
1 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej 
   

 

  

Plan Pracy  

Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej 

na rok szkolny 2017/2018 
 

 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia  16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., 

poz. 59  z  późniejszymi zmianami.), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1658 ), 

 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec 

szkół i placówek ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1611 ), 

 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r . w sprawie organizacji roku 

szkolnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1603 ), 

 Statut Szkoły, 

 Program Wychowawczo – Profilaktyczny  Szkoły.  

 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 

szkolny 2017/2018. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego  Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok 

szkolny 2017/2018. 

3. Koncepcję Pracy Szkoły. 

4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej 

podsumowującym 

 rok szkolny 2016 /2017. 
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Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 

 

 

Zarządzanie i organizacja 

 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Przydział obowiązków służbowych 

wszystkim pracownikom 

Dyrektor szkoły Do końca 

sierpnia 2017 

Przegląd szkoły pod względem 

bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy i nauki 

Dyrektor 

SIP 

Do końca  

sierpnia 2017 

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji 

szkoły 

Dyrektor  Do końca  

września 2017 

Opracowanie tygodniowego planu zajęć, 

dyżurów śródlekcyjnych, pracy świetlicy 

P. Kuciara 

M. Kajdaniak 

Do końca 

sierpnia 

Opracowanie rocznego planu pracy 

szkoły 

Rada pedagogiczna 

Zespół zadaniowy 

Do 15 

września 

2017 

Opracowanie programu wychowawczo 

 – profilaktycznego 

Rada pedagogiczna 

Zespół zadaniowy 

Do 30 

września 

2017 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej 

sposobu wykorzystania wyników  

ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego za rok szkolny 

2016/2017 

Dyrektor szkoły 

Zespół zadaniowy 

Do 15 

września 

2017 

Wprowadzenie zmian w dokumentach 

szkolnych i dostosowanie ich do zmian 

prawa oświatowego: statut, regulaminy, 

procedury 

Dyrektor szkoły 

Zespół zadaniowy 

Do 30 

listopada 

2017 
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Opracowanie wewnątrzszkolnego planu 

doskonalenia zawodowego 

Dyrektor szkoły Do 30 

listopada 

2017 

Opracowanie planu nadzoru 

pedagogicznego 

Dyrektor szkoły Do15września 

2017 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Cały rok 

Opracowanie arkusza organizacji pracy 

szkoły 

Dyrektor szkoły Do 21kwietnia 

2018 

Umożliwienie nauczycielem 

zdobywania kolejnego stopnia awansu 

zawodowego 

Dyrektor szkoły Cały rok 

Promocja szkoły w środowisku 

lokalnym 

 Zespół do spraw 

  promocji  

 Wszyscy nauczyciele 

Cały rok 

Przeprowadzenie rekrutacji dzieci  

do oddziałów przedszkolnych i uczniów 

do klas pierwszych 

Dyrektor, Komisja 

Rekrutacyjna 

Kwiecień–

sierpień 

Realizacja programu Aktywna Tablica Koordynator 

Programu 

Nauczyciele 

Wrzesień 

2017 do 

Czerwiec 

2018 

Przygotowanie i aplikacja wniosku  

do udziału w Narodowym Programie 

Rozwoju Czytelnictwa 

Dyrektor  

Nauczyciel 

bibliotekarz 

Październik 

2017 

 

 

Nauczanie 

 

 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Realizacja podstawy programowej Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 
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Badanie efektów kształcenia uczniów klas 

III i VII , analiza oraz opracowanie 

wyników 

Dyrekcja, 

zespoły 

przedmiotowe 

Maj 2018 

Organizacja pracy zespołów 

przedmiotowych 

Dyrektor, 

przewodniczący 

zespołów 

Cały rok 

szkolny 

Organizacja pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, 

Współpraca z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi i rodzicami w celu 

rozpoznania indywidualnych potrzeb i 

możliwości uczniów 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań 

i uzdolnień 

Organizacja zajęć rozwijających 

zainteresowania uczniów przez 

indywidualizowanie stawianych im zadań, 

przygotowanie do udziału w konkursach 

wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wrzesień 2017 

 i cały rok 

szkolny 

Organizacja konkursów szkolnych 

i pozaszkolnych  

Nauczyciele Cały rok 

szkolny 

Praca z uczniami mającymi trudności 

 w nauce 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Badanie wyników nauczania Dyrektor, 

nauczyciele 

Według  

planu nadzoru 

pedagogicznego 

Analiza wyników nauczania Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Kształcenie u uczniów poczucia 

odpowiedzialności za uzyskane oceny 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Obserwacje lekcji Dyrektor  Według 

harmonogramu 
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Kontrola przestrzegania przez nauczycieli 

obowiązujących zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania 

Dyrektor Cały rok 

szkolny 

 

 

Wychowanie 

 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Integracja zespołów klasowych Wychowawcy 

klas 

Wrzesień 

Realizowanie programu wychowawczego - 

profilaktycznego szkoły 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań 

uczniów 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Profilaktyka  bezpiecznych zachowań w Sieci, 

Profilaktyka bezpieczeństwa w szkole 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Organizacja uroczystości i imprez 

kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Współpraca wychowawców z rodzicami 

dzieci, poradniami psychologiczno - 

pedagogicznymi 

Wychowawcy 

klas 

Cały rok 

Współpraca z samorządem uczniowskim 

i Radą Wolontariatu w realizacji ich Planu 

Pracy 

Opiekun 

samorządu 

Dyrektor  

Cały rok 

Propagowanie zdrowych nawyków 

żywieniowych oraz zachęcanie uczniów  

do aktywnego spędzania wolnego czasu 

Udział w programie Owoce i Warzywa 

 w szkole i Mleko w szkole 

Koordynator do 

spraw promocji 

zdrowia 

Wychowawcy 

klas 

Cały rok 

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych  Nauczyciele 

bibliotekarze 

we współpracy  

Cały rok 
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ze wszystkimi 

nauczycielami 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły Wychowawcy 

klas 

Cały rok 

 

 

 

Zadania opiekuńcze 

 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Zapewnienie pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

Cały rok 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich 

dzieci potrzebujących takiej opieki 

Wychowawcy klas, 

wychowawcy 

świetlicy 

Cały rok 

Organizacja opieki wychowawczej 

uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej 

Wychowawcy klas Cały rok 

 Organizacja dożywiania - zapewnienie 

obiadów  

Wychowawcy klas Cały rok 

 

 

 

 

Kalendarium pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017 

 

Termin Zadanie 

4 września 2017 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 

21 września 2017 r. Zebrania organizacyjne z rodzicami 

30 września 2017 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka 
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14 października 2017 r. 
Uroczystości związane z Dniem Edukacji 

Narodowej i ślubowanie klasy I 

1 listopada 2017 r. Wszystkich Świętych 

2 i 3 listopad 2017r 
Dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktycznych 

11 listopada 2016 r. Narodowe Święto Niepodległości 

29 listopada 2017 r. Zebrania z rodzicami - wywiadówka 

30 listopada 2017 r.  Andrzejki szkolne 

6 grudnia 2017 r. Mikołajki szkolne 

22 grudnia 2017 r.  Bożonarodzeniowe Kolędowanie 

23 grudnia 2017 r.–1 stycznia 

2018 r. 
Zimowa przerwa świąteczna 

Do 5 stycznia 2018 r. Wystawianie ocen śródrocznych 

10 styczeń 2018 r. Dzień otwarty szkoły 

10 styczeń 2018 r. 
Zebranie klasyfikacyjne rady 

pedagogicznej 

31 styczeń 2018 r.  Zebrania z rodzicami – wywiadówka  

01 luty 2018 r. Bal karnawałowy 

15 stycznia – 28 stycznia 2018 r.  Ferie zimowe 

 14 lutego 2018 r. Szkolne walentynki 

8 marca 2018 r. 
Uroczystości szkolne związane z Dniem 

Kobiet 

9 marzec 2018 r. 
Uroczystość promocji szkoły – dzień 

wolny od zajęć dydaktycznych  

19–21 marca 2018 r. Rekolekcje wielkopostne  

29 marca –03 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

19 kwietnia 2018 r. Zebrania z rodzicami 

1 maja, 4 maja 2018 r.  
 Dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktycznych 

3 maja 2018 r. Święto Konstytucji 3 Maja 

24 maja 2018 r.  Dzień otwarty szkoły 

26 maja 2018 r. Szkolne uroczystości związane  
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z Dniem Matki 

1 czerwca 2018 r. 

Uroczystości związane z Dniem Dziecka i 

dniem sportu szkolnego – dzień wolny od 

zajęć dydaktycznych 

15 czerwca 2018 r. 
Wystawianie rocznych ocen 

klasyfikacyjnych 

18 czerwca 2018 r. 
Zebranie klasyfikacyjne rady 

pedagogicznej 

22 czerwca 2018 r. 
 Uroczyste zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych 

 26 czerwca 2018 r. 

Posiedzenie podsumowujące rady 

pedagogicznej 

Rok szkolny 2017/2018 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy: 

 

 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r., 

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r., 

 Boże Narodzenie – 24–26 grudnia 2017 r., 

 Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r., 

 Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r., 

 Poniedziałek Wielkanocny – 2 kwietnia 2018 r., 

 Święto Pracy – 1 maja 2018 r., 

 Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2018 r., 

 Boże Ciało – 31 maja 2018 r. 

 

Roczny Plan Pracy Szkoły został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej  

PSP w Czarnej nr 2/2017/2018  z dnia 15.09.2017 r. 

 

 

 

                                                                             Dyrektor Szkoły – Agata Kwaśnik 


