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Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2017/2018 

• Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnej. 

• Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej – realizacja zadań metodą projektu. 

• Organizowanie działań mających na celu poprawę stanu i rozwoju czytelnictwa 

• Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

• Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły i realizacja edukacji prozdrowotnej wobec społeczności szkolnej w celu   

          wyposażenia w wiedzę, umiejętności  i zdolności do podejmowania decyzji oraz dokonywania właściwych  

          wyborów. 

• Wspieranie uczniów i wychowanków w podejmowaniu działań w zakresu wolontariatu.  

• Wdrażanie i realizacja zajęć z doradztwa zawodowego w szkole. 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą nr 4/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 13 

Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Tomaszowie Maz. w dniu 31 sierpnia 2017r. 
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Spis treści zawartych w planie 

 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

II. Kalendarium szkoły. 

III. Harmonogram dyżurów nauczycielskich  (zał nr 1). 

IV.   Harmonogram wycieczek (zał nr 2). 

V. Harmonogram konkursów. (zał. nr 3). 
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I. SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

OBSZAR ZADANIA OSOBA 
ODPOWIEDZIALNA 

WSPÓŁPRACA TERMIN 

ZA
R

ZĄ
D

ZA
N

IE
 I 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

JA
 

1. Zapoznanie nauczycieli i wychowawców  z zakresem ich obowiązków i 
odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oświatowego. 

Dyrektor Wicedyrektor 14 IX 

2. Opracować Statut szkoły zgodny z aktualnymi przepisami prawa Dyrektor Zespół 
zadaniowy 

do 26 X 

3. Opracować Regulamin Oceniania i nowy Regulamin Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespół 
Zadaniowy 

IX 

4. Opracować Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Wicedyrektor Zespół 
Zadaniowy 
Rada 
Rodziców 

do 30 IX 

5. Wprowadzić zmiany do Regulaminu Wycieczek Szkolnych Dyrektor Zespół 
Zadaniowy 

IX 

6. Znowelizować System Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Dyrektor Zespół 
Zadaniowy 

X 

7. Aktualizować wewnętrzne regulaminy, instrukcje oraz dokumenty szkoły Dyrektor  Zespół 
zadaniowy 

Wg potrzeb 

8. Opracować tygodniowy plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz 
plan dyżurów nauczycieli, harmonogram dowozów szkolnych, plan zajęć 
pozalekcyjnych realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 

Wicedyrektor Zespół 
zadaniowy 

VIII /IX 

9. Podczas zebrań Rady Pedagogicznej systematycznie przekazywać aktualne Dyrektor Wyznaczeni Wg potrzeb 
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informacje dotyczące oświaty i szkoły nauczyciele 

 10. Zapoznawać na bieżąco rodziców z wewnątrzszkolnymi dokumentami 
szkoły 

Wychowawcy Nauczyciele Na bieżąco 

N
A

D
ZÓ

R
 

1. Opracować plan i organizację nadzoru pedagogicznego w 
oparciu o analizę potrzeb, wniosków z nadzoru pedagogicznego za ubiegły 
rok szkolny i przepisów prawa. 

Dyrektor Wicedyrektor IX 

2. Monitorować i ewoluować proces dydaktyczno- wychowawczy, a wyniki 
wykorzystywać do ustalenia kierunków zmian w dalszej pracy. 

Dyrektor 
Wicedyrektor 
Pedagog 

Nauczyciele Cały rok 

3. Opracować plan badań edukacyjnych, w tym wyznaczyć osoby 
odpowiedzialne za opracowanie i prezentację wyników. Wyniki badań 
wykorzystywać w pracy nauczycieli celem poprawy jakości kształcenia 

Zespół do spraw 
badania osiągnięć 
edukacyjnych 
uczniów 

Nauczyciele Do 15 IX 

4. Motywować nauczycieli do podejmowania różnorodnych form 
doskonalenia zawodowego 
 

Dyrektor WDN Cały rok 

5. Sprawować nadzór nad nauczycielami rozpoczynającymi lub będącymi w 
trakcie awansu zawodowego 

Dyrektor  Opiekunowie 
stażu 

Cały rok 

6. Nadzorować pracę Zespołów Przedmiotowych  Wicedyrektor Przewodniczą
cy zespołów/ 
nauczyciele 

Cały rok 

7. Prowadzić systematyczną ocenę pracy nauczycieli Dyrektor Wicedyrektor Na bieżąco 

8. Prowadzić lekcje otwarte, pokazowe, koleżeńskie według harmonogramu 
i uczestniczyć w tych lekcjach w ramach doskonalenia zawodowego 

Wicedyrektor 
Lider WDN 

Nauczyciele Wg planu 

P
R

O
M

O
C

J
A

   
SZ

K
O

ŁY
 1. Opracowywać artykuły o osiągnięciach szkoły, zamieszczać je w lokalnej 

prasie 
Zespół do spraw 
promocji 
Wicedyrektor 

Nauczyciele Na bieżąco 

2. Cyklicznie realizować imprezy klasowe i szkolne z udziałem rodziców, Wychowawcy, Nauczyciele Wg planu 
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władz miasta i społeczności lokalnej (akademie z okazji świąt, projekty, 
konkursy, turnieje sportowe itp.) 

wyznaczone 
osoby 

3. Podczas zebrań z rodzicami organizować wystawy prac uczniowskich, 
prezentacje multimedialne o działalności szkoły. 

wychowawcy Nauczyciel Na bieżąco 

4. Zachęcać uczniów do udziału w różnorodnych konkursach, turniejach, 
przeglądach i innych aktywności. 

Nauczyciele Wychowawcy Cały rok 

5. Zorganizować Dzień Otwarty Szkoły Zespół do spraw 
promocji  

Nauczyciele II/III 

6. Zorganizować i przeprowadzić Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas 
VII 

L. Mostowska-
Twardowska 

Nauczyciele 
poloniści 

IV/V 

7. Zrealizować III Miejski Konkurs Ekologiczny dla klas III M. Koszada,  
K. Przybysz 

Wyznaczeni 
nauczyciele 

III/IV 

8. Prowadzić kronikę szkolną z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń z 
życia szkoły 

Opiekun kroniki 
szkolnej                        
M. Krężelewska 

Nauczyciele Na bieżąco 

9. Anonsować ciekawe wydarzenia szkolne na stronie internetowej szkoły i 
Urzędu Miasta 

Opiekun strony 
internetowej 
Wicedyrektor 
Robert Tyczyński 

nauczyciele Na bieżąco 

W
A

R
U

N
K

I D
ZI

A
ŁA

LN
O

ŚC
I  

SZ
K

O
ŁY

 

1. Uzupełnianie szkolnych zbiorów bibliotecznych, w tym książek w języku 
angielskim i niemieckim. 

Bibliotekarz Nauczyciele Cały rok 

2. Przeprowadzanie koniecznych remontów i modernizacji budynku Dyrektor Organ 
prowadzący 

Wg potrzeb 

3. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń 
szkolnych 

Opiekunowie sal 
wyznaczeni 
nauczyciele 

Nauczyciele Cały rok 

4. Umieszczenie w pokoju nauczycielskim kserokopiarki. Dyrektor  IX 
5. Dostęp wszystkich pracowni w szkole do Internetu Dyrektor  Cały rok 
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D
YD

A
K

TY
K

A
 

1. Systematycznie realizować treści podstawy programowej. Nauczyciele --- Cały rok 

2. Stosować  metody nauczania adekwatne do potrzeb uczniów, w tym 
metodę projektu 

Nauczyciele --- Cały rok 

3. Zapoznać uczniów i rodziców z aktualnymi wymaganiami edukacyjnymi i 
kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów i  zachowania. 

Nauczyciele Wychowawcy IX 

4. Przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z 
Regulaminem Oceniania 

Nauczyciele Wychowawcy Cały rok 

5. Motywować uczniów do systematycznej nauki Nauczyciele Wychowawcy Cały rok 
6. Angażować uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach 
przedmiotowych i działań z zakresu wolontariatu 

Nauczyciele Wychowawcy Cały rok 

7. Kształtować postawy wychowawcze do wartości poprzez realizację działań 
kultywujących wartości w życiu człowieka poprzez ocenę własnych i cudzych 
zachowań oraz kształtowanie szacunku do drugiego człowieka poprzez 
organizację takich uroczystości jak, np. Dzień Matki, Dzień Babci, Wigilie 
klasowe i szkolne, pogadanki, spotkania z ciekawymi ludźmi, różnorodne 
wyjścia, współpraca z instytucjami itp.  

Wychowawcy  Cały rok 

8. Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa Zespół Zadaniowy Nauczyciele Cały rok 

9. Realizacja projektów czytelniczych w klasach I - VII Zespół zadaniowy Nauczyciele, 
Rodzice 

Cały rok 

 10. Udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia Zespół Zadaniowy Nauczyciele  

ZD
R

O
W

IE
,  

H
IG

IE
N

A
,  

B
EZ

P
IE

C
ZE

Ń
ST

W
O

 1.Zadbać o to, aby obiekt, pomieszczenia i wyposażenie szkoły oraz 
organizacja zajęć odpowiadały wymogom BHP. 

Dyrektor  
 

SIP 
Nauczyciel 

Na bieżąco 

2. Systematycznie kontrolować stan bezpieczeństwa budynku szkolnego SIP Nauczyciele Na bieżąco 

3. Wzmocnić kontrolę dyżurów nauczycielskich na korytarzach, toaletach, 
klatkach schodowych, szatni, podwórku szkolnym, boisku, placu zabaw. 

Wicedyrektor Nauczyciele Cały rok 

4. Przestrzegać szkolnych regulaminów, procedur postępowania w 
sytuacjach kryzysowych 

wicedyrektor Nauczyciele Cały rok 

5. Na bieżąco diagnozować potencjalne zagrożenia i prowadzić działania Pedagog szkolny Nauczyciele Cały rok 



8 
 

zapobiegawcze inspektor BHP 

6. Wzmocnić bezpieczeństwo zwróciwszy większą uwagę na dzieci ze 
szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 

Nauczyciele Wychowawcy Cały rok 

7. Udział w Ogólnopolskim Projekcie „Bezpieczna szkoła, bezpieczna 
przyszłość” 

Dyrektor 
Wicedyrektor 

Nauczyciele Cały rok 

8. Przeprowadzić szkolenie dla rodziców „Wiem, co podpisuję” w celu 
uświadomienia rodzicom  zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu 
przez dzieci bez nadzoru rodziców 

Wicedyrektor Pracownicy 
Urzędu 
Komunikacji 
Elektronicznej 
– Delegatura 
w Łodzi 

XI 

9. Realizacja działań w ramach Rządowego Programu „Szkoła na widelcu” 
promujących prawidłowe odżywianie wśród uczniów 

Wicedyrektor Wychowawcy/
Nauczyciele 

Cały rok 

10. Wyłączyć z dyżurów nauczycielskich wychowawców klas I w celu 
zapewnienia dzieciom większego bezpieczeństwa podczas przerw 
międzylekcyjnych w I półroczu 

Wychowawcy 
klas I 

Nauczyciele 
klas I 

Cały rok 

 11. Wprowadzić zmiany po I półroczu w Planie Dyżurów włączając   
wychowawców klas I w celu integracji uczniów klas I ze społecznością 
szkolną 

Zespół Zadaniowy Nauczyciele I 

W
YC

H
O

W
A

N
IE

 I 
O

P
IE

K
A

 1. Przestrzegać praw dziecka i praw ucznia, szanować jego godność osobistą. 
Traktować każdego ucznia jako ważny element zespołu klasowego. 

Nauczyciele Wychowawcy Na bieżąco 

2. Rozpowszechniać wiedzę na temat praw dziecka i ucznia poprzez 
pogadanki, spotkania, apele, gazetki itp. 

   

3. Upowszechniać zasady działania wolontariatu wśród uczniów i rodziców. Pedagog Wychowawcy
/nauczyciele 

Na bieżąco 

4. Realizować szkolny program wychowawczo-profilaktyczny. Pedagog 
Zespół Zadaniowy 

Nauczyciele Cały rok 

5. Zapewnić dzieciom klas pierwszych łagodną adaptację w środowisku 
szkolnym. 

Wychowawcy Nauczyciele IX-XI 
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6. Umożliwiać rozwój uczniom szczególnie uzdolnionym poprzez 
zorganizowanie kół przedmiotowych i zainteresowań oraz uczniom o 
szczególnych potrzebach poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

Wychowawcy Pedagog 
Nauczyciele 

IX 

7. W ocenie prac uczniów którzy mają dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb, stosować obniżone kryteria 
oceniania oraz dostosowanie form i metod pracy. 

Nauczyciele  Cały rok 

8. W pracy wychowawczej szkoły uwzględnić w szczególności: 
- wywiązywanie się uczniów ze swoich obowiązków, 
-dbałość o honor i tradycje szkoły, 
-dbałość o piękno mowy ojczystej i poszanowanie tradycji patriotycznych, 
- budowanie poczucia wspólnoty społecznej, w tym dbałość o dobro 
społeczności szkolnej, 
-dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
-kształtowanie u uczniów pozytywnych postaw i zachowań prospołecznych, 
w tym podejmowanie działań z zakresu wolontariatu, 
- promowanie zdrowego stylu życia ze zwróceniem uwagi na prawidłowe 
odżywanie, aktywność fizyczną i umiejętne korzystanie z urządzeń 
komunikacyjnych, 
- przeciwdziałanie przemocy, agresji i cyberprzemocy, 
 

Wychowawcy 
pedagog 

Nauczyciele Cały rok 

9. Udzielać natychmiastowego wsparcia uczniom z problemami 
wychowawczymi i psychologiczno-pedagogicznymi . 

Wychowawcy Pedagog 
Zespoły 
wspierające 

Cały rok 

10. Współpracować z pedagogiem i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych, 
konsultacji i kierowania uczniów na badania. 

Wychowawcy  Pedagog Cały rok 

12. Realizować działania w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie              
w celu uzyskania Ogólnopolskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 

Nauczyciele 
zespoły 

Partnerzy IX - XII 
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Zadaniowe 

13. Kształtować samorządność uczniów poprzez organizowanie imprez, 
uroczystości, działań na rzecz uczniów, uczniów zasłużonych lub 
uzdolnionych, działania na rzecz absolwentów, na rzecz szkoły, społeczności 
lokalnej, kultury i sportu oraz wolontariat. 

Opiekunowie SU 
Wychowawcy 

Partnerzy Cały rok 

14. Angażować społeczność w akcje, przedsięwzięcia szkolne, miejskie, 
lokalne i ogólnopolskie. 

Koordynatorzy Nauczyciele Cały rok 

15. Na bieżąco rozpoznawać potrzeby uczniów w zakresie opieki i pomocy 
oraz podejmować działania we współpracy z odpowiednimi instytucjami,  

Pedagog 
Wychowawcy 

Nauczyciele 
 PPP 

Cały rok 

16. Objąć opieką świetlicową wszystkie dzieci, które tego potrzebują ze 
szczególnym uwzględnieniem klas I-III  

Opiekunowie 
świetlicy/ 
wychowawcy 

Nauczyciele Cały rok 

17. Pracować nad przestrzeganiem przez uczniów ustalonych w szkole zasad 
zachowania, podejmować skutecznie działania eliminujące negatywne 
zachowania. 

Wychowawcy Nauczyciele  Cały rok 

18. Kształtować u uczniów oraz skutecznie egzekwować kulturalne i 
prawidłowe zachowania podczas uroczystości, imprez oraz w miejscach 
publicznych.  

Wychowawcy Nauczyciele Cały rok 

 19. Wprowadzić w czasie przerw lekcyjnych cykliczne zabawy i gry 
planszowe. 

Samorząd Szkolny Nauczyciele 
dyżurujący 

Cały rok 
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  II.  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

 

Działania szkolne termin Odpowiedzialni 

Rozpoczęcie rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

(podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

4 września 2017 r. 

 

 godz. 9.00   IV-VII 

 

10.00- klasy I-III 

 

 

Dyrektor, wicedyrektor 

 i współpracownicy 

Diagnoza dojrzałości szkolnej pierwszoklasistów Przedstawienie dyrektorowi  analizy 

wyników do  

6 października 2017r. 

 

wychowawcy klas pierwszych 

Diagnoza wstępna i końcowa przedszkolaków Wrzesień/październik  

Kwiecień/maj  

Wychowawca 

M. Michałowicz 

 Zebrania organizacyjne z rodzicami – Wybory 

Trójek Klasowych  

7, 8 września 2017r. Wychowawcy   
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Wybory  SU kl. I-III, IV-VI wrzesień 2017 Opiekunowie SU 

Wybory opiekuna SU kl. I-III, IV-VI do 20 czerwca 2018r. Dyrektor, opiekunowie SU  

Szkolny Dzień Edukacji Narodowej 13  października 2017r. Dyrektor, Samorząd Uczniowski, 

L.Mostowksa - Twardowska ,  

A. Koścista, K. Magiera 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych –  październik 2017 r. E. Wilczak, E. Wójcik 

Akademia z okazji Święta Niepodległości    

 

10 listopada 2017 r. K. Przybysz (I-III) 

A. Reszka (IV-VII) 

Zebrania z rodzicami   24 listopada 2017 r. godz. 16.30 

(IV-VII) 

28 listopada 2017 r. godz. 16.30 

(()-III) 

Pedagog,(szkolenie Urząd Komunikacji 

Elektronicznej -delegatura w Łodzi, 

Wychowawcy 

Jasełka  22 grudnia 2017 r. K. Rurarz 

Zimowa przerwa świąteczna  

(podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

23 – 31 grudnia 2017 r. 
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Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie 

klasyfikacji  

24 stycznia 2018 r. Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele 

Zebrania z rodzicami  25,26 stycznia 2018 r. Wychowawcy 

Ferie zimowe  

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie 

29 stycznia - 11 lutego 2018 r. - 

Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowanie   

pracy szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego 

w I półroczu 

Luty 2018 r. Dyrektor, wicedyrektor 

Dni Otwarte Szkoły  luty/marzec 2018 r. Zespół ds. promocji szkoły ustali termin 

do 30 września  

Rekolekcje wielkopostne  12,13,14  marca 2018r.  

Wiosenna przerwa świąteczna 

 (podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej 

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

 

29 marca - 3 kwietnia 2018 r. 

 

 

Spotkania z rodzicami  26,27 kwietnia 2018 r. Wychowawcy 
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Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 27  kwietnia 2018r. M. Pietrzyk (kl. I-III),  

Z. Milczarek (kl. IV-VII) 

Dzień Sportu  30 maja 2018r.  Nauczyciele wychowania fizycznego 

Zebranie  Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie 

klasyfikacji i promocji  

18 czerwca 2018r. Dyrektor, nauczyciele i wychowawcy 

Zakończenie rocznych zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych 

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego 

– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

22 czerwca 2018r. Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele  

Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowanie   

pracy szkoły w ramach prowadzonego nadzoru 

pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 

Ostatni tydzień czerwca 2017 r. Dyrektor, wicedyrektor 

Ferie letnie  

(podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.  
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 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej  

 

13 października 2017r. 

26 stycznia 2018r. - bal karnawałowy 

30 kwietnia 2018r., 

2 maja 2018r., 

4 maja 2018r. – piątek po święcie  Konstytucji 3 Maja 

1 czerwca 2018r. – piątek po Bożym Ciele  

Konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 

5 października, 7 grudnia, 4 stycznia, 1 marca, 5 kwietnia, 8 czerwca 

 

Indywidualne konsultacje dla rodziców z nauczycielami szkoły podstawowej w godzinach 

 od 16.15 do 17.15  

   

W przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych ucznia, wychowawca na prośbę nauczyciela przedmiotu, lub prośbę rodzica  

zobowiązany jest ustalić termin spotkania nauczyciel - rodzic,  także w każdym innym czasie. 


