
 

 

PLAN PRACY  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W ŁĘTOWEM W ROKU 

SZKOLNYM 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELE GŁÓWNE 

 Wspieranie dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym w związku  

z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 

 Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. 

 Rozwój fizyczny dzieci na lekcjach kultury fizycznej. 

 Nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych  

w podstawie programowej, kształcenie ich aktywności. 

 Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji. 

 Organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. 

 Organizowanie procesów edukacyjnych z uwzględnieniem wniosków  

z analizy sprawdzianu. 

 Zarządzanie szkołą w sposób służący jej rozwojowi. 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 

Kalendarz roku szkolnego: 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego:    1 września 2014 r. 

2. Zimowa przerwa świąteczna:  22 grudnia – 1 stycznia 2015 r. 

3. Ferie zimowe: 16 lutego – 1 marca 2015 r. 

4. Sprawdzian klasy szóstej: 1 kwietnia 2015 r. 

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 2 – 7 kwietnia 2015 r. 

6. Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2015 r. 

Dni ustawowo wolne od pracy: 

1. Święto Edukacji Narodowej: 14 października 2014 r. 

2. Wszystkich Świętych: 1 listopada 2014 r. 

3. Święto Niepodległości: 11 listopada 2014 r. 

4. Boże Narodzenie: 25-26 grudnia 2014 r. 

5. Nowy Rok: 1 stycznia 2015 r. 

6. Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2015 r. 

7. Poniedziałek Wielkanocny: 6 kwietnia 2015 r. 

8. Święto Pracy: 1 maja 2015 r. 

9. Boże Ciało: 4 czerwca 2015 r. 



Zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

5 października 2010 r. kalendarz roku szkolnego 2014/2015 został uzupełniony , 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców , o kolejne dni 

wolne od zajęć dydaktycznych: 

1. 10 listopada 2014r. 

2. 2 stycznia 2015 r. 

3. 5 stycznia 2015 r. 

4. 1 kwietnia 2015 r. 

5. 30 kwietnia 2015 r. 

6. 5  czerwca 2015 r. 

Zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

5 października 2010 r. poinformowano nauczycieli, uczniów i ich rodziców  

o dokonanych ustaleniach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 

 

HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH 

 

Termin Uroczystość  Odpowiedzialny Wspomagający  

01.09.2014 Rozpoczęcie roku szkolnego A.Górni W. Kozyra 

14.10.2014 Dzień Nauczyciela M.Mamala  

22.10.2014 Ślubowanie klasy I M.Jarosz   

22.10.2014 Święto Szkoły A.Florek  A.Motyczyńska 

12.11.2014 11 listopada M.Zięba   

27.11.2014 Andrzejki  M.Potaczek  

05.12.2014 Mikołajki  L.Leżańska   

19.12.2014 Wigilia  Ksiądz Jaroš wychowawcy 

21.01.2015 Jasełka A.Florek  A.Górni, M.Jarosz 

M.Mamala 

21.01.2015 Dzień Babci i Dziadka A.Górni  

Wg planu Dni przeciwko przemocy i agresji J.Borowiecka   

Styczeń  Zabawa karnawałowa W.Kozyra   

20.03.2015 Powitanie wiosny Ksiądz  Jaroš  

22.04.2015 Dzień Ziemi M.Kuziel   

31.03.2015 Wielkanoc  L.Leżańska  

04.05.2015 3 Maja M.Zięba   

21.06.2015 Dzień Rodzinny M.Potaczek  W.Kozyra 

26.06.2015 Zakończenie roku szkolnego A.Motyczyńska  

 



DYŻURY NAUCZYCIELI W RAMACH KONSULTACJI DLA 

RODZICÓW  

 
 

 

Lp.  Nauczyciel  Sala  Termin konsultacji 

- dzień tygodnia  

Godziny 

dyżuru  

1.  mgr Lucyna Leżańska - 

wychowawca klasy O  

pokój 

nauczycielski - 

sala nr 5 

poniedziałek 12
00

 –12
30

  

2.  mgr Mirosława Jarosz - 

wychowawca klasy I  

pokój 

nauczycielski - 

sala nr 5 

wtorek 10
55

 –11
40

  

3.  mgr Mariola Mamala - 

wychowawca klasy II  

pokój 

nauczycielski - 

sala nr 5 

wtorek 11
50

 –12
35

  

4.  mgr Agata Florek - 

wychowawca klasy IV  

pokój 

nauczycielski - 

sala nr 5 

cywartek 10
55

 –11
40

  

5.  mgr Władysława Kozyra 

- wychowawca klasy V  

pokój 

nauczycielski - 

sala nr 5 

środa 10
55

 –11
40

  

6.  mgr Anna Motyczyńska - 

wychowawca klasy VI  

pokój 

nauczycielski - 

sala nr 5 

poniedziałek 9
55

 –10
40

  

7.  mgr Jadwiga Borowiecka 

- pedagog szkolny  

Gabinet Pedagoga 

- sala nr 6  

czwartek 12
00

 –15
00

  

8.  mgr Agnieszka Górni  pokój 

nauczycielski - 

sala nr 5 

poniedziałek 8
55

 –9
40

  

9.  ks. mgr Josef Jaroš  pokój 

nauczycielski - 

sala nr 5 

środa 10
00

 –10
45

  

10.  mgr inż. Małgorzata 

Kuziel  

pokój 

nauczycielski - 

sala nr 5 

czwartek 11
50

 –12
35

  

11.  mgr Maciej Potaczek  Pokój nauczycieli 

W-F  

środa 9
55

 –10
40

  

12.  mgr Monika Zięba  pokój 

nauczycielski - 

sala nr 5 

wtorek 8
55

 –9
40

  

 

 

 

 

 



ZEBRANIA Z RODZICAM 

Lp. Data Tematyka   

1 25.09.2014 1. Organizacja roku szkolnego: 

kalendarz uroczystości  

i imprez, terminarz zebrań  

z rodzicami, plan wycieczek 

szkolnych. 

2. Zapoznanie z kryteriami ocen  

z zachowania. WSO. 

3. Informacja o wymaganiach 

edukacyjnych  

z poszczególnych 

przedmiotów. 

4. Wybór trójek klasowych i Rady 

Rodziców. 

5. Ubezpieczenie uczniów. 

6. Informacje na temat zmian  

w sprawdzianie klasy szóstej. 

Dyrektor  

Wychowawcy  

2 20.11.2014 1. Analiza osiągnięć uczniów, 

postępy w nauce, zachowanie, 

frekwencja w I semestrze. 

2. Pedagogizacja rodziców: 

tematyka wynikająca  

z bieżących problemów  

i priorytetów szkoły. 

3. Sprawy bieżące. 

Dyrektor  

Wychowawcy  

Pedagog  

3 03.02.2015 1. Analiza wyników klasyfikacji 

śródrocznej z przedmiotów   

i  zachowania, frekwencja. 

2. Sprawy bieżące . 

Dyrektor  

Wychowawcy  

4 15.05.2015 1. Analiza osiągnięć uczniów, 

postępy w nauce, zachowanie, 

frekwencja w II semestrze. 

2. Sprawy bieżące. 

Dyrektor  

Wychowawcy 

5 Czerwiec 

2015 

1. Informacja o proponowanych 

ocenach rocznych. 

2. Informacja o zagrożeniu oceną 

niedostateczną. 

Wychowawcy 

 

 



KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

1. 30 stycznia 2015 r. 

2. 19 czerwca 2015 r. 

 

 

 

ZADANIA  SZKOŁY W ZAKRESIE DYDAKTYKI I WYCHOWANIA 

Cel: szkoła zapewnia optymalne warunki do kształcenia i wychowania. 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin 

1 Wspieranie dzieci na pierwszym 

etapie edukacyjnym . Stworzenie 

sprzyjających warunków do 

nauki. 

 

dyrektor 

M. Jarosz 

A. Górni 

 

cały rok 

2 Jasno i przystępnie sformułowane 

wymagania edukacyjne, 

określone w podstawie 

programowej przedstawione 

uczniom i rodzicom. 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wrzesień 

2014 

3 Analiza stopnia realizacji 

podstawy programowej 

 

wicedyrektor podczas 

hospitacji 

zajęć 

4 Rozwój fizyczny dzieci na 

lekcjach kultury fizycznej  

i zajęciach pozalekcyjnych 

poprzez: 

 organizowanie ciekawych 

zajęć na lekcjach kultury 

fizycznej 

 organizowanie zajęć 

sportowych 

pozalekcyjnych, 

 aktywny udział  

w zawodach sportowych na 

terenie gminy i powiatu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Potaczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 



 udział uczniów  

w wycieczkach 

turystyczno-

krajoznawczych,  

 

wychowawcy klas 

5 Organizowanie zajęć dla uczniów 

wymagających dodatkowych 

form wsparcia: 

 zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, 

 zajęcia logopedyczne, 

 zajęcia wyrównawcze 

 

 

 

J.Borowiecka 

 

J.Borowiecka, W.Kraus 

nauczyciele klas 1-2 

 

 

 

 

cały rok 

6 

 

 

 

Organizowanie procesów 

edukacyjnych w sposób 

sprzyjający uczeniu się poprzez: 

 organizowanie ciekawych  

zajęć edukacyjnych, 

 zachęcanie do udziału  

w konkursach 

przedmiotowych, 

 stosowanie różnorakich    

metod aktywizujących, 

 stosowanie innowacyjnych 

form prowadzenia zajęć. 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

7 Organizowanie procesów 

edukacyjnych z uwzględnieniem 

wniosków z analizy sprawdzianu 

poprzez: 

 wypunktowanie słabych 

stron wyników, 

 organizowanie próbnych 

sprawdzianów 

 

nauczyciele klas 4-6 

 

 

 

 

 

 

A.Florek, W.Kozyra 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

grudzień 

marzec 

 

 

 

 

 



ZADANIA  SZKOŁY W ZAKRESIE OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWA 

Cel: szkoła zapewnia bezpieczne  warunki pracy i nauki. 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin 

1 Profilaktyka agresji i przemocy  

w szkole: 

 udział w konkursach 

dotyczących przemocy  

i agresji, 

 zapoznanie uczniów i ich 

rodziców z tematyką 

„Niebieskiej Karty”, 

 pogadanki na godzinie do 

dyspozycji wychowawcy, 

 prelekcje i pokazy, 

 rozmowy indywidualne, 

 współpraca z Policją . 

 

 

 

 

wychowawcy  

 

 

pedagog szkoły  

   

wychowawcy 

 

pedagog szkoły 

pedagog szkoły 

dyrektor 

 

 

cały rok 

2 Zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa na terenie szkoły; 

 dyżury nauczycieli, 

 przestrzeganie przepisów 

BHP podczas pobytu  

w szkole i poza nią, 

 przestrzeganie 

regulaminów szkolnych. 

 

 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

cały rok 

3 Zapewnienie opieki zdrowotnej 

poprzez: 

 współpraca z pielęgniarką, 

 szkolenia w zakresie 

udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej, 

 propagowanie zdrowego 

żywienia, 

 „Owoce w szkole”, 

 współpraca z ARR 

 

 

 

 

dyrekcja  

 

M. Kuziel 

 

 

pedagog  

 

dyrektor 

 

 

cały rok 

4 Pomoc materialna dzieciom  

z rodzin znajdujących się  

w trudnej sytuacji finansowej 

 

 

dyrekcja szkoły 

 

 

 



poprzez: 

 bezpłatne posiłki na 

stołówce szkolnej, 

 zwolnienie ze składki na 

ubezpieczenie, 

 pomoc finansowa na 

wyprawki szkolne, 

 współpraca z GOPS 

cały rok 

5 Zapobieganie niedostosowaniu 

społecznemu ucznia poprzez: 

 diagnozę sytuacji rodzinnej 

i społecznej ucznia, 

 współprace z PPP, 

pedagogiem , opieką 

społeczną i kuratorem 

sądowym. 

 

 

 

wychowawcy  

 

dyrekcja szkoły 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

ZADANIA  SZKOŁY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE 

ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin 

1 Współpraca z władzami 

samorządowymi i innymi 

instytucjami na terenie gminy  

i poza nią, poprzez: 

 wykonywanie zadań 

wyznaczonych przez organ 

prowadzący i nadzorujący, 

 udział uczniów  

w konkursach i zawodach 

sportowych, 

 wyjazdy do kina, teatru, 

muzeum, spotkania  

z twórcami  i znanymi 

ludźmi, 

 wystawy prac uczniów, 

 udział w uroczystościach 

lokalnych. 

 

 

dyrekcja szkoły 

nauczyciele 

 

 

cały rok 



2 Promocja szkoły poprzez: 

 organizowanie 

uroczystości, imprez  

i turniejów, 

 publikowanie wydarzeń  

w prasie lokalnej i na 

stronie internetowej szkoły 

i gminy. 

 

dyrekcja szkoły 

nauczyciele 

 

 

cały rok 

3 Współpraca z rodzicami uczniów 

poprzez: 

 współtworzenie planów 

pracy szkoły, 

 pedagogizacja rodziców na 

wywiadówkach, 

 zapraszanie rodziców na 

szkolne imprezy  

i uroczystości, 

 kontakty rodziców  

z dyrekcją  

i wychowawcami, 

 dni otwarte dla rodziców. 

 

 

dyrekcja szkoły 

nauczyciele 

 

 

wrzesień 

 

 

 

wg 

terminarza 

 

 

Zaopiniowany pozytywnie  przez Radę Rodziców  dnia 29 września 2014 r. 

                                                                                

                                                                               …………………………….. 
                                                                                                                       (podpis przewodniczącego RR) 

 

 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 września 2014 r. 

Uchwałą Nr 2/14/15. 


