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                                                                                                     „Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś,  
                                                                                                       musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś…” 

Coniguliaro Dominick 

 

I. Podstawa prawna :  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.), 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 
2014 r. poz. 1170 ze zm.), 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), 
 

II. Plan opracowany został w oparciu o: 
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. 
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021. 
6. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2019/2020.  
7. Statut Szkoły, 
8. Program Wychowawczo- Profilaktyczny 
 
 

III. Cele Planu: 
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1. Stworzyć takie warunki w szkole, aby młodzież czuła się dobrze i bezpiecznie. 

2. Rozwijać poziom edukacji tak, aby uczeń mógł sprostać wymaganiom i zadaniom jakie niesie za sobą postęp techniczny i cywilizacyjny  

3. Zapewnić wszechstronny rozwój uczniom, rozwijać osobowość młodych ludzi, wykrywać talenty i umożliwiać ich rozwój. 

4. Angażować rodziców w życie szkoły i zwiększyć ich rolę w środowisku. 

5. Przeciwdziałać zjawiskom przemocy, agresji oraz uzależnieniom. 

6. Działać na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 
 

 

IV. Główne zadania dydaktyczne oraz  opiekuńczo-wychowawcze na rok szkolny 2020/2021:  

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 

3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

 

 

 
 

Plan Pracy Szkoły został zmodyfikowany ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju. 
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I. Zarządzanie i organizacja. 

L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 
Przygotowanie planu dyżurów nauczycieli. 

K.Grochot- Dziki,M. Szeliga,             
B. Tymuła,  

sierpień/ wrzesień 2020 

2. Opracowanie rocznego Planu Pracy Szkoły i kalendarza roku szkolnego. R. Bartkowicz, M.Smykla sierpień/wrzesień 2020 

3 Opracowanie Projektu Programu Profilaktyczno- Wychowawczego L. Ślęczka, A. Zych- Tymuła,  
 

sierpień/wrzesień 2020 

3. Opracowanie planów pracy: 
- wychowawcy klasy 
- świetlicy,                                                                                 
 -logopedy                 
Ewaluacja planów                                                                                    

 
 wychowawcy klas 
 M.Walczak 
 A.  Lubera, A. Zych- Tymuła,                    

wrzesień 2020 
 
 
 
czerwiec 2021 

 Opracowanie planów pracy zespołów: 
- Zespół Nauczycieli Przedmiotów humanistycznych 
- Zespół  Nauczycieli Przedmiotów matematyczno- przyrodniczych 
- Zespół Wychowawców 
- Zespół Ewaluacyjny 
- Zespół Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej  
Ewaluacja planów                                                                                    

 
L. Ślęczka 
M. Smykla 
A. Głodzik 
R. Bartkowicz  
L. Dec 

sierpień/wrzesień 2020 
 
 
styczeń/czerwiec 2021 

4. Opracowanie terminarza spotkań z rodzicami. Dyrektor szkoły, wychowawcy wrzesień 2020 

5. Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli po uprzedniej 
analizie potrzeb pracowników i możliwości szkoły oraz po zapoznaniu się             
z ofertami szkoleń. 

Dyrektor szkoły,  wszyscy 
nauczyciele 

 

wrzesień 2020- cały rok  
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6. Uaktualnienie spisu potrzebnych pomocy dydaktycznych  wszyscy nauczyciele sierpień/wrzesień 2020 

7. Sporządzenie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły  wrzesień 2020 

II. Dział pracy dydaktycznej 

L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1.  Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele cały rok 

2.  Zapoznanie uczniów i rodziców z:                                                           
a) WZO     
b)  PZO 
c)  Planami pracy wychowawców klas 

wychowawcy 

 

Wrzesień 

3.  Ocenianie rytmiczne, jawne, dostosowane do możliwości ucznia. Przestrzeganie ustaleń 
zawartych w PZO.  

Wdrażanie do pracy z dziennikiem elektronicznym  

wszyscy nauczyciele cały rok 

4.  Korelacja międzyprzedmiotowa na wszystkich przedmiotach nauczania oraz zajęciach 
dodatkowych. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

5.  Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych poprzez: 

- uruchomienie pracowni mobilnej 

- powiększenie zasobów pracowni informatycznej  

-wykorzystywanie programów i narzędzi TIK na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych 
oraz podczas odrabiania pracac domowych, 
-prowadzenie lekcji z użyciem tablicy multimedialnej, kina domowego,  

 

 

nauczyciele informatyki 

dyrektor  szkoły  

wszyscy nauczyciele  
 
wszyscy nauczyciele  

 

 

wrzesień 2020 

sierpień 2020 

cały rok 
 
cały rok 
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multimedialnych programów edukacyjnych, 
-wykorzystywanie lub tworzenie prezentacji multimedialnych na lekcjach  i zajęciach 
pozalekcyjnych 
Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu 

- przygotowanie bazy dydaktycznej do nauczania na odległość w sytuacji przejścia                  

w tryb pracy zdalnej  

 

 
wszyscy nauczyciele  
 
J. Kasprzak. E. Gancarczyk  
 
wszyscy nauczyciele  
 

 
cały rok 
 
luty 2021 
 
w zależności od sytuacji 
epidemicznej  

6.  Wstępne i końcowe  diagnozowanie dzieci sześcioletnich  A. Lubera  październik 2020, 
kwiecień 2021 

7.  Badanie wyników nauczania uczniów klas I-VII SP -rozpoznanie potrzeb klas  

objętych badaniem, przeprowadzenie badania, analiza wyników uczniów, sporządzenie 
raportów – wg harmonogramu  

nauczyciele przedmiotów 

 

czerwiec 2020 

 

8.  Przeprowadzanie testów próbnych  w formie obowiązującej na egzaminie 
ósmoklasisty  

nauczyciele przedmiotów 
egzaminacyjnych 

kl. VIII-  minimum raz                            
w półroczu. 
kl. VII  - raz w roku 

9.  Uwzględnienie w rozkładach materiału godzin na powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów.  
- przeprowadzenie sprawdzianów po kolejnych działach z różnych przedmiotów                    
w klasach I-VIII 

wszyscy nauczyciele 

 

wrzesień 

cały rok 

10.  Motywowanie uczniów do samooceny osiągnięć edukacyjnych. Ocena koleżeńska  wszyscy nauczyciele cały rok 

11.  Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych poprzez: 

pedagog, wszyscy nauczyciele 

 

 

 
 
 
 
wg propozycji z placówek 
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a) udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących zagadnień  z zakresu PPP 
  

b) dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w tym z niepełnosprawnościami, 

c)  dobieranie programów i planów nauczania dostosowanych do możliwości, potrzeb 
i zainteresowań uczniów, 

d) dostosowanie metod nauczania do  możliwości psychofizycznych oraz tempa 
uczenia się uczniów,  

e) indywidualne kontakty z uczniami mającymi problemy w nauce, 
f) współpraca z PPP,  konsultacje ze specjalistami PPP oraz logopedą szkolnym, 
g) sugerowanie rodzicom potrzeby przebadania uczniów w PPP, 
h) organizowanie pomocy uczniom z trudnościami edukacyjnymi. 
i) Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych (kółka zainteresowań) 
j) zachęcanie do rozwijania i prezentowania swoich zainteresowań, do udziału w 

konkursach, olimpiadach 
k) kontynuowanie działalności: 

- SKS 
- PCK  
- SKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wych. fiz. 
A. Stec 
M. Szeliga, R. Bartkowicz  

 
 
 

doskonalenia nauczycieli 
 
cały rok 

12.  Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci            
i młodzieży: 

a) współpraca wszystkich nauczycieli z biblioteką szkolną i publiczną w celu 
wdrażania uczniów do wykorzystywania różnych źródeł informacji, 

b) zachęcanie do korzystania z zasobów biblioteki online (e-booki, audiobooki) 
– 
szczególnie w okresie zagrożenia epidemicznego  
 

 

wszyscy nauczyciele 
 
 
  

 

cały rok 
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13.  Udział uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych, rywalizacja 
sportowa: 

a) Konkurs  plastyczny „Jan Paweł II i dzieci” dla klas I-III 
b) Konkurs  plastyczny „Jan Paweł II  na Facebooku” dla klas IV-VIII 
c) Konkurs plastyczny ‘Najpiękniejsze miasta w Polsce” 
d)  Konkurs poetycki „Dzisiaj w Betlejem…” 
e) Konkurs recytatorski  dla klasy IV „Wiersze o Polsce” 
f) Konkurs poetycki „Moja rodzina” 
g) Konkurs gramatyki angielskiej dla klas VII 
h) Konkurs fotograficzny „Moja okolica w obiektywie” 
i) Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  

 
j) Rywalizacja międzyklasowa w ramach Dnia Matematyki  

 
 

 

 
Ks. P. Klocek 
Ks. P. Klocek 
B. Tymuła 
Ks. P. Klocek 
B. Tymuła, L. Śleczka  
R. Bartkowicz, L. Ślęczka 
B. Tymuła, K. Grochot- Dziki 
R. Bartkowicz, M. Smykla 
J. Kasprzak, E. Gancarczyk, T. 
Helowicz 
J. Kasprzak, E. Gancarczyk, T. 
Helowicz 
 

 

 
październik 2020 
październik 2020 
listopad 2020 
grudzień 2020 
kwiecień 2021 
maj 2021 
maj 2021 
kwiecień/maj 2021 
październik 2020 
 
marzec 2021 

III. Dział pracy wychowawczej 
 

IV. Dział pracy opiekuńczej 

L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Opieka nad uczniami w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.: 

a) rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów,  warunków ich życia, struktury 
rodziny, warunków bytowych, 

b) współpraca z GOPS  w Gawłuszowicach 
c) pomoc z PCK,   
d) ustalenie listy dzieci korzystających z obiadów -zakwalifikowanie dzieci 

 

Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, 
wychowawcy  

opiekun PCK 
Dyrektor szkoły 

 

wrzesień 2019 
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do bezpłatnego dożywiania, 
e) dążenie do 100% ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (zwolnienie dzieci najuboższych). 
2 Zorganizowanie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej  Dyrektor szkoły , nauczyciele 

świetlicy 
cały rok 

3 Zorganizowanie opieki podczas dowozu i odwozu dzieci z klas 0- III  p. Dyrektor cały rok 

4 Prowadzenie obserwacji przebiegu rozwoju psychofizycznego młodzieży, wykrywanie 
nieprawidłowości. 

pedagog, wszyscy nauczyciele cały rok 

5 Działanie na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów: 

a) profilaktyka przeciwuzależnieniowa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, dopalaczy i Internetu. 

b) uzyskanie karty rowerowej  

 

pedagog , wychowawcy 
 
T. Helowicz, Dyrektor szkoły 

 

cały rok 
 
maj 2020 

 
 

V. Dział promocji szkoły 

L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Prezentowanie oferty edukacyjnej szkoły:                                              

  -aktualizacja strony WWW szkoły. 

Ewa Gancarczyk cały rok 

 

2. Redagowanie i zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej i na internetowej stronie 
szkolnej. 

 

Ewa Gancarczyk , nauczyciele 

 

cały rok 
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3. Prezentacja prac uczniów na korytarzach szkolnych i w klasach. nauczyciel plastyki, wychowawcy cały rok 

4. Udział uczniów w konkursach gminnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich. wszyscy nauczyciele cały rok 

5 Zorganizowanie Festynu Rodzinnego wszyscy nauczyciele czerwiec 2020 
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HARMONOGRAM APELI, AKADEMII I INNYCH IMPREZ KULTURALNYCH 

-apele w formie audycji przez radiolę ze względu na zagrożenie epidemiczne w kraju – Covid-19 

Lp.  Odpowiedzialni Termin 

1.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 (spotkanie uczniów z 
wychowawcami) 

wychowawcy 1 września  

2.  81  Rocznica wybucha II Wojny Światowej L.Ślęczka , R. Bartkowicz 18 września  

3.   Dzień Kropki  (w grupach)                                                                                
Powitanie jesieni-Dzień Spadającego Liścia 

A. Lubera, U. Wąskik, ….. 15 września                       
21  września  

4.  Dzień Chłopaka (w klasach ) wychowawcy  30  września  

5.  Pasowanie na ucznia  L. Dec 6  października 

6.  Dzień Papieski  ks. P.Klocek 16 października  

7.  Wszystkich Świętych B. Tymuła 30 października  

8.  102 Rocznica Odzyskania Niepodległości  J. Kasprzak 10 listopada  

9 Szkolny Dzień Życzliwości  T. Helowicz, K. Grochot-Dziki   listopad 

10.  Andrzejki  (w klasach ) wychowawcy  30 listopada  

11.  Mikołajki   Rada Rodziców, wychowawcy klas 0-III 6 grudnia 

12.  Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia  Ks. Klocek,  ks. W. Szczur  22 grudnia  

13. Gazetka upamiętniająca” Żołnierzy Wyklętych” L. Ślęczka, R. Bartkowicz\ marzec 
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Zapoznałem/am się z Rocznym Planem Pracy Szkoły Podstawowej w Gawłuszowicach na rok 2020/2021: 

14. Dzień Babci i Dziadka (w grupach i klasach) wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas I-III 29  stycznia  

15 Dzień Ziemi M. Smykla 19 kwietnia 

16. 78 rocznica Śmierci Patrona Szkoły powiązana z 33 rocznicą nadania 
imienia Szkole Podstawowej 

A. Stec, A. Głodzik 30 kwietnia  

17. 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – gazetka na korytarzach  R. Bartkowicz , L.Ślęczka ostatni tydzień kwietnia 

18. Festiwal Nauki  E. Gancarczyk, wychowawcy czerwiec  

19. Dzień sportu szkolnego  N. Jachowicz, wychowawcy 24 czerwca 

20. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021  T.Helowicz, A. Głodzik, J. Kasprzak  25 czerwca  

21. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021  T.Helowicz, A. Głodzik, J. Kasprzak  25 czerwca  


