
Plan pracy 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 

im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu 
na rok szkolny 2018/2019 

 

Główne zadania szkoły: 

1.Podnoszenie jakości działań dydaktycznych  szkoły poprzez badanie i analizę wyników 

nauczania w klasach szkoły podstawowej oraz analizę wyników egzaminu gimnazjalnego z 

wykorzystaniem wniosków do pracy na zajęciach lekcyjnych. 

2. Stwarzanie odpowiednich warunków uczenia się uczniom o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

3. Umożliwienie wszystkim uczniom korzystania z różnorodnych zajęć dodatkowych. 

4. Wzmacnianie aktywności i zaangażowania uczniów poprzez udział w zajęciach 

dodatkowych oraz konkursach przedmiotowych i pokrewnych. 

5. Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły, wzmacnianie ich roli w 

planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły. 

6. Wzmacnianie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów klasy integracyjnej. 

7. Wyrabianie postaw patriotycznych poprzez organizowanie wycieczek, uroczystości i 

akademii związanych ze świętami i tradycją regionu. 

8. Obejmowanie opieką psychologiczno-pedagogiczną wszystkich uczniów stosownie do 

potrzeb. 

9. Aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

10.Wdrażanie tworzonych programów: wychowawczego i profilaktycznego z udziałem 

uczniów i rodziców. 

11. Podejmowanie działań profilaktycznych zapewniających zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa. 

12. Propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań sprzyjających bezpieczeństwu. 

13. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

14. Propagowanie akcji Bezpieczni w sieci wśród dzieci i młodzieży. 

15. Zapewnianie uczniom klas młodszych zorganizowanej opieki wychowawczej oraz 

dydaktycznej, umożliwiającej rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 



KSZTAŁCENIE 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania 

1. Analiza i weryfikacja podręczników i 

programów realizowanych w szkole, 

ze szczególnym uwzględnieniem 

treści zawartych w podstawie 

programowej uwzględniających 

możliwości, potrzeby i aspiracje  

uczniów. 

Zmiana programów w zależności od 

potrzeb. 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

marzec 2019 

2. Diagnoza kompetencji uczniów za 

pomocą przeprowadzania testów 

diagnostycznych z języków obcych 

oraz próbnych egzaminów 

gimnazjalnych w klasach trzecich. 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

grudzień 2018 

3. Przygotowanie uczniów klas III do 

egzaminów gimnazjalnych: próbnego 

i końcowego. 

- zgłoszenie udziału szkoły w 

egzaminie próbnym z OKE 

- opracowanie i wdrożenie wniosków 

z analizy wyników egzaminu, w celu 

podniesienia jakości kształcenia  

- zapoznanie uczniów klas III z 

procedurą egzaminu  

- powołanie komisji egzaminacyjnych 

- przygotowanie sal do 

przeprowadzenia egzaminu. 

 

 

 

dyrektor szkoły 

 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy klas III 

 

przewodniczący 

komisji 

 

 

 

 

 

wrzesień 2018 

kwiecień 2019 

4. Organizowanie zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów. 

nauczyciele  

 

 

wrzesień 2018 

5. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych: 

- przedstawienie ofert zajęć 

pozalekcyjnych na rok szkolny 

2018/2019 

- zapoznanie z opiniami uczniów i 

rodziców 

- opracowanie planów pracy kół 

zainteresowań i wdrożenie do 

realizacji 

- eksponowanie osiągnięć uczniów 

- organizacja i udział w konkursach 

wewnątrzszkolnych (zał. Nr 1) i 

pozaszkolnych, z uwzględnieniem 

konkursów kuratoryjnych 

- analiza osiągnięć uczniów 

uczestniczących w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

 

 

 

dyrektor szkoły 

nauczyciele 

 

 

wrzesień 2018 

 

luty 2019 

maj 2019 

 

 

 

 

cały rok szkolny 



Zachęcanie i wdrażanie do aktywnego 

spędzania wolnego czasu oraz 

kształtowanie pozytywnych postaw 

życiowych 

6. Organizowanie pomocy uczniom 

mającym trudności w nauce poprzez 

prowadzenie zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych z uczniami 

posiadającymi dysfunkcje oraz opinię 

o dostosowaniu wymagań 

edukacyjnych. 

Różnicowanie wymagań 

dydaktycznych i wychowawczych w 

zależności od cech psychofizycznych 

i możliwości intelektualnych ucznia. 

 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

7. Upowszechnianie czytelnictwa 

poprzez : 

- promowanie czytania książek, 

- aktywizowanie uczniów do udziału 

w konkursach czytelniczych, 

plastycznych i recytatorskich, 

- nagradzanie uczniów czytających 

najwięcej książek pod koniec roku 

szkolnego, 

- udział w ogólnopolskiej akcji Cała 

Polska czyta dzieciom. 

 

Wdrożenie programu dotyczącego 

dotacji MEN w sprawie podręczników 

dla uczniów. 

 

nauczyciele 

 

nauczyciel biblioteki 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2018 

czerwiec 2019 

8. Podkreślenie roli świetlicy szkolnej 

jako miejsca przeznaczonego do 

odpoczynku, pomocy w nauce oraz 

rozwijania zainteresowań. 

 

opiekunowie 

świetlicy 

 

cały rok szkolny 

9. Rozwijanie kompetencji 

informatycznych, w tym 

wykorzystanie mediów 

elektronicznych do celów pracy, 

rozrywki i wymiany informacji ze 

świadomością zagrożeń istniejących 

w sieci. 

 

nauczyciel 

informatyki 

 

nauczyciel biblioteki 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 



WYCHOWANIE I OPIEKA 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania 

1. Opracowanie terminarza imprez              

i uroczystości szkolnych na rok 

szkolny 2018/2019 

dyrektor szkoły 

wyznaczeni 

nauczyciele 

wrzesień 2018 

2.  Aktualizowanie programów: 

wychowawczego i profilaktycznego 

szkoły. Realizacja zaplanowanych 

działań. 

pedagog szkolny 

psycholog szkolny 

wyznaczeni 

nauczyciele 

wrzesień 2018 

 

cały rok szkolny 

3. Diagnozowanie sytuacji 

wychowawczej uczniów w celu 

udzielenia im pomocy i wsparcia 

według potrzeb. 

wychowawcy 

pedagog szkolny 

psycholog szkolny 

wrzesień 2018 

 

cały rok szkolny 

4. Prowadzenie zajęć związanych            

z preorientacją zawodową. 

doradca zawodowy według planu pracy 

5. Przygotowanie oferty kulturalnej na 

cały rok szkolny. 

wyznaczeni 

nauczyciele 

październik 2018 

6. Organizowanie klasowych zespołów 

pomocy koleżeńskiej, mających na 

celu pomoc uczniom z problemami        

w nauce. 

wychowawcy, 

samorządy klasowe  

wrzesień 2018 

 

cały rok szkolny 

7. Organizowanie uroczystości 

związanych z rocznicami i świętami 

narodowymi: kształtowanie 

pozytywnych postaw, szacunku dla 

tradycji, historii i symboli 

narodowych. 

Obchody imprez i uroczystości 

zgodnie z terminarzem (zał. nr 2). 

wyznaczeni 

nauczyciele 

 

wychowawcy  

cały rok szkolny 

8. Współpraca z instytucjami  

i organizacjami wspierającymi pracę 

wychowawczą szkoły: 

Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, policją, strażą miejską. 

pedagog szkolny 

psycholog szkolny 

wychowawcy  

cały rok szkolny 

9. Wspieranie rodziców  

w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych poprzez: 

- comiesięczne dyżury nauczycieli, 

- konsultacje z pedagogiem                       

i psychologiem szkolnym, 

- konsultacje dotyczące tematyki 

planowanych prelekcji dla rodziców. 

pedagog szkolny 

psycholog szkolny 

wychowawcy  

 

 

 

wyznaczeni 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

10. Wspieranie samorządności 

uczniowskiej. Zwiększenie wpływu 

Samorządu Uczniowskiego na życie 

szkoły poprzez zachęcanie uczniów 

do udziału w akcjach wolontariatu . 

 

opiekun samorządu  

 

wyznaczeni 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

11. Organizowanie wycieczek, wyjazdów 

o charakterze naukowym, 

wychowawcy 

wyznaczeni 

cały rok szkolny 



turystycznym, krajoznawczym, 

sportowym. 

nauczyciele 

12. Angażowanie uczniów w akcje, 

projekty i konkursy o tematyce 

proekologicznej. 

nauczyciele biologii i 

przyrody 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACJA  I ZARZĄDZANIE 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania 

1. Ewaluacja pracy szkoły: 

- wybór obszarów pracy szkoły 

podlegających nadzorowi zgodnie z 

priorytetami Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty 

- opracowanie procedur i narzędzi 

badawczych 

- diagnozowanie wybranych obszarów 

pracy szkoły 

- opracowanie raportu oraz wniosków 

do realizacji. 

 

dyrektor szkoły 

 

 

 

Rada Pedagogiczna 

 

zespół do spraw 

ewaluacji 

 

wrzesień 2018- 

maj 2019 

 

 

2. Awans zawodowy nauczycieli: 

- konstruowanie planów rozwoju 

zawodowego przez nauczycieli 

ubiegających się o kolejny stopień 

awansu, 

- zatwierdzenie planów rozwoju, 

- monitorowanie przebiegu stażu, 

- przeprowadzanie procedury 

związanej z zakończeniem stażów 

- obserwowanie lekcji prowadzonych 

przez nauczycieli ubiegających się          

o stopień awansu zawodowego. 

 

 

dyrektor szkoły 

 

nauczyciele 

ubiegający się            

o awans 

 

opiekunowie stażu 

 

 

wrzesień 2018 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

poprzez udział w kursach, 

szkoleniach, warsztatach, zgodnie z 

potrzebami szkoły oraz według planu 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli (zał. nr 3) 

Organizowanie szkoleń BHP 

 

dyrektor szkoły 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

4. Doskonalenie pracy zespołowej 

nauczycieli. 

dyrektor szkoły 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

5. Opracowanie tematyki nadzoru 

pedagogicznego w zakresie: 

- tematyka i organizacja planowanych 

badań, 

- plan obserwacji, 

- tematyka szkoleń nauczycieli 

uwzględniająca wnioski wynikające 

ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego w poprzednim roku 

szkolnym, 

- inne zgodnie z priorytetami MEN  

i KO 

 

 

 

 

 

 

dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

wrzesień 2018 

6.  Dostosowanie prawa 

wewnątrzszkolnego do aktualnie 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

według planów pracy 

powołanych 



obowiązujących przepisów prawa 

oświatowego. 

zespołów 

7. Diagnozowanie i określanie listy 

potrzeb dotyczących polepszania 

warunków lokalowych oraz 

wzbogacania bazy dydaktycznej 

pracowni szkolnych. 

dyrektor szkoły 

nauczyciele 

zespołów 

przedmiotowych 

cały rok szkolny 

8. Nadzór nad prawidłowym 

prowadzeniem dokumentacji szkolnej. 

dyrektor szkoły cały rok szkolny 

9. Monitorowanie realizacji i spójności 

planów i programów 

wewnątrzszkolnych. 

dyrektor szkoły cały rok szkolny 

10. Praca w zespołach zadaniowych                 

w celu doskonalenia działalności 

pracy szkoły. 

dyrektor szkoły 

wyznaczeni 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

według planów pracy 

zespołów 

11. Systematyczna ewaluacja własnych 

dokonań poprzez opracowanie 

sprawozdań z pracy własnej po 

każdym półroczu, wraz z wnioskami 

do realizacji. 

dyrektor szkoły 

 

nauczyciele 

styczeń 2019 

czerwiec 2019 

12. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji. dyrektor szkoły 

 

nauczyciele 

wrzesień 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMOCJA SZKOŁY 

1. Współpraca ze środowiskiem 

lokalnym oraz instytucjami 

lokalnymi. 

dyrektor szkoły 

 

 

cały rok szkolny 

2. Prowadzenie kroniki szkolnej. nauczyciel biblioteki cały rok szkolny 

3. Aktualizacja strony internetowej 

szkoły. 

Aktualizacja portalu Facebook. 

administrator strony 

internetowej 

wyznaczony 

nauczyciel 

cały rok szkolny 

4. Prezentacja prac uczniów oraz wystrój 

korytarzy zgodnie z aktualnymi 

potrzebami. 

wyznaczeni 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

5. Udział uczniów w konkursach                 

i zawodach szkolnych oraz 

międzyszkolnych organizowanych na 

różnych szczeblach. 

nauczyciele cały rok szkolny 

6. Organizowanie Dni Otwartych Szkoły 

i imprez dla środowiska lokalnego. 

dyrektor szkoły 

nauczyciele 

zgodnie                         

z kalendarzem 

imprez i uroczystości 

szkolnych 

7. Angażowanie rodziców w realizację 

aktualnych zadań szkoły według 

Szkolnego Programu Aktywnej 

Współpracy. 

dyrektor szkoły 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

8. Udostępnianie środowisku lokalnemu 

i klubom obiektu sportowego „Orlik” 

oraz sali gimnastycznej do 

organizowania zajęć i imprez. 

dyrektor szkoły 

nauczyciel 

koordynujący 

 

cały rok szkolny 

9. Budowanie pozytywnego wizerunku 

w społeczności lokalnej poprzez 

aktywny udział uczniów w imprezach 

kulturalnych, akcjach 

charytatywnych, wystawach 

tematycznych i uroczystościach 

organizowanych na terenie miasta. 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

10. Gromadzenie i udostępnianie 

informacji o losach absolwentów. 

dyrektor szkoły 

nauczyciele 

 

 

cały rok szkolny 

11. Współpraca z lokalną prasą, mediami. dyrektor szkoły 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

12. Współpraca z innymi szkołami 

poprzez organizowanie konkursów 

międzyszkolnych i zawodów 

sportowych. 

dyrektor szkoły 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

 


