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R O C Z N Y  P L A N  P R A C Y  

Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika 

w Stalowej Woli 

rok szkolny 2020/2021 

Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021: 

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 

przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.  

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom 

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych. 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

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

 

2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. 

3. Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2019/2020. 
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Harmonogram zadań związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego: 

 

Termin: Zadanie: Uwagi: 

do 31 sierpnia 

2020 r. 

(poniedziałek)  

Przygotowanie sal lekcyjnych na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

Należy usunąć z sali wszystkie przedmioty, które nie nadają się do codziennej 

dezynfekcji. 

Obowiązek zgłoszenia usterek 

zagrażających bezpieczeństwu 

dzieci 

do 1 września 

2020 r. (wtorek), 

do godziny 15.00 

Przygotowanie e-dzienników: 

W e-dzienniku wychowawcy uzupełniają/wpisują: 

1) aktualną listę uczniów w oddziale – uporządkowaną 

alfabetycznie, 

2) plan lekcji dla oddziału (z przypisaniem sal i poprawnym 

podziałem na grupy), 

3) dyżury uczniów, 

4) nauczycieli uczących /przypisać do przedmiotów/, 

5) przypisać uczniów do zajęć, zaznaczyć nieuczęszczanie na 

religię, wdż i nauczanie indywidualne – założyć dziennik 

nauczania indywidualnego, zajęć indywidualnych i 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

6) dokonać podziału na grupy – zaznaczyć przypisanie 

uczniów do grupy. 

Nauczyciele uczący: 

1) wpisują programy nauczania ze Szkolnego Zestawu 

Programów Nauczania, 

2) przypisują własne rozkłady materiału nauczanych 

przedmiotów. 

Rozkłady materiału należy 

uzupełnić do końca września. 

 

Nadal w formie papierowej 

prowadzone będą dzienniki: 

logopedy, biblioteki, świetlicy, 

rewalidacji i dzienniki zajęć innych 

(zajęcia z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, kółka, basen, 

zajęcia z JST) 

1 – 4 września 

2020 r. 

 

Pogadanka na temat bezpiecznej drogi dziecka do szkoły i ze szkoły. 

Zapoznanie uczniów z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi 

w szkole w związku z pandemią. 

Odnotować w dzienniku lekcyjnym, 

w rubryce „wydarzenia” oraz 

w tematyce zajęć wychowawczych. 
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Termin: Zadanie: Uwagi: 

Do 21 września 

2020 r. 

Zapoznanie uczniów z obowiązującym w szkole Regulaminem Oceniania. 

Zapoznanie uczniów z wymaganiami na poszczególne oceny szkolne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

1) szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne z 

obowiązkowych zajęć opracowują nauczyciele w zespołach 

przedmiotowych, 

2) szczegółowe wymagania edukacyjne, podpisane przez wszystkich n-li 

przedmiotu należy przechowywać w teczce zespołu przedmiotowego. 

 

 

Zapoznanie rodziców z wymaganiami oraz zasadami oceniania podczas 

pierwszego zebrania, we wrześniu - /potwierdzenie –podpis rodzica na liście 

obecności/.  

Poinformować uczniów i rodziców 

gdzie mogą zapoznać się ze 

szczegółowymi zasadami oceniania. 

Odnotować w e-dzienniku, 

w rubryce „Wydarzenia”. 

(Nauczyciele uczący w oddziale - w 

temacie pierwszych zajęć 

nauczanego przedmiotu. 

 

Odnotować w e-dzienniku, 

w rubryce „Zebrania 

z rodzicami/opiekunami”. 

 

 

1 - 21 września 

2020 r. 

Szczegółowe omówienie procedur związanych z bezpieczeństwem.  

Zebranie informacji, którzy uczniowie sami wracają do domu, którzy pozostają 

w świetlicy, kto jest upoważniony do odbierania dziecka po zakończonych 

lekcjach lub ze świetlicy. 

Poinformowanie n-li uczących w oddziale o szczególnych sytuacjach 

rodzinnych dziecka (ograniczenie praw rodzicielskich, dozór kuratora, osoby 

uprawnione do odbioru ucznia i uzyskiwania informacji na temat dziecka) 

Informację przechowuje 

wychowawca w teczce 

wychowawcy, 

wychowawcy świetlicy – w teczce 

wychowawcy świetlicy.  

do 4 września 

2020 r. 

Zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w szkole lub zmianami 

dokonanymi w tych dokumentach: 

Statut, Regulamin Ocenienia, Regulamin zwolnień z wf-u, Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny, Regulamin Rady Pedagogicznej, Procedury 

udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w szkole, Regulamin 

dyżurów n-li. 

Zapoznanie rodziców z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi 

w szkole w związku z pandemią. 
 (dokumenty dostępne na stronie internetowej szkoły i w bibliotece szkolnej) 

Odnotowanie tematyki zebrania 

w e-dzienniku. 
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Termin: Zadanie: Uwagi: 

do 21 września 

2020 r. 

Zebranie wniosków rodziców uczniów kl. I, nowych uczniów kl. II-VIII 

i dzieci z oddziałów przedszkolnych dotyczące udziału w lekcjach religii i wdż. 

Uczniowie, którzy nie będą uczęszczać na lekcje religii przebywają w tym czasie 

w świetlicy szkolnej - klasy I-III, (rodzic jest zobowiązany zapisać dziecko 

do świetlicy) i w  bibliotece - klasy 4-8.  

W przypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja wówczas rodzice mogą 

w formie pisemnej zobowiązać się do zapewnienia opieki w domu.  

Wnioski i listę zbiorczą uczniów, 

wychowawcy przekazują do 

sekretariatu szkoły, najpóźniej 14 

września. 

 

Zobowiązania rodziców 

do zapewnienia opieki w domu – 

w teczce wychowawcy 

Do 11 września 

2020 r. 

Zebranie od rodziców uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych 

organizowanych przez szkołę pisemnej zgody na udział w tych zajęciach (wzór 

zgody w sekretariacie). 

Wnioski przechowują nauczyciele 

prowadzący zajęcia. 
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Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 2020 r. 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 2020 r. 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa 

oświatowego: statut, regulaminy, procedury. 
Rada Pedagogiczna 

W terminach określonych 

w prawie oświatowym 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego Rada Pedagogiczna 
Do końca października 

2020 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Do 15 września 2020 r. 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Cały rok 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły Dyrektor szkoły Kwiecień 2021 r. 

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego 
Dyrektor szkoły, 

opiekunowie staży 

W terminach określonych 

w prawie oświatowym 

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych Komisja rekrutacyjna 

W terminach określonych 

zarządzeniem Prezydenta 

Miasta 
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Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

NAUCZANIE 

Realizacja podstawy programowej Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Podnoszenie efektywności kształcenia 

1. Systematyczne badanie osiągnięć szkolnych uczniów w kontekście wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (przestrzeganie 

w ocenianiu zasad: jawności ocen, częstotliwości i rytmiczności, jawności 

kryteriów, różnorodności, różnicowania wymagań, otwartości): 

1) opracowanie harmonogramu badań osiągnięć edukacyjnych, 

2) opracowanie testów osiągnięć uczniów na poziomach kształcenia, 

3) organizowanie diagnostycznych sprawdzianów, planowe diagnozowanie 

osiągnięć uczniów w oparciu o testy wewnętrzne i zewnętrzne 

2. Analiza wyników sprawdzianów oraz wykorzystywanie wniosków 

do podniesienia jakości pracy szkoły. Ewaluacja podejmowanych działań. 

Zgodnie z przydziałem 

czynności dodatkowych 
I półrocze 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych przewodniczący zespołów  Cały rok szkolny 

Kontynuacja zajęć pozalekcyjnych i organizacja konkursów, w których rozwijana 

jest kreatywność i innowacyjność uczniów. Promocja uczniów zdolnych i ich 

osiągnięć.  

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny Cały rok 

szkolny 

Tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych z uwzględnieniem 

indywidualnej sytuacji uczniów. 

1. Wczesna diagnoza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 
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Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

2. Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych i podjęcie działań w celu ich 

złagodzenia. 

3. Zapoznanie nauczycieli uczących z opiniami i orzeczeniami PPP na 

zebraniach zespołów wychowawców i klasowych. Zebrania zespołów według 

harmonogramu. 

4. Organizowanie zajęć wspomagających prawidłowy rozwój dziecka – 

realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach. 

5. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów 

z rozpoznanymi trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi, w tym –

organizowanie pracy z uczniem zdolnym, rozwijaniem pasji, zainteresowań. 

Obserwacje lekcji, imprez i uroczystości szkolnych 
Dyrektor, wicedyrektorzy 

szkoły 
Według planu nadzoru 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania 

bieżącego, klasyfikowania i promowania 

Dyrektor, wicedyrektorzy 

szkoły 

Zgodnie z kalendarzem 

szkoły 

WYCHOWANIE 

Realizowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. 

Wszyscy nauczyciele 

i pracownicy szkoły, rady 

oddziałowe rodziców 

Cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów. Profilaktyka agresji i przemocy 

w szkole 

Wszyscy nauczyciele 

i pracownicy szkoły 
Cały rok 
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Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek Nauczyciele  
Zgodnie z kalendarzem 

szkoły 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną. 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły 

Wychowawcy klas Cały rok 

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego Opiekunowie Samorządu Cały rok 

Rozwój szkolnego wolontariatu 
Zespół zadaniowy do spraw 

wolontariatu 
Cały rok 

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do 

aktywnego spędzania wolnego czasu 

Wychowawcy klas, zespół 

ds. promocji zdrowia 
Cały rok 

Edukacja czytelnicza 

Wszyscy nauczyciele, 

nauczyciele biblioteki 

szkolnej 

Cały rok 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki 
Wychowawcy klas, 

nauczyciele świetlicy 
Cały rok 
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Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r. 

Ferie zimowe 1 lutego - 14 lutego 2021 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. 

Egzamin ósmoklasisty: 

 egzamin z języka polskiego, 

 egzamin z matematyki, 

 egzamin z języka angielskiego. 

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych  

dla uczniów klas I - VII 

25 – 27 maja 2021 r. 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  25 czerwca 2021 r. 

Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r. 

 

 

Dni ustawowo wolne w roku szkolnym 2020/2021 

11 listopada 2020 (środa) – Narodowe Święto Niepodległości, 

25 grudnia 2020 (piątek) – Boże Narodzenie, 

1 stycznia 2021 (piątek) – Nowy Rok, 

6 stycznia 2021 (środa) – Trzech Króli, 

3 maja 2021 (poniedziałek) – Święto Konstytucji Trzeciego Maja, 

3 czerwca 2021 (czwartek) – Boże Ciało. 

 

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, 

kalendarz roku szkolnego 2020/2021 zostanie uzupełniony o dodatkowe dni wolne 

od zajęć. 
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TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI: 

1. 16 i 17 września 2020 r. 

2. 25 i 26 listopada 2020 r. 

3. 27 i 28 stycznia 2021 r.  

4. 24 i 25 marca 2021 r. 

5. 19 i 20 maja 2021 r. 

 

W związku z pandemią terminy zebrań z rodzicami i zebrań Rady Pedagogicznej mogą ulec 

zmianie. 

Terminy części zebrań Rady Pedagogicznej wynikające z kalendarza oświatowego. 

Terminy pozostałych zebrań będą na bieżąco ogłaszane zarządzeniem dyrektora szkoły 

Termin Najważniejsze zadania 

10 września 2020 r. 

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, 

Organizacja awansu zawodowego w szkole. 

Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 

8 października 2020 r. 

Opiniowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 

17 grudnia 2020 r. Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły na rok 2020 

25 stycznia 2021 r. Klasyfikacja śródroczna 

18 lutego 2021 r. 

Podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej 

w I półroczu. 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły. 

8 kwietnia 2021 r. 
Opiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 

20120/2021. 

18 czerwca 2021r. Klasyfikacja roczna i końcowa 

2 lipca 2021 r. 

Zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy 

dydaktycznej i wychowawczej w II półroczu.  

Wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.. 

Opiniowanie wniosków o stypendia dla uczniów zdolnych. 

Opiniowanie szkolnego zestawu podręczników i materiałów 

dydaktycznych. 
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Terminy części zebrań Rady Pedagogicznej wynikające z kalendarza oświatowego. 

Terminy pozostałych zebrań będą na bieżąco ogłaszane zarządzeniem dyrektora szkoły 

Termin Najważniejsze zadania 

Opiniowanie programu wychowania przedszkolnego 

i programów nauczania. 

 

 

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych 

Termin Zadanie 

1 września 2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

14 października 2020 r. Dzień Edukacji Narodowej 

15 października 2020 r. Pasowanie na ucznia Pierwszoklasistów 

10 listopada 2020 r. Szkolne obchody Święta Niepodległości 

2 grudnia 2020 r. Święto Integracji 

22 grudnia 2020 r. Spotkanie wigilijne - Jasełka, wigilie klasowe 

26 – 29 stycznia 2021 r. Bal Noworoczny 

17 lutego 2021 r.  Święto Patrona Szkoły 

3 marca 2021 r. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 

marzec 2021 r. Dzień Otwarty Szkoły – PROMOCJA SZKOŁY 

28 maja 2021 r. Festiwal Origami 

1 czerwca 2021 r.  Dzień Dziecka. Dzień sportu szkolnego 

24 czerwca 2021 r. Pożegnanie klas ósmych 

25 czerwca 2021 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 

 

 


