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PLAN PRACY SZKOŁY 2018/19 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha w Inowrocławiu 

Cel planu: Dbałość o wszechstronny rozwój uczniów, podnoszenie jakości i skuteczności pracy szkoły. 

 

 

DYDAKTYKA 
 

Zadania Realizacja Odpowiedzialni Termin 

 

I. 

Podnoszenie 

jakości 

kształcenia. 

1. Realizacja podstawy programowej w gimnazjum i nowej podstawy 

programowej szkoły podstawowej; 

2. Realizacja Programu poprawy efektów kształcenia;  

3. Respektowanie zaleceń PPP, dostosowanie wymagań do indywidualnych 

potrzeb i możliwości uczniów, stosowanie spójnych kryteriów oceniania  

uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; 

4. Podejmowanie działań wspierających proces nauczania i uczenia się; 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

II. 

Pomiar wyników 

nauczania. 

1. Diagnozowanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów:   

➢ Systematyczne sprawdzanie efektów kształcenia w oparciu o Przedmiotowe 

Zasady Oceniania; 

wszyscy nauczyciele cały rok 

 

➢ Wstępny test kompetencji w klasach  IV i VII szkoły podstawowej 

diagnozujący poziom wiedzy i umiejętności z poszczególnych 

przedmiotów; 

➢ Lekkoatletyczny test wejścia dla uczniów nowych klas szkoły 

podstawowej; 

nauczyciele uczący 

 

 

L. Honkowicz 

IX 2018 

 

 

IX 2018/V 2019 

➢ Badanie wyników edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów na koniec 

roku szkolnego; 

nauczyciele uczący V 2019, z j. ang. 

co 3 miesiące; 

➢ Przeprowadzenie próbnego egzaminu  dla kl. III gimnazjum i VIII  szkoły 

podstawowej. 

dyrektor, zespoły nadzorujące; I sem. 2019 

➢ Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego –kl. III Gim. i kl. 

VIII SP zgodnie z procedurami OKE; 

dyrektor, zespoły nadzorujące; IV 2019 

2. Organizacja pracy zespołów przedmiotowych; zespoły nauczycieli cały rok 
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Działania wspierające proces nauczania i uczenia się 

/urozmaicenie form i metod pracy/ 
 

III. 

Rozwijanie 

indywidualnych 

zainteresowań 

 i uzdolnień 

uczniów 

Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych: 

1. Szkolny konkurs  „ Potrafię czytać w języku obcym”; nauczyciele języków obcych V 2019 

2. Szkolny konkurs na Walentynkową kartkę w języku obcym; nauczyciele języka angielskiego III 2019 

3. Szkolny Konkurs- SUPER KLASA A. Augustynowicz cały rok 

4. Szkolne konkursy biblioteczne. biblioteka zgodnie z 

harmonogramem 

5. Międzyszkolny konkurs Piosenki „American English Festival” J. Waszak-Krobska V 2019 

6. Międzyszkolny Konkurs matematyczno-przyrodniczy dla uczniów kl. VI 

SP; 

zespół przyrodniczy, zespół 

matematyczny 

XII 2018 

7. Inne konkursy wynikające z bieżących potrzeb szkoły; wszyscy nauczyciel cały rok 

             Edukacja wczesnoszkolna:   

8. Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas I i II „Liściaki” wychowawcy kl. II J. Kozłowska- 

Długokęcka 

X 2018 

9. Szkolny konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna” dla uczniów kl. I II wychowawcy kl. I X 2018 

10. Międzyszkolny konkurs plastyczny „Magia Świąt” dla przedszkolaków 

z grup „0” i uczniów kl. I; 

wychowawcy kl. II, J. Kozłowska- 

Długokęcka 

XII 2018 

11. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek; wychowawcy kl. I XII 2018 

12. Konkurs plastyczny dla przedszkoli (dzieci z grup zerowych) „Powstanie 

wielkopolskie 1918-1919 w dziecięcej wyobraźni” 

wychowawcy kl. II II/III 2019 

13. Konkurs piosenki dziecięcej dla uczniów kl. I i II wychowawcy kl. I, II,   

J. Kozłowska- Długokęcka 

I 2019 

14. Szkolny konkurs recytatorski „Wierszobranie” dla uczniów kl. I i II wychowawcy kl.II, J. Kozłowska- 

Długokęcka 

II 2018 

15. Międzyszkolny konkurs recytatorski „Wierszobranie” dla kl. I-III wychowawcy kl.II, J. Kozłowska- 

Długokęcka 

IV 2019 

16. Konkurs pięknego czytania dla kl. II wychowawcy kl. II,  IV 2018 

17. Konkurs ortograficzny dla kl. II wychowawcy kl. II, V 2018 

             Inne konkursy wynikające z potrzeb i organizacji szkoły; 

 

 

wszyscy nauczyciele zgodnie  

z potrzebami 
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Popularyzacja konkursów pozaszkolnych:              

1. XII Archidiecezjalny Konkurs Biblijny dla młodzieży gimnazjalnej 

"W mocy Bożego Ducha" Konkurs poezji religijnej 

2. Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny z okazji roku Św. Stanisława 

Kostki 

3. Udział w innych pozaszkolnych  konkursach przedmiotowych  

zgodnie z ofertą i harmonogramem szkół i placówek oświatowych 

w mieście i powiecie, konkursy ogólnopolskie w miarę  

możliwości. 
Przedmiotowe konkursy organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratora Oświaty; 

Kornelia Grod 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

Zgodnie z 

harmonogramem 

 

 

 

zgodnie z ofertą 

 Promocja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 (MEN): 

   

➢ Popularyzacja imprez biblioteki (m.in. MMBS, Światowy Dzień Książki i 

Praw Autorskich, Noc Bibliotek, Bookcrossing); 

➢ Działania zgodne z planem pracy biblioteki; 

biblioteka cały rok 

 

 

 

Opracowanie przedmiotowych projektów edukacyjnych:  

1. "Piramida żywienia" w językach obcych; n-le j. obcych 2018/19  

2.  „Europejski Dzień Języków Obcych” n-le j. obcych 2018/19  

3. „Dzień św. Patryka” n-le j. obcych 2018/19  

4. „Ochrona przyrody w pobliżu mojego miejsca zamieszkania kl. IV 

i VIII 

M. Felska 2018/19  

5. „Mój talerz zdrowia” kl. VII M. Felska 2018/19  

6. „Fale elektromagnetyczne” kl. III M. Felska 2018/19  

Organizacja wyjść i wycieczek turystyczno-dydaktycznych : 

Wyjścia do Teatru Miejskiego, kina oraz na wystawy i spotkania do KCK, 

Biblioteki Miejskiej i Saloniku Artystyczno-Literackiego; 

n-le  j. polskiego, biblioteka, n-le 

nauczania wczesnoszkolnego; 

zgodnie z ofertą 

Wyjścia do Szkoły Muzycznej; n-le nauczania wczesnoszkolnego; zgodnie z ofertą 

Wyjazdy na pokazy z fizyki dla uczniów w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu; nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych 

zgodnie z ofertą 

Wyjazd do Planetarium w Toruniu. 

 
 

nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych 

termin do 

uzgodnienia 
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Jednodniowe wycieczki po regionie; J. Ekert; zgodnie z 

możliwościami 

Udział w Rajdach PTTK; J. Ekert zgodnie z ofertą 

Wycieczka klasowa; wychowawcy  VI 2019 

Inne działania wynikające z potrzeb i organizacji pracy szkoły; wszyscy nauczyciele na bieżąco 

Popularyzacja szkolnych i pozaszkolnych imprez sportowych: 

➢ Nauka pływania dla uczniów kl. I i II sp. B.Znajdek, L. Honkowicz, A. 

Krysiak 

co tydzień 

➢ Zawody pływackie dla klas VII , VIII sp, III gim. nauczyciele w-f VI 2019 

➢ Liga piłki siatkowej; L. Honkowicz XI 2018- III 

2019 

➢ Leśny bieg z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości; B.Znajdek XI 2018 

➢ Dzień dziecka- konkurencje sportowe dla uczniów kl. VII sp. VIII, III gim. nauczyciele w-f VI 2019 

➢ Udział w imprezach organizowanych przez szkoły ponadpodstawowe; n-le w-f III 2019 

➢ Udział w zawodach sportowych wg kalendarzem imprez Urzędu Miasta w 

Inowrocławiu; 

n-le w-f cały rok 

 

➢ Przygotowanie konkurencji sportowych w imprezach promujących naszą 

szkołę dla uczniów kl. VII , VIII sp,  III gim; 

n-le w-f Zgodnie z 

potrzebąmi 

IV. 

Praca z uczniem  

o różnych 

możliwościach  

i potrzebach 

edukacyjnych; 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w celu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży; zwrócenie uwagi na indywidualne 

potrzeby uczniów (zajęcia wyrównawcze, zajęcia przygotowujące do egzaminu dla kl.VIII sp,  III gim., zajęcia rozwijające zainteresowania, 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) zgodnie z harmonogramem. 

 

 

V. 

Doskonalenie 

zawodowe 

nauczycieli 

Uzyskiwanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji, z uwzględnieniem 

aktualnych potrzeb szkoły; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele  wg potrzeb 
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WYCHOWANIE I OPIEKA  
 

VI.  

Kształtowanie 

postaw 

obywatelskich  

i patriotycznych, 

rozwijanie 

obrzędowości 

szkoły; 

Organizacja uroczystości zawartych w Kalendarzu roku szkolnego odpowiedzialni nauczyciele cały rok 

Działania z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, np.  

Uroczyste pasowanie na Ucznia- akademia; 

Pasowanie na Czytelnika Biblioteki 

 

wychowawcy kl. I, rodzice, SU 

biblioteka, świetlica 

Zgodnie z 

potrzebami. 

Działania biblioteki, samorządu uczniowskiego, świetlicy.   

 

VII. 

Rozwijanie 

samorządnej 

działalności 

uczniów  

i przygotowanie 

do pełnienia 

różnych ról  

w społeczeństwie; 

Aktywizacja uczniów w zakresie życia społecznego szkoły i współpracy ze środowiskiem; 

1. Działalność Samorządu Uczniowskiego;  A.Augustynowicz zgodnie z 

harmonogramem 

2. Działalność społeczności szkolnej w zakresie wolontariatu, akcje 

charytatywne/ współpraca z "Bankiem żywności" Towarzystwa 

Pomocy św. Brata Alberta w Inowrocław 

K. Grod, M. Felska 

wychowawcy kl. I i II 

cały rok 

3. Skupienie młodzieży w bibliotece szkolnej.  n-le biblioteki cały rok 

4. Organizacja zajęć i imprez integrujących uczniów; 

Pielęgnowanie ciekawych imprez i zwyczajów klasowych (np. 

Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień chłopaka, Dzień babci i dziadka, 

Wielkanoc, Dzień rodziny, Dzień Dziecka itp) 

 

wychowawcy wszystkich klas 

 

zgodnie z 

terminami 

 

VIII. 

Działania  

profilaktyczne; 

 

1. „Światowy Dzień walki z AIDS”-happening n-le przedmiotów przyrodniczych 1 XII 2018 

2. Hapening antynikotynowy n-le przedmiotów przyrodniczych 2018/19 

3. Realizacja ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę”; M. Felska IX-VI 2017/18 

4. Szkolny konkurs prozdrowotny dla kl. VII; M. Felska Zgodnie z 

potrzebami 

5. Działania pedagoga szkolnego w tym zakresie: 

> akcje promocyjne we współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki, z Policją; 

> spotkania profilaktyczne dla uczniów; 

> spotkania edukacyjne dla rodziców; 

> przedstawienia profilaktyczne; 

M. Grzybowska 2018/19, zgodnie 

z ofertą Ośrodka 

Profilaktycznego 

i Policji; 

6. Działania prozdrowotne podejmowane przez bibliotekę szkolną; biblioteka w miarę 

możliwości; 
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7. Przedstawienie „Żyj zdrowo” podczas Drzwi otwartych’ wychowawcy kl . I, II II, III 19 

 

VIII. 

Działania  

o charakterze 

ekologicznym; 

 

1. Udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych: Sprzątanie Świata, 

Dzień Ziemi, Dzień bez samochodu”, Święto drzewa, Dzień Ziemi, 

Powitanie wiosny-zielony dzień’ 

 

2. Zajęcia ekologiczne w CEE. 

 

3. Szkolny Konkurs ekologiczny dla uczniów kl. IV. 

 

4. Zbiórka surowców wtórnych 

 

5. Powitanie wiosny „Zielony dzień”, degustacja wiosennych kanapek, 

owoców i warzyw, prace plastyczne o tematyce wiosennej 

 

6. Inne działania zgodne z potrzebami szkoły w tym zakresie; 

n-le przedmiotów przyrodniczych, 

n-le nauczania wczesnoszkolnego; 

 

 

M. Felska 

 

M. Felska 

n-le zainteresowani 

 

 

wychowawcy kl. I I II 

Zgodnie z 

kalendarzem 

soboty 2018/19 

II-III 2019 

 

 

 

 

IX. 

Działania 

opiekuńcze 

1. Współpraca wychowawców z rodzicami, pedagogiem, psychologiem  

i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami 

wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych; 

2. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych  

i środowiskowych uczniów. Organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej na podstawie Rozporządzenia MEN  

z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielania i organizowania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3. Doradztwo zawodowe w kl. VII, VIII SP i kl. III Gim. 

 

 

 

4. Zapewnienie uczniom opieki świetlicowej; 

5. Zapewnienie uczniom właściwych warunków podczas zajęć szkolnych 

i pozaszkolnych; 

6. Doraźna pomoc medyczna; 

wychowawcy, psycholog, pedagog 

 

 

dyrektor, nauczyciele, pedagog 

 

 

 

 

pedagog, doradcy zawodowi, 

współpraca z instytucjami  

i szkołami ponadgimnazjalnymi; 

 

nauczyciele świetlicy 

wszyscy nauczyciele 

 

pielęgniarka szkolna, stomatolog 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

wg 

harmonogramu 

 

 

wg potrzeb po 

ustaleniu terminu 

wg potrzeb 

wg ustalonych 

dyżurów 
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KONTAKT ZE ŚRODOWISKIEM 
 

X. 

Promocja szkoły 

1. Upowszechnianie działalności szkoły i osiągnięć uczniów za 

pośrednictwem internetu; 

2. Upowszechnianie działań szkoły za pomocą facebooka. 

3. Prezentowanie prac uczniów na terenie placówki; 

D. Krobski, D. Kisielewicz 

 

Dyr. H. Pietrzak 

wszyscy nauczyciele 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

4. Prowadzenie Kroniki Szkoły; J. Kozłowska- Długokęcka na bieżąco 

5. Kontakt z instytucjami wspierającymi proces nauczania, wychowania  

i sportu w środowisku lokalnym (korzystanie z oferty, współpraca); 

wszyscy nauczyciele na bieżąco 

6. Spotkania z ciekawymi ludźmi; nauczyciele zainteresowani zgodnie  z 

możliwościami 

7. Przygotowanie konkursów międzyszkolnych, 

imprez dla środowiska; 

 

odpowiedzialni nauczyciele 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

8. Pozyskiwanie sponsorów działalności szkoły; wszyscy nauczyciele wg potrzeb  

i możliwości 

9. Śledzenie dalszych losów absolwentów; wszyscy nauczyciele w miarę 

możliwości; 

 

W Planie Pracy Szkoły na rok 2018/2019 uwzględniono  propozycje działań dostarczonych przez nauczycieli na nowy rok szkolny. 

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Wojciecha na rok szkolny 2018/19 zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną dnia 11.09.2018 r. 

Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie Plan pracy szkoły na spotkaniu w dniu 27.09.2018 r. 

 


