
Plan Pracy Szkoły Zespołu Szkół Publicznych w Małocicach 
w roku szkolnym 2013/2014

1. Zadania dydaktyczne
a) Osiąganie wyższych wyników nauczania. 
b) Rozpoznawanie indywidualnych możliwości uczniów.
c) Kontrola i systematyczna ocena pracy.
d) Praca z uczniami uzdolnionymi, mającymi trudności.
e) Ukierunkowanie zainteresowań uczniów na różne dziedziny wiedzy.
f) Samokształcenie i doskonalenie zawodowe.
g) Wdrażanie metod aktywizujących proces nauczania.

 
2. Zadania wychowawcze

a) Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych młodzieży.
b) Wyrabianie nawyków kulturowych.
c) Przygotowanie do życia w społeczeństwie obywatelskim.
d) Dbałość o estetykę szkoły i terenów wokół niej. 
e) Motywowanie do aktywnej ochrony zasobów środowiska naturalnego.
f) Kształtowanie etycznej postawy uczniów w stosunku do otaczającej przyrody i świata  

zwierząt.
g) Propagowanie kultury fizycznej i turystyki.
h) Współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami na terenie gminy.

3. Zadania opiekuńcze
a) Opieka nad dziećmi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
b) Przeciwdziałanie złu, zagrożeniom i patologiom.
c) Kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

 
Plan Pracy jest integralną częścią Koncepcji Pracy Szkoły opracowanej 
na lata 2013 - 2018

I. Organizacja roku szkolnego 2013/2014
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Wydarzenie Termin
Uwagi o 
realizacji

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2013 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2013 r.– 1 stycznia 2014 r.

Ferie zimowe 17 luty  – 2 marca  2014 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 17 – 22 kwietnia 2014 r.

Egzaminy przeprowadzane w 
ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej i gimnazjum

Szkoła podstawowa 
1 kwietnia sprawdzian klasy VI
Gimnazjum 
24 kwietnia – część humanistyczna
25  kwietnia matematyczno- 
przyrodnicza
26 kwietnia – język obcy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

1 kwietnia 2014 r. -egzamin klasy VI
2 maja 2014 r.
20 czerwca 2014 r.

Pożegnanie klasy III gimnazjum 26 czerwca 2014 r.

Zakończenie roku szkolnego 27 czerwca 2014 r.

Ferie letnie 30 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.

II. Działania w zakresie bezpieczeństwa

Zadania i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym

Wychowawcy
wrzesień 
-czerwiec

Zasady BHP w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę

Wychowawcy
Nauczyciele 
przedmiotów

Cały rok

Przypomnienie zasad zachowania 
w czasie dowożenia uczniów.

E. Rak
A. Baranowska

Wrzesień
Czerwiec

Propagowanie form bezpiecznego 
spędzania czasu wolnego podczas ferii 
zimowych i letnich.

Wychowawcy
Luty
Czerwiec

Sposoby udzielania pierwszej pomocy
Nauczyciele wych. fiz.
Wychowawcy

Rok  
szkolny

Kształtowanie umiejętności
prawidłowego zachowania się
w sytuacjach kryzysowych

Wychowawcy
Rok 
szkolny

Współpraca z Komisariatem Policji w 
Czosnowie

Dyrektor szkoły
Rok 
szkolny
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Próbna ewakuacja szkoły.
Dyrektor szkoły, 
koordynator do spraw
bezpieczeństwa

1 raz 
w roku

III. Kultywowanie tradycji szkoły

Zadania i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi

Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego

Dyrektor szkoły 2 września

Dzień chłopaka – spotkania 
klasowe, życzenia, gry i zabawy w 
ramach działań
wychowawczych

Wychowawcy
Samorząd szkolny

27 września

„Góra grosza” B. Paluchowska listopad

Dzień Papieski
J. Kopczewska
E. Rak

Październik

Ślubowanie uczniów klasy I szkoły 
podstawowej 
Święto szkoły  ślubowanie klasy I 
gimnazjum

E. Łukowska

E. Rak

14 października

15 listopad

„Andrzejki” – przygotowanie 
zabaw i wróżb, dyskoteka.

Wychowawcy + opiekun 
SU

listopad

Mikołajki klasowe Wychowawcy grudzień
Wigilia szkolne – jasełka i 
dzielenie się opłatkiem

J. Kopczewska
E. Rak

grudzień

Choinka noworoczna – zabawa 
taneczna

Wychowawcy styczeń

Dzień Babci i Dziadka 
A. Jawor,
K. Miedzińska

styczeń

Walentynki Samorząd szkolny luty

Dzień Kobiet – spotkania klasowe, 
życzenia, gry i zabawy w ramach 
działań wychowawczych

Wychowawcy Marzec

Tradycje Wielkanocne – występy 
uczniów, wspólne dzielenie się 
jajkiem

J. Kopczewska
M. Łukowska

16 kwietnia 
2014 r.

Święto Ziemi – przedstawienie 
teatralne – klasy IV-VI;
Klasy I-III

M. Poziemska
A. Baranowska
K. Miedzińska

Kwiecień

Piknik Rodzinny, Dzień dziecka
wychowawcy klas 0 - IV.  
G. Włoch

Czerwiec

Pożegnanie klasy III gimnazjum T. Borowski 26 czerwca

Zakończenie roku szkolnego Dyrektor szkoły 27 czerwca

IV. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
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Zadania i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi

Kształtowanie postaw patriotycznych 
ucznia;
 szacunek dla symboli narodowych
 godny udział w świętach i innych

uroczystościach patriotycznych;
 lekcja historii w Palmirach dla kl. V
 akademia z okazji Konstytucji 3 Maja

Wszyscy nauczyciele
Rok 
szkolny

Poznawanie dziedzictwa narodowego w 
obrębie nauki, literatury i innych 
uroczystościach patriotycznych

Wszyscy nauczyciele
Rok 
szkolny

Wszystkich Świętych :
 odwiedzanie miejsc pamięci 

narodowej
 opieka nad grobem patrona szkoły

Macieja Rataja
 udział uczniów w uroczystościach 

patriotycznych na cmentarzu w 
Palmirach

Jadwiga Kopczewska,
Wychowawcy II i III
gimnazjum

Listopad

Święto Flagi – przypomnienie historii i 
tradycji używania symboli
narodowych, gazetka

Maria Łukowska Maj

Święto Konstytucji 3 Maja - uroczysta 
akademia, gazetki tematyczne.

Dorota Nowak,
Magda Poziemska
Wychowawcy klas

Maj

V. Edukacja ekologiczna

Zadania i formy ich realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi

Udział w akcji „ Sprzątanie świata” Wychowawcy Wrzesień

Konkurs przyrodniczy „Co w 
Puszczy Piszczy”

 szkolny etap konkursu
 konkurs regionalny

A. Baranowska
Marzec/kwiecień/
Maj

Święto Ziemi – przedstawienie
teatralne 

K. Miedzińska – klasy 
I-III,
M. Poziemska,
A. Baranowska

Kwiecień

Troska o podręczniki szkolne. 
Organizacja kiermaszu używanych 
podręczników 

Dyrektor szkoły
Wychowawcy

czerwiec 2014 r.

Propagowanie segregacji śmieci i 
dbałości  o środowisko naturalne
człowieka.

Wychowawcy Rok szkolny

Organizacja wycieczek 
promujących walory przyrodnicze 

Wszyscy nauczyciele Rok szkolny
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Puszczy Kampinoskiej i Łąk 
małockich, jako miejsc 
najbliższych uczniom.
Organizacja wycieczek 
promujących walory przyrodnicze i 
historyczne Polski. Pozostałe 
wyjazdy

A. Baranowska
Wychowawcy

Maj

VI. Wszechstronny rozwój ucznia

Zadania i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi

Konkursy szkolne : 
 konkurs recytatorski dla:

klas I-III
     klasy IV -VI
     gimnazjum

 turniej wiedzy o ochronie 
przyrody
 konkurs płynnego czytania
 konkurs z języka    
 angielskiego

A. Jawor, 
E. Łukowska,
B. Włodarczyk
M. Poziemska
E. Rak
A. Baranowska

E. Karasiewicz
T .Borowski
M. Poziemska

Zgodnie
z 
harmonogramem
konkursów

Konkursy o zasięgu gminnym, 
regionalnym i ogólnopolskim:
Konkurs matematyczny „Kangur”, 
„Geniusz”
„Co w Puszczy Piszczy”
Konkurs wiedzy z języka 
angielskiego „Olimpus”
Konkurs historyczny
Uczniowski eksperyment fizyczny

B. Paluchowska

A. Baranowska
T. Borowski

D. Nowak
A. Buszta

Zgodnie
z 
harmonogramem
konkursów

Koła zainteresowań dla uczniów 
pragnących pogłębiać swoją 
wiedzę

Nauczyciele 
przedmiotów

Rok szkolny

Zajęcia przygotowując uczniów 
klasy VI SP oraz III gimnazjum do 
egzaminów zewnętrznych

B. Paluchowska
E. Rak
M. Poziemska
D. Nowak
A. Baranowska
A. Buszta
P. Gnatowski

Rok szkolny

Realizacja projektów 
gimnazjalnych i publiczna ich 
prezentacja – uczniowie klasy
II gimnazjum

Nauczyciele 
przedmiotów wybranych 
przez uczniów

zgodnie z 
harmonogramem

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów 
mających problemy w nauce

według arkusza Rok szkolny
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Wyjazdy do Biblioteki w 
Czosnowie – spotkania z pisarzami

Wychowawcy klas 
młodszych

Rok szkolny

Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną

Wszyscy nauczyciele Rok szkolny

Rozbudzanie zainteresowań kulturą 
innych krajów :
Ogólnoszkolne obchody Dnia 
Brytyjskiego, Halloween, konkursy 
językowe

Nauczyciele języków 
obcych

Zgodnie z 
harmonogramem

VII. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Zadania i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi

Zapoznanie z wymaganiami 
edukacyjnymi z poszczególnych 
Przedmiotów, WSO, przepisami 
obowiązującymi na terenie szkoły,
Wybory do Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły
Wychowawcy,
Nauczyciele 
przedmiotów

19 wrzesień

Przekazanie informacji o organizacji 
sprawdzianu klasy VI

Dyrektor szkoły
Wychowawcy

Marzec

Informowanie o zagrożeniach ocenami 
niedostatecznymi i proponowanych 
ocenach  - na koniec I semestru i na 
koniec roku szkolnego

Wychowawcy
Wychowawcy

19 grudzień
22 maj 

Przekazanie wyników nauczania :
- na I semestr 
- na koniec roku szkolnego

Wychowawcy
Wychowawcy

27 styczeń
7 czerwiec

Organizacja spędzania wolnego czasu 
– warsztaty dla rodziców

Pedagog szkolny
Wg  
harmonogramu

Udział rodziców w życiu szkoły – 
zapraszanie rodziców na uroczystości i 
imprezy

Wychowawcy Rok szkolny

Zachęcanie rodziców do działań na 
rzecz poprawy estetyki sal lekcyjnych 
i otoczenia szkoły

Dyrektor szkoły
Wychowawcy

Rok szkolny

Zapraszanie przedstawicieli organu 
prowadzącego na uroczystości szkolne

Dyrektor szkoły
Zgodnie z 
kalendarzem 
uroczystości

Poszukiwanie sponsorów Wszyscy nauczyciele rok szkolny

VIII. Organizacja pracy Rady pedagogicznej
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Wydarzenie Osoby odpowiedzialne Termin

Organizacja roku szkolnego Rada Pedagogiczna Rok szkolny

Sporządzenie rocznego plany pracy 
szkoły

T. Borowski
J. Kopczewska
M. Poziemska

wrzesień

Sporządzenie projektu rocznego 
programu wychowawczego.

K. Miedzińska
M. Łukowska

wrzesień

Sporządzenie rocznego planu 
profilaktycznego

B. Włodarczyk
A. Jawor
D. Nowak

wrzesień

Sporządzenie planu nadzoru 
pedagogicznego

Dyrektor szkoły wrzesień

Sporządzenie planów pracy 
wychowawczej i 
dydaktycznej nauczycieli.

Wszyscy nauczyciele wrzesień

Opracowanie harmonogramu zebrań 
Rady Pedagogicznej;

Sporządzenie terminarza posiedzeń 
organizacyjnych, plenarnych, 
klasyfikacyjnych i 
szkoleniowych Rady 
Pedagogicznej.

Dyrektor szkoły wrzesień

Opracowanie planów pracy 
zespołów nauczycielskich 
Rady Pedagogicznej.

Przewodniczący zespołów. wrzesień

Zaplanowanie planu realizacji 
przydzielonych godzin.

Dyrektor szkoły wrzesień

Opracował zespół w składzie :
Tomasz Borowski
Jadwiga Kopczewska
Magda Poziemska

wrzesień 2013 r.
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