
 

 

 Załącznik do Uchwały nr 2 RP z dnia 14.09.2022 r.  
w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy  w Świbie 

 

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 

w Świbie 

na rok szkolny 2022/2023 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915,           

z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700, 1730), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082,      

z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze 

zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.( Dz. U.          

z 2017, poz. 1658 ze zm.) w sprawie nadzoru pedagogicznego, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 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 2017 r. poz. 1646 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, 

z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730), 

• Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Świbie, 

• Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy         

w Świbie. 

Plan opracowany został na podstawie: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2022/2023. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 

2022/2023. 

3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Świbie 

4. Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022. 



 

Cele do zrealizowania: 

• stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, z wykorzystaniem narzędzi i zaso-

bów cyfrowych, 

• przygotowanie uczniów do dalszych etapów edukacyjnych, 

• zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole,  

• kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

• rozwijanie innowacyjności i kreatywności uczniów. 

 

Główne zadania na rok szkolny 2022/2023: 

• kontynuacja działań w ramach nadania szkole imienia – przygotowania do uroczysto-

ści nadania szkole sztandaru,  

• wdrażanie rozwiązań innowacyjnych,  

• realizacja działań wynikających z programu „Laboratoria Przyszłości”, 

• edukacja informatyczna i medialna – prawidłowe i skuteczne wykorzystanie 

technologii informacyjno – komunikcyjnych w procesach edukacyjnych. 

 

Spis treści zawartych w planie 

• Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

• Kalendarz pracy szkoły. 

•  Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych. 

 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 

Zarządzanie, organizacja, baza szkoły 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom 
Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły Rada Pedagogiczna Do końca września 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i 

wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku 

szkolnym 2021/2022 

Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 



 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i 

dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: 

statut, regulaminy, procedury 

Dyrektor szkoły Do końca września 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu 

doskonalenia zawodowego 
Dyrektor szkoły Wrzesień 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Do 15 września 

Opracowanie programu profilaktyczno- 

-wychowawczego szkoły 

Rada pedagogiczna i 

Rada Rodziców 
Do końca września 

Opracowanie WSDZ na nowy rok szkolny. Doradca zawodowy Do końca września 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Cały rok 

Stałe monitorowanie frekwencji uczniów na 

zajęciach. 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas 
Cały rok 

Poprawa bazy dydaktycznej szkoły. Dyrektor szkoły Cały rok 

Wykonywanie wymaganych przeglądów 

technicznych 
Dyrektor szkoły Cały rok 

Nadzór na prawidłowością realizacji zadań w 

ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 
Dyrektor szkoły Cały rok 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły Dyrektor szkoły Do końca kwietnia 

Umożliwienie nauczycielem zdobywania 

kolejnych stopni awansu zawodowego 

Dyrektor szkoły, 

opiekunowie staży 
Cały rok 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I oraz 

oddziałów przedszkolnych 
Dyrektor szkoły marzec–sierpień 

Zwiększenie dostępności i jakości wsparcia 

udzielanego uczniom przez nauczycieli 

specjalistów 

Dyrektor szkoły Cały rok 

Nauczanie 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

Realizacja podstawy programowej 
Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 



 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych 

Dyrektor, 

przewodniczący 

zespołów 

Cały rok szkolny 

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, pedagogiem 

specjalnym, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień 

uczniów przez indywidualizowanie stawianych im 

wymagań oraz przygotowanie do udziału w konkursach 

wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, udział w 

programach ”Być jak Ignacy”, „Z ekologią na ty” 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Edukacja informatyczna i medialna – prawidłowe i 

skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno – 

komunikcyjnych w procesach edukacyjnych, realizacja 

programu „Twoje dane – Twoja sprawa” 

 

Wszyscy 

nauczyciele/koordyn

ator programu 

Cały rok szkolny 

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych , 

organizacja Przeglądu Talentów dla uczniów klas I-III 

Nauczyciele 

wyznaczeni 

Cały rok szkolny 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce 
Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Analiza wyników nauczania, badanie wyników z GWO 

„Lepsza szkoła” 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za 

uzyskane wyniki w nauce 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Rozwijanie innowacyjności i kreatywności uczniów z 

wykorzystaniem pomocy zakupionych w ramach 

programu „Laboratoria Przyszłości”, kontynuacja 

współpracy z Uniwersytetem Dzieci, Studium Prawa 

Europejskiego 

Nauczyciele  Cały rok szkolny 



 

Obserwacje lekcji – kształcenie rozwijające 

kreatywność i innowacyjność uczniów w ramach 

„Laboratoriów Przyszłości”, wykorzystanie narządzi i 

zasobów cyfrowych oraz pozostałe, uwzględnione w 

planie nadzoru 

Dyrektor  szkoły 
Według 

harmonogramu 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli 

obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania 

Dyrektor  szkoły Cały rok szkolny 

Wychowanie i opieka 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

Integracja zespołów klasowych Wychowawcy klas Wrzesień 

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły 

Wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog, pedagog 

specjalny, 

psycholog 

Cały rok 

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły 

Zespół ds. 

programu 

wychowawczo-

profilaktycznego 

szkoły 

Wg harmonogramu 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów 

Wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog 

Cały rok 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole w tym 

w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów sieci – 

realizacja programu „Twoje dane – Twoja sprawa” 

Wszyscy 

nauczyciele, A. 

Świątek 

Cały rok 

Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych oraz 

wycieczek 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Budowanie tradycji szkoły wokół sylwetki patrona 

szkoły 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 



 

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu 

Uczniowskiego 

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Wrzesień 

Rozwijanie szkolnego wolontariatu 

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Cały rok 

Kształtowanie poczucia własnej tożsamości,  

patriotycznych postaw uczniów, ukierunkowanych na 

prawdę, dobro, piękno; udział w programie BohaterON, 

akcji „Idą Święta, nie o smsie, lecz o kartce pamiętaj” 

Pedagog, 

wychowawcy 
Cały rok 

Zorganizowanie Szkolnego Turnieju Pierwszej Pomocy 
 wyznaczeni 

nauczyciele 

Wg kalendarza imprez 

i uroczystości 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, 

z pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym, 

psychologiem, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym w zakresie 

realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego  

Wychowawcy klas Cały rok 

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego – 

rozwijanie samodzielności, kreatywności uczniów 

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Cały rok 

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz 

zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego 

czasu, realizacja „Programu dla szkół”. 

Wychowawcy klas, 

pedagog, 

nauczyciel w-f, 

nauczyciel biologii 

Cały rok 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły Wychowawcy klas Cały rok 

Objęcie opieką świetlicy dzieci potrzebujących takiej 

opieki 
Dyrektor Cały rok 

Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych wa-

runków pracy podczas zajęć szkolnych, sumienne peł-

nienie dyżurów międzylekcyjnych 

Dyrektor Cały rok 

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Dyrektor, pedagog, 

pedagog specjalny, 

psycholog, 

wychowawcy 

Cały rok 

 

 


