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Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej ZSP Szkoły Podstawowej im.  J. Brzechwy w Łęknicy z dnia 16.09. 2019 r. 
                                                                                                           

 

Plan pracy 

Zespołu Szkół Publicznych 

Szkoły Podstawowej   

im. Jana Brzechwy 

w Łęknicy 

rok szkolny 2019/2020 
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Plan opracowany został w oparciu o: 

1.Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami). 

2.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. 

3.Koncepcję pracy Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy. 

4.Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły sformułowane na posiedzeniu rady 

pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2018/2019.        

5.Zadania wynikające z organizacji  pracy szkoły. 

6. Inne zadania do realizacji. 

 

Lp. Działanie Odpowiedzialni Termin Uwagi 

I Zadania wynikające z kierunków realizacji polityki oświatowej 

       Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

 Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii 
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informacyjno – komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

1. Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej. 
dyrektor/wicedyrektor 

Plan nadzoru pedagogicznego 

cały rok 
 

2. Stała współpraca ze szkołami średnimi. 
doradca zawodowy cały rok  

3. 

 Realizacja programów profilaktycznych 

„Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”. 

 Promowanie profilaktyki poprzez udział w ogólnopolskich kampaniach: 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  

Stała współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorami, Gminną Komi-

sją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

M. Klapa,  

B. Śmietańska, 

I. Perczyńska, 

wychowawcy klas, 

pedagog/dyrektor 

cały rok 

 

4. 
Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego 

korzystania z mediów społecznościowych. 

Realizacja programu nowoczesnej edukacji cyfrowej. 

zespół powołany przez 

dyrektora, 

koordynator A. Dzierko 

wg. 

harmonogramu-

Plan nadzoru 

pedagogicznego 

 

5. 
Diagnoza efektywności świadomej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

(diagnoza przeprowadzona na potrzeby ewaluacji „system pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole”). 

zespół powołany przez 

dyrektora 

wg. 

harmonogramu-

Plan nadzoru 

pedagogicznego 

 

6. 
Ścisła współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych. 

wychowawcy klas/pedagog cały rok 
 

7. 
Promowanie wzorowych zachowań uczniów, poprzez wyróżnianie tych, 

którzy dają dobry przykład swoim rówieśnikom 

nauczyciele/dyrektor cały rok 
 

10

. 

Organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców z policjantem, psycholo-

giem, pedagogiem oraz innymi osobami zajmującymi się problematyką 

zachowań i bezpieczeństwem  dzieci. 

dyrektor cały rok 
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 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

 

1. Udział w  kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. 
bibliotekarz, 

dyrektor 

cały rok 

 
 

2. 

Konkursy czytelnicze w edukacji wczesnoszkolnej oraz w klasach IV-

VII wg planu pracy biblioteki szkolnej. Promowanie czytelnictwa wśród 

uczniów. 

 

bibliotekarz, 

nauczyciele 

 

wg Planu pracy 

biblioteki 

szkolnej 
 

3. Cykl lekcji czytania lektur „ Starsi czytają młodszym”. 

Bibliotekarz, 

nauczyciele j. polskiego, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

cały rok 

 

 

II  Zadania wynikające z realizacji koncepcji pracy szkoły 

Cel strategiczny: Promocja szkoły 

 

1. Organizacja Dnia Otwartej Szkoły. 
dyrektor/nauczyciele  

II semestr 
 

2. Współpraca z lokalnymi mediami promującymi pracę szkoły. 

J. Jamza –Szik, 

przewodnicząca zespołu pro-

mocji szkoły 

 

cały rok 
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3. 
Prowadzenie strony internetowej szkoły - popularyzacja wyników działań 

i osiągnięć uczniów. 

administrator /nauczyciele cały rok 

 

             Cel strategiczny: Współpraca ze środowiskiem lokalnym- wzmacnianie pozycji szkoły. 

 

1. 
Czynny udział w imprezach lokalnych: Zachowaj Trzeźwy Umysł , Dzień 

Seniora, Festyn rodzinny, Święto Parku Mużakowskiego, Narodowe 

Święto Niepodległości. 

 

dyrektor/nauczyciele 

 

cały rok  

2 
Współpraca z: OKSiR, Policją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, OPS- em , MZK, Strażą Graniczną, UM, Pogotowie Ratun-

kowe – Żary. 

dyrektor/nauczyciele cały rok 

 

3. 
Spotkania w Izbie Tradycji 

 

nauczyciele historii i WOS cały rok 
 

             Cel strategiczny: Systematyczna poprawa bazy materialnej szkoły 

1. 
Przeprowadzenie remontów głównych oraz bieżących w obrębie budynku 

szkoły (wymiana podłóg, malowanie sal, tworzenie kącików sensodydak-

tycznych). 

dyrektor lipiec 

 
 

2. Pozyskiwanie dodatkowych środków. 

 dyrektor 

 

cały rok 

 

3. Pozyskiwanie paneli podłogowych  - częściowa wymiana podłóg . 

dyrektor cały rok 
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Cel strategiczny: Kontynuowanie działań związanych z przynależnością do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 

1. 
Opracowanie i realizacja założeń programów :"Szkoła Promująca Zdro-

wie", "Trzymaj formę", „Śniadanie daje moc”. 

dyrektor, 

koordynatorzy, 

nauczyciele 

    cały rok 

 

2. 
Przeprowadzanie pogadanek,  konkursy, apele, 

wystawy, prezentacje, wycieczki, rozgrywki 

sportowe. 

nauczyciele cały rok 

 

 

3. 
Lekcje wychowawcze dotyczące zdrowego 

 i aktywnego trybu życia. 

wychowawcy klas 

 

cały rok 

 

 

Cel strategiczny: Współpraca polsko-niemiecka ,ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych 
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1. 
Współpraca z policją i strażą graniczną z Polski i z Niemiec -  „Klub 

Młodych Detektywów”. 

P. Pytlowana  

 

 

IX2019 - 

VI 2020 

 

 

 

2. 
 Projekty polsko- niemieckie w edukacji wczesnoszkolnej- współpraca ze       

świetlicą Bad Muskau. 

L. Sękowska 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

3. 

Współpraca z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym w Opolu, 

Współpraca z Opolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli - 

- udział w imprezach organizowanych przez mniejszość narodową  ,min. 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Niemczech, konkursach j. niemieckiego,  

konferencjach, wycieczkach. 

 

 

dyrektor, 

L. Sękowska 

       cały rok 

 

4. 

    „Transgraniczna Liga Mistrzów” - wzmacnianie innowacyjnych 

oddziaływań  

          edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej. 

 

M. Klapa, 

D. Ciereszko 

 

 

Cel strategiczny: Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i zdrowie innych 
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1. 
„Śniadanie daje moc” w edukacji wczesnoszkolnej. 

 

 

wychowawcy klas I, II, III 

 

 

 

cały rok 

 

2. 

„Dzień Ziemi” -cykl konkursów promujących ochronę środowiska. 

Współpraca z OKSiR, Ochotniczą Strażą Pożarną, udział w projekcie „ 

Piłki za puszki”. 

 

 

W. Szreiber, 

zespół ekologiczny 

 

 

IV 2020 

 

  

3. 
„Cztery pory roku w lesie”. 

Współpraca z myśliwą Justyną Górecką. 

W. Szreiber 

 

cały rok 

 

4. 

„Program dla szkoły”: 

- Owoce i warzywa w szkole(w klasach I-V), 

- Mleko w szkole(I-V). 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

III  Zadania wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły 

1. W szerszym zakresie wykorzystywać wyniki testów, badań i analiz 

edukacyjnych prowadzonych na wszystkich etapach edukacyjnych 

(klasach)  do projektowania działań edukacyjnych uwzględniających 

możliwości psychofizyczne i indywidualny potencjał uczniów ( wykorzy-

 nauczyciele cały rok 
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stywać  wnioski z badań) 

Zintensyfikować działalność edukacyjną w procesie przygotowania 

uczniów klasy VIII do Egzaminu Ósmoklasisty 

 

2. Zintensyfikować pracę z uczniami zdolnymi – zachęcać – motywować 

wychowanków do udziału w konkursach  oraz w zajęciach pozalekcyj-

nych w szkole. 

Uatrakcyjniać proces edukacyjny poprzez systematyczne 

wykorzystywanie możliwości tablic multimedialnych na lekcjach. 

Dostosowywać wymagania edukacyjne  w celu podniesienia 

efektywności kształcenia uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów o 

nieadekwatnych osiągnięciach w stosunku do swoich możliwości. 

W szerszym zakresie wykorzystywać elementy oceniania kształtują-

cego na lekcjach . 

 

Rzetelnie i systematycznie  informować rodziców o postępach, osią-

gnięciach i trudnościach uczniów . 

Nauczyciele 

 

 

 

 

cały rok 

 

3. Na wszystkich etapach kształcenia wspierać uczniów oraz kształcić 

umiejętności kluczowe: czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystanie 

wiedzy w praktyce, korzystanie z informacji  

 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

4. 

 

 

 

 

Wzmacniać rolę pedagoga szkolnego w procesie rozpoznawania przez 

nauczycieli u uczniów  indywidulanego potencjału , możliwości , potrzeb 

edukacyjnych  oraz sposobów uczenia się ( przeprowadzić cykl warsz-

tatów na lekcjach wychowawczych). 

 

nauczyciele 

 

 

cały rok 
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5. Zaktualizować Program Wychowawczo-profilaktyczny o treści wyma-

gane w celu obniżenia czynników ryzyka , ze szczególnym uwzględnie-

niem zagrożeń związanych z cyberprzemocą, używaniem substancji 

psychoaktywnych,  wykluczaniem z zespołu rówieśniczego oraz nasila-

jących się depresji, samookaleczeń  i stanów lękowych.  

Przeprowadzanie zajęć profilaktyczno-interwencyjnych dotyczących 

form przemocy. 

Przeprowadzanie zajęć kształtujących umiejętność bezpiecznego 

poruszania się w świecie cyfrowym w ramach programu „ Mega Misja”. 

pedagog 

A. Dzierko 

 

cały rok 

 

IV Zadania wynikające z organizacji  pracy szkoły 

1. 

Opracowanie 

dokumentów: 

kalendarza roku szkolnego dyrektor, 

 

15 września 

 planu posiedzeń Rady Pedagogicznej 

 

 planu nadzoru pedagogicznego 

harmonogramu zebrań wychowawcy wrzesień  

planów pracy wychowawcy wychowawcy wrzesień 

 indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych 
zespoły wspierające wrzesień 

kalendarza imprez szkolnych i środowiskowych 
Sławomira Marszałek 

 

 

 

D 

15 września  

planu pracy Samorządu Uczniowskiego Opiekun samorządu 

uczniowskiego 

 

wrzesień  
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planu pracy świetlicy szkolnej wychowawcy świetlicy 

planu pracy biblioteki szkolnej bibliotekarz wrzesień  

planu pracy logopedy logopeda wrzesień.  

planu pracy pedagoga szkolnego pedagog wrzesień.  

arkusza organizacji szkoły na nowy rok szkolny dyrektor kwiecień  

szkolnego zestawu programów i szkolnego 

zestawu podręczników na rok szkolny 

2019/2020 

 

dyrektor czerwiec  

przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego na nowy rok szkolny 

dyrektor sierpień  

sierpień  

tygodniowego rozkładu zajęć na nowy rok 

szkolny 

przydziału czynności dodatkowych dla 

nauczycieli 

planu dyżurów nauczycielskich na nowy rok 

szkolny planu działań szkoły na nowy rok szkolny dyrektor wrzesień  

2. 
Przeprowadzenie procedury zatwierdzenia wybranych dokumentów 

spośród ww. wymienionych. 

dyrektor wrzesień 
 

3. 
Przeprowadzenie procedury zatwierdzenia szkolnego zestawu 

programów i podręczników na nowy rok szkolny. 

czerwiec/ 

wrzesień  

4. 
Ogłoszenie szkolnego zestawu programów i podręczników na nowy 

rok szkolny.  
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5. Realizacja zaplanowanych działań. wg planów pracy cały rok  

6. Realizacja nadzoru pedagogicznego. dyrektor wg planu 

nadzoru 

 

Ewaluacja planu pracy 

Analizowanie i ocenianie stopnia realizacji planu pracy poprzez: 

-  monitoring realizacji zadań bieżących, 

- analizowanie jakości i ocenianie stopnia realizacji planu, 

 - przygotowanie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny. 

 

dyrektor 

 

na bieżąco 

09.2019 

02.2020 

06.2020 

 

Inne działania szkoły 

Działania wynikające z Kalendarza 

roku szkolnego 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkol-

nego. 

dyrektor szkoły, 

 wychowawcy klas, 

 ks. M. Mazurkiewicz 

2 IX 2019 

 

 

Pasowanie pierwszoklasistów na 

uczniów 

 

Dyrektor, 

wychowawcy klas pierwszych 

25 X  2019  

Święto pieczonego ziemniaka Klasy I – III 5 XI 2019  

Zajęcia sportowe według odrębnego 

harmonogramu 

A. Góraleczko, 

J. Szałęga 

cały rok  

Dzień Komisji Edukacji Narodowej Dyrektor, 

 samorząd uczniowski 

14 X 2019  

Spotkanie wigilijne J. Jamza-Szik, 

 wychowawcy klas 

XII 2019  

Bale karnawałowe wychowawcy klas II 2020  

Rekolekcje ks. M. Mazurkiewicz II półrocze  
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Konkursy, imprezy organizowane 

przez SU według Planu Pracy Samo-

rządu Uczniowskiego 

J. Jamza-Szik /SU cały rok  

Dni Oświaty, Książki i Prasy S. Pietrzak V 2020  

Tydzień Patrona J. Jamza-Szik, 

S. Pietrzak, 

K. Zagała 

VI 2020  

Zajęcia promujące zdrowy styl życia I. Przyślak  

wychowawcy klas I - III 

cały rok  

Dzień języków obcych Dyrektor, 

nauczyciele 

26 IX 2019  

Dzień tańca J. Jamza-Szik cały rok  

Imprezy okolicznościowe: 

- Dzień chłopaka, 

- Święto pieczonego ziemniaka, 

- Europejski tydzień kodowania, 

- Europejski Tydzień Kodowania, 

-  Udział w wydarzeniu „ Coode 

Week”, 

- Sprzątanie świata, 

- andrzejki, 

- mikołajki, 

- wigilie klasowe, 

- bal karnawałowy, 

Dyrektor, 

nauczyciele 

cały rok  



14 

 

- dzień babci i dziadka, 

- Walentynki, 

- Tłusty czwartek, 

- Dzień wiosny, 

- Dzień Ziemi, 

- Dzień kobiet, 

- Dzień rodziny, 

- Dzień dziecka, 

- Dzień Pustej Klasy. 

Uroczyste zakończenie roku szkol-

nego 2019/2020 

dyrektor 

nauczyciele 

26 VI 2020  

Projekty i programy „Owoce i warzywa w szkole” (w kla-

sach I - - V) 

wychowawcy klas cały rok  

„Megamisja” A.  Dzierko, 

A. Kubala  

cały rok  

„Śniadanie daje moc” wychowawcy klas I - III cały rok  

„Przyroda z klasą” W. Szreiber, 

A. Zajączkowska 

cały rok  

„Transgraniczna Liga Mistrzów” - 

wzmacnianie innowacyjnych oddzia-

ływań edukacyjnych po obu stronach 

Nysy Łużyckiej 

M. Klapa, 

D. Ciereszko 

cały rok  

WOŚP J. Jamza-Szik, 

M. Klapa, 

I 2020  
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A. Zielińska 

Konkursy Międzynarodowy konkurs matema-

tyczny „KANGUR” 

A. Zielińska, 

E. Piekarek 

III 2020  

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy 

z matematyki OLIMPUS 

A. Zielińska, 

E. Piekarek 

III 2020  

Ogólnopolski konkurs języka angiel-

skiego ZUCH 

P. Pytlowana, 

A. Zajączkowska 

V 2020  

„Matematyka w obiektywie” A. Zielińska X 2019  

Konkursy ekologiczne Zespół ekologiczny, 

przewodnicząca zespołu edukacji 

wczesnoszkolnej 

cały rok  

Dzień matematyki A. Zielińska, 

E. Piekarek 

V 2020  

Konkurs szachowy E. Piekarek I VI 2020  

„Mistrz ortografii” – konkurs szkol-

ny 

K. Zagała, 

R. Pytel 

K. Zagała 

II semestr  

„Mistrz ortografii” – konkurs mię-

dzyszkolny 

J. Bojsza, 

S. Pietrzak, 

K. Zagała 

cały rok  

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs 

„Poznajemy ojcowiznę” 

I. Przyślak IX 2019 – III 

2020 

 

„Turniej wiedzy o ruchu drogowym” A. Góraleczko III 2020  

Konkurs wiedzy o ruchu drogowym – A. Kubala, III – IV 2020  
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„W Europie jeździmy bezpiecznie” A Góraleczko 

Konkurs recytatorski  S. Pietrzak, 

J. Bojsza, 

nauczyciele języka polskiego, 

wychowawcy klas I - III 

II semestr  

„Mistrz tabliczki mnożenia” A. Zielińska, 

 E. Piekarek 

cały rok  

Projekt edukacyjny – „Sesja z plu-

sem” 

A. Zielińska, 

 E. Piekarek 

XII 2019  

Młodzieżowy konkurs krajoznawczy 

„Poznajemy Łużycką Ojcowiznę Kre-

sową i Buduję Makietę Zabytku Łu-

życkiego 

J. Bojsza cały rok  

Zawody sportowe w ramach Lubu-

skiej Olimpiady Młodzieży 

A. Góraleczko, 

 J. Szałęga 

cały rok  

Konkursy przedmiotowe – eliminacje 

szkolne 

nauczyciele według harmo-

nogramu LKO 

 

Innowacje pedagogiczne  „Przygoda z piosenką angielską” P. Pytlowana cały rok  

„Mówię poprawnie – logopedyczna 

przygoda” 

D. Ciereszko cały rok  

„Z dysleksją na ty” D. Ciereszko cały rok  

„Pasja, kreacja – twórcze myślenie” D. Ciereszko cały rok  

„Laboratorium sztuki” J. Jamza - Szik cały rok  

„Tik jako metoda realizacji zajęć” I.Sułkowska cały rok  
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„Przekład intersemiotyczny jako me-

toda i interpretacji tekstów kultury” 

J. Bojsza cały rok  

„Aktywna muzyka” J. Jamza - Szik cały rok  

„Tańce narodowe. Lubię to.” J. Jamza - Szik cały rok  

„Zajęcia taneczne” J. Jamza - Szik cały rok  

„Pasje małych i dużych” W. Szreiber, 

A. Zajączkowska 

cały rok  

Wycieczki edukacyjne Festiwal nauki – Zielona Góra A. Zielińska, 

 I. Przyślak 

IV 2020  

Rowerowe wycieczki po okolicy. I. Perczyńska, 

wychowawcy klas 

IV – VI 2020 

rok 

 

Wycieczki do teatru, kina. I. Perczyńska, 

wychowawcy klas 

cały rok  

Wycieczki piesze – obserwacje 

przyrody 

wychowawcy klas cały rok  

Wycieczki klasowe wychowawcy klas V, VI 2020 rok  

Wycieczki mniejszości narodowej L. Sękowska        cały rok  

Opracował zespół: 

Sławomira Marszałek, Irena Perczyńska, Beata Śmietańska. 

 Łęknica , 16.09.2019 r. 

 

 

Sławomira Marszałek 

                                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy 


