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I. Podstawa prawna: 

 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.  zm.) 
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977 z późn. zm.) 
4. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356) 
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611) 
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia  2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658). 
7. 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) 

8. Statut Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie 
9. Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki dla klasy gimnazjalnej 
10. Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie 

 
 

 

 



 Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie  

3 

 

II. Źródła planowania 

 
1.Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora oraz pracy szkoły  za rok szkolny 2017/2018. 
2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. 
3.Wnioski i rekomendacje wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. 
4. Koncepcja pracy szkoły –wskazane cele strategiczne. 
5. Wymagania określone szkołom i placówkom oświatowym. 
 

III. Zadania priorytetowe do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 

1. Wdrażanie podstawy programowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności 
uczniów oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. 

2. Uatrakcyjnianie procesu lekcyjnego poprzez stosowanie nowatorskich rozwiązań oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych  
w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

3. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły poprzez kształtowanie pożądanych zachowań uczniów, wychowanie do wartości oraz 
kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 

 
4. Rozszerzanie działań nauczycieli uczących w jednym oddziale w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i wspierania 

wszechstronnego rozwoju uczniów zdolnych oraz z niepełnosprawnością. 
 
5. Rozszerzanie działań integrujących całą społeczność szkolną oraz kształtujących postawy prospołeczne. 
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IV. Sposób realizacji przyjętych zadań dydaktycznych i wychowawczych 
 

Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji Terminy Odpowiedzialni Zakładane efekty 
Zadanie priorytetowe: Wdrażanie podstawy programowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwijanie samodzielności, kreatywności   
i innowacyjności uczniów oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. 

 
1. Rozszerzać formy 

monitorowania 
wdrażania podstaw 
programowych, 
zwracając szczególną 
uwagę na kompetencje 
kluczowe. 

 

- przeprowadzenie w zespołach nauczycieli 
analizy podstaw programowych  
z poszczególnych zajęć edukacyjnych w 
zakresie realizacji kompetencji kluczowych 
- uwzględnienie kompetencji kluczowych  
w planach pracy dydaktycznej i wychowawczej  

IX liderzy zespołów 
przedmiotowych 

Nauczyciele znają 
podstawę programową  
i kompetencje kluczowe. 

- opracowanie arkusza do monitorowania 
wdrażania kompetencji kluczowych 

X 
 
 
 

wicedyrektor Arkusz opracowany 
wspólnie z 
nauczycielami. 
 

- obserwacja zajęć prowadzonych przez 
nauczycieli 

zgodnie  
z planem nadzoru 

dyrektor/ 
wicedyrektor 

Uczniowie nabywają 
umiejętności określone   
w podstawie 
programowej. Proces 
lekcyjny umożliwia 
nabywanie kompetencji 
kluczowych. 

2.  Systematycznie 
monitorować stopień 
opanowania przez 
uczniów umiejętności 
określonych  
w podstawie 
programowej. 

- prowadzenie diagnoz umiejętności uczniów 
- opracowywanie analiz i wniosków z badań 
edukacyjnych osiągnięć uczniów 
- rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych 
uczniów i stwarzanie uczniom możliwości do 
rozwijania umiejętności oraz wyrównywania 
braków edukacyjnych 
 

na bieżąco,  
 

zgodnie z planem 
nadzoru 

wszyscy 
nauczyciele,   

liderzy zespołów 
przedmiotowych  

Nauczyciele prowadzą 
diagnozy umiejętności 
uczniów,  rozpoznają 
potrzeby edukacyjne 
uczniów, wyrównują 
braki edukacyjne. 
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3.  Wykorzystywać metody 
analizy jakościowej  
i ilościowej oraz 
uwzględnianie 
czynników 
kontekstowych  
w analizie wyników 
egzaminu zewnętrznego  
i badań osiągnięć 
edukacyjnych uczniów. 
 

 - stosowanie przez wszystkich nauczycieli 
jednolitej formy analizy badań osiągnięć 
edukacyjnych uczniów 
  

zgodnie z 
harmonogramem 
badania osiągnięć 

edukacyjnych  

wicedyrektor, 
 liderzy zespołów 
przedmiotowych 

W szkole analizowane są 
wyniki badań 
edukacyjnych, a wnioski  
z ich analiz są wdrażane  
i służą poprawie jakości 
kształcenia. 

4. Wdrażać wnioski  
z analizy badań 
edukacyjnych na 
wszystkich poziomach. 

- dokumentowanie przez nauczycieli sposobu 
wdrażania wniosków wynikających z analiz 

IX-X 
I - II 

wicedyrektor, 
liderzy zespołów 
przedmiotowych 

 

Nauczyciele 
dokumentują sposób 
wdrażania wniosków  
z analiz badań 
edukacyjnych, 
modyfikują plany 
dydaktyczne, 
uwzględniając wnioski  
z wyników badań 
edukacyjnych. 

5.  Doskonalić kompetencje 
nauczycieli w zakresie 
organizacji procesu 
lekcyjnego, ze 
szczególnym zwróceniem 
uwagi na: samodzielność, 
kreatywność i 
innowacyjność uczniów 
oraz kształtowanie 
kompetencji kluczowych. 

- udział nauczycieli w formach doskonalenia 
wewnętrznego i zewnętrznego 
- prowadzenie lekcji otwartych, dzielenie się 
przykładami dobrych praktyk 

zgodnie  
z 

harmonogramem 
szkoleń 

dyrektor,  
lider WDN 

Nauczyciele doskonalą 
swoje kompetencje, co 
służy poprawie 
efektywności  
i atrakcyjności procesu 
lekcyjnego. 
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6.  Stosować w procesie 
dydaktycznym metody  
i techniki pozwalające na 
kształtowanie 
samodzielności, 
kreatywności  
i innowacyjności 
uczniów  
z wykorzystaniem 
dostępnych środków  
i pomocy dydaktycznych. 
 

- udział nauczycieli w formach doskonalenia 
wewnętrznego i zewnętrznego 
- prowadzenie lekcji otwartych, dzielenie się 
przykładami dobrych praktyk 
- obserwacja zajęć prowadzonych przez 
nauczycieli 

zgodnie  
z 

harmonogramem 
szkoleń 

 
zgodnie  

z planem nadzoru 

wszyscy nauczyciele 
dyrektor, lider WDN 

 
 

 
dyrektor/ 

wicedyrektor 

W procesie lekcyjnym 
nauczyciele stosują 
metody aktywizujące  
i nowoczesne środki 
dydaktyczne oraz 
realizują projekty 
edukacyjne; lekcje są 
atrakcyjne dla uczniów. 

7. Kontynuować realizację 
programu rozwijania 
kompetencji 
czytelniczych uczniów. 

- włączanie zadań określonych w programie  
w proces dydaktyczno – wychowawczy,  
w szczególności działań umożliwiających we 
współpracy z biblioteką szkolną  
i wykorzystaniem jej zasobów kształtowanie 
kompetencji kluczowych 
 

zgodnie z planem 
pracy 

wychowawców, 
nauczyciel  

i bibliotekarza 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
bibliotekarz 

Realizacja zadań 
biblioteki szkolnej 
wspiera kształtowanie 
kompetencji kluczowych 
u uczniów. 

8.  Dokonać analizy 
zasobów szkoły, które 
wspierać będą 
samodzielność, 
kreatywność  
i innowacyjność uczniów 
w procesie lekcyjnym. 
 
 
 
 
 

- przeprowadzenie przez nauczycieli  
w klasopracowniach oceny posiadanych 
pomocy dydaktycznych, wskazanie potrzeb w 
tym zakresie 

X/XI dyrektor/ 
opiekunowie 

pracowni 

Zasoby szkoły 
umożliwiają rozwijanie 
samodzielności, 
kreatywności  
i innowacyjności 
uczniów. 
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Zadanie priorytetowe: Uatrakcyjnianie procesu lekcyjnego poprzez stosowanie nowatorskich rozwiązań oraz technologii informacyjno –  
komunikacyjnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

1. Stosować w pracy z 
uczniami nowatorskie 
metody z 
uwzględnieniem 
technologii 
informacyjno- – 
komunikacyjnych. 

- zorganizowanie szkolenia w zakresie 
nowatorskich rozwiązań w pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

zgodnie z 
harmonogramem 

szkoleń 

lider WDN,  
dyrektor 

Plan WDN 

- zorganizować koleżeńskie szkolenia 
wewnętrzne z zakresu technologii 
informacyjnej 

zgodnie z 
harmonogramem 

szkoleń 
 

dyrektor, 
nauczyciele 
posiadający 
kwalifikacje  

z zakresu technologii 
informacyjnej 

Harmonogram szkoleń 
wewnętrznych (WDN) 

 - udział w projekcie ,,Razem odkryjmy świat 
programowania”, w ramach którego 
przeprowadzone zostaną szkolenia dla uczniów 
i nauczycieli oraz zakupiony sprzęt i materiały 
dydaktyczne 

zgodnie z 
projektem 

dyrektor, 
nauczyciele klas I-III 

W procesie lekcyjnym 
nauczyciele stosują 
nowoczesne środki 
dydaktyczne, lekcje są 
atrakcyjne dla uczniów. 

- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 
zdobytej wiedzy 

na wszystkich 
zajęciach, w stały 

sposób 

wszyscy 
nauczyciele 

2. Motywować nauczycieli  
do rozwijania swoich  
kompetencji w zakresie 
stosowania nowatorskich 
metod nauczania. 

- prowadzenie  lekcji/zajęć otwartych  
i dzielenie się zdobytą wiedzą i przykładami 
dobrych praktyk 
-  udział nauczycieli w formach doskonalenia 
wewnętrznego i zewnętrznego 
 
 

zgodnie  
z 

harmonogramem 
szkoleń, 
zgodnie  

z planem nadzoru 

dyrektor,  
lider WDN 

Nauczyciele doskonalą 
swoje kompetencje, co 
służy poprawie 
efektywności  
i atrakcyjności procesu 
lekcyjnego. 
Wymiana doświadczeń 
służy poprawie jakości 
procesu dydaktycznego  
i wychowawczego. 
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3. Monitorować 
przestrzeganie przez 
nauczycieli zasad 
oceniania oraz 
wzmocnienie 
motywacyjnej funkcji 
oceny, samooceny  
i oceny koleżeńskiej. 

 

- udział nauczycieli w formach doskonalenia 
wewnętrznego i zewnętrznego 
- prowadzenie lekcji otwartych, dzielenie się 
przykładami dobrych praktyk 
- obserwacja zajęć prowadzonych przez 
nauczycieli i związana z tym kontrola 
dokumentacji dydaktycznej nauczyciela (PZO, 
prace uczniów, ocenianie różnych form 
aktywności) 

zgodnie  
z 

harmonogramem 
szkoleń 

 
zgodnie  

z planem nadzoru 

wszyscy nauczyciele 
dyrektor, lider WDN 

 
 

 
dyrektor/ 

wicedyrektor 

Nauczyciele oceniają 
zgodnie z przyjętymi 
zasadami oceniania. 
Uczniowie potrafią 
dokonać samooceny oraz 
oceny koleżeńskiej. 

4. Rozszerzać formy 
udzielania informacji 
zwrotnej uczniom, ze 
zwróceniem szczególnej 
uwagi na jej funkcję 
motywującą. 

- stosowanie w bieżącej pracy z uczniem 
różnych form informacji zwrotnej 
 
- obserwacja zajęć prowadzonych przez 
nauczycieli  

na bieżąco 
 
 

zgodnie  
z planem nadzoru 

nauczyciele 
 

 
dyrektor/ 

wicedyrektor 

Informacja zwrotna 
motywuje uczniów do 
dalszej pracy. 

Zadanie priorytetowe: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły poprzez kształtowanie pożądanych zachowań uczniów, wychowanie do wartości 
oraz kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.  

1.  Przeprowadzić analizę 
wniosków dotyczących 
niepożądanych 
zachowań uczniów.  

 

- analiza wniosków wynikających ze 
sprawozdań wychowawców klas i pedagoga 
szkolnego, skarg i postulatów rodziców  
i uczniów, wniosków  z nadzoru dyrektora 
szkoły 
 

X, 
po I i II półroczu 

pedagog szkolny, 
lider zespołu 

wychowawczego 

Analiza sytuacji 
wychowawczej, 
określająca niepożądane 
zachowania uczniów – ze 
wskazaniem zakresu, 
częstotliwości oraz 
sytuacji, w których takie 
zachowania pojawiają się 
najczęściej. 
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2.  Wypracować plan 
wspólnych działań 
podejmowanych przez 
pedagoga szkolnego  
i wychowawców klas 
w zakresie kształtowania 
pożądanych postaw 

- opracowanie z uczniami kontraktu klasowego 
określającego normy zachowań, odwoływanie 
się do kontraktu w sytuacjach niepożądanych  
zachowań uczniów lub trudnych sytuacjach 
wychowawczych 
 
 

 

IX/X 
 
 

pedagog szkolny, 
lider zespołu 

wychowawczego, 
wychowawcy klas 

Kontrakty klasowe 
wypracowane wspólnie  
z uczniami. 
Wykorzystywanie 
kontraktów klasowych  
w trudnych sytuacjach 
wychowawczych. 

- wypracowanie scenariuszy do 
przeprowadzenia cyklu lekcji wychowawczych 
dotyczących zachowań uczniów 
 

XI/XII pedagog szkolny, 
lider zespołu 

wychowawczego, 
wychowawcy klas 

Wspólne scenariusze 
do przeprowadzenia 
zajęć wychowawczych. 
 

 

- przeprowadzenie cyklu lekcji 
wychowawczych z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii informacyjnych 
oraz wykorzystaniem aktywności uczniów  
w ich przygotowaniu i przeprowadzeniu 

 

XII/I pedagog szkolny, 
lider zespołu 

wychowawczego, 
wychowawcy klas 

Opracowanie z uczniami 
we wszystkich klasach –
w tym samym czasie –
zagadnień związanych  
z pożądanymi 
zachowaniami ucznia. 

- przeprowadzenie szkolnej debaty „Prawa  
i obowiązki ucznia” – z udziałem Samorządu 
uczniowskiego, rodziców, zaproszonych 
przedstawicieli policji itp. 

 

zgodnie z planem 
pracy SU 

opiekunowie SU Prezentacja opinii 
uczniów, propagowanie 
pożądanych zachowań 
uczniów, promocja 
szkoły. 

- przeprowadzenie cyklu spotkań z pedagogiem 
szkolnym w celu poprawy integracji zespołu 
klasowego 

 

zgodnie z planem 
pracy pedagoga 

pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 

Poprawa integracji 
zespołów klasowych. 

- przeprowadzenie spotkań ze specjalistami 
zewnętrznymi w celu uświadamiania uczniom 
konsekwencji niepożądanych zachowań min. 
nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich 

zgodnie z planem 
pracy pedagoga 

dyrektor, pedagog 
szkolny, 

Rozszerzanie współpracy 
z instytucjami  
i organizacjami 
wspierającymi szkołę. 
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- przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej 
poświęconego analizie efektów 
podejmowanych działań wychowawczych. 
 

II wicedyrektor, 
pedagog, 

zespół 
wychowawczy  

Rada Pedagogiczna 
analizuje efekty działań 
wychowawczych. 

3.  Rozszerzać zakres 
stosowanych metod 
służących badaniu 
wewnętrznej struktury 
klasy oraz środowiska 
wychowawczego.  
 
 

- opracowanie testu socjometrycznego (to samo 
kryterium) i przeprowadzenie badania we 
wszystkich klasach 

zgodnie z planem 
pracy pedagoga  

i zespołu 
wychowawczego 

(I półrocze) 

pedagog szkolny, 
lider zespołu 

wychowawczego, 
wychowawcy klas 

Analiza wewnętrznej 
struktury klasy 
(uczniowie izolowani, 
nielubiani, przywódcy 
klasowi, grupy formalne  
i nieformalne). - opracowanie arkusza do badania techniką 

„Zgadnij kto?” i przeprowadzenie badanie we 
wszystkich klasach 
 

zgodnie z planem 
pracy pedagoga  

i zespołu 
wychowawczego 

(II półrocze) 

pedagog szkolny, 
lider zespołu 

wychowawczego, 
wychowawcy klas 

- opracowanie analizy zbiorczej zebranych 
informacji i określenie zadań do dalszej pracy  
z uczniami 
 

zgodnie z planem 
pracy pedagoga  

i zespołu 
wychowawczego 
(I i II półrocze) 

pedagog szkolny, 
lider zespołu 

wychowawczego, 
wychowawcy klas 

Wnioski do dalszej pracy 
z uczniami. 

4.  Rozszerzać formy 
współpracy z rodzicami, 
szczególnie z rodzicami 
uczniów którzy sprawiają 
problemy wychowawcze 

- bieżące informowanie rodziców przez 
wychowawcę klasy o niewłaściwych 
zachowaniach uczniów oraz o konsekwencjach 
dalszych takich zachowań, a w razie potrzeby  
o możliwościach uzyskania specjalistycznej 
pomocy dla dziecka i rodziny 

w toku bieżącej 
pracy 

wychowawcy klas Potwierdzenie form 
współpracy z rodzicami 
uczniów. 

- wspieranie rodziców, w razie potrzeby  
w uzyskaniu specjalistycznej pomocy dla 
dziecka i rodziny 

zgodnie  
z potrzebami 

pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 

Analiza zakresu 
wspierania rodziców. 
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- organizowanie  spotkań szkoleniowych dla 
rodziców w zakresie rozwiązywania 
problemów wychowawczych 

zgodnie z planem 
pracy pedagoga  

i zespołu 
wychowawczego 
 

dyrektor, pedagog 
szkolny, 

wychowawcy klas 

Analiza 
zorganizowanych 
szkoleń, udziału 
rodziców. 

- dokumentować indywidualne kontakty  
z rodzicami 

zgodnie z 
potrzebami  

i planem zebrań 

wychowawcy klas Potwierdzenie form 
współpracy z rodzicami 
uczniów 

- analizować zakres realizacji zgłaszanych 
przez rodziców wniosków i postulatów podczas 
zebrań klasowych 

zgodnie z 
potrzebami 

dyrektor, 
wychowawcy klas 

Analiza zakresu  
realizacji zgłaszanych 
postulatów. 
 

5.  Systematyczne 
monitorowanie poczucia 
bezpieczeństwa uczniów 
w szkole. 

- uwzględnienie w procesie dydaktyczno - 
wychowawczym tematyki świadomego 
korzystania  z mediów społecznościowych 

zgodnie z planami 
pracy nauczycieli, 
wychowawców, 

pedagoga 

wszyscy nauczyciele  
i wychowawcy, 

pedagog 

Nauczyciele, rodzice i 
uczniowie są świadomi 
zagrożeń płynących z 
korzystania z zasobów 
dostępnych w sieci. 

-  przeprowadzenie ogólnoszkolnego badania 
poczucia bezpieczeństwa uczniów w  trakcie 
korzystania przez nich z mediów 
społecznościowych 

II wicedyrektor, 
pedagog szkolny, 

lider zespołu 
wychowawczego 

Raport z badania. 

- prowadzenie przez pedagoga szkolnego badań 
i analiz dotyczących poczucia bezpieczeństwa 
uczniów w szkole, uzależnień od substancji 
psychoaktywnych i innych używek 

zgodnie z planem 
pracy pedagoga 

pedagog szkolny, 
lider zespołu 

wychowawczego, 
wychowawcy klas 

Raport z badania. 

 - w ramach obowiązków nauczycieli 
dyżurujących w czasie przerw, zwracać 
szczególną uwagę na niepożądane zachowania 
uczniów 
 

zgodnie z 
harmonogramem 

dyżurów 

nauczyciele 
pełniący dyżur  

Bieżąca informacja  
o niepożądanych 
zachowaniach uczniów. 
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- wypracowanie jednolitych zasad 
dokumentowania niewłaściwych zachowań 
uczniów w czasie przerw, wyjść grupowych  
i wycieczek szkolnych 

zgodnie z planem 
pracy pedagoga  

i zespołu 
wychowawczego 

pedagog szkolny, 
lider zespołu 

wychowawczego, 
wychowawcy klas 

Możliwość opracowania 
analizy zbiorczej, 
bieżący dostęp do 
informacji przez 
rodziców. 

- włączenie Samorządu Uczniowskiego  
w monitorowanie niepożądanych zachowań 
uczniów 

zgodnie z planem 
pracy SU 

opiekunowie SU Udział uczniów  
w rozwiązywaniu 
problemów szkoły. 

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
uczniom przebywającym w świetlicy szkolnej 
oraz budowanie przyjaznej atmosfery podczas 
zajęć  
- przeprowadzenie wśród uczniów oraz 
rodziców ankiety na temat poczucia 
bezpieczeństwa uczniów w świetlicy szkolnej 

zgodnie z planem 
pracy świetlicy 

(X) 

wychowawcy 
świetlicy 

Uczniowie przebywający 
w świetlicy czują się 
bezpiecznie, zachowane 
są właściwe relacje 
interpersonalne oraz 
spełnione są oczekiwania 
uczniów i ich rodziców. 

6.  Prowadzić ogólnoszkolne 
konkursy, plebiscyty w 
ramach zmagań o Puchar 
Dyrektora Szkoły w celu 
kształtowania 
pozytywnych zachowań. 

- zaplanowanie i przeprowadzenie w oparciu  
o jasno ustalone zasady i regulaminy cyklu 
konkursów i plebiscytów kształtujących  
i promujących pozytywne zachowania uczniów  

zgodnie  
z  planami pracy 
wychowawców 

klas, 
wychowawców 

świetlic  
i opiekunów SU 

wychowawcy klas, 
wychowawcy 

świetlicy, 
opiekunowie SU 

Uczniowie wykazują 
zaangażowanie w 
przygotowanie  
i realizację 
podejmowanych działań. 

7.  Wypracować wspólne, 
spójne działania w 
zakresie kształtowania 
postaw patriotycznych 
uczniów. 

- opracowanie priorytetowych zadań 
wychowawczych  do programu wychowawczo 
– profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019  

IX lider zespołu do 
opracowywania 

programu 
wychowawczo- 

profilaktycznego, 
pedagog szkolny 

 
 
 

Spójność i ciągłość 
planowanych zadań.  
Działania obejmują całą 
społeczność szkolną. 
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- opracowanie planu realizacji działań 
wynikających z 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę (załącznik do 
planu pracy szkoły) 

IX opiekunowie SU, 
wychowawcy klas 

- wprowadzenie stałej zasady, że apele  
i akademie z okazji świąt państwowych  
i narodowych będą poprzedzane 
przeprowadzeniem zajęć z wychowawcą wg 
jednolitego scenariusza we wszystkich klasach 
 
 

zgodnie z 
kalendarzem 
uroczystości 

lider zespołu 
wychowawczego, 
wychowawcy klas, 
nauczyciel historii 

Uczniowie znają wybitne 
postaci  
i wydarzenia z historii 
Polski,  nabywają 
odpowiednie postawy 
patriotyczne   
i obywatelskie, mają 
poczucie tożsamości 
narodowej. 
Przejawiają szacunek  
i prezentują właściwe 
postawy wobec tradycji 
narodowych. 

- przygotowywanie przez uczniów gazetek 
tematycznych  
i projektów edukacyjnych o tematyce 
patriotycznej. 

zgodnie z 
kalendarzem 
uroczystości, 
planami pracy 

zespołów 
nauczycieli 

 

wychowawcy, 
nauczyciele, 

opiekunowie  SU 

- uwzględnienie w ofertach wycieczek 
szkolnych kierowanych do uczniów atrakcji 
przyrodniczych, zabytków historii regionu  
i kraju 

zgodnie z planem 
wycieczek 

kierownik wycieczki 

8.  Wspierać uczniów  
w wyborze drogi 
kształcenia poprzez 
prowadzenie doradztwa 
zawodowego. 

- realizowanie Wewnątrzszkolnego programu 
doradztwa zawodowego 
- prowadzenie badań z zakresu określania 
predyspozycji zawodowych w klasach 
kończących szkołę 
- umożliwienie uczniom udziału w warsztatach 
organizowanych przez CKU, udział w dniach 
otwartych organizowanych przez szkoły 
średnie.  

cały rok 
 
 

III - IV 

wychowawcy, 
pedagog szkolny, 

nauczyciel 
doradztwa 

zawodowego 

Uczniowie i rodzice 
zdobywają  
i poszerzają swoją 
wiedzę na temat różnych 
zawodów. 
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Zadanie priorytetowe: Rozszerzanie działań nauczycieli uczących w jednym oddziale w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów  
i wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów zdolnych oraz z niepełnosprawnością. 

1.  Dokonać analizy osiągnięć 
uczniów  
z poprzedniego etapu 
edukacyjnego  lub 
poprzedniego roku 
szkolnego oraz informacji 
uzyskanych od rodziców 
uczniów. Wykorzystać 
wnioski  
z analizy do planowania 
procesu nauczania – 
uczenia się w danej klasie. 

- przeanalizowanie wyników z badań osiągnięć 
edukacyjnych uczniów i zaplanowanie procesu 
dydaktycznego – uwzględnienie wniosków  
z analiz w planach dydaktycznych  
i wynikowych 

IX zespoły nauczycieli 
uczących  
w jednym oddziale  

Wnioski z analizy – 
podstawą do planowania 
pracy z uczniami, 
określanie form 
indywidualizacji. 

- zaplanowanie udziału uczniów w zajęciach 
pozalekcyjnych z wykorzystaniem 
przeprowadzonych analiz oraz wyników 
diagnozy potrzeb uczniów (koła przedmiotowe, 
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze)  

IX zespoły nauczycieli 
uczących w jednym 

oddziale, 
wychowawcy klas 

Propozycje do 
projektowania oferty 
zajęć pozalekcyjnych. 
 

2.  Dokonywać okresowej 
analizy osiągnięć 
każdego ucznia  
w klasie,  
z uwzględnieniem jego 
możliwości rozwojowych 
oraz efektów 
uzyskiwanych przez 
klasę uzyskiwanych  
w procesie nauczania – 
uczenia się.  

- prowadzenie bazy danych o uczniach  
w dokumentacji wychowawcy klasy  
i przekazywanie podczas spotkań zespołu 
informacji o uczniach 
- formułowanie i wdrażanie wniosków oraz  
określanie form indywidualizacji i wspierania 
ucznia 

I, V zespoły nauczycieli 
uczących w jednym 

oddziale, 
wychowawcy klas 

Określenie form wsparcia 
dla uczniów, którzy 
uzyskali słabsze wyniki.  
 

- przygotowanie sprawozdania półrocznego  
i rocznego z efektów uzyskiwanych w procesie 
nauczania – uczenia się ( wyniki nauczania, 
sprawy wychowawcze, aktywność uczniów, 
zajęcia dodatkowe, współpraca z rodzicami). 

I/VI zespoły nauczycieli 
uczących  

w jednym oddziale, 
wychowawcy klas 

Półroczne i roczne 
wyniki pracy z klasą – 
opracowane zgodnie  
z przyjętą strukturą 
sprawozdania szkolnego. 
 - prowadzenie okresowej analizy udziału 

uczniów w zajęciach dodatkowych oraz 
konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 
określenie form wsparcia dla uczniów. 
 

I/VI zespoły nauczycieli 
uczących  

w jednym oddziale, 
wychowawcy klas 
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3.  Rozszerzać współpracę 
nauczycieli w zakresie 
organizacji procesów 
edukacyjnych 
umożliwiających 
uczniom powiązanie 
różnych dziedzin wiedzy 
i jej wykorzystanie. 

- analiza realizacji podstaw programowych  
w kontekście związków pomiędzy 
poszczególnymi przedmiotami nauczania 
(który przedmiot wprowadzał zagadnienie, 
który je poszerzał, wykorzystując wiedzę  
i umiejętności nabyte na poprzednich 
lekcjach). 

 

I półrocze zespoły nauczycieli 
uczących  

w jednym oddziale, 

Określenie wniosków 
do współdziałania w II 
półroczu br. 

 

- wykorzystywanie korelacji między różnymi 
dziedzinami wiedzy do planowania szkolnych 
konkursów, tematów projektów edukacyjnych 
itp.  

zgodnie z planami 
pracy zespołu 

zespoły nauczycieli 
uczących  

w jednym oddziale, 

- prowadzenie lekcji otwartych, dzielenie się 
przykładami dobrych praktyk  

zgodnie  
z 

harmonogramem 
WDN 

dyrektor, 
lider WDN 

Nauczyciele doskonalą 
swoje kompetencje, co 
służy poprawie 
efektywności procesu 
lekcyjnego. 

4.  Rozszerzyć współpracę 
zespołu z pedagogiem 
szkolnym w zakresie  
podniesienia 
efektywności  pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej udzielanej 
uczniom w szkole 

- bieżące aktualizowanie wykazu uczniów 
posiadających orzeczenia i opinie  
i przekazywanie do wiadomości dyrektora 
szkoły i nauczycieli zespołu 

IX/ wg potrzeb pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 

Uczniowie posiadający 
opinie i orzeczenia są 
objęci odpowiednią 
opieką, w szkole 
realizowane są zalecenia 
zawarte w opiniach  
i orzeczeniach PP-P. 

- przeanalizowanie zaleceń poradni 
psychologiczno – pedagogicznej zawartych  
w orzeczeniach i opiniach uczniów oraz ich 
respektowanie w bieżącej pracy z uczniem 

IX pedagog szkolny, 
wychowawcy klas, 
zespół nauczycieli 

- objęcie uczniów zajęciami dydaktyczno – 
wyrównawczymi zgodnie z ich deficytami  
i potrzebami edukacyjnymi 

cały rok szkolny dyrektor, 
wychowawcy klas, 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

Szkoła zapewnia 
uczniom zajęcia 
adekwatnie do ich 
potrzeb rozwojowych. 
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- przypomnienie przepisów prawa oświatowego 
w zakresie organizacji pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej  udzielanej w szkole 

IX dyrektor Nauczyciele znają 
przepisy prawa w 
zakresie pomocy p-p. 

- opracowanie dostosowania wymagań 
edukacyjnych oraz form i metod pracy do 
indywidualnych potrzeb uczniów 

IX nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

z uczniami 

Uczniowie pracują w 
warunkach 
dostosowanych do ich 
potrzeb i możliwości 
psychofizycznych. 

- opracowanie indywidualnych programów 
edukacyjno – terapeutycznych zgodnie  
z przepisami prawa  

IX wychowawca, zespół 
nauczycieli 

- kontrola realizacji zaleceń poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 

zgodnie z planem 
nadzoru 

dyrektor/ 
wicedyrektor 

Opracowanie wniosków  
z nadzoru dyrektora 
szkoły. 

- prowadzenie działań wspierających rodziców 
uczniów z niepełnosprawnościami, 
dysfunkcjami, trudnościami edukacyjnymi  

zgodnie z planem 
pracy pedagoga  
i wychowawców 

klas 

pedagog, 
wychowawcy klas, 

nauczyciele 
pracujący z uczniem 

z dysfunkcjami 

Rodzice są na bieżąco 
informowani o rozwoju 
dziecka, otrzymują 
odpowiednie wsparcie ze 
strony szkoły. 

 
Zadanie priorytetowe: Rozszerzanie działań integrujących całą społeczność szkolną oraz kształtujących postawy prospołeczne. 

 
1. Angażować wszystkich 

uczniów w działania 
Samorządu 
Uczniowskiego. 

- uwzględnianie w planowaniu pracy SU zadań 
i działań wynikających z potrzeb i oczekiwań 
uczniów 
- stwarzanie uczniom możliwości realizacji 
własnych pomysłów i inicjatyw 

zgodnie  
z planem pracy 

SU, 

opiekunowie SU, 
wychowawcy klas 

Wszyscy uczniowie 
angażują się w życie 
szkoły. 
 
 
Uczniowie są 
inicjatorami 
podejmowanych  
w szkole działań. 

- motywowanie uczniów poprzez promowanie 
ich działań w SU na forum szkoły, stronie 
internetowej, przyznawanie nagród i dyplomów 

zgodnie  
z planem pracy 

SU, 

opiekunowie SU, 
wychowawcy klas 

- przygotowanie we współpracy z uczniami 
nowatorskich, ciekawych form działań 

zgodnie  
z planem pracy 

opiekunowie SU, 
wychowawcy klas 
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samorządu oraz kontynuowanie tych, które 
cieszą się wśród uczniów największą 
popularnością 

SU, 

2. Rozszerzać formy 
współzawodnictwa  
międzyklasowego  
i międzyszkolnego. 
 

- kontynuacja zmagań o Puchar Dyrektora 
Szkoły (konkursy wiedzy, muzyczne, 
plastyczne, sportowe) 
 

zgodnie  
z planem pracy 

SU  
i wychowawców 

klas 

opiekunowie SU 
wychowawcy klas,  

 

Uczniowie uczestniczą  
w organizowanych 
konkursach. 
 

- zorganizowanie II edycji profilaktycznego 
konkursu gminnego ,,Bliżej siebie, dalej od 
uzależnień” 

zgodnie  
z planem pracy 

pedagoga 
szkolnego  

pedagog szkolny, 
wychowawcy klas  

i świetlicy  

3. Organizować 
uroczystości artystyczne 
oraz imprezy 
środowiskowe dla 
społeczności lokalnej. 

- włączenie społeczności lokalnej (Klub 
Seniora, emeryci, OSP, władze lokalne) do 
obchodów 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości  

zgodnie z 
harmonogramem 

obchodów 

odpowiedzialni za 
organizację 

uroczystości, 
wychowawcy 

świetlicy, 
opiekunowie SU 

Szkoła promuje 
pozytywny wizerunek  
w środowisku. 
Szkoła współpracuje ze 
środowiskiem lokalnym.  

- organizacja rajdu w związku z Dniami 
Samorządności z udziałem instytucji lokalnych, 
firm, władz. Policji, OSP 

zgodnie  
z planem pracy 

SU 

opiekunowie SU 
wychowawcy klas, 

 
- wprowadzenie do kalendarza stałych imprez 
szkolnych festynu rodzinnego  

zgodnie  
z planem pracy 

SU 

opiekunowie SU 
wychowawcy klas, 

 
- zorganizowanie zabawy integracyjnej dla 
uczniów ze szkół z terenu gminy 

zgodnie  
z planem pracy 

SU 

opiekunowie SU 
wychowawcy klas, 

- wystawienie sztuki teatralnej ,,Z głową w 
chmurach” we współpracy z teatrem 
,,Delikates” 

zgodnie planem 
pracy SU 

opiekunowie SU 
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4. Organizować akcje 
charytatywne w ramach 
rozwijania wolontariatu 
w szkole. 

- przeprowadzenie w środowisku lokalnym we 
współpracy z GOPS rozpoznania potrzeb 
lokalnej społeczności 

zgodnie  
z planem pracy 

SU  
i wychowawców 

klas 

wychowawcy klas, 
wychowawcy 

świetlicy, opiekun 
SU, 

pedagog 

Uczniowie wykazują 
zaangażowanie w 
działaniach na rzecz 
szkoły i środowiska 
lokalnego, chętnie 
włączają się  
w działania 
charytatywne. 

- planowanie i prowadzenie  stałych akcji  
i włączanie się do nowych działań 

zgodnie  
z planem pracy 

SU  
i wychowawców 

klas 

wychowawcy klas, 
wychowawcy 

świetlicy, opiekun 
SU, 

pedagog 
- utrzymywanie współpracy z fundacjami, na 
rzecz których w szkole organizowane są 
zbiórki 

zgodnie  
z planem pracy 
SU, pedagoga, 
wychowawców 

opiekun SU, 
pedagog 

wychowawcy klas, 
wychowawcy 

świetlicy, 
5. Wzmacniać działania  

w kierunku integracji 
uczniów 
niepełnosprawnych  
ze środowiskiem 
rówieśniczym. 

- umożliwianie uczniom  
z niepełnosprawnościami  udziału  
w uroczystościach i imprezach szkolnych, 
zawodach sportowych,  organizacjach 
uczniowskich, zabawach i pracach 
zespołowych. 

zgodnie  
z planem pracy 
SU, pedagoga, 
wychowawców 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
pracujący                  
z uczniem  

wychowawcy 
świetlic, 

Uczniowie  
z niepełnosprawnościami 
biorą aktywny udział  
w życiu szkoły. 

6.  Włączać rodziców  
w działania służące  
realizacji zadań 
wychowawczo – 
opiekuńczych  szkoły. 

- organizowanie imprez i uroczystości 
szkolnych we współpracy z rodzicami 
- angażowanie rodziców w pomoc 
nauczycielom w sprawowaniu opieki nad 
uczniami podczas dyskotek, wycieczek oraz 
organizację prowadzonych akcji 
- zorganizowanie Dnia Otwartego Szkoły dla 
rodziców 

zgodnie  
z 

harmonogramem 
uroczystości, 

spotkań z 
rodzicami 

dyrektor, 
wicedyrektor, 

wychowawcy klas 
 

Rodzice aktywnie 
włączają się                
w organizację imprez  
i uroczystości szkolnych, 
wspierają szkołę  
w działaniach 
wychowawczych. 

Załącznik do Uchwały nr 2/09/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Klukowie z  dnia 26 września 2018 r. w sprawie planu pracy szkoły.  
Załącznik do protokołu z  dnia 26 września 2018 r. 
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VI. Załączniki do organizacji pracy szkoły: 

 

 

1. Organizacja pracy szkoły (liczba oddziałów, wychowawstwa, zespoły nauczycielskie, organizacje szkolne) 

2. Kalendarz roku szkolnego 

3. Godziny pracy biblioteki  

4. Godziny pracy świetlic szkolnych 

5. Godziny pracy pedagoga szkolnego 
 

6. Godziny pracy logopedy 

7. Godziny pracy pielęgniarki szkolnej 

8. Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych 

9. Terminarz zebrań rady pedagogicznej 

10. Plan kontroli BHP i bezpieczeństwo uczniów 

11. Terminy przygotowania planów i sprawozdań 

12. Plan wycieczek szkolnych 

13. Plan spotkań z rodzicami 
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Organizacja pracy szkoły (zał. 1) 

Klasa Wychowawca 

PP1 Magdalena Pieńkos  

PP2 Katarzyna Olechwierowicz 

Oddział przedszkolny ,,0” Celina Choińska 

I SP Ewa Sabak 

II SP Grażyna Malinowska 

III SP Magdalena Niemyjska 

IV SP Wiesława Psujek 

V SP Bogumiła Milewska 

VI SP Marta Pruszyńska 

VII SP Mariola Niemyjska 

VIII SP Agnieszka Lewandowska 

III G Joanna Protaziuk 
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Zespoły nauczycielskie (zał. 1a) 

Lp. Nazwa zespołu Lider zespołu Członkowie zespołu 
1. Zespół nauczycieli edukacji 

elementarnej 
Ewa Sabak Celina Choińska, Grażyna Malinowska, 

Magdalena Niemyjska, Magdalena Pieńkos, 
Katarzyna Olechwierowicz 

2. Zespół humanistyczny Maria Krystosiak Wiesława Psujek, Kinga Mankiewicz – Szwarc, 
Mariola Niemyjska 

3. Zespół matematyczno – przyrodniczy Mirosław Psujek Barbara Malecka, Monika Godlewska, Bogumiła 
Milewska, Paweł Klepacki 

4. Zespół nauczycieli języków obcych Joanna Protaziuk 
 

Marta Pruszyńska, Agnieszka Lewandowska 

5. Zespół ds. ewaluacji  Barbara Malecka  Ewa Sabak, Celina Choińska, Joanna 
Protaziuk, Monika Godlewska 

6. Zespół wychowawczy  Bogumiła Milewska Jolanta Górecka, Joanna Protaziuk, Agnieszka 
Lewandowska, Wiesława Psujek  

 

Organizacje szkolne (zał. 1c) 

Lp. Nazwa organizacji Opiekun 
1.  Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Barbara Zarzecka, Mariusz 

Gregorczuk 
3.  Szkolne Koło PCK Ewa Sabak 
4.  Szkolna Kasa Oszczędności Magdalena Niemyjska 
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KEN W KLUKOWIE ROK SZKOLNY 2017/2018 

1.  Rozpoczęcie zajęć  
dydaktyczno-wychowawczych 

3 września 2018 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.  Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2018 r.  

3.  Święto Wszystkich Świętych  1 listopada 2018 r. 

4.  Święto Niepodległości 11 listopada 2018 r. 

5.  Zimowa przerwa świąteczna  
 

23 – 31 grudnia 2018 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). 

6.  Nowy Rok 1 stycznia 2019 r. 

7.  Święto Trzech Króli 6 stycznia 2019 r. 

8.  Ferie zimowe 21 stycznia – 3 lutego 2019 r.  województwo podlaskie 
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 Narodowej z dnia 
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

9.  Egzamin gimnazjalny: 
 

10 – 12 kwietnia 2019 r. 
10 kwietnia 2019 r. – część humanistyczna (egzamin z wos-u, historii i języka 
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polskiego)  
11 kwietnia 2019 r. – część matematyczno – przyrodnicza  
12 kwietnia 2019 r. – język obcy nowożytny  
Podstawa prawna: 
art. 9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty  
(tj.: Dz. U z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) 
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 2223 z późn. zm.) 

10.  Egzamin ósmoklasisty 15 – 17 kwietnia 2019 r. 
15 kwietnia 2019 r. – język polski, 
16 kwietnia 2019 r. – matematyka, 
17 kwietnia 2019 r. – język obcy. 
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)). 

11.  Wiosenna przerwa świąteczna 
 

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 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). 

12.  Święto Państwowe 1 maja 2019 r. 

13.  Święto Narodowe 3 Maja  3 maja 2019 r. 
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14.  Boże Ciało 20 czerwca 2019 r. 

15.  Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych 

21 czerwca 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). 

16.  Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 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). 

17.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno–
wychowawczych, ustalone przez 
dyrektora szkoły 

10, 11, 12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny  
15, 16, 17 kwietnia 2019 r. – egzamin ósmoklasisty 
2 listopada 2018 r.  
2 maja 2019 r. 
 Podstawa prawna: 
§5 ust.1pkt.1 i ust.2 pkt.1a, 2, 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1603)   
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Godziny pracy biblioteki (zał. 3) 

Poniedziałek 
Wtorek 

 
Środa Czwartek Piątek 

godz. 
8.00- 10.30 

11.30- 14.30 
 

godz. 
 

8.00 – 14.00 
godz. 

 
8.00 – 14.30 

godz. 
 

9.00 – 14.30 
godz. 

 
8.00 – 14.30 

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej  (zał. 4) 

Poniedziałek 
Wtorek 

 
Środa Czwartek Piątek 

godz. 7.00 – 14.30 godz. 7.00 – 14.30 godz. 7.00 – 14.30 godz. 7.00 – 14.30 godz. 
 

7.00 – 14.30 
 

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego (zał. 5) 
 

Poniedziałek Wtorek 
Środa 

 
Czwartek Piątek 

godz. 
 

8.00 – 11.30 
godz. 

 

 
8.00 – 14.30 

 

godz. 
 

10.30 – 13.30 
godz. 

 
8.00 – 13.30 

godz. 
 

8.00 – 12.30 

 
Godziny pracy logopedy (zał. 6) 

 

Poniedziałek Wtorek 
Środa 

 
Czwartek Piątek 

godz. 
 

 
2,3,4 godz. lekc. 

 

godz. 
 

5,6 godz. lekc. 
godz. 

 
4 godz. lekc. 

godz. 
 

4,5 godz. lekc. 
godz. 

 
2,3,4 godz. lekc. 
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Godziny pracy pielęgniarki szkolnej (zał.7) 

Poniedziałek Wtorek 
Środa 

 
Czwartek Piątek 

godz. 
 

- 
godz. 

 
- 

godz. 
 

- 
godz. 

 
- 
 

godz. 
 

8.00 – 14.00 

 

Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych (zał. 8) 

Lp. Rodzaj uroczystości 
 

Termin Osoby odpowiedzialne 

1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 3września 2018r. B. Zarzecka 
A. Ołdakowski 
E. Sabak 

2. Dzień Sybiraka   7 września 2018 r. W. Psujek 
M. Krystosiak 
A. Lewandowska 

3. Dzień Edukacji Narodowej 12 października 2018 r. E. Sabak 
A. Lewandowska 

4. Dzień Papieski 
 

Październik 2018 r. J. Górecka 
M. Krystosiak 

5. Ślubowanie klas pierwszych 
szkoły podstawowej  

Październik 2018 r. E. Sabak 

6. Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – 11 
listopada 

9 i 11 Listopada 2018 r. M. Krystosiak 
W. Psujek 
M. Psujek 
M. Pruszyńska 

7. Zabawa andrzejkowa  
 

Listopad 2018 r.  M. Niemyjska 
M. Gregorczuk  
G. Malinowska 
Mariola Niemyjska 
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8. Jasełka i wigilia szkolna Grudzień 2018 r. K. Warakomska 
E. Sabak 
A. Lewandowska 

9. Dzień Babci i Dziadka 
 

18 stycznia 2019 r. 
 

K. Olechwierowicz 
C. Choińska 
M. Pieńkos 

10. Choinka noworoczna Styczeń 2019 r. Opiekun SU 
Wszyscy nauczyciele 

11. Szkolne walentynki  Luty 2019 r. Opiekun SU 

12. Dzień Żołnierzy Niezłomnych 1 marca 2019 r. W. Psujek 
M. Krystosiak 
J. Górecka 

13. ,,Dzień Otwartej Szkoły” Marzec 2019 r. B. Malecka 
J. Protaziuk 
M. Godlewska 

14. Obchody 1-go dnia wiosny/ - ,,Dzień Talentów”  21 marca  2019 r. 
 

B. Zarzecka 
J. Protaziuk 
M. Godlewska 
B. Milewska 
A. Ołdakowski 

15. Święto Konstytucji 3 Maja   30 kwietnia 2019 r. K. Mankiewicz-Szwarc 
M. Pruszyńska 

16. Dzień Dziecka – Dzień Sportu Szkolnego 
 

1 czerwca  2019 r. Magdalena Niemyjska 
A. Ołdakowski 
B. Milewska 
M. Gregorczuk 

 
17. 

Dni Samorządności - rajd  31 maja 2019 r. B. Zarzecka 
J. Protaziuk 
M. Godlewska 
A. Ołdakowski 

18. Festyn rodzinny Czerwiec 2019 r. 
 

B. Zarzecka/M. Godlewska 
wychowawcy wszystkich klas 
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19. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 
 

21 czerwca 2019 r. J. Protaziuk 
A. Lewandowska 
Mariola Niemyjska 

 

Terminarz stałych zebrań rady pedagogicznej (zał. 9) 

Lp. Rodzaj zebrania Rady Pedagogicznej 
 

Termin 

1. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 
 

do 30 sierpnia 2018 r. 

2. Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego realizowanym w roku szkolnym 
2018/2019  
 

do 15 września 2018 r. 

3. Zatwierdzenie planu pracy szkoły na rok 2018/2019 
 

do 30 września 2018 r. 

4. Klasyfikacja uczniów za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 
 

11 stycznia 2019 r. 

5. Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej realizowanej w I półroczu 
roku szkolnego 2017/2018. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I 
półrocze roku szkolnego. 

4 luty 2019 r. 

6. Procedury organizowania i przeprowadzania Egzaminu  Ósmoklasisty  
i Gimnazjalnego 
 

Marzec 2019 r. 

7. Zaopiniowanie Arkusza Organizacji Szkoły na rok szkolny 2019/2020 
 

Marzec 2019 r. 

8. Klasyfikacja roczna i końcowa uczniów w roku szkolnym 2018/2019 
 

13 czerwca 2019 r. 

9. Podsumowanie pracy  szkoły w roku szkolnym 2018/2019.  Sprawozdanie  
z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny. 

Sierpień 2019 r. 
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Plan kontroli BHP i bezpieczeństwa uczniów (zał. 10) 

Lp. Działanie 
Termin następnej 

kontroli 
Odpowiedzialny 

1. Kontrola stanu technicznego budynków szkoły Grudzień 2018 r. Dyrektor / Usługi projektowo – kosztorysowe 
Tech. bud. Kazimierz Szymborski ul. Sienkiewicza 41 
18-210 Szepietowo 

2. Kontrola dokumentacji obiektów budowlanych Październik 2019 r. Dyrektor / Usługi projektowo – kosztorysowe 
Tech. bud. Kazimierz Szymborski ul. Sienkiewicza 41 
18-210 Szepietowo 

3. Kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
korzystania z obiektów szkoły 

Sierpień 2018 r. 
Luty 2019 r. 

Dyrektor / Komisja dokonująca kontroli bhp korzystania obiektów 
należących do szkoły 

4. Kontrola stanu boiska, sali gimnastycznej, placu zabaw Sierpień 2018 r. 
Luty 2019 r. 

Dyrektor / Komisja dokonująca kontroli bhp korzystania obiektów 
należących do szkoły 

5. Kontrola przeglądów technicznych 
Przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz instalacji 
gazowej 
Przegląd kotłów co. 

Luty 2019 r. Dyrektor / Usługi Kominiarskie Stanisław Siebiesiuk 
ul. Miodowa 16 
17-100 Bielsk Podlaski / 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHMAR  
Mariusz Bober  
ul. Fabryczna 7 
16-020 Czarna Białostocka 

6. Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej badanie instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej 

Luty 2019 r. Dyrektor / ZAKŁAD NAPRAW I PRZEGLĄDÓW PODRĘCZNEGO 
SPRZĘTU GAŚNICZEGO HANDEL-USŁUGI Krzysztof Wyszkowski 
Osipy-Lepertowizna 16c 
18-200 Wysokie Mazowieckie 
 

7. Kontrola zabezpieczeń przeciwpożarowych: 
Pomiary samoczynnego wyłączania zasilania 
Badanie wyłączników różnicowoprądowych 
Pomiary rezystancji uziemienia 

Listopad 2019 r. Dyrektor / Jan Grzeszczuk POMIARY OCHRONNE 
Usza Mała 13 
18-214 Klukowo 

8. Kontrola natężenia oświetlenia bezterminowo Dyrektor / „DAMEX” Damian Wójcicki 
ul. Białostocka 2 
18-200 Wysokie Mazowieckie 
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Terminy przygotowania planów i sprawozdań (zał. 11) 

Lp. Rodzaj dokumentu Termin Odpowiedzialni 

1. Plany pracy, dokumentacja dydaktyczna nauczyciela  Do 15 września Wszyscy nauczyciele 

2. Plany pracy, dokumentacja wychowawcy klasy Do 15 września Wychowawcy klas 

3. Plany pracy, dokumentacja zajęć dodatkowych Do 15 września Nauczyciele prowadzący zajęcia 

4. Plany pracy, dokumentacja pedagoga szkolnego Do 15 września Pedagog szkolny 

5. Plany pracy, dokumentacja świetlicy szkolnej Do 15 września Wychowawcy świetlicy szkolnej 

6. Plany pracy, dokumentacja biblioteki szkolnej Do 15 września Bibliotekarz 

7. Plany pracy, dokumentacja zespołów nauczycielskich Do 15 września Liderzy zespołów  

8. Plan pracy, dokumentacja WDN Do 15 września Lider WDN 

9. Sprawozdania z realizacji zadań podejmowanych w szkole dwa razy w roku (styczeń 
czerwiec) 

Wychowawcy klas, pedagog, 
bibliotekarz, liderzy zespołów, 
liderzy WDN, opiekunowie SU, 
zespoły nauczycieli uczących  
w jednym oddziale, zespół 
wychowawczy 
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Plan wycieczek szkolnych (zał. 12) 

Lp. Miejsca, cel wycieczki  klasa Termin 
wycieczki 

Kierownik wycieczki 

1. Białystok- Marsz Pamięci Sybiru VII, VIII, 
III G 

wrzesień 
 

Wiesława. Psujek 

2. Warszawa – Starówka, Zamek Królewski 
 

IV, V październik Wiesława Psujek 

3. Kętrzyn – wytwórnia bombek 
 

I, V październik Ewa Sabak 

4. Obóz językowy VI, VII, 
VIII 

 

kwiecień Agnieszka 
Lewandowska,                  
Ewa Sabak 

5. Wybrzeże -  Gdańsk, Gdynia, Sopot IV-VIII czerwiec Agnieszka 
Lewandowska, Marta 
Pruszyńska 

6. Forty - Piątnica I - III wrzesień Ewa  Sabak 
Grażyna Malinowska 
Magdalena Niemyjska 

7. Spektakl teatralny - Zambrów I - III styczeń Ewa  Sabak 
Grażyna Malinowska 
Magdalena Niemyjska 

8.  Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie I - III maj Ewa  Sabak 
Grażyna Malinowska 
Magdalena Niemyjska 

9. Wycieczka rowerowa III czerwiec 
 

Magdalena Niemyjska 

10. Ciechanowiec – Winna Chroły II październik 
 

Grażyna Malinowska 
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11. Teatr Lalek Łomża/ Białystok PP1,PP2, 0 I półrocze Celina Choińska 
Katarzyna 
Olechwierowicz 
Magdalena Pieńkos 

12. Centrum rozrywki Fikoland Białystok PP1,PP2, 0 II półrocze Celina Choińska 
Katarzyna 
Olechwierowicz 
Magdalena Pieńkos 

13. Hodyszewo -  Dni Gimnazjalne VII, 
VIII,IIIG 

maj Barbara Zarzecka 
Monika Godlewska 

14. Białystok- kino, lodowisko (dla samorządów 
klasowych) 

IV-VIII, 
IIIG 

luty Barbara Zarzecka 

15. Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym 
 

VIII, IIIG kwiecień Jolanta Górecka 

16. Warszawa – Muzeum Powstania Warszawskiego I-III XI-III Ewa Sabak 
Grażyna Malinowska 
Magdalena Niemyjska 

17. Warszawa – Centrum Nauki Kopernik 
 

VI maj Bogumiła Milewska 

18.  Filharmonia, teatr Białystok/ Warszawa  IV/VIII Luty/marzec Maria Krystosiak 
Wiesława Psujek 
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Plan spotkań z rodzicami (zał. 13) 

Lp. Rodzaj spotkania Termin Odpowiedzialni 

1. Spotkania informacyjne wychowawców klas  z rodzicami do 10 września 2018 r. Wychowawcy klas 

2. Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem 
szkoły 

do 30 września 2018 r. Dyrektor 

3. Spotkania wychowawców klas z rodzicami. Listopad/grudzień 2018 r. Wychowawcy klas 

4. Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem 
szkoły 

Listopad 2018 r. Dyrektor 

5. Spotkania wychowawców klas z rodzicami Luty 2019 r. Wychowawcy klas 

6. Ogólnoszkolne spotkanie dyrektora z rodzicami Luty 2019 r. Dyrektor 

7. Spotkanie z rodzicami uczniów klas III dotyczące procedur 
organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

Marzec 2019 r. Wicedyrektor 

8. Spotkania wychowawców klas z rodzicami. kwiecień/maj 2019 r. Wychowawcy klas 

9. Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem 
szkoły 

Kwiecień 2019 r. Dyrektor 

10. Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem 
szkoły 

Czerwiec 2019 r. Dyrektor 

 


