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ZADANIA  ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNE 

1 

Sformułowanie zadań i opracowanie planu 

pracy dydaktyczno- wychowawczego 

szkoły na rok szkolny 2016/2017 zgodnie 

z Koncepcją Pracy Szkoły. 

dyrektor VIII  

2 

Ustalenie sposobu wykorzystania wyników 

nadzoru pedagogicznego, w tym wyników 

Śląskiego Kuratora Oświaty w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

dyrektor VIII - IX 

3 
Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć 

zgodnie z higieną pracy umysłowej. 
dyrektor VIII 

4 
Opracowanie tygodniowego rozkładu 

dyżurów nauczycieli. 
wicedyrektorzy VIII  

5 Przydział zadań dla nauczycieli. dyrektor VIII – IX  

6 Plan nadzoru pedagogicznego.  dyrektor do 15.09.2016. 

7 

Sporządzenie planu wycieczek w celach 

uwzględniających realizację podstawy 

programowej.  

dyrektor,  

wicedyrektorzy , 

wychowawcy, 

przedstawiciele RR 

 

do końca 

września  

 

8 Harmonogram uroczystości szkolnych. wicedyrektorzy  IX 

 

9 
Nadzór nad przebiegiem awansu 

zawodowego nauczycieli.  

dyrektor 

wicedyrektor                 

p. I. Panfil 

cały rok 

10 Plan posiedzeń Rady Pedagogicznej. dyrektor 
wg odrębnego 

harmonogramu  

 

11 
Monitorowanie wykonania  planu pracy  

dydaktycznej i opiekuńczo – 

wychowawczej. 

dyrekcja cały rok 

12 
Opracowanie kalendarza roku szkolnego 

2016/2017.  
dyrektor IX 

 

 

 

13 

Samokształcenie i doskonalenie nauczycieli  

- praca w zespołach przedmiotowych, 

- organizacja lekcji otwartych, 

- udział w konferencjach metodycznych 

i szkoleniach RP, 

- podnoszenie kwalifikacji: studia 

podyplomowe, inne 

- uzupełnianie bazy scenariuszy lekcji 

z zastosowaniem metody OK. 

liderzy zespołów 

przedmiotowych, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

dyrektor, 

nauczyciele, 

p. B. Żołna 

cały rok 

 

 

 

 

IX 

 

14 
Organizacja testu kompetencji dla uczniów 

klas III.  

wicedyrektor 

wychowawcy kl. III 

p. R. Pikuła 

 

V 

 

 

15 

Organizacja testu sprawdzającego stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności 

wynikających  z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego  

klas  IV, V, VI.  

liderzy, nauczyciele  

zespołów: 

humanistycznego, 

mat-przyrodniczego 

j. angielskiego.                      

IX, V  



 

 

 

16 Ocena pracy nauczycieli. dyrektor 
wg odrębnego 

harmonogramu 

17 

Organizacja kontaktów z rodzicami:  

zebranie śródroczne,  wywiadówki, 

organizacja konsultacji, zajęcia otwarte, 

współpraca z Radą Rodziców. 

 

dyrektor, pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

wg odrębnego 

harmonogramu  

18 
Nadzór nad spełnianiem obowiązku 

szkolnego. 

dyrektor, pedagog, 

pracownik 

sekretariatu  

p. Z. Ożóg   

cały rok 

19 

Prezentowanie oferty edukacyjnej szkoły 

oraz promowanie ciekawych działań: 

- aktualizowanie strony internetowej oraz 

BIP  

- prezentowanie prac uczniowskich - 

wystawy, 

- stała współpraca z gazetą lokalną, 

- współpraca z przedszkolem, 

- prezentacja osiągnięć uczniów podczas 

spotkania z rodzicami, na stronie 

internetowej szkoły oraz lokalnej gazecie, 

- prowadzenie fotokroniki ( wydarzenia z 

życia szkoły).    

n-le informatyki,  

p. B. Zajas – 

Dziubek  

n-le przedmiotów, 

wychowawcy, 

p. M. Mysiak  

p. E. Szczypiór, 

p. A. Chojniak, 

p. A. Soczyńska, 

p. J. Pociennik, 

p. B. Bratek, 

p. R. Pikuła 

cały rok  

20 Opracowanie projektu planu finansowego.  dyrektor IX 

21 System Informacji Oświatowej FRON.  
dyrektor, 

sekretarka 
IX, III 

22 Organizacja szkoleń BHP.  
dyrektor 

inspektor BHP 

szkolenie 

wstępne: IX 

23 Opracowanie arkusza organizacyjnego.   dyrektor IV  

24 
Dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia 

niezbędnego do realizacji zadań szkoły. 
dyrektor  wrzesień 2016 

25 
Wzbogacenie bazy dydaktycznej w nowe 

pomoce.  

dyrektor , 

nauczyciele  
cały rok 

26 Organizacja Dnia Patrona - Święto szkoły 

wg odrębnego 

scenariusza, zespół 

zadaniowy 

VI 

27 

Kształtowanie pozytywnego wizerunku 

szkoły w środowisku poprzez uczestnictwo 

w uroczystościach  lokalnych - 

uczestnictwo w Dniach Bierunia, szkolne 

akcje charytatywne i uroczystości 

z udziałem społeczności lokalnej. 

dyrektor, RR, SU, 

zespół zadaniowy 

według odrębnego 

scenariusza, 

dyrekcja, 

społeczność szkoły  

IX, XII, V-VI  

28 
Realizacja zadań określonych w Koncepcji 

Pracy Szkoły.  
dyrektor  cały rok  



 

 

 

ZADANIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE  

1 

Opracowanie klasowych planów działań 

wychowawczych i planów godzin 

z wychowawcą. Wdrażanie zintegrowanych 

działań wychowawczych  

i profilaktycznych wynikających   

z Programu Wychowawczego Szkoły 

i Programu  Profilaktyki, Koncepcji Pracy.  

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

wg  planów  godzin 

z wychowawcą  

 

IX 

 

cały rok 

 

 

2 

Przestrzeganie praw i obowiązków ucznia, 

dziecka w codziennym życiu: 

- udział w obchodach Międzynarodowego 

Dnia Praw Dziecka 

- konkursy wewnątrzszkolne, kontynuacja 

konkursu „Klasa  z klasą”. 

wychowawcy klas 

SU, p. A. Chojniak,  

p. A. Nowotnik,   

p. A. Szymczak, 

p. E. Cieślik, 

p. M. Biela 

 

 

cały rok  

 

XI 2016 

V 2017 

3  

Rozpoznanie potrzeb uczniów 

znajdujących się w trudnej sytuacji  

materialnej (stypendia, zapomogi, 

wyprawka szkolna, jednorazowa pomoc). 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

zespół problemowy  

IX 

cały rok                     

wg potrzeb 

4 

Otoczenie wszechstronną opieką uczniów 

ze środowisk zaniedbanych i zagrożonych 

uzależnieniem – opieka świetlicowa. 

Koordynacja działań  wewnątrzszkolnych 

oraz specjalistycznych instytucji (MOPS, 

PCPR, PPP, Kurator sądowy, Policja) 

w celu otoczenia szczególną opieką 

uczniów sprawiających problemy 

wychowawcze oraz uchylających się od 

realizacji obowiązku szkolnego. 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

zespoły 

wychowawcze, 

zespoły oddziałowe 

 

 

 

cały rok  

5  

Podnoszenie dyscypliny i organizacja pracy 

szkoły: 

- przestrzeganie regulaminu pracy  

- przestrzeganie harmonogramu dyżurów 

i regulaminu dyżurów  

- aktywizowanie Samorządu 

Uczniowskiego. 

dyrekcja, 

nauczyciele 

dyżurujący, 

wszyscy 

pracownicy szkoły, 

opiekun SU, 

wychowawcy 

 

 

cały rok  

6 

Współpraca z rodzicami:  

- pedagogizacja rodziców 

- prezentacja osiągnięć uczniów  

- współuczestniczenie rodziców we 

wdrażaniu działań wychowawczych 

- zajęcia otwarte  

- udział w konsultacjach  

- organizacja  spotkań  z rodzicami  

- współpraca przy urządzaniu sal, 

organizacji imprez klasowych, wycieczek, 

Ślubowanie klas I, akcje charytatywne  

- systematyczna współpraca z prezydium 

RR (współdecydowanie o życiu szkoły).  

dyrekcja, 

Rada Rodziców,  

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 



 

 

 

7 

Organizacja pracy biblioteki - podjęcie 

starań o pozyskanie środków  

z Narodowego programu Rozwoju 

Czytelnictwa w latach 2016 - 2020 

- kontynuacja akcji promujących 

czytelnictwo i rozwój kompetencji 

czytelniczych.    

bibliotekarze, 

nauczyciele, 

wychowawcy  

wg planu pracy 

biblioteki 

8 
Organizacja pracy Szkolnego Centrum 

Informacji Multimedialnej.  
bibliotekarze  

wg planu pracy 

biblioteki 

 

 

9 

 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym 

zajęć z art. 42 KN, zgodnie z nowym 

brzmieniem przepisu ustawy. 

Prezentacje dokonań  artystycznych  

uczniów podczas uroczystości szkolnych , 

środowiskowych, podczas konkursów  

i spotkań z rodzicami. 

dyrekcja, 

nauczyciele, 

n-le według 

harmonogramu 

uroczystości 

 

wg odrębnego 

harmonogramu   

cały rok 

10 

Wychowanie zdrowotne i higiena:  

- wychowanie prozdrowotne - badania 

bilansowe, przesiewowe, szczepienia 

ochronne  

- organizacja szkoleń dotyczących 

udzielania pierwszej pomocy dla uczniów  

ubiegających się o kartę rowerową  

- realizacja  programu  WOŚP ,, Ratujemy 

i uczymy  ratować’’  

- realizacja we współpracy z ARR 

programu: ,, Owoce w szkole’’;   

,, Szklanka mleka’’;  

- udział w programie „Śniadanie daje moc” 

- zdrowa żywność w sklepiku szkolnym  

- opracowanie zasad żywienia zgodnie 

z nowym rozporządzeniem 

- spotkanie rodziców z dietetykiem I-VI 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pielęgniarka 

szkolna,               

p. A. Jastrzębska,                           

p. E. Szczypiór,                             

p. A. Soczyńska, 

p. B. Zajas – 

Dziubek,  

pedagog szkolny,                                    

n-le wych. fiz.  

intendentka, 

wychowawcy klas  

I - III i IV - VI 

 

cały rok 

 

11 

Wychowanie do wartości:  

- wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu 

i poszanowania symboli narodowych.  

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 

edukacji regionalnej w kl. I - III, zgodnie z 

Programem edukacji regionalnej ,, Podróże 

do źródeł śląskiej tradycji’’ oraz  w ramach 

godzin wychowawczych, zajęć 

przedmiotowych i pozalekcyjnych 

z wykorzystaniem izby regionalnej.  

wychowawcy, 

nauczyciele  

p. J. Lempart  

 

  

cały rok 



 

 

 

12 

Organizacja opieki świetlicowej  

- atrakcyjna oferta zajęć,  

- organizacja pomocy w odrabianiu lekcji, 

- opieka nad dziećmi młodszymi  

(w szczególności 6-latkami) zgodnie  

z oczekiwaniami rodziców. 

dyrektor,  

nauczyciele 

świetlicy  

cały rok 

13 

Kontynuowanie międzynarodowej  

współpracy (wespół z SP-1) z Ostrogiem na 

Ukrainie. Organizacja wymiany uczniów. 

dyrektor 

zespół ds. 

współpracy  

z zagranicą  

IX, 

V-VI 

ZADANIA W DZIEDZINIE DYDAKTYKI   

1 

Zapoznanie z podstawowymi dokumentami 

szkoły:   

- znajomość  i przestrzeganie  Statutu 

szkoły przez nauczycieli i uczniów - 

znajomość  i przestrzeganie  ustaleń WZO  

- znajomość Koncepcji Pracy Szkoły. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

IX 

 

cały rok 

2 

Zapoznanie uczniów i ich rodziców 

z wymaganiami edukacyjnymi. Zapoznanie 

uczniów i rodziców z WZO, Statutem 

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem 

zmian, Koncepcją Pracy Szkoły.  

nauczyciele 

przedmiotów 

wychowawcy 

IX 

 

3 

Wprowadzenie 4 – tygodniowego okresu 

adaptacyjnego dla uczniów klas IV oraz 

klas  I z uwzględnieniem wskazań 

zawartych w ,, Informacji o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole’’.   

nauczyciele  

klas IV i I 
IX 

4 
Opracowanie planów pracy zespołów 

przedmiotowych. 
liderzy zespołów do 20 IX 

5 

Indywidualizacja procesu nauczania:  

- organizacja pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej zgodnie  z możliwościami                               

i potrzebami edukacyjnymi uczniów.  

dyrekcja, pedagog, 

psycholog,  

n-le przedmiotów, 

wychowawcy  

w ramach zespołów 

wychowawczych 

cały rok 

6 
Przygotowanie uczniów do udziału                                         

w konkursach.  

n - le przedmiotów, 

wicedyrektorzy  
cały rok 

7 Promowanie osiągnięć uczniów. 
dyrektor, 

wychowawcy 
na bieżąco 

8 

Stosowanie  aktywnych metod nauczania 

i nowych technologii multimedialnych 

w procesie dydaktycznym, wdrażanie 

elementów oceniania kształtującego.  

dyrektor, 

nauczyciele 

przedmiotów 

cały rok 



 

 

 

9 

Tworzenie środowiska przyjaznego dla 

wszystkich uczniów: 

- opracowanie form pomocy dla uczniów 

z trudnościami w nauce (organizacja zajęć 

wyrównawczych, pomoc w odrabianiu 

lekcji) 

- praca z  uczniem zdolnym – zajęcia 

dodatkowe. 

wychowawcy, 

pedagog , 

psycholog, zespoły 

oddziałowe, 

n - le świetlicy, 

n - le przedmiotów    

 

na bieżąco 

 

cały rok 

10 
Wyrównywanie szans edukacyjnych  

w klasach I – VI.  

nauczyciele wg 

odrębnego 

harmonogramu   

cały rok 

11 
Otoczenie uczniów potrzebujących pomocy 

opieką  specjalistów oraz  Poradni PP. 

pedagog, psycholog  

nauczyciele, 

wychowawcy,  

specjaliści  

cały rok 

12 

Zapoznanie nauczycieli z orzeczeniami 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej:   

- opracowanie dostosowań wymagań,  

IPET–ów  

- poznanie specyficznych trudności 

poszczególnych uczniów  

- współpraca z rodzicami, udzielanie 

wsparcia - organizacja zajęć otwartych. 

wychowawcy klas, 

specjaliści, zespoły 

wychowawcze, 

nauczyciele 

IX 

na bieżąco 

13 

Analiza wyników kształcenia i wychowania                       

z opracowaniem wniosków do dalszej 

pracy. 

zespół analiz 

jakości kształcenia,  

badań edukacyjnych  

listopad, maj 

14 

Badanie efektów kształcenia:  

Klasy III – test kompetencji  

Klasy IV - testy techniki głośnego czytania  

Klasy IV, V, VI -  test badający stopień 

opanowania  umiejętności określonych  

w podstawie  programowej  kształcenia 

ogólnego.  

- organizacja testów kompetencji, 

- opracowanie wyników testów, 

- analiza wyników, 

- sformułowanie wniosków do pracy. 

n-le  klas III, 

wychowawcy ,  

n-le przedmiotów,  

dyrektor,  

zespół ds. analizy 

wyników,  

liderzy zespołów 

przedmiotowych, 

nauczyciele  

 

V 

IX 

 

IV 

 

VI 

 

V 

15 

Monitorowanie wdrażania podstawy 

programowej kształcenia ogólnego 

(kontrola ilościowa i jakościowa).  

dyrektor, 

wicedyrektorzy,  

n-le, wychowawcy  

cały rok 

16 

Wychowanie do wartości: 

- wychowanie patriotyczne - kształtowanie 

powszechnej znajomości hymnu 

państwowego i symboli narodowych - 

kształtowanie właściwych postaw wobec 

symboli narodowych,  

- nauka i przestrzeganie ceremoniału 

szkoły, znajomość hymnu szkoły.  

wychowawcy, 

nauczyciele, 

p. R. Borkowy, 

p. I. Rogalska   

cały rok 



 

 

 

17 

Edukacja w zakresie znajomości praw 

człowieka, praw dziecka, ucznia, 

obowiązki ucznia.  Organizacja konkursu  

,,Klasa z klasą’’ i „Wzorowa klasa”.   

wychowawcy,  

Samorząd 

Uczniowski  

cały rok 

III 

18 

 Edukacja ekologiczna:  

- kształtowanie dobrych nawyków 

związanych z ochroną środowiska, 

organizacja zbiórki makulatury i zużytych 

baterii,  

- realizacja projektu z WFOŚ 

koordynowanego przez Urząd Miasta, 

- uroczyste obchody Dnia Ziemi.  

p. A. Jastrzębska 

p. M. Wilkosz,  

p. E. Szczypiór  

    

cały rok 

wg planu pracy 

19 

Analiza programów nauczania. Wybór  

podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych. Tworzenie programów 

autorskich. 

Realizacja innowacji pedagogicznych  

z zajęć komputerowych.  

liderzy zespołów 

przedmiotowych, 

dyrektor, 

nauczyciele,  

p. B. Zajas,  

p. D. Gust 

IV, V, VI 

do 15 sierpnia 

cały rok 

ZADANIA W ZAKRESIE ZDROWIA, HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

1 

Realizacja zadań wychowawczych 

wynikających z Programu 

Wychowawczego Szkoły i  Programu   

Profilaktyki z uwzględnieniem kierunków 

realizacji polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2016/2017, znajomość 

i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

pedagog, 

nauczyciele, 

wychowawcy                               

( wg planu zajęć 

z wychowawcą )  

 

cały rok 

2 

Propagowanie zdrowego trybu życia 

w szkole, w domu i środowisku 

pozaszkolnym.  

pielęgniarka, 

p. E. Szczypiór, 

właściciel    

sklepiku, intendent  

cały rok 

3 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa 

w czasie pobytu w szkole: 

- przestrzeganie harmonogramu dyżurów 

- przestrzeganie regulaminów i procedur   

obowiązujących w szkole - aktualizacja 

regulaminów i procedur  

- próbna ewakuacja, 

- przygotowanie i przegląd budynku szkoły,              

sal lekcyjnych, gimnastycznych i innych 

pomieszczeń przed rozpoczęciem roku 

szkolnego. 

nauczyciele dyżurni 

wszyscy 

pracownicy,  

opiekunowie 

samorządu 

szkolnego 

wychowawcy 

 

dyrektor, społeczny 

inspektor pracy 

 

cały rok 

 

IX, X 

4 

Współpraca z rodzicami: udział 

w konsultacjach, organizacja  spotkań  

z rodzicami, współpraca przy urządzaniu 

sal, wycieczek. 

nauczyciele 

wychowawcy 

cały rok 

V - VI 



 

 

 

5 

Wychowanie zdrowotne i higiena  

- badania bilansowe - szczepienia ochronne 

- organizacja szkoleń dot. udzielania  

  pierwszej pomocy dla uczniów 

ubiegających się o kartę rowerową  

- kontynuowanie programu  

 ,,Ratujemy i uczymy  ratować’’  

- troska o odpowiednie warunki 

higieniczno- sanitarne 

- działania edukacyjne określone 

w rządowym programie ,, Bezpieczna 

i przyjazna szkoła’’. 

 

nauczyciele,  

wychowawcy 

pielęgniarka 

szkolna 

pedagog szkolny, 

nauczyciele w-fiz.   

 

dyrektor  

pracownicy obsługi 

wychowawcy klas 

 

cały rok wg 

programu 

wychowawczego 

szkoły 

6 

Wychowanie komunikacyjne 

- spotkanie z policjantem  

- poznawanie i przypominanie przepisów 

ruchu drogowego  

- przygotowanie do egzaminu na kartę 

rowerową we współpracy z Policją  

- organizacja egzaminu na kartę rowerową  

- przygotowanie i udział w konkursie  

,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym’’.  

wychowawcy klas  

I – III,  

nauczyciele  

techniki 

klas IV, V 

p. B. Zajas - 

Dziubek, 

p. M. Ślaga  

IX 

V 

cały rok 

wg rozkładu 

VI 

III 

7 

Bezpieczeństwo w sieci  

- profilaktyka agresji i cyberprzemocy 

- organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu 

- kształtowanie właściwych postaw 

i zachowań uczniów 

- pedagogizacja rodziców 

- zapobieganie cyberprzemocy 

- działania profilaktyczne „Stop 

dopalaczom” 

- propagowanie zdrowego stylu życia.  

nauczyciele 

informatyki,  

p. D. Gust,   

p. B. Zajas – 

Dziubek,                                    

p. M. Mysiak , 

dyrekcja,  

pedagog 

II 

 

cały rok 

8 

Realizacja wśród uczniów klas I – III 

programu  

,,Owoce w szkole’’, ,,Szklanka mleka’’,  

,,Śniadanie daje moc’’.  

 Kształtowanie prawidłowych nawyków 

zdrowego odżywiania – kampania 

edukacyjna.  

pedagog szkolny, 

intendentka, 

wychowawcy  

klas I – III,  

p. M. Pilarska, 

p. E. Szczypiór.  

 

X – V 

9 
Realizacja zadań programowych 

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy klas, 

Samorząd 

Uczniowski 

 

cały rok 

 

 

 


