
PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W JASTRZĘBIU ZDROJU

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Plan pracy szkoły opracowany został w oparciu o:

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

a) Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie 
samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów,

b) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem 
zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

c) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 
korzystanie  z technologii cyfrowych,

d) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022



KSZTAŁCENIE

CELE/ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI UWAGI

Doskonalenie metod
nauczania

Rozpoznanie preferencji uczenia się uczniów i 
dostosowywanie form i metod pracy do tych potrzeb.

wychowawcy, zespoły
nauczycieli uczących w
poszczególnych klasach

IX 2020, na bieżąco

Przeprowadzenie egzaminów próbnych w klasach VIII.
Opracowywanie planów doskonalących z przedmiotów 
egzaminacyjnych na podstawie przeprowadzonych 
analiz wyników kształcenia.

członkowie zespołów
przedmiotowych

XI – I  2021-2022

Stosowanie różnych form i metod aktywizujących 
uczniów w procesie dydaktycznym, motywująca 
funkcja oceny szkolnej.

wszyscy nauczyciele cały rok

Praca nauczycieli w zespołach samokształceniowych 
oraz zespołach uczących w tej samej klasie: 
doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez 
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

wszyscy nauczyciele na bieżąco

 Wykorzystywanie TI  w nauczaniu. wszyscy nauczyciele na bieżąco

Organizowanie konkursów dla uczniów oraz wycieczek 
wspierających proces edukacyjny i wychowawczy.

wszyscy nauczyciele na bieżąco

Analiza wyników nauczania i wykorzystywanie jej 
w celu wypracowania metod motywujących uczniów do
nauki.

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny

Rozwijanie zainteresowań 
i uzdolnień

Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych 
uwzględniającej potrzeby uczniów i oczekiwania 
rodziców.

wszyscy nauczyciele
wrzesień 2021

Prezentacja umiejętności artystycznych oraz innych 
umiejętności uczniów podczas imprez szkolnych i 
środowiskowych.

wszyscy nauczyciele cały rok

Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych
i tematycznych. wszyscy nauczyciele wg harmonogramu

edycji konkursów
Opracowanie i realizacja projektów edukacyjnych. 

wybrani nauczyciele cały rok



Rozwijanie kompetencji
cyfrowych 
oraz metod 
kształcenia

 na odległość   

Stworzenie uczniom warunków do nabywania 
umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 
wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z 
zastosowaniem technologii informacyjno- 
komunikacyjnych.

wszyscy nauczyciele cały rok

Zebranie danych dotyczących możliwości dostępu do 
narzędzi i zasobów cyfrowych wśród uczniów, 
zakładanie kont rodzicom i uczniom klas I na Vulcanie i
platformie Office 365. 

pracownicy szkoły cały rok

Doskonalenie umiejętności korzystania z dziennika 
elektronicznego oraz platformy Office 365 Teams jako 
narzędzi do komunikacji i lekcji zdalnych

wszyscy nauczyciele cały rok

Bezpieczny internet

Uwrażliwianie uczniów na temat bezpiecznego 
poruszania się w Internecie: lekcje, pogadanki, gazetki. wychowawcy, nauczyciele,

pedagog
cały rok

Rozwijanie kompetencji
czytelniczych 

i upowszechnianie
czytelnictwa wśród uczniów

Prowadzenie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym 
(przy bibliotece) pt. „Nowości czytelnicze”. Nauczyciel  biblioteki

szkolnej
cały rok

Wspomaganie uczniów 
o specjalnych potrzebach

edukacyjnych

Objęcie uczniów posiadających orzeczenie PPP 
szczególną opieką – dostosowanie form pomocy.

wychowawcy, pedagodzy
szkolni, nauczyciel 

IX 2021 i wg potrzeb

Stosowanie skutecznych metod pracy z uczniem o 
szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 wszyscy nauczyciele cały rok

Indywidualizowanie pracy na lekcji. wszyscy nauczyciele cały rok

Współpraca z PPP w celu zdiagnozowania i 
zmniejszenia problemów dydaktyczno-wychowawczych
i wypracowania skutecznych metod pracy.

pedagog, wychowawcy,
nauczyciele

cały rok



Doradztwo zawodowe

Realizacja zadań wynikających z wewnątrzszkolnego 
systemu doradztwa zawodowego.

nauczyciel – doradca
zawodowy, wychowawcy,

nauczyciele, 
pedagodzy szkolni

cały rok

WYCHOWANIE I OPIEKA

CELE/ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI UWAGI

Kontynuowanie działań na
rzecz bezpieczeństwa i

kultury osobistej uczniów
 

Realizowanie tematyki i zadań ujętych w planach 
wychowawczych dla klas I – VIII.

wszyscy nauczyciele wg harmonogramu,
cały rok

Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową Grzegorz Rabus maj/czerwiec

Systematyczne przypominanie uczniom i rodzicom 
znajomości systemu nagród i kar.   

wychowawcy, nauczyciele,
pedagog szkolny

na bieżąco, cały rok

Stała współpraca z policją, sądem rodzinnym, MOPS-
em.

pedagog szkolny cały rok

Informowanie rodziców o łamaniu zasad 
bezpieczeństwa, o nieprzestrzeganiu obowiązujących 
procedur i zasad kultury osobistej.

wychowawcy, pedagog,

 dyrekcja

cały rok

Poprawa dyscypliny na lekcjach poprzez urozmaicanie 
form pracy.

wszyscy nauczyciele cały rok

 Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły   przy 
udziale straży pożarnej.

Jolanta Bojarowska  IX 2021

Przeciwdziałanie
niepożądanym

zachowaniom uczniów
Podniesienie poziomu

skuteczności oddziaływań
wychowawczych

Realizacja zadań programu profilaktyczno-
wychowawczego szkoły. wszyscy nauczyciele

Badanie uczniów pod kątem problemów emocjonalnych
i wychowawczych. pedagog, wychowawcy na bieżąco

Stała współpraca z policją, sądem rodzinnym, 
pedagog, wychowawcy cały rok



kuratorami, PPP.

Konsekwentne stosowanie wypracowanego systemu 
nagród i kar. wszyscy nauczyciele cały rok

Realizowanie działań na
rzecz 

popularyzacji zdrowego
stylu życia

 i profilaktyki zdrowotnej

Promocja zdrowego stylu życia poprzez cyklicznie 
podejmowane działania wynikające z planu pracy i 
profilaktyki prozdrowotnej.
Udział w projekcie „Program dla szkół” (owoce i mleko
w szkole)

wychowawcy, nauczyciele,
pracownicy szkoły,

dyrekcja

cały rok

Współpraca z instytucjami organizującymi spotkania i 
warsztaty dla młodzieży w zakresie profilaktyki. pedagog, wychowawcy,

dyrekcja
cały rok

Udział w akcjach ekologicznych.
nauczyciele cały rok

Promocja sportu – organizowanie rozgrywek 
sportowych na terenie szkoły, uczestnictwo w  
imprezach i zawodach sportowych.

nauczyciele wychowania
fizycznego

na bieżąco

Edukacja uczniów na temat zarządzania czasem, 
planowania pracy w domu, sposobów przeciwdziałania 
uzależnieniom od wirtualnego świata (gry 
komputerowe, portale społecznościowe, szeroko pojęta 
rozrywka, dostęp do szkodliwych treści np. 
pornograficznych itp.).

wychowawcy, nauczyciele
informatyki, pedagog,

wg potrzeb 

Zajęcia dotyczące radzenia sobie z emocjami w sytuacji
pandemii. pedagog, wychowawcy wg potrzeb

Patriotyczne wychowanie
młodzieży. 

Dbałość o tradycję 
i tożsamość 

narodową oraz lokalną.

Udział uczniów w obchodach świąt państwowych, 
ważnych rocznic i uroczystości szkolnych. nauczyciele historii,

wychowawcy, SU, poczet
sztandarowy

wg terminarza

Propagowanie ceremoniału użytkowania sztandaru 
szkoły, szacunku wobec symboli narodowych, 
przygotowania i udziału w akademiach z okazji świąt 
narodowych, przygotowywanie gazetek szkolnych, 
konkursy, lekcje z wychowawcą.

wychowawcy cały rok



Realizacja tematów związanych z dziejami kraju, 
regionu, miasta i szkoły, edukacji regionalnej i 
dziedzictwa kulturowego podczas zajęć edukacyjnych i 
wychowawczych.

wychowawcy, nauczyciele
przedmiotów

humanistycznych

cały rok

Zapoznanie uczniów klas pierwszych z symbolami 
szkolnymi i tradycją szkoły.
Ślubowanie klas pierwszych.

wychowawcy kl. I IX 2021

Obchody Święta Patrona Szkoły. 
Udział uczniów w imprezach związanych z 
uroczystością.

wychowawcy, nauczyciel
biblioteki szkolnej

XI 2021

Udział w projekcie : Jastrzębie – Zdrój- tu bije moje 
serce. wychowawcy cały rok

Rozwijanie samorządności
uczniów, kształtowanie

poczucia więzi 
ze szkołą, 

integracja społeczności
uczniowskiej wokół

realizacji głównych zadań
szkoły

Współudział młodzieży w kreowaniu wizji szkoły 
poprzez aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim. opiekun SU cały rok

Wybór i aktywność Samorządu Uczniowskiego oraz 
samorządów klasowych. opiekun SU , wychowawcy IX 2021

Organizowanie imprez klasowych, wyjazdów ( kino, 
teatr, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.) zgodnie z 
planami wychowawczymi.

wychowawcy cały rok

Wspieranie przez samorząd organizatorów imprez i 
uroczystości szkolnych (pomoc w organizacji i udział 
samorządu w imprezach szkolnych, promowanie 
osiągnięć szkoły, organizowanie akcji charytatywnych i 
pomocy uczniom z trudną sytuacją rodzinną).

opiekun SU, wychowawcy,
pedagog

cały rok

Rozwój wrażliwości 
na potrzeby osób 

w trudnej sytuacji życiowej

Propagowanie idei wolontariatu połączonej z udziałem 
w akcjach charytatywnych. wychowawcy, pedagog,

biblioteka, dyrekcja,
świetlica szkolna

cały rok – wg
harmonogramu



PROMOCJA SZKOŁY I WSPÓŁPRACA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

CELE/ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI UWAGI

Promocja szkoły

Aktualizacja strony internetowej szkoły.

Zapoznawanie środowiska lokalnego z działaniami 
szkoły i sukcesami uczniów.

M. Białecka,
administratorzy FB,

dyrekcja

na bieżąco, cały rok

Utrzymanie dobrego wizerunku szkoły w środowisku. wszyscy nauczyciele cały rok

Kreowanie bezpiecznego
 i przyjaznego środowiska

Integrowanie społeczności szkolnej i klasowej poprzez 
organizowanie imprez szkolnych i klasowych (wyjazdy 
edukacyjne, dyskoteki).

nauczyciele, Samorząd
Uczniowski

cały rok

Zorganizowanie apeli porządkowych. dyrektor szkoły,
opiekunowie grup

wiekowych, pedagog

na bieżąco zgodnie z
potrzebami

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

CELE/ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI UWAGI

Organizacja procesu
dydaktycznego

Przygotowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej (zgodnie 
harmonogramem planu nadzoru pedagogicznego).

dyrektor szkoły cały rok

Praca zespołów zadaniowych. wszyscy nauczyciele na bieżąco, cały rok

Udział nauczycieli w szkoleniach Rady Pedagogicznej. wszyscy nauczyciele wg harmonogramu

Rozwój zawodowy
nauczycieli 

i doskonalenie ich
warsztatu pracy

Podnoszenie kwalifikacji i zdobycie dodatkowych 
uprawnień do prowadzenia zajęć przez 
zainteresowanych nauczycieli.

zainteresowani nauczyciele cały rok

Udział nauczycieli w konferencjach metodycznych. zainteresowani nauczyciele cały rok

Doskonalenie warsztatu pracy zdalnej nauczyciela wszyscy nauczyciele wg potrzeb  

W sytuacji nauczania zdalnego Plan Pracy Szkoły będzie dostosowany do aktualnych potrzeb i może ulec modyfikacji. 
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