
PLAN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. OSKARA KOLBERGA

W CIECHOCINIE

 ROK SZKOLNY
2020/2021



SPIS TREŚCI

1. Organizacja pracy szkoły.
2. Kształcenie.
3. Ewaluacja wewnętrzna.
4. Wewnątrzszkolny System Doskonalenia Nauczycieli.
5. Promocja szkoły.
6. Wykaz załączników do planu pracy szkoły.



Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 opracowany został na podstawie:

1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konwencji Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
3. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948r.
4. Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r.
5. Ustawy -Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz.U. Z 2012 r., poz. 976 ze zmianami).
7. Arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2020/2021.
8. Karty Nauczyciela.
9. Statutu Szkoły.
10. Kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.
11. Wniosków z zebrań Rad Pedagogicznych odbytych w roku szkolnym 2019/2020.
12. Wniosków i uwag uczniów, nauczycieli i rodziców.



1. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Inauguracja roku szkolnego 1 września 2020

2. I semestr od 1 września 2020 do 15 stycznia 2021

3. II semestr od 18 stycznia 2021 do 25 czerwca 2021

4. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020

5. Ferie zimowe 15- 28 lutego 2021

6. Wiosenna przerwa świąteczna 1 -6 kwietnia 2021

7. Egzamin ósmoklasisty 25-27 maja 2021

8. Egzamin ósmoklasisty -termin dodatkowy 16 -18 czerwca 2021

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych

25 czerwca 2021

10. Ferie letnie od 26 czerwca 2020 do 31 sierpnia 2021

11. Dodatkowe dni wolne od zajęć 
dydaktycznych

9,10 listopada 2020, 4,5 stycznia 2021, 
25,26,27 maja 2021, 4 czerwca 2021

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp Zebranie Termin

1. Spotkanie organizacyjne z wychowawcami klas Wrzesień 2020

2. Spotkania indywidualne z wychowawcami klas 27 października 2020
Ciechocin – godz. 16.00
Nowa Wieś – godz. 17.00

3. Zebranie z dyrektorem szkoły oraz indywidualne 
spotkania z wychowawcami klas

8 grudnia 2020
Ciechocin – godz.16.00
Nowa Wieś -godz. 17.00

4. Spotkania indywidualne z wychowawcami klas – po 
wystawieniu ocen na 1 semestr 2020/2021

2 lutego 2021
Ciechocin -godz. 16.00
Nowa Wieś -godz. 17.00

5. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas 8 
przed egzaminem ósmoklasisty

20 kwietnia 2021
Nowa Wieś – godz. 17.00

6. Spotkania indywidualne z wychowawcami klas 18 maja 2021
Ciechocin – godz. 16.00
Nowa Wieś -godz. 17.00



TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp. Rada Termin

1. Plenarna 28 sierpnia 2020 (piątek)

2. Plenarna -inaugurująca nowy rok szkolny 31 sierpnia 2021 (poniedziałek)

3. Zwykła 24 września 2021 (czwartek)

3. Szkoleniowa -szkolenie on-line Office 
365+ MICROSOFT TEAMS „Nowe 
technologie cyfrowe w edukacji”

12 pazdziernika 2020  (poniedziałek)

4. Plenarna 1 grudnia 2020 (wtorek)

5. Klasyfikacyjna 26 stycznia 2021 (wtorek)

6. Szkoleniowa-przed egzaminem 
ósmoklasisty

30 marca 2021 (wtorek)

7. Klasyfikacyjna 15 czerwca 2021 (wtorek)

8. Plenarna 29 czerwca 2021 (wtorek)

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Aleksandra Laskowska -dyrektor szkoły
mgr Katarzyna Guzowska – społeczny zastępca dyrektora szkoły

Lp Imię i nazwisko  nauczyciela Nauczany przedmiot

1.  Aleksandra Laskowska Język polski, rewalidacja

2.  Katarzyna Guzowska Edukacja wczesnoszkolna

3.  Alicja Chylewska Edukacja wczesnoszkolna

4.  Kinga Sujkowska Edukacja wczesnoszkolna

5.  Agnieszka Pycz- Pyczewska Edukacja wczesnoszkolna

6.  Jolanta Damięcka Edukacja wczesnoszkolna

7. Ilona Redmerska Wychowanie przedszkolne, zajęcia 
świetlicowe

8. Ewa Węcławek Wychowanie przedszkolne, zajęcia 
świetlicowe 

9. Wioleta Blumkowska Wychowanie przedszkolne, zajęcia 
świetlicowe 

10. Izabela Dobrowolska Matematyka, fizyka

11. Izabela Gutowska Język angielski

12. Maciej Knyszyński Matematyka

13. Katarzyna Mątowska Język polski

14. Władysław Rybicki Historia, wos, wdż, edukacja dla 
bezpieczeństwa



15. Agnieszka Zarębska Język polski, doradztwo zawodowe

16. Sylwia Puszakowska Chemia, logopedia, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne

17. Grzegorz Kłosowski Wychowanie fizyczne

18. Andrzej Kalinowski Religia/etyka

19. Violetta Struczyńska Biologia, zajęcia świetlicowe

20. Agnieszka Pawlak Informatyka, matematyka, edukacja 
informatyczna,

21. Dorota Sadakiewska Geografia/biologia, zajęcia świetlicowe

22. Jolanta Kubacka Język niemiecki, zajęcia świetlicowe

23. Inga Figurska Język angielski, zajęcia świetlicowe

24. Aneta Nowatkowska Biblioteka, rewalidacja

25. Emilia Rybicka Biblioteka, zajęcia świetlicowe

26. Iwona Rumińska Pedagog szkolny, zajęcia o charakterze 
terapeutycznym

27. Olga Rybacka Muzyka, plastyka, technika, zajęcia 
świetlicowe

PRZYDZIAŁ DODATKOWYCH ZAJĘĆ I CZYNNOŚCI

Lp Imię i nazwisko  nauczyciela Dodatkowe czynności/ zajęcia

1. Iwona Rumińska Szkolny Klub Wolontariatu

2.  Katarzyna Guzowska Organizacja apeli i akademii 
szkolnych, opieka nad salą

3.  Alicja Chylewska Organizacja imprez i akademii 
szkolnych, opieka nad salą

4.  Kinga Sujkowska Organizacja apeli i akademii 
szkolnych, opieka nad salą

5.  Agnieszka Pycz- Pyczewska Organizacja apeli i akademii 
szkolnych, opieka nad salą

6.  Jolanta Damięcka Organizacja apeli i akademii 
szkolnych, opieka nad salą

7. Ilona Redmerska Ogólnopolski Program Krainy Muzyki 
V edycja „Muzyka to matematyka 
2020/2021”
Międzynarodowy Projekt Czytelniczy 
„Magiczna Moc Bajek”

8. Ewa Węcławek Ogólnopolski Program Krainy Muzyki 
V edycja „Muzyka to matematyka 
2020/2021”
Międzynarodowy Projekt Czytelniczy 
„Magiczna Moc Bajek”



9. Wioleta Blumkowska Ogólnopolski Program Krainy Muzyki 
V edycja „Muzyka to matematyka 
2020/2021”
Międzynarodowy Projekt Czytelniczy 
„Magiczna Moc Bajek”

10. Izabela Dobrowolska Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z 
matematyki w kl.4, 5
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z 
fizyki w kl. 7, 8

11. Izabela Gutowska Program ERASMUS+

12. Maciej Knyszyński Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z 
matematyki w kl.6

13. Katarzyna Mątowska Opieka nad akademiami szkolnymi, 
konkursami z j. polskiego

14. Władysław Rybicki Poczet sztandarowy szkoły, Gazeta 
szkolna BiGoS
Obsługa techniczna akademii i imprez 
szkolnych 

15. Agnieszka Zarębska Konkursy szkolne i pozaszkolne z j. 
polskiego, Samorząd Szkolny

16. Sylwia Puszakowska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 
chemii w kl.8, opieka nad salą fizyko-
chemiczną

17. Grzegorz Kłosowski SKS -kl. 4-8, turnieje i zawody 
sportowe
Gablota olimpijczyków
Gazetka sportowa na korytarzu

18. Andrzej Kalinowski Nagłośnienie imprez i akademii 
szkolnych, czynności organizacyjne

19. Violetta Struczyńska Klub Młodego Odkrywcy KMO, 
opieka nad salą biologiczną

20. Agnieszka Pawlak Program mPotęga, opieka nad salą 
informatyczną i stroną internetową 
szkoły

21. Dorota Sadakiewska Koło geograficzne, kronika szkolna

22. Jolanta Kubacka Dekoracja świetlicy szkolnej

23. Inga Figurska  Pomoc w dekoracji świetlicy szkolnej

24. Aneta Nowatkowska Konkursy biblioteczne, dekoracje 
korytarzy szkolnych, Samorząd 
Szkolny

25. Emilia Rybicka Konkursy biblioteczne, kronika 
szkolna

26. Olga Rybacka Chór szkolny, koło plastczne, 
dekoracje gazetek szkolnych, 
Samorząd Szkolny



2. KSZTAŁCENIE

ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA
Lp. Sposób realizacji Odpowiedzialny Realizator Termin Uwagi

1. Kontynuacja pracy
zespołów

przedmiotowych:

dyrektor nauczyciele praca ciągła

1) Opracowanie planu 
pracy z 
uwzględnieniem 
egzaminu ósmoklasisty,
zmodyfikowanego 
PSO, współpracy 
międzyprzedmiotowej

przewodniczący
zespołów

nauczyciele do końca
września

Osobne punkty
dotyczace

współpracy
międzyprzedmi

otowej

2) dokonanie analizy 
wyników egzaminu 
ósmoklasisty w 
kontekście ocen 
końcowych 

przewodniczacy
zespołów

nauczyciele zebrania rady
pedagogicznej

3) współpraca 
miedzyprzedmiotowa

przewodniczący
zespołów

nauczyciele praca ciągła ująć w
sprawozdaniach

4)realizacja podstawy 
programowej 
kształcenia ogólnego 
(kl.1,4,7)

przewodniczacy
zespołów

nauczyciele rok szkolny

2. Opracowanie 
rozkładów nauczania 
uwzględniajacych 
podstawę 
programową:

dyrektor nauczyciele

1) monitorowanie 
realizacji 
opracowanych 
rozkładów nauczania

dyrektor nauczyciele praca ciagła obserwacje,
wpisy w

dzienniku
lekcyjnym

3. Stosowanie zasad 
oceniania 
wewnątrzszkolnego:

dyrektor nauczyciele praca ciagła

1) modyfikacja zasad 
oceniania 
wewnątrzszkolnego 
oraz przedmiotowych 
systemów oceniania

dyrektor nauczyciele w miarę
potrzeb

2) stosowanie zasad 
wewnatrzszkolnego 
oceniania przez 
wszystkich nauczycieli

dyrektor nauczyciele praca ciągła



3) zapoznanie uczniów 
i rodziców z 
wymaganiami 
edukacyjnymi

dyrektor nauczyciele do 10
września

4) informowanie 
rodziców o 
osiagnięciach i 
niepowodzeniach 
uczniów

dyrektor wychowawca
klasy, pedagog

szkolny

praca ciągła wywiadówki,
spotkania

indywidualne,
korespondencja

4. Stosowanie metod 
nauczania 
odpowiadajcych 
celom kształcenia i 
potrzebom uczniów:

dyrektor nauczyciele praca ciągła

1) stosowanie metod 
właściwie dobranych 
do potrzeb i 
możliwości uczniów

nauczyciele nauczyciele praca ciągła

2) monitorowanie i 
ewaluacja stosowanych
metod nauczania

dyrektor nauczyciele praca ciągła obserwacje

3) doskonalenie 
nauczycieli w 
stosowaniu 
różnorodnych metod 
nauczania

lider WSDN nauczyciele przydatność
indywidualnych

form
doskonalenia

do potrzeb
szkoły

5. Działalność 
Wewnątrzszkolnego 
Systemu 
Doskonalenia 
Nauczycieli

dyrektor lider WSDN,
nauczyciele

1) rozpoznanie potrzeb 
w zakresie 
doskonalenia 
zawodoweg 
związanego z 
rozwojem szkoły

dyrektor lider WSDN praca ciagła

2) opracowanie planu 
doskonalenia 
zawodowego na rok 
2021

lider WSDN lider WSDN listopad 2020

3) opracowanie i 
realizacja 
indywidualnych 
planów rozwoju 
zawodowego

dyrektor nauczyciele
ubiegający się

o awans
zawodowy

praca ciągła w miarę
potrzeb

4) stosowanie dyrektor nauczyciele I semestr



różnorodnych metod 
pracy na lekcji

II semestr

6. Ewaluacja 
wewnętrzna

dyrektor nauczyciele 

1) analiza wyników 
egzaminu ósmoklasisty

przewodniczący
zespołów

nauczyciele wrzesień 2020 nauczyciele
indywidualnie,

zespół
przedmiotowy

2) przygotowanie 
testów diagnozujących 
przyrost wiedzy i 
umiejętności uczniów

przewodniczący
zespołów

nauczyciele według
terminarza

kl.1,4

3) przeprowadzenie 
diagnoz z przedmiotów
egzaminacyjnych

dyrektor nauczyciele
przedmiotu

według
terminarza

kl.8

4) badanie spełnienia 
wymagania 
„Uczniowie nabywają 
wiadomości i 
umiejętności określone 
w podstawie 
programowej”

dyrektor wychowawcy,
nauczyciele

praca ciagła

7. Promowanie 
doświadczeń i 
osiągnięć nauczycieli

dyrektor 

1) publikacje w 
środkach masowego 
przekazu

dyrektor nauczyciele praca ciągła

2) publikacje na stronie
internetowej szkoły

nauczyciele nauczyciele praca ciągła

3) zapis w kronice 
szkolnej

nauczyciele nauczyciele praca ciągła

4) gablota 
olimpijczyków, 
stypendystów

nauczyciele praca ciągła

5) wystawy na terenie 
szkoły

dyrektor nauczyciele praca ciągła

8. Wdrażanie uczniów 
do aktywności i 
odpowiedzialności za 
własny rozwój:

dyrektor nauczyciele praca ciągła

1) mobilizowanie 
uczniów do udziału w 
olimpiadach, 
konkursach 
przedmiotowych, 
turniejach

dyrektor nauczyciele praca ciągła



2) olimpiady 
przedmiotowe, 
konkursy 
przedmiotowe 
zewnętrzne

przewodniczący
zespołów

przedmiotowych

nauczyciele praca ciagła

3) Cykl szkolnych 
konkursów 

dyrektor nauczyciele I semestr
II semestr

4) motywowanie 
uczniów do 
podnoszenia 
sprawnosci fizycznej:
-udział w 
pozaszkolnych 
zawodach sportowych,
-Mikołajkowy turniej o 
puchar dyrektora 
szkoły
- Turniej w piłkę 
siatkową dziewcząt i 
chłopców
-Turniej chłopców w 
piłkę nożną

dyrektor nauczyciel w-f praca ciągła

5) praca uczniów w 
organizacjach 
szkolnych:
-Samorząd Uczniowski
-Gazetka szkolna 
„BiGoS”

dyrektor opiekunowie
Samorzadu

Uczniowskiego
i gazetki
szkolnej

praca ciągła

9. Zapewnienie pomocy 
uczniom mającym 
trudności w nauce

dyrektor praca ciągła

1) analiza wyników 
nauczania

dyrektor nauczyciele plenarne
zebrania rady
pedagogicznej

2 razy w ciągu
roku szkolnego

2) rozpoznawanie 
przyczyn trudności 
edukacyjnych

dyrektor nauczyciele praca ciagła zgłoszenie do
pedagoga,

postepowanie
zgodne z
zasadami

zawartymi w
programie

wychowawczy
m

3) prowadzenie 
indywidualnych 
konsultacji i innych 
form pomocy

dyrektor nauczyciele,
pedagog
szkolny

praca ciągła Każdy
nauczyciel

wyznaczy jeden
dzień w



tygodniu na
konsultacje

indywidualne
dla uczniów,
nauczyciele

będą prowadzili
dodatkowe
zajęcia dla
uczniów

przygotowujący
ch się do
egzaminu

ósmoklasisty

10. Zapewnienie rozwoju 
szczególnych 
zainteresowań i 
uzdolnień uczniów

dyrektor nauczyciele praca ciągła

1) udział uczniów w 
olimiadach i 
konkursach

dyrektor nauczyciele

2) promowanie 
uczniów szczególnie 
zdolnych, 
utalentowanych przez:
- listy gratulacyjne do 
rodziców,
-nagrody pieniężne, 
książkowe i rzeczowe,
-wpis na stronie 
internetowej szkoły,
-informację w prasie 
szkolnej i lokalnej,
-pochwałę dyrektora na
forum szkoły,
-pochwałę nauczyciela 
przedmiotu i 
wychowawcę na forum 
klasy,
-umieszczenie w 
rankingu uczniów 
najlepszych w nauce i 
zachowaniu
-umieszczenie w 
gablocie 
olimpijczyków
-wypłata stypendiów,
-promowanie wysokiej 
frekwencji

dyrektor nauczyciele praca ciągła Opiekun
ucznia,

organizator
wydarzenia

przygotowuje w
ciągu   3 dni od

wydarzenia
materiał do
mediów i

przekazuje
informatykowi

pochwały -2
razy w ciagu

roku na
podsumowanie

każdego
semestru

11. Prowadzenie 
różnorodnych form 

dyrektor



edukacji 
pozalekcyjnej

1) prowadzenie kół 
zainteresowań

dyrektor nauczyciele cały rok sprawozdania
po każdym
semestrze

2) wycieczki 
edukacyjne

dyrektor nauczyciele cały rok wycieczki
zwiazane z
realizacją
podstawy

programowej z
przedmiotów,
uzależnienie
wyjazdu na
wycieczkę

turystyczno-
krajoznawczą

od sytuacji
epidemiologicz

nej

3) spotkania z 
ciekawymi ludżmi

dyrektor nauczyciele cały rok w zależności od
sytuacji

epidemiologicz
nej 

4) organizowanie 
warsztatów 
edukacyjnych, rajdów 
turystycznych

dyrektor nauczyciele cały rok w zależności od
sytuacji

epidemiologicz
nej 

5) współpraca z 
wyzszymi uczelniami:
-wyjazdy na Festiwal 
Nauki UMK

dyrektor nauczyciele cały rok w zależności od
sytuacji

epidemiologicz
nej 

12. Upowszechnianie 
technologii

dyrektor w miarę
możliwości

szkoły

1) działalność pracowni
komputerowych

dyrektor nauczyciel
informatyki

zajęcia
przedmiotowe,

realizacja
projektu

mPotęga, zajęć
z

programowania
i robotyki

2) korzystanie z 
multimedialnego 
centrum 
informacyjnego

dyrektor bibliotekarze

13. Unowocześnianie bazy
dydaktycznej szkoły:

dyrektor w miarę
możliwości



szkoły

1) zakup pomocy 
dydaktycznych

dyrektor udział w
programach

zewnętrznych

2) uzupełnianie 
pomocy 
multimedialnych i 
oprogramowania 
(sprzęt i programy)

dyrektor pozyskiwanie
środków

zewnętrznych

3) wzbogacanie 
księgozbioru

dyrektor bibliotekarze udział w
programach

zewnętrznych,
w miarę

możliwości
finansowych

szkoły

4) unowocześnianie 
bazy sportowej szkoły

dyrektor nauczyciel w-f Konserwacja
boiska, zakupy

w miarę
możliwości
finansowych

szkoły

14. Podejmowanie 
działań zmierzających
do uzyskania 
informacji o losach 
absolwentów szkoły:

dyrektor nauczyciele

1) monitorowanie przez
wychowawców klas 
losów absolwentów

dyrektor wychowawcy październik
2020

2) prowadzenie księgi 
dokumentacej losy 
absolwentów

dyrektor sekretariat
szkoły

październik
2020

15. Współpraca 
międzynarodowa:

dyrektor nauczyciel
języka

angielskiego

1) wycieczka w ramach
programu ERASMUS+

dyrektor nauczyciel
języka

angielskiego

według planu w zależności od
sytuacji

epidemiologicz
nej 

16. Realizacja zagadnień 
zwiazanych z 
prawami człowieka na
godzinach z 
wychowawcą, 
zajęciach z WOS-u, i 
na innych 
przedmiotach

dyrektor wychowawcy i
nauczyciele

według
rozkładu
materiału



3. EWALUACJA WEWNĘTRZNA

1. Struktura ewaluacji wewnętrznej:
* Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów z wybranych przedmiotów:
- analiza wyników egzaminu ósmoklasisty;
- przeprowadzenie testów diagnostycznych;
- analiza testów diagnostycznych;
- praca z uczniami na podstawie wyników badań diagnostycznych;
- egzamin próbny ósmoklasisty;
- praca z uczniami na podstawie wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty
* Diagnoza atrakcyjności oferty szkoły:
- ankieta wśród uczniów
* Analiza udziału i osiagnięć uczniów w olimiadach, konkursach, zawodach:
- dokumentowanie;
- ranking uczniów osiagajacych najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu;
* Dokumentowanie losów absolwentów;
*Diagnoza potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców;
* Analiza pracy szkoły na plenarnych zebraniach rady pedagogicznej.

2. Cele diagnozowania, kryteria sukcesu, narzędzia i metody kontroli

* Cele diagnozowania:
- badanie aktualnego stanu wiedzy i umiejętności uczniów;
- badanie potrzeb i oczekiwań uczniów, nauczycieli i rodziców;
- badanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów;
- uzyskanie informacji o stopniu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty: ocena 
końcowa w kontekście wyników egzaminu ósmoklasisty;
- uzyskanie informacji o zainteresowaniach uczniów (udział w konkursach przedmiotowych,
olimpiadach)
- badanie stopnia wykorzystania zdobytych wiadomości (olimiady, konkursy, egzamin 
ósmoklasisty)
- uzyskanie informacji o zaangażowaniu uczniów we własny rozwój i ich wpływie na życie i
wizerunek szkoły;
- uzyskanie informacji na temat atrakcyjności oferty szkoły.

* Kryteria sukcesu:
- wiedza i umiejętności uczniów umożliwiają promocję do następnej klasy;
- liczny udział uczniów w konkursach i olimiadach;
- wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty -najwyższe w gminie, porównywalne jak w 
powiecie, województwie
- liczba uczniów przyjętych do szkół ponadpodstawowych;
- uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.
* Narzędzia i metody kontroli:
- sprawdziany i prace klasowe z poszczególnych przedmiotów;
- wewnętrzne badanie przyrostu wiedzy i umiejętności;
- lista laureatów konkursów i olimpiad;
- wyniki egzaminu ósmoklasisty;
- sprawozdanie opiekunów Samorządu Uczniowskiego;
- ankieta dla uczniów na temat atrakcyjności oferty szkoły;
- arkusze obserwacji;
- metody statystyczne.



HARMONOGRAM EWALUACJI I UMIEJĘTNOŚCI Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot Grupa badana Metoda Termin Odpowiedzialny Uwagi

Język polski Wszystkie
klasy

Test wiedzy i
umiejętności

Styczeń/luty
2021

Przewodniczący
zespołu

przedmiotowego

Analiza  i
wnioski będą
przedstawione

na radzie
plenarnej

Język angielski Wszystkie
klasy

Test wiedzy i
umiejętności

Styczeń/luty
2021

Przewodniczący
zespołu

przedmiotowego

Analiza  i
wnioski będą
przedstawione

na radzie
plenarnej

Matematyka Wszystkie
klasy

Test wiedzy i
umiejętności

Styczeń/luty
2021

Przewodniczący
zespołu

przedmiotowego

Analiza  i
wnioski będą
przedstawione

na radzie
plenarnej

Przedmioty
egzaminacyjne

Klasa 8 Test wiedzy i
umiejętności

Próbny
egzamin

ósmoklasisty

II semestr Przewodniczący
zespołu

przedmiotowego

Analiza  i
wnioski będą
przedstawione

na radzie
plenarnej

Egzamin
ósmoklasisty

Absolwenci Analiza
ilościowa i
jakościowa
wyników
egzaminu

ósmoklasisty
2020

Październik
2020

Nauczyciele
przedmiotu

Analiza  i
wnioski będą
przedstawione

na radzie
plenarnej

BADANIE STOPNIA SPEŁNIENIA WYMAGANIA 
„UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W

PODSTAWIE PROGRAMOWEJ”

Zadania Sposób realizacji Spodziewane
efekty

Realizator Ewaluacja

Zachęcanie 
uczniów do 
skutecznej nauki

- nauczyciele 
stosują metody 
nauczania 
dostosowane do 
możliwości 
uczniów 
pozwalające 
opanować 
wymagania 
opisane w 
podstawie 
programowej,

- uczniowie 
opanowali 
wymagania 
opisane w 
podstawie 
programowej z 
uwzględnieniem 
osiągnięć z 
poprzedniego 
etapu 
edukacyjnego,
- wzrost 

-nauczyciele,
- uczniowie,
- rodzice

-dwukrotnie w 
roku szkolnym 
dyrektor 
przedstawia 
wnioski ze 
sprawowanego 
nadzoru, 
nauczyciele 
składają 
dwukrotnie w 
ciągu roku 
sprawozdanie z 



- nauczyciele 
stwarzają sytuacje,
które zachęcają 
uczniów do 
udziału w 
olimpiadach, 
konkursach 
przedmiotowych,
-nauczyciele 
organizują koła 
przedmiotowe 
oraz dodatkowe 
zajęcia 
pozalekcyjne 
mające na celu 
przygotowanie 
uczniów do 
aktywnego 
udziału w 
konkursach i 
olimpiadach, a 
także utrwalające 
wiedzę i 
umiejętności,
- nauczyciele 
organizują koła 
przedmiotowe 
oraz konsultacje z 
przedmiotów dla 
uczniów mających
problemy z nauką

frekwencji na 
zajęciach,
- uczniowie znają 
harmonogram i 
regulaminy 
konkursów 
szkolnych oraz 
znają ofertę 
konkursów 
zewnętrznych,
- uczniowie 
chętnie 
uczestniczą w 
różnorodnych 
konkursach i 
olimpiadach,
- uczniowie 
otrzymują 
pozytywne oceny 
z przedmiotów, 
uzyskują 
promocję do 
następnej klasy 
oraz piszą 
egzamin 
ósmoklasisty na 
poziomie 
porównywalnym z
innymi szkołami 
w województwie

realizacji 
podstawy 
programowej i 
innej działalności,
-dwukrotnie w 
ciągu roku 
przedstawiane są 
efekty działań 
podjętych dla 
realizacji 
podstawy 
programowej,
-dwukrotnie w 
ciągu roku przy 
pomocy metod 
statystycznych 
dyrektor 
przedstawia 
informacje i 
wnioski dotyczące
frekwencji 
uczniów oraz 
uzyskanych ocen,
- uczniowie 
osiągają sukcesy 
w konkursach i 
olimpiadach, które
gromadzone są w 
dokumentacji 
szkoły,
-wybitne 
osiągnięcia 
uczniów 
dokumentowane 
są wpisem do 
Księgi osiągnięć,
- informacje o 
sukcesach 
uczniów 
zamieszczane są 
na stronie 
internetowej 
szkoły,
- uczniowie 
otrzymują 
promocję do 
następnej klasy, 
kończą szkołę.



4. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI

WSDN jest ukierunkowany na rozwój szkoły, zmierza do lepszej pracy szkoły, poprawy relacji 
międzyludzkich i rozwoju współpracy w radzie pedagogicznej.

 Cele WSDN:
• rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego związanych z rozwojem 

szkoły;
• tworzenie warunków i podejmowanie działań inspirujących i wspomagających rozwój 

zawodowy nauczycieli;
• rozwój posiadanych kwalifikacji i ich aktualizacja;
• wdrażanie zmian zachodzących w systemie edukacji;
• pokonywanie szkolnych i wychowawczych problemów i trudności;
• poprawa komunikacji i współpracy w gronie pedagogicznym;
• poprawa relacji: nauczyciele- rodzice, nauczyciele – uczniowie.

Kryteria sukcesu:
• w szkole funkcjonuje plan doskonalenia nauczycieli;
• funkcjonuje sprawny przepływ informacji, a prawo oświatowe jest ogólnie znane;
• nauczyciele podejmują działania doskonalące, rozwijają się zawodowo;
• praca zespołowa jest normą obowiązującą w szkole.

Narzędzia i metody kontroli:
• rejestracja nauczycieli doskonalących się;
• kontrola rozkładów materiału i wymagań edukacyjnych;
• kontrola dokumentacji przebiegu nauczania;
• samoocena nauczycieli;
• obserwacja zajęć dydaktycznych.

Struktura WSDN:
• szkoleniowe zebrania rady pedagogicznej;
• praca w ramach zespołów przedmiotowych;
• indywidualne doskonalenie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych;
• lekcje otwarte;
• promowanie przez szkołę nowatorskich doświadczeń nauczycieli.

SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Lp. Tematyka Termin Odpowiedzialny

1. Nauczanie online- Microsoft Office
365

12 pazdziernika 2020 Dyrektor
Lider WSDN

2. Praca z uczniem z orzeczeniem i opinią
PP-P

9 marca 2021 Dyrektor 
Pedagog szkolny

Lider WSDN



ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I ZADANIOWE

Nazwa zespólu Skład zespołu

Zespół nauczycieli języka polskiego,
przedmiotów humanistycznych i bibliotekarzy

Katarzyna Mątowska
Agnieszka Zarębska
Władysław Rybicki

Emilia Rybicka
Aneta Nowatkowska

Zespół nauczycieli matematyki, przedmiotów
przyrodniczych i informatyki

Izabela Dobrowolska
Agnieszka Pawlak
Maciej Knyszyński
Dorota Sadakiewska
Violetta Struczyńska
Sylwia Puszakowska

Zespół języków obcych- języka angielskiego i
niemieckiego

Izabela Gutowska
Inga Figurska

Jolanta Kubacka

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Katarzyna Guzowska
Kinga Sujkowska

Agnieszka Pycz-Pyczewska
Jolanta Damięcka 
Alicja Chylewska

Zespół nauczycieli edukacji przedszkolnej Ilona Redmerska
Ewa Węcławek

Wioleta Blumkowska

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej Iwona Rumińska
Aneta Nowatkowska

Zespól wychowawczy Iwona Rumińska
wychowcy klas -skład zespołu jest powoływany

w miarę potrzeb i jest zmienny

5. PROMOCJA SZKOŁY

Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Realizator Termin Uwagi

1. Kształtowanie 
pozytywnego 
wizerunku w 
środowisku 
poprzez 
prezentowanie 
osiągnięć szkoły 
w środowisku

-wspólpraca z 
lokalnymi 
mediami- 
publikowanie 
informacji o pracy 
szkoły, o 
osiągnięciach 
nauczycieli i 
uczniów.
- administrowanie 
szkolnej strony 
internetowej,
- prowadzenie 
kroniki szkolnej,

Dyrektor Nauczyciele
Samorząd 
Uczniowski 

na 
bieżąco

Każdy 
organizator 
imprezy i 
uroczystości 
ma 
obowiązek w 
ciągu 3 dni 
przygotować 
materiały 
promocyjne i 
przekazać p. 
A. Pawlak



- propagowanie 
sukcesów uczniów 
na forum szkoły-
gabloty, gazetki, 
apele i 
uroczystości

2. Pozyskiwanie 
partnerów 
wspierających 
działalność 
szkoły 

Współpraca z 
instytucjami i 
urzędami 
lokalnymi:

-pozyskiwanie 
dofinansowania do
organizowanych 
warsztatów
- pozyskiwanie 
środków na 
modernizację bazy 
szkoły.

Wspólpraca z 
rodzicami:
-udział rodziców w
wywiadówkach 
oraz 
indywidualnych 
spotkaniach z 
wychowawcami i 
nauczycielami,
-współpraca z radą
rodziców,
-udział rodziców w
uroczystościach 
szkolnych

Dyrektor 

Dyrektor 

Nauczyciele

Rada 
rodziców, 
Rodzice

Na 
bieżąco

6. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU PRACY
1. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego.
2. Plan pracy biblioteki szkolnej.
3. Plan pracy zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej.
4. Plany pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych.
5. Program wychowawczo- profilaktyczny.


