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I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 
LP. CELE i ZADANIA  ODPOWIEDZIALNI MIERNIKI UWAGI 
1. Przydział obowiązków służbowych. 

 
Dyrekcja do 1 września  

2. Analiza dokumentacji osobowej 
nauczycieli pod kątem zgodności 
przyznanych obowiązków i posiadanego 
wykształcenia. 

Dyrekcja do 1 września  

3. Opracowanie rocznego planu pracy 
szkoły. 
 

Rada Pedagogiczna do 30 lipca  

4. Opracowanie planu wychowawczego na 
rok szkolny 2011/2012. 

Rada Pedagogiczna do 20.09.  

5. Opracowanie rocznego planu 
profilaktyki. 
 

Rada Pedagogiczna do 20.09.  

6. Opracowanie planu nadzoru 
pedagogicznego. 
 

Dyrekcja do 30 sierpnia  

7. Opracowanie planów pracy dydaktycznej 
i wychowawczej. 

Nauczyciele do 20.09.  

  8. Organizacja pracy zespołów 
przedmiotowych.  
 

Przew. zespołów do 20.09.  

9. Nadzór pedagogiczny. Dyrekcja cały rok Zgodnie z planem  
nadzoru 
pedagogicznego 
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Promocja szkoły w środowisku:                              
- propagowanie wydarzeń szkolnych  w 
prasie lokalnej             

Wszyscy nauczyciele bezpośrednio 
„po wydarzeniach” składają artykuły u 
dyrektora 

cały rok, po 
wydarzeniu 

 

 - prowadzenie kroniki szkolnej        M. Rybitw i nauczyciele świetlicy cały rok, po 
wydarzeniu 

 

10. 

 - aktualizacja strony internetowej  L. Zawierucha, J Barszcz cały rok, po 
wydarzeniu 

 

 
II. PROCES  NAUCZANIA 

 
LP. CELE I ZADANIA  PODZADANIA ODPOWIEDZIALNI MIERNIKI UWAGI 

1.Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele od pocz. 
do końca 
roku szk. 

 

2.Przeprowadzenie sprawdzianów  
   i egzaminów próbnych 
     - w kl. V, VI SP i II, III PG 

Zespoły 
przedmiotowe: huma 
nist. i mat. – przyr. 

2 x w roku 
1 x w roku 

II PG i V 
SP – 1 raz 
III PG, VI 
SP – 2 
razy 

3. Przeprowadzenie sprawdzianu  
    trzecioklasisty 

nauczyciele  klas       
I - III 

2 x w roku  

1. 
 

Umożliwienie uczniom 
zdobywania wiedzy 
umiejętności. 

4.Odkrywanie i rozwijanie  
   zainteresowań i uzdolnień uczniów 
   przez indywidualizowanie stawianych im 
   zadań oraz przygotowanie do udziału  
   w konkursach wewnątrzszkolnych  
   i pozaszkolnych. 

wszyscy  
nauczyciele 

od pocz. 
do końca 
roku szk. 
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5. Praca z uczniem mającym trudności  
    w nauce  

nauczyciele 
przedmiotów 

od pocz. 
do końca 
roku szk. 

   

6.Systematyczne badanie przyrostu wiedzy 
   z nauczanych przedmiotów poprzez  
   odpytywanie, kartkówki, sprawdziany.  

nauczyciele 
przedmiotów 

od pocz. 
do końca 
roku szk. 

 

 
III. PROCES WYCHOWANIA 

 
LP. CELE I ZADANIA  PODZADANIA ODPOWIEDZIALNI MIERNIKI UWAGI 

1.Konsultacja, opiniowanie i pomoc  
   w realizacji zadań wynikających  
   z programów obowiązujących w szkole. 

dyrekcja 
Rada Rodziców 
przewodnicząca SU 

do 30.09.  1. Realizowanie programu 
wychowawczego i 
profilaktycznego przy 
współudziale RR i samorządu 
uczniów. 

2. Realizowanie zadań wychowawczych  
    w klasach 

nauczyciele, 
wychowawcy 

od pocz. 
do końca 
roku szk. 

 

1.Ankietowanie uczniów, rodziców,  
    nauczycieli. 

wszyscy  nauczyciele  1 raz w 
roku 

 

2.Stałe monitorowanie zachowania –  
    monitoring wizyjny. 

nauczyciele od pocz. 
do końca 
roku szk. 

 

3. Ocenianie zachowania zgodnie  
    z punktowym ocenianiem zachowania – 
    zeszyt uwag. 

wszyscy nauczyciele od pocz. 
do końca 
roku szk. 

 

2. Diagnozowanie i 
monitorowanie zachowań 
uczniów. 

4. Pełnienie dyżurów zgodnie  
   z harmonogramem dyżurów nauczycieli. 

wszyscy nauczyciele od pocz. 
do końca 
roku szk. 
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  5. Dokumentowanie przez pedagoga 

   negatywnych zachowań uczniów. 
pedagog szkolny od pocz. 

do końca 
roku szk. 

 

 
 

IV. PROCES PRACY OPIEKUŃCZEJ 
 

LP. CELE I ZADANIA PODZADANIA ODPOWIEDZIALNI MIERNIKI UWAGI 
1. Organizacja opieki 

pedagogicznej. 
1.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów  
   na terenie szkoły poprzez organizowanie 
   dyżurów nauczycieli zgodnie  
   z  przepisami bhp.  

dyrekcja szkoły, 
nauczyciele dyżurni 

od 
przyjazdu 
do odjazdu 
uczniów 

 

1. Objęcie opieką świetlicy 
wszystkich dzieci 
potrzebujących. 

1. Prowadzenie zajęć w ramach świetlicy  
    szkolnej dla uczniów potrzebujących. 
 

nauczyciele świetlicy od 
przyjazdu 
do odjazdu 
uczniów 

 

2. Zapewnienie obiadów w 
szkole. 

1.Prowadzenie dożywiania  uczniów  
   z ubogich rodzin.  

dyrekcja szkoły od pocz.  
do końca  
roku szk. 

 

   
 

V. ORGANIZACJI PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ 
 

LP. CELE i ZADANIA  PODZADANIA ODPOWIEDZIALNI MIERNIKI UWAGI 
1.Sporządzenie rocznego planu pracy  
    szkoły. 

Rada Pedagogiczna do 
30.06.2011 

 1. Organizacja roku szkolnego 
 
 
 2.Sporządzenie rocznego programu  

    profilaktycznego. 
Rada Pedagogiczna do 20.09.  
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3. Sporządzenie rocznego programu  
    wychowawczego. 

Rada Pedagogiczna do 20.09.  

4. Sporządzenie planu nadzoru  
    pedagogicznego. 

dyrekcja do  
1 września 

5. Sporządzenie planów pracy  
    dydaktycznej i wychowawczej  
    nauczycieli. 

nauczyciele do 20.09. 

 

  
 
 
 
 
 

6. Sporządzenie planów pracy  
     zespołów przedmiotowych. 

przewodniczący 
zespołów 

do 20.09.  

2. Zaplanowanie posiedzeń 
Rady Pedagogicznej 

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

dyrekcja  do 20.09.  

3. Przydzielenie tzw. 19 i 20 
godziny art. 42 ust.2 p.2 KN 

1.Opracowanie planu realizacji  
    przydzielonych godzin 

dyrekcja  do 31.08.  

 
                       
 
 
   Plan pracy szkoły zatwierdzono dnia 15.09.2011r. 


