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Załącznik 3 do  Uchwały Nr 1/2019/2020 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  

im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach 

z dnia 16 września 2019r. 

                              

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KAROLA MIARKI  

W PIELGRZYMOWICACH  
ROK SZKOLNY 2019/ 2020 

 

CHCEMY  WYCHOWAĆ  CZŁOWIEKA  ODPOWIEDZIALNEGO  ZA  SWOJE  CZYNY , 
ZWIĄZANEGO  Z  RODZINĄ  I  SWOIM  ŚRODOWISKIEM, DĄŻĄCEGO DO ROZWIJANIA SIĘ 

POPRZEZ NAUKĘ. 
To zadanie chcemy wykonywać w szkole, która  będzie : 

⮚ szkołą przyjazną dziecku – rozwijającą i promującą zdolności dziecka, otaczającą je opieką, pomagającą dzieciom z problemami 

dydaktycznymi i wychowawczymi 

⮚ szkołą przyjazną rodzinie – w której rodzice współrealizują program wychowawczy, wymieniają doświadczenia z pedagogami i mogą liczyć 

na pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych 

⮚ szkołą opiekuńczą – opiekującą się dziećmi z rodzin zaniedbanych i patologicznych, chroniącą swoich uczniów przed nałogami, 

zapewniającą wszystkim dzieciom poczucie bezpieczeństwa, wspierającą rodziny potrzebujące 

⮚ szkołą otwartą – organizującą czas wolny po zajęciach dydaktycznych poprzez różnorodne kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, akcje 

charytatywne, wycieczki edukacyjne i spotkania integracyjne 
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⮚ szkołą rozwijającą – doskonalącą umiejętność uczenia się, samodoskonalenia, oceny siebie i innych, przygotowującą do dalszej nauki, 

przystosowującą do życia w otaczającym nas świecie 

⮚ szkołą wielopokoleniową – w której wielu rodziców i dziadków, byłych wychowanków, bierze udział w życiu szkoły 

⮚ szkołą nowoczesną – przygotowującą ucznia do życia w świecie technologii informacyjno – komunikacyjnych, uczącą pożytecznego i 

bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialny 

 

 

OBSZAR:                                                      

KSZTAŁCENIE 
 

 
CELE :                                  

  I.     PROGRAM EDUKACYJNY SZKOŁY UMOŻLIWIA ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI  KLUCZOWYCH UCZNIÓW 

 

ZADANIA CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 
1.Monitorowanie rozwoju ucznia poprzez: 

 

a) przeprowadzanie diagnoz sprawdzających  wiedzę i umiejętności uczniów; 

 

b) przeprowadzenie diagnozy wstępnej uczniów klasy I; 

 

c) badanie wyników nauczania uczniów klasy III; 

 

d) badanie wyników nauczania uczniów klasy VIII 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

do końca września 2019 r. 

 

maj 2020 r 

 

 

  

nauczyciela poszczególnych 

przedmiotów, 

nauczyciele klasy I , 

nauczyciele klas III 

 

nauczyciele uczący w klasie VIII 

 

2.Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów: 
a) działalność kół zainteresowań, organizowanie zajęć pozalekcyjnych 

 

b) tworzenie gazetki szkolnej w formie bloga 

 

c) poszerzanie zasobów biblioteki szkolnej, prenumerata czasopism edukacyjnych dla 

uczniów i nauczycieli, 

 

 

przez cały rok szk.  

 

przez cały rok 

 

na bieżąco 

 

 

nauczyciele prowadzący koła 

zainteresowań, 

mgr A. Pękala, mgr M. Machnik, 

mgr L. Ledwoń 

 

mgr J. Hatłas-Czyżewska 
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d) upowszechnianie czytelnictwa 

 

e) przygotowanie i udział uczniów w konkursach przedmiotowych, przeglądach 

zespołów artystycznych, zawodach sportowych  na szczeblu szkolnym , gminnym i 

rejonowym 

 

f)  indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym, 

 

przez cały rok szk. 

 

wg harmonogramu 

 

 

przez cały rok szk. 

wszyscy nauczyciele 

 

nauczyciele uczący poszczególnych 

przedmiotów 

 

wszyscy nauczyciele 

3.Promocja osiągnięć uczniów: 

 

a ) galeria prac uczniowskich ( korytarz, sale lekcyjne) 

 

b ) promowanie uczniów na forum szkoły  

 

c ) informacje na temat osiągnięć uczniów w szkolnych wiadomościach, stronie 

internetowej szkoły 

 

d ) typowanie uczniów do tytułu najlepszego absolwenta szkoły i gminy oraz najlepszego 

sportowca 

 

e ) pochwała dla rodziców uczniów z najlepszymi osiągnięciami w nauce 

 

 

przez cały rok szk. 

 

 

  

 

 

 

czerwiec 2019 r. 

 

 

styczeń 2020 r. 

 

nauczyciele: plastyki, nauczyciele 

klas I-III ,  

dyrektor szkoły, opiekunowie SU 

 

wszyscy nauczyciele,  

mgr L. Lukaszczyk 

 

wychowawcy klas, nauczyciele WF 

 dyrektor szkoły,  

 

 

wychowawcy klas 
4. Monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej oraz zgodności planów 

wynikowych zrealizowanych podczas godzin lekcyjnych 

przez cały rok szk. dyrektor szkoły, nauczyciele 

5. Zorganizowanie systemu zindywidualizowanej pomocy uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych poprzez: 

⮚ zajęcia wyrównawcze,  

⮚ zajęcia logopedyczne,  

⮚ zajęcia rewalidacyjne, 

⮚ współpraca pedagoga i psychologa szkolnego z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Pszczynie,  

⮚ zajęcia w świetlicy,  

⮚ wyjazdy na basen,  

⮚ zajęcia gimnastyki korekcyjnej  

⮚ zajęcia z integracji sensorycznej (SI)  

 

przez cały rok szk. 

 

wychowawcy klas,  

 

logopeda 

 

pedagog i psycholog szkolny 

wychowawcy świetlicy, nauczyciele 

WF  

i gimnastyki korekcyjnej 

 

nauczyciel specjalista  

nauczyciel wspomagający 
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⮚ wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

⮚ edukacja w klasie integracyjnej    

pomoc nauczyciela 

wychowawca klasy, nauczyciel 

wspomagający, nauczyciele uczący 

w danej klasie  
CELE :                                 

  

II.   UCZNIOWIE MAJĄ  ZAPEWNIONE ATRAKCYJNE   I KOMPETENTNE PROWADZENIE ZAJĘĆ 

 

1. Stosowanie aktywnych metod nauczania, wykorzystywanie tablic multimedialnych 

oraz  pracowni informatyczno-technicznej. 

 

2. Doskonalenie nauczycieli w oparciu o kursy, warsztaty metodyczne i literaturę 

fachową. 

 

3. Poszerzanie biblioteczki metodycznej. 

 

4. Zapewnienie w budżecie szkoły środków finansowych na zakup potrzebnych 

pomocy i materiałów. 

 

5. Organizowanie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli. 

 

6. Organizowanie wycieczek dydaktycznych, rekreacyjnych i kulturalnych. 

 

7. Organizacja egzaminu ósmoklasisty.  

 

8. Organizacja komersu na zakończenie szkoły dla uczniów klas VIII SP.  

przez cały rok szk. 

 

 
przez cały rok szk. 

 

 

 

wg potrzeb 

 

w miarę możliwości 

 

 

 

przez cały rok szk. 

 

przez cały rok szk. 

 

21, 22 i 23 kwietnia 2020 r.  

 

... czerwca 2020 r.  
 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

bibliotekarz 

 

dyrektor szkoły 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

Rada Rodziców, wychowawcy klas 

VIII  

OBSZAR:                            

WYCHOWANIE, OPIEKA,  PROFILAKTYKA 
CELE:                         

 

       I.  UCZEŃ W SZKOLE CZUJE SIĘ BEZPIECZNIE 
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1.  Systematyczna kontrola osiągnięć uczniów i ocenianie zgodne ze  Statutem Szkoły. 
 
2.  Monitorowanie systemu oceniania uczniów. 

 

3.  Możliwość prowadzenia zeszytów korespondencji z rodzicami we wszystkich 

klasach. 

 

4.  Opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich na korytarzach . 

 

5.   Realizacja wychowania komunikacyjnego poprzez: 

✔ spotkanie z policjantem (w kl. I); 

✔ zdobywanie karty rowerowej przez uczniów kl. IV 

✔ cykle zajęć wychowawczych 

✔ zajęcia w GOK dla uczniów kl. I  po hasłem „Bezpieczne wakacje” 

przez cały rok szk. 

 

przez cały rok szk. 

 

 przez cały rok szk. 

 

 

do 4 września 2019 r. 

 

październik 2019 r. 

przez cały rok 

na bieżąco 

czerwiec 2020 r. 

wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 mgr B. Bazgier-Woźny 

wychowawcy klas I 

nauczyciel techniki, nauczyciel WF,  

wychowawcy klas 

wychowawca klasy IV 

 

CELE : 

II.REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY ZASPOKAJA  POTRZEBY UCZNIÓW I RODZICÓW 

 

1. Ewaluacja Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły. 

 

2. Organizowanie czasu wolnego – zajęcia pozalekcyjne, wycieczki dydaktyczne,   

zielona szkoła, teatr, kino, filharmonia. 

 

3. Staranna organizacja i dobór treści imprez, uroczystości szkolnych i wycieczek 

klasowych 

 

4. Dostosowanie planów wychowawczych do potrzeb zespołu klasowego 

rozszerzonych o treści dotyczące działań wychowawczych i zapobiegawczych 

wśród dzieci zagrożonych uzależnieniem oraz kształtowanie postaw poprzez 

wychowanie do wartości. 

 

5. Pedagogizacja rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży – 

organizowanie podczas zebrań z rodzicami pogadanek i szkoleń, zapraszanie 

specjalistów. 

wg potrzeb 

 

wg harmonogramu wycieczek 

oraz kalendarza imprez szkolnych 

 

 

wg harmonogramu 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

zespół wychowawczy 

 

wszyscy nauczyciele 

wychowawcy klas 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

mgr A. Boruta, D. Wojtowicz – 

Paszyna, wychowawcy klas 

 

 

 

dyrektor szkoły, pedagog szkolny, 

wychowawcy 
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6. Pozyskiwanie środków na pomoc uczniom z rodzin niewydolnych 

wychowawczo, materialnie i społecznie, współpraca z instytucjami 

zajmującymi się działalnością charytatywną.  

 

7. Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka: 

 

             a ) praca uczniów w klasowych grupach pomocy koleżeńskiej 

 

             b) Inauguracja działalności Szkolnego Kola Wolontariatu i ramach pracy kola 

organizacja organizowanie: 

 

* akcji charytatywnej „Szlachetna paczka” 

 

* Adopcji serca 

 

* Akcji „Prezent pod choinkę” 

 

* „Grosz do Grosza” 

 

* „Zbierania nakrętek” 

 

 

przez cały rok szk. 

 

 

 

przez cały rok szk. 

 

grudzień 2019 r. 

 

przez cały rok szk. 

 

II semestr 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

wychowawcy klas, pedagog szkolny 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

W.Tyrtania,  

 

M. Florkiewicz – Borkowska  

 

 

M.Ozimek 

E. Adamek 

CELE :                               

III.UCZNIOWIE BUDUJĄ I AKCEPTUJĄ TRADYCJĘ  I  OBRZĘDOWOŚĆ 

 

1. Obchody Dnia Patrona przypadającego w rocznicę urodzin Karola Miarki 

 

2. Odwiedzanie miejsc pamięci – złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową i na 

grobie Karola Miarki w Cieszynie 

 

3. Współpraca ze szkołami noszącymi imię K. Miarki 

 

4. Realizowanie edukacji regionalnej, wychowania patriotycznego i obywatelskiego  

✔ pogadanki, filmy 

✔ lekcje wychowawcze, wycieczki 

23 października 2019 r. 

 

na bieżąco 

 

 

przez cały rok szk. 

 

na bieżąco 

 

 

 

mgr L. Ledwoń, mgr J. Hatłas-

Czyżewska, dyrektor szkoły 

mgr C.Piwko 

wychowawca klasy VIII 

 

dyrektor szkoły 

 

wychowawcy klas,  

nauczyciel historii,  j. polskiego 

 

mgr  I Pilis, mgr C. Piwko 
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✔ lekcje jęz. polskiego, historii 

✔ konkursy (organizacja  Wiosennego Spotkania z Folklorem) 

✔ poszerzanie zasobów izby regionalnej i dbałość o jej eksponaty 

✔ organizowanie uroczystości integrujących społeczność szkolną i środowisko 

lokalne (np. Dzień Górnika,  Mikołaj, spotkanie świąteczne, Choinka 

Noworoczna, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Festyn rodzinny) 

✔ promocja placówki na stronie internetowej, tworzenie i aktualizacja strony 

maj 2020 r. 

 

na bieżąco 

 

wg kalendarza imprez 

 

 

 

przez cały rok szk. 
 

 

mgr A. Boruta, mgr A.Brodalka 

 

wszyscy nauczyciele 

 

mgr L. Lukaszczyk, wszyscy 

nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

CELE:                  
IV. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY  REALIZOWANY JEST ZGODNIE  Z JEGO ZAŁOŻENIAMI 

 

1. Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego 

 

na bieżąco wszyscy nauczyciele 

CELE:      

V.BAZA I WYPOSAŻENIE SZKOŁY SĄ BEZPIECZNE DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW 

 

1.Dokonanie przeglądu sprzętu i wyposażenia pod kątem BHP 

 

2.Realizacja nakazów Straży Pożarnej i SANEPID 

 

3.Badanie wypadkowości uczniów – realizacja wniosków 

 

4.Przeprowadzanie próbnej ewakuacji budynku 

 

na bieżąco 

 

przez cały rok szk. 

 

przez cały rok szkolny 

 

2 razy w roku-pierwszy w 

pierwszej połowie września 

pracownicy obsługi 

 

dyrektor szkoły,  

mgr Ł.Skrzyński 

 

dyrektor szkoły , mgr T. Bałdys 

CELE:        

VI.  UCZNIOWIE MAJĄ POCZUCIE WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 

 Wycieczki i lekcje plenerowe, udział w akcji „Sprzątanie świata” 

 

 Obchody Dnia Ziemi 

 

na bieżąco 

 

wg kalendarza  imprez  

 

na bieżąco 

wychowawcy klas, 

  

nauczyciele przyrody 

 

wychowawcy  i uczniowie klas I-III 
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 Pielęgnowanie zieleni w szkole i wokół niej: 

       klomby kwiatowe, uprawa warzyw  

 

 Segregacja śmieci – kolorowe kosze na terenie szkoły 

 

 Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, poznawanie tras 

rowerowych w najbliższej okolicy. 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

wg harmonogramu wycieczek 

nauczyciel  przyrody i uczniowie 

klas IV-VIII 

 

nauczyciele, uczniowie 

 

wychowawcy klas, nauczyciele WF 

CELE :          

VII.  UCZNIOWIE MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ EUROPEJSKIEGO OBYWATELSTWA 
 

1. Nawiązywanie kontaktów ze szkołami krajów europejskich 

 

2. Poznawanie tradycji i kultury krajów europejskich, wymiana doświadczeń, 

promowanie wartości małej ojczyzny i Polski 

 

3. Podniesienie świadomości historycznej dotyczącej państw europejskich 

 

4. Integracja europejska poprzez szkolne wymiany uczniów 

 

5. Rozwijanie wśród uczniów wartości obywatelskich.  

 

 

 

 

przez cały rok szk. 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor szkoły,  

wszyscy nauczyciele  

 

 

 


