
PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II 

 

PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  

 

W MESZNEJ 

 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 



ZADANIA:                                                                                                              

I Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia 

Cele główne: 

- Podnoszenie efektów kształcenia,  

- Edukacja patriotyczna, 
- Dbałość  o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkoła w okresie pandemii 
Cele szczegółowe: 

a) Realizacja nowej podstawy programowej, 

b) Rozwijanie kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów 

c) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość, 

d) Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych, 

e) Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,  

f) Stosowanie w pracy z uczniami innowacji pedagogicznych, 

g) Wdrażanie elementów kształcenia zawodowego, 

h) Monitorowanie preferencji uczniów dotyczących strategii uczenia się i wzbogacanie 

oferty efektywnych technik oraz stylów uczenia się, 

i) Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 



j) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i  edukacyjnych. 
 

Lp. Zadanie 

1. 

 

Zaopiniowanie i zatwierdzenie szkolnego programu nauczania zbudowanego na programach edukacyjnych, zaaprobowanych przez MENiS 

 

2. 

 

Opracowanie wymagań programowych i kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zapoznanie z nimi uczniów oraz ich 

rodziców. Opracowanie tychże wymagań dla uczniów mających specyficzne trudności w nauce. Sporządzenie przez wychowawcę wykazu  

uczniów z obniżonymi wymaganiami programowymi dla klasy i zapoznanie z nim nauczycieli. 

3. Praca w zespołach przedmiotowych – wspólne planowanie, organizacja, realizacja,  analiza i doskonalenie warsztatu nauczyciela. 

4. 
Systematycznie prowadzić dokumentację szkolną (szczególnie dziennik elektroniczny oraz dzienniki zajęć dodatkowych).  

 

5.  
W związku z możliwością  realizacji kształcenia na odległość udoskonalić  

metody i formy pracy zdalnej. 

6. 
Przestrzegać procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć w placówce i poza nią.  

 

7. 
Kształtować nawyki prozdrowotne w związku z zapobieganiem  

i przeciwdziałaniem COVID – 19. 

8. 
Zapoznawanie nauczycieli z ofertą e- szkoleń metodycznych prowadzonych przez WOM, inne ośrodki edukacyjne oraz wydawców oraz 

aktywne korzystanie z różnych form doskonalenia zawodowego. 



 

 

9. 

 

Zorganizowanie „Trzecioteściku” w klasie III celem zewnętrznego ocenienia stopnia opanowania kluczowych umiejętności na zakończenie 

pierwszego etapu nauczania. 

 

10. 

 

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów 

 

11. Nadzorowanie prawidłowego działania sprzętu komputerowego. 

 

 

12. 

 

 

 

Sprawdzanie systematyczności oceniania, kontynuowanie monitoringu, analiza na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

13. Rozwijanie kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów, 

 

14. Wdrażanie elementów kształcenia zawodowego, 

 

15. Monitorowanie preferencji uczniów dotyczących strategii uczenia się i wzbogacanie oferty efektywnych technik oraz stylów uczenia się ze 

szczególnym uwzględnieniem nauki on-line 

 

 

 

 

 

Rozpoznawanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, zachęcenie ich do udziału w  kołach zainteresowań i konkursach. 



16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcjonowanie kół zainteresowań ujętych w projekcie organizacyjnym szkoły: 

 

 koło teatralne dla kl. V 

 Koło muzyczne 

 SKS 

 SKS 

 Programowanie 

 

 

17. 

 

Otoczenie opieką uczniów z trudnościami w nauce. 

Funkcjonowanie zajęć wyrównawczych: 

 Zajęcia wyrównawcze we wszystkich klasach młodszych: 

Klasa I  

Klasa II a i b 

Klasa IIIa i b 

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

 zespół wyrównawczy z języka polskiego  kl. VIa i VIb 

 zajęć z pedagogiem szkolnym i opiekunami świetlicy. 

 Rewalidacja kl. IV  

 Rewalidacja kl. VIa 

 Integracja sensoryczna 



 socjoterapia 

 zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VIa 

 Logopedia 

 

 

 

 

18. 

 

Rozwijanie pracy SKKT przez współpracę w PTTK w Bielsku-Białej, udział w międzyszkolnych imprezach oraz propagowanie turystyki 

górskiej i krajoznawstwa w czasie wycieczek terenowych w zależności od sytuacji epidemicznej. 

  

 

 

19. 

 

Współorganizacja imprezy „Choinka dla zwierząt” przy Chacie na Groniu dla SKKT z terenu Bielska-Białej i okolic w zależności od 

sytuacji epidemicznej.. 

 

 

 

 

20. 

 

Propagowanie śpiewu i kultywowanie lokalnych tradycji poprzez działanie szkolnego zespołu wokalnego oraz udział  

w przeglądach i konkursach w zależności od sytuacji epidemicznej. 

 

 

 

21. 

 

 

 

Udział uczniów w konkursach organizowanych na terenie szkoły w zależności od sytuacji epidemicznej: 

22. Udział uczniów, za zgodą rodziców, w konkursach pozaszkolnych w zależności od sytuacji epidemicznej: 



 

 

23. 

 

Organizowanie wyjść do teatru, kina, muzeów, wycieczek edukacyjnych i krajoznawczo – turystycznych w zależności od sytuacji 

epidemicznej 

 

24. 

 

Współpraca z parafią Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w zależności od sytuacji epidemicznej 

 

II Opieka i wychowanie 

Cel główny: 

Kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych wśród uczniów poprzez: 

a) profilaktykę uzależnień, 

b) Wychowanie patriotyczne, 

c) Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły, 

d) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 

respektowanie norm społecznych,  



e) Rozwijanie umiejętności współdziałania i pracy w grupie dla osiągania wspólnych 

celów, 

f) Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w 

nauczaniu on-line, 

g) Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii. 

 

 

Lp. Sposoby realizacji 

1. 
Przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego 

ograniczenia jej funkcjonowania 

2. Przekazanie uczniom, rodzicom zasad reżimu sanitarnego zalecanego przez GIS i MEN. /jeżeli nauka będzie w trybie stacjonarnym/ 

3. Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o zasadach przestrzegania reżimu sanitarnego 

4. 
Koordynowanie współpracy z nauczycielami i rodzicami /w przypadku zdalnego nauczania/ ustalenie tygodniowego zakresu treści 

nauczania do realizowania w poszczególnych klasach oraz na zajęciach w formach pozaszkolnych 

5. 

 

Zapoznanie rodziców ze Szkolnym Programem Wychowawczo - Profilaktycznym 

. 

6.  



Analiza realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego i przyjęcie wniosków do pracy w następnym roku 

szkolnym. 

7.  Zapoznanie rodziców i uczniów punktowym systemem oceniania z zachowania. 

 

8. 

 

Opracowanie przez wychowawców planów pracy wychowawczej zgodnych z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym Szkoły 

i uwzględniających wnioski z Wewnątrzszkolnej Ewaluacji oraz z wytycznymi z Nadzoru Pedagogicznego 

9. 
Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii 

 

10. 

 

Współpraca z GOPS-em w Wilkowicach i Buczkowicach celem objęcia dożywianiem uczniów z rodzin o bardzo trudnej sytuacji 

materialnej. 

 

11. 

 

Ze względu na sytuację epidemiczną, opracowanie harmonogramu imprez szkolnych, przydział odpowiedzialnych nauczycieli  został 

zawieszony  

12. 

Opieka nad miejscami pamięci narodowej: pomnikiem harcerzy przy kościele parafialnym, pomnikiem druha Józefa Kurowskiego 

składanie pod nimi kwiatów, zapalanie zniczy z okazji Dnia Zmarłych, udział w Gminnych obchodach Święta Niepodległości Polski. 

Odwiedzanie grobów zmarłych nauczycieli i harcerzy:  

I. Urbanek, W. Stachewicz, A. Sromek, P. Jakubiec, J. Kurowski w zależności od sytuacji epidemicznej  

13. Całoroczna zbiórka surowców wtórnych i zużytych baterii, tonerów do drukarek 

14.  



Stała współpraca z powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną z filią w Bielsku-Białej, m. n. za pośrednictwem szkolnego 

pedagoga. 

 

15. 

 

Kontynuacja pracy zespołu do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych. 

 

16. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 

17. Kierowanie uczniów do poradni. 

18.  Uruchomienie w ramach świetlicy szkolnej pomocy w nauce dla uczniów z trudnościami. 

19.  Praca w zespołach wyrównawczych. 

 

20. 

 

Opracowanie rozkładu zajęć edukacyjnych i dyżurów nauczycielskich 

 w czasie przerw, zgodnego z zasadami BHP w czasie epidemii 

 

 

21. 

 

Współpraca z ośrodkiem zdrowia reprezentowanym przez higienistkę szkolną – bieżące działania profilaktyki zdrowotnej, pomocy 

przedmedycznej, zakupu niezbędnych leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych, szkolenia z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy. 

22. Udział w akcjach charytatywnych prowadzonych na terenie szkoły jako uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka. 

23.  Promowanie wśród uczniów zasad kulturalnego zachowania oraz dbania o swój wizerunek. 

24. Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej 



 

III Integracja ze środowiskiem lokalnym 

Cel główny:  

Współpraca Placówki ze  środowiskiem lokalnym. 

Cele szczegółowe: 

a) Zachęcanie do udziału w przedsięwzięciach szkoły wszystkich uczniów i ich rodziców, 

poprzez zamieszczanie ogłoszeń w e – dzienniku, a także poprzez wykorzystanie 

odpowiedniej motywacji, 

b) Udział w imprezach kulturalno – oświatowych organizowanych na terenie wsi i parafii 

Meszna, Gminy Wilkowice i powiatu w zależności od sytuacji epidemicznej 

c) Systematycznie badać i brać pod uwagę opinie rodziców na temat ich spostrzeżeń, 

oczekiwań i uwag dotyczących pracy szkoły. 

d) Zapewnić rodzicom odpowiednie warunki do wyrażenia własnego zdania w ramach 

kompetencji i istniejącego prawa.  



e) Nadal aktywizować rodziców do współuczestniczenia i współdecydowania  

w sprawach funkcjonowania szkoły, propagować dobre praktyki działań, poprzez 

określanie sposobów, metod i form współpracy: szkoła - rodzina.  

 
Lp. Sposoby realizacji 

1. 

 

Organizacja w ciągu roku szkolnego dwóch spotkań ze wszystkimi rodzicami na początku roku szkolnego i na zakończenie pierwszego 

półrocza. Pozostałe konsultacje z nauczycielami odbywać się będą w ostatni piątek każdego miesiąca. 

 

2. 

 

Eksponowanie na korytarzu szkolnym informacji adresowanych  

do rodziców, prowadzenie bieżącej informacji na szkolnej stronie www.     i w dzienniku elektronicznym 

 

3.  Uwzględnienie opinii rodziców w planowaniu pracy szkoły. 

4. 

 

Zapraszanie rodziców do współpracy przy organizacji szkolnych zabaw (andrzejki i bal karnawałowy), wycieczek klasowych i innych 

spotkań w zależności od sytuacji epidemicznej 

 

5. 
 

Organizacja Pikniku Rodzinnego celem pozyskania dodatkowych środków na potrzeby placówek w zależności od sytuacji epidemicznej  



6. 

 

Współpraca z miesięcznikiem informacyjnym Gminy Wilkowice, celem promowania osiągnięć szkoły. 

 

7. 

 

Kontynuacja strony internetowej i zamieszczanie na niej aktualności dotyczących naszej szkoły. 

 

8. Szkolne aukcje plastyczne i wystawy prac dzieci w zależności od sytuacji epidemicznej. 

9. 

 

Udział w uroczystościach lokalnych, spotkania z ciekawymi ludźmi w zależności od sytuacji epidemicznej  

  

10. 

 

Współpraca z organizacjami lokalnymi: Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, OSP, Kołem Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie 

Rozwoju Mesznej, Gminną Biblioteką Publiczną w Wilkowicach- filia w Mesznej, GOK „Nad Borami” w Mesznej i GOK „Promyk” w 

Bystrej w zależności od sytuacji epidemicznej 

 

11. Organizacja półkolonii letnich i zimowych pod patronatem GOPS w zależności od sytuacji epidemicznej  

 

 

12. 

 

Bieżące uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej i zakup pomocy dydaktycznych na wniosek nauczycieli z uwzględnieniem 

możliwości finansowych szkoły oraz korzystanie z darmowych podręczników. 

 

13. 

 

Wnoszenie do organu prowadzącego, Rady Gminy Wilkowice,  



o niezbędne remonty i inwestycje mające poprawić stan techniczny budynku i warunki nauki. 

 

 

 

IV Wewnątrzszkolny system badania wybranych obszarów pracy szkoły 

Cel główny: 

Ewaluacja wybranego obszaru pracy szkoły 

 
L p.  Zadanie 

1.  Wyznaczenie obszaru, który będzie podlegał ewaluacji 

2.  Opracowanie technicznej strony ewaluacji 

3.  Przeprowadzenie badań wg ustalonego harmonogramu. 

4.  Analiza informacji, pisanie raportu 

5.  Ustalenie planu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 

 
PROJEKT  EWALUACJI NA ROK 2020/2021 

OPRACOWANY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W  ZESPOLE  SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ 

 

 
 

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

 

Cel: Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne w tym 

mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych 

zachowań – które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. 

Ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb – modyfikuje. 
 


