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Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Mojuszu na rok szkolny 2020/2021 

 

 
 

Plan opracowany został w oparciu o: 
 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. 

2. Program Wychowawczo –Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Mojuszu 

3. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID - 19 

4. Wnioski z nadzoru pedagogicznego w  roku szkolnym 2019/2020. 
 

 

 

Ogólne cele do zrealizowania: 
 

 

 - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci / uczniów  i pracowników szkoły w okresie zagrożenia koronawirusem, 
- stwarzanie sytuacji, warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości i  samodzielności;  
- dbałość o wszechstronny rozwój ucznia w  sferze psychicznej, społecznej i fizycznej; 
- zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki; 
- przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu; 
- kształtowanie umiejętności asertywnych; 
- wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez uczenie prawidłowych nawyków; 
- wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi    potrzebami edukacyjnymi; 
- przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty i kolejnego etapu edukacji. 
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Kierunki polityki oświatowej: 
 

1.  Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

2.  Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie  

z technologii cyfrowych.  

4.  Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

Spis treści zawartych w planie pracy: 

 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 
II. Kalendarium szkolne. 

III. Dodatkowe dni wolne od pracy 
IV. Harmonogram imprez, konkursów i uroczystości szkolnych.  
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I. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 
 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji Sposób realizacji 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA  

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom 
dyrektor do 30 sierpnia 

 

Arkusz organizacyjny 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i 

wniosków ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 

dyrektor do 30 sierpnia 

 

Sprawozdanie dyrektora  

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy 

szkoły 

E. Glińska,  
I. Brzustewicz, 

 L. Łagoda 
do 9 września 

 

Plan Pracy Szkoły 

Aktualizacja programu wychowawczo – 

profilaktycznego zgodnie z procedurami zapewnienia 

bezpieczeństwa 

W. Sikora 

O. Górska 
do 9 września 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny 

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej 

planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 

2020/2021 

dyrektor 
 

do 15 września 

 

Plan nadzoru 

 pedagogicznego  

Opracowanie planów pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
wszyscy nauczyciele do 9 września 

 

Plan pracy szkoły 
 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i 

dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: 

statut, regulaminy, procedury. 

dyrektor,  

zespoły zadaniowe 
do 30 września 

cały rok szkolny 

 

Aktualizacja statutu, regulaminów, procedur.  
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji Sposób realizacji 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego dyrektor cały rok szkolny 
hospitacje zajęć 

, obserwacje lekcji. 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym / aktualiza-

cja strony internetowej i facebok-u szkoły, publikacje 

w prasie/ 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

 

Organizacja imprez środowiskowych, 

 konkursów, festynu rodzinnego. 

Baza szkoły - wyposażenie dyrektor cały rok, w miarę 

posiadanych środków 
Księga inwentarzowa, materiałowa. 

BHP - zapewnienie zdrowych i higienicznych 

warunków nauki, pracy, bezpieczeństwa fizycznego i 

psychicznego, ochrona przed koronawirusem 

dyrektor, pracownik 

bhp cały rok szkolny 

szkolenia BHP, 
szkolenie w zakresie udzielania  

pierwszej pomocy z ratownikiem medycznym. 

Zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogiczne 

uczniom zgodnie z zaleceniami poradni PP zgodnie z 

kierunkiem polityki oświatowej.  

pedagog szkolny, 
wychowawcy, 

nauczyciele, zespoły 

PPP 

cały rok szkolny 

 

Diagnozy uczniów, obserwacje przez nauczycieli 

i pedagoga szkolnego. 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok 

szkolny 2021/2022 
dyrektor do 30 kwietnia 

arkusz organizacyjny 

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas 

pierwszych i oddziałów  przedszkolnych 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, komisja 

rekrutacyjna 

 

 

 

 

marzec 

regulaminy, sprawozdania 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji Sposób realizacji 

NAUCZANIE  

Wdrażanie i realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Monitorowanie podstawy programowej. 
 

Ocena realizacji  z poszczególnych przedmiotów 

 na  koniec roku  szkolnego . 

 

 

Dostosowanie realizowanych programów nauczania 

do możliwości uczniów i potrzeb 
wszyscy nauczyciele do 9 września 

Przygotowanie rozkładów materiału z planem 

wynikowym. 

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty (egzaminy 

próbne). 
Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty. 

Opracowanie i analiza ich wyników, wdrożenie 

wniosków do realizacji 

dyrektor,  

zespół ds. egzaminów 

XI 

          II 

         V 

 

Szkolenie członków komisji  

w zakresie aktualnego regulaminu 

 i procedur przeprowadzenia  

egzaminu.  

Sporządzenie raportu po egzaminie.  

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych przewodniczący 

zespołów cały rok szkolny 

 

Spotkania zespołów przedmiotowych. 

Kształtowanie poczucia własnej tożsamości, 

budzenie świadomości narodowej.    wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 
Organizowanie uroczystości patriotycznych, kształ-

towanie szacunku  do  symboli narodowych naszej  

ojczyzny. 

Współpraca z pedagogiem, poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, rodzicami w celu rozpoznania 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 

pedagog, wszyscy 

nauczyciele cały rok szkolny 

Kierowanie na badania uczniów  

według diagnozy nauczycieli 

 i pedagoga. 

Pedagogizacja rodziców. 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji Sposób realizacji 
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

uczniów przez indywidualizowanie stawianych im 

zadań oraz przygotowanie do udziału  

w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

 

Organizacja i udział w konkursach na każdym  

szczeblu.  

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych nauczyciele cały rok szkolny 
Przygotowanie regulaminów, kart zgłoszeń, kart oce-

niania, dyplomów, podziękowań oraz nagród.  

Wdrażanie innowacji pedagogicznych nauczyciele cały rok szkolny 

Lapbookowa nauka języka  

 kaszubskiego  
Projekt edukacyjny „ Lekturki  

z  pod chmurki 

„Labirynty wiedzy”  - fizyka klasa VII 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i 

uzdolnionymi wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 
Zajęcia indywidualne, wyrównawcze, prace domowe 

dostosowane do poziomu uczniów. 

Motywowanie uczniów do nauki wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 
Oceny , punkty , nagrody, pochwały, stały kontakt 

rodziców z nauczycielem. 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji Sposób realizacji 

Badanie wyników nauczania, ich analiza i bieżące 

wdrażanie wniosków.  
dyrektor szkoły, 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

 

Szkolny test czytania ze zrozumieniem. 

Testy diagnostyczne „Nowej Ery” na początku 

 i końcu roku szkolnego. 

Systematyczne kontrole postępów uczniów: quiz, 

wypowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, 

prezentacje przygotowane przez uczniów. 

Poprawy prac domowych 

i klasowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności 

za uzyskane oceny. 
wszyscy nauczyciele,  

pedagog cały rok szkolny 
Systematyczne sprawdzanie prac domowych,  

prezentacja własnych osiągnięć.  

Obserwacje lekcji, zajęć dodatkowych, imprez, 

uroczystości szkolnych dyrektor zgodnie  

z harmonogramem 

 

wypełnianie kart samooceny 

WYCHOWANIE 
 

Systematyczna realizacja programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 
Organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem, 

policją oraz służbami medycznymi. 

Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i bez-

pieczeństwo swoje i innych w okresie zagrożenia 

koronawirusem. Wyrabianie nawyków właściwego 

postępowania w celu wyeliminowania zarażenia.  

wszyscy nauczyciele i 

pracownicy szkoły cały rok szkolny 

Noszenie maseczek, dezynfekcja, zachowanie  

dystansu społecznego, unikanie zgromadzeń.   
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji Sposób realizacji 

Przeciwdziałanie agresji, przemocy i profilaktyka 

uzależnień w szkole 
wszyscy nauczyciele,  

pedagog cały rok szkolny 
Filmy edukacyjne, spotkanie z psychologiem,  

pedagogiem oraz 

 policją.  

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności 

szkolnej zgodnie z zachowaniem procedur bezpie-

czeństwa 
wychowawcy klas cały rok szkolny  

(praca ciągła) 

Spotkania  na godzinach wychowawczych 
Udział w konkursach i akcjach charytatywnych 

organizowanych przez szkołę 

Turnieje rycerskie i imprezy zgodnie z 

 kalendarzem 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów wszyscy nauczyciele,  

pedagog cały rok szkolny 
dyżury nauczycielskie, realizacja godzin  

wychowawczych, WSO. 

Organizowanie uroczystości, imprez kulturalnych, 

artystycznych, szkolnych wycieczek edukacyjnych w 

zależności od możliwości związanych z pandemią 

wszyscy nauczyciele 
(zgodnie  z 

harmonogramem) 
cały rok szkolny 

 

Organizacja konkursów online.  

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku 

kształcenia i wyboru zawodu 

n-l doradztwa 

zawodowego, 
wychowawcy klas, 

wszyscy n-le 

cały rok szkolny 

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego. 

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, 

z pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami, 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi 

instytucjami 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

Dostęp rodziców do dziennika  

elektronicznego, kontakty indywidualne w tym  

online. 

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego. 
Wolontariat 

opiekun SU i 

wolontariatu cały rok szkolny 
Spotkania z opiekunem SU 

 i wolontariatu, udział w akcjach np.” pola nadziei, 

szlachetna paczka. 

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych 

oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania 

czasy wolnego 
wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia 

 poprzez filmy i gry edukacyjne oraz udział  

w projektach. 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji Sposób realizacji 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły zgod-

nie z zasadami bezpieczeństwa wychowawcy klas cały rok szkolny 
 

Kontakty online, telefoniczne.  

Edukacja czytelnicza 
bibliotekarz, polonista  

i inni nauczyciele  
cały rok szkolny 

Zajęcia biblioteczne,   

konkursy czytelnicze. 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej  

i funkcjonowanie w środowisku lokalnym 
wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 
cały rok szkolny 

Udział w projektach i imprezach regionalnych np: 

Dzień Jedności  

Kaszubów, Droga krzyżowa – kaszubska, Festyn 

 bajki kaszubskiej itp. 

ZADANIA OPIEKUŃCZE 
 

Organizacja opieki pedagogicznej  pedagog, dyrektor, 
wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 
 

Opieka pedagoga szkolnego. 

 

Dbałość o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa  

w okresie zagrożenia Covid - 19 wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Kontrola wszystkich osób wchodzących do szkoły 
  w zakresie dezynfekcji rąk.  

Zakaz przebywania rodziców i innych osób 

na terenie budynku szkoły. 

Zapewnienie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 
dyrektor, pedagog, 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

 

Współpraca z PPP w Kartuzach- opieka nad  

uczniami. 

 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 
wychowawcy klas,  

pedagog, dyrektor cały rok szkolny 
Udzielanie wsparcia w miarę  

zaistniałych potrzeb. 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji Sposób realizacji 

Zapewnienie obiadów w szkole, mleka, owoców dyrektor GOPS , 

rodzice, wychowawcy cały rok 
Informowanie rodziców o możliwości zapewnienia 

przez szkołę obiadów, mleka i owoców. 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego  

i psychicznego w czasie zajęć organizowanych  

w szkole i poza szkołą 
wszyscy nauczyciele cały rok 

Stosowanie regulaminów wycieczek i wyjazdów.  

 

II. KALENDARIUM SZKOLNE 
1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze trwać będą od 1 września 2020 r.  r. do 25 czerwca 2021 r. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 
I okres: od 1 września 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. 
II okres: od 1 lutego 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. 

 

3. Terminarz: Dni ustawowo wolne od pracy: 

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.  śr, 

 Zimowa  przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021 r. czw, 

 Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.  pt, 

 Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r., śr. 

 Ferie zimowe 4 -17 stycznia 2021r. 

 Wiosenna przerwa świąteczna– 1  - 6  kwietnia 2021 r., 

 Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2021 r.,pn 

 Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r. 
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III.   DODATKOWE DNI WOLNE 
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

L.p. Data  

1. 2 listopada 2020 r./pn/ 

2. 4 – 5 stycznia 2021 /pn,wt/ 

3. 
25, 26, 27 maja 2021 r. /wt-cz/ 

EGZAMIN 8-KLASISTY 

4. 04.06.2021 r. piątek po Bożym Ciele 

 

W trakcie roku szkolnego sporządzane są plany pracy, w których ujmuje się zadania wynikające z bieżącej pracy, potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

 


