
 

 

  

 

 

Strategiczny Plan Pracy  

Zespołu Oświatowego im. św. Królowej Jadwigi w 

Bielanach Jarosławach 

na rok szkolny 2016/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Podstawa prawna: 

 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 

2009 r. Nr 168 poz. 1324), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i 

innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), 

• Statut Zespołu Oświatowego im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach 

• Program Wychowawczy i Profilaktyczny Zespołu Oświatowego im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach 

 

. 

Plan opracowany został w oparciu o: 

 

• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. 

• Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2016/2017. 

• Koncepcję pracy Zespołu Oświatowego im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach 

• Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2015/2016. 

 

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2015/2016 

W Zespole Oświatowym im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach główne zadania dydaktyczno-wychowawcze  

ukierunkowane są,  zgodnie z polityka oświatowa państwa na rok szkolny 2016/17, na : 

 

 

• Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

• Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

• Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

 

W szczególności: 

 

• w przedszkolu:   

• Koncepcja pracy przedszkola  ukierunkowana jest  na rozwój dzieci 

• Dzieci są aktywne poprzez realizację różnorodnych zajęć. 

• Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji w we współpracy z rodzicami i 

poradnią PPP 

• Realizowane są zadania wynikające z wniosków z  ewaluacji. 

 

 

• w szkole  podstawowej : 

-Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone  



 
w podstawie programowej 

-Szkoła  wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

- Szkoła rozwija zainteresowania uczniów ze poprzez organizację zajęć matematyczno-przyrodniczych. 

-Szkoła  organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu i  ewaluacji . 

     -  Realizowane są zadania wynikające z wniosków z  ewaluacji 

 

 

• gimnazjum : 

-Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone  

w podstawie programowej. 

-Szkoła   wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji w oparciu o współpracę z rodzicami, 

poradnią PPP. 

-Szkoła  organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego i  ewaluacji . 

- Realizowane są  zadania  z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjum. 

      - Realizowane są zadania wynikające z wniosków z  ewaluacji: 

3. Nauczyciele komunikują uczniom, jakie postawy są pożądane. Czynią to głównie w formie pogadanek oraz rozmów z uczniem w 

konkretnej sytuacji zagrożenia w celu przypomnienia obowiązujących zasad. 

4. W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów, a jej wyniki  są wskazówką do pracy z dzieckiem. Dokonywana jest analiza przyczyn 

negatywnego postępowania i rozwiązywanie problemów wychowawczych w grupie lub indywidualnie. 

Diagnozy służą też do tworzenia programów profilaktyczno – wychowawczych. W sytuacji problematycznej nauczyciel odwołuje się 

do „szkolnych procedur”, które regulują sytuacje trudne. 

5. W szkole podejmowane są różnorakie działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 

właściwych zachowań np.  realizacja 

przedsięwzięć typu festyn rodzinny, debata o bezpieczeństwie, koncert charytatywny, jasełka, apele, wycieczki szkolne, dyskoteki. 

 a) Kontynuować współpracę z rodzicami i zachęcać ich do większego zaangażowania i współdziałania z nauczycielami w celu 

zwiększenia efektywności pomocy udzielanej ich dzieciom. 
 b) Eliminować zagrożenia i wzmacnianie właściwych zachowań uczniów, poprzez nagradzanie i wyróżnianie. 
c) Szkoła, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, powinna kontynuować dotychczasowe działania 

wychowawcze i profilaktyczne oraz podejmować nowe  procedury przynoszące pożądane efekty. 
 

 

      - Realizowane są wnioski ze sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora: 

 

  1. Realizować założenia Szkolnego Programu Wychowawczego na godzinach wychowawczych, zrealizowane treści będą na bieżąco 

zapisywane w dzienniku lekcyjnym 

2.Informować uczniów z dysfunkcjami o zakresie materiału obowiązującego na sprawdzianie czy klasówce. 

3. Zminimalizować zjawisko korepetycji z zakresu przedmiotów ścisłych. 

4. Nauczyciele będą punktualnie i aktywnie pełnić dyżury na przerwach oraz podczas odjazdów autobusów. 

5. Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach zewnętrznych dwa razy w semestrze.   
 

 

 

 

 

Sposoby osiągania celu : 

• Monitorowanie realizacji godzin przewidzianych w  podstawie programowej – celem jest zgodne z rozporządzeniem 



 
planowanie godzin edukacyjnych na danym etapie kształcenia i zapewnienie uczniom pełnej realizacji podstawy 

programowej. 

• Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie tematycznych lekcji bibliotecznych , 

konkursów oraz uzupełnianie księgozbioru o nowe  pozycje książkowe –zgodne z zapotrzebowaniem uczniów 

• Analizowanie i diagnozowanie indywidualnych sytuacji uczniów i wychowanków  celem wspierania jego indywidualnego  

rozwoju. 

• Wczesne diagnozowanie niepowodzeń uczniów i wychowanków – Organizowanie symulacji sprawdzianów zewnętrznych, 

ewaluacja programu „Działań, na rzecz poprawy wyników nauczania” diagnozy przedmiotowe, pedagogiczne , badania 

socjometryczne. Celem jest optymalne przygotowanie naszych uczniów do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego oraz 

zapewnienie im dobrego startu w kolejnym etapie edukacyjnym, ( szkoła średnia ) zapobieganie niepowodzeniom 

szkolnym oraz tym w środowisku rówieśniczym i rodzinnym. Indywidualizacja metod nauczania w przedszkolu i  klasach  

młodszych szkoły podstawowej I-III Udział szkoły w projektach unijnych wspomagających pracę szkoły 

• Edukacja ekologiczna – tworzenie projektów ekologicznych , praca na lekcjach i w terenie z użyciem aktywujących metod 

nauczania, pogadanki, udział w konkursach. Organizacja akcji typu Sprzątanie Świata, apel Dzień Ziemi, wycieczki 

turystyczno-krajoznawcze. 

• Edukacja matematyczno –przyrodnicza : diagnozowanie braków w wiadomościach i umiejętnościach w tym zakresie , 

opracowanie metod  wspierających tę płaszczyznę edukacyjną. Wyłonienie uczniów uzdolnionych 

matematycznie ,przyrodniczo  i praca nad ich rozwojem. Zainteresowanie przyrodą  i matematyką dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym . 

• Kontynuowanie zajęć rozwijających zainteresowania w przedszkolu,  klasach 1-3, 4-6,I-III gimnazjum  bazując na 

godzinach KN- wspieranie uzdolnień uczniów, stwarzanie szans na ich rozwój. 

• Współpraca z Rodzicami – Radą Rodziców, współtworzenie programów, projektów . Celem jest rozwijanie pasji, 

zainteresowań naszych uczniów, wspieranie i ukierunkowanie ich rozwoju. 

• Edukacja patriotyczna –  zajęcia  muzealne, współpraca z IPN, rozpropagowanie idei : Cudze chwalicie …– celem 

poznania   historii  Małej Ojczyzny, wycieczki rowerowe po Gminie Bielany  śladami  miejsc pamięci narodowej. 

 

  Spis treści zawartych w planie 

 

• Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

• Kalendarium szkolne. 

• Harmonogram imprez szkolnych. 

• Harmonogram wycieczek. 

• Harmonogram konkursów. 

• Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
• PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

 

Zarządzanie i organizacja 

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrekcja zespołu do końca sierpnia 

Opracowanie rocznego Planu Pracy Zespołu, Uwzględnienie wniosków z 

ewaluacji, wniosków rodziców i pracowników niepedagogicznych 
rada pedagogiczna do końca sierpnia 

Nowelizacja Koncepcji Pracy Zespołu Uwzględnienie wniosków z 

ewaluacji, wniosków rodziców i pracowników niepedagogicznych 
rada pedagogiczna do 10 września 

Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i  programu 

profilaktyki. Uwzględnienie wniosków z ewaluacji, wniosków rodziców 

i pracowników niepedagogicznych 

rada pedagogiczna/rada 

rodziców 

do końca sierpnia 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrekcja zespołu do 10 września 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej wszyscy nauczyciele do końca września 

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego Dyrektor i wicedyrektor 

zespołu 

cały rok 

Awans zawodowy nauczycieli dyrektor szkoły, 

opiekunowie staży 

cały rok 

Promocja szkoły i przedszkola w środowisku lokalnym; uatrakcyjnienie 

gazetki szkolnej, strony internetowej, publikacje w prasie 

dyrektor 

wszyscy nauczyciele i 

pracownicy szkoły 

cały rok 

                                                            

 

 

 

 

 



 
   Nauczanie 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizacja podstawy programowej 

Działania wspierające realizację  podstawy programowej-  oferowanie 

uczniom poznawanie treści podstawy programowej w sposób nowoczesny , 

atrakcyjny, z wykorzystaniem technologii informatycznej oraz  zajęć 

badawczych w terenie , doświadczeń , projektów. Dostosowanie  oferty  

zajęć pozalekcyjnych, konkursów, wycieczek do ich potrzeb i możliwości. 

Wspieranie realizacji podstawy programowej działaniami organizowanymi 

na bazie projektów unijnych . 

dyrektor 

wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 

Przeprowadzenie egzaminów i   (także próbnych  i miesięcznych). 

Przeprowadzanie sprawdzianów diagnozujących we wszystkich klasach 

szkoły podstawowej i gimnazjum  po I etapie nauczania, kontynuacja 

diagnoz.  Analiza oraz opracowanie wyników, a także wdrażanie wniosków 

do realizacji 

dyrekcja, zespoły 

przedmiotowe 

cały rok szkolny 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych 

Szczegółowa analiza wyników nauczania, opracowanie sposobów 

wdrażania zmian, prowadzenie dokumentacji 

wicedyrektor, 

przewodniczący 

zespołów 

cały rok szkolny 

Współpraca z pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i 

rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów. Wspólne opracowania odpowiedniej dokumentacji 

wszyscy nauczyciele 

zaproszeni rodzice 

cały rok szkolny 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień uczniów przez 

indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w 

konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Praca z uczniami, dziećmi mającymi trudności w nauce – zajęcia 

wyrównawcze, terapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne, sensoryczne 

wszyscy nauczyciele, 

naucz. 

specjaliści 

cały rok szkolny 

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów  i dzieci do nauki wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania wicedyrektor szkoły, 

nauczyciele 

według planu nadzoru 

Analiza wyników nauczania wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny  i 

postępy w nauce 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez 

nauczycieli 

wicedyrektor szkoły raz w miesiącu 

Obserwacje lekcji, uroczystości i zajęć dyrektor, wicedyrektor 

szkoły 

zaproszeni goście 

według harmonogramu 

 



 
                                                   Wychowanie 

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły – 

zaplanowane działania 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów wszyscy nauczyciele cały rok 

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz 

wycieczek 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Współpraca szkoły , przedszkola wychowawców z rodzicami dzieci, 

z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

Współpraca z rodzicami. 

 Modyfikacja terminów spotkań rodziców z wychowawcami klas 

Konsultacje dotyczące wyników nauczania z poszczególnych  przedmiotów 

Praca w  Radzie Rodziców 

Realizacja działań w ramach programu profilaktycznego i wychowawczego 

szkoły 

Prace na rzecz szkoły i przedszkola 

Szkolenia i prelekcje dla rodziców 

dyrektor, 

wychowawcy klas 

cały rok 

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego- przeprowadzenie wyborów, 

opracowanie planu pracy z uwzględnieniem uprawnień Samorządu 

Uczniowskiego jako organu szkoły 

opiekun samorządu cały rok 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w 

środowisku lokalnym. 

- uroczystości patriotyczne z udziałem środowiska lokalnego 

- organizowanie przedsięwzięć promujących Małą Ojczyznę –Gminę Bielany 

- prace użyteczne na rzecz środowiska lokalnego 

- realizacja projektów 

- współpraca  z instytucjami 

nauczyciele cały rok 

Edukacja czytelnicza – realizacja projektów, uzupełnianie księgozbiorów i 

sprzętu TI , organizowanie  tematycznych lekcji bibliotecznych 

nauczyciel bibliotekarz cały rok 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zadania opiekuńcze 

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej, zajęcia sportowe usprawniające i 

korygujące wady postawy 

 

wszyscy nauczyciele 

n-l specjalista 

cały rok 

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stały kontakt z PPP 

w Sokołowie Podlaskim 

 

pedagog szkolny 

dyrektor 

cały rok 

Objecie opieką świetlicowa  wszystkie dzieci pozostające w szkole, 

czekające na autobus lub na rodziców . Dostosowanie czasu pracy świetlicy 

do potrzeb uczniów i rodziców 

dyrektor 

wychowawcy klas, 

opiekunowie świetlicy 

 

cały rok 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej, ścisła współpraca pedagoga z GOPS, akcje pomocowe, 

stypendia 

wychowawcy klas cały rok 

Zapewnienie obiadów w szkole. Pozyskiwanie sponsorów, monitoring 

potrzeb wśród uczniów 

wychowawcy klas cały rok 

 

 

 

 

• KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016r. 

Dzień Edukacji Narodowej ( dzień wolny od zajęć dydaktycznych ) 14 października 2016 r. 

Wszystkich Świętych 1 listopada 2016r 

Święto Odzyskania Niepodległości 11 Listopada 11 listopada 2016 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2016 r. 

Nowy Rok 1 stycznia 2017 r. 

Trzech Króli 6 stycznia 2017 r. 

Ferie zimowe 13 lutego – 26 lutego 2017r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 13 kwietnia – 18 kwietnia 2017 r. 



 
Międzynarodowe Święto Pracy 1 maja 2017 r. 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja   3 maja 2017 r. 

  

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

 Gimnazjum:   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole   

 

• 31 października 2016                                

• 18 kwietnia ( egzamin kl. III 

gimnazjum ) 

• 19 kwietnia ( egzamin kl. III 

gimnazjum ) 

• 20 kwietnia ( egzamin kl. III 

gimnazjum ) 

• 16 czerwca 2016 ( po Bożym Ciele ) 

• .28 czerwca 2017 r. 

• .29 czerwca 2017 r. 

 

 

• 31 października 2016 

• 18 kwietnia ( egzamin kl. III 

gimnazjum ) 

• 19 kwietnia ( egzamin kl. III 

gimnazjum ) 

• 20 kwietnia ( egzamin kl. III 

gimnazjum ) 

• 16 czerwca 2017 ( po Bożym Ciele ) 

• 29 czerwca 2017 r. 

 

 

 

 

 

• Placówka nieferyjna 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2016r. 

Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2016r. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN PRACY DYREKTORA SZKOŁY 

 

Źródła planowania: 

• Ustawa o systemie oświaty z 1991r z późniejszymi zmianami 

• Karta Nauczyciela 

• Rozporządzenia MEN w sprawie NADZORU PEDAGOGICZNEGO, AWANSU ZAWODOWEGO, BHP, DOKUMENTACJI PEDAGOGICZNEJ, 

ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO, PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I INNE 

• Kierunki  Rozwoju Gminy Bielany 

 Zakres działań Zadania do realizacji Termin Uwagi o realizacji 

1. Nadzór pedagogiczny 1.Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego 

2.Opracowanie wyników i wniosków z nadzoru 

do 15.09.2016 

 

 

do 27.06.2017 

 

 Awans zawodowy nauczycieli 1.Zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego 

nauczycieli 2.Powołanie opiekunów stażu dla 

nauczycieli stażystów 

3.Dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli 

kończących staż 

4.Powołanie komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 

kończących staż 

5.Udział w komisjach awansu zawodowego dla 

nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela 

dyplomowanego 

do 30 września   

 

 

wrzesień 2016 

czerwiec2017 

 

 

 

 Ocena pracy nauczyciela Dokonanie oceny pracy nauczyciela : 

 z inicjatywy własnej 

 na wniosek nauczyciela 

 na wniosek KO 

 na wniosek organu prowadzącego 

 na wniosek Rady Rodziców 

Na bieżąco  

 Zapewnianie bhp w szkole 1.Ustalenie dyżurów nauczycielskich podczas przerw 

2.Kontrola bieżąca z wykorzystaniem monitoringu 

wizyjnego 

3.Kontrola obiektów szkolnych i urządzeń 

4.Naprawa urządzeń sportowych na boisku szkolnym 

5.Wypełnienienie wniosku o ubezpieczenie uczniów 

NW 

6.Bieżące naprawy we własnym zakresie 

Wrzesień 2016 

 

Na bieżąco 

 

Na bieżąco 

 

Wrzesień 2016 

 

Wrzesień 2016 

 

Na bieżąco 

 



 
 Plan pracy szkoły 1.Opracowanie z Radą Pedagogiczną rocznego planu 

pracy szkoły, szkolne kalendarium 

2.Zatwierdzenie planu przez radę pedagogiczną 

Wrzesień 2016 

 

 

Wrzesień 2016 

 

 Zebrania Rady Pedagogicznej 1.Przygotowywanie i przewodniczenie zebraniom 

zgodnie z terminami określonymi w planie pracy szkoły 

2.Współpraca z liderem WDN w zakresie organizacji 

rad szkoleniowych 

Zgodnie z terminami w 

planie pracy szkoły 

Wrzesień/ Październik 

2016 

 

 Współpraca z rodzicami 1.Powołanie Rady Rodziców 2.Wyznaczenie terminów 

zebrań z rodzicami 

3.Zatwierdzenie Programu Wychowawczego Szkoły i 

Szkolnego Programu Profilaktyki 

4.Współpraca z radą rodziców w zakresie organizacji 

zabawy karnawałowej dla rodziców i nauczycieli 

5.Współpraca z RR w zakresie organizacji imprez 

szkolnych i realizacji zadań opiekuńczo-

wychowawczych 

6.Przyjmowanie wniosków rodziców w zakresie 

dostosowania warunków  egzaminów gimnazjalnych do 

indywidualnych potrzeb ucznia 

7.Organizowanie spotkań dla rodziców w ramach 

pedagogizacji i orientacji zawodowej 

Wrzesień 2016 

 Wrzesień 2016 

 

Październik 2016 

 

 

styczeń 2017 r 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego 

 

październik 2016 

 

 

 

 

styczeń 2017 

kwiecień 2017 

 

 Współpraca z Samorządem 

Uczniowskim 

1.Organizowanie raz w miesiącu spotkań z SU, 

uwzględnianie uwag i potrzeb uczniów 

2.Udział w cotygodniowych apelach szkolnych z 

udziałem uczniów i nauczycieli 

3.Uwzględnianie opinii uczniów przy tworzeniu 

dokumentów szkolnych i planowaniu pracy szkoły 

W ciągu roku szkolnego 

 

W ciągu roku szkolnego 

 

W  ciągu roku szkolnego 

 

 Programy, podręczniki, innowacje 

pedagogiczne 

1.Przygotowanie dokumentacji w zakresie innowacji 

pedagogicznych 2.Przygotowanie zestawu 

podręczników na rok szkolny 2016/2017                    

 3.Przyjęcie wniosków o dopuszczenie programu 

wychowania przedszkolnego i programów nauczania w 

szkole podstawowej i gimnazjum 

4.Zatwierdzenie programów nauczania 

5.Wspólpraca z wydawnictwami w zakresie wyboru 

podręczników 6.Powołanie zespołów ds. opiniowania 

programów nauczania 

 

do końca marca 2017 r. 

do 15 czerwca 2017 

 

 

do 31 sierpnia  2017 

 

 

 

 

 

czerwiec 2017 

 



 
 

maj/czerwiec 2017 

 Współpraca z OKE 1.Zgłaszanie uczniów do sprawdzianu i egzaminu 

gimnazjalnego wiosna 2015 w ramach aplikacji 

HERMES 

 2.Udział w spotkaniach z dyrektorem OKE 

3.Przeprowadzenie  egzaminu gimnazjalnego 

4.Analiza wyników egzaminów zewnętrznych, EWD 

 

do 30 listopada 2016r 

 

Październik/listopad 2016 

 

Kwiecień 2017 

Czerwiec/wrzesień 2017 

 

 Współpraca z organem 

prowadzącym i KO 

1.Aneks do arkusza organizacyjnego szkoły 

2.Wnioskowanie o nagrody Wójta 4.Przygotowanie 

raportu o stanie realizacji zadań w zakresie oświaty za 

rok szkolny 2016/2017 5.Określenie potrzeb w zakresie 

organizacji doskonalenia nauczycieli na przyszły rok 

6.Przygotowanie końcowej analizy wykonania budżetu, 

zmiany i realizacja wydatków 

7.Wytypowanie nauczycieli do nagrody dyrektora   

8.Aktualizacja danych w bazie SIO 10.Przygotowanie 

arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny 

11.Zatwierdzenie arkusza organizacji pracy szkoły na 

rok następny 12.Przygotowanie wstępnego projektu 

planu finansowego 

13.Przekazanie informacji o stanie przygotowania 

szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

14.Analizowanie zaleceń i zarządzeń KO i realizowanie 

wyznaczonych zadań 

15.Powoływanie komisji etapów szkolnych 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych 

 

Wrzesień 2016 

 

Wrzesień 2016 

do 31 października 2016r 

 

listopad 2016 

 

 

listopad 2016 

 

 

do 10 października  2016 

 

marzec 2017 

kwiecień 2017 

 

maj 2017 

 

listopad 2016 

na bieżąco 

w ciągu roku szkolnego 

 

 

Październik 2016 

 

 

Wrzesień 2016r 

 

 

 

 Współpraca z instytucjami 

wspomagającymi, 

stowarzyszeniami i szkołami 

ponadgimnazjalnymi 

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną 

2.Współpraca z policją, sądem, kuratorami 

3.Współpraca z placówkami organizującymi 

doskonalenie zawodowe nauczycieli 

4.Współpraca z SANEPIDEM w Sokołowie Podlaskim 

5.Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi, udział 

W ciągu całego roku 

 

W zależności od potrzeb 

W zależności od potrzeb 

 

W ciągu roku szkolnego 

 



 
w Dniach  Otwartych szkół na terenie Sokołowa 

Podlaskiego 

6. Pozyskiwanie nowych sojuszników do współpracy 

7.Współpraca z Gminą Bielany 

8. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w tym 

AXAN 

Marzec/maj 2017r 

 

 

W ciągu całego roku 

 

 

Cały rok szkolny 

 

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Rada Pedagogiczna- dodatkowa klasyfikacja i organizacja pracy szkoły 25 sierpnia 2016 

Rada Pedagogiczna – organizacja pracy szkoły , przyjęcie Statutu Zespołu po nowelizacji 2  września 2016r. 

Rada Pedagogiczna – przyjęcie do realizacji planów pracy głównych organów szkoły 2 września 2016 r. 

Proponowane oceny na I półrocze oraz powiadomienie uczniów i rodziców o zagrożeniu 

oceną niedostateczną 

do 19 grudnia 2016r. 

Rada klasyfikacyjna – I semestr 19 stycznia 2017r. 

Proponowane oceny na I koniec roku szkolnego oraz powiadomienie uczniów i rodziców 

o zagrożeniu oceną niedostateczną 

Do 19  maja 2017r. 

Rada klasyfikacyjna 19 czerwca 2017r. 

Rada Podsumowująca pracę w rok .szk. 2015/16 30 czerwca 2017r. 

 

 TESTY- EGZAMINY 

 

Próbny egzamin gimnazjalny kl. III część : humanistyczna Listopad, grudzień, luty, marzec 

Próbny egzamin gimnazjalny kl. III część : matematyczno-przyrodnicza Listopad, grudzień, luty, marzec 

Próbny egzamin gimnazjalny kl. III część : język obcy nowożytny Listopad, grudzień, luty, marzec 

Mini egzaminy gimnazjalne kl. III  ze wszystkich części Raz w miesiącu począwszy od  

października do kwietnia 

Egzamin gimnazjalny od 18 do 20 kwietnia 2016 r. 

  

  

Sprawdziany kompetencji kl. V ( matematyka + język polski ) Maj 2016r. 

  

Sprawdzian kl. I- III ( kompetencji ) Maj 2017r. 

Sprawdzian kl. I g. – matematyka Maj 2017 r. 

Sprawdzian kl. II g. – matematyka Maj 2017 r. 

Sprawdzian kl. I g. – język polski Maj 2017 r. 

Sprawdzian kl. II g. – język polski Maj 2017r. 

Sprawdzian kl. I g. –  język obcy Maj 2017 r. 

Sprawdzian kl. II g. –  język obcy Maj 2017 r. 

Sprawdzian kl. I g. –   historia Maj 2017 r. 

Sprawdzian kl. II g. –  historia Maj 2017 r. 

 

 



 
SPOTKANIA Z RODZICAMI 

Zebranie z rodzicami.   
• Wybór RR.  Udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej. 

 8 września 2016r. 

Godz.17.00 

Zebranie z rodzicami   

Omówienie wyników w nauce i zachowaniu za I sem.- wych.kl. 

26 stycznia  2017r. Godz. 16.30 

Zebranie z rodzicami 

• Spotkania z wychowawcami kl. i konsultacje z nauczycielami przedmiotów 

• Proponowane oceny na koniec roku szkolnego 

• Powiadomienie o zagrożeniu oceną  ndst. 

17 maja 2017r. Godz. 15.30 

Zebrania klasowe lub spotkania indywidualne Raz w miesiącu. Zgodnie z ustaleniami 

wychowawców klas. 

Spotkania Rady Rodziców wg ustalonego harmonogramu 

 

WAŻNE UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM POCZTU SZTANDAROWEGO 

I ŚRODOWISKA 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016r. 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej 13 października 2016r. 

Pasowanie Pierwszoklasistów 13  października 2016r. 

Święto Niepodległości 10 listopada 2016r. 

Święto Konstytucji 3 Maja 29 kwietnia 2017 r. 

Dzień Patrona czerwiec 2017r. 

Zakończenie roku szkolnego. Ślubowanie absolwentów. 30 czerwca 2017 r. 

 

 

WYDARZENIA Z UDZIAŁEM RODZICÓW I ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

 

 termin O zasięgu 

gminnym 

szkolne klasowe 

Św. Mikołaja 6 grudnia 2016r.   x 

Jasełka 21.12.2016 x   

Dzień Babci i Dziadka 21 stycznia 2017 x   

Zabawa choinkowa styczeń 2017r.  x  

Dzień Kobiet 8 marca 2017   x 

Święta Wielkanocne –tzw. Jajeczko w klasach 1.04.2017   x 

Młodzi walczą   z bykami … orograficznymi! 

Gminne Dyktando dla dzieci i młodzieży 

grudzień 2016r. x   

Dzień Matki 24 maja 2017r.  x  

Przegląd Poezji  św. Jana Pawła II 15 maja 2017 x   

Pożegnanie absolwentów - zabawa Czerwiec 2017r.  x  

 

 

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr  5/2016/2017 z dnia 2 września 2016 r. 

 

 


