
 

 

 

 

 

PLAN PRACY  

SZKOŁY PODSTAWOEJ  

IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO  

W WOLI RAFAŁOWSKIEJ 
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Wola Rafałowska, 1 września 2019 r.  



 Plan pracy szkoły ma na celu dobre przygotowanie dzieci do dalszych etapów 
kształcenia, zapewnienie uczniom zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności na miarę ich 
możliwości psychofizycznych przy pełnym poczuciu bezpieczeństwa i stanowi spójną i ciągłą 
koncepcję pracy naszej szkoły. 

Plan pracy został opracowany w oparciu o: 

 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. 

 Plan nadzoru Podkarpackiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020. 

 Koncepcję pracy szkoły. 

 Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny. 

 Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok 
szkolny 2019/2020. 

 
Zadania w roku szkolnym 2019/2020. 

1. Podniesieniem jakości pracy szkoły w obszarze edukacji matematycznej poprzez 
efektywny i skutecznie zorganizowany proces edukacyjny uwzględniający celowe 
i bezpieczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji 
podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

2. Kształtowaniem kompetencji kluczowych u uczniów. 
3. Ewaluacją programu wychowawczo-profilaktycznego opracowanego w oparciu 

o diagnozę potrzeb i problemów wychowawczych oraz diagnozę czynników 
chroniących i czynników związanych z ryzykiem ich wystąpienia, uwzględniającego 
problematykę zagrożeń związanych z uzależnieniem (np. narkomanią), cyberprzemocą 
oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Przeciwdziałaniem używaniu substancji 
psychoaktywnych przez uczniów. 

4. Aktywizowaniem działalności rady rodziców – włączaniem rodziców w działalność 
wychowawczą i związaną z profilaktyką uzależnień. 

5. Zapewnianiem bezpieczeństwa uczniom poprzez nabywanie wiedzy na temat 
profilaktyki uzależnień i prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym – 
przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak i w Internecie. 

6. Dostosowywaniem procesu edukacyjnego i procesów wspomagania rozwoju i edukacji 
(na etapie planowania oraz modyfikowania, w trakcie realizacji) do indywidualnych 
potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości – organizowaniem zajęć w grupie 
do pięciu uczniów, zajęć indywidualnych oraz udzielaniem uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w 
oparciu o wyniki obserwacji ucznia, diagnozy środowiskowej i systematycznie 
prowadzonych przez nauczycieli badań edukacyjnych oraz autoewaluacji pracy własnej 
nauczycieli. 

7. Wspomaganiem rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami w formie szkoleń zewnętrznych, e-szkoleń i wewnętrznego doskonalenia 
nauczycieli. 

 



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 

Opracowanie rocznego planu pracy 
szkoły 2019/2020 

Dyrektor szkoły do 15 września 

Opracowanie Szkolnego Programu 
wychowawczo-profilaktycznego 
z uwzględnieniem wniosków z 
ewaluacji programu 

Zespół ds. programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego 

Rada Rodziców 

do 30 września 

Opracowanie planu nadzoru 
pedagogicznego na rok szkolny 
2019/2020 

Dyrektor szkoły do 15 września 

Opracowanie dokumentacji w 
zakresie ppp (IPT, plany zajęć 
rewalidacyjnych, korekcyjno – 
kompensacyjnych, logopedycznych) 

Pedagog szkolny 

Logopeda 

Nauczyciele specjaliści 

do 30 września 

Opracowanie planów pracy 
wychowawcy klasowego 

Wychowawcy do 15 września 

Opracowanie planu pracy świetlicy, 
biblioteki, pracy pedagoga, SU i 
SKC 

Nauczyciele świetlicy 

Bibliotekarz 

Pedagog szkolny 

Opiekunowie organizacji 
szkolnych 

do 15 września 

Sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego 

Dyrektor szkoły cały rok 

Awans zawodowy nauczycieli Dyrektor szkoły 

Opiekunowie stażu 

cały rok 

Promocja szkoły w środowisku 
lokalnym 

Dyrektor szkoły 

Wszyscy nauczyciele 

cały rok 



Pracownicy szkoły 

Opracowanie planu doskonalenia 
nauczycieli 

Zespół ds.  WDN do 15 września 

 

Dydaktyka 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizacja podstawy programowej Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Przeprowadzanie sprawdzianów 
(diagnozujących, kompetencji). 
Analiza oraz opracowywanie 
wyników. Wdrażanie wniosków do 
realizacji w bieżącej pracy 
dydaktycznej na wszystkich 
przedmiotach. 

Wszyscy nauczyciele 

Zespoły przedmiotowo – 
wychowawcze 

Dyrektor szkoły  

 

Cały rok szkolny 

analiza 2 na sem. 
sprawdzianów do 

dokumentacji szkoły 

 

Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno – pedagogiczną 
w Rzeszowie 

Pedagog 

Wychowawcy 

Cały rok 

Odkrywanie i rozwijanie 
zainteresowań uczniów, 
przygotowywanie do konkursów 
przedmiotowych 

Wszyscy nauczyciele - 
wychowawcy 

Cały rok 

Troska o rozwój czytelnictwa Wszyscy nauczyciele 

Bibliotekarz 

Cały rok 

Doskonalenie u uczniów (uważne) 
czytanie ze zrozumieniem poprzez 
liczne ćwiczenia na zajęciach 
lekcyjnych. 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok 

Zwracać uwagę uczniów na 
słuchanie ze zrozumieniem poprzez 
bieżącą kontrolę treści 
przyswajanych przez uczniów w 
kontekście zaplanowanych do 
osiągnięcia celów lekcji 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok 



Organizowanie i udział w 
konkursach szkolnych i 
międzyszkolnych 

Wszyscy nauczyciele – 
wychowawcy 

Nauczyciele świetlicy 

Cały rok 

Realizowanie innowacji 
pedagogicznych 

nauczyciele Cały rok 

Praca z uczniem mającym trudności 
w nauce i uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

Wszyscy nauczyciele  

Nauczyciel wspomagający, 
asystent nauczyciela 

Pedagog szkolny 

Cały rok 

Analiza wyników nauczania Wszyscy nauczyciele 

Liderzy zespołów 

Według planu nadzoru 

Obserwacja zajęć Wszyscy nauczyciele Według 
harmonogramu 

Współpraca z rodzicami Wychowawcy 

Wszyscy nauczyciele 

Cały rok 

 

Wychowanie i opieka 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizowanie działań zawartych 
w Szkolnym Programie 
wychowawczo - profilaktycznym 

Wszyscy nauczyciele 

Pedagog 

Cały rok 

Realizowanie zewnętrznych 
programów profilaktycznych 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy 

Dyrektor 

Pedagog 

Cały rok 

Realizowanie zadań zawartych 
w planach wychowawcy klasowego 

Wychowawcy 

Wszyscy nauczyciele 

Cały rok 



Organizowanie uroczystości i 
imprez kulturalnych, artystycznych 
oraz wycieczek 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Współpraca nauczycieli z rodzicami 
i PPP w Rzeszowie 

Wszyscy nauczyciele 

Pedagog 

Cały rok 

Doskonalenie pracy Samorządu 
Uczniowskiego 

Opiekun SU 

 

Cały rok 

Wdrażanie działań z zakresu 
realizacji zadań programu 
promującego zdrowy styl życia 

Lider ds. promocji 
zdrowego stylu życia 

Wszyscy nauczyciele 

Cały rok 

Kształtowanie postaw 
patriotycznych  

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Promowanie idei wolontariatu – 
SKC, SKM 

Opiekunowie SKC i SKM Cały rok 

Współpraca z rodzicami. Włączanie 
rodziców w życie klasy i szkoły. 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy 

Cały rok 

Organizacja opieki pedagogicznej 
i specjalistycznej w szkole 

Pedagog 

Logopeda 

Nauczyciele specjaliści 

Cały rok 

Objęcie uczniów opieką 
świetlicową  

Nauczyciele świetlicy Cały rok 

Organizacja opieki wychowawczej 
uczniom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Zapewnienie dożywiania w szkole Dyrektor szkoły 

p. Jolanta Wójcik 

Cały rok 

 

 

 

 



Bezpieczeństwo uczniów 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Wdrażanie do przestrzegania norm 
i zasad 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy 

Cały rok 

Wyposażanie uczniów w wiedzę 
i umiejętności zapobiegające 
przemocy i agresji, kształtowanie 
właściwych postaw 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy 

Pedagog 

Cały rok 

Pełnienie przez nauczycieli 
dyżurów szkolnych 

Wszyscy nauczyciele 

Dyrektor 

Cały rok 

 

Harmonogram spotkań z Rodzicami uczniów klas 0 - VIII 

Data Tematyka spotkania 

12.09.2019 r. Spotkanie organizacyjne: 

1. Zapoznanie z dokumentacją regulującą pracę szkoły. 
2. Wybór Klasowych Rad Oddziałowych. 
3. Sprawy różne. 

15.11.2019 r. Przekazanie bieżących informacji dotyczących postępów w nauce 
i zachowaniu uczniów: 

1. Prelekcja dla rodziców (według potrzeb). 
2. Indywidualne rozmowy rodziców z wychowawcami klas 

i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 
31.01.2020 r. 
 

Spotkanie podsumowujące pracę uczniów w I semestrze roku 
szkolnego 2018/2019 

1. Zapoznanie rodziców z osiągnięciami uczniów w I sem. 
2. Indywidualne rozmowy rodziców z wychowawcami klas 

i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 
16.04.2020 r. 
 

Przekazanie bieżących informacji dotyczących postępów w nauce 
i zachowaniu uczniów: 

1. Prelekcja dla rodziców (według potrzeb). 
2. Indywidualne rozmowy rodziców z wychowawcami klas 

i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 
 

 
 
 



Kalendarz na rok szkolny 2019/2020 
w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej 

 

Data Rodzaj imprezy Odpowiedzialni 

Wrzesień 

02.09.2019 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 Dyrektor szkoły 

05.09. 2019 r. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy A. Charlińska-Błaszczak, 

wychowawcy klas 

06.09 2019 r. Spotkanie z policjantem Dyrektor szkoły  

11.09.2019 r. 
Zatwierdzenie organizacji roku szkolnego  - 

posiedzenie rady pedagogicznej.  

Dyrektor szkoły  

12.09. 2019 r. Spotkanie z rodzicami, godz. 16.00  Dyrektor szkoły, nauczyciele 

20.09.2019 r. Dzień przedszkolaka – pasowanie na przedszkolaka M. Pondel, L. Karnas  

Październik 

14.10.2019 r. 

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej Opiekun SU M. Szydełko, 

 E. Smyczek   

Oprawa muzyczna: K. 

Ostrowska- Bukała 
Dekoracje:  E. Smyczek 

 

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej 

31.10.2019 r. 
Apel z okazji Święta Wszystkich Świętych -  

Wspomnienie o św. Janie Pawle II 

SKC – L. Karnas, A. Lenart, 
Ks. J. Rusin 

Listopad 

08.11.2019 r. 

Uroczysty apel z okazji rocznicy Odzyskania 

Niepodległości.  

A.Ślemp, A. Lenart,  

Oprawa muzyczna: K. 

Ostrowska- Bukała  
15. 11. 2019 r. Spotkanie z rodzicami , godz.16.00  Dyrektor szkoły, nauczyciele 

29.11.2019 r. Zabawa andrzejkowa  J. Wójcik, A. Lenart  

Grudzień 

06.12.2019 r. Spotkanie integracyjne klas 0 – III z Mikołajem M. Pondel, L. Karnas  
 

Międzyklasowy konkurs na stroik i ozdobę 

bożonarodzeniową 

E. Smyczek, wychowawcy  

 
Kiermasz bożonarodzeniowy E. Smyczek, R. Rzeźnik – 

Kawka, Caritas 

10.12.2019 r. Informacja na temat ocen niedostatecznych. nauczyciele 



20.12.2019 r. 

Szkolne Jasełka – wigilia E. Chwajta, M. Bąk – 

Maruszak; M. Chmolowska-

Becla  

23. 12. 2019 – 

01.01.2020 r.  

Zimowa przerwa świąteczna Dyrektor szkoły  

Styczeń 

10.01.2020 r. Ostateczny termin wpisania ocen za I semestr. nauczyciele 

07.02.2020 r. Zabawa Karnawałowa Szkoła Muzyczna Yamaha 

10.01.2020 r. Apel – bezpieczne ferie zimowe R. Rzeźnik-Kawka 

13.01.2020 – 

26.01.2020 r.  

Ferie zimowe Dyrektor szkoły 

27.01.2020 r.  Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej  Dyrektor szkoły  

29.01.2020 r.  Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej  Dyrektor szkoły 

31.01.2020 r.  Spotkanie z rodzicami, godz. 16.00 Dyrektor szkoły, nauczyciele 

Luty 

04.02.2020 r.  Zabawa karnawałowa   

14.02.2020 r.  Dzień Babci i Dziadka  Wychowawcy klas 0 – III 

Marzec 

21.03.2020 r. Dzień Języka Ojczystego  A. Ślemp, B. Piernicka 

 Dzień książki i czytelnictwa w naszej szkole M. Bąk – Maruszak 

 Rekolekcje szkolne wielkopostne Ks. J. Rusin 

 Kiermasz Wielkanocny   

Kwiecień 

08.04.2020 r. 
Apel z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych SKC – opiekun L. Karnas,   

A. Lenart 

21 – 23. 04 . 

2020r. 

Egzaminy ósmoklasisty Dyrektor szkoły, nauczyciele 

 Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi B. Chmiel 

16.04.2020 Spotkanie z rodzicami  Dyrektor szkoły  

30.04.2020 r. 
Apel z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja i 

Narodowego Święta Flagi 

P. Baran, B. Piernicka, 

E.Chwajta 

Maj 

24.05.2020 r. 
Dzień Patrona Szkoły SU opiekun M.Szydełko, B. 

Piernicka   



26.05.2020 r. Dzień Matki  Wychowawcy kl. 0 – III  

 Informacja na temat ocen niedostatecznych nauczyciele 

 Gminny Turniej Piłki Nożnej  A. Charlińska – Błaszczak  

Czerwiec 

05.06.2020 r. 
Międzyszkolny Przegląd Teatrzyków 

Anglojęzycznych 2019 

M. Szydełko 

 Ostateczny termin wpisywania ocen 

końcoworocznych.  

nauczyciele 

22.06.2020 r. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej  Dyrektor szkoły 

17 lub 24.26.20 r. Pożegnanie klasy VIII M.Bak- Maruszak  

26.06. 2020 r.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego Dyrektor szkoły  

 Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej  Dyrektor szkoły 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:  

2 - 3.01.2020 r.  

21 – 23.04. 2020 r. – egzaminy klasa VIII  

12.06.2020 r. 

 

Dni wolne w  „0” 

23 – 27.12.2019 r. (opieka świetlicowa) 

30 – 31.2019 r. (opieka świetlicowa) 

2 - 3.01.2020 r. (opieka świetlicowa) 

21 – 23.04. 2020 r. – egzaminy klasa VIII  

10.04.2020 r.  

12.06.2020 r. 

 


