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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 

Szkoła Podstawowa nr 3 

Plan pracy szkoły na rok 2021/22 

 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

 

a) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. 

b) Plan nadzoru pedagogicznego Kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022. 

c) Plan pracy Szkoły Podstawowej. 

d) Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 

2020/2021. 

 

CELE PRIORYTETOWE: 
 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-profilaktycznego.  

 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.  

 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i 

przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.  

 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w 

celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły 

oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi 

i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne.  

 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w 

edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.  

 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności 

za środowisko naturalne.  
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OBSZAR: KSZTAŁCENIE 

 

działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich 

uczniów 

 

 

CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

Wdrażanie nowej 

podstawy 

programowej  

Prawidłowa realizacja nowej 

podstawy programowej zgodnie z 

założeniami- dzieci nabywają 

umiejętności i wiadomości zawarte 

w podstawie programowej 

 

udział nauczycieli w szkoleniach 

dotyczących wdrażania nowej 

podstawy programowej 

nauczyciele stale 

 

 

Wykorzystywanie 

wyników 

sprawdzianów, testów, 

diagnozy oraz 

wyników klasyfikacji i 

promocji w celu 

podnoszenia jakości 

pracy szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

Systematyczne przeprowadzanie 

analiz wyników kształcenia 

uczniów poprzez: 

a) przeprowadzanie diagnozy 

wstępnej  

b) przeprowadzanie analiz 

porównawczych testów w 

klasach IV, V i VI ,VII ,VIII 

c) oraz testów kompetencji 

uczniów klas  III z ocenami 

rocznymi lub śródrocznymi 

uczniów i ocenami opisowymi, 

d) ewaluacja wyników konkursów 

przedmiotowych oraz 

integrujących wiedzę uczniów 

d) formułowanie wniosków 

do dalszej   

     pracy ze szczególnym 

uwzględnieniem   

     konieczności rozwijania 

kompetencji    

     matematycznych, 

przyrodniczych i  

     informatycznych 

e) Comiesięczne przeprowadzanie 

egzaminów próbnych dla klasy 

VIII. Mobilizowanie uczniów do 

uczestnictwa 
 

nauczyciele stale 

 

 

 

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych 

w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.  
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Kształcenie 

rozwijające 

samodzielność, 

kreatywność i 

innowacyjność 

uczniów.  

 

 

 

kształcenie u uczniów 

kompetencji 

kluczowych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

kompetencji 

matematycznych 

 

 

Wspieranie potencjału 

rozwojowego uczniów 

i stwarzanie 

warunków do ich 

aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu  

szkoły  w środowisku 

społecznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszukiwanie i wdrażanie nowych, 

innowacyjnych metod pracy, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

metod aktywnych, metody 

oceniania kształtującego, metod 

opartych na nauczaniu przez 

doświadczenie. Rozwijające  

samodzielność, kreatywność i 

innowacyjność 

 

Wzbogacenie bazy dydaktycznej w 

zakresie 

umożliwiającym stosowanie 

nowatorskich metod nauczania 

sprzyjających rozwojowi 

kompetencji kluczowych oraz 

rozwojowi samodzielności, 

kreatywności i innowacyjności 

 

Upowszechnianie stosowania 

nowoczesnych technologii na 

lekcjach. 

 

Planowanie wycieczek i 

przedsięwzięć, projektów  

wspierających realizację treści 

programowych ze szczególnym 

uwzględnieniem kształtowania 

kompetencji kluczowych oraz 

kształtowania samodzielności, 

kreatywności i innowacyjności 

 

Indywidualizacja pracy na lekcjach. 

 

Aktywna działalność SU 

- zachęcanie  członków SU do 

podejmowania działań na rzecz 

szkoły; 

- Rozbudzenie w młodzieży ich 

kreatywności, zainspirowanie do 

wychodzenia z własnymi 

inicjatywami, propozycjami i 

pomysłami; 

-Wzmocnienie samodzielności, 

samodyscypliny i 

odpowiedzialności młodzieży, aby 

poprawić efektywność pracy na 

rzecz szkoły. 

 

 

 

Zapewnienie wszystkim uczniom o 

nauczyciele stale 
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program doradztwa 

zawodowego  

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych odpowiedniego 

wsparcia. 

 

Opracowanie atrakcyjnych ofert 

zajęć pozalekcyjnych 

uwzględniających potrzeby 

uczniów i oczekiwania rodziców- 

rozwijanie zainteresowań uczniów 

 

uświadamianie uczniom 

konieczności opanowania 

niezbędnych umiejętności dla 

osiągania korzyści indywidualnych, 

gospodarczych i społecznych; 

 

inwestowanie w kształcenie, 

szkolenie oraz szkolenie zawodowe 

na rzecz zdobywania umiejętności i 

uczenia się przez całe życie; 

 

zapewnienie równego dostępu do 

informacji o popycie i podaży na 

umiejętności, doradztwa 

zawodowego oraz ofert 

szkoleniowych związanych z 

kształtowaniem i rozwojem 

umiejętności; 

 

nawiązanie współpracy między 

nauczycielami różnych 

przedmiotów – wdrażanie i 

upowszechnianie nauczania z 

zachowaniem korelacji 

międzyprzedmiotowej /np. z 

wykorzystaniem metody projektu/ 

 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 

Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.  

 

Podniesienie jakości 

pracy szkoły w 

zakresie  

informatyzacji 

procesu edukacyjnego 

 

 

 

 

 

Doskonalenie umiejętności 

korzystania z informacji poprzez 

Internet 

Doskonalenie umiejętności 

uczniów i nauczycieli pracy z 

komputerem.  

 

Wykorzystanie w procesach 

edukacyjnych narzędzi i zasobów 

nauczyciele 

dyrektor 

stale  
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Bezpieczeństwo w 

internecie 

cyfrowych oraz metod kształcenia 

na odległość 

 

Wykorzystanie komputerów i 

programów komputerowych w 

formach i metodach pracy na lekcji 

i w czasie zajęć pozalekcyjnych 

 

Upowszechnianie stosowania 

multimediów i narzędzi TIK na 

wszystkich lekcjach.  

 

Odpowiedzialne korzystanie z 

mediów społecznościowych, 

Internetu- bezpieczeństwo w sieci 

 

Udział uczniów w warsztatach i 

lekcjach tematycznych 

 

Sukcesywne doposażanie szkoły w 

sprzęt komputerowy i multimedia 

wraz z 

oprogramowaniem edukacyjnym. 

 

Określenie potrzeb nauczycieli oraz 

organizowanie szkoleń w zakresie 

podnoszenia poziomu wiedzy i 

umiejętności 

niezbędnych do efektywnego 

wykorzystania nowoczesnych 

technologii informatycznych na co 

dzień 

 

Wprowadzenie dziennika 

elektronicznego 

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej 

pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa 

 

CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

Objecie pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną uczniów  

z problemami zgodnie 

z obowiązującymi 

przepisami 

Analiza przyczyn niepowodzeń 

szkolnych i podjęcie działań w celu 

ich złagodzenia: 

analiza środowiska rodzinnego 

ucznia, kierowanie uczniów na 

badania do PPP oraz specjalistów,  

kwalifikowanie na zajęcia 

Nauczyciele 

specjaliści 

pedagog 

psycholog 

stale  
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wspomagające rozwój, 

organizowanie pomocy 

koleżeńskiej, zacieśnienie 

współpracy z rodzicami,  

pomoc przy odrabianiu prac 

domowych 

 

Zapoznanie  nauczycieli uczących z 

opiniami PPP . Zebrania zespołów 

opracowujących IPET i WOPFU. 

 

Dla dzieci  z orzeczeniami i 

opiniami  należy kontynuować  

działania mające na celu 

pokonywanie trudności oraz 

usprawnianie zaburzonych funkcji  

poprzez dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

 Organizacja 

specjalistycznych zajęć dla 

uczniów na podstawie IPET 

 pomoc psychologiczno-

pedagogiczna dla uczniów z 

opiniami oraz bez opinii, ale 

potrzebujących wsparcia 

 mobilizowanie uczniów 

słabych do uczestnictwa w 

zajęciach wyrównawczych 

 

Dla uczniów zdolnych organizować 

rozwijające zajęcia pozalekcyjne 

umożliwiające rozwój ich 

zdolności, rozwijanie kreatywności, 

samodzielności i innowacyjności 

 

Ukierunkowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na 

podniesienie kompetencji w 

zakresie edukacji i rewalidacji 

dzieci z zespołem Aspergera, 

autyzmem i innymi zaburzeniami 

 

Informowanie  rodziców na temat 

symptomów dysfunkcji 

rozwojowych dziecka oraz 

możliwych form pomocy. 

 

Udział w projekcie unijnym „ 

Lepszy start” - prowadzenie zajęć 

logopeda 

dyrektor 

nauczyciele 
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wyrównujących braki i 

rozwijających uzdolnienia 

 

 

 

 

OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

 

CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

 

Przygotowanie szkoły 

do nowego roku 

2021/2022  

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie 

uroczystości 

rozpoczęcia roku 

szkolnego  

2021/2022  

 

Współpraca z 

organem 

prowadzącym, 

nadzoru 

pedagogicznego, 

związkami 

zawodowymi  

 

 

 

 

 

 rozdzielanie zadań 

zgodnie z 

kompetencjami 

pracowników 

 

 

 

 

Sprawne 

funkcjonowanie 

wewnętrznego 

nadzoru 

pedagogicznego 

 

Podnoszenie jakości 

- zapoznanie z wytycznymi 

ministra edukacji, ministra zdrowia 

i GIS 

- zapoznanie z nowymi aktami 

prawnymi oraz zmianami w 

przepisach prawa 

- modyfikacja   procedur, 

regulaminów, 

 

- ustalenie terminu, przebiegu i 

zadań,  

 

 

 

 

- organy zwierzchnie 

współuczestniczą w życiu szkoły  

- uzgadnianie działań dotyczące 

funkcjonowania szkoły  

- konsultowanie działań 

programowych, 

- korzystanie ze wsparcia i 

doradztwa  

- konsultowanie spraw 

pracowniczych ze 

związkami 

 

- zapewnienie wykonawcom zadań 

swobodę działania  

- dla realizacji projektów i 

przedsięwzięć pozyskiwanie  

środków finansowych i rzeczowych 

- doposażanie się i modernizacja 

szkoły  

 

kierowanie placówką poprzez 

zasady i procedury kontroli 

zarządczej, monitorowanie działań 

 

 

 

Kontynuowanie prowadzenia 

Pracownicy 

szkoły 

nauczyciele 

dyrektor 

 

dyrektor 

 

 

dyrektor 

 

 

 

 

 

dyrektor 

 

 

 

dyrektor 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

rada rodziców, 

 

30.08.21 

 

 

 

 

 

30.08.21 

 

 

 

 

 

stale 

 

 

 

 

 

 

 

 

stale 

 

 

 

 

 

 

stale wg 

harmonog

ramu 

 

 

stale 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.21 
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pracy szkoły- 

ewaluacja wew. 

Obszar : Wymaganie 6 

– „Procesy edukacyjne 

są zorganizowane w 

sposób sprzyjający 

uczeniu się.”- realiz. 

Rekomendacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angażowanie się rady 

rodziców w 

planowanie pracy 

szkoły 

zajęć dodatkowych zgodnie z 

potrzebami uczniów. 

Mobilizowanie uczniów do 

systematycznej pracy i nauki. 

.Położenie nacisku na dobór 

metod i  form nauczania, 

wymagających od uczniów 

samodzielnego myślenia i 

formułowania wniosków. 

Wypracowanie formy 

skuteczniejszej komunikacji 

między szkołą, a rodzicami. 

Stworzenie możliwości 

odnoszenia sukcesów i 

zadowolenia z siebie w różnych 

sferach  działalność uczniów 

(konkursy, występy, sukcesy 

dydaktyczne itp.). 

uchwała programu wychowawczo- 

profilaktycznego 

uwzględnianie opinii rodziców w 

zarządzaniu placówką 

dyrektor  

stale 

 

OBSZAR : WYCHOWANIE I OPIEKA 

 

 

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

 

 

CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

 organizacja zajęć 

edukacyjnych 

wychowanie do życia 

w rodzinie w oparciu o 

przepisy prawa 

 

realizacja zadań 

programu 

wychowawczo-

profilaktycznego, 

 

systematyczna 

Realizacja zajęć w klasach IV-VIII, 

szczegółowe cele, zadania i 

sposoby realizacji zawarte 

programie  nauczania „ Wędrując 

ku dorosłości” Teresy Król 

 

szczegółowe cele, zadania i formy 

realizacji zawarte w programie 

wychowawczo - profilaktycznym  

 

 

- współpraca  na poziomie klasy i 

Nauczyciel wdż 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

Pedagog, 

psycholog  

II 

półrocze 

 

 

 

 

 

stale 
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współpraca z 

rodzicami 

 

 

 

 

 

podejmowanie działań 

promujących rodzinę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

współpraca 

wychowawców klas z 

pedagogiem, 

psychologiem i 

instytucjami 

zewnętrznymi 

wspomagającymi 

rodzinę 

 

 

warsztaty dla 

rodziców, uczniów i 

nauczycieli 

wychowawców 

 

szkoły, - włączanie w realizację 

zadań planu pracy wychowawcy 

klasowego, w podejmowanie 

decyzji, 

- zbieranie i uwzględnianie opinii i 

propozycji rodziców 

 

- udział w imprezach : Piknik 

Szkolny, Dzień Matki, Dzień Ojca, 

Dzień Babci i Dziadka  

- realizacja projektów: „Zawody i 

pasje moich rodziców” 

- udział w konkursach 

tematycznych 

-  projekty realizowane wspólnie z 

rodzicami 

 

 

- pomoc , wymiana doświadczeń i 

informacji na temat 

funkcjonowania rodziny 

- współpraca i wsparcie ze strony 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej Cieszynie, poradni 

psychologicznej dla dzieci i 

młodzieży w Wiśle,  MOPS, policji, 

sądu, kuratora 

 

- kształtowanie umiejętności 

wychowawczych, 

-  rozpoznawanie zagrożeń, 

- wsparcie w sytuacjach trudnych i 

kryzysowych, 

 -sposoby wzmacniania odporności 

psychicznej dzieci 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

dyrektor, 

wychowawcy, 

pedagog 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

pedagog 

wychowawcy 

psycholog 

 

 

 

 

 

 

pedagog 

psycholog 

stale 

 

 

 

stale 

 

 

 

stale 

 

 

 

 

 

 

 

 

stale 

  

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

 

CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

 zwrócenie uwagi na 

wartości: prawdę, 

dobro, piękno w 

treściach podstawy 

programowej 

 

kształtowanie 

właściwych postaw – 

szlachetności, 

zaangażowania 

realizacja wybranych treści 

programowych  na poszczególnych 

przedmiotach 

 

 

 

- szczegółowe cele, zadania i formy 

realizacji zawarte w programie 

wychowawczo - profilaktycznym i 

planach wychowawców 

Nauczyciele 

 

 

 

pedagog, 

wychowawcy, 

psycholog 

Stale 

 

 

 

 

 

 

stale 
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społecznego, dbałości o 

zdrowie  

 

 

 udział w projektach 

promujących zdrowie  

 

 

 

 

 

współpraca z 

instytucjami 

zewnętrznymi  

- planowanie działań w ramach 

organizacji pracy samorządu 

uczniowskiego, wolontariatu 

 

- Udział w projektach „ Trzymaj 

formę”, „ Trzy koła”, Szklanka 

mleka”, „Owoce w szkole” 

- prowadzenie innowacji 

pedagogicznych promujący zdrowy 

styl życia 

 

- współpraca z MOPSEM (wspólne 

działania z seniorami) 

- współpraca z biblioteką miejską 

- współpraca z instytucjami kultury 

- współpraca z klubami i 

stowarzyszeniami sportowymi 

 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

 

 

stale 

 

 

 

 

 

stale 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania 

polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

 

CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

kształcenie 

historyczne, w tym 

edukacja regionalna 

 

korelacja treści 

programowych 

dotyczących 

dziedzictwa 

kulturowego, 

 

zaplanowana  

organizacja wycieczek 

przedmiotowych 

 

 

 

organizacja 

konkursów,  

projektów  

 

zaplanowanie i 

realizacja działań 

kształtujących 

- Realizacja podstawy programowej 

z historii 

- prowadzenie przedmiotu edukacja 

regionalna od klasy I 

 

- realizacja odpowiednich treści 

programowych na poszczególnych 

przedmiotach 

 

 

 

- do miejsc pamięci narodowej na 

terenie Wisły i okolic 

- do miejsc i instytucji kultury 

- wycieczka do Oświęcimia  klasy 

7-8 

 

- konkursy/projekty dotyczące 

wiedzy historycznej, wiedzy  

o regionie 

 

- uroczystości szkole” 11 listopad-

Dzień odzyskania niepodległości, 3 

maja uchwalenie Konstytucji 

- udział uczniów w uroczystościach 

lokalnych pod pomnikiem 

Nauczyciel 

przedmiotu 

 

Nauczyciel 

przedmiotu 

 

 

Nauczyciel 

przedmiotu 

wychowawcy 

 

Nauczyciel 

przedmiotu 

 

Nauczyciel 

przedmiotu 

 

 

Stale 

 

 

 

stale 

 

 

 

 

 

 

stale 

 

 

 

 

 

stale 

 

 

 

stale 
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postawy patriotyczne- 

uroczystości szkolne, 

lokalne.  

 

realizacja projektu 

„Poznaj Polskę” 

 

 

- działające kółko historyczne 

 

 

 

- organizacja wycieczek 

tematycznych 

 

 

 

Nauczyciel 

przedmiotu 

 

 

 

 

 

stale 

 

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

 

CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

Wzmocnienie edukacji 

ekologicznej w 

szkołach. Rozwijanie 

postawy 

odpowiedzialności za 

środowisko naturalne 

 

 

- szczegółowe cele, zadania i formy 

realizacji zawarte w programie 

wychowawczo – profilaktycznym i 

planach wychowawców klas 

- tworzenie projektów i programów 

innowacyjnych dotyczących 

ekologii  

- udział uczniów w konkursach 

tematycznych 

- nawiązanie współpracy z 

instytucjami realizującymi zadania 

z obszaru edukacji ekologicznej- 

Nadleśnictwo Wisła,  

 

 

 

 

 

 

Pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

zespół 

zadaniowy 

 

zespół 

zadaniowy 

Stale 

 

 

 

stale 

 

 

 

stale 

 

 

OBSZAR : WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 

Zacieśnienie współpracy z rodzicami- udoskonalenie przepływu informacji nauczyciel-rodzic-

uczeń 

 

CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

Zacieśnienie 

współpracy z 

rodzicami w zakresie 

pracy opiekuńczo-

wychowawczej oraz 

usprawnienia 

przekazywania przez 

szkolę informacji   

 

 

 

 

Stały kontakt z rodzicami w celu 

sprawnego przepływu informacji i 

zaleceń dotyczących uczniów: 

 mobilizowanie uczniów 

słabych do uczestnictwa w 

zajęciach wyrównawczych 

 pomoc w rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych ( ustalenie 

wspólnego frontu działań) -

systemu nagradzania i 

wyciągania konsekwencji 

Pedagoga 

psycholog 

nauczyciele 

stale  
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niewłaściwego zachowania. 

 pomoc w aktywizowaniu 

uczniów do nauki 

 Organizowanie spotkania z 

psychologiem i pedagogiem 

dla rodziców. 

 poprawienie zakresu i 

sposobu przekazywania  

informacji  nt. zasad 

oceniania, postępów w 

nauce, przyczyn trudności w 

nauce. 

 zachęcanie rodziców do 

brania udziału w 

wywiadówkach, na których 

podejmowane są 

zagadnienia dotyczące 

zasad oceniania i postępów 

w nauce uczniów. 

 Zachęcanie rodziców do 

aktywnego udziału w życiu 

szkoły ( imprezy klasowe i 

szkolne) 

 przypominanie rodzicom o 

możliwości konsultacji z 

nauczycielami 

przedmiotów. 

 Promowanie wśród 

rodziców strony 

internetowej, jednocześnie 

dbając o wysoki poziom i 

merytoryczny poziom 

zamieszczanych 

informacji 

 Uświadomienie rodzicom 

konieczności 

przestrzegania zasad i 

procedur związanych z 

pandemią covid – 19 

 Doskonalenie umiejętności 

rodziców pracy z 

komputerem - 

wykorzystanie w 

procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów 

cyfrowych jako źródła 

informacji podczas  

kształcenia na odległość 

 Wsparcie rodziców w 

rozwiązywaniu 

problemów wynikających 

z negatywnego wpływu 
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nauczania zdalnego na 

dzieci. Kierowanie do 

odpowiednich instytucji, 

umieszczanie artykułów 

na stronie internetowej, 

rozmowy indywidualne z 

psychologiem i 

pedagogiem 

 

Promocja szkoły 

 

CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI Odpowiedzialni Terminy Uwagi 

-  zyskanie zaufania, 

sympatii, 

wiarygodności i 

przychylności 

środowiska, 

- budowanie 

wizerunku szkoły 

zewnętrznego i 

dydaktyczno -

wychowawczego 

- kształtowanie dobrej 

opinii o niej w 

środowisku.  

 

-Prowadzenie strony internetowej  

szkoły, zamieszczanie na stronie  

informacji z życia szkoły  

-Udział w imprezach  

środowiskowych  

-Kontakty z mediami:  

przekazywanie materiałów,  

zapraszanie na wydarzenia  

szkoły 

-Organizacja uroczystości  

i imprez szkolnych  

-Udział w konkursach, turniejach,  

olimpiadach, zawodach  

międzyszkolnych, gminnych,  

powiatowych, wojewódzkich  

i innych  

-Promocja szkoły na portalach  

społecznościowych 

-Organizacja spotkań ze znanymi  

absolwentami szkoły 

-Przygotowanie i prezentowanie  

osiągnięć i potencjału szkoły  

w środowisku: umiejętności,  

możliwości, dorobku  

sportowego, artystycznego  

uczniów w postaci wystaw prac  

podczas uroczystości  

organizowanych dla środowiska  

lokalnego, występów  

artystycznych uczniów podczas  

obchodów uroczystości  

wpisanych w tradycję szkoły  

-Eksponowanie dyplomów,  

pucharów i innych nagród  

potwierdzających osiągnięcia  

uczniów w konkursach  

przedmiotowych i artystycznych  

w gablotach na korytarzach  

szkolnych 

-Prowadzenie kroniki szkolnej  

Nauczyciel 

informatyki 

 

nauczyciele 

 

nauczyciel j.pol. 

 

 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

nauczyciel 

informatyki 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel 

zerówki 
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