny sprzęt 
komputerowy 

- wyposażenie sali 
informatycznej w komputery 
stacjonarne ( 16 stanowisk ) 
- zakup komputerów do 
biblioteki szkolnej (5 
stanowisk) 
- zakup komputerów 
przenośnych 
- zakup nowoczesnych  
programów komputerowych  
  

 
Dyrekcja 

 
W ciągu 

najbliższych 
lat 

 

4. Udział w projektach 
unijnych. 

- Udział szkoły w projektach 
unijnych i innych projektach 
zewnętrznych według 
podanych propozycji. 
-Wyposażenie pracowni 
ekologiczno-przyrodniczej w 
sprzęt i pomoce dydaktyczne 

 
 

Dyrekcja 

 
Cały rok  
 
 
 

Wrzesień 
2017 

 

Plan  został  przyjęty  uchwałą  Rady  Pedagogicznej nr 4/2017/2018         z dnia 5.10.2017r. 

Dyrektor szkoły  

Wiesław Hukowski 


