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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2021/202 

zebrania Rady Pedagogicznej ZS w Szumowie 
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Źródła planowania:  
✓ podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, 
✓ wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującej  rok szkolny 2020/2021, 
✓ koncepcja pracy szkoły, 
 

I.Cele do realizacji w roku szkolnym 2021/2022: 

a) działanie na rzecz edukacji patriotycznej oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych, szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych, 

b) wychowanie do wartości – do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o 

zdrowie, 

c) zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia 

bezpieczeństwa uczniów, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, 

d) roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne, 

e) wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

II. Realizacja zadań szkoły w obszarach: 

DYDAKTYKA 

Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni 

 

Planowanie pracy dydaktycznej Opracowywanie lub modyfikowanie planów 

dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów oraz 

dostosowanie pracy dydaktycznej do aktualnych potrzeb 

uczniów. 

IX/X 2021r. Wszyscy nauczyciele 

Realizowanie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół 

podstawowych 

Wdrażanie treści podstawy programowej z wykorzystaniem 

zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. 

IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Wszyscy nauczyciele 

 

 
Wykorzystywanie nowoczesnych środków dydaktycznych 

w realizacji treści podstaw programowych, 

Wspomaganie uczniów 

wymagających pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej  

(w tym z orzeczeniami i opiniami  

Dokonanie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów z opiniami i orzeczeniami PPP. 

IX 2021r. Wszyscy nauczyciele, 

pedagog 

Opracowanie lub modyfikowanie indywidualnych IX 2021r. 
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z PPP) programów edukacyjno-terapeutycznych. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

IX 2021r. 

Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ich potrzebami IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Prowadzenie dodatkowych zajęć wspomagających 

(program MEiN), 

IX-XII 2021r. 

Dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej udzielanej uczniowi. 

III/VI 2022r. 

Badanie osiągnięć edukacyjnych 

uczniów 

Przeprowadzenie sprawdzianów diagnozujących „Na 

wejściu”; dokonanie analizy wyników i zapoznanie z nimi 

uczniów, rodziców i rady pedagogicznej. 

IX/X 2021r. Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów i klas 

pierwszych 

Prowadzenie systematycznej ewaluacji procesu 

dydaktycznego, dokonywanie niezbędnych modyfikacji w 

bieżącej pracy z uczniami. 

IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Wszyscy nauczyciele 

Przeprowadzenie zaplanowanych sprawdzianów 

kompetencji na koniec roku szkolnego; 

sporządzenie analizy wyników, określenie kierunków do 

pracy z uczniami w kolejnym roku szkolnym. 

V 2022r. Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów objętych 

sprawdzianami 

kompetencji 

Wspomaganie uczniów  

w przygotowaniu do egzaminu 

ósmoklasisty 

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z roku 

2021, sformułowanie wniosków do pracy.   

IX/X 2021r. Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów objętych 

egzaminem 

ósmoklasisty 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z 

języka polskiego, matematyki i języka angielskiego; 

dokonanie analizy wyników i zapoznanie z nimi uczniów, 

rodziców i rady pedagogicznej; sformułowanie wniosków 

do dalszej pracy.  

Zgodnie z 
harmonogramem 

Dyrektor szkoły, 

Zespoły nadzorujące 

przebieg egzaminu, 

nauczyciele 

przedmiotów 
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egzaminacyjnych 

Stwarzanie uczniom możliwości 

rozwoju 

Organizowanie i udział uczniów w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. 

IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Wszyscy nauczyciele 

Rozszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami 

rodziców i potrzebami dzieci. 

IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem. IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Wszyscy nauczyciele, 

bibliotekarz 

 

 

WYCHOWANIE I OPIEKA 

Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Opracowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022 

Wprowadzenie działań związanych z profilaktyką Covid 19, 

poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży poprzez udział 

w dodatkowych zajęciach sportowych. 

IX 2021r. Zespół zadaniowy  

Wychowanie do wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie norm społecznych 

Realizowanie działań wychowania do wrażliwości na prawdę i 

dobro oraz kształtowania postawy szlachetności i 

zaangażowania społecznego. 

IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Wszyscy nauczyciele 

Podejmowanie działań promujących pozytywne wzorce 

zachowań. 

IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Wszyscy nauczyciele 

Budowanie przyjaznego klimatu w szkole, sprzyjającemu 

harmonijnemu rozwojowi uczniów. 

IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Wszyscy nauczyciele 

Rozwijanie u uczniów samodzielności, 

kreatywności i innowacyjności 

Udział uczniów w akcjach charytatywnych. IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Opiekun klubu 

wolontariatu 

 

Działania podejmowane przez Samorząd Uczniowski. IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Opiekun SU 

Propagowanie wśród uczniów zdrowego 

stylu życia i zachowań proekologicznych 

Przeprowadzanie pogadanek nt. zdrowych nawyków 

żywieniowych – dostarczanie wiedzy o zachowaniach   

prozdrowotnych, mających na celu ochronę i poprawę zdrowia 

jednostki oraz zdrowia publicznego. 

IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Wychowawcy klas 
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Udział w akcji Sprzątanie Świata – „Clean Up The World” – 

rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego 

środowiska. 

IX 2021r. Wychowawcy klas 

Przeciwdziałanie uzależnieniom Monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów. IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Wychowawcy klas, 

Wszyscy nauczyciele 

Kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z 

agresją: psychiczną, fizyczną, słowną. 

IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Wychowawcy klas, 

Wszyscy nauczyciele 

Kontynuowanie współpracy z instytucjami 

wspierającymi proces wychowawczo profilaktyczny (m.in. 

policją). 

IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy klas, 

Wszyscy nauczyciele 

Rozwijanie tożsamości narodowej  

i regionalnej 

Organizowanie uroczystości szkolnych, wycieczek, 

warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi zgodnie z 

procedurami i aktualną sytuacją epidemiologiczną. 

IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Nauczyciele 

odpowiedzialni za 

poszczególne imprezy 

Udział uczniów  w uroczystościach lokalnych o 

charakterze patriotycznym. 

IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Nauczyciele -

opiekunowie 

Przygotowywanie wystaw okolicznościowych o 

tematyce historycznej. 

Według potrzeb Nauczyciele historii 

Opieka nad pomnikiem poległych żołnierzy na cmentarzu 

parafialnym. 

Według potrzeb Wychowawcy klas 

Udzielanie wsparcia uczniom w trudnych 

sytuacjach rodzinnych i życiowych 

Rozpoznawanie środowiska uczniów i potrzeb w zakresie 

opieki wśród rodziców uczniów klas I - VIII 

IX 2021r. (oraz 

według potrzeb) 

Wychowawcy klas 

Organizowanie wsparcia uczniom potrzebującym pomocy. IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Wychowawcy klas, 

Wszyscy nauczyciele 

Zapewnienie opieki świetlicowej Objęcie opieką świetlicy wszystkich uczniów klas I – VIII 

potrzebujących takiej opieki. 

IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Wychowawcy świetlicy 
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PROMOCJA SZKOŁY 

Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Promowanie działalności szkoły  

w środowisku lokalnym 

Systematyczne zamieszczanie na stronie 

internetowej szkoły relacji z wydarzeń z życia 

szkoły. 

IX 2021r. 

– VI 2022r. 

Administrator strony 

internetowej 

Udostępnianie zasobów szkoły dla środowiska lokalnego. IX 2021r. 

– VI 2022r. 

Dyrektor szkoły, 

Administrator strony 

internetowej 

Współpraca z instytucjami i organizacjami 

wspierającymi działalność szkoły. 

Pozyskiwanie partnerów do współpracy. IX 2021r.  

– VI 2022r. 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY NAUCZYCIELAMI 

Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Prowadzenie działań wychowawczych  

w ramach zespołu nauczycieli pracujących 

w jednym oddziale 

Analizowanie sytuacji wychowawczej w szkole na 

zebraniach zespołów nauczycieli pracujących w jednym 

oddziale. 

Zgodnie z 

planem pracy 

zespołu 

Przewodniczący zespołów 

nauczycieli pracujących w 

jednym oddziale 

Podnoszenie kompetencji zawodowych Udział nauczycieli w szkoleniach wewnątrzszkolnych i 

zewnętrznych w formie stacjonarnej i zdalnej. 

Zgodnie z 

harmonogramem 

Wszyscy nauczyciele 

Wymiana doświadczeń Wymiana doświadczeń zdobytych podczas szkoleń 

zewnętrznych. 

Według potrzeb Wszyscy nauczyciele 

Wspomaganie nauczycieli w drodze do awansu 

zawodowego 

IX 2021r. 

– VI 2022r. 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Wdrażanie rodziców do współpracy  Wybory do Rad Klasowych i Szkolnej Rady Rodziców. IX 2021r. Wychowawcy klas, 
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ze szkołą Dyrektor szkoły 

Organizowanie zebrań i kontaktów indywidualnych. Zgodnie z 

harmonogramem 

i potrzebami 

Dyrektor szkoły, 

Wychowawcy klas 

Zachęcanie rodziców do regularnego korzystania 

z dziennika elektronicznego w celu kontrolowania 

frekwencji i wyników nauczania. 

IX 2021r. 

– VI 2022r. 

Wychowawcy klas 

Włączanie rodziców do współpracy i wspólnego 

planowania działań klasowych i szkolnych. 

IX 2021r. 

– VI 2022r. 

Wychowawcy klas 

Edukacja rodziców Zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolną oraz procedurą 

funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. 

IX 2021r. Wychowawcy klas 

Zapoznanie rodziców uczniów klas VIII z procedurami 

dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty. 

Zgodnie z 

procedurami 

CKE 

Wychowawcy klas VIII 

Rozpoznanie potrzeb rodziców z zakresu pedagogizacji i jej 

przeprowadzanie. 

IX 2021r. 

– VI 2022r. 

Wychowawcy klas 

 

Plan pracy przygotowany przez  

Zespół do opracowania Planu pracy szkoły: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Pracy uzyskał pozytywną opinię Rady Rodziców w dn. 28.09.2021 r. 
Plan Pracy Zespołu Szkół w Szumowie  na rok szkolny 2021/2022 został zatwierdzony i przyjęty do realizacji uchwałą nr 6/2021/2022 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół  w Szumowie z dnia 28.09.2021 r. 


