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I. PODSTAWA  DO ZAŁOŻEŃ
PLANU  PRACY.

1. Wnioski i rekomendacje wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez
dyrektora szkoły w roku szk. 2021/22.

2. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/23.
3. Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w

Kluczach na rok szkolny 2022/23.
4. Statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plany pracy zespołów przedmiotowych

na rok 2022/23.
5. Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z

późniejszymi zmianami).

WNIOSKI I REKOMENDACJE 
WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOWANEGO NARDZORU

PEDAGOGICZNEGO 
PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY w roku szk. 2021/22:

1. Przy realizacji podstawy programowej należy zwracać szczególną uwagę na potrzeby
uczniów zdolnych – indywidualizacja.

2. Na bieżąco aktualizować procedury bezpieczeństwa uczniów w czasie pobytu w szkole,
w tym również podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Doskonalić pracę zespołów samokształceniowych  nauczycieli i powołać nowe – zadbać
o systematyczne monitorowane wprowadzonych działań.

4. Na wszystkich przedmiotach należy pamiętać, aby treści dydaktyczne były połączone z
wychowawczymi.

5. Kontynuować zaplanowane działania w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego ko-
rzystania z zasobów dostępnych w sieci. 

6. Należy kontynuować dotychczasowe formy wsparcia dla uczniów oraz rodziców w ra-
mach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Należy dbać o akceptację ucznia w społeczności szkolnej. Reagować na przejawy nieto-
lerancji, dyskryminacji  i innych negatywnych zachować wśród uczniów. 

8. Należy  kontynuować  zaplanowane  działania  wychowawczo-profilaktyczne,   w  razie
ograniczonego funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19.

9. Konieczne jest zwiększenie kontroli przestrzegania obowiązków nauczycieli dyżurują-
cych.

10. Zadbać o większą ilość innowacji pedagogicznych i działań innowacyjnych oraz dziele-
nie się wiedzą i dobrymi praktykami.

11. Przyjąwszy założenie, że edukacja to komunikacja, podejmować permanentne działania
kształtujące właściwe relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej.
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12. Kontynuować działania mające na celu poszerzanie wiedzy i pogłębianie umiejętności
pracy z różnorodnymi platformami edukacyjnymi.

13. Promować nowe technologie, wprowadzać nowoczesne i innowacyjne  rozwiązania dy-
daktyczne zachęcające uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i po-
zalekcyjnych.

14. Usystematyzować diagnozy pedagogiczne oraz wewnątrzszkolne próbne testy przed eg-
zaminem ósmoklasisty. 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa 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, m.in. przez umożliwienie uczenia
się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

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. Wspomaganie  kształcenia  w  szkołach  ponadpodstawowych  w  związku  z  nową
formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

6. Doskonalenie  systemu kształcenia  zawodowego we współpracy z  pracodawcami  –
wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

7. 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.

8. 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”.

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

II. RAMOWY PLAN
PRACY SZKOŁY

3



GŁÓWNE ZADANIA W ZAKRESIE:

1. Realizacji planu nadzoru pedagogicznego Dyrektora
 opracowanie i wdrożenie „Procedury bezpieczeństwa na terenie jednostki w okresie 

pandemii Covid-19 obowiązującej od 1 września 2020r.”
 pozyskanie informacji o planowaniu, monitorowaniu i modyfikowaniu prowadzonych

procesów edukacyjnych w celu uzyskania optymalnych efektów pracy szkoły
 szkoła ma koncepcję pracy (współtworzenie koncepcji przez nauczycieli, uczniów i

rodziców)
 oferta edukacyjna umożliwia wdrażanie i realizację nowej podstawy programowej
 procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
 procesy  edukacyjne  są  efektem  współdziałania  nauczycieli,  współpracujących  w

zespołach przedmiotowych i klasowych zespołach nauczycieli
 kształtuje się postawy uczniów
 prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych
 sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora
 kontrola w zakresie zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami
 prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej i biblioteki
 bezpieczeństwo w internecie
 prowadzenie doradztwa zawodowego
 wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
 podniesienie jakości edukacji włączającej – nauczyciel asystent, nauczyciel specjalista
 powołanie Zespołu specjalistów do spraw udzielania pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej
  

2. Realizacji planu dydaktycznego
 analiza wybranych programów nauczania, nadanie im numerów w szkolnym zestawie

nauczania
 nabywanie  przez  uczniów  wiadomości  i  umiejętności  określonych  w  podstawie

programowej
 monitorowanie  podstawy programowej
 aktualizacja kryteriów oceniania oraz oceniania zachowania
 sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego  przez  dyrektora  szkoły,  ukierunkowanie

nadzoru pedagogicznego szczególnie na rozwój i bezpieczeństwo ucznia
 badanie  efektów  nauczania,  analizowanie  stopnia  opanowania  wiadomości  i

umiejętności
 położenie nacisku na respektowanie przez uczniów norm społecznych
 praca: z uczniem szczególnie uzdolnionym (olimpiady, konkursy, zawody sportowe),

z  uczniem  słabym,  uczniem  o  różnym  poziomie  upośledzenia  oraz  uczniem
dyslektycznym

 doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, udział w różnych formach doskonalących
 wdrażanie  w  programy  nauczania  i  programy  wychowawcze  nowych  treści

przygotowujących do życia w społeczeństwie informacyjnym - TIK, przeciwdziałanie
cyberprzemocy
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 wdrażanie treści przygotowujących do życia w rodzinie
 rozwijanie  kompetencji  czytelniczych  oraz  upowszechnianie  czytelnictwa  wśród

dzieci i młodzieży
 wdrażanie nowych treści przygotowujących do życia w społeczeństwie obywatelskim

i środowisku społecznym
 położenie nacisku na kształtowanie postawy patriotycznej u uczniów
 położenie szczególnego nacisku na następujące elementy lekcji: przedstawianie celów

lekcji uczniom oraz udzielenie informacji zwrotnej przy ocenianiu
 jak uczyć uczenia się – nowe treści w ramach szkolenia WDN
 analiza i diagnoza potrzeb uczniów  narzędzi pracy
 kształcenie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

3. Realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego
według ustalonych obszarów     wiodących dla szkoły i

poziomu klas, ze szczególnym uwzględnieniem:
 rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym i społecznym
 wychowania do życia w rodzinie, edukacja prorodzinna
 współpracy szkoły z  rodzicami  w wychowaniu  dzieci,  aktywizowanie  rodziców w

organizowanie imprez szkolnych i klasowych
 sposobów  komunikowania  się  szkoły  z  rodzicami  w  sprawach  oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów poprzez zebrania, indywidualne rozmowy oraz
za pomocą dziennika elektronicznego 

 planu wychowawczego klas zawierającego treści dotyczące praw człowieka
 zapoznanie  uczniów  i  rodziców  ze  statutem  szkoły  i  planem  wychowawczo-

profilaktycznym
 szkoły jako miejsca dbałości i troski o język ojczysty i prawdę historyczną
 działania Szkolnego Klubu Wolontariatu „Niezapominajka” 
 udziału w ogólnopolskich i regionalnych akcjach ekologicznych – Sprzątanie Ziemi
 rozwijania u uczniów postaw tolerancji wobec środowisk o innej kulturze
 umiejętności asertywnych zachowań
 działalności związanej z przybliżeniem uczniom sylwetki patrona szkoły
 promowania zdrowego stylu życia
 rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i

młodzieży 
 przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły

4. Realizacji zadań opiekuńczych:
 rozeznanie  środowiska  klas  poprzez  wychowawców  (współpraca  z  pedagogiem,

nauczycielami, rodzicami); zwrócenie uwagi na uczniów, których rodzice przebywają
za granicą oraz dzieci z niepełnych rodzin oraz rodzin z Ukrainy

 działania podejmowane przez szkołę w celu eliminowania nieuzasadnionej absencji
uczniów na zajęciach

 zaostrzenie kryteriów wobec uczniów nie biorących czynnego udziału  w zajęciach
wychowania fizycznego
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 realizacja  zadań  wynikających  z  orzeczeń  i  opinii  wydawanych  przez  zespoły
orzekające poradni psychologiczno – pedagogicznej – nauczanie indywidualne

 wdrażanie  planu  działań  profilaktycznych  wśród  uczniów,  zapobiegających
patologiom  społecznym  (zdrowie,  higiena,  zapobieganie  uzależnieniom,  poczucie
własnej wartości, zapobieganie aktom agresji)

 dbałość o rozwój psychofizyczny młodzieży, zdrowie, bezpieczeństwo, higiena pracy
uczniów i pracowników szkoły

 tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci
na drodze i w szkole

 szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

5. Organizacji pracy szkoły:

 realizacja koncepcji pracy szkoły
 diagnoza potrzeb nauczycieli z zakresie szkoleń
 podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez:

a) udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
b) szkolenia w ramach WDN
c) podjęcie studiów podyplomowych

 działalność  SU,  SKS,  SKO,  świetlicy,  biblioteki,  kółek  zainteresowań,  Spółdzielni
Uczniowskiej „Ananas”

 współpraca z prasą lokalną 
 przestrzeganie  dyscypliny  pracy,  systematyczne  prowadzenie  dokumentacji  szkoły,

dziennik elektroniczny funkcjonuje w klasach I - VIII 
 bieżące uzupełnianie pomocy dydaktycznych
 pozyskiwanie instytucji wspomagających szkołę – także finansowo
 przestrzeganie  postanowień  zawartych  w  statucie  szkoły  i  obowiązujących

regulaminach
 prowadzenie szkolnej strony internetowej
 promocja  szkoły  w  środowisku  lokalnym  (upowszechnianie  sukcesów  i  osiągnięć

uczniów;  strona  internetowa  szkoły,  prasa  lokalna,  strona  internetowa  gminy,
facebook, itp.) 

 zbiórka surowców wtórnych: nakrętek
 zapewnienie  odpowiednich  warunków  lokalowych  i  wyposażenia,  zebrania  Rade

Pedagogicznej odbywać się będą w auli szkolnej

III. SZCZEGÓŁOWY
PLAN PRACY SZKOŁY

 Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2022/23
 Wycieczki szkolne
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