PLAN PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Opracowanie:
Aldona Skrzypiec
Iwona Okraska
Justyna Frączek

1. Rok szkolny trwa od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.;
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.
I półrocze – 01.09.2020 r. do 31.01.2021 r.
II półrocze – 01.02.2021 r. do 25.06.2021 r.
2. Przerwy świąteczne i ferie:
a) zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
b) ferie zimowe od 01.02.2021 r. do 14.02.2021 r.
c) wiosenna przerwa świąteczna od 01.04.2021 r. do 06.04.2021 r.
d) rekolekcje wielkopostne: 22.02, 23.02, 24.02.2021 r.
3. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych /wg ustaleń dyrektora, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego/
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

02.11.2020 r.
04.01.2021 r.
05.01.2021 r.
25.05.2021 r.
26.05.20121 r.
27.05.2021 r.
28.05.2021 r.
04.06.2021 r.

Lp.

1.

Zadania
Doskonalenie zdolności
poznawczych, rozwijania
twórczego myślenia.
Podnoszenie wyników
nauczania.

Sposób realizacji
1. Stosowanie aktywizujących metod pracy na
lekcjach wszystkich przedmiotów.
2. Doskonalenie samodzielnej pracy ucznia:
 stosowanie nauczycielskich i standaryzowanych
testów i sprawdzianów diagnostycznych,
 tworzenie zestawień statystycznych wyników
nauczania w celu umożliwienia porównania i
pełnej analizy wyników kształcenia.
3. Organizacja konkursów szkolnych:
a) szkolny konkurs recytatorski dla kl. 0-VIII,

b) szkolne konkursy plastyczne,
c) konkursy tematyczne i plastyczne organizowane
przez oddziały przedszkolne,
d) szkolny konkurs wiedzy biblijnej,
e) szkolne konkursy organizowane przez Samorząd
Uczniowski ( wg Planu pracy SU) dla klas I – VIII.
4. Usprawnianie przekazu informacji na temat
konkursów i olimpiad międzyszkolnych.
5. Zwiększenie udziału uczniów w olimpiadach i
konkursach przedmiotowych na szczeblu
gminnym, powiatowym i ogólnopolskim:
a) gminny konkurs recytatorski w kategoriach:
kl. 0-III, IV-VIII,
b) gminny konkurs ortograficzny kl. V-VIII,
c) gminny konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”,
e) gminny konkurs pt.: „Rozumiem co czytam”,

Odpowiedzialny/koordynator

Termin

nauczyciele przedmiotów

cały rok

nauczyciele przedmiotów

cały rok

zespoły nauczycielskie

cały rok

Justyna Kożar - Rozpara
Ewelina Gocyla -Dusza
Monika Omielska
nauczyciele plastyki

marzec
cały rok

Anna Białas, Justyna Frączek,
Monika Wójcik

cały rok

ks. Jacek Michalak

październik

opiekun Samorządu Uczniowskiego

cały rok

Dyrektor szkoły

cały rok

Justyna Kożar- Rozpara
nauczyciele klas 0-III
Justyna Kożar- Rozpara
Iwona Okraska
Justyna Kożar-Rozpara

w terminie
ustalonym
przez
organizatora

f) gminny konkurs matematyczny pt.:„ As piątej,
As czwartej klasy”, „As szóstej klasy”,
g) gminny Turniej wiedzy o książce i bibliotece,
h) gminny konkurs wiedzy o BRD,
i) gminne konkursy artystyczne
- Festiwal kolęd i pastorałek,
- Przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży,
j) gminny konkurs Stokrotkowo – oddziały
przedszkolne,
wojewódzkie konkursy kuratoryjne:
- język polski
- matematyka
- język angielski
- język niemiecki
- biologia
- geografia
- historia
- fizyka
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
2.

Budowanie autorytetu
szkoły poprzez
kultywowanie tradycji
i obrzędowości szkoły.

Iwona Okraska
Paulina Flasza
Paweł Mazur
Marcin Cyzowski, Anna Białas,
Ewelina Gocyla-Dusza,
Monika Omielska
Anna Białas, Justyna Frączek,
Monika Wójcik

w terminie
ustalonym
przez
organizatora

Justyna Kożar-Rozpara
Iwona Okraska
Aldona Skrzypiec
Katarzyna Pietrakowska
Ewa Frączek
Anna Makuch
Paulina Flasza
Edyta Jaguścik
wychowawcy klas

1 września

2. Dzień Przedszkolaka.

Justyna Frączek, Monika Wójcik

20 września

3. Europejski Dzień Języków.

26 września

4. Dzień Edukacji Narodowej.

Aldona Skrzypiec,
Urszula Mędrecka,
Katarzyna Pietrakowska
Samorząd Uczniowski
wychowawcy klas
zespół nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej

5. Pasowanie na starszaka i przedszkolaka.

Justyna Frączek, Monika Wójcik

wrzesień

ks. Jacek Michalak,
Anna Białas, Iwona Okraska,
Justyna Kożar- Rozpara

maj

6. 101.rocznica urodzin papieża Karola Wojtyły.

14 października

7. Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego.
8. Dzień Patrona.
9. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
w oddziałach przedszkolnych.
10. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Paweł Mazur

1 czerwca

zespół humanistyczny

19 marca

Dyrektor szkoły
Anna Białas, Justyna Frączek,
Monika Wójcik

24 czerwca

Dyrektor szkoły
Paweł Mazur
Iwona Okraska

25 czerwca

1. Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych

3.

Kształcenie związków
emocjonalnych z
najbliższym
środowiskiem.
Promowanie szkoły
w środowisku.

 Świąteczny koncert - apel szkolny.

 Poranek wielkanocny- apel szkolny.
 Święto Rodziny.

2. Organizacja konkursów międzyszkolnych:
 III gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w
języku angielskim i niemieckim -konkurs online
na najciekawszy scenariusz sztuki teatralnej o
tematyce ekologicznej.
3. Współpraca z instytucjami i organizacjami
lokalnymi: MOK, OSiR, OPS, KGW, Parafią,
Ośrodkiem Zdrowia.
4. Promocja szkoły - systematyczna aktualizacja
szkolnej strony internetowej i BIP-u.

Marcin Cyzowski
zespół nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej
zespół nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej
koordynator: Paweł Mazur,
Krystian Rudy, Marcin Cyzowski
wychowawcy klas i oddziałów
przedszkolnych

22 grudnia

31 marca
maj/czerwiec

Aldona Skrzypiec,
Urszula Mędrecka,
Katarzyna Pietrakowska

do 31 stycznia

Dyrektor szkoły
nauczycie

cały rok
wg. potrzeb

Dyrektor szkoły
koordynator: Justyna Fraczek
Anna Białas
Ewelina Gocyla- Dusza

cały rok

4.

Kształtowanie
postaw patriotycznych
oraz wychowanie
w duchu miłości ojczyzny
i poszanowania polskiego
dziedzictwa kulturowego.

1. Realizowanie zadań wynikających z uzyskania
certyfikatu SZKOŁA MŁODYCH
PATRIOTÓW:
a) ceremoniał szkolny – udział pocztu sztandarowego
w ważnych uroczystościach szkolnych, gminnych i
państwowych,
b) poznawanie historii kraju i naszego regionu,
budowanie więzi z ojczyzną i naszą miejscowością
– zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej
oraz zajęcia wychowawcze,
c) organizowanie szkolnych konkursów o tematyce
patriotycznej i historycznej
2. Organizowanie uroczystości szkolnych i
przedszkolnych z okazji ważnych rocznic
historycznych:
 81. Rocznica wybuchu II wojny światowej i
agresji Związku Radzieckiego na Polskę,
 102. Rocznica Odzyskania Niepodległości,

5.

Wychowanie kulturalne.

 230. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go
Maja,
 Mały patriota- utrwalanie symboli
narodowych.
1. Wyrabianie nawyków do korzystania z dóbr kultury
poprzez uczestnictwo w spektaklach teatralnych,
seansach filmowych.
2. Rozwijanie czytelnictwa:
 kontynuowanie współpracy biblioteki szkolnej
z biblioteką publiczną,
 zorganizowanie konkursu na najlepszego
czytelnika szkoły w kategorii kl. I-III i V-VIII,
 udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe
Czytanie,
 „Święto Kubusia Puchatka”- czytanie bajek o
Kubusiu Puchatku, zabawy ruchowe z
przyjaciółmi ze Stumilowego Lasu.

koordynator: Paulina Flasza
opiekun pocztu Paweł Mazur

cały rok

wychowawcy
nauczyciel świetlicy

cały rok

Justyna Kożar – Rozpara
Paulina Flasza

cały rok

Paulina Flasza,
Justyna Kożar-Rozpara
Paulina Flasza
Justyna Kożar-Rozpara
Paulina Flasza
Justyna Kożar-Rozpara
Justyna Frączek, Monika Wójcik

18 września
10 listopada
30 kwietnia
maj

wychowawcy klas

cały rok

Paulina Flasza

cały rok

Paulina Flasza
Justyna Kożar- Rozpara

cały rok
wrzesień

Justyna Frączek, Monika Wójcik

październik

6.

Kształcenie
rozwijające samodzielność,
kreatywność
i innowacyjność uczniów.

1. Praca z Samorządem Uczniowskim:
- organizowanie akcji i projektów z inicjatywy
opiekun Samorządu Uczniowskiego
cały rok
uczniów,
- działalność Szkolnego Koła Caritas,
ks. Jacek Michalak
cały rok
- działalność Szkolnego Koła Wolontariatu:
włączanie uczniów w ogólnopolskie akcje
Urszula Mędrecka
cały rok
charytatywne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Góra Grosza, Pomóż i Ty,
2. Szkolny projekt w ramach uzyskanego
certyfikatu SZKOŁA DOBREGO
koordynator: Aldona Skrzypiec
WYCHOWANIA:
 przygotowanie przez dzieci z klas V – VI apelu
dotyczącego kultury zachowania – prezentacje
I półrocze
multimedialne, film,
 wybór damy i dżentelmena szkoły na podstawie
głosowania całej społeczności szkolnej, konkurs
II półrocze
sprawdzający znajomość zasad dobrego
wychowania.
2. Spółdzielnia Uczniowska:
 zbiórki materiałów wtórnych /makulatura, baterie/
cały rok
3. Doradztwo zawodowe – przygotowanie do
samodzielności w trudnych sytuacjach
koordynator: Paulina Flasza
zawodowych poprzez:
Olga Ziarko
 udzielanie indywidualnych porad w zakresie
wychowawcy klas
wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich
wychowawcy oddziałów
cały rok
rodzicom,
przedszkolnych
zgodnie z
 organizowanie spotkań z absolwentami, którzy
nauczyciele przedmiotowi
Wewnątrzszkolnym
osiągnęli sukces zawodowy – promowanie
systemem doradztwa
dobrych wzorców,
zawodowego
 organizowanie spotkań z przedstawicielami
lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń
pracodawców.
 rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i
kompetencji cyfrowych uczniów.

7.

Kształcenie postaw
ekologicznych.

1. Uwzględnienie w tematyce godzin
wychowawczych zagadnień ekologicznych i
przyrodniczych.

wychowawcy klas

cały rok
28 kwietnia

2. Organizacja Światowego Dnia Ziemi.

nauczyciele kl. I-III
Ewa Frączek
Dyrektor szkoły
wychowawcy oddziałów
przedszkolnych

cały rok

Paweł Mazur

cały rok

Paweł Mazur

październik

Iwona Okraska, Ewelina GocylaDusza
Anna Białas, Ewa Frączek,
Urszula Medrecka, Monika
Omielska

cały rok

Justyna Frączek, Monika Wójcik

październik
luty

Paweł Mazur
Paweł Mazur
Iwona Okraska

luty
marzec
listopad

3. Przedszkolne akcje ekologiczne- Złota polska
jesień, Światowy Dzień Drzewa, Rodzinny Konkurs
Przyrodniczy „ Moja roślinka”, Konkurs rodzinnyekologiczna gra planszowa.

8.

AKTYWNA SZKOŁA
- AKTYWNY UCZEŃ

Kształcenie postaw
prozdrowotnych.

1. Zorganizowanie we wszystkich klasach
cyklicznych zajęć z wychowania fizycznego
prowadzonych przez młodzież pod kierunkiem
nauczyciela w-f: „Mój zestaw ćwiczeń poprawiający
kondycję oraz nauczanie innych ich właściwego
stosowania”.
2. Przeprowadzenie jednodniowych zajęć ruchowych
we wszystkich klasach pt. „DZIEŃ AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ W SZKOLE” wraz z
przeprowadzeniem ogólnoszkolnego testu
wydolności/sprawności fizycznej.
3. Realizacja zagadnień nt. zasad zdrowego i
racjonalnego odżywiania się, układanie jadłospisów –
dobór kaloryczności potraw, liczby posiłków itp. na
zajęciach ekologicznych i przyrody, zajęciach
technicznych oraz na zajęciach w klasach I-III.
4. Organizowanie akcji przedszkolnych:
 Zdrowa marcheweczka,
 Międzynarodowy dzień pizzy.
5. Udział w ogólnopolskich programach i akcjach
promujących zdrowy styl życia:
 Trzymaj formę!
 Smak życia czyli debata o dopalaczach /kl.
VII i VIII/

 Czyste Powietrze Wokół Nas oraz Klub
Zdrowego Przedszkolaka
6. Wskazanie zagrożeń i konsekwencji zażywanianarkotyków, dopalaczy, alkoholu, palenia papierosów,
bezpiecznego zażywania leków (lekomania) poprzez:
pogadanki, dyskusje, rozmowy, prelekcje, filmy,
prezentacje multimedialne, zajęcia wychowawcze,
apele.

9.

Bezpieczeństwo, higiena
i zdrowie.

1. Realizowanie zadań wynikających z uzyskania
certyfikatu:
BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY
UCZEŃ:
 zwiększenie skuteczności działań
wychowawczych i profilaktycznych na rzecz
bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w
szkole,
 eliminowanie i zapobieganie zjawiskom przemocy
i agresji poprzez:
- prowadzenie lekcji wychowawczych poruszających
problematykę zachowań agresywnych i sposobów
radzenia sobie z nimi,
- udział uczniów w spektaklach profilaktycznych na
terenie szkoły,
- reagowanie nauczycieli i uczniów na złe
zachowanie, natychmiastowe rozwiązywanie
problemów, wyciąganie wniosków.
2. Udział w ogólnopolskiej kampanii ZACHOWAJ
TRZEŹWY UMYSŁ:
 organizacja konkursów plastycznych, konkursów
wiedzy, rozwiązywanie krzyżówek,
 informacje dla rodziców poprzez projekcje
filmowe, prezentacje multimedialne, ulotki
informacyjne.

nauczyciele kl. I-III, V-VI
Justyna Frączek, Monika Wójcik

cały rok
cały rok

wychowawcy klas
nauczyciel świetlicy
koordynator ds. profilaktyki
Joanna Lis

cały rok

koordynator: Paweł Mazur
Monika Omielska
koordynator ds. bezpieczeństwa
nauczyciele
wychowawcy klas

cały rok

koordynator ds. bezpieczeństwa
nauczyciele
wychowawcy

cały rok

koordynator Paweł Mazur
cały rok

Paweł Mazur
Ewelina Gocyla – Dusza

cały rok

Dyrektor szkoły

wrzesień

Dyrektor szkoły
wychowawcy
nauczyciele dyżurujący
pracownicy obsługi

cały rok

6. Nadzór nad bezpieczeństwem dzieci podczas lekcji
wychowania fizycznego w sali gimnastycznej oraz na
boisku, placu rekreacyjnym i placu zabaw.

nauczyciele

cały rok

7. Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i
Internetu- zajęcia informatyki. Udział szkoły w akcji
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) - apel szkolny.

Krystian Rudy

17 lutego

Dyrektor szkoły
koordynator ds. profilaktyki
wychowawcy
koordynator ds. bezpieczeństwa

cały rok

pielęgniarka szkolna

cały rok

Dyrektor szkoły

cały rok

koordynator ds. bezpieczeństwa
wychowawcy przedszkola

wrzesień/
październik

3. Udział w ogólnopolskiej akcji WOŚPRATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ:
 zajęcia z zakresy pierwszej pomocy
przedmedycznej.
4. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji ppoż.
5. Wzmożenie opieki i nadzoru nad dziećmi podczas
przerw lekcyjnych, w boksach szatniowych,
pomieszczeniach sanitarnych oraz podczas zajęć
organizowanych przez szkołę i świetlicę szkolną –
wdrożenie Procedur bezpiecznego zachowania w
szkole w okresie pandemii COVID - 19.
Wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące sytuacji
pandemii wirusa SARS-COV-2

8. Współpraca z instytucjami wspierającymi uczniów i
ich rodziny: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach,
gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Komenda Policji w Zawierciu
Komisariat Policji w Łazach.
9. Stan zdrowotny uczniów - bilanse, szczepienia
ochronne, pogadanki o zdrowym stylu życia, czystości
i higienie ciała.
Organizacja opieki stomatologicznej.
10. Przedszkolne i szkolne BHP- poznajemy reguły
oraz zasady panujące w przedszkolu, dbamy o

bezpieczeństwo - spotkanie z policjantem.
Klub Bezpiecznego Puchatka.
10.

11.

12.

Pomoc i opieka.

Integracja zespołów
klasowych
i społeczności szkolnej.

Współpraca z rodzicami.

wychowawcy klas I-III

1. Poznanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.
Rozpoznanie bazy komputerowo- informatycznej
uczniów.

wychowawcy
koordynator ds. profilaktyki

cały rok

2. Zapewnienie darmowych obiadów dzieciom z
rodzin o trudnej sytuacji finansowej – wystąpienie o
pomoc do OPS w Łazach.

Dyrektor szkoły
wychowawca świetlicy

cały rok

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno- kompensacyjne,
terapeutyczno-wychowawcze, wyrównawczodydaktyczne, logopedyczne, zajęcia w kołach
zainteresowań.

nauczyciele specjaliści

cały rok

Samorząd Uczniowski
wychowawcy klas
klasowe Rady Rodziców

cały rok

1. Imprezy i spotkania klasowe:
- Dzień Chłopca,
- andrzejki,
- mikołajki,
- klasowe wigilie,
- Dzień Kobiet,
- klasowe spotkania wielkanocne.
2. Dzień Przedszkolaka - nadanie nazw grupom,
wspólne zabawy.
1. Spotkania organizacyjne dla rodziców szkoły,
przekazanie ważnych informacji dotyczących
działalności szkoły oraz organizacji nowego roku
szkolnego.
2. Aktywny Rodzic w przedszkolu - spotkanie
organizacyjne, omówienie planów i programów
przedszkolnych, aktywizowanie rodziców do wspólnej
pracy.
3. Organizacja wywiadówek dla rodziców oraz
indywidualnych konsultacji z nauczycielami.
Komunikacja z rodzicami za pomocą dziennika
elektronicznego.

Justyna Frączek, Monika Wójcik
wrzesień
wychowawcy klas

wrzesień

Dyrektor szkoły
wychowawcy oddziałów
przedszkolnych

wrzesień

Dyrektor szkoły
wychowawcy klas
nauczyciele

cały rok

