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Plan pracy szkoły został zaopiniowany i zatwierdzony Uchwałą nr 8/01/09/2022  

z dnia 1 września 2022 

 

Plan pracy  

Szkoły Podstawowej  

im. ks. Bronisława Markiewicza  

w Rudzie Talubskiej  

w roku szkolnym 2022/2023 
 

     

     

     

Obszar Zadanie/kierunek Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

Doskonalenie 

procesu 

dydaktycznego 

i wspomaganie 

rozwoju 

dzieci/uczniów 

z uwzględnieniem 

indywidualnych 

potrzeb 

Prowadzenie 

sprawdzianów, testów 

diagnozujących, 

sprawdzających 

realizację podstawy 

programowej 

 

język polski, 

matematyka, 

język angielski, 

 

wrzesień 

czerwiec 

diagnoza 

wstępna bez 

ocen 

Analiza wyników 

nauczania przez 

nauczyciela i omówienie 

jej z uczniami 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

opanowania kompetencji 

kluczowych 

nauczyciele 

przedmiotów  

po pracach 

klasowych 

 

 

cały rok 

szkolny 
 

Dostosowanie wymagań  

do indywidualnych 

potrzeb uczniów 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 

szkolny 
 

Dostosowanie metod 

pracy do możliwości 

i potrzeb uczniów, w tym 

rozwijających 

kompetencje kluczowe 

oraz  wykorzystanie 
narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod 
kształcenia na odległość  

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 

szkolny 
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Wykorzystanie 

nowoczesnych form  

i metod kształcenia  

z zastosowaniem 

wyposażenia 

„Laboratorium 

Przyszłości” 

wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

szkolny 
 

Współpraca  

ze specjalistami 

wspierającymi rozwój 

uczniów. 

Uwzględnienie pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

wszyscy 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

 

cały rok 

szkolny 
 

 

Stosowanie 

systematycznej oceny 

uczniów 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 
 

cały rok 

szkolny 
 

Przygotowanie uczniów 

do egzaminu 

trzecioklasisty  

i ósmoklasisty 

i badanie efektów 

podejmowanych działań 

 
nauczyciele 

przedmiotów 

egzaminacyjnych, 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej  

i nauczyciele 

prowadzący 

zajęcia 

przygotowujące 

do egzaminów 

 

 

cały rok 

szkolny 
 

Organizacja wycieczek 

edukacyjnych  

i integracyjnych 

nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy  

 

cały rok 

szkolny 
 

Realizacja projektów 

dotyczących rozwoju 

czytelnictwa  

wychowawcy, 

bibliotekarz 

 

cały rok 

szkolny 
 

Udział w wydarzeniach 

kulturalnych 

wychowawcy, 

samorząd 

szkolny 

cały rok 

szkolny 
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Udział w akcjach 

ogólnopolskich 

wychowawcy, 

samorząd 

szkolny 

wg 

kalendarza 

imprez 

 

Udział w konkursach 

przedmiotowych 

 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

wg 

kalendarza 

imprez 

 

Udział w zawodach 

sportowych 

 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

wg 

kalendarza 

imprez 

 

Informowanie 

o sukcesach uczniów na 

forum szkoły 

 

dyrektor, 

nauczyciele 

opiekun 

świetlicy 

 

 

cały rok 

szkolny 
 

Wychowanie do 

wartości przez 

kształtowanie 

postaw 

obywatelskich 

i patriotycznych 

 

 

Kształtowanie kultury 

zachowania, współpracy, 

w tym kulturalnego 

zachowania w sieci 

wszyscy 

nauczyciele, 

pracownicy 

szkoły, 

psycholog 

cały rok 

szkolny 
 

Rozwijanie umiejętności 

nieagresywnego 

rozwiązywania 

problemów 

wszyscy 

nauczyciele  

i pracownicy 

szkoły, 

psycholog 

pedagog 

 

cały rok 

szkolny 
 

Prowadzenie zajęć 

poświęconych mowie 

nienawiści w mediach 

społecznościowych 

nauczyciele,  

psycholog 

 

cały rok 

szkolny 
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Budowanie spójnego 

systemu wartości 

zmierzające do 

osiągnięcia ludzkiej 

dojrzałości 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

cały rok 

szkolny 
 

Wspieranie akcji 

charytatywnych 

 

wychowawcy, 

opiekun 

samorządu, 

uczniowie 

wg 

kalendarza 

imprez 

 

Kształtowanie postaw 

otwartości i tolerancji 

wobec rówieśników 

 i dorosłych 

Wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele, 

psycholog 

cały rok 

szkolny 
 

Działania na rzecz 

środowiska naturalnego 

wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

szkolny 
 

Zorganizowanie 

spotkania z ciekawymi 

ludźmi, prezentacja 

różnych zawodów 

nauczyciele 

świetlicy, 

wychowawcy 

klas, psycholog 

cały rok 

szkolny 
 

Prezentacja ważnych 

postaci w historii Polski i 

świata 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

historii 

cały rok 

szkolny 
 

Integracja zespołów 

klasowych i całej 

społeczności szkolnej  

wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

cały rok 

szkolny 
 



5 

 

Rozwijanie 

kreatywności, 

przedsiębiorczości, 

kompetencji 

cyfrowych uczniów 

 

 

Wykorzystanie 

multimediów i aplikacji 

w procesie 

dydaktycznym 

 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

Realizacja projektów 

rozwijających 

kreatywność 

 

wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

szkolny 
 

Działanie w klubie 

wolontariusza 

opiekun 

samorządu, 

uczniowie 

cały rok 

szkolny 
 

Przygotowanie pomocy 

dydaktycznych  

z wykorzystaniem TIK 

 

uczniowie, 

nauczyciele 

przedmiotów 

cały rok 

szkolny 
 

Współpraca 

z rodzicami 

i środowiskiem 

lokalnym 

 

Współpraca  

z organizacjami  

i instytucjami  

pożytku publicznego 

wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

szkolny 
 

Współpraca z rodzicami 

uczniów 

rozpoczynających naukę 

w szkole,  

w szczególności uczniów 

innych narodowości 

wszyscy 

nauczyciele, 

psycholog 

cały rok  

Informowanie 

  rodziców na temat 

wpływu   czytania  

na rozwój dzieci 

 i młodzieży 

 

bibliotekarz 
wrzesień 

październik 
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Wykorzystanie dziennika 

elektronicznego, e-maili  

w kontaktach z rodzicami 

 

wychowawcy 

 
cały rok 

szkolny 
 

Promocja szkoły 

w środowisku 

lokalnym 

oraz zdrowego 

stylu życia 

 

Prowadzenie zakładki 

Z życia szkoły 

na stronie internetowej  

 

nauczyciele, 

samorząd 

uczniowski 

 

cały rok 

szkolny 
 

Organizacja oraz 

uczestnictwo 

w zawodach sportowych 

różnego szczebla 

 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

wg 

kalendarza 

imprez 

 

Prezentacja wyników 

semestralnych 

 

dyrektor 

zebranie 

ogólne  

z rodzicami 

na koniec 

semestru 

 

Udział w konkursach 

przedmiotowych 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

wg 

kalendarza 

imprez 

 

Bezpieczeństwo 

i higiena pracy, 

propagowanie 

bezpiecznych 

zachowań uczniów 

 

Zapoznanie uczniów  

z   procedurami 

| bezpieczeństwa, 

kształtowanie 

bezpiecznych zachowań 

uczniów  

nauczyciele 

pracownicy 

szkoły 

wrzesień 

i według 

potrzeb 

cały rok 

szkolny 

 

Promocja bezpiecznego 

i aktywnego spędzania 

czasu wolnego 

 

wychowawcy, 

pedagog,  

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele 

świetlicy 

 

cały rok 

szkolny 
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Promocja zdrowia – 

promowanie zdrowego 

stylu życia 

 

nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

świetlicy 

 

 

cały rok 

szkolny 

szkodliwość 

dopalaczy  

i narkotyków 

Propagowanie zachowań 

związanych 

z prawidłowym 

korzystaniem 

z komputera, Internetu 

wychowawcy, 

nauczyciele 

informatyki, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok 

szkolny 
 

Prowadzenie dyżurów 

śródlekcyjnych 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 
cały rok 

szkolny 
 


