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I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

LP. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1 Działania dotyczące bezpieczeństwa  

i właściwych warunków nauki i pracy 

 

dyrektor 

szkolny inspektor BHP 

 

 

sierpień/ wrzesień 

 

 

2 Rada pedagogiczna organizacyjna – 

przygotowująca nowy rok szkolny 

 

dyrektor 

 

sierpień 

 

 

3 Rozpoczęcie roku szkolnego dyrektor, wychowawcy klas 
 

wrzesień 
 

 

4 Opracowanie harmonogramu rad pedagogicznych, 

w tym rad szkoleniowych na rok szkolny  
 

dyrektor, przewodniczący 

zespołów samokształceniowych 
 

wrzesień 

 

 

5 Zatwierdzenie rozkładów materiału  

z poszczególnych przedmiotów, planów pracy 

nauczycieli - wychowawców, zespołów, 
koordynatora ds. edukacji zdrowotnej, 

koordynatora ds. profilaktyki, pedagoga szkolnego, 

biblioteki, SU, koordynatora ds. bezpieczeństwa 
 

dyrektor 

 

 

wrzesień 

 

 

6 Opracowanie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych 

w szkole uwzględniających zainteresowania 

uczniów i możliwości szkoły  
 

dyrektor 

 

wrzesień 

 

 

7 Przygotowanie  informacji o formie 

przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i matury 

oraz  sposobie dostosowania warunków egzaminu 
do indywidualnych potrzeb uczniów  

 

 
 

pedagog szkolny 

dyrektor 

wychowawcy 
 

wrzesień 
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8 Sporządzenie terminarza świąt, apeli   

i uroczystości szkolnych   

 

Zastępcy dyrektora, opiekun 

Samorządu Uczniowskiego, 

pedagog 
 

wrzesień 

 

 

9 Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły,  

obowiązkami i prawami ucznia, programem 

wychowawczo- profilaktycznym 
 

 

wychowawcy 

 

wrzesień 

 

 

10 Wspieranie nauczycieli w ich dokształcaniu, 

samorozwoju  i zdobywaniu stopni awansu 
zawodowego - sporządzenie planu awansu  

 

dyrektor, opiekunowie stażu 

 

cały rok  

11 Współpraca z rodzicami: zapoznanie rodziców z 
głównymi założeniami zawartymi w Statucie 

Szkoły, 

 stały kontakt nauczycieli   z rodzicami 

dotyczący  przekazywania informacji o 
pracy i zachowaniu uczniów, 

 wzmocnienie roli rodziców  w planowaniu 

i realizacji zadań statutowych, 
 analiza efektów wychowawczych i 

wyników  kształcenia, 

 współpraca w zakresie tworzenia programu 

wychowawczo-profilaktycznego, 
 zapoznanie rodziców uczniów  klas 

ostatnich ze standardami 

egzaminacyjnymi, pracą szkoły   w 
zakresie poprawy wyników 

egzaminacyjnych, 

 skuteczniejsze angażowanie rodziców w 
sprawy szkoły, 

 zapoznanie rodziców z wynikami 

ewaluacji wewnętrznej szkoły i ustalenie 

 
 

 

wychowawcy klas, 

 
 

pedagog,  

wychowawcy klas 
 

pedagog, wychowawcy klas 

dyrektor, 

pedagog 
 

nauczyciele przedmiotu 

 
 

dyrektor, wychowawcy klas 

dyrektor 
 

 

 

cały rok  
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zasad współpracy i przekazywania 

informacji między rodzicami a ich 

przedstawicielami w Radzie Rodziców, 
 zwiększenie częstotliwości kontaktów 

wychowawców z rodzicami w celu 

usprawnienia systemu przepływu 

informacji, 
 współpraca w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom, 

 opiniowanie planu finansowego placówki, 
opiniowanie propozycji realizacji dwóch 

godzin obowiązkowych zajęć wychowanie 

fizycznego, wyznaczenie terminów dni 

otwartych szkoły, zebrań, wywiadówek 
 

 

 

wychowawcy klas 
 

 

 

pedagog, wychowawcy klas 
 

dyrektor 

 
 

 

12 Współpraca z organem sprawującym nadzór 

 i organem prowadzącym szkołę  
 dzielenie się sukcesami i problemami 

szkoły, 

 przedstawianie sprawozdań  z działalności 

szkoły, protokołów przeglądu i oceny stanu 
utrzymania obiektów szkolnych oraz 

kontroli bezpiecznych i higienicznych 

warunków pobytu w szkole, projektu  i 
sprawozdania z planu finansowego szkoły, 

realizacji budżetu itp. 

 

dyrektor 

 

cały rok 

 

 

13 Diagnoza i praca zespołu ds. pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej 

pedagog, 
dyrektor 

 

1 raz w semestrze 
 

 

15 Organizacja i terminarz szkolnych komisji 
konkursów przedmiotowych, zawodów 

sportowych, przeglądów artystycznych 

 

Zastępy dyrektora, 
Przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

październik  
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16 Promocja szkoły w środowisku lokalnym i na 

zewnątrz: 

 współpraca z instytucjami wspierającymi 
działalność szkoły, 

 przekazywanie informacji do lokalnej 

prasy o organizowanych, 

 uroczystościach szkolnych, osiągnięciach 
szkoły  w konkursach i zawodach, 

działalności wychowawczej szkoły 

 Zespół ds. promocji szkoły,  

rada pedagogiczna 

cały rok  

17 Określenie zasad współpracy z Samorządem 
Uczniowskim i sporządzenie rocznego planu pracy.   

opiekun SU, 
nauczyciele 

październik 
 

 

18 Pozyskiwanie sponsorów wspierających bieżącą 

działalność szkoły  

 

nauczyciele 

dyrektor, zastępcy dyrektora 

szkoły 

cały rok 

 

 

19 Powołanie komisji egzaminacyjnych  

i osób odpowiedzialnych za sprawne 

przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego 

 

dyrektor 

 

marzec 

 

 

20 Opracowanie  arkusza organizacji szkoły na 

następny rok szkolny 

 

dyrektor marzec/ kwiecień  

21 Kontrola dokumentacji prowadzonej przez 
nauczycieli (dzienniki, arkusze itp.) 

 

dyrektor, zastępcy dyrektora 
 

1 raz w semestrze 
 

 

22 Działania na rzecz spełniania obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki  

sekretariat szkoły, 
pedagog,  

dyrektor, 

wychowawcy klas 

 

2 razy  w semestrze  

23 Rekrutacja uczniów 

 

dyrektor,  

sekretariat szkoły, komisja ds. 

rekrutacji 

cały rok 

 

 

24 Zakończenie roku szkolnego dyrektor, 
wychowawcy klas trzecich 

czerwiec  
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II. W ZAKRESIE DYDAKTYKI I KSZTAŁCENIA 

 

LP ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1 Analiza wiedzy i umiejętności klas I po szkole 

podstawowej na podstawie raportu OKE 

 

nauczyciele przedmiotów wrzesień  

2 Jasne sformułowanie wymagań edukacyjnych 

dla uczniów  i rodziców 

 

nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

wrzesień  

3 Przedstawienie oferty dodatkowych zajęć  wszyscy nauczyciele 

 

wrzesień  

4 Opracowanie tematyki WDN, zgodnie z 

potrzebami szkoły 

 

dyrektor 

 

wrzesień  

5 Przeprowadzenie sprawdzianu 

diagnostycznego  po szkole podstawowej z 

języka polskiego, matematyki i języka 

angielskiego, historii i wychowania fizycznego 

 

nauczyciele języka polskiego, 

matematyki, języka 

angielskiego, historii, 

wychowania fizycznego 

wrzesień  

6 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty na 

zespołach przedmiotowych oraz wytyczenie 

wniosków do dalszej pracy 

 

przewodniczący 

zespołów przedmiotowych 

październik analiza wyników egzaminu 

ósmoklasisty 2019 

7 Ocenianie uczniów zgodnie z WZO, ze 

szczególnym uwzględnieniem roli oceniania 

jako elementu wspierającego proces uczenia 

się 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 

(kontrola podczas 

obserwacji) 
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8 Indywidualizacja pracy: 

 z uczniem zdolnym, 

 z uczniem o ograniczonych 

możliwościach intelektualnych 

(wyrównywanie szans rozwojowych) 

 częsta kontrola stopnia 

przygotowywania się uczniów do zajęć 

 

nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

 

cały rok  

9 Stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań 

uczniów poprzez: 

 prowadzenie zajęć na kołach 

zainteresowań (podniesienie 

atrakcyjności zajęć), 

 motywowanie uczniów do sprawdzania 

swych umiejętności  poprzez 

uczestnictwo  w konkursach 

przedmiotowych na szczeblu 

szkolnym, wojewódzkim i 

ogólnopolskim, 

 przygotowanie uczniów zdolnych do 

udziału  w konkursach, 

 praca z laureatami szkolnych 

konkursów przedmiotowych 

 

opiekunowie kół zainteresowań 

 

cały rok  

10 Przeprowadzenie konkursów przedmiotowych 

w szkole 

 

nauczyciele prowadzący wg. kalendarza 

konkursów 

 

11 Przeprowadzenie innych szkolnych konkursów 

 

nauczyciele prowadzący 

 

cały rok 

 

 

12 Analiza stopnia realizacji podstawy 

programowej 

 

dyrektor 

 

cały rok  
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13 Przeprowadzenie próbnego egzaminu 

ósmoklasisty 

 

zespół nauczycieli 

przedmiotów 

humanistycznych, ścisłych, 

przyrodniczych i języków 

obcych 

 

listopad  

14 Przeprowadzenie próbnego egzaminu 

maturalnego  

dyrektor, nauczyciele luty  

15 Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu 

ósmoklasisty 

dyrektor, komisje 

egzaminacyjne 

kwiecień  

16 Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu 

maturalnego 

 

dyrektor, 

komisje egzaminacyjne 

maj  

17 Wystawianie ocen końcowych zgodnie z WZO 

 

wszyscy nauczyciele 

 

czerwiec 

 

 

18 Egzaminy poprawkowe powołane komisje 

 

sierpień  

 

 

19 Prowadzenie lekcji metodą projektów  

 

wszyscy nauczyciele cały rok  

20 Stosowanie aktywizujących metod nauczania 

ze szczególnym uwzględnieniem technik 

informatycznych, audiowizualnych, 

multimedialnych. Praca metodą projektu. 

wszyscy nauczyciele cały rok  

21 Gromadzenie książek i materiałów 

niezbędnych dla uczestników konkursów 

dyrektor, nauczyciele, 

bibliotekarz 

cały rok  
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III. W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA 
 

LP. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1 Współpraca z Urzędem Gminy w Mogielnicy  

w zakresie organizacji pomocy uczniom 

potrzebującym, w formie dofinansowania 

podręczników szkolnych, obiadów, wycieczek, 

wyprawek szkolnych, stypendiów 

 

wychowawcy klas,  

pedagog szkolny, 

dyrektor, komisja ds. pomocy 

materialnej uczniom 

 

Wrzesień, cały rok 

według potrzeb   

 

 

 

 

 

2 Informowanie rodziców uczniów o zasadach 

ubiegania się o pomoc socjalną (stypendia 

szkolne) i sporządzenie listy uczniów do 

stypendiów lub innych form pomocy socjalnej 

 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, komisja ds. 

pomocy materialnej uczniom 

 

 

Wrzesień, cały rok 

według potrzeb  

 

 

3 Przygotowanie wniosków o stypendia 

uczniowskie za wyniki w nauce  

wychowawcy klas, 

komisja ds. Stypendiów 

szkolnych 

czerwiec  

 

 

4 Monitorowanie sytuacji rodzinnej   i 

materialnej uczniów, analiza potrzeb    

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, komisja ds. 

pomocy materialnej uczniom 

 

cały rok 

 

 

5 Promowanie idei wolontariatu wśród 

młodzieży szkolnej.  

 

opiekun SU, 

nauczyciele, zespół ds. 

wolontariatu 

 

cały rok 

 

 

6 Zapewnienie opieki podczas dowożenia 

uczniów 

opiekun dowozu cały rok  
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7 Spotkanie uczniów rozpoczynających naukę z 

pedagogiem szkolnym na temat: Jak sobie 

radzić w nowej szkole 

wychowawca, pedagog wrzesień  

8. Realizacja projektu edukacyjno-zdrowotnego :  

 Trzymaj formę 

 szkoły promujące zdrowie  

 czyste powietrze wokół nas 

 nie pal, proszę 

 bieg po zdrowie 

 chroń się przed kleszczami wszystkimi 

sposobami 

koordynatorzy ds.. oświaty 

zdrowotnej, wychowawcy klas 

cały rok 4 ostatnie realizowane z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem sanitarnym 

9. Organizacja Szkolnych Dni Sportu nauczyciele wych. fizycznego, 

opiekun SU, wychowawcy  

czerwiec   

10. Organizacja Szkolnych Biegów Terenowych z 

udziałem przedstawicieli szkół podstawowych 

nauczyciele wych. fizycznego maj   

11. Rozgrywki sportowe klas Szkolne/ Gminne 

Igrzyska Sportowe 

nauczyciele wych. fizycznego zgodnie z 

harmonogramem 

rozgrywek 

 

12. Całoroczny konkurs na najbardziej 

zdyscyplinowaną klasę 

zespół wychowawczy cały rok  

13. Rozwijanie samorządności uczniów wychowawcy, opiekun SU cały rok  

14. Aktywne dyżury nauczycieli na przerwach wszyscy nauczyciele cały rok  
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15. Konsekwentne reagowanie i stosowanie 

procedur postępowania w stosunku do uczniów 

stwarzających zagrożenie dla innych i 

łamiących regulamin szkolny 

wszyscy nauczyciele cały rok  

16. Zajęcia poświęcone problematyce agresji i 

przemocy wśród uczniów, kultury osobistej   

oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie. 

Udzielenie pomocy w eliminowaniu napięć 

psychicznych narastających na tle 

niepowodzeń szkolnych oraz trudności w 

kontaktach z rówieśnikami 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, zespół wychowawczy 

cały rok  

17. Objęcie uczniów przejawiających zaburzenia 

w zachowaniu szczególną opieką 

psychologiczno-pedagogiczną 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, zespół wychowawczy 

cały rok  

18. Systematyczna współpraca z rodzicami 

uczniów przejawiających trudności 

wychowawcze 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

cały rok  

19. Pomoc uczniom w wyborze przyszłego 

zawodu 

wychowawcy klas, doradca 

zawodowy 

cały rok  

20. Kształtowanie postaw patriotycznych i 

obywatelskich poprzez udział w 

uroczystościach szkolnych i środowiskowych, 

akcentowanie na lekcjach historii, WOS-u, 

języka polskiego, naradach klasowych 

tematów związanych z patriotyzmem i 

właściwą postawą społeczną 

wychowawcy,  nauczyciele cały rok  

21 Monitorowanie  problemów uczniów poprzez 

utworzenie skrzynki „zgłoś problem” 

wychowawcy,  nauczyciele październik  
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IV. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

LP. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1 Organizowanie imprez i akcji o charakterze 

środowiskowym, stymulowanie aktywności 

uczniów i rodziców 

dyrektor, nauczyciele, 

wychowawcy, opiekun SU wg. potrzeb 

 

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną: 

 Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń 

trudności szkolnych 

 Prowadzenie zajęć na wybrane tematy 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

wg. potrzeb 

 

3. Współpraca ze Strażą Pożarną, Komendą 

Policji – konkursy, pogadanki, szkolenia 

dotyczące bezpieczeństwa w szkole i 

środowisku pozaszkolnym 

szkolny koordynator ds. 

bezpieczeństwa, wychowawcy 

klas, dyrektor 
wg. potrzeb 

 

4. Współpraca z lokalnymi instytucjami: 

 Udział w wydarzeniach kulturalnych 

 Spotkania z ciekawymi ludźmi 

 Organizacja imprez i uroczystości 

szkolnych i środowiskowych 

wszyscy nauczyciele 

wg. potrzeb 

 

5. Współpraca z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Mogielnicy dotycząca realizacji zadań 

profilaktycznych szkoły 

Pedagog, 

wychowawcy klas 

dyrektor 
wg. potrzeb 

 

6. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w  Mogielnicy dotycząca realizacji 

zadań opiekuńczych szkoły 

 

 

szkolna komisja pomocy 

materialnej uczniom 

pedagog  

wychowawcy klas 

wg. potrzeb 

 

7. Współpraca z instytucjami, organizacjami w 

ramach realizacji projektów edukacyjnych  

wszyscy nauczyciele 

dyrektor 
wg. potrzeb 
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V.   W ZAKRESIE PROMOWANIA DZIAŁAO SZKOŁY 

LP. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1 Prezentacja szkoły i szkolnych imprez w 

mediach, na stronie internetowej szkoły i 

gminy 

 Zespół ds. promocji szkoły, 

wszyscy nauczyciele cały rok 

 

2. Reklama szkoły poprzez wydawanie ulotek, 

broszur, prezentacje multimedialne 

Zespół ds. promocji szkoły, 

wszyscy nauczyciele 
cały rok 

 

3. Organizacja Dnia Otwartego dla uczniów- 

kandydatów do LO 

 

opiekun SU, wychowawcy klas 

maj 

 

4. Podawanie losów absolwentów na stronie 

internetowej szkoły 

 

dyrektor 

wrzesień 

 

5. Systematyczne informowanie na stronie 

internetowej szkoły i na tablicy o sukcesach 

uczniów w konkursach, turniejach, zawodach 

 

 

informatyk, pedagog szkolny 

cały rok 

 

6. Udział w akcjach społecznych: Szlachetna 

Paczka, Góra Grosza, zbiórka funduszy dla 

schroniska dla zwierząt 

 

 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego, wszyscy 

nauczyciele cały rok 

zespół ds. wolontariatu 
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VI. W ZAKRESIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, PRACY W ZESPOŁACH SAMOKSZTAŁCENIOWYCH  

LP. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1 Ustalenie planów pracy zespołów 

samokształceniowych 

zespoły 
wrzesień 

 

2. Opracowanie raportów, wniosków oraz 

rekomendacji z diagnoz 

zespoły 
wg planów 

 

3. Analiza wyników monitorowania osiągnięć 

uczniów i wdrożenie wniosków z tych analiz 

zespoły 
wg planów 

 

4. Przedstawianie aktualnych przepisów 

oświatowych 

dyrektor 
cały rok 

 

5. Praca nad wdrożeniem i realizacją programów 

programu wychowawczego-profilaktycznego, 

programów własnych 

pedagog, wychowawcy klas, 

koordynator ds. profilaktyki cały rok 

 

6. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego 

nauczycieli 

opiekunowie stażu 

 

wrzesień 

 

 

7. Udział nauczycieli w konferencjach,  

warsztatach, kursach, studiach 

podyplomowych 

 

 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

 

8. Organizacja zajęć otwartych 

 

 

przewodniczący zespołów 

samokształceniowych cały rok 

 

9. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej 

 

 

zespół ds. ewaluacji 
wg. planu 

ewaluacji 

 

 

 


