
 

 
 

PLAN  PRACY  SZKOŁY 

ROK  SZKOLNY  2016/2017 

Spis treści: 
 

1. Główne kierunki pracy szkoły. 

2. Plan WDN. 

3. Terminy wywiadówek. 

4. Harmonogram  imprez , diagnoz, konkursów. 

5. Wycieczki szkolne. 

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 1 W KĄTACH  WROCŁAWSKICH 

na rok szkolny 2016/2017 

1. Poprawienie  efektywności nauczania matematyki. 

a) W edukacji wczesnoszkolnej. 

b) W klasach IV-VI. 

 

2. Promowanie czytelnictwa wśród uczniów . 

a) Rozwijanie kompetencji czytelniczych. 

b) Rok Henryka Sienkiewicza w szkole. 

c) Biblioteka szkolna jako centrum wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

 

3. Promowanie  zdrowego stylu życia. 

a) Podniesienie aktywności fizycznej uczniów. 

b) Promowanie zdrowego odżywiania się. 

c) Kształtowanie zachowań proekologicznych. 

 

4. Bezpieczny Dolnoślązak- realizacja projektu edukacyjnego. 

5. Realizacja działań kształtujących właściwe postawy: 

a) dobrego wychowania- kultury osobistej, 

b) prorodzinne, prospołeczne i patriotyczne. 

 

6. Inne działania szkoły. 



 

DZIAŁANIA: 

1. Poprawienie  efektywności nauczania matematyki. 

a) W edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Działania 
Terminy 

realizacji 
Osoby odpowiedzialne  

Diagnoza umiejętności matematycznych klas III- 

zewnętrzna. 

 wychowawcy klas III 

opis: A. Ostapiuk,   

A. Szram 

Szkolenie z metod nauczania matematyki –  Sadków. listopad SP Sadków 

Diagnoza matematyczna klas II. maj wychowawcy klas I 

b) W klasach IV-VI 

 

Działania 
Terminy 

realizacji 
Osoby odpowiedzialne  

Diagnoza umiejętności matematycznych klas V. V J. Palińska 

 

Diagnoza umiejętności matematycznych klas VI- 

zewnętrzna. 

VI  M. Czarnik 

Innowacja pedagogiczna pt. “Matematyka w podstawówce” 

realizowana na zajęciach koła matematycznego. 

IX - VI J. Palińska 

Gminne spotkanie nauczycieli matematyki. 06.10.2016 J. Palińska 

Organizowanie XXVI Krajowej Konferencji Stowarzyszenia 

Nauczycieli Matematyki – Wrocław. 

10-13.02. 

2017 

J. Palińska 

Przygotowanie na kołach matematycznych uczniów do 

konkursów matematycznych takich jak: Alfik, Pangea, 

Kangur, Sudoku, Zdolny Ślązak. 

cały rok  M. Czarnik  

J. Palińska 

Lekcje w klasach IV-VI ze statystyki prowadzone przez 

przedstawicieli Urzędu Statystycznego z Wrocławia. 

po 2 lekcje 

w roku             

w każdej 

klasie. 

M. Czarnik 

Lekcje matematyki z wykorzystaniem aktywnych metod 

nauczania. 

cały rok M. Czarnik  

J. Palińska 

Lekcje matematyki w sklepie. II semestr M. Czarnik  

J. Palińska 

Udział uczniów w imprezach typu: Międzynarodowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia.  

Dzień liczby Pi itp 

30 wrzesień 

 

II semestr 

M. Czarnik  

J. Palińska 

2. Promowanie czytelnictwa wśród uczniów . 

a) Rozwijanie kompetencji czytelniczych. 

 

Działania 
Terminy 

realizacji 
Osoby odpowiedzialne  

Realizacja programu własnego “W świecie baśni” kl. 2a. cały rok D. Andruszkiewicz 

Diagnoza techniki i tempa czytania. czerwiec wychowawcy klas 

Kontynuacja programu ,,Czytamy przedszkolakom”. cały rok A. Sudoł, B. Łatko, 

A. Szram,  



Projekt czytelniczy ”Moja ulubiona książka” kl. II c II semestr I. Szwabowska 

II edycja Konkursu Pięknego Czytania. marzec B. Łatko, A. Zimna 

Realizacja programu własnego “Książka miesiąca”. cały rok A. Ostapiuk 

Realizacja programu własnego “Czytanie na śniadanie”. cały rok A. Ostapiuk 

Spotkanie z pisarzem. II semestr A. Łęgocka-Drab 

Konkurs “ Bohater, którego podziwiam”. 

 

kwiecień E. Winnicka 

K. Szylar-Łęczycka 

A. Nawrocka 

Projekt “Książka na każdy dzień” w kl. IV-VI. cały rok E. Winnicka 

A. Nawrocka 

K. Szylar-Łęczycka 

„ Przerwa z ciekawą lekturą”. cały rok E. Winnicka 

K. Szylar –Łęczycka 

A. Nawrocka 

Czytanie lektury w języku angielskim. cały rok A. Pluskota 

M. Kudlak 

M. Górniak 

Przygotowanie i realizacja konkursu „Czytelnik miesiąca      

 i roku”. 

cały rok K. Kubalka 

Kącik czytelniczy w bibliotece czynny cały 

rok 

K. Kubalka 

Kółko biblijne - czytanie Słowa Bożego. cały rok A.Wilczyński 

Ilustracje do bajek. II semestr K.Krzyżański 

Lekcje wychowawcze promujące czytelnictwo. cały rok wychowawcy IV - VI 

Wizyty uczniów w bibliotekach. cały rok nauczyciele wg planu 

b) Rok Henryka Sienkiewicza w szkole. 

 

Działania Terminy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne  

“Śladami Stasia i Nel”. Projekt czytelniczy. październik-marzec A.Ostapiuk 

Inscenizacja pt.: „ Z wizytą w Woli Okrzejskiej” - 

podsumowanie obchodów roku Henryka 

Sienkiewicza 

listopad E. Winnicka 

K. Szylar -Łęczycka 

A. Nawrocka 

„ Krótkie spotkania z Sienkiewiczem” październik/listopad E. Winnicka 

K. Szylar -Łęczycka 

A. Nawrocka 

Gazetka o pisarzu  K. Kubalka 

Poznajemy życie i twórczość Henryka Sienkiewicza - 

lekcje o pisarzu w klasach IV-VI 

 E. Winnicka 

A.Nawrocka 

K.Szylar-Łęczycka 

Album o Henryku Sienkiewiczu  E. Winnicka 

K. Szylar-Łęczycka 

Klasy V- VI -Śladami Stasia i Nel. II semestr K.Sowińska 



M.Mędrek 

c)  Biblioteka szkolna jako centrum wspierania zainteresowań i uzdolnień 

uczniów. 

Działania 
Terminy 

realizacji 
Osoby odpowiedzialne  

Pasowanie na czytelnika . czerwiec wychowawcy klas I, 

K.Kubalka 

Udział w lekcjach bibliotecznych. cały rok kl. II, III 

Przeprowadzenie plebiscytu „Najbardziej interesująca 

książka miesiąca”,a w podsumowaniu wybory „Książki 

roku szkolnego”. 

od listopada K. Kubalka 

Źródła wiedzy przyrodniczej (klasy IV i VI). I -II semestr K.Sowińska 

Osiągnięcia człowieka (klasy VI). II semestr K.Sowińska 

Projekt “Sport mojego życia” (klasa Vc). II semestr M.Mędrek 

3. Promowanie  zdrowego stylu życia. 

a) Podniesienie aktywności fizycznej uczniów. 

 

Działania 
Terminy 

realizacji 
Osoby odpowiedzialne  

Szkolenie w zakresie prawidłowego przeprowadzenia testu 

sprawności fizycznej w klasach II-III 

I semestr M.Mędrek, S.Wakuła, 

E.Pluta 

Diagnoza sprawności fizycznej uczniów klas II-VI. koniec I 

semestru, 

koniec II 

semestru 

wychowawcy klas II-III 

Spartakiada szkolna z rodzicami. 

 

czerwiec wychowawcy klas III 

Przerwy taneczne. zimowe 

miesiące 

A.Sudoł 

Ścieżki zdrowia na przerwie- klasy I-III- ciche przerwy cały rok 

szkolny 

wychowawcy klas  

Realizacja programu edukacji antynikotynowej „Nie pal przy 

mnie, proszę”.  

listopad wychowawcy klas III, 

I.Więcko 

Podsumowanie marszu profilaktycznego, lekcja 

wychowawcza dla dzieci. 

listopad I.Więcko, 

A.Zimna 

Spartakiada szkolna z rodzicami. czerwiec nauczyciele wf, 

Wywiadówki na sportowo. cały rok nauczyciele wf, 

wychowawcy 

Przerwy taneczne. cały rok S. Wakuła 

Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych  w 

ramach SKS i świetlicy szkolnej. 

cały rok M.Mędrek, E.Pluta 

Konkurs roczny “ Najlepszy sportowiec szkoły” październik-

czerwiec 

nauczyciele wf 



Lekkoatletyczne rekordy szkoły październik- 

czerwiec 

nauczyciele wf 

Lekcje wychowawcze promujące aktywność fizyczną. cały rok wychowawcy 

Wycieczki klasowe wspierające aktywność fizyczną. cały rok wychowawcy 

Szkolny Turniej Piłki Nożnej II semestr M.Mędrek 

b) Promowanie zdrowego odżywiania się. 

 

Działania 
Terminy 

realizacji 
Osoby odpowiedzialne  

Realizacja programu zewnętrznego “Zdrowe-

nietrudne”KUPIEC” 

XI/2016-

V/2017 

A.Sudoł 

U.Szczypniak 

Realizacja programów rządowych ,,Szklanka mleka”, 

,,Owoce w szkole” 

cały rok 

szkolny 

wychowawcy klas 

Dzień zdrowego śniadania. grudzień A.Dembna 

“Zdrowa wywiadówka”. Test wiedzy o zdrowym odżywianiu 

przeprowadzony przez uczniów dla rodziców. 

styczeń A.Ostapiuk 

Tydzień promocji zdrowia. kwiecień  nauczyciele wf 

Organizacja “Dnia wegetarian”. styczeń  S. Wakuła, SU 

Lekcje wychowawcze promujące zdrowe odżywianie. cały rok wychowawcy 

Lekcje przyrody poświęcone zdrowemu odżywianiu się. wg planu nauczyciele przyrody 

c) Kształtowanie zachowań proekologicznych. 

 

Działania Terminy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne  

Udział w akcji ,,Sprzątanie świata” marzec/kwiecień wychowawcy kl II-VI 

,,Dbamy o otoczenie naszej szkoły”-akcja 

obsadzania szkoły kwiatami 

wrzesień wychowawcy klas 

Tydzień Ziemi ,,Dbajmy o środowisko” marzec R.Palińska, 

I.Szwabowska 

Światowy dzień drzewa. Wycieczka dydaktyczna. 

Klasy trzecie. 

wiosna  A.Dembna 

Konkurs dziennikarski „Jak skutecznie chronić 

środowisko?” 

marzec A. Nawrocka 

K. Szylar-Łęczycka 

Przeprowadzenie konkursu na plakat  w języku 

angielskim  z hasłami nawołującymi do ochrony 

środowiska. 

marzec M. Górniak 

M. Kudlak 

Przeprowadzenie konkursu na prezentację 

multimedialną w języku angielskim, pt. „How 

"green" are you?”. 

marzec M. Górniak 

M. Kudlak 

A Pluskota 

Akcja “Sprzątanie świata” wrzesień  S. Wakuła, SU 



Lekcje wychowawcze kształtujące zachowania 

proekologiczne. 

cały rok wychowawcy 

“Dbam o środowisko” - lekcje ekologiczne, zbiórka 

odpadów. 

cały rok K.Sowińska 

 

4. Bezpieczny Dolnoślązak- realizacja projektu edukacyjnego. 

 

5. Realizacja działań kształtujących właściwe postawy: 

c) dobrego wychowania- kultury osobistej, 

 

Działania Terminy 

realizacji 

Osoby odpowiedzialne 

Dzień życzliwości listopad D.Szewczyk,  

 A.Staromłyńska 

Akcja z okazji “Dnia Życzliwości” listopad  S. Wakuła, SU 

Konkurs roczny “Klasa na szóstkę” cały rok 

szkolny 

S. Wakuła, SU 

Lekcja wychowawcze kształtujące postawy dobrego 

zachowania - kultury osobistej. 

cały rok wychowawcy 

d) prorodzinne, prospołeczne i patriotyczne. 

 

Działania 
Terminy 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne  

Dzień Babci i Dziadka ( klasy I-III) . styczeń/luty wychowawcy klas 

Dzień Mamy i Taty, Rodziny ( klasy III- VI). maj/ czerwiec wychowawcy klas 

III, 

“Uczniowie przedszkolakom” lekcja pokazowa z j. 

angielskiego. 

październik/ 

listopad 

A.Dembna 

Akademia z okazji Święta Niepodległości listopad B. Łatko, A. Szram 

Wykonywanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

starszych, pokrzywdzonych przez los. 

Promowanie wolontariatu. 

cały rok A. Pluskota 

M. Górniak 

Dzień Mamy i Taty, Rodziny (klasy IV). maj  M. Czarnik M. 

Górniak E. Drabo 

Wykonywanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych- 

sprzedaż cegiełek na rzecz dzieci niepełnosprawnych z 

Fundacji Pomóż i Ty,  

-pokrzywdzonych przez los: zbiórka “Góry Grosza” na 

rzecz dzieci z domów dziecka, zbiórka maskotek na rzecz 

dzieci  z oddziału onkologii szpitala we Wrocławiu/ 

hospicjum/ Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich,  

Starszych- wykonanie upominków i świąteczna wizyta                     

w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie (we 

współpracy z p. pedagog i innymi nauczycielami). 

zgodnie                   

z kalendarzem 

działań SU 

S. Wakuła, SU 



Promowanie wolontariatu. 

 Lekcje wychowawcze promujące postawy prorodzinne, 

społeczne i patriotyczne. 

cały rok wychowawcy 

6. Inne działania szkoły 

 

Działania Terminy 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

Opracowanie planu pracy szkoły. wrzesień dyrektor szkoły 

zespoły 

samokształceniowe  

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego wrzesień dyrektorzy szkoły 

Opracowanie sprawozdań z prowadzonego nadzoru 

pedagogicznego. 

dwa razy 

w roku 

dyrektorzy szkoły 

 

Realizacja zadań WDN. cały rok lider WDN 

Prowadzenie kontroli zarządczej. cały rok dyrektorzy szkoły 

Sporządzenie projektu budżetu szkoły. wrzesień dyrektor szkoły 

Opracowanie projektu organizacyjnego szkoły na rok 

2017/2018. 

kwiecień dyrektor szkoły 

Organizowanie spotkań z rodzicami. wg ustalonego 

harmonogramu 

dyrektorzy szkoły 

wychowawcy 

Wykonywanie zadań związanych z BHP w szkole. cały rok dyrektorzy szkoły 

Przygotowanie dokumentacji przetargów, 

remontów.  Nadzorowanie ich realizacji. 

II semestr 

wakacje 

dyrektor szkoły 

Organizacji pomocy pp. cały rok dyrektorzy, pedagog 

Promocja szkoły. cały rok zespół do spraw 

promocji, 

administratorzy 

strony internetowej 

szkoły 

Administrowanie dziennika elektronicznego. cały rok administratorzy 

dziennika 

Organizacja pracy świetlicy. cały rok wicedyrektorzy 

nauczyciele 

świetlicy 

Przeprowadzenie rekrutacji . marzec  wicedyrektorzy, 

zespół do spraw 

rekrutacji. 

 


