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Plan pracy 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Słodkowie 

na rok szkolny 2019/2020 
Podstawa prawna: 
- art. 70 ust. 1 pkt 1 i art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2 ustawy  Prawo oświatowe 
z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z dn. 21 maja 2019 r. poz. 1149 z późn zm.) 
 
Plan opracowany został w oparciu o: 
a) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 
2019/20 
b) Wnioski i rekomendacje z nadzoru dyrektora szkoły za rok szkolny 2018/2019 
c) Wnioski i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2018/2019 
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KSZTAŁCENIE 

Lp. Zadania do realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

termin 

1. Przygotowanie planu lekcji i dyżurów nauczycieli E. Podembska, 
K.Statucka,  
R.Dytkowicz, 
J.Sobczak,  

sierpień 

2.. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor i 
wicedyrektor 

wrzesień 

3.  Dobór programów i planów nauczania 
dostosowanych do możliwości, potrzeb i aspiracji 
uczniów zgodnych z nową podstawą programową 
w klasach   

dyrektor, nauczyciele wrzesień 

4. Wzbogacanie procesu dydaktycznego poprzez 
stosowanie technologii informatycznych w tym 
wykorzystanie tablic interaktywnych, tabletów, 
projektorów, multibooków, platform 
edukacyjnych 

Dyrektorzy, 
nauczyciele 

cały rok 

5. Zaspokojenie indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych uczniów: 

  

 zapewnienie realizacji obowiązkowych 
treści programowych z uwzględnieniem 
potrzeb i zainteresowań uczniów 

dyrektorzy,  
nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów, 
nauczyciele 
specjaliści, pedagog 
szkolny,  

cały rok 

 indywidualizacja procesu nauczania 

  zajęcia  korekcyjno- kompensacyjne, 
emocjonalno - społeczne, logopedyczne, 
wyrównawcze, korekcji wad postawy 

Nauczyciele 
specjaliści 

 

  spotkania z pedagogiem szkolnym 
 spotkania z zaproszonym psychologiem z 

PPP w Turku 
 spotkania z psychologiem szkolnym 

Pedagog i psycholog 
szkolny 

cały rok 

  zajęcia i warsztaty i spotkania związane z 
doradztwem zawodowym 

A.Szambelańczyk cały rok 

6. Przygotowanie uczniów  klas VIII szkoły 
podstawowej do sprawdzianu zewnętrznego 

 przeprowadzenie,  i analiza sprawdzianów 
próbnych 

 przeprowadzenie pogadanki motywującej 
uczniów  do rzetelnej nauki, 
przygotowywania się do powtórzeń 

dyrektorzy, 
nauczyciele 

cały rok 
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 zapoznanie rodziców i uczniów z 
procedurą sprawdzianu 

7 Rozwijanie zainteresowań: 

 150 rocznica powstania układu 
okresowego 

 

Janiak 

 

XI-XII 

 Wycieczka do oczyszczalni ścieków w 
Turku  

A. Janiak  IV.2020 

 Konkurs geograficzny  - “Mistrz mapy”  

4 edycje w roku. 

D.Stolarska październik/grudzień 
/ luty/ kwiecień 

 Tydzień Kodowania - zajęcia kodowania z 
uczniami klas II - VIII  (realizacja 
projektu Code Week) 

D. Stolarska/ A. 
Szambelańczyk  

6.10- 16.10 

 DBI - Akcja Dzień Bezpiecznego 
Internetu 

D. Stolarska/ K. 
Statucka/R. Rosiak 

luty 2020 

 Udział uczniów w Projektach  e-
Twinningowych. 

D. Stolarska/ A. 
Szambelańczyk 

w trakcie roku 

 Lekcje geografii dla uczniów klas I-VIII z 
absolwentem naszej szkoły, pracownikiem 
UAM  

D. Stolarska/M. Żyła 2 x w ciągu roku 

 Projekt edukacji europejskiej “Jedna 
Europa wiele kultur” Projekt w ramach 
zajęć Szkolnego Koła Europejskiego 

D. Stolarska wrzesień-maj 

 Wycieczka do Poznania do UAM wydział 
Geografii i geologii na zajęcia 
warsztatowe dla klas IV i V 

D. Stolarska/ M. Żyła październik 

 Wycieczka do CEE (centrum Edukacji 
Europejskiej za zajęcia warsztatowe dla 
SKE 

D. Stolarska maj 

 Spotkanie z wolontariuszem z Europy  w 
ramach SKE. Spotkanie dla klas VI-VIII . 
Doskonalenie umiejętności 
porozumiewania się w języku angielskim 

D. Stolarska maj/czerwiec 

  Udział w IV EDYCJI programu Młody 
Lean Lider 2019-2020!  

Anna Szambelańczyk. cały rok szkolny 
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  AI Schools and Academy -  prowadzenie 
zajęć ze sztucznej inteligencji w roku 
szkolnym 2019/20  

Anna Szambelańczyk cały rok 
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WYCHOWANIE I OPIEKA 

Lp. Zadania do realizacji Osoba odpowiedzialna termin 
1. Opracowanie terminarza imprez i uroczystości 

szkolnych. Organizacja imprez i uroczystości 
szkolnych zgodnie z harmonogramem 

Dyrektorzy, 
nauczyciele 

Zgodnie z 
harmonogram
em - załącznik 

2. Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły 

 wyłonienie trójek klasowych 
 wybory Rady Rodziców 
 pedagogizacja rodziców – pogadanki podczas 

spotkania z wychowawcami, psychologiem, 
pedagogiem – projekt „Wsparcie dla rodzin” 

 włączenie rodziców do przygotowywania 
uroczystości klasowych (np. ślubowanie klas I, 
andrzejki, mikołajki, Wigilie klasowe, udział w 
wycieczkach w roli opiekunów, zgłaszanie 
propozycji wycieczek, udział w akcjach 
charytatywnych organizowanych na terenie 
szkoły) 

 prowadzenie zajęć otwartych 
 włączenie rodziców do przygotowania imprez 

szkolnych: 

 Dzień Dziecka – Święto Sportu Szkolnego 
 Dzień Matki i Ojca 
 Dzień Babci i Dziadka 
 zabawa choinkowa 

  

wychowawcy klas 

wicedyrektor 

psycholog  

wychowawcy klas 

  

  

wrzesień 

listopad 

cały rok 

 cały rok 

 

 

  

 

czerwiec  

 maj 

styczeń 

3. Modyfikacja programu wychowawczo- 
profilaktycznego szkoły,  

-przeprowadzenie ankiet dla nauczycieli, rodziców i 
uczniów 

zespoły nauczycielskie, 
wychowawcy klas  

             

 

wrzesień 

4. Opracowanie planów  pracy wychowawców klasowych wychowawcy  wrzesień 
5. Nanoszenie aktualnych zmian w Statucie Szkoły Zespół problemowo- 

zadaniowy  
wrzesień- 
listopad 

6. Wdrożenie działań  wynikających z przeprowadzenia 
ewaluacji wewnętrznej w szkole 
  

dyrektor, zespół d/s 
ewaluacji 
podsumowanie 

cały rok 

czerwiec 



 
 

 6

7. Kształcenie postaw prozdrowotnych wśród uczniów 

 pogadanki, wyświetlanie filmów, programy 
profilaktyczne, apele, współpraca z sanepidem  

 „Owoce w szkole”  
 „Mleko w szkole”  
 Pogadanki wychowawców z rodzicami nt. 

zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia 
dzieci podczas wywiadówek 

 Herbata dla uczniów 
 Zdrowe drugie śniadanie- przygotowywanie 

zdrowych kanapek i przekąsek na lekcjach 
wychowawczych 

 Udział w konkursach szkolnych i 
pozaszkolnych o tematyce prozdrowotnej 

dyrektorzy 

wychowawcy klas 

 

 

 

cały rok 

  

Cały rok 

  „Śniadanie daje moc” kl.I-III 
 Teatrzyki profilaktyczne 

Nauczyciele I-III Cały rok 

  Zajęcia sportowe w ramach szkolnego kółka 
sportowego, SKS, UKS 

 Klasowe wycieczki rowerowe po okolicy  
 Udział w rajdach rowerowych organizowanych 

przez lokalne organizacje 

Nauczyciele wf, 
opiekun szkolnego koła 
PTTK 

Cały rok 

  spotkania z pielęgniarką szkolną, pogadanki Pielęgniarka szkolna Cały rok 

  Zagrożenie uczniów uzależnieniami- badania 
ankietowe (wybrane klasy). 

 Warsztaty, pogadanki dla uczniów “STOP 
UZALEŻNIENIOM” 

 Warsztaty dla uczniów przy współpracy z 
Ośrodkiem Wsparcia dla Osób z Problemami 
Uzależnień w Turku (wybrane klasy) 

Pedagog szkolny Cały rok 

8. Wychowanie ekologiczne 

 dalsza współpraca z nadleśnictwem Turek 
(sadzenie drzewek, konkursy ekologiczne) 

 segregacja śmieci, oznaczone kosze 
 zbiórka zużytych baterii  
 udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, „Dzień 

Ziemi” 
 eksponowanie w pracy dydaktycznej i 

wychowawczej treści związanych z ekologią i 
ochroną przyrody (gazetki, konkursy itd.) 

 dbanie o zieleń w klasie i przed szkołą 
 zbieranie plastikowych nakrętek 
 zbieranie zużytego sprzętu RTV i AGD 

nauczyciele przyrody, 
wychowawcy klas  

 

 

 

 

 

 

cały rok 
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 koło turystyczno – krajoznawcze, PCK 
 akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” 
 zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w 

Turku 

 

9. Kształtowanie tożsamości europejskiej, patriotycznej i 
regionalnej 

 uroczystości szkolne, akademie z okazji świąt  
państwowych , odpowiedni strój apelowy, 
zachowanie podczas uroczystości szkolnych 

 edukacja regionalna (korzystanie z lekcji 
muzealnych – Muzeum w Turku) 

 edukacja patriotyczna (godło, hymn państwowy,  
okazywanie szacunku  symbolom narodowym, 
udział w uroczystościach szkolnych i 
państwowych 

 Opieka  nad Pomnikiem Przyrody (Głaz 
Narzutowy we Wrzącej) 

 zapoznawanie uczniów z tradycjami szkolnymi 
i regionalnymi  

 wycieczki do miejsc pamięci narodowej – 
Oświęcim i inne 

wychowawcy klas 
poloniści,  historycy, 
muzyk, plastyk  

 

 

 

 

 

cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 prowadzenie kroniki szkolnej Halina Marciniak Cały rok 

 akcja „Narodowe czytanie” – czytamy nowele 
polskie 

Nauczyciele języka 
polskiego, bibliotekarz. 

Cały rok 
szkolny 

 przygotowywanie gazetek  dokumentujących 
wydarzenia z życia szkolnego 

 okolicznościowe gazetki związane z ważnymi 
wydarzeniami historycznymi 

 gazetka z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, 80. rocznicy napaści ZSRR na 
Polskę 

 gazetka z okazji „Dnia żołnierzy wyklętych” 

Wychowawcy,  

nauczyciel historii 

Cały rok 

10. Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej 

 PCK 
 zbiórka odzieży dla potrzebujących 
 Paczki świąteczne dla uczniów i ich rodzin 

organizowane przez instytucje zewnętrzne 
 Akcje charytatywne dla dzieci znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej 
organizowane w szkole 

 Dofinansowanie do wycieczek ze środków 

dyrektor 

wychowawcy klas 

 

cały rok 
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finansowych zarządzanych przez Radę 
Rodziców 

 Współpraca z GOPS w Turku 

 
11. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, 

przedsięwzięciach kulturalnych i naukowych  
   

 Projekt „Cyfrowa szkoła Wielkopolska 2020” Dyrektor, K. Statucka, 
M. Żyła 

Cały rok 
szkoly 

 Międzyszkolny konkurs o kulturze krajów 
anglojęzycznych 

 Olimpus – j. angielski 
 Konkurs poezji obcojęzycznej,  
 Szkolny turniej j. angielskiego. 

nauczyciele języków 
obcych 

 

 ”Mistrz ułamków”,  
 „Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia” 
 gminny konkurs „Asy matematyczne” 
 kangur matematyczny 

Nauczyciele 
matematyki 

 

 Konkurs „Mistrz Ortografii”- dla klas V- VI i 
VII-VIII 

 Czytanie baśni przygotowane przez uczniów 
klas starszych dla przedszkolaków 

 Promowanie czytelnictwa- lekcje biblioteczne, 
zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej 

 Spotkania z autorami książek dla dzieci i 
młodzieży 

Bibliotekarz, 
nauczyciele poloniści 

 

 konkursy szkolne w klasach I-III: „Mistrz 
matematyki”, „Czytanie ze zrozumieniem”, 
„Dzień Ziemi”  

Nauczyciele I-III  

 Gminny Turniej BRD K. Statucka Kwiecień  

 Pielgrzymka klas VIII do Lichenia ksiądz A. Machała  

 Organizacja „American Evening” 
 Przeprowadzenie warsztatów językowych 

A.Lewandowska-
Robak 
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ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

Lp. Zadania do realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

termin 

1. Organizacja ewaluacji wewnętrznej, kontroli 
przestrzegania prawa i wspomagania nauczycieli (wg 
planu nadzoru pedagogicznego) 

dyrektorzy wrzesień 

2. Wewnętrzne badanie wyników nauczania 

 sprawdziany „na wejście” dla IV i wybranych klas 
 Sprawdziany próbne kl.VII i VIII szkoły 

podstawowej 
 Wykorzystanie sprawdzianów przygotowanych 

przez wydawnictwa WSiP, Nowa Era,GWO 
 Udział w programie „Lepsza szkoła-sesja z 

plusem” 
 Systematyczne sprawdziany z poszczególnych 

przedmiotów 
 Przygotowywanie na sprawdziany zadań różnych 

typów – od testów do zadań otwartych 

dyrektorzy 

nauczyciele  

  

wrzesień 

  

Cały rok 

3. Baza szkoły 

  starania o zakup kolorowej drukarki 
  pomalowanie niektórych sal lekcyjnych 

  

Dyrektorzy  

  

   

cały rok 

  zakup do biblioteki  lektur, które pojawiły się w 
nowej podstawie programowej 

 przygotowanie elektronicznego systemu 
wypożyczeń książek 

 

bibliotekarz 

 

cały rok 

4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym i współpraca ze 
środowiskiem lokalnym 

 modyfikacja i prowadzenie strony internetowej 
 zamieszczenie dokumentacji (program 

wychowawczo - profilaktyczny, Statut Szkoły) 
 prezentacja osiągnięć szkoły w  Internecie i  prasie 

lokalnej, facebook 

dyrektorzy 

K. Statucka 

J. Sobczak 

E.. Podembska 

 

cały rok 

 przygotowanie oprawy muzycznej, plastycznej i 
artystycznej podczas uroczystości lokalnych, np. 
gminny Dzień Kobiet, jasełka we współpracy ze 
Stowarzyszeniem EKS, Wspólnota Kobiet w 
Słodkowie 

nauczyciele 
j.polskiego, 
plastyki, muzyki, 
religii 

cały rok 
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 współpraca z Ochotniczą Strażą  Pożarną w 
Słodkowie 

 współpraca ze Stowarzyszeniem ”Wspólnota 
Kobiet” 

 współpraca ze stowarzyszeniem ”Edukacja-
Kultura- Sport w Słodkowie” 

dyrektorzy cały rok 

 Bieg „Słodkowska Dycha” Dyrektorzy, 
nauczyciele  

EKS 

wrzesień 

 prowadzanie warsztatów świątecznych dla lokalnej 
społeczności   

K.Statucka, 
E.Budka 

 

 udział w imprezach sportowych i kulturalnych 
organizowanych przez lokalne stowarzyszenia, 
Gminę Turek, Miasto Turek i Starostwo 

Dyrekcja, 
nauczyciele 

 

cały rok 

 
 


