
 

 

Organizacja pracy szkoły          

 załącznik nr 1 do uchwały nr    

z dnia 30.08.2021 r. 

 

 
 

PLAN PRACY SZKOŁY 
 na rok szkolny 2021-2022 

 
Wytycza główne kierunki pracy i stanowi podstawę do tworzenia innych planów  
i  programów. 

 
Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 
                                                                  Koncepcja pracy szkoły 
                                                       

I. Promocja szkoły      
Współpraca z rodzicami  Współudział rodziców w 

tworzeniu wewnątrzszkolnego 
prawa, wewnątrzszkolnych 
programów i planów /program 
wychowawczo 
profilaktyczny/ 

 Ustalenie form współpracy 
(udział rodziców w imprezach 
klasowych i szkolnych oraz 
spotkania rodziców z 
zespołami klasowymi 
nauczycieli) 

 Obieg informacji (spotkania z 
rodzicami, konsultacje, 
dziennik elektroniczny) 

 

Wrzesień oraz w 
miarę potrzeb 
 
 
 
 
Wrzesień/listopad 
 
 
 
 
 
wg harmonogramu 
 
 

Dyrektor, wychowawcy 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, zespoły 
klasowe 
 
 
 
 
Wszyscy nauczyciele 
 

Współpraca ze środowiskiem 
lokalnym 

 Imprezy kulturalne, 
rekreacyjno -sportowe 
organizowane przez powiat, 
miasto 

 Udział w powiatowych 

Cały rok szkolny 
wg możliwości i 
sytuacji 
epidemicznej 
 

Nauczyciele, dyrekcja, 
uczniowie i rodzice, 
 
 
przedstawiciele 



uroczystościach państwowych 11. listopada 
03. maja 

młodzieży i nauczycieli 
 

 Prowadzenie strony 
internetowej szkoły 
 
 

 
 Współdziałanie z 

prasą lokalną 
 
 
 
 

 Promocja szkoły – 
,,Jagiełki” 

 
 

 Umieszczanie bieżących 
informacji na szkolnej stronie 
internetowej 

 
 

 Bieżące przekazywanie 
informacji z wydarzeń 
szkolnych do lokalnej prasy 
 
 
 
Wg planu działań  

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny 

p.M.Pendel, 
nauczyciele j.polskiego 
we współpracy z całym 
gronem pedagogicznym 
 
p.M.Tusznio’ 
p. U.Zachara, 
p. R.Morawski 
wszyscy nauczyciele 
dyrekcja, 
 
zespół do spraw 
promocji 

II. Zasady nadzoru pedagogicznego 
 Sprawowanie 

nadzoru 
pedagogicznego 

 
 Obserwacje lekcji 

przedmiotowych i 
godzin 
wychowawczych 

 Aktualizacja rozkładów 
materiału 

 
 

 Aktualizowanie  na stronie 
internetowej kryteriów 
oceniania  
i wymagań edukacyjnych z 
poszczególnych 
przedmiotów 

 
 

 Poinformowanie uczniów  
i rodziców o kryteriach 
oceniania i wymaganiach z 
poszczególnych przedmiotów  
i zachowania 

 
 Kontrola realizacji rozkładów 

materiału oraz stosowania 
kryteriów oceniania 

Do 15 września 
 
 
 
Do 15 września 
 
 
 
 
 
 
 
Do końca września 
-na zebraniach 
 
 
 
 
Podczas 
obserwacji lub 
kontroli 
dokumentacji, 
cały rok szkolny 
zgodnie z 
harmonogramem 
obserwacji 
 
 

Wszyscy nauczyciele,  
 
 
 
Nauczycie 
przedmiotowi, 
przewodniczący zespołu 
przedmiotowego, 
nauczyciel informatyki –        
p M. Pendel 
 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów,  
 
 
 
 
Dyrektor, wicedyrektor 



III. Zarządzanie i organizacja 
 Realizacja 

programów własnych 
 Wdrożenie i ewaluacja 

programów własnych 
Wg regulaminu 
zatwierdzania 
szkolnego zestawu 
programów 
nauczania 

Rada pedagogiczna 
autorzy programów 
 

 Podział zadań i ich 
realizacja 

 
 
 
 
 
 
 

 Ocena pracy 
nauczycieli oraz 
ocena dorobku 
zawodowego 

 Przydział czynności stałych i 
dodatkowych oraz kontrola 
ich realizacji 

 Przydział wychowawstw, sal, 
i dyżurów i opiekunów stażu  

 Analiza dokumentacji, 
monitorowanie i obserwacje 

Sierpień – rada 
plenarna 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
Na wniosek 
dyrektora lub 
nauczyciela wg 
planu rozwoju 
 

dyrektor 

 Rozwój zawodowy 
nauczycieli 

 
 

 Plan doskonalenia 
zawodowego 
 
 
 

 Terminarz i tematyka 
konferencji rady 
pedagogicznej 

 Udział w szkoleniach,  
kursach i podejmowanie 
studiów 

 
 WDN – wymiana 

doświadczeń edukacyjnych w 
ramach zespołów 
przedmiotowych 

 
 Udział w konferencjach 

szkoleniowych rady 
pedagogicznej wg 
harmonogramu stanowiącego 
załącznik do  planu nadzoru 
pedagogicznego. 

 
 

 Stwarzanie warunków do 
uzyskiwania kolejnych stopni 
awansu 

Cały rok szkolny 
 
 
 
Wg planu WDN 
 
 
 
 
Wg planu 
konferencji 
 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny 

Lider WDN 
dyrektor 
 
 
Lider WDN 
 
 
 
 
Wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrekcja 
Lider WDN 

 Kalendarz imprez 
szkolnych 

 Wg ustalonego 
harmonogramu stanowiącego 
załącznik  do planu nadzoru 
pedagogicznego 
 
 

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 

Dyrekcja,  samorząd 
szkolny, opiekun 
samorządu, pedagog 
szkolny, wszyscy 
nauczyciele 
 



 DFN październik 
 
 

p. R. Bigoś,  
wszyscy nauczyciele 

 Warunki działalności 
szkoły 

 Kontrola obiektów pod 
względem bezpieczeństwa  
i higieny pracy 
 

 Stałe wzbogacanie bazy 
szkoły 

 
 Udział w projektach:  

          Aktywna tablica,  
          Termomodernizacja budynku 
szkolnego 

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
2021 – 2023 
2022 - 2026 

Dyrekcja, p. kadrowa, 
Pracownik bhp 

 Zdrowie, higiena  
i bezpieczeństwo  
w szkole 

 Tworzenie programu 
wychowawco 
profilaktycznego 

 Realizacja programu:  
           wychowawczo –   
profilaktycznego, 

 Zapewnienie bezpieczeństwa 
podczas zajęć szkolnych,  

 Dyżury  nauczycieli 
 Kontrola monitoringu 

wizyjnego, jego modernizacja 
w ramach możliwości 
finansowych szkoły 

 Realizacja działań 
ekologicznych 
 

wrzesień 
 
 
Cały rok szkolny 

Pedagog, nauczyciele, 
rodzice 
 
Dyrekcja, pedagog, 
wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
 
Dyrektor 
 
 
Powołany zespół we 
współpracy z 
wszystkimi 
nauczycielami 

IV. W zakresie kształcenia 
 Unowocześnianie  

 i wzbogacanie oferty 
dydaktycznej 

 Wykorzystanie pracowni 
komputerowej 
 i programów 
multimedialnych na różnych 
przedmiotach 

 

Cały rok szkolny Dyrekcja, nauczyciele 

 Analiza osiągnięć 
uczniów 

 Diagnoza umiejętności 
uczniów  w klasach  
I – III, 

 
 Podsumowanie udziału 

uczniów w konkursach 
 i zawodach na różnych 
szczeblach 

Wg załącznika  do 
planu nadzoru 
pedagogicznego 
 
luty - sierpień 
 
 
 

Zespoły przedmiotowe 
 
Dyrektor, wicedyrektor 
 
Nauczyciele 
przedmiotowi, 
 
 



 
 przeprowadzenie próbnych 

matur  
 
 

 Badanie wyników  egzaminu 
maturalnego,  analiza  
i wykorzystanie wniosków w 
dalszej pracy, 
 

 Badania edukacyjne i 
jakościowe pracy szkoły.  

 
I etap – 
październik 
II etap - kwiecień 
 
 
 
 
 
 
Wg potrzeb 

 
zespoły przedmiotowe 
 
 
 
powołany zespół do 
spraw  
 
 
 
dyrektor, lider WDN, 
powołane zespoły, 
nauczyciele 

 Kształtowanie 
umiejętności 
kluczowych uczniów: 
edukacja 
obywatelska, 
patriotyczna, 
ekologiczna, 
regionalna, 
europejska, 
prozdrowotna 

 Rozwijanie samorządności 
uczniowskiej 

Cały rok szkolny  
 
 

Opiekun SU, 
wychowawcy, 
nauczyciele 

 W ramach godzin 
wychowawczych i innych 
lekcji 

Cały rok szkolny Wychowawcy, 
nauczyciele przedmiotu 

 Na apelach i innych 
uroczystościach szkolnych 

Wg planu imprez 
szkolnych i apeli 

Wychowawcy, SU 

 Na wycieczkach i rajdach Wg planu 
wycieczek 

wychowawcy 

 Ślubowanie klas pierwszych  
i przyrzeczenie klas trzecich 

Wrzesień, 
kwiecień 

Wychowawcy klas 
pierwszych i trzecich, 
SU, nauczyciele wg 
przydziału. 

 Dostosowanie 
wymagań  nauczania 
do możliwości 
intelektualnych 
dziecka oraz praca z 
uczniem  
o specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

 Diagnozowanie trudności w 
nauce przez wywiad, 
obserwacje 

 Indywidualizacja procesu 
nauczania (na podstawie 
opinii) 

 Konsultacje indywidualne 
 Pomoc koleżeńska 
 Współpraca z poradnią PPP 
 organizacja pomocy 

psychologiczno - 
pedagogicznej, powołanie 
zespołów, prowadzenie dok. 

Wrzesień 
 
 
 
Wrzesień 
 
Cały rok 
 
Cały rok 
 
Cały rok 

 Wychowawcy,  
pedagog, 
wicedyrektor, 
 
Wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
Pedagog szkolny, 
wychowawca,  



 Stwarzanie 
warunków dla 
rozwoju jednostek 
uzdolnionych 

 Prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych celem 
przygotowania do udziału w 
konkursach, zawodach 

i egzaminów zewnętrznych, 

Cały rok Wszyscy nauczyciele, 
dyrektor 

 Uczestnictwo w 
kulturze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wdrażanie do 
poszukiwań  
i zdobywania wiedzy 
oraz umiejętności 

 Zachęcanie do udziału w 
konkursach na różnych 
szczeblach 

 Udział w imprezach 
kulturalnych organizowanych 
przez ZOK i inne organizacje, 

 Wyjazdy do kina, teatru, na 
wystawy 

 Udział w przedstawieniach na 
terenie szkoły 

 Organizowanie konkursów 
oraz wystaw twórczości 
naszych uczniów. 
 
 

 Na lekcjach, w bibliotece 
(wskazywanie różnych źródeł 
informacji) 

 Na zajęciach pozalekcyjnych 
celem poszerzenia 
zainteresowań ucznia 

 Na zajęciach dodatkowych 

Na bieżąco w 
miarę potrzeb 
i możliwości 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
Cały rok 
 

Wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele, nauczyciel 
biblioteki 
 
Opiekunowie kół 
zainteresowań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. W zakresie wychowania i opieki. Stworzenie przyjaznej i bezpiecznej szkoły, pełnej wzajemnego zaufania  
 i szacunku dla innych. 

 Stworzenie 
bezpiecznych 
warunków do nauki i 
pracy 

 Przegląd obiektu pod 
względem bezpieczeństwa 

Lipiec- sierpień   Kierownik 
gospodarczy 

 Realizacja programu 
wychowawczo - 
profilaktycznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przypomnienie praw 
dziecka oraz kontrola 
respektowania tego 
prawa w szkole 

 Realizacja zadań 
wychowawczych  
i profilaktycznych (pogadanki 
na godz. wych., spotkania  

z zaproszonymi specjalistami. 
 Opracowanie planów pracy 

wychowawcy, tematyki godzin 
wychowawczych oraz ich 
realizacja 

 Kontrola obowiązku nauki, 
frekwencji 

 Jednolite i konsekwentne 
działania w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych 

 Pogadanki na godz. 
wychowawczej. 

 

Cały rok 
 
 
 
 
do 15 września 
 
 
 
Cały rok 
 
 
Cały rok 
 
 
Cały rok 
 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiekun Rzecznika 
praw ucznia, 
nauczyciele 

 Propagowanie 
higienicznego trybu 
życia 

 Na lekcjach wychowawczych 
 Na wychowaniu do życia w 

rodzinie, 
 na zajęciach w-f 

Cały rok Wychowawcy, 
nauczyciele, 
pielęgniarka, 

 Wychowanie 
komunikacyjne 

 Bezpieczne poruszanie się po 
drodze,  

GDW Wychowawcy, 
nauczyciele, 

 Zagospodarowanie 
uczniom czasu 
wolnego 

 Prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych 

 Wycieczki klasowe, rajdy, 
wyjazdy do teatru 

 Wolontariat  

Cały rok 
 
 
 
Cały rok 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 



 Rozpoznawanie i 
udzielanie wszelkiej 
pomocy 
potrzebującym 
uczniom 

 Dodatkowe zajęcia,  
 pogadanki, 
 indywidualna praca, 

W miarę potrzeb 
przez cały rok 

Wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, 

 Współdziałanie 
szkoły  

i rodziny 

 Wybory nowego Zarządu 
Rady Rodziców i ustalenie 
wspólnego planu pracy 
wychowawczej, 

 Konsultacje z rodzicami 
 Informowanie rodziców o 

wynikach w nauce  
i zachowaniu oraz 
aktywizowanie rodziców do 
współorganizowania imprez 
klasowych i szkolnych 

 Stały kontakt z rodzicami 
uczniów sprawiających 
problemy wychowawcze 

Wrzesień 
 
 
 
 
Wg harmonogramu, 
na bieżąco 
 
 
 
 
Cały rok szkolny, na 
bieżąco 

Dyrekcja,  
 
 
 
 
pedagog, 
wychowawcy, 
nauczyciele, 

Wyposażenie  Doposażanie klas w pomoce 
dydaktyczne 

 Wzbogacenie księgozbioru 
biblioteki 

Na bieżąco w miarę 
potrzeb  
i możliwości 
finansowych 

Dyrekcja, 
kierownik 
gospodarczy, 

Remonty, prace bieżące  Prace bieżące i zabezpieczenie 
bieżących potrzeb 

 Realizacja projektów 

 W miarę możliwości 
finansowych cały rok 
szkolny 

Dyrekcja,  
kierownik 
gospodarczy, 

                                                  
    Plan Pracy Szkoły na rok 2021/22 został przedstawiony  
    i zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2021 r. 
 
 
 

Podstawa prawna: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ  z dnia 7.10.2009 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (ze zm.). 

 


