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PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II 

 

PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  

 

W MESZNEJ 

 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
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ZADANIA:                                                                                                              

I Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia 

Cele główne: 

- Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom 

Cele szczegółowe: 

a) Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i 

skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach 

edukacyjnych. 

b) Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z 

wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria 

przyszłości”. 

c) Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,  

d) Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy,  

e) edukacja patriotyczna - nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury, w tym 

osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 

względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

f) Stosowanie w pracy z uczniami innowacji pedagogicznych, 
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g) Wdrażanie elementów kształcenia zawodowego, 

h) Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

 
 

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. 
Stosowanie w pracy z uczniem różnorodnych innowacji 

 

5.  Wykorzystywanie na zajęciach  pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Lboratoria przyszłości” 

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

7.   
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W związku z możliwością  realizacji kształcenia na odległość doskonalić metody i formy pracy zdalnej. 

 

8. 
Przestrzegać procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć w placówce i poza nią.  

 

9. 

 

Kształtować nawyki prozdrowotne w związku z zapobieganiem  

i przeciwdziałaniem COVID – 19. 

 

10. 

 

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

aktywne korzystanie z różnych form doskonalenia zawodowego. 

 

 

 

11. 

 

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

zakończenie pierwszego etapu nauczania. 

 

12. 
 

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów 

13. Nadzorowanie prawidłowego działania sprzętu komputerowego. 

 

 

14. 

 

Sprawdzanie systematyczności oceniania, kontynuowanie monitoringu, analiza na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 
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15. Wdrażanie elementów kształcenia zawodowego, 

 

 

16. 

 

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

ze szczególnym uwzględnieniem nauki on-line 

 

17. Zapewnienie opieki wychowawczej i edukacyjnej dzieciom przybyłym z Ukrainy 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Funkcjonowanie kół zainteresowań ujętych w projekcie organizacyjnym szkoły: 

 

• Koło muzyczne  

• Koło biblijne  

• Scholka  

• Programowanie 

• SKS  

• SKKT „Wędrowiec” 

• Samorząd szkolny 

• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

• Koło teatralne 
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• Koło matematyczne  

• Koło języka polskiego 

• Koło astronomiczne 

• Koło historyczne 

• Warsztaty i zajęcia plastyczne 

 

 

19. 

Otoczenie opieką uczniów z trudnościami w nauce. 

Funkcjonowanie zajęć wyrównawczych: 

• Zajęcia wyrównawcze  

• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

• zespół wyrównawczy z języka polskiego 

• zajęć z pedagogiem szkolnym i opiekunami świetlicy. 

• Rewalidacja  

• Integracja sensoryczna 

• Logopedia  

• Zajęcia z surdopedagogiem  

• zajęcia wyrównawcze z matematyki  

• zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 

• zajęcia z tyflopedagogiki  

• zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym (rewalidacja) 

 

20. 

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. 
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21. 

 

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

i współorganizowanie przeglądu pieśni patriotycznej i konkursu kolęd  

i pastorałek w zależności od sytuacji epidemicznej. 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

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

• pieśni patriotycznych 

• ortograficznym, 

• wiedzy Biblijnej 

• turnieje sportowe, 

• plastycznych, 

•  recytatorsk 

• na najładniejszą gazetkę tematyczną 

•  dzień życzliwości, 

• Święto książki 

• Najpiękniejszy kalendarz adwentowy 

• Winter Wonderland 
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23. 

Udział uczniów, za zgodą rodziców, w konkursach pozaszkolnych 

w zależności od sytuacji epidemicznej ; 

• Kangur, 

• Dzień tabliczki mnożenia 

• Fox, 

• Kolęd i Pastorałek, 

• wiedzy Biblijnej, 

• sportowe, 

• turystyczne, 

• plastyczne, 

• literackie 

• Olimpus – historia, biologia 

• Olimpus – j. polski 

• przyrodnicze, geograficzne, ekologiczne 

• Synapsik 

 

 

24. 

Wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy poprzez organizowanie m. in. wyjść do teatru, kina, muzeów, wycieczek 

edukacyjnych i krajoznawczo – turystycznych w zależności od sytuacji epidemicznej: 

 

25.  

Udział w projekcie rządowym ”Poznaj Polskę” - wycieczki edukacyjne 
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26. 

 

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: 

a) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

b) Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

c) Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno– komunikacyjnych  

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie 

krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach 

społecznościowych. 
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d) zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji 

kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 oraz dla dzieci dotkniętych wojną w 

Ukrainie w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny 

klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa 

e) Budowaniu atmosfery sprzyjającej rozwijaniu twórczej aktywności oraz 

samodzielności uczniów. Wspieraniu inicjatyw i pomysłów uczniowskich. Nauce 

skutecznego współdziałania dla dobra wspólnego.  

f) Profilaktyka uzależnień 

g) Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. 

h) Wychowanie patriotyczne poprzez wzmacnianie wychowawczej roli szkoły 

 
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 
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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 ze szczególnym uwzględnieniem zapoznania uczniów z ich prawami i obowiązkami zawartymi w Statucie Szkoły 

9.  Opracowanie szczegółowego planu kierunków wspierających sferę emocjonalną dzieci  

10. Objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną dzieci przybyłych z Ukrainy oraz udzielenie im wsparcia materialnego. 

11. 
Opracowanie odpowiednich metod, form i narzędzi dydaktyczno – wychowawczych w celu podniesienia poziomu poczucia 

bezpieczeństwa wychowanków, szczególnie wśród grup rówieśniczych 

12. 
Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii 

 

13. 

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

materialnej. 

 

14. 
 

Opracowanie i modyfikacja planu imprez szkolnych w zależności od sytuacji epidemicznej 
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15. 

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:  

w zależności od sytuacji epidemicznej 

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

17. 

 

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

szkolnego pedagoga i psychologa 

 

18. 

 

Kontynuacja pracy zespołu do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych. 

 

19. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 

20. Kierowanie uczniów do poradni. 

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

22.  Praca w zespołach wyrównawczych. 

 

23. 

 

Opracowanie rozkładu zajęć edukacyjnych i dyżurów nauczycielskich 

 w czasie przerw, zgodnego z zasadami BHP w czasie epidemii 
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24. 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. 

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

zależności od sytuacji epidemicznej 

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

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

 

28. kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

 

 

 

III Integracja ze środowiskiem lokalnym 

Cel główny:  

Współpraca Placówki ze  środowiskiem lokalnym. 

Cele szczegółowe: 
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a) Zapoznać rodziców ze zmianami Statutu Szkoły Podstawowej wraz z procedurami i 

regulaminami wewnętrznymi placówki, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa. 

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

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

odpowiedniej motywacji, 

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

Meszna, Gminy Wilkowice i powiatuw zależności od sytuacji epidemicznej 

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

oczekiwań i uwag dotyczących pracy szkoły. 

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

kompetencji i istniejącego prawa.  

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

półrocza.  

 

2. Prowadzenie konsultacji dla rodziców i uczniów w wymiarze jednej godziny tygodniowo 

3. 

 

Eksponowanie na korytarzu szkolnym informacji adresowanych  

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

 

 Zapoznać rodziców ze zmianami Statutu Szkoły Podstawowej  

4.  Uwzględnienie opinii rodziców w planowaniu pracy szkoły. 

5. 

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

innych spotkań w zależności od sytuacji epidemicznej 

 

6. 

 

Organizacja Pikniku Rodzinnego i kiermaszy świątecznych celem pozyskania dodatkowych środków na potrzeby placówek w zależności 

od sytuacji epidemicznej  

7. 

 

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

 

8. 
 

Kontynuacja strony internetowej i zamieszczanie na niej aktualności dotyczących naszej szkoły. 
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9. 

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

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

Bystrej w zależności od sytuacji epidemicznej 

 

10. 

 

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

 

 

 

11. 

 

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

możliwości finansowych szkoły oraz korzystanie z darmowych podręczników. 

 

 

 

12. 

Wnoszenie do organu prowadzącego, Rady Gminy Wilkowice,  

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

 

 

Integralną częścią tego planu są: 

• kalendarz imprez szkolnych, 
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Załącznik nr 1.  

 

Imprezy i uroczystości szkolne: 

 
1. Pasowanie na ucznia  

2. Dzień tabliczki mnożenia  

3. Dzień Ziemi  

4. Dzień Edukacji Narodowej  

5. Olimpiada ekologiczna  

6. Obchody Święta Niepodległości  

7. Szkolny przegląd pieśni patriotycznej  

8. Dzień życzliwości  

9. Zabawa andrzejkowa  

10. Choinka dla zwierząt  

11. Mikołajki szkolne  

12. Szkolny konkurs na najpiękniejszy kalendarz adwentowy w j. angielskim  

13. Jasełka 

14. Wigilie klasowe  

15. Szkolny konkurs językowo plastyczny „Winter Wonderland” 
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16. Zabawa Karnawałowa  

17. Walentynki  

18. Szkolny Konkurs Ortograficzny  

19. Światowy Dzień Zwierząt  

20. Szkolny Konkurs Recytatorski  

21. Konkurs Pięknego Czytania  

22.  Święto Książki  

23.  Rekolekcje parafialne  

24.  Apel z okazji ustanowienia Konstytucji 3 maja  

25.  Apel Wielkanocny  

26.  Światowy Dzień Autyzmu  

27.  Dzień patrona szkoły  

28. Piknik rodzinny  

29.  Pierwszy Dzień Wiosny  

30. Sprzątanie świata  

31.  Dzień Dziecka i Sportu  

 

 

 


