
PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Podstawa prawna:  

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. ) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U Nr 168 poz. 1324 ) 

Źródła planu pracy szkoły: 

1. Statut szkoły. 

2. Koncepcja pracy szkoły. 

3. Zestaw programów nauczania. 

4. Program wychowawczy i profilaktyczny. 

5. Plan nadzoru pedagogicznego. 

6. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za ubiegły rok. 

Plan pracy szkoły zawiera: 

1. Kalendarz roku szkolnego. 

2. Harmonogram zajęć i imprez szkolnych. 

3. Plan badań edukacyjnych uczniów. 

4. Harmonogram rad pedagogicznych i spotkań z rodzicami. 

5. Plan ewaluacji wewnętrznej. 

6. Plan obserwacji. 

7. Plan wspomagania nauczycieli. 

8. Plan pracy zespołów samokształceniowych. 

 
 
 
 
 
 

 



KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 
 

1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

2 września  2019 r. 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 

1603) 

2.  Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r. 

(podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. poz. 1603) 

3.  Zakończenie I semestru 26 stycznia 2019 r. 

(podstawa prawna: § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.); § 2 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 

1603). 

4.  Ferie zimowe  
 

 13 stycznia  – 26 stycznia  2020 r. 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. poz. 1603) 

 

5.  Egzamin ósmoklasisty 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. 

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  



ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)). 

6.  Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia -  14 kwietnia 2020 r. 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 

pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

7.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 i 3 stycznia 2020 r. 

12 czerwca 2020 r. 

(podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 186 poz. 1245 z 6 

października 2010 r.) 

8.  Zakończenie zajęć lekcyjnych 26 czerwca 2020 r. 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 

1603). 

9.  Ferie letnie  27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r. 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 

pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

 

 

 

 



 

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ I IMPREZ SZKOLNYCH WROKU SZKOLNYM 2019/2020  

NAZWA WYDARZENIA TERMIN I ODPOWIEDZIALNY 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2 września 2019 roku 

Odpowiedzialny Marta Węsierska 

Pasowanie uczniów klasy pierwszej Wrzesień/październik 2019 roku 
Nauczyciele 0 - III 
Przewodniczy Marta Węsierska 

Festyn Gocki na Kręgach Kamiennych 14 września 2019 roku 
Wszyscy nauczyciele 
Przewodniczy Węsierska Marta, Pazda Dorota 

Dzień Edukacji Narodowej 11 października 2019 roku 
Pazda Dorota, Mrózek Magdalena 

Wyjazd na basen Październik 2019 – Mariola Kolińska 

Jesienny Dzień Gospodarczy Październik  2019 – Mariola Kolińska 

Wycieczka z Programu Profilaktycznego Październik 2019 – Pazda D., Pęczak E., Cysewska J., 
Węsierska  M. 

Konkurs „ Ile kosztuje palenie papierosów?” Październik 2019 - Kolińska Mariola 

Planetarium w szkole 22 października 2019 roku – Lorczak. 

Wyjazd do kina lub wycieczkę Listopad 2019 – Pęczak Ewa 

Apel z okazji Święta Niepodległości 8  listopada 2019 
Mleczek Krzysztof, Żywicki Rafał 

Bicie rekordu resuscytacji oddechowo – krążeniowej Listopad 2019 
Pazda Dorota 

Andrzejki 28 Listopada 2019 
Węsierska Marta, Cysewska Julita 

Jasełka połączone z Wigilią 20 grudnia 2019 roku 
Wszyscy nauczyciele, przewodniczy Joanna Jażdżewska, 
Joanna Jezierska 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 roku 

Dzień Babci I Dziadka  W tym roku nie ma 

Bal karnawałowy 13 lutego   2020 roku 
wszyscy nauczyciele, przewodniczy  Pazda Dorota, 
Baszanowska Wiesława 

Ferie zimowe 
Wyjazd na basen lub do kina i do Parku Krajobrazowego w Charzykowych 

13 stycznia – 26 stycznia 2020 roku 
Wszyscy nauczyciele, przewodniczą: 



Mleczek Krzysztof – basen; kino –  Łęgowska Teresa; PNBT – 
Sząszor Krystyna 

Powitanie wiosny 20 marca 2020 
Wszyscy nauczyciele 
Przewodniczy Sząszor Krystyna 

Wiosenna przerwa świąteczna  9 kwietnia – 14 kwietnia 2019 r. 

Wycieczka szkolna wiosna 
Pęczak Ewa 

Wyjazd na basen Kwiecień 
Mrózek Magdalena 

Wiosenny Dzień Gospodarczy Maj 2020 Mleczek Krzysztof 

Wyjazd do kina  Maj 
Cysewska Julita 

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja 30 kwietnia 2020 
Żywicki Rafał 

Dzień Matki 26 maja 2020 roku odpowiedzialna Sząszor Krystyna 

Dzień Dziecka 
Konkurs „ Żyj zdrowo i bezpiecznie” 

1 czerwca  2020 
Pazda Dorota 
Ewa Pęczak 

Festyn Rodzinny Czerwiec – wszyscy nauczyciele 

Bal ósmoklasisty 17 czerwca 2020 roku odpowiedzialna: Kolińska Mariola, 
Pęczak Ewa 

Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klasy VIII 2019/2020 26 czerwca 2020 roku odpowiedzialna:  Kolińska Mariola, 
Pęczak Ewa 

Półkolonie Czerwiec – lipiec – wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN BADAŃ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

BADANIE TERMIN 
Diagnoza edukacyjna uczniów klasy 0, I, II, III,  Wrzesień 2019 

Diagnoza edukacyjna uczniów klasy IV z języka polskiego, matematyki, przyrody, 
języka angielskiego 

Wrzesień 2019 

Sprawdzian próbny uczniów klasy VIII z języka polskiego, matematyki, języka 
angielskiego 

Grudzień/styczeń 2019/2020 

Sprawdzian kompetencji uczniów klasy III  kwiecień 2020 

Badanie gotowości szkolnej dzieci 6 i 7 letnich Marzec – kwiecień 2020 

Sprawdzian ósmoklasisty 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. 

Sprawdzian kompetencji uczniów klasy I i II Maj 2020 

 

HARMONOGRAM RAD PEDAGOGICZNYCH I ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

RADA TERMIN 
Rada organizacyjna przygotowująca nowy rok szkolny 29 sierpnia 2019 roku 

Plan nadzoru pedagogicznego, program wychowawczo - profilaktyczny 11 września 2019 roku 

Spotkanie z rodzicami, wybór Rad Oddziałowych i Rady Rodziców, zapoznanie z 
WSO, kryteriami wymagań edukacyjnych i zachowania, najważniejszymi zapisami 
statutu, zasadami korzystania z darmowych podręczników 

12 września 2019 oku 
Węsierska Marta – WZO kl.I - III, Mrózek Magdalena – WZO kl.IV - VIII, Pazda 
Dorota podręczniki , kryteria oceniania zachowania – Pęczak Ewa 

Rada szkoleniowa, wyniki diagnoz uczniów kl. 0, I, II, III, IV Październik/Listopad 

Spotkanie z rodzicami, osiągnięcia edukacyjne 10 grudnia 2019 

Wystawienie ocen semestralnych 10 stycznia 2020 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna  I semestr roku szkolnego 2019/2020 28 stycznia 2020 

Rada podsumowująca I semestr roku szkolnego 2019/2020 5 lutego 2020 

Wywiadówka semestralna 30 stycznia 2020 

Rada szkoleniowa Kwiecień/Maj 

Spotkanie z rodzicami, osiągnięcia edukacyjne 13 maja 2020 

Rada szkoleniowa, wyniki ewaluacji wewnętrznej Maj 

Wystawienie ocen rocznych 10 czerwca 2020 

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2018/2019 15 czerwca 2020 

Rada podsumowująca rok szkolny 2018/2019 22 czerwca 2020 

 
 



 

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  
 roku szkolnym 2019/2020 

 
Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej: 
 

1.    Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowanie przez uczniów zachowań ryzykownych  - w terminie 
do 30 września 2019 r.  

 
2.   Diagnoza stopnia aktywności fizycznej uczniów w czasie wolnym od zajęć – Kultura spędzania wolnego czasu. 

 
3.     Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników diagnoz  oraz innych badań  zewnętrznych i wewnętrznych 

 
 

 

 

 1. Problem badawczy:    Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowania ryzykownych                    
zachowań przez uczniów 

 
 

Kryteria 
aksjologiczne  

 

 
Pytania kluczowe/ problemy 

badane 

 
Wskaźniki sukcesu 

 

 
Narzędzia 
badawcze 

 
Grupa 

badawcza 

 
Osoby 

odpowiedzialne 

 
 
bezpieczeństwo 

 
użyteczność 

 
spójność, 

 
celowość 

 
wzajemność 

korzyści 
 

satysfakcja 

 
1.    Jaki jest stan 

emocjonalny uczniów, 
a w szczególności w 
zakresie: 
- samoakceptacji, 
- zadowolenia z życia, 
- udziału w życiu 
społecznym, 
- motywacji 
wewnętrznej. 

 
2.   Stosunek ucznia  i 

jego ocena 

 
1.   Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie. 

 
2.    Uczeń wie i rozumie jakie zagrożenia pochodzą z internetu. 

 
 
3.   Uczeń zgłasza się po pomoc w przypadku poczucia zagrożenia 

fizycznego i psychicznego. 
 

4.    Uczniowie nie podejmują prób korzystania z narkotyków i 
dopalaczy. 

 
5.   Nauczyciele w działaniach wychowawczych kładą nacisk na mocne 

strony ucznia. 

 
Ankieta 
skierowana do 
uczniów 
 
 Sprawozdania  
 wychowawców  
o sytuacji 
wychowawczej 
w klasie w 
zakresie 
problemów 
wychowawczych 
związanych z 

 
 
Uczniowie 
klas 
starszych  
szkoły  
podstawowej 
  

 
 
Zespół 
ewaluacyjny: 
 
 
 
p. Lorczak 
Iwona 
 

 
p. Julita 
Cysewska 



ucznia, 
nauczyciela, 

rodzica. 
 

 
 
 
 
 
 

ryzykownych 
zachowań związanych 
z: 

 
a)   używaniem 

dostępnych używek 
(alkohol, nikotyna, leki 
uspokajające), 
 

b)   używek 
niedostępnych legalnie 
– narkotyków, 
dopalczy, 

 
c)   nagannych zachowań 

– wagary, 
zaniedbywanie 
obowiązków w 
rodzinie i w szkole, 

 
d)   przemocy werbalnej – 

bicie, dokuczanie, 
znęcanie się, 

 
e)   przemocy 

niewerbalnej – słownej                    
(obrażanie, 
dokuczanie, 
cyberprzemocy). 

 
3.   Oszacowanie skali 

zdarzeń zachowań 
ryzykownych wśród 
uczniów w ostatnich 12 
miesiącach., w tym z: 

 
a)   cyberprzemocą, 

b)   treściami 

 
6.   Program wychowawczo-profilaktyczny jest adekwatny do likwidacji 

zdiagnozowanych ryzyk i bazuje na wykorzystywaniu czynników 
chroniących.  

 
7.   Zaburzenia stanu emocjonalnego uczniów są rozpoznawane i 

kierowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
 

8.   Uczniowie są otwarci i potrafią dzielić się z nauczycielami, 
pedagogiem swoimi problemami osobistymi. 

 
9.   Nie ma w zespołach klasowych uczniów wykluczanych 

 
10.  Uczniowie i nauczyciele znają zasady bezpiecznego korzystania z 

zasobów internetowych. 
 

11.   Uczniowie  nie stosują cyberprzemocy. 

12.  W zespołach klasowych funkcjonuje pomoc koleżeńska.  

 

ryzykownymi 
zachowaniami,  
 
Ocena sytuacji 
wychowawczej 
na zakończenie 
poprzedniego 
roku szkolnego 
 
Wywiad z 
pedagogiem 
szkolnym  
 
Analiza 
informacji z 
instytucji 
zewnętrznych – 
Policji, MOPS-u. 
 

 
 

 



promującymi 
zachowania 
destrukcyjne, 

c)   sekstingiem. 
d)   tzw. groomingiem, 

e)   łańcuszkami szczęścia 
typu” Neknomination”, 

f)    zagrożeniem 
prywatności,  

g)   spamami ? 
 

4.    Ustalenie kręgu osób 
do których uczniowie 
będą zgłaszali się po 
pomoc w sytuacjach 
dla nich 
niebezpiecznych lub  
zagrożenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  2. Problem badawczy:   Diagnoza stopnia aktywności fizycznej uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych – Kultura spędzania wolnego czasu.   
 

 
Kryteria 
aksjologiczne  
 

 
Pytania kluczowe 

 
Wskaźniki sukcesu 

 

 
Narzędzia 
badawcze 

 
Grupa 

badawcza 

 
Osoby 

odpowiedzialne 

 
 

 
użyteczność 

 
wzajemna 

korzyść 
 

kompleksowość, 
 

satysfakcja 
ucznia, 

nauczyciela, 
rodzica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.   Jakie formy 

wypoczynku preferują 
rodzice ucznia i ona 

sam? 
 

2. W jaki sposób uczeń 
oraz jego rodzina 

spędzają wolny czas 
od nauki? 

 
3.  Czy uczeń uprawia 

jakiś sport? 
 

4.   W jaki sposób 
spędza wolny czas? 

 
5.  Jakie zajęcia nie 

związane ze szkołą 
zajmują jemu 

najwięcej czasu? 
 

6.  Ile czasu pozostaje 
przy komputerze? 

 
 

 
7.  Czy korzysta z form 

ćwiczeń fizycznych lub 
treningów 

organizowanych przez 
kluby sportowe? 

 
1.   Uczniowie i rodzice interesują się organizacją wychowania fizycznego 

w szkole. 
 

2.  Uczeń chętnie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego. 
 

3.   W zespołach klasowych organizowane są rodzinne formy aktywnego 
spędzania wolnego czasu. 

 
4.   Uczeń w zdecydowany sposób ograniczył wielogodzinne 
unieruchomienie przed komputerem na rzecz zajęć ruchowych. 

 
 

5.   Uczeń rozumie potrzebę samodoskonalenia sprawności fizycznej.  
 

6.   Uczeń prezentuje pozytywną postawę wobec kultury fizycznej. 
 

7.   Uczeń opanował konkretną wiedzę i umiejętności związane z 
samodzielnym sterowaniem sprawnością fizyczna, zdrowiem i 

wypoczynkiem. 
 

8.   Do tradycji klasowych wchodzą rodzinne spotkania w celu rywalizacji 
sportowej. 

 
9.   Uczniowi e z własnej inicjatywy organizują ćwiczenia sportowe np. w 

formie rozgrywek podwórkowych w piłkę nożną, biegi przełajowe, 
ćwiczenia na placach zabaw lub lokalnych miejsc przeznaczonych do 

fitnessu. 
 

 
 
 

 
 
Ankieta dla 
uczniów  
 
Wywiad z 
nauczycielami  
wychowania 
fizycznego 
 
Wywiad z 
uczniami 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Uczniowie 
klas IV - VIII 

 
 

 
Zespół 
ewaluacyjny: 
 
p. Mleczek 
Krzysztof 
p.  Sząszor 
Krystyna 
p.  Pęczak Ewa 
p. Pazda 
Dorota 
p. Mrózek 
Magdalena 
p. 
Baszanowska 
Wiesława 
p. Jażdżewska 
Joanna 
p. Żywicki 
Rafał 
p. Jezierska 
Joanna 
p. Łęgowska 
Teresa 
p. Grada 
Marcin 
p. 
Chmielewska 
Iwona 
p. Łangowska 
Ilona 



 
 
 
 
 

 
8.  Jak ocenia zajęcia 

wychowania 
fizycznego, ich 
atrakcyjność? 

 
9.   Jaka jest wiedza 

ucznia na temat 
sprawności 

funkcjonowania 
własnego organizmu i 

jego sprawności 
fizycznej? 

 
10.  Czy w godzinach 

popołudniowych 
korzysta ze sportowej 

bazy szkolnej? 
 

11.  Czy deklaruje chęć 
uczestnictwa w 

organizowanych przez 
szkołę formach 

aktywności fizycznej? 
 

12. Czy w jego ocenia, w 
proponowanych 

formach aktywności 
chętnie będą 
uczestniczyli 

członkowie rodziny? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
1.Problem badawczy:  Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników diagnoz  oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
                                        rok szkolny 2019/2020 

 

Kryteria 
aksjologiczne 

Wymagania Wskaźniki Narzędzia 
badawcze 

Grupa 
badawcza 

Osoby 
odpowiedzi

alne 

 
 
użyteczność 
 
różnorakość 
działań,  
 
efektywność 
 
 
trafność 
i  trwałość 
 
ciągłość, 
 
kompleksowość, 
 
zespołowość, 
 
skuteczność 
 
satysfakcja  
ucznia, 
nauczyciela, 
rodzica 
 
 

 
1.   W szkole rozpoznaje się potrzeby  i 

możliwości psychofizyczne uczniów. 
2. W szkole przeprowadza się we 

wrześniu diagnozę  uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej. 
 

3. W szkole diagnozuje się na wejściu 
klasę czwartą. 

 
 
 
 
4. Wykorzystuje się różnorodne formy 

pomocy uczniowi ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi:  zajęcia 
rewalidacyjne dla uczniów z 
orzeczeniem o kształceniu specjalnym, 
uczniom klas IV - VIII  organizuje się 
dodatkowe zajęcia z j. polskiego 
matematyki, fizyki, chemii, j. 
angielskiego, zajęć sportowych,  
uczniowie z klas I – III uczestniczą w 
zajęciach wyrównawczych. 

 
5. Rodzice i uczniowie informowani są o 

wynikach diagnoz i wynikach próbnych 

1. Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej analizują 
sprawdziany diagnozujące  w kl. „0”, 
I, II, i III oraz przedstawiają ich  
wyniki Radzie Pedagogicznej. 
 
 

2. Nauczyciele przedmiotów 
przeprowadzają i analizują diagnozy  
przeprowadzone  w klasie IV 
(matematyka, j, polski, przyroda, j. 
angielski). Zapoznają z nimi RP 

 
3. Nauczyciele przedmiotów 

przeprowadzają i analizują próbne 
egzaminy   ósmoklasisty ( j, polski, 
matematyka i j. angielski). Zapoznają 
z nimi RP 

 
 
4. Wyniki  zewnętrznego sprawdzianu 

klasy III poddawane są analizie przez 
zespół ewaluacyjny 

5. Uczniowie chętnie uczestniczą z 
zajęciach   dydaktyczno – 
wyrównawczych, zajęciach z 
uczniem zdolnym i innych zajęciach 

 
1. Arkusz 

diagnostyczny 
– klasa „0”, I, 
II i III 
 
 

2. Analiza 
danych 
statystycznych 

3. Arkusze 
diagnoz kl. IV 

 
 
4. Arkusze 
próbnych 
egzaminów   
 
 
 
5.   Arkusz 
zewnętrznych 
badań klasy III 
 
 
 
Zajęcia z 

 
uczniowie 
klas „0”, I, 
II, III 
 
 
 
 
klasa IV 
 
 
 
 
 
 
klasa VIII 
 
 
 
 
klasa III 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zespół 
ewaluacyjny 
 
Mariola 
Kolińska,  
Marta 
Węsierska 
 



 

 

              2. Problem badawczy:  Obciążenie ucznia pracami domowymi  

 

 

Kryteria 

aksjologiczne 

 

Pytania kluczowe 

 

Wskaźniki sukcesu 

 

Narzędzia 

badawcze 

 

Grupa badawcza 

 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

 

 

 

13.   Jakie formy pracy domowej 
najczęściej zadają nauczyciele? 
 

 

10.   Czas poświęcony na pracę domową nie 
zajmuje więcej niż 1,5- 2 godziny. 
 

 

 

Ankieta dla 

 

50 % losowo wybranych 

uczniów klas oraz ich 

rodziców w szkole  

 

 

Zespół ewaluacyjny: 

egzaminów ósmoklasisty  oraz  
sprawdzianie zewnętrznym kl. III 

 
 
 
6. Analizuje sie wyniki osiągnięte przez 

uczniów na sprawdzianach 
trzecioklasisty i egzaminach 
ósmoklasisty  

7. Szkoła opracowuje, na podstawie 
analizy wyników,  strategia działań na 
rzecz poprawy efektów kształcenia, 
który jest na bieżąco modyfikowany.  

 
8. RP zapoznana jest z wynikami diagnoz 

oraz sprawdzianów i egzaminów 
zewnętrznych jak i egzaminów 
próbnych ósmoklasisty 

 

specjalistycznych. 
6.  Stwierdza się postępy uczniów w  

likwidowaniu braków edukacyjnych. 
 
 
7. Rodzice akceptują organizację i 

formy świadczonej pomocy dzieciom 
i wyrażają zgodę na ich 
uczestnictwo. 

8. Rodzice na bieżąco otrzymują 
informacje o postępach swoich 
dzieci    

 
 

pedagogiem, 
psychologiem 

 
 

 
Rozmowy 
indywidualne z 
rodzicami  
 
 
Przedstawienie 
wyników RP 

 
 

 
 
 
 
 
 
klasa III i 
klasa VIII 



użyteczność 

 

wzajemna 

korzyść 

 

przydatność 

 

celowość 

 

satysfakcja 

ucznia, 

nauczyciela, 

rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.   Ile czasu poświęca uczeń na 
odrabianie prac domowych? 
 

15.   Jakie jest obciążenie nauką ucznia w 
poszczególnych dniach tygodnia” 
 

16.   Czy prace domowe są różnicowane 
pod względem zakresu i stopnia 
trudności? 

 

17.   W jakim stopniu uczniowie 
samodzielnie odrabiają prace 
domowe? 

 

18.   W jakim celu, w ocenie ucznia, 
nauczyciela zadają prace domowe? 

 

19.   Czy, w ocenie ucznia, prace 
domowe zwiększają wiadomości i 
rozwijają zainteresowania ucznia? 

 

20.   Czy prace domowe są sprawdzane i 
oceniane przez nauczycieli? 

 

21.   Czy uczniowie są instruowania o 
sposobie rozwiązania pracy 
domowej, czy otrzymują wskazówki 
od nauczyciela? 

 

 

11.   Uczeń nie jest karany za niewłaściwe 
rozwiązanie pracy domowej. 
 

12.    Nauczyciel zadaje pracę domową po 
uprzednim upewnieniu się o 
zrozumieniu jej tematyki. 

 

13.   Nauczyciel daje wskazówki co do 
techniki i sposobu rozwiązania pracy 
domowej oraz wskazuje „nacobezu”. 
 

14.   Zadawane są prace do rozwiązania w 
zespole uczniowskim. 

 

15.    Prace domowe są zróżnicowane, o 
różnym stopniu trudności. 

 

16.   Uczniowie mogą prezentować swoje 
rozwiązania i wyniki pracy domowej. 

 

17.   Prace domowe są sprawdzane. 
 

18.   Prace domowe są oceniane. 
 

19. Oceny z pracy domowej mają wpływ na 
oceny okresowe i roczne. 

 

 

 

uczniów  

 

 

Ankieta dla 

rodziców  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazda Dorota,  

Mrózek Magdalena, 

Pęczak Ewa,  

Mleczek Krzysztof, 

Żywicki Rafał, 

Grada Marcin, 

Łęgowska Teresa, 

Łangowska Ilona, 

Baszanowska 

Wiesława, 

Jażdżewska Joanna, 

Jezierska Joanna 



 

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EWALUACJI WEWĘTRZNEJ  

w roku szkolnym 2019/2020 

1.    Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i 
podejmowanie przez uczniów zachowań ryzykownych. 
 

2.   Diagnoza stopnia aktywności fizycznej uczniów w czasie wolnym od zajęć – Kultura spędzania 
wolnego czasu. 

 
3.     Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników diagnoz  oraz 

innych badań  zewnętrznych i wewnętrznych. 
 

4. Obciążenie ucznia pracami domowymi. 

 

 

l.p. 

 

Zadania do wykonania 

 

 
odpowiedzialny 

 
Nr 

 
Termin realizacji 

 
Uwagi 

 

1. 

 

Opracowanie pytań kluczowych, 

zakresu ewaluacji 

Zespół ewaluacyjny 1 
Zespól ewaluacyjny 2 

Zespół ewaluacyjny 3 

Zespół ewaluacyjny 4 

1.       do 01.IX.  2019  
 

 
2. do 15.IX.  2018 

3. do 15.IX.  2019 

4. do 15.IX. 2019 

 

2. 

 

Zatwierdzenie przez dyrektora planu 

badań 

Zespół ewaluacyjny 1 
Zespól ewaluacyjny 2 

Zespół ewaluacyjny 3 

Zespół ewaluacyjny 4 

1. do 03.IX.2019  
 

2. do 15.X.2018 

3. do 15.X.2019 

4. do 15.X. 2019 

 

3. 

 

 

Opracowanie narzędzi badawczych 

Zespół ewaluacyjny 1 
Zespól ewaluacyjny 2 
Zespół ewaluacyjny 3 
 
Zespół ewaluacyjny 4 

1. do 05.X.2019  
 

2. do 30.X.2018 

3. do 30.X.2019 

4. do 30.X.2019 

 

4. 

 

Przeprowadzenie badań 

Zespół ewaluacyjny 1 
Zespól ewaluacyjny 2 

 

Zespół ewaluacyjny 3 

Zespół ewaluacyjny 4 

1. do 15.IX.2019  
 

2. do 15.II.2019 

3. do 15.XI.2019 – kl.I-

III 

30.IV.2020 – kl.VII - 

VIII 

4. do 30.IV. 2020 

 

5. 

 

Analiza wyników badań 

Zespół ewaluacyjny 1 
Zespól ewaluacyjny 2 

Zespół ewaluacyjny 3 

Zespół ewaluacyjny 4 

1. do 20.XI.2019  
 

2. do 15.V.2019 

3. do 15.V.2020 

4. do 15.V.2020 

 

6. 

 

Opracowanie raportu 

Zespół ewaluacyjny 1 
Zespól ewaluacyjny 2 

Zespół ewaluacyjny 3 

Zespół ewaluacyjny 4 

1. do 30.XI.2019  
 

2. do 01.X.2019 

3. do 20.V.2020 

4. do 20.V.2020 



 

7. 

 

Przedstawienie raportu dyrektorowi 

Zespół ewaluacyjny 1 
Zespól ewaluacyjny 2 

Zespół ewaluacyjny 3 

Zespół ewaluacyjny 4 

1.   do 1 października 

2019 r. 

 
 

2. do 1 listopada 2019 

3. do 30 maja  2020 

4. do 30 maja  2020 

 

8. 

 

Prezentacja raportu na radzie 

pedagogicznej 

Zespół ewaluacyjny 1 
Zespól ewaluacyjny 2 

Zespół ewaluacyjny 3 

Zespół ewaluacyjny 4 

1. październik 2019 r.  
 

2. styczeń  2020 

3. czerwiec  2020 

4. czerwiec  2020 

Legenda: Numery 1 - 4  odpowiadają tematom badań ewaluacyjnych wskazanym w załączniku



 

OBSERWACJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ORAZ INNYCH 
ZADAŃ STATUTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Cel obserwacji   Tematyka obserwacji 

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych 

elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub 

opiekuńczego. 

Celem obserwacji zajęć jest: 

 gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu 

realizacji przez niego zadań edukacyjnych, 

 wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz 

wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i 

doświadczeniem, 

 diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych, 

 ocena rezultatów procesu dydaktycznego, 

wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie 

bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i 

prezentowanej wiedzy dzieci. 

Obserwacji mogą podlegać: 

 zajęcia z uczniami, 

 spotkania z rodzicami, imprezy szkolne 

1. Aktywność dzieci.  

2. Bezpieczeństwo dzieci. 

3. Realizacja podstawy programowej w 

zakresie: 

 adaptacji dzieci do warunków 

szkolnych, 

 realizacji edukacji przyrodniczej w 

naturalnym środowisku poza szkołą, 

 kształcenia umiejętności 

posługiwania się językiem polskim, 

przez wszystkich nauczycieli, 

 zastosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, na 

zajęciach z różnych przedmiotów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN OBSERWACJI 

 

L 

p 
Rodzaj zajęć; tematyka 

Imię i nazwisko 

nauczyciela/klasa 

Osoba 

sprawująca 

nadzór 

Terminy Uwagi 

1 Festyn Gocki 
Dorota Pazda. 

Węsierska Marta 
Dyrektor IX 2019  

2 Język angielski kl. VII Rafał Żywicki Dyrektor X 2019  

3 
Godzina do dyspozycji 

wychowawcy klasy kl. IV 
Dorota Pazda Dyrektor X 2019 

 

4 Pasowanie uczniów klasy I Marta Węsierska Dyrektor IX/X 2019 
 

5 
Apel z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej 

Pazda Dorota, Mrózek 

Magdalena 
Dyrektor X 2019  

6. Wiedza o społeczeństwie kl. VIII Krzysztof Mleczek Dyrektor XI 2019  

7 Język polski kl.VIII Ewa Pęczak Dyrektor XI 2019  

8 Oddział przedszkolny Sząszor Krystyna Dyrektor XI 2019 
 

9 Matematyka, klasa IV Mariola Kolińska Dyrektor XI 2019 
 

10 
Apel z okazji Święta 

Niepodległości 

Krzysztof Mleczek, 

Rafał Żywicki 
Dyrektor XI 2019 

 

11 Andrzejki szkolne 
Węsierska Marta, 

Cysewska Julita 
Dyrektor XI 2019 

 

 Przedstawienie jasełkowe 
Joanna Jażdżewska, 

Joanna Jezierska 
Dyrektor XII 2019  

13 Bal karnawałowy 
Pazda Dorota, 

Baszanowska Wiesława 
Dyrektor I 2019  

14 Zajęcia świetlicowe Mrózek Magdalena Dyrektor II 2020 
 

15 Powitanie wiosny Krystyna Sząszor Dyrektor III 2020  



16 Zajęcia z psychologiem Julita Cysewska Dyrektor III 2020 
 

17 
Edukacja wczesnoszkolna – 

lekcja otwarta 
Marta Węsierska Dyrektor, rodzice III 2019  

18 
Lekcja otwarta – II etap 

edukacyjny 
Mrózek Magdalena Dyrektor IV 2020 

 

19 
Apel z okazji rocznicy 

Konstytucji 3 Maja 
Żywicki Rafał Dyrektor IV 2019 

 

20 Dzień Matki Krystyna Sząszor Dyrektor V 2020  

21 
Konkurs „ Żyj zdrowo i 

bezpiecznie” 

Ewa Pęczak, Pazda 

Dorota 
Dyrektor VI 2020  

 

22 

Zakończenie roku szkolnego 

2019/2020 

 Kolińska Mariola, 

Pęczak Ewa 
Dyrektor VI 2020 

 



 

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli i Rady Pedagogicznej 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

L.p. 

 

Tematy szkoleń Rady Pedagogicznej  

 

Osoba odpowiedzialna za 

organizację 

 

Osoba lub instytucja 

wspomagająca 

 

Termin 

1. Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2019 r. 

     

dyrektor 

  

IX. 2019 

 

2. 

 

Zadania i obowiązki nauczycieli na początku roku 

szkolnego.  

 

 dyrektor 

 

 

 

IX 2019 

 

3. 

 

Co nauczyciel wiedzieć powinien o obowiązkach 

dyrektora szkoły? 

 

e-szkolenie 

 

ECRK Lex Białystok 

 

X. 2019 

4. 
  Dyscyplina w klasie. Metody i techniki  

  Interwencji. 

e-szkolenie 

 

 

ECRK Lex Białystok 

 

XII 2019 



5. 
Ocena pracy nauczyciela i awans zawodowy                                  

od 1 września 2019 r.  

e-szkolenie  

 

 

ECRK Lex Białystok 

 

III 2020 

9.  Ochrona danych osobowych – cz. I, II, III      e-szkolenie 

 

ECRK Lex Białystok 

 

IV 2020 

 

10. 

Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego                 

oceniania osiągnięć i zachowania uczniów. 

 

    e-szkolenie 

 

ECRK Lex Białystok 

 

V 2020 

 

11. 
   Trudny rodzic. 

 

   Pedagog, psycholog 

  

V 2020 

 

Szkolenia w ramach zespołów przedmiotowych 

Zespół Temat/ zagadnienie 
 

Odbiorcy 

 

Termin 

Prowadzący 

szkolenie 

KL. I - III Jak wspierać dziecko w procesie  

uczenia się w oparciu o inteligencje            

wielorakie? 

 

RP 

 

X 2019 

 

Węsierska 

Marta 



KL. IV - VIII Jak rozwijać umiejętności emocjonalno-

społeczne? 

 

rodzice 

 

Maj 2020 

 

Lorczak Iwona 

PPP Praca z uczniem z zespołem ADHD 
 

RP 

 

II 2020 

 

Cysewska Julita 

PPP Radzenie z agresją uczniów. 
 

RP 

 

IV 2020 

 

Cysewsk Julita 

 

 

 

ZAMIERZENIA GOSPODARCZE W ROKU 2020 

Pracownia komputerowa Zakup sprzętu 

Boisko Zakup elementów mini siłowni i nowych piłkochwytów 

Klasy 0 Zakup nowych mebli 

Biblioteka  Zakup książek i regałów 

W.F. Zakup sprzętu sportowego 

 

 

 

 



PLAN PRACY ZESPOŁU EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO  NAUCZYCIELI KLAS O-III NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Skład zespołu: 

Przewodnicząca- Marta Węsierska 

Członkowie -   Mariola Kolińska, Krystyna Sząszor, Joanna Jażdżewska, 

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY ZESPOŁU : 

1. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka. 

2. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania. 

3. Organizowanie i realizacja imprez i uroczystości w oparciu o współpracę nauczycieli. 

4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samokształcenie i wymianę uzyskanych wiadomości i umiejętności.                                                                                                   

 5.Czuwanie nad prawidłową i zgodną z podstawą programową realizacją programów nauczania. 

6. Wykorzystanie technologii komputerowej w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

7. Podejmowanie oddziaływań wychowawczych w stosunku do uczniów sprawiających trudności wychowawcze. 

 

 

 



ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN  Odpowiedzialni 

Zorganizowanie pracy 
zespołu przedmiotowego 

Zebranie zespołu. Opracowanie planu pracy na rok szkolny 
2019/20 

IX  
Marta Węsierska 

Doskonalenie nauczycieli, 
doskonalenie warsztatu 
pracy nauczycieli 

>Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego 
>udział w konferencjach, warsztatach szkoleniowych 
>udział w szkoleniowych posiedzeniach RP 
>samokształcenie 
>współpraca z PPP, pedagogiem, psychologiem i logopedą 
>pomoce dydaktyczne 
>dbanie o wystrój klas i szkoły 

cały rok 
 
 
wg potrzeb 
 
wg planu pracy RP 
 
 
wg potrzeb 
 
 
cały rok 

Podnoszenie poziomu 
kształcenia poprzez badanie i 
analizę wyników nauczania 

Diagnoza wstępna O-III 
 
Diagnoza końcowa 

X/XI 
wychowawcy klas 
V/VI 

Wspieranie uczniów 
zdolnych i uczniów z 
trudnościami dydaktyczno-
wychowawczymi 

>Organizacja kół zainteresowań 
>organizacja zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce (zaj. 
wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne) 
>indywidualizacja procesu nauczania poprzez dostosowanie 
wymagań  

cały rok 
 
cały rok 
 
wg potrzeb 

Spotkanie szkoleniowe „Metody zapobiegania agresji wśród dzieci”  XI Joanna Jażdżewska 

Współpraca z rodzicami i 
środowiskiem lokalnym.  

>Zapoznanie rodziców z dokumentacją szkoły ( programy, WSO, 
PSO…) 
>organizowanie zebrań z rodzicami zgodnie z harmonogramem 
>kontakty indywidualne 
>włączanie rodziców w prace na rzecz szkoły 
>organizowanie imprez środowiskowych (Festyn Gocki, Dzień 

IX 
wychowawcy klas 
 
wg planu 
 
 



Babci i Dziadka, Dzień Matki, Festyn rodzinny) 
>współpraca z MOPS 
>współpraca z instytucjami ( Policja, Straż) 
 

 
 
 
wg harmonogramu 

Organizacja imprez 
szkolnych i udział w akcjach 
o zasięgu ogólnopolskim 

Pasowanie kl.I 
Resuscytacja 

Andrzejki 
Mikołajki 
Kiermasz bożonarodzeniowy 
Wigilia, jasełka 
Bal Przebierańców 
Góra Grosza 
Powitanie Wiosny 
Dzień Dziecka 
Półkolonie 

wg harmonogramu 

Organizowanie wycieczek 
oraz wyjazdów 

Wycieczki klasowe 
Wycieczki jednodniowe  
Wyjazdy na basen 
Wyjazdy do kina 
Wyjazd do PNBT 

cały rok 
wg harmonogramu 

Konkursy Organizowanie konkursów szkolnych 
Przygotowanie do udziału w konkursach pozaszkolnych 

cały rok wg potrzeb 

Spotkanie szkoleniowe „Indywidualne rozmowy z rodzicami; motywowanie rodziców do 
współpracy”  

IV 
Krystyna Sząszor 

Sprawozdanie z pracy 
zespołu za rok szkolny 
2019/2020 

Wybór programów i podręczników, ćwiczeń na rok szkolny 
2019/2020. Sporządzenie i przedstawienie sprawozdania z pracy 
zespołu. 

VI 
Marta Węsierska 

 



Plan pracy zespołu edukacyjno - wychowawczego nauczycieli klas IV-VIII w Szkole Podstawowej  w Gotelpiu na rok 

szkolny 2019/2020. 

Przewodnicząca zespołu: Magdalena Mrózek 

 Członkowie: Ewa Pęczak, Rafał Żywicki, Krzysztof Mleczek, Ilona Łangowska, Teresa Łęgowska, Wiesława Baszanowska, Grada Marcin, Joanna Jezierska, 

Iwona Chmielewska, Dorota Pazda, Danuta Rostankowska-Bąk. 

Cel główny programu: 

 Podnoszenie jakości pracy szkoły oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy w oparciu o doświadczenie  zawodowe nauczycieli z różnych 

przedmiotów oraz z różnym stażem pracy zawodowej 

Cele szczegółowe: 

 Dzielenie się posiadanym doświadczeniem, przeciwdziałanie rutynie zawodowej 

 Wypracowywanie wspólnych modeli organizacji pracy warsztatu nauczyciela 

 Włączenie do akcji charytatywnych większej liczby dzieci i młodzieży z naszej szkoły 

 Przeprowadzenie szkoleń poprawiających jakość własnej pracy 

LP Tematyka spotkań Przypuszczalne daty 
spotkań 

Odpowiedzialni Uwagi 

1. Spotkanie inauguracyjne, określenie celów, zadań oraz 
tematyki spotkań. 

Wrzesień M. Mrózek, 
wszyscy nauczyciele 

 

2. Zorganizowanie pracy SU, wyznaczenie opiekunów, określenie 
zadań i działań na rok szkolny 2019/ 2020. Wybór zarządu SU 
spośród uczniów klas IV-VIII. 

Wrzesień M .Węsierska ,       
M. Mrózek 

 

3. Zainicjowanie pracy SKW . Sporządzenie planu roboczego 
działań określenie celów i zadań na br. szkolny. 

Wrzesień D. Pazda,  

5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym Wrzesień, cały rok Wszyscy nauczyciele  



Zebrania, kontakty indywidualne, włączanie rodziców w pracę 
na rzecz szkoły, pomoc w organizacji imprez szkolnych, 
Współpraca z instytucjami MGOPS, Policja, Straż 

 Spotkanie szkoleniowe: 
Uzależnienia: papierosy, alkohol, narkotyki, komputer, 
internet, portale społecznościowe. Jak uświadamiać ucznia o 
groźnych nałogach? 

 listopad Iwona Lorczak  

4. Organizacja imprez szkolnych i udział w różnych akcjach 
ogólnopolskich: 
Festyn Gocki 
Resuscytacja 
Andrzejki 
Mikołajki 
Jasełka 
Bal Karnawałowy 
Powitanie wiosny 
Święta Majowe 
Dzień Matki 
Dzień Dziecka 
Festyn Rodzinny 
Bal ósmoklasisty 

Cały rok wg 
harmonogramu 

Wszyscy nauczyciele,  

8. Wspieranie uczniów z trudnościami edukacyjnymi, wspieranie 
uczniów zdolnych: koła zainteresowań, 
indywidualizacja pracy 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 
 

 

11. Spotkanie szkoleniowe: 
Doskonalenie pracy własnej, wykorzystanie multimediów do 
większego zainteresowania ucznia. 

kwiecień Ewa Pęczak, 
Marcin Grada 

 

14. Rozmowy i dyskusje nad wyborem podręczników i ćwiczeń na 
kolejny rok szkolny 2019/2020. 

czerwiec Wszyscy nauczyciele  

15. Spotkanie kończące pracę zespołu, podsumowanie działań, 
wolne glosy, dyskusja. 

czerwiec Wszyscy członkowie  

Podana tematyka zebrań może ulec zmianie lub modyfikacji ze względu na wyłaniające się w ciągu roku szkolnego  problemy czy potrzeby edukacyjno- 

wychowawcze. 



Plan pracy Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej działającego przy Szkole Podstawowej w 

Gotelpiu. 

Rok szkolny 2019/2020 

 

 Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co 

następuje:  

§ 1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych, zwane dalej „przedszkolami”, szkoły i placówki udzielają 

uczniom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizują tę pomoc na 

zasadach określonych w rozporządzeniu.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub 

integracyjnych DzU 2010 Nr 228, poz. 1490 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),  

Rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U z 2013r., poz. 957). 

Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. Poz 1113) 



         W skład Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego działającego przy Szkole Podstawowej  w Gotelpiu wchodzą następujące osoby: Krystyna 
Sząszor, Marta Węsierska, Mariola Kolińska, Krzysztof Mleczek, Rafał Żywicki, Dorota Pazda, Elżbieta Baszanowska, Iwona Lorczak, Julita 
Cysewska, Marcin Grada, Joanna Jezierska, Joanna Jażdżewska, Ilona Łangowska, Danuta Rostankowska – Bąk, Teresa Łęgowska, Magda 
Mrózek, Iwona Chmielewska 

Koordynator: 

 Ewa Pęczak 

      Główne założenia pracy zespołu psychologiczno – pedagogicznego mają na celu wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w 

szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu wiedzy, eliminowanie przyczyn i przejawów 

zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Rozwijanie umiejętności wychowawczych, a 

także zachęcanie do podejmowania działań wyrównujących szanse edukacyjne ucznia. 

Opieką zostaną objęci uczniowie: 

 niepełnosprawni, 

 niedostosowani społecznie, 

 zagrożeni niedostosowaniem społecznym, 

 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

 z zaburzeniami komunikacji językowej, 

 z chorobami przewlekłymi, 

 z doświadczeniami sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

 z niepowodzeniami edukacyjnymi, 

 zaniedbani środowiskowo, 

 z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi. 
 

 

 



L.p CELE GŁÓWNE CELE POŚREDNIE  

 

 ODPOWIEDZIALNI 

 

1. Wspomaganie rozwoju psychicznego i 

efektywności uczenia się, w szczególności 

poprzez korygowanie odchyleń od normy, 

wyrównywanie i korygowanie braków w 

opanowaniu wiedzy 

 Dokonywanie semestralnej oceny sytuacji 
wychowawczej w szkole ze szczególnym 
uwzględnieniem charakterystyki uczniów 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

 Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją 
obowiązku szkolnego przez uczniów. 

 Prowadzenie poradnictwa dla rodziców: 
               - udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie        

                 trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu    

                 szkolnym, 

 Integrowanie uczniów wszystkich klas. 

Wszyscy nauczyciele 

2. Diagnozowanie 

sytuacji edukacyjno-wychowawczej 

uczniów, profilaktyka 

wychowawcza 

 

 

 Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych 
wśród uczniów. 

 Eliminacja przemocy fizycznej, psychicznej oraz 
cyberprzemocy wśród uczniów (zajęcia 
integracyjne na lekcjach wychowawczych). 

 Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków 
życia i nauki: 
A) objęcie opieką uczniów mających lub               

sprawiających trudności w realizacji procesu 

dydaktyczno-wychowawczego różnymi 

formami pomocy: 

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

Pedagodzy, psycholog, pielęgniarka 

szkolna, wszyscy nauczyciele. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dodatkowe zajęcia z poszczególnych 

przedmiotów dla uczniów mniej zdolnych, 

- objęcie opieka logopedyczną uczniów z 

deficytami mowy, 

- kontakt i współpraca z 

PoradniąPsychologiczno-Pedagogiczną, w 

Chojnicach, 

 Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej 
pomocy: 
- współpraca z nauczycielami i wychowawcami w 
pracy z uczniami sprawiającymi Trudności 
wychowawcze oraz w zakresie określenia 
trudności wynikających z rozwoju dziecka, a także 
innych przyczyn niepowodzeń szkolnych. 
- współpraca z pedagogami, psychologami, 
organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi w 
zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów 
wymagających szczególnej opieki i pomocy, 
- opracowanie IPET-u (dziecko z orzeczeniem)  

- rozpoznanie warunków życia, 

spędzania czasu wolnego przez 

uczniów wymagających 

szczególnej opieki i pomocy. 

 Pomoc w realizowaniu 
zadań z zakresu edukacji 

prozdrowotnej . 



 

 

 

 

 

 

 

 Ochrona sfery emocjonalnej dziecka. 

 Realizacja programu wychowawczo – 
profilaktycznego. 

 Kierowanie uczniów na badania do poradni 
psychologiczno – pedagogicznej  pod kątem 
trudności edukacyjnych, 

 Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu 
napięć psychicznych nawarstwiających się na tle 
niepowodzeń szkolnych. 

 Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności 
w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem. 

 Analiza postępów w nauce uczniów mających 
trudności. 

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli  Udział w różnych formach doskonalenia 
nauczycieli zakresu pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej. 

 

Wszyscy nauczyciele, pedagodzy, 

psycholog. 

Za wykonanie zadań odpowiedzialni są wszyscy członkowie rady pedagogicznej. Realizacja planu pracy odbywa się przez cały rok szkolny. 
Terminarz i tematyka może ulec zmianie w zależności od potrzeb. 

                                                         

 

 

 

 

 



Harmonogram pracy zespołu do spraw pomocy  

psychologiczno – pedagogicznej 

 

Działania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmują wszystkie etapy pracy zorganizowanej; od planowania poprzez realizację do oceny 

efektywności działań. Rozporządzenie nie określa wprost minimalnej liczby spotkań (zespół spotyka się „w miarę potrzeb”).  

 

Kolejne 

spotkania 

 

Cel 

 

Termin/ Odpowiedzialni 

 

Efekt 

Pierwsze 

spotkanie. 

Zapoznanie z Rozporządzeniami Ministra 

Edukacji Narodowej dotyczącymi zasad 

udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Wrzesień 2018 

 

Zespół zna zasady udzielania pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej 

Drugie 

spotkanie 

Analiza opinii, orzeczeń lub uzasadnionej  
informacji o potrzebie udzielenia 
pomocy uczniowi  oraz zlecenie 
dodatkowych badań służących np. 
wieloaspektowej ocenie funkcjonowania 
ucznia 

Niezwłocznie po uzyskaniu orzeczenia, 

opinii lub informacji o tym, że uczeń 

wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. 

Odpowiedzialni: członkowie zespołu 

powołani dla danego ucznia, pedagodzy, 

psycholog. 

Określenie i przedłożenie dyrektorowi 

szkoły zalecanych form, sposobów i 

okresu udzielania pomocy pedagogiczno-

psychologicznej 



Trzecie 

spotkanie 

 

 

Opracowanie  

Indywidualnego 

Programu  

Edukacyjno -Terapeutycznego. 

Po ustaleniu przez dyrektora szkoły form, 

sposobów i okresu udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiaru godzin, w którym poszczególne 

formy będą realizowane. 

Odpowiedzialni: członkowie zespołu 

powołani dla danego ucznia. 

Indywidualny Program Edukacyjno-

Terapeutyczny. 

Czwarte 

spotkanie 

 

Ocena efektywności form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w 

danym roku szkolnym. Opracowanie WOPFU 

– po I i II semestrze. 

 

Przed opracowaniem arkusza organizacji, 

tj. do 31 marca w roku szkolnym lub po 

zakończeniu danej formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

ewentualnie po otrzymaniu wniosku 

rodziców lub nauczyciela. 

Odpowiedzialni: członkowie zespołu 

powołani dla danego ucznia, pedagodzy, 

psycholog. 

Wniosek w sprawie kontynuacji zajęć, ich 

Zakończenia lub zmiany formy 

pomocy pedagogiczno-psychologicznej. 

                                                           

                                                                                              

 

 

 

 


