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Podstawy opracowania koncepcji 

 
1. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego z późniejszymi zmianami. 

2. Statut Szkoły Podstawowej w Świedziebni. 

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Świedziebni. 

4. Regulamin działania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Świedziebni.  

5. Zalecenia i wnioski organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkołę. 

6. Uchwały i wnioski z zebrań Rady Pedagogicznej SP w Świedziebni. 

7. Wnioski do pracy w roku szkolnym 2019/2020. 

8. Wizja szkoły w kategoriach: 

a) materialna: 

− poszukiwanie sponsorów, 

− wzbogacanie księgozbioru w bibliotekach szkolnych, 

− wzbogacanie wyposażenia szkół w środki dydaktyczne, 

− zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i odpowiedniego wyposażenia, 

− wzbogacanie wyposażenia szkoły w sprzęt TIK i sieci bezprzewodowe do poziomu funkcjonalności określonej w wytycznych 

MEN; 

 b) organizacyjna 

− zatrudnianie wykwalifikowanej kadry do pracy, 

− doskonalenie nauczycieli na różnych formach kształcenia (zdobywanie nowych kwalifikacji i doskonalenie umiejętności), 

− prężnie działające zespoły nauczycielskie (oddziałowe, przedmiotowe i problemowo-zadaniowe), 

− współpraca i dobry kontakt wszystkich uczestników życia szkolnego; 

c) programowa: 

− dobrze opracowane, spełniające swoją rolę zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, 

− doskonalenie umiejętności pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

− doskonalenie realizacji planu działań wychowawczych, 

−  różnicowanie oferty zajęć pozalekcyjnych, 

− realizowanie programów profilaktycznych, 
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− monitorowanie realizacji podstawy programowej, 

− wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

− doskonalenie umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, 

− kontynuowanie współpracy z innymi podmiotami w celu wspomagania pracy szkoły w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji  

kluczowych, 

− realizacja zajęć z doradztwa zawodowego, 

− realizacja projektów edukacyjnych i innowacji, 

− podnoszenie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, 

 

d) stosunków międzyludzkich: 

− współodpowiedzialność wszystkich pracowników za szkołę macierzystą i szkoły filialne, 

− zintegrowane środowisko uczniowskie i grono pedagogiczne, 

− współpraca ze szkołami podstawowymi, 

− wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów, 

− zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia w szkole oraz zachęcanie ich do kreatywnego spędzania 

czasu. 

 

Efekty zrealizowanej wizji: 

1) Szkoła jest bezpieczna i przyjazna dla uczniów. 

2) Uczniowie dobrze się w szkole czują, odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości. Nabywają wiadomości i umiejętności,  

są aktywni. 

3) Rodzice są zadowoleni z realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

4) Nauczyciele posiadają kwalifikacje i predyspozycje do wykonywanych przez siebie obowiązków. Pracują zespołowo, wspólnie 

rozwiązują problemy. 

5) W szkole panuje odpowiedni klimat sprzyjający pracy. Promowana jest wartość edukacji. 

6) Rodzice chętnie współpracują z Radą Pedagogiczną, wspierają działania nauczycieli i dyrekcji. Czują się współodpowiedzialni  

za funkcjonowanie i rozwój placówek. Są partnerami szkoły. 

7) Wszystkie podmioty szkoły potrafią się skutecznie ze sobą komunikować. Respektują normy społeczne. 
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9. Misja szkoły: 

a) dobrze przygotowujemy absolwentów do dalszej nauki i funkcjonowania w środowisku, 

b) tworzymy szkołę atrakcyjną edukacyjnie, bezpieczną i otwartą na zmiany, 

c) utożsamiamy się ze środowiskiem, w którym żyjemy, efektywnie wykorzystujemy pozyskane środki zgodnie z potrzebami, 

d) wspieramy dobrą współpracę uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrekcji, 

e) kształtujemy u uczniów postawy obywatelskie i patriotyczne w procesie nauczania i wychowania, 

f) kształtujemy odpowiedzialność oraz postawy obywatelskie uczniów poprzez działania wynikające z inicjatyw uczniowskich. 

 

10. Mocne i słabe strony szkoły: 

a) mocne strony 

− kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje do nauczanych przedmiotów i doskonali swój warsztat pracy, 

− szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, 

− w szkole dobrze funkcjonują zespoły zadaniowe, 

− nauczyciele  opracowują  bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 

− szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole oraz stwarza optymalne warunki do ich rozwoju                         

i aktywności, 

− działania zawarte w programie wychowawczo- profilaktycznym przynoszą oczekiwane efekty, 

− wszyscy uczniowie mają zapewnioną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, 

− w szkole realizowane są programy unijne, 

− nauczyciele współpracują z wieloma instytucjami, 

− bardzo dobrze układa się współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

− nauczyciele przygotowują bogatą ofertę wycieczek szkolnych, 

  

b) słabe strony 

− uczniowie mają nieliczne osiągnięcia w konkursach zewnętrznych, 

− w szkole jest niewystarczające wyposażenie pracowni przedmiotowych, 

− niska frekwencja dzieci w oddziałach przedszkolnych, 

− niska frekwencja pojedynczych uczniów w niektórych klasach. 
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Główne kierunki pracy 

 
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości  

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianie i uzupełnianie przez działania z zakresu profilaktyki 

problemów dzieci i młodzieży. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

2. Kontynuowanie obecnych i podjęcie nowych działań mających na celu podniesienie efektów kształcenia i wychowania.  

3. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

4. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

5. Korygowanie przyczyn uczniowskich trudności w nauce poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno– wyrównawczych, zajęć rewalidacyjnych, 

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. 

6. Wdrażanie do samokształcenia uczniów oraz do korzystania z pozaszkolnych źródeł wiedzy. 

7. Rozwijanie u uczniów świadomości procesu uczenia się. 

8. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. 

9. Doskonalenie procesu edukacyjnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem. 

10. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

11. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii 

informacyjno- komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

12. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

13. Prowadzenie działań zapobiegających uzależnieniom od komputera i telefonu komórkowego. 

14. Podnoszenie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

15. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w procesie nauczania i wychowania oraz przez udział uczniów w zarządzaniu szkołą. 

16. Przygotowanie uczniów do życia społeczno – kulturalnego i gospodarczego. 

17. Wdrażanie uczniów do dbałości o zdrowie i rozwój sprawności fizycznej. Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

18. Wzbogacanie i urozmaicanie zajęć wychowania fizycznego w celu rozwoju sprawności fizycznej u uczniów. 

19. Kształtowanie postaw ekologicznych. 

20. Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen  

i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób. 

21. Wdrażanie działań zawartych w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym w celu zapobiegania agresji i przemocy w szkole. 

22. Podnoszenie poziomu kultury osobistej wśród uczniów. 



6 

 

23. Pobudzanie uczniów do aktywności, kreatywności i innowacyjności poprzez zachęcanie do udziału w zajęciach rozwijających uzdolnienia  

i zainteresowania uczniów oraz udziału uczniów w organizacji życia szkoły. Włączanie w ten proces wszystkich nauczycieli. Wspieranie 

uzdolnień. 

24. Kształcenie u uczniów umiejętności opisanych w podstawie programowej w celu podnoszenia poziomu nauczania. 

25. Doskonalenie procesu nauczania i wychowania w kontekście praw człowieka. Stosowanie zasad oceniania kształtującego. 

26. Kontynuowanie działań w zakresie powszechności i dostępności wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3 – 4 lat. 

27. Nadzorowanie realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego przygotowania przedszkolnego. 

28. Monitorowanie frekwencji dzieci w oddziałach przedszkolnych. Prowadzenie działań zachęcających dzieci do systematycznego 

uczęszczania na zajęcia. 

29. Doskonalenie organizacji pracy świetlic szkolnych oraz stanu opieki świetlicowej w szkole. 

30. Podejmowanie działań wzbogacających wyposażenie szkół. 

31. Poszerzanie oferty zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. 

32. Doskonalenie procesu lekcyjnego w celu pobudzania aktywności i zainteresowań uczniów. Realizacja projektów edukacyjnych i innowacji. 

33. Doskonalenie pracy zespołów nauczycielskich: oddziałowych, przedmiotowych, problemowo-zadaniowych i innych oraz efektów 

współdziałania nauczycieli. 

34. Pobudzanie u uczniów rozwoju osobistego i społecznego (postawy wobec innych, aktywność na rzecz innych, postawy wobec siebie, 

przestrzeganie norm współżycia, umiejętności pracy w grupie, znajomość i respektowanie norm, bezpieczne zachowanie, efekty działań 

wychowawczych, samorządność). 

35. Prowadzenie szkolnego wolontariatu. 

36. Doskonalenie umiejętności oceniania uczniów zgodnego z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz motywowania ich  

do pracy. Monitorowanie ich osiągnięć. 

37. Wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju - współpraca z instytucjami działającymi w środowisku  

oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska. 

38. Działanie na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów podczas ich pobytu w szkole. 

39. Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego. 

40. Dbałość o przebieg procesów edukacyjnych. 

41. Dbałość o kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

42. Podejmowanie działań sprzyjających upowszechnianiu czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 



7 

 

Formy i metody realizacji głównych kierunków pracy 

 

A. Część dydaktyczna 

 

Lp. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi o realizacji 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapobieganie 

niepowodzeniom 

szkolnym (korygowanie 

przyczyn uczniowskich 

trudności). 

Działania służące 

wyrównywaniu szans 

edukacyjnych. 

 

 

 

A. Współpraca z PPP w Brodnicy – 

dostosowywanie wymagań edukacyjnych            

do zaleceń Poradni. Działalność zespołów 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Koordynowanie pracy zespołów oddziałowych 

nauczycieli uczących dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  

 

Wychowawcy klas  

Nauczyciele 

przedmiotów 

Pedagog 

Nauczyciele  

specjaliści 

 

Wg bieżących 

potrzeb 

 

 

B. Opracowywanie indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych przez zespół 

nauczycieli i specjalistów pracujących  

z uczniem. 

Ustalanie form i sposobów udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Wychowawcy klas 

Specjaliści  

i nauczyciele 

przedmiotów 

Pedagog  

 

Wrzesień – 

październik 

2019r. 

Marzec 2020r. 

 

C. Powołanie zespołów dydaktyczno-

wyrównawczych w kl. I - III z edukacji 

wczesnoszkolnej i w kl. IV  - VIII  z języka 

polskiego i matematyki. 

Dyrektor Szkoły 

Nauczyciele 

przedmiotów 

 

20.08.2019r. 

 

 

D. Ustalenie liczby zajęć rewalidacyjnych 

prowadzonych przez nauczycieli specjalistów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Dyrektor Szkoły 

Pedagog 

Sierpień                     

- wrzesień 

2019r. 

 

E. Organizowanie zajęć w ramach realizacji 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.  

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Pedagog 

Cały rok  

F. Organizowanie i realizowanie  wybranych zajęć  

indywidualnie lub w grupie liczącej do pięciu 

uczniów. 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Pedagog 

Cały rok  
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G. Okresowa analiza uzyskanych wyników 

nauczania. 

Wychowawcy klas 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Kierownicy szkół 

filialnych 

Raz                                

w miesiącu,  

po zakończeniu 

każdego  

półrocza 

 

H. Umożliwienie uczniom udziału 

w zajęciach logopedycznych. 

Nauczyciele 

specjaliści 

Cały rok  

I. Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów   

(poszukiwanie przyczyn problemów szkolnych). 

 

 

Wychowawcy klas 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor szkoły 

Pedagog 

 

 

 

Psycholog  

Wg  bieżących 

potrzeb 

 

 

 

 

J. Umożliwienie uczniom udziału w zajęciach 

korekcyjno-kompensacyjnych. 

Nauczyciele 

specjaliści 

Cały rok  

K. Badanie gotowości szkolnej w oddziałach 

przedszkolnych. 

 

Diagnoza kompetencji matematycznych  

i polonistycznych w klasach III. 

 

Diagnoza kompetencji polonistycznych, 

matematycznych i z języka angielskiego  

w klasach VII. 

 

Egzaminy próbne w klasach VIII z języka 

polskiego, języka angielskiego i matematyki. 

 

Realizacja sformułowanych wniosków. 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Kierownicy szkół 

filialnych 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

kwiecień 2020r            

 

 

Maj 2020r. 

 

 

Maj 2020r. 

 

 

 

Zgodnie                          

z napływającymi 

ofertami 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Sprawdzanie stopnia zrozumienia przez     

uczniów przeczytanych treści na wszystkich 

przedmiotach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Doskonalenie u uczniów umiejętności 

rozumowania poprzez rozwiązywanie 

różnorodnych zadań. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok  
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N. Doskonalenie u uczniów umiejętności wyrażania 

swojego zdania w różnych sytuacjach. 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy klas 

Pedagog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cały rok   

O. Wdrażanie uczniów do podejmowania zadań 

związanych z procesem uczenia się przez całe 

życie. 

Wychowawcy 

Pedagog 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok  

P. Stosowanie przez nauczycieli metod 

aktywizujących oraz wykorzystanie 

multimedialnych środków dydaktycznych. 

Nauczyciele  Cały rok  

 

 

Q. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.       

Realizacja projektów edukacyjnych i innowacji. 

Nauczyciele  Cały rok  

R. Organizowanie form pomocy uczniom mającym 

problemy z nauką. 

Dyrektor Szkoły, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

opiekun szkolnego  

wolontariatu 

Cały rok  

R. Przeprowadzenie „pedagogizacji” rodziców                 

na temat czynników wpływających na poziom 

gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich.                    

 

 

 

pięcioletnipięcioletnichsześcioletnich. 

Nauczyciele 

oddziałów 

przedszkolnych 

Wrzesień 2019r.  

 

S. Realizacja wniosków z obserwacji   

oraz z przeprowadzonych badań 

 wyników nauczania. 

 

Wszyscy nauczyciele Cały rok  

T. Informowanie rodziców o występujących 

brakach edukacyjnych i proponowanie 

konkretnych rozwiązań problemu. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok  

  U. Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego  

w klasach VII i VIII. 

Nauczyciel 

przedmiotu 

Cały rok  
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2.  Wzmożenie 

efektywności wyników 

pracy z uczniem   

zdolnym. 

A. Analiza „Harmonogramów imprez i konkursów” 

w zależności od napływających ofert. 

 

Dyrektor Szkoły 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

Cały rok 

 

 

 

B. Organizacja współzawodnictwa 

wewnątrzszkolnego w zakresie różnych 

przedmiotów. 

Stworzenie harmonogramów konkursów w kl. I-

III oraz IV-VIII  i w oddziałach przedszkolnych. 

Motywowanie dzieci i uczniów do udziału 

w wyżej wymienionych konkursach. 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Sierpień 2019r 

 

C. Organizacja konkursów przedmiotowych               

w zależności od potrzeb i napływających 

propozycji. 

Nauczyciele 

przedmiotów 

 

Wg 

harmonogramu 

konkursów 

przedmiotowych 

 

D. Rozszerzenie oferty, z której może korzystać 

uczeń zdolny z kl. IV – VIII: 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia polonistyczne 

dla klas VIII, koło historyczne, zajęcia 

rozwijające uzdolnienia teatralne dla klas VI, 

zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka 

angielskiego, zespół wokalny, zajęcia 

rozwijające uzdolnienia fizyczno-chemiczne, 

zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne, 

zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne 

dla klas VI, wyjazdy na basen, koło 

dziennikarskie, koło biologiczne, zajęcia 

pomocowe z fizyki i chemii. 

Nauczyciele IV-VIII 

 

 

 

Cały rok 
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E. Prowadzenie zajęć dla uczniów klas  

I–III: zajęcia rozwijające uzdolnienia 

artystyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia 

plastyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia 

matematyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia 

informatyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia 

teatralne, zajęcia rozwijające uzdolnienia  

z języka angielskiego, zajęcia rozwijające 

uzdolnienia polonistyczne, koło przyrodnicze. 

 

Pomoc młodszym  dzieciom  w wyborze 

kół  zainteresowań zgodnie z ich zdolnościami.   

Nauczyciele                   

klas I-III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2019 

 

 F. Przestrzeganie zasad wewnątrzszkolnego 

oceniania uczniów w celu wspierania   

i motywowania uczniów. Monitorowanie 

osiągnięć uczniów. 

Dyrektor Szkoły 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Wychowawcy klas 

Cały rok  

G. Nagradzanie uczniów za różnorodne 

osiągnięcia. 

Nauczyciele 

Dyrektor Szkoły 

Styczeń 2020r. 

Czerwiec 2020r. 

i bezpośrednio 

po konkursach. 

 

3. 

 

Rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży. 

A. Organizacja różnych imprez i konkursów 

czytelniczych. 

Nauczyciele 

poloniści 

Bibliotekarka 

Nauczyciele I-III 

 

 

Cały rok  

B. Redagowanie gazetki czytelniczo –

 polonistycznej. 

Nauczyciele 

poloniści 

 

Cały rok  
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C. Udział w akcji ogólnopolskiej „Cała Polska 

czyta dzieciom”. 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

oddziałów 

przedszkolnych                   

i edukacji 

wczesnoszkolnej 

Nauczyciele 

świetlicy 

Bibliotekarka 

Cały rok  

 

D. Stosowanie ćwiczeń doskonalących technikę 

czytania. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Poloniści 

Cały rok  

E. Sprawdzanie stopnia zrozumienia przez uczniów 

czytanych treści. 

Wszyscy 

Nauczyciele 

Cały rok  

F. Praca nad ortografią na wszystkich 

przedmiotach. 

Wszyscy 

nauczyciele. 

Cały rok  

G. Promowanie i upowszechnianie czytelnictwa. 

Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym 

wspierającym rozwój czytelnictwa wśród 

uczniów klas I-III „Czytam z klasą”. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Nauczyciele 

poloniści 

Wychowawcy klas 

Bibliotekarka 

Nauczyciel świetlicy 

Cały rok  

H. Realizacja lekcji bibliotecznych. Bibliotekarka Cały rok  

  I. Cykliczne organizowanie dla klas I- III imprezy 

„Poeci dla dzieci” 

R. Cieciórska 

I. Wąsicka 

K. Falkowska 

J.Sarnowska 

Filie: R. Cieciórska 

Listopad 2019r.  

4. Rozwijanie 

kompetencji 

informatycznych dzieci 

A. Wykorzystanie komputerów, tablic 

interaktywnych, Internetu, programów 

multimedialnych w procesie dydaktycznym. 

 

Nauczyciele  

przedmiotów 

 

Cały rok 
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i młodzieży klas 0-VIII. B. Udział uczniów w zajęciach rozwijających 

uzdolnienia informatyczne. 

Informatycy Cały rok  

C. Redagowanie strony internetowej szkoły. Administratorzy 

strony 

Cały rok  

D. Redagowanie gazetki szkolnej. A. Manelska Cały rok  

5. Podnoszenie efektów 

kształcenia. 

A. Wykorzystanie innowacyjnych form i metod 

pracy dydaktycznej sprzyjających podnoszeniu 

jakości kształcenia. Stosowanie zasad oceniania 

kształtującego. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok  

B. Monitorowanie i zapobieganie odpisywaniu 

zadań domowych. 

Nauczyciele Cały rok Zwrócenie uwagi na 

zasadność zadawania 

prac domowych. 

C. Monitorowanie realizacji podstawy 

programowej. 

Nauczyciele 

oddziałów 

przedszkolnych                

oraz klas I-VIII 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Cały rok  

  D. Współpraca z innymi podmiotami w celu 

wspomagania pracy szkoły w zakresie 

kształcenia u  uczniów kompetencji kluczowych. 

Dyrektor Szkoły 

Nauczyciele 

Cały rok  

6. Przygotowanie uczniów  

do życia społeczno - 

kulturalnego. 

 

A. Współpraca z w BrodnickimDomem Kultury. 

 

Dyrektor Szkoły 

Nauczyciele 

 

 

Cały rok 

 

 

 

B. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną  

w Świedziebni. 

Nauczyciele 

poloniści 

Wychowawcy klas 

Bibliotekarka 

Cały rok  

C. Współpraca z innymi szkołami – organizowanie 

imprez, konkursów, wymiana doświadczeń.   

Dyrektor szkoły 

Nauczyciele 

Cały rok  

D. Funkcjonowanie RSU (wybory, 

działalność,udział w uroczystościach, 

prowadzenie gazetki, organizowanie życia 

szkoły). 

Opiekunowie RSU Według planu 

pracy RSU  
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E. Przeprowadzanie rozmów na temat praw                           

i obowiązków ucznia na zajęciach                          

z wychowawcą i innych lekcjach oraz 

upowszechnianie tej tematyki na tablicach                        

i gazetkach. 

Wychowawcy klas Wg planu pracy 

wychowawczej 

 

F. Organizowanie imprez środowiskowych                     

z udziałem rodziców w celu wzmacniania roli 

szkoły jako lokalnego centrum kultury. 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Kierownicy szkół 

filialnych, 

nauczyciele 

Wg kalendarza 

imprez 

 

G. Rozwijanie zainteresowań uczniów i budzenie 

pragnienia naśladowania pozytywnych cech 

autorytetów. 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy klas, 

pedagog 

Cały rok  

H. Wdrażanie  dzieci  z oddziałów przedszkolnych 

do udziału  w życiu szkoły. 

Wychowawcy klas 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Kierownicy szkół 

filialnych 

Cały rok  

I. Kształtowanie u uczniów postawy obywatelskiej 

i patriotycznej poprzez udział  

w organizowanych apelach i uroczystościach 

oraz zajęciach koła historycznego. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok  
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B. Część wychowawcza 

 

Lp. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi o realizacji 

1. Kształtowanie postaw                       

patriotycznych                              

i obywatelskich.  

A. Aktywny udział uczniów w uroczystościach 

szkolnych i środowiskowych, spotkaniach  

oraz wycieczkach o charakterze 

patriotycznym. 

Wyznaczeni          

nauczyciele  

Całyrok  

B. Wybory samorządów klasowych. Wychowawcy klas Wrzesień 2019r.  

C. Wybory RSU i przekazanie insygniów 

władzy. 

 

Opiekunowie RSU 

 

Czerwiec 2020r. 

 

 

 

D. Współudział uczniów poprzez swoich 

przedstawicieli w organizacji życia 

kulturalnego w szkole. 

RSU Wg planu pracy 

RSU 

 

E. Realizacja tematyki regionalnej,patriotycznej          

 i obywatelskiej na wszystkich przedmiotach. 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok  

F. Kształtowanie „zdrowej osobowości” pod 

względem fizycznym, emocjonalnym, 

intelektualnym, duchowym i społecznym. 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

Cały rok  

G. Poznawanie sylwetek wielkich Polaków  

i utożsamianie się z ich postawami 

oraz działalnością. 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok  

2. 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie przyjaznych 

dla środowiska postaw                   

i zachowań uczniów 

(wychowanie 

ekologiczne). 

A. Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

 

Wszyscy nauczyciele  Wrzesień 2019r.  

B. Umożliwianie uczniom wyjazdów  

do ośrodków edukacji ekologicznej i zajęć  

w terenie. 

Wszyscy nauczyciele  Cały rok  

C. Realizacja tematyki ekologicznej 

na poszczególnych przedmiotach. 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok  

D. Motywowanie uczniów do dbałości o higienę 

osobistą, szerzenie wiedzy na temat wpływu 

środowiska na zdrowie i życie ludzi. 

Dyrektor Szkoły 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele przyrody 

i biologii 

Pedagog 

Cały rok  
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E. Współpraca z kołem łowieckim „Sokół” – 

realizacja programu „Myśliwi – dzieciom, 

dzieci – zwierzętom”. 

Szkolni 

koordynatorzy 

Cały rok  

F. Prowadzenie obserwacji ornitologicznych  

we współpracy z OEE w Rudzie. 

Wicedyrektor 

Wychowawcy klas  

I-III 

Cały rok  

G. Współpraca z OEE „Wilga”-Górzno i OEE- 

Ruda. 

Nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych 

Cały rok  

3.  

 

Wdrażanie uczniów do 

dokonywania samooceny. 

A. Przeprowadzanie ankiet na zajęciach  

z wychowawcą i innych przedmiotach. 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Wg  bieżących 

potrzeb 

 

B. Udział uczniów w ocenianiu swojego 

zachowania.  

Wychowawcy                  

klas I-VIII 

Styczeń 2020r. 

Czerwiec 2020r. 

 

C. Opracowywanie kwestionariuszy  

do samooceny dla uczniów. 

Nauczyciele Cały rok 

 

 

4.  Wychowanie do zdrowego 

stylu życia. 

A. Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych. Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego  

Wg 

harmonogramu 

imprez 

 

 

B. Działalność szkolnego wolontariatu J.Jackiewicz Cały rok  

C. Realizacja tematyki prozdrowotnej 

na poszczególnych przedmiotach i zajęciach 

pozalekcyjnych.  

Wszyscy nauczyciele  Cały rok  

D. Szkolenie uczniów w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas  

I-III. 

 

Szkolenie uczniów w zakresie udzielania 

pierwszej pomocyprzedmedycznej dla klas IV 

i V. 

M.Opaluch 

J.Jackiewicz 

T.Durszlewicz 

B.Bryszkiewicz 

 

 

K.Kamińska 

Kwiecień/ maj 

2020 
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E. Realizacja programów profilaktycznych. Nauczyciele 

przedmiotów 

Wychowawcy klas 

Cały rok – wg 

napływających 

ofert 

 

F. Organizowanie warsztatów profilaktycznych 

dla uczniów. 

Wicedyrektor  

Pedagog  

Cały rok 

G. Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy  

na temat różnych aspektów zdrowia, działania 

profilaktyczne mające na celu zapobieganie 

chorobom zakaźnym, promowanie wśród 

uczniów  racjonalnego odżywiania, działania 

mające na celu dbałość o właściwy rozwój 

fizyczny, kondycję i poprawę postawy ucznia, 

wyrabianie właściwych nawyków 

dotyczących spędzania wolnego czasu.  

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Policja 

Sanepid 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Pedagog 

Cały rok  

H. Realizacja programu „Trzymaj formę”. 

 

Nauczyciele biologii 

 i wychowania 

fizycznego  

Cały rok 

 

 

I. Realizacja programu „Zachowaj trzeźwy 

umysł”. 

 Pedagog, 

Opiekun Świetlicy 

środowiskowej 

Wszyscy nauczyciele 

Cały rok  

J. Realizacja programów prozdrowotnych                       

i ekologicznych w oddziałach 

przedszkolnych. 

 Nauczyciele 

oddziałów 

przedszkolnych 

Cały rok  

5. 

 

 

Zaszczepienie postaw 

właściwego reagowania    

na agresję. 

 

A. Współpraca ze świetlicą środowiskową  

i Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Opiekun świetlicy 

środowiskowej 

Cały rok  
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B. Współpraca z kuratorami sądowymi 

sprawującymi nadzór nad uczniami lub ich 

rodzicami. Współpraca z asystentem rodziny. 

 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

 

 

Cały rok  

C. Monitorowanie problemu zagrożeń i agresji. 

Analiza przeprowadzonych ankiet  

oraz realizacja wyciągniętych wniosków  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.  

Wychowawcy klas 

Zespół 

Wychowawczy 

Zespół do spraw  

przeprowadzania i 

analizy ankietowania 

uczniów, rodziców i 

nauczycieli. 

Cały rok  

D. Eliminowanie przejawów nieprawidłowego 

zachowania się uczniów wobec siebie 

poprzez rozmowy na zajęciach  

z wychowawcą, rozmowy  indywidualne  

oraz konsekwentne zwracanie uwagi  

na zachowanie ucznióww różnych sytuacjach. 

 

Rozmowy z pedagogiem szkolnym. 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Pedagog 

Cały rok  

E. Prowadzenie zajęć rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne 

dla dzieci przejawiających trudności  

w funkcjonowaniu społecznym. 

Pedagog  Cały rok  

F. Systematyczne ocenianie zachowania 

uczniów zarówno pozytywnego,  

jaki negatywnego. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok  

G. Profilaktyka uzależnień (w trakcie lekcji, 

zajęć świetlicy środowiskowej i oglądanych 

spektakli profilaktycznych  

oraz prowadzonych warsztatów). 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele przyrody 

i biologii, 

Opiekun Świetlicy 

Środowiskowej 

Cały rok  
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H. Prowadzenie działań zapobiegających 

uzależnieniu od komputera i telefonu 

komórkowego. 

Wszyscy nauczyciele, 

Pedagog 

Cały rok  

6. Kształtowanie u uczniów 

dojrzałości emocjonalnej. 

A. Realizacja w kl. IV - VIII „Wychowania  

do życia w rodzinie”. 

Nauczyciel 

przedmiotu 

Cały rok  

B. Pogadanki na zajęciach  z wychowawcą. Wychowawcy Wg planu pracy 

wychowawczej 

 

C. Spotkania z pedagogiem.  Wychowawcy 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Pedagog 

W miarę potrzeb  

D. Kształtowanie dojrzałości szkolnej, w tym 

emocjonalnej u dzieci w oddziałach 

przedszkolnych – badanie dojrzałości 

szkolnej. 

Nauczyciele 

oddziałów 

przedszkolnych 

Cały rok 

(kwiecień) 

 

7. Zapoznanie uczniów                    

z prawami człowieka                       

i potrzebą przestrzegania 

 ich w życiu. 

A. Pogadanki na zajęciach  z wychowawcą. 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Wg planu pracy 

wychowawczej 

 

 

 

 

 

 

 B. Rozpowszechnianie tematyki na tablicach                    

w klasach i na korytarzach. 

Wychowawcy klas 

Opiekunowie RSU 

Cały rok  

 

  C. Pogadanki na temat ogólnie przyjętych norm              

i wartości. 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Pedagog 

Cały rok  

  D. Tworzenie warunków do poszanowania                           

i respektowania przyjętych wartości i norm. 

 

Nauczyciele 

 Pedagog  

Cały rok  
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C. Część opiekuńcza 
 

Lp. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi o realizacji 

1. Działalność opiekuńcza 

świetlicy szkolnej. 

A. Organizacja opieki nad uczniami dowożonymii 

dojeżdżającymi do szkoły. 

 

Wicedyrektor szkoły 

Kierownicy szkół 

filialnych 

Nauczyciele świetlicy 

Wrzesień 2019r. 

 

 

 

B. Organizacja obiadu dla uczniów  znajdujących 

się w szczególnie  trudnych warunkach 

materialnych w oparciu o środki GOPS                 

oraz dla  innych chętnych. 

Wicedyrektor szkoły 

Kierownicy szkół 

filialnych 

Nauczyciele świetlicy 

Wrzesień 2019r.  

C. Organizacja szklanki herbaty oraz mleka 

dofinansowanego przez ARR dla chętnych 

uczniów. 

Kierownicy szkół 

filialnych 

Nauczyciele świetlicy 

Wrzesień 2019r. 

 

 

 

D. Mobilizowanie uczniów z rodzin najuboższych 

do korzystania z obiadu. 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

GOPS     

Nauczyciele świetlicy 

Wrzesień 2019r. 

 

 

 

 

E. Organizacja opieki świetlicowej dla grup 

przedszkolnych. 

Wychowawcy 

oddziałów 

przedszkolnych  

Wicedyrektor szkoły 

Cały rok 

(w miarę potrzeb) 

 

F. Organizacja spożycia owoców i ich 

przetworów dla uczniów klas 0 – V w ramach 

Programu  

dla szkół. 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor szkoły 

Kierownicy   szkół 

filialnych 

Wrzesień 2019r.  

G. Wzbogacanie bazy dydaktycznej świetlic 

szkolnych w celu urozmaicenia uczniom 

pobytu. 

Dyrektor Szkoły 

nauczyciele świetlicy 

Cały rok  
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2. Rozpoznanie środowisk                  

dysfunkcyjnych i rodzin 

znajdujących się                    

w szczególnie trudnych 

warunkach materialnych.  

A. Analiza środowiska rodzinnego uczniów, 

nawiązanie współpracy z GOPS, Ośrodkiem 

Zdrowia i PPP. 

Wychowawcy klas 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Kierownicy szkół 

filialnych 

Pedagog 

Wrzesień 2019r. 

 

 

 

B. Rozpoznanie i analiza środowisk 

dysfunkcyjnych. Ocena warunków 

wychowawczych, materialnych itp. 

Charakterystyka wychowawcza klas. 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

Listopad 2019r. 

 

 

 

 

C. Działalność świetlicy środowiskowej. Opiekun świetlicy 

środowiskowej 

Cały rok  

D. Pomocrodzinomdysfunkcyjnym 

i niewydolnym wychowawczo. 

Zespół Wychowawczy  

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Kierownicy szkół 

filialnych 

Pedagog 

Cały rok  

E. Udział w akcjach charytatywnych. Opiekun szkolnego 

wolontariatu, dyrektor 

szkoły, wychowawcy 

klas 

Cały rok  

3. 

 

 

 

 

Edukacja kulturalna 

i zdrowotna. 

A. Opracowanie planu wycieczek klasowych. Wychowawcy klas Cały rok  

B. Udział w lokalnych konkursach ekologicznych,  

przyrodniczych, konkursie strażackim. 

Nauczyciele  Wg kalendarza 

organizatorów 

 

C. Zdobywanie przez uczniów kl. IV kart 

rowerowych. 

B. Grąbczewska Drugie półrocze  

 

Dopełnieniem koncepcji pracy szkoły jest plan nadzoru pedagogicznego we wszystkich jego częściach: ewaluacji, kontroli, 

monitorowaniu i wspomaganiu.  

Koncepcja pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej może ulegać modyfikacji w trakcie roku szkolnego w miarę potrzeb                           

i możliwości. 
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Harmonogram imprez i uroczystości w Szkole Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego  

w Świedziebni w roku szkolnym 2019/2020 

 

Lp. Typ uroczystości Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 
Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 
2 września 2019 r. 

 

2. Sprzątanie świata Nauczyciele szkoły 20 września 2019 r.  

3. 
Dyskoteka integracyjna z okazji Dnia 

Chłopca 

RSU z opiekunami 

Wychowawcy klas IV – VIII 
Wrzesień 2019 r. 

 

5. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

E. Libert-Sternicka 

B. Maciejewska 

E. Frankowska  

Szkoły filialne: wychowawcy klas I-III 

15 października 

2019 r. 

 

6. Ślubowanie klas pierwszych Wychowawcy klas I Październik 2019 r.  

7. Dzień Papieża Jana Pawła II 

E. Frankowska 

J. Jackiewicz 

Ks. Jakub Kępczyński 

Szkoły filialne: ks. Sławomir Detmer 

Październik 2019 r. 

 

8. Dzień Białej Laski dla klas I-III 
J.Sarnowska 

M.Kowalska 

15 października 

2019 r. 

 

9. Dzień Wszystkich Świętych dla klas I-III J.Jackiewicz 
30 października 

2019r. 

 

9. Spotkanie z literaturą „Poeci dla dzieci” 

R. Cieciórska 

I. Wąsicka 

K. Falkowska 

J.Sarnowska 

Filie: R. Cieciórska 

Listopad 2019 r. 

 

10. Narodowe Święto Niepodległości 

G. Jonakowska 

E. Frankowska 

M. Bejger 

Szkoły filialne: wychowawcy klas I-III 

Listopad 2019 r.  
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11. 
Dzień Patrona Szkoły- ppor. Piotra 

Wysockiego 

Dla klas IV-VIII RSU z  opiekunami   

dla klas I-III  nauczyciele Szkoły Filialnej 

w Michałkach     

Listopad 2019 r.  

12. Zabawa andrzejkowa 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

K. Brodowska 

T. Niedośpiał 

J.Jackiewicz 

Wychowawcy klas 0-III  

Listopad 2019 r.  

13. Pasowanie na czytelników uczniów klas I R. Cieciórska Listopad 2019 r.  

14. Mikołajki Klasy 0 – VIII z wychowawcami Grudzień 2019 r. 
Uroczystości 

klasowe 

15. Jasełka – spotkanie przedświąteczne 

E. Frankowska, J. Jackiewicz, I.Wąsicka 

SF w Zasadach: J.Grochowalska,  

T. Durszlewicz, U.Alichniewicz 

SF w Michałkach:  

A. Słupkowska- Łuszczak, K. Leżyńska, 

B.Bryszkiewicz 

wychowawcy klas 0 

Grudzień 2019 r. 

 

16. 
Eliminacje do Powiatowego Festiwalu Kolęd 

i Pastorałek 
Dyrektor Szkoły Styczeń/Luty 2020 r. 

 

17. Choinka noworoczna 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Rada Rodziców, RSU z opiekunami 

Nauczyciele klas 0-VIII 

Styczeń  2020 r. 

 

18. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

G. Jonakowska 

A. Manelska 

E. Libert-Sternicka 

Luty 2020 r. 

 

 

 

19. Walentynki  
RSU z opiekunami 

Wychowawcy  
Luty 2020 r. 

 

20. Dzień Bezpiecznego Internetu 
B. Siudzińska 

M. Lewandowska 
Luty 2020 r.  
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21. Święto wiosny 

K.Brodowska, A.Góralska 

Wychowawcy klas III  

Szkoły filialne: wychowawcy klas I-III 

 

Marzec 2020 r. 

 

22. Marzec miesiącem matematyki   
B. Siudzińska 

M. Lewandowska 
Marzec 2020 r. 

 

23.  Międzynarodowy Dzień Ziemi 

Dla klas I-III: I.Wąsicka 

J.Sarnowska, A. Góralska, K.Falkowska 

Dla klas IV-VIII: B.Wojtarowicz, 

B.Maciejewska, J.Jackiewicz 

Szkoły filialne: wychowawcy klas I-III 

 22 kwietnia 2020r. 

 

24. 

Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej dla klas I-III oraz IV 

i V 

J.Jackiewicz, M.Opaluch 

T. Durszlewicz,  

B. Bryszkiewicz 

K. Kamińska 

Kwiecień/maj 2020r 

 

  25. 
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji  

3 Maja 

A. Manelska 

E. Frankowska 

B.Wojtarowicz 

Szkoły filialne: Nauczyciele klas I-III 

Maj 2020 r. 

 

27. Dzień Matki Klasy 0 – III z wychowawcami Maj 2020 r. 
Uroczystości 

klasowe 

28. Dzień Rodziny-mamy i taty 
Klasy I-III wychowawcy klas 

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych 
Maj 2020 r.  

29. Święto Oświaty, Książki i Prasy Bibliotekarka Maj 2020 r. Apel 

30. Międzynarodowy Dzień Dziecka 

Wychowawcy klas I – III, oddziałów 

przedszkolnych oraz: 

E. Kęsicka 

K. Kamińska 

B. Maciejewska 

K. Piekalska 

J. Jackiewicz 

1 czerwca 2020 r.  
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31. 

Prezentacja osiągnięć szkoły 

w środowisku lokalnym – impreza  

dla rodziców 

Nauczyciele szkoły i Dyrektor Szkoły 

Listopad 2019 r. 

Styczeń 2020 r. 

Maj 2020 r. 

Formy do 

ustalenia 

32. 
Rocznica nadania szkole sztandaru                                              

i ogłoszenie wyników wyborów 
RSU z opiekunami Czerwiec 2020 r.  

33. 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2019/2020 

Część artystyczna – 

dla klas I-III : E. Frankowska,  

I.Wąsicka, J.Sarnowska 

Szkoły filialne: wychowawcy klas III 

dla klas IV-VIII : E. Frankowska, 

E.Libert-Sternicka, K.Kamińska, 

M.Lewandowska 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych 

26 czerwca 2020 r.  
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Harmonogram imprez i uroczystości dla oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 

 

Lp. Tematyka konkursów Osoby odpowiedzialne Termin  Uwagi  

1. Dzień Chłopca  Beata Fiszer, Ewa Gawryszewska,  

Iwona Lamparska,  Julita Lipińska,  

Kinga Płuza-Becmer,  

Aneta Słupkowska-Łuszczak, rodzice. 

Wrzesień 2019r.  

2. Dzień jabłuszka Beata Fiszer, Ewa Gawryszewska,  

Iwona Lamparska, Julita Lipińska,  

Kinga Płuza-Becmer,  

Aneta Słupkowska-Łuszczak. 

Październik 2019r.   

3. Dzień marchewki Beata Fiszer, Ewa Gawryszewska,  

Iwona Lamparska, Julita Lipińska,  

Kinga Płuza-Becmer,  

Aneta Słupkowska-Łuszczak. 

Październik 2019r.   

4. Dzień Pluszowego Misia Julita Lipińska,  Kinga Płuza-Becmer,  

Aneta Słupkowska-Łuszczak. 

Listopad 2019r.   

5. Zabawa andrzejkowa  Iwona Lamparska, Kinga Płuza-

Becmer, Aneta Słupkowska-Łuszczak. 

Listopad 2019r.   

6. Mikołajki Beata Fiszer, Ewa Gawryszewska,  

Iwona Lamparska,  Julita Lipińska,  

Kinga Płuza-Becmer,  Aneta 

Słupkowska-Łuszczak, rodzice. 

Grudzień 2019r.   

7. Spotkanie opłatkowe z Jasełkami w oddziałach 

przedszkolnych  

Beata Fiszer, Ewa Gawryszewska,  

Iwona Lamparska,  Julita Lipińska,  

Kinga Płuza-Becmer,  Aneta 

Słupkowska-Łuszczak. 

Grudzień 2019r.   

8. Bal karnawałowy Iwona Lamparska,  Julita Lipińska, 

Kinga Płuza-Becmer,  

Aneta Słupkowska-Łuszczak. 

Styczeń 2020r.  
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9. Dzień Babci i Dziadka Beata Fiszer, Ewa Gawryszewska,  

Iwona Lamparska,  Julita Lipińska,  

Kinga Płuza-Becmer,  Aneta 

Słupkowska-Łuszczak. 

Styczeń 2020r.   

10. Dzień Kobiet Beata Fiszer, 

Ewa Gawryszewska,  

Iwona Lamparska,  

Julita Lipińska,  

Kinga Płuza-Becmer,  

Aneta Słupkowska-Łuszczak, 

rodzice. 

Marzec 2020r.  

11. Powitanie wiosny Beata Fiszer, 

Kinga Płuza-Becmer, 

Aneta Słupkowska-Łuszczak. 

Marzec 2020r.   

12. Dzień Rodziny - Mamy i Taty Beata Fiszer, 

Ewa Gawryszewska,  

Iwona Lamparska,  

Julita Lipińska,  

Kinga Płuza-Becmer,  

Aneta Słupkowska-Łuszczak, 

rodzice. 

Maj 2020r.   

13. Dzień Dziecka  Beata Fiszer, 

Ewa Gawryszewska,  

Iwona Lamparska,  

Julita Lipińska,  

Kinga Płuza-Becmer,  

Aneta Słupkowska-Łuszczak. 

Czerwiec 2020r.  

14. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 Beata Fiszer, 

Ewa Gawryszewska, 

Kinga Płuza-Becmer, 

Aneta Słupkowska-Łuszczak. 

Czerwiec 2020r.  
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Harmonogram konkursów dla klas I-III w roku szkolnym 2019/2020 

 

Lp. Tematyka konkursów Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi 

1. Szkolny konkurs na najpiękniejszy różaniec 
J.Jackiewicz 

Ks. S. Detmer 
Październik 2019r. 

 

2. 
Konkurs plastyczny pt.: „ Piękne miejsca- 

Beautifulplaces” dla uczniów klas I-III 
A.Góralska Listopad 2019r. 

 

3. 
Konkurs plastyczny pt.: „ Najpiękniejsza 

kartka bożonarodzeniowa” 

U.Alichniewicz, M. Brun        J. 

Jackiewicz( wolontariat) 
Grudzień 2019r. 

 

4. 
Konkurs plastyczny „Pani Zima w pięknej 

sukience” 
K.Falkowska, J.Sarnowska, A.Góralska Styczeń 2020r. 

 

5. 
Szkolny konkurs matematyczny pt.: „ Mały 

matematyk” dla uczniów klas II i III 
T.Durszlewicz , K.LeżyńskaM.Kowalska Luty 2020r. 

 

6. „Mistrz kaligrafii”- konkurs dla klas I-III K.Falkowska, M.Kowalska Marzec 2020r. 
 

7. Konkurs plastyczny „Wyjątkowa pisanka” K.Leżyńska, J.Jackiewicz Marzec 2020r.  

8. 
Gminny konkurs ortograficzny: „ Zapamięta 

moja główka jak się pisze trudne słówka” 
M. Brun, B. Bryszkiewicz Kwiecień 2020r. 

 

9. 
Konkurs recytatorski poezji obcojęzycznej dla 

klas I-III 

 

A. Góralska, E. Kęsicka, K.Piekalska 

 

Kwiecień/Maj 2020r. 

 

10. 
Konkurs plastyczny pt: „Dar na stulecie 

urodzin JP II” 
J.Jackiewicz Maj 2020r.  

11. Konkurs piosenki angielskiej 
E. Kęsicka, E. Frankowska,  A. Góralska, 

K.Piekalska 
Maj/Czerwiec 2020r.  
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Harmonogram konkursów dla klas IV-VIII w roku szkolnym 2019/2020 

 

Lp. Tematyka konkursów Osoby odpowiedzialne Termin 

1. Konkurs matematyczny IV-VIII „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. 
J. Gadomska 

M. Lewandowska 

B. Siudzińska 

wrzesień 2019r. 

 

2. Konkurs plastyczno – techniczny „Talerz pełen zdrowia” . K. Brodowska październik 2019r. 

3. Spotkanie z Irlandią- warsztaty dla uczniów. 
E. Kęsicka 

K. Piekalska 
październik 2019r. 

4. „Z ortografią za pan brat”- szkolny konkurs ortograficzny. 
G. Jonakowska 

A. Manelska 

E. Libert - Sternicka 

listopad 2019r. 

5. Mistrz klawiatury. 
B. Siudzińska 

M. Lewandowska 
listopad 2019r. 

6. Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. 
J. Jackiewicz 

ks. J. Kępczyński 
grudzień 2019r. 

7. Maraton Pisania Listów z Amnesty International. 
E. Kęsicka 

K. Piekalska 
grudzień 2019r.  

8. Konkurs Duety matematyczne dla klas V. J. Gadomska grudzień 2019r. 

9. Szkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Z. Cichowska grudzień 2019r. 

10. Dzień Bezpiecznego Internetu. 
B. Siudzińska 

M. Lewandowska 
luty 2020r. 

11. 
Językoznawca roku- szkolny konkurs językowy w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 

A. Manelska 

G. Jonakowska 

E. Libert – Sternicka 

luty 2020r. 

12. Z netykietą za pan brat. 
B. Siudzińska 

M. Lewandowska 
marzec 2020r. 
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13. Marzec miesiącem matematyki. 
B. Siudzińska 

M. Lewandowska 

J. Gadomska 

marzec 2020r. 

14. Konkurs znajomości czasowników nieregularnych „EasyIrregular”. 
E. Kęsicka 

K. Piekalska 
marzec 2020r.  

15. Konkurs palm wielkanocnych. J. Jackiewicz marzec 2020r. 

16. Konkurs przedmiotowy z historii „II wojna światowa”. M. Bejger marzec 2020r. 

17. English Around – angielski dookoła – wystawa prac uczniów. 
E. Kęsicka 

K. Piekalska 
marzec 2020r. 

18. Konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla klas IV. B. Grąbczewska kwiecień 2020r. 

19.  Konkurs plastyczno – techniczny Dzień Ziemi. K. Brodowska kwiecień 2020r. 

20.  Konkurs geograficzny „Mistrz mapy świata”. B. Wojtarowicz 
kwiecień/maj 

2020r. 

21. Konkurs wiedzy o Konstytucji RP. B. Wojtarowicz 
kwiecień/maj 

2020r. 

22. 
Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej - eliminacje do Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Obcojęzycznej w Janowie. 

E. Kęsicka 

K. Piekalska 

Z. Kulwicka 

kwiecień/maj 

2020r. 

23. Konkurs wiedzy fizycznej dla klas VIII. B. Grąbczewska kwiecień 2020r. 

24. Konkurs wiedzy chemicznej dla klas VIII. B. Grąbczewska maj 2020r. 

25. Pamięci św. Jana Pawła II – szkolny konkurs recytatorski poezji i prozy Karola Wojtyły 
G. Jonakowska 

A. Manelska 

E. Libert - Sternicka 

maj 2020r. 

26. 
Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II J. Jackiewicz 

ks. J. Kępczyński 

maj 2020r. 

27. Portret św. Jana Pawła II.- konkurs plastyczny. E. Frankowska maj 2020r. 
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Wykaz nauczycieli, wychowawstw, czynności dodatkowych i stopni awansu 

zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 
 

Lp. Imię i nazwisko Wychowawstwo Czynności dodatkowe 

Stopień 

awansu 

zawodowego 

Uwagi 

1. Beata Fiszer 0 a 

Członek zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego, przewodnicząca 

zespołu do spraw ankietowania, członek zespołu do spraw identyfikacji i 

analizy ryzyka oraz reakcji na ryzyko, przewodnicząca zespołu do spraw 

ewaluacji wewnętrznej. 

mianowany 

 

2. 
Ewa 

Gawryszewska 
0 b 

Przewodnicząca zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego, członek 

zespołu do spraw ankietowania, opiekun stażu p. J. Lipińskiej. mianowany 
 

3. Julita Lipińska 0 c Członek zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego. stażysta  

4. Iwona Lamparska 0 d 
Członek zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego, członek zespołu 

do spraw ewaluacji wewnętrznej. 
kontraktowy 

 

5. 
Małgorzata 

Kowalska 
I a Członek zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

mianowany 
 

6. 
Katarzyna 

Falkowska 
I b 

Członek zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

 
stażysta 

 

7. Marlena Opaluch 

II 

Wicedyrektor 

szkoły 

Przewodnicząca zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 

przewodnicząca zespołu do tworzenia koncepcji pracy szkoły na dany rok 

szkolny, członek zespołu do spraw aktualizacji dokumentów szkolnych 

zgodnie ze zmianami prawa oświatowego. 

dyplomowany 

 

8. Izabela Wąsicka III a 

Członek zespołu do spraw identyfikacji i analizy ryzyka oraz reakcji na 

ryzyko, członek zespołu do spraw ankietowania, członek zespołu 

wychowawczego, członek zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 

opiekun stażu p. J. Sarnowskiej. 

dyplomowany 

 

9. 
Justyna 

Sarnowska 
III b Członek zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. stażysta 
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10. Anna Manelska IV  

Członek zespołu nauczycieli języka polskiego, członek zespołu 

wychowawczego, prowadzenie szkolnej kroniki, promocja szkoły w 

mediach, redagowanie szkolnej gazetki. 

dyplomowany 

 

11. 
Beata 

Wojtarowicz 
V a 

Członek zespołu do tworzenia koncepcji pracy szkoły na dany rok szkolny, 

członek zespołu wychowawczego, przewodnicząca zespołu do spraw 

ewaluacji wewnętrznej. 

dyplomowany 

 

12. 
Justyna 

Gadomska 
V b 

Członek zespołu wychowawczego, członek zespołu nauczycieli 

matematyki. 
kontraktowy 

 

13. Ewa Kęsicka V c  
Przewodnicząca zespołu nauczycieli języków obcych, członek zespołu 

wychowawczego. 
dyplomowany 

 

14. 
Grażyna 

Jonakowska 
VI a 

Członek zespołu wychowawczego, przewodnicząca zespołu nauczycieli 

języka polskiego. 
mianowany 

 

15. 
Barbara 

Maciejewska 
VI b 

Członek zespołu do tworzenia koncepcji pracy szkoły na dany rok szkolny, 

członek zespołu wychowawczego, członek zespołu do spraw ewaluacji 

wewnętrznej, członek zespołu nauczycieli wychowania fizycznego. 

dyplomowany 

 

16. Mariusz Bejger VI c 

Członek zespołu do protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej, członek 

zespołu wychowawczego, członek zespołu do tworzenia koncepcji pracy 

szkoły na dany rok szkolny. 

mianowany 

 

17. 
Elżbieta 

Frankowska 
VII a 

Członek zespołu wychowawczego, członek komisji socjalnej.  
dyplomowany  

18. 
Beata 

Grąbczewska 
VII b  

Członek zespołu do tworzenia koncepcji pracy szkoły na dany rok szkolny, 

członek zespołu wychowawczego, członek zespołu do spraw ewaluacji 

wewnętrznej. 

dyplomowany 

 

19. 
Maja 

Lewandowska 
VIII a 

Opiekun RSU, członek zespołu do układania planu zajęć i dyżurów, członek 

zespołu do protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej, członek zespołu 

wychowawczego, przewodnicząca zespołu nauczycieli matematyki. 

mianowany 

 

20. 
Katarzyna 

Kamińska 
VIII b 

Opiekun RSU, przewodnicząca zespołu wychowawczego, członek komisji 

socjalnej, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia uczniów 

klas czwartych i piątych w zakresie I pomocy przedmedycznej, Gminny 

Organizator Sportu, przewodnicząca zespołu nauczycieli wychowania 

fizycznego, osoba odpowiedzialna za zbiórkę makulatury. 

dyplomowany 
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21. 
Elżbieta Libert - 

Sternicka 
VIII c 

Członek zespołu wychowawczego, członek zespołu nauczycieli języka 

polskiego. 
mianowany 

 

22. Beata Siudzińska - 

Członek zespołu do układania planu zajęć i dyżurów, członek zespołu do 

protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej, członek zespołu nauczycieli 

matematyki, członek zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej. 
mianowany 

 

23. 
Barbara Kopańska - 

- 
dyplomowany 

 

24. Renata Cieciórska Biblioteka 

 

Prowadzenie szkolnej kroniki, przewodnicząca komisji socjalnej, promocja 

szkoły w mediach, członek zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej. 

dyplomowany 

 

25. 
Katarzyna 

Ciżman 
- 

_ 
kontraktowy 

urlop 

wychowawczy 

26. Joanna Jackiewicz Katechetka  
Osoba odpowiedzialna za tablicę ogłoszeń dla rodziców i uczniów, opiekun 

szkolnego wolontariatu, osoba odpowiedzialna za zbiórkę nakrętek. 
dyplomowany 

 

27. 
Tomasz 

Niedośpiał 
Pedagog 

Szkolny koordynator pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, członek zespołu wychowawczego. 
stażysta 

 

28. 
Zuzanna 

Cichowska 
- 

Członek zespołu nauczycieli języków obcych. 
stażysta 

 

29. Kamila Piekalska - Członek zespołu nauczycieli języków obcych. stażysta  

30. Alicja Góralska - Członek zespołu nauczycieli języków obcych. stażysta  

31. 
Katarzyna 

Brodowska 
Świetlica szkolna Członek zespołu wychowawczego.  kontraktowy 

 

32. 
Ks. Jakub 

Kępczyński 
- - kontraktowy 

 

33. 
Karol Aranowski - - mianowany 

 

34. Anna Ornowska - 

Bartnicka 

Doradca 

zawodowy 
- dyplomowany 

 

35. 
Wiesława 

Zalewska 
 Dyrektor szkoły 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Świedziebni, 

przewodnicząca zespołu do spraw identyfikacji i analizy ryzyka oraz reakcji 

na ryzyko, przewodnicząca zespołu do spraw aktualizacji dokumentów 

dyplomowany 
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szkolnych zgodnie  ze zmianami prawa oświatowego, członek zespołu                   

do tworzenia koncepcji pracy szkoły na dany rok szkolny. 

Szkoła Filialna w Michałkach 

36. 

Aneta 

Słupkowska-

Łuszczak 

0 

Członek zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego, osoba 

odpowiedzialna za zbiórkę nakrętek, członek zespołu do spraw ewaluacji 

wewnętrznej, osoba odpowiedzialna za prowadzenie tablicy dla rodziców, , 

prowadzenie szkolnej kroniki. 

mianowany 

 

37. 
Karolina 

Leżyńska 
I 

Członek zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Opiekun RSU. 
kontraktowy 

 

38. 
 

Barbara 

Bryszkiewicz 

II  

Kierownik szkoły 

filialnej 

Przewodnicząca zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, osoba 

odpowiedzialna za układanie planu zajęć i dyżurów, członek zespołu 

wychowawczego, członek komisji socjalnej.  

mianowany 
 

39. Brun Marzena III 
Członek zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, osoba 

odpowiedzialna za zbiórkę makulatury. 
mianowany 

 

40. 
Ks. Sławomir 

Detmer 
- - dyplomowany 

 

Szkoła Filialna w Zasadach 

41. Elżbieta Rupińska - 
- 

mianowany 
urlop 

zdrowotny 

42. Kinga Płuza - 

Becmer 
0 

Członek  zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego, członek zespołu 

do spraw ewaluacji wewnętrznej. 
stażysta 

 

43. Teresa 

Durszlewicz 

I 

Kierownik szkoły 

filialnej 

Opiekun sklepiku uczniowskiego, przewodnicząca zespołu nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej, osoba odpowiedzialna za układanie planu zajęć     

i dyżurów, członek zespołu wychowawczego, członek komisji socjalnej, 

osoba odpowiedzialna za zbiórkę nakrętek, opiekun stażu p. K. Płuza - 

Becmer. 

mianowany 

 

44. 
Urszula 

Alichniewicz 
II 

Członek zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, prowadzenie 

szkolnej kroniki, osoba odpowiedzialna za zbiórkę makulatury. 
mianowany 

 

45. 
Justyna 

Grochowalska 
III 

Opiekun RSU, członek zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 

członek zespołu do spraw aktualizacji dokumentów szkolnych zgodnie                  

ze zmianami prawa oświatowego. 

mianowany 
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Terminarz zebrań Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Świedziebni 

w roku szkolnym 2019/2020 

 
Lp. Tematyka zebrań Termin Odpowiedzialny Uwagi 

1. 
Organizacja zajęć w roku szkolnym 2019/2020. Przydział przedmiotów, 

wychowawstw i czynności dodatkowych. Wybór obszaru do ewaluacji 

wewnętrznej oraz powołanie zespołów ewaluacyjnych.  

20 sierpnia 2019r. 
Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 
 

2. 
Szkolenie na temat diagnozy wstępnej i pogłębionej potrzeb nauczycieli                   

w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. 
28 sierpnia 2019r. p. H. Laskowska  

3. 

Zatwierdzenie koncepcji pracy Szkoły Podstawowej w Świedziebni na rok 

szkolny 2019/2020. Uchwalenie planu doskonalenia nauczycieli na rok 

szkolny 2019/2020. Opinia Rady Pedagogicznej w sprawie tygodniowego 

rozkładu zajęć edukacyjnych.  

30 sierpnia 2019r. 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

p. H. Laskowska 

 

4. 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego na rok 

szkolny 2019/2020. Zatwierdzenie planu wspomagania pracy szkoły 

dotyczącego kształcenia u uczniów kompetencji w zakresie rozumienia                      

i tworzenia informacji na rok szkolny 2019/2020. 

13 września 2019r. 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor szkoły 

Zespoły do spraw 

ewaluacji wewnętrznej 

p. H. Laskowska 

 

5. 
Szkolenie na temat ochrony danych osobowych. Analiza egzaminu 

ósmoklasisty przeprowadzonego 15. – 17. kwietnia 2019r. 
24 września 2019r. 

Inspektor Ochrony 

Danych - p. K. Henzler 
 

6. 

Szkolenie na temat: „Co jest dziś innowacją i jak ją realizować w szkole”. 

Ustalenie sposobów dostosowania warunków i/lub form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty dla uczniów. Analiza ankiety przeprowadzonej wśród 

rodziców uczniów klas pierwszych dotyczącej ich oczekiwań wobec szkoły. 

 Październik 2019r. 
Pracownik KPCEN  

w Toruniu – p. D. Potręć 
 

7. 
Analiza problematyki zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Informacje 

wychowawców na temat dzieci i uczniów potrzebujących opieki Poradni 
20  listopada 2019r. 

Pedagog 

Wychowawcy klas 
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Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy. Diagnoza wychowawcza klas. 

Relacja pedagoga dotycząca pomocy udzielanej uczniom i ich rodzicom. 

8. 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szkolnego 

2019/2020. Sprawozdania: z pracy pedagoga oraz działalności świetlicy 

szkolnej, biblioteki, RSU, szkolnego wolontariatu, zajęć rozwijających 

uzdolnienia, zajęć rewalidacyjnych, zajęć w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć 

specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i 

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. Analiza próbnego 

egzaminu klas ósmych. Przedstawienie informacji o działalności szkoły oraz 

ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu 

roku szkolnego 2019/2020. 

16 stycznia 2020r. 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 
Nauczyciele 
Opiekunowie organizacji 
Wychowawcy klas 
 

 

9. 

Szkolenie na temat: „Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty 

jako warunek rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły”.  Analiza próbnego 

egzaminu klas ósmych.   

Luty/Marzec  

2020r. 

Pracownik KPCEN  

w Toruniu – p. B. 

Iwanowska 

 

10. 

Zapoznanie Rady Pedagogicznej z arkuszem organizacji Szkoły Podstawowej 

w Świedziebni na rok szkolny 2019/2020. Szkolenie w zakresie organizacji 

egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w szkole wchodzących 

w skład zespołów nadzorujących. 

7 kwietnia 2020r. 
Dyrektor Szkoły 
Wicedyrektor Szkoły 

 

11. 

Ewaluacja wspomagania szkoły w zakresie rozwijania u uczniów 

kompetencji kluczowych. Przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej. 

Analiza ankiet na temat działań wychowawczych i profilaktycznych 

prowadzonych w szkole. 

21 maja 2020r. 

Przewodniczące Zespołów 

do spraw ewaluacji 

wewnętrznej 

p. H. Laskowska 

Przewodnicząca Zespołu 

Wychowawczego 

 

12. 

 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów w roku 

szkolnym 2019/2020. Sprawozdania: z pracy pedagoga oraz działalności 

świetlicy szkolnej, biblioteki, RSU, szkolnego wolontariatu, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć 

specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i 

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. Sprawozdania z 

 17 czerwca 2020r. 

Dyrektor szkoły 
Wicedyrektor Szkoły 
Nauczyciele przedmiotów 
Opiekunowie organizacji 
Wychowawcy klas 
Przewodniczący zespołów  
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działalności zespołów przedmiotowych i problemowo – zadaniowych w roku 

szkolnym 2019/2020. Utworzenie zestawu programów do wychowania 

przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. 

13. 

Ustalenie zestawu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych do 

poszczególnych oddziałów na rok szkolny 2020/2021. Przedstawienie 

wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku 

szkolnym 2019/2020. 

 25 czerwca 2020r. Dyrektor Szkoły 
 

 

 

W razie konieczności dyrektor szkoły ma prawo zwołać zebranie Rady Pedagogicznej podając informację z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 
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Harmonogram współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 (tematyka 

zebrań ogólnoszkolnych i zebrań Rady Rodziców) 

Lp. Tematyka Termin Odpowiedzialny Uwagi 

1. 

− Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020. 

− Omówienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020. 

− Wybory rad rodziców: oddziałowych i szkolnej. 

− Zapoznanie z obowiązującym Statutem szkoły. Przypomnienie uregulowań 

w nim zawartych. 

− Informacja na temat obowiązującego Wewnątrzszkolnego Oceniania 

Uczniów. 

− Zapoznanie rodziców z zasadami egzaminów i procedurami 

funkcjonującymi w szkole. 

− Ustalenie form i zakresu współpracy Rady Rodziców ze szkołą. 

− Informacja na temat ewaluacji Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Świedziebni. Uchwalenie ww. 

programu przez Radę Rodziców . 

− Zapoznanie rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

− Zapoznanie z terminami i harmonogramem zadań związanych z 

egzaminem ósmoklasisty. 

− Ankietowanie rodziców uczniów klas pierwszych na temat ich oczekiwań 

wobec szkoły. 

11 września 

2019r. 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Kierownicy szkół filialnych  

Wychowawcy klas 

Nauczyciele przedmiotów 

Przewodnicząca Zespołu 

Wychowawczego 

 

2. 

− Prezentacja osiągnięć kulturalnych szkoły.  

− Omówienie wydarzeń, które miały miejsce w szkole.  

− Szkolenie dla rodziców: „Jak zapobiegać uzależnieniom dzieci od 

komputera i telefonu komórkowego, jak je rozpoznać i pomóc dziecku?” 

− Ankietowanie rodziców zgodnie z potrzebami ewaluacji wewnętrznej i 

diagnozy stanu bezpieczeństwa szkoły. 

14 listopada 

2019r. 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Kierownicy szkół filialnych 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele przedmiotów 

Pracownik PPP w Brodnicy 

 

3. − Prezentacja osiągnięć kulturalnych szkoły. 21 stycznia 2020r. Dyrektor Szkoły  
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− Szkolenie dla rodziców: „Jak pomóc dzieciom w planowaniu ich 

przyszłości.” 

− Osiągnięcia uczniów w I półroczu roku szkolnego 2019/2020. Ważniejsze 

wydarzenia. 

− Zapoznanie rodziców z Informacją o działalności szkoły oraz ogólnymi 

wnioskami ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku 

szkolnego 2019/2020.  

− Ankietowanie rodziców zgodnie z potrzebami ewaluacji wewnętrznej                        

i  diagnozy   stanu bezpieczeństwa w szkole. 

Wicedyrektor Szkoły 

Kierownicy szkół filialnych 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele przedmiotów 

Pracownik PPP w Brodnicy 

4. 
− Prezentacja osiągnięć kulturalnych szkoły. 

− Omówienie wydarzeń, które miały miejsce w szkole w II półroczu roku 

szkolnego 2019/2020. 

12 maja 2020r. 

Dyrektor Szkoły 

Wicedyrektor Szkoły 

Kierownicy szkół filialnych 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele przedmiotów 

 

 

Uzupełnieniem wyżej wymienionego harmonogramu są harmonogramy współpracy z rodzicami dla poszczególnych klas. 

 

 
 

 

 

 
 


