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Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

2. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022. 

3. Koncepcję pracy szkoły. 

   4.  Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2021/2022.   

 
 

Ogólne cele do zrealizowania: 

- realizacja kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczonych w roku szkolnym 2022/2023: 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i 

wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb 

oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do 

treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności 

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych 

i integracyjnych. 

 

-  rozwijanie kompetencji w zakresie TIK, dokonanie analizy, które z rozwiązań, technologii IT stosowanych podczas zdalnego nauczania warto 

przenieść do stałej praktyki szkoły jako wartościowe, 

- stwarzanie sytuacji, warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości i samodzielności, 

- przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty i dalszego etapu edukacji, 

- zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki, 
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- przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu, 

- wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez uczenie prawidłowych nawyków, 

- wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- kształtowanie postaw, wychowanie do wartości przez kształtowanie m.in. postaw obywatelskich i patriotycznych, 

- kontynuowanie działań podejmowanych przez wychowawców i pozostałych nauczycieli na rzecz budowania właściwych relacji społecznych w 

klasie, w tym adaptacji uczniów Ukraińskich. 
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I. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 
 

 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrektor do 30 sierpnia 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 dyrektor, wicedyrektor do 30 sierpnia 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego z roku 2021/2022 rada pedagogiczna do 30 sierpnia 

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły 
dyrektor, wicedyrektor, 

rada pedagogiczna do 30 sierpnia 

Aktualizacja programu wychowawczo – profilaktycznego zgodnie 

z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli zespół ds. PWPS do 30 września 

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego 

na rok szkolny 2022/2023 dyrektor, wicedyrektor do 15 września 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wszyscy nauczyciele do 15 września 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian 

prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury. 

dyrektor, wicedyrektor, 

zespoły zadaniowe 

do 30 września 

cały rok szkolny 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego dyrektor, wicedyrektor cały rok szkolny 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym. 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego. dyrektor, wicedyrektor, lider WDN do 15 września 

Działania związane z awansem zawodowym (m.in. harmonogram działań dyrektora 

szkoły, lista nauczycieli rozpoczynających i kontynuujących staż, terminarz, 

przydział opiekunów stażu, lekcje koleżeńskie, ocena dorobku zawodowego) 

dyrektor, opiekunowie staży, cały rok szkolny 

Ocena pracy nauczycieli dyrektor, wicedyrektor cały rok szkolny 

Kontrola badań okresowych i szkoleń z zakresu bhp 
 

dyrektor, sekretariat  
cały rok szkolny 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym 
Zespół ds. promocji szkoły, 

wszyscy nauczyciele 
cały rok szkolny 

Baza szkoły - wyposażenie dyrektor 
cały rok, w miarę 

posiadanych środków 

BHP - zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki, pracy, 

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego 

dyrektor, wicedyrektor, pracownik 

bhp 
cały rok szkolny 

Organizacja współpracy nauczycieli wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 dyrektor do 30 kwietnia 

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych i oddziałów 

przedszkolnych 
dyrektor, komisja rekrutacyjna kwiecień 

Szkolenie członków rady pedagogicznej poświęcone omówieniu sposobu 

prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania 

dyrektor, przewodniczący zespołów 

samokształceniowych, wyznaczone 

osoby 

wrzesień 2022 

NAUCZANIE 

 
Realizacja podstawy programowej 

 
wszyscy nauczyciele 

 
cały rok szkolny 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

 
Dostosowanie realizowanych programów nauczania do możliwości uczniów 

 
wszyscy nauczyciele do 15 września 

Przeprowadzenie Testów Kompetencji Trzecioklasisty, egzaminów 

ósmoklasisty, także diagnoz umiejętności oraz egzaminów próbnych. 

Opracowanie i analiza ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji 

dyrektor, wicedyrektor, 

zespoły przedmiotowe, 

zespół ds. diagnoz 

 
cały rok szkolny 

 
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych dyrektor, wicedyrektor, 

przewodniczący zespołów 
 cały rok szkolny 

Diagnozowanie stylów uczenia się dzieci i młodzieży w poszczególnych klasach. 

Dostosowanie pracy z uczniami do ich możliwości, potrzeb i stylów uczenia się. 

wychowawcy klas 

wszyscy nauczyciele 
cały rok szkolny 

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradnia psychologiczno-pedagogiczną, 

rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 
 
wszyscy nauczyciele 

 
cały rok szkolny 

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 konkursów szkolnych i pozaszkolnych nauczyciele 

 
cały rok szkolny 

 
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uzdolnionymi wszyscy nauczyciele 

 
cały rok szkolny 

 
Realizacja programu „Równe szanse po Covid-19 w oleśnickich szkołach” nauczyciele uczestniczący w 

realizacji projektu 

 
 do 31.12.2022 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

 
Motywowanie uczniów do nauki  

wszyscy nauczyciele 
cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania, ich analiza i bieżące wdrażanie wniosków 

opracowanych przez wyznaczonych nauczycieli. 
wicedyrektor, 

wszyscy nauczyciele 
cały rok szkolny 

 
Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny. wszyscy nauczyciele, 

pedagog, psycholog 
cały rok szkolny 

 
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli wicedyrektor 

 
cały rok szkolny 

 
Obserwacje lekcji, zajęć dodatkowych, imprez, uroczystości szkolnych dyrektor, wicedyrektor zgodnie 

z harmonogramem 

Dostosowanie systemu oceniania, uwzględniające specyfikę funkcjonowania 

uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szczególności ze 

szczególnym uwzględnieniem uczniów ze spektrum w tym zespołem Aspergera. 

wychowawca, pedagog, wszyscy 

nauczyciele 
do 15 września 

Realizacja zajęć z języka polskiego realizowanych wg programu nauczania 

opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla 

cudzoziemców. 
wyznaczeni nauczyciele 

zgodnie z 

harmonogramem 

WYCHOWANIE 

 
Systematyczna realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły 

 
wszyscy nauczyciele 

 
cały rok szkolny 

 
Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

 
cały rok szkolny 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

 
Realizacja programu „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo” 

zespół ds. 

bezpieczeństwa, 

wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej. Systematyczna 

organizacja zajęć wprowadzających elementy integrujące, mające na celu poprawę 

relacji między uczniami w zespole klasowym. 

 
wychowawcy klas 

cały rok szkolny 

(praca ciągła) 

Kontynuowanie i poszerzenie działań w obszarze integracji dzieci ukraińskich w 

nowym środowisku szkolnym i rówieśniczym. 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 

 

 
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów wszyscy nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

 
cały rok szkolny 

Organizowanie uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych, szkolnych 

wycieczek edukacyjnych 

wszyscy nauczyciele 

(zgodnie z kalendarzem 

szkolnym i planami pracy 

wychowawców) 

cały rok szkolny 

 
Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu 

nauczyciel doradztwa zawodowego 

wychowawcy klas, wszyscy n-le 

 
cały rok szkolny 

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną 
wychowawcy klas 

 
cały rok szkolny 

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego. 

 
opiekun SU 

 
cały rok szkolny 

Przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności wolontariackiej zespół ds. wolontariatu cały rok szkolny 
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Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do 

aktywnego spędzania czasy wolnego, realizacja programu „Szkoła promująca 

zdrowie” 

zespół ds. promocji 

zdrowia, wszyscy 

nauczyciele 

 
cały rok szkolny 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły 

 
wychowawcy klas 

 
cały rok szkolny 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie 

w środowisku lokalnym 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 

 
cały rok szkolny 

ZADANIA OPIEKUŃCZE 

 
Organizacja opieki pedagogicznej 

 
wszyscy nauczyciele 

 
cały rok szkolny 

 
Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

dyrektor, pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas 

 
cały rok szkolny 

 
Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących 

nauczyciele świetlicy, 

wychowawcy klas 

 
cały rok szkolny 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

 
cały rok szkolny 

 
Zapewnienie możliwości korzystania z obiadów w szkole, owoców 

 
dyrektor 

 
cały rok szkolny 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie zajęć 

organizowanych w szkole i poza szkołą 

 
wszyscy nauczyciele 

 
cały rok szkolny 

 


