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I. Organizacja i przebieg procesu kształcenia, wdrażanie nowej
podstawy programowej

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin

Wdrażanie
nowej podstawy
programowej

1. Zapoznanie uczniów i rodziców z
wymaganiami edukacyjnymi
niezbędnymi do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych wynikających z
realizowanego przez siebie programu
nauczania, sposobami sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz
warunkami i trybem otrzymania wyższej
niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2. Realizacja zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
adekwatnych do celów określonych w
nowej podstawie programowej zgodnie z
wybranym programem nauczania i
własnym planem pracy.

3. Indywidualizowanie pracy z uczniami w
związku z ich różnymi potrzebami i
możliwościami, udzielanie wsparcia.

wszyscy
nauczyciele

wszyscy
nauczyciele

wszyscy
nauczyciele

wrzesień

cały rok

cały rok

Wykorzystywan
ie wyników
egzaminów
zewnętrznych,
sprawdzianów,
testów oraz
wyników
klasyfikacji i
promocji w celu
podnoszenia
jakości pracy
szkoły.

1. Przeprowadzanie próbnych egzaminów
ośmioklasistów i ich analiza.

2. Analiza wyników egzaminu
ośmioklasistów  przez zespoły
samokształceniowe w ramach WDN.

3. Analiza osiągnięć uczniów oraz
formułowanie wniosków do dalszej pracy.

4. Opracowywanie programów naprawczych
w obszarach, w których uczniowie
odnoszą najsłabsze wyniki.

5. Przeprowadzenie sprawdzianu po klasie
trzeciej szkoły podstawowej.

6. Udzielanie trafnej  i  skutecznej
informacji  zwrotnej uczniom-

Dyrekcja szkoły
Nauczyciele

Zespoły
samokształce-

niowe

Zespoły
samokształce-

niowe

Zespoły
samokształce-

niowe

Dyrekcja szkoły,
wychowawczyni

e klas III

Wszyscy
nauczyciele

2 razy w
roku

czerwiec
sierpień

sierpień

wrzesień

maj

Cały rok
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wskazywanie mocnych stron,
wskazywanie co wymaga poprawy,
udzielanie wskazówek, w jakim kierunku
uczeń powinien pracować dalej.

Doskonalenie
procesu
lekcyjnego.
Wspieranie
nowoczesnych
form i metod
pracy
dydaktyczno-
wychowawczej
szkoły w celu
umożliwienia
osiągnięcia
sukcesu
każdemu
uczniowi

1. Wzbogacanie bazy dydaktycznej w
zakresie umożliwiającym stosowanie
nowatorskich metod nauczania.

2. Poszukiwanie i wdrażanie nowych,
innowacyjnych metod pracy, ze
szczególnym uwzględnieniem metod
aktywnych.

3. Planowanie wycieczek i przedsięwzięć
wspierających realizację treści
programowych.

4. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb
edukacyjnych uczniów w procesie
kształcenia.

5. Wykorzystywanie w procesach
edukacyjnych narzędzi i zasobów
cyfrowych oraz metod kształcenia na
odległość. Bezpieczne i efektywne
korzystanie z technologii cyfrowych.

6. Wspieranie edukacji informatycznej ,
medialnej w szczególności kształtowanie
u uczniów krytycznego podejścia do
treści publikowanych w internecie i
mediach społecznościowych.

Dyrekcja
szkoły

Nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele
informatycy,

Wychowawcy
klas,

Pedagodzy

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Doskonalenie
pracy
nauczycieli pod
kątem
wspomagania
procesów
nauczania i
uczenia się.

1. Udział nauczycieli w szkoleniowych
wewnętrznych i zewnętrznych, w
zajęciach warsztatowych i webinariach.

2. Podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli poprzez udział
w szkoleniach, kursach i studiach
podyplomowych.

3. Pełnienie nadzoru pedagogicznego nad
nauczycielami ze strony dyrekcji szkoły,
przygotowanie harmonogramu zajęć
obserwowanych z uwzględnieniem
obserwacji diagnozującej, ocena  pracy

Dyrekcja
szkoły

Nauczyciele

Chętni
nauczyciele

Dyrekcja
szkoły

Cały rok

Cały rok

Cały rok
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Rozwijanie
zainteresowań i
zdolności
uczniów.

1. Praca z uczniami w kołach zainteresowań.
Zachęcanie uczniów do poszukiwania
informacji z różnych źródeł, świadomego i
umiejętnego ich wykorzystywania.

2. Udział uczniów w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez
kuratorium oświaty.

3. Przygotowywanie i motywowanie
uczniów do udziału w konkursach
przedmiotowych i artystycznych oraz
zawodach sportowych na różnych
szczeblach.

4. Udział uczniów w projekcie “Nauka
poprzez doświadczanie i
eksperymentowanie w Lokalnym
Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i
Innowacji w Krobi”.

5. Udział uczniów w konkursach
organizowanych przez szkołę.

Nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Tworzenie
warunków
do
wyrównywania
szans
edukacyjnych z
uwzględnienie
m
indywidualnej
sytuacji
uczniów.

1. Analiza przyczyn niepowodzeń
szkolnych i podjęcie działań w celu ich
złagodzenia.

2. Zapoznanie nauczycieli uczących z
opiniami poradni psychologiczno-
pedagogicznej.

3. Kierowanie uczniów z trudnościami w
nauce na badania do poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

4. Organizowanie zajęć w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów ze zdiagnozowanymi
dysfunkcjami.

5. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z
uczniami posiadającymi orzeczenie.

6. Objęcie logoterapią dzieci z wadami
wymowy - prowadzenie indywidualnych
zajęć dla dzieci korygujących wady
wymowy.

Nauczyciele

Nauczyciele

Wychowawcy,
pedagodzy

Nauczyciele,
Dyrekcja

szkoły

Nauczyciele
Pedagodzy

Pedagog
logopeda

wrzesień

wrzesień

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok
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7. Objęcie uczniów pomocą
psychologiczną.

8. Udzielanie uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w formie
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

9.  Prowadzenie nauczania indywidualnego
na podstawie opinii poradni
psychologiczno- pedagogicznej.

Dyrekcja szkoły,
nauczyciele

Dyrekcja szkoły,
nauczyciele

Nauczyciele

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Praca z
uczniem
cudzoziemskim
w
szczególności z
uczniem z
Ukrainy

1. Przyjmowanie do szkoły uczniów
cudzoziemskich, w szczególności
uczniów z Ukrainy wg obowiązujących
przepisów.

2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w
pracy z uczniami cudzoziemskimi, w tym
z uczniem z Ukrainy.

3. Organizowanie i prowadzenie
dodatkowych zajęć z języka polskiego
dla uczniów cudzoziemskich.

4. Udzielanie wsparcia uczniom i rodzinom
z Ukrainy.

Dyrekcja
szkoły

sekretarka
szkoły

Nauczyciele

Dyrekcja
szkoły,

nauczyciele

Pedagog,
psycholog,

wychowawcy
klas

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Kanon edukacji
klasycznej

1. Wspieranie młodych ludzi w trudnej
sztuce wyboru wartości w dynamicznie
zmieniającym się świecie,
wychowywanie do dobra i kształtowanie
postawy wrażliwości oraz empatii.

2. Uświadamianie tego, skąd jesteśmy i jaki
świat chcemy budować dla kolejnych
pokoleń Polek i Polaków oraz Europejek
i Europejczyków.

Nauczyciele

Nauczyciele

Cały rok

Cały rolk

Rozwijanie
kompetencji
kluczowych
uczniów.

1. Stwarzanie uczniom odpowiednich
sytuacji dydaktycznych.

2. Wdrażanie do samodzielności.

3. Umożliwienie uczniom stawiania
własnych celów, planowania i
organizowania pracy.

Nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele

Cały rok

Cały rok

Cały rok
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4. Wdrażanie do współpracy z innymi,
ewaluacja własnych działań, wyciąganie
wniosków.

Nauczyciele Cały rok

Prowadzenie
nauczania
zdalnego.

1. Przestrzeganie zasad organizacji zadań
szkoły związanych z możliwością
czasowego ograniczenia funkcjonowania
szkoły związku z COVID-19, w tym
zasady organizacji zajęć z
wykorzystaniem technik i metod
kształcenia na odległość i zapoznanie z
nim nauczycieli.

2. Prowadzenie lekcji zdalnie przez
nauczycieli poprzez google-apps.

3. Prowadzenie konsultacji przez
nauczycieli.

4. Zapewnienie uczniom sprzętu
komputerowego poprzez wypożyczanie
szkolnych laptopów.

5. Zapewnienie uczniom dostępu do
internetu poprzez wypożyczanie
routerów zakupionych przez gminę
Krobia.

Nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele

Dyrekcja
szkoły

Dyrekcja
szkoły

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

II. Kształcenie, opieka i wychowanie

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin

Realizacja
programów
profilaktycz-
nych, działania
pedagogów
szkolnych.

1.   Realizacja zadań wynikających z pracy
opiekuńczej i wychowawczej pedagogów.

2.   Realizacja zadań „Programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły”.

3.   Realizacja programów profilaktycznych.

4.  Współpraca pedagogów szkolnych z
wychowawcami i dyrekcją szkoły,
wspólne rozwiązywanie problemów.

Pedagodzy

Pedagodzy
szkolni,

nauczyciele

Pedagodzy
nauczyciele

Pedagodzy
Wychowawcy

Dyrekcja szkoły

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok
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5.   Indywidualne rozmowy z rodzicami na
temat problemów edukacyjnych i
wychowawczych ich dzieci.

6.   Przeprowadzanie rozmów z uczniami
sprawiającymi problemy wychowawcze.

7. Wspomaganie w procesie edukacyjnym
roli wychowawczej rodziny, wzmacnianie
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

8. Udział uczniów w Interdyscyplinarnym
Programie Edukacji Medialnej i
Społecznej “KINOSZKOŁA”.

Pedagodzy
Wychowawcy

Dyrekcja szkoły

Pedagodzy
Wychowawcy

Dyrekcja szkoły

Pedagodzy,
Nauczyciele

wychowawcy,
Nauczyciele

religii,
Dyrekcja szkoły.

Dyrekcja szkoły,
wychowawcy klas

Cały rok

Cały rok

Cały rok

1 raz w
półroczu

Wychowanie
do wartości
przez
kształtowanie
postaw
obywatelskich
i
patriotycznych
uczniów.
Uczniowie
znają
dziedzictwo
narodowe i
jego miejsce w
kulturze
europejskiej
i światowej.

1. Zaplanowanie działań o  charakterze
patriotycznym w planach wychowawców
klas oraz planach wynikowych.

2 .Prowadzenie lekcji do dyspozycji
wychowawcy kształtujących postawy
patriotyczne, społeczne, diagnoza
wartości wyznawanych przez uczniów,
kształtowanie wartości powszechnie
uznawanych za pozytywne.

3. Udział uczniów w gminnych obchodach
świąt państwowych:

- rocznicy zbrodni  w Katyniu,
- rocznicy rozstrzelania mieszkańców

ziemi krobskiej.
- obchody Święta Niepodległości
- obchody rocznicy Powstania

Wielkopolskiego.
- Konstytucja 3 Maja.

4. Udział uczniów w apelach i
uroczystościach szkolnych z okazji świąt
narodowych i religijnych.

5.  Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej
na terenie gminy.

6.  Opieka nad miejscami upamiętniającymi
ofiary wojny, pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich oraz grobem rodziców
Patrona szkoły.

Wychowawcy
Nauczyciele

Wychowawcy

Dyrekcja szkoły,
Wychowawcy klas

nauczyciele

Dyrekcja szkoły,
nauczyciele

Nauczyciele
języka polskiego i

historii.

Wychowawcy
Samorząd

Uczniowski

Wrzesień

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok
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7. Udział uczniów w konkursach o tematyce
patriotycznej

8. Współpraca z instytucjami związanymi z
pamięcią narodową.

9. Poznawanie sylwetek wielkich Polaków i
ich działalności.

10. Organizowanie wycieczek szkolnych w
ramach programu “Poznaj Polskę”

11.Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw
ukierunkowanych na prawdę, dobro i
piękno.

Nauczyciele
historii

Dyrekcja szkoły,
nauczyciele

Nauczyciele

Wychowawcy,
nauczyciele

Nauczyciele
wychowawcy,
Nauczyciele

religii, pedagodzy

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Popularyzacja
historii i
kultury regionu
– Biskupizna i
gwara
wielkopolska

1. Działalność Dziecięcego Zespołu
Biskupińskiego – występy w szkole i dla
środowiska. Udział zespołu w przeglądach
i festynach.

2. Działalność grupy gwarowej „Mówimy
gwarą” – występy podczas uroczystości
szkolnych i środowiskowych, udział w
konkursach gwarowych.

M. Giera
J. Musielska

M.Andrzejewska

Cały rok

Cały rok

Rozwijanie
demokracji,
samorządności
i wolontariatu
w szkole

1. Wspomaganie działań samorządowych na
wszystkich poziomach – klasowych i
ogólnoszkolnym.

2. Realizowanie corocznych, tradycyjnych
działań, które mają różnorodne walory
wychowawcze – integrujące, tworzące
poczucie wspólnoty, wychowujące do
współpracy i współdziałania.

3. Udział w akcjach charytatywnych i
wolontariacie.

4.  Organizowanie uroczystości szkolnych,
konkursów, akcji i działań na rzecz
środowiska.

Wychowawcy,
opiekunowie
Samorządu
Szkolnego

Samorząd
Szkolny,

Szkolny
wolontariat

Zespół
opiekuńczy

nauczyciele
Samorząd

Uczniowski,
nauczyciele

Cały rok

Cały rok

Wg potrzeb

Cały rok
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Doradztwo
zawodowe

1. Wspomaganie uczniów w podejmowaniu
decyzji edukacyjnych i zawodowych.

2. Udzielanie indywidualnych porad w
zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju
uczniom i ich rodzicom.

3. Organizowanie spotkań z
przedstawicielami lokalnych szkół
ponadpodstawowych.

Pedagodzy,
wychowawcy,

doradca
zawodowy

dyrekcja szkoły

Doradca
zawodowy
pedagodzy

Doradca
zawodowy,

dyrekcja szkoły

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Rozwijanie
kompetencji
czytelniczych

1. Organizacja konkursów czytelniczych.

2. Rozmowy indywidualne z czytelnikami.

3. Prowadzenie akcji czytelniczych, pomoc
w wyborze literatury.

4. Przygotowanie do korzystania przez
uczniów z różnych źródeł informacji.

5. Prowadzenie lekcji bibliotecznych.

6. Realizacja przez uczniów projektów
klasowych w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Nauczyciele
bibliotekarze

Nauczyciele
bibliotekarze

Nauczyciele
bibliotekarze

Nauczyciele
bibliotekarze

Nauczyciele
bibliotekarze

Nauczyciele
bibliotekarze

Wychowawcy klas

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

I półrocze

Tradycje i
obrzędowość
szkolna.

1. Pasowanie uczniów klas I szkoły
podstawowej.

2. Spotkania opłatkowe – jasełka.
- spotkania opłatkowe wychowawców

klas z uczniami w klasach,
- udział uczniów i nauczycieli w

programie artystycznym (jasełka),
- życzenia świąteczne i noworoczne

3. Święto Patrona Szkoły:
- konkurs plastyczny i przyrodniczy,
- konkurs wiedzy o Patronie (klasy III,

VI i VIII
- odznaki patrona i Medal

Zwierzyckiego,
- okolicznościowe wystawy na terenie

szkoły,
- apel z okazji Święta Patrona.

Wychowawcy klas
Dyrekcja szkoły

Dyrekcja szkoły
Samorząd

Uczniowski

Bibliotekarki,
nauczyciele,

Dyrekcja szkoły,
Samorząd

Uczniowski

październik

grudzień

maj
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III. Bezpieczeństwo i kultura osobista uczniów, promocja zdrowego
stylu życia, bezpieczne i odpowiednie korzystanie z Internetu

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin

Poprawa
bezpieczeństwa

1. Realizacja programów i tematów z
zakresu profilaktyki, w tym profilaktyki
przemocy i agresji.

2. Odpowiednie korzystanie z mediów
społecznościowych.

3. Podniesienie bezpieczeństwa uczniów
przez monitoring wizyjny.

4. Pogadanki w klasach na tematy:
bezpieczeństwa na drodze, w szkole i
poza nią oraz w Internecie.

5. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
podczas zajęć wychowania fizycznego i
zajęć na basenie.

6. Aktywne pełnienie dyżurów przez
nauczycieli podczas przerw
międzylekcyjnych.

7. Reagowanie wszystkich pracowników na
łamanie przyjętych w szkole zasad i reguł,
akty przemocy, wandalizmu.

8. Wyciąganie konsekwencji wobec uczniów,
którzy swoim zachowaniem stanowią
zagrożenie dla innych.

9. Współpracę z instytucjami
wspomagającymi działania szkoły w
zakresie bezpieczeństwa: policją, strażą
pożarną, sądem rodzinnym, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną.

10. Zapewnienie opieki medycznej uczniom.

11. Udział uczniów klas I-II w programie
“Akademia bezpiecznego Puchatka.

Nauczyciele,
pedagodzy

Nauczyciele,
wychowawcy

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy

Nauczyciele
wychowania
fizycznego

Nauczyciele

Nauczyciele

Dyrekcja szkoły,
wychowawcy

Dyrekcja szkoły,
nauczyciele

Dyrekcja szkoły,
pielęgniarka

Wychowawczynie
klas I-II

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Kształtowa- 1. Ujęcie problematyki kultury osobistej w
planach pracy wychowawców.

Wychowawcy Wrzesień

-10-



nie  kultury
osobistej
uczniów.

2. Dbałość o kulturę języka uczniów,
eliminowanie przejawów złego
zachowania, brutalności, wulgaryzmów.

3. Konsekwentne zwracanie uwagi na
zachowanie uczniów w czasie zajęć
lekcyjnych, podczas przerw, w autobusie,
na wycieczce, w kinie, w teatrze itp.

4. Zwracanie uwagi na zwroty
grzecznościowe uczniów w stosunku do
nauczycieli, pracowników szkoły i osób
dorosłych

Nauczyciele,
wychowawcy

Wychowawcy,
nauczyciele

Wychowawcy,
nauczyciele

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Kształtowanie
wśród uczniów
świadomości
kulturalnej.

1. Współpraca szkoły z Gminnym Centrum
Kultury i Rekreacji w Krobi.

2. Organizacja wyjść i wyjazdów do kina,
teatru, muzeum, opery, operetki.

3.  Organizacja i uczestnictwo uczniów w
konkursach artystycznych.

4.  Występy uczniów podczas apeli
szkolnych i imprez środowiskowych.

Dyrekcja szkoły,
nauczyciele

Wychowawcy,
nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele

Cały rok

Cały rok

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Promowanie
zdrowego stylu
życia i
aktywnego
spędzania
wolnego czasu

1. Ujęcie problematyki prozdrowotnej w
planach pracy wychowawców klas.

2. Wyjazdy na basen połączone z nauką
pływania uczniów klas IV szkoły
podstawowej w ramach zajęć
wychowania fizycznego.

3.  Organizowanie zajęć sportowo-
rekreacyjnych oraz turniejów sportowych.

4. Udział uczniów w turniejach sportowych
na różnych szczeblach.

5. Udział uczniów w masowych imprezach
sportowo-rekreacyjnych.

6.  Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji:
„Polska biega” – bieg jesieni i bieg
wiosny

7. Organizacja i uczestnictwo w kursach na
kartę rowerową.

Wychowawcy
Nauczyciele

przedmiotów

Dyrekcja szkoły
Nauczyciele wf

Nauczyciele w.f.

Nauczyciele w.f.

Wychowawcy

Nauczyciele w-f

Nauczyciel
techniki

Wrzesień

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

wrzesień,
maj

Cały rok
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8.  Współpraca z pielęgniarką szkolną.

9. Kontynuacja akcji „Program dla szkół” -
(mleko, owoce i warzywa w szkole.

10. Realizacja programu prozdrowotnych
- Trzymaj formę,
- Bieg po zdrowie

Nauczyciele,
pielęgniarka

Wychowawcy
Dyrekcja

Pielęgniarka
szkolna,

wychowawcy,
koordynator

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Ochrona
środowiska,
budowanie
postaw
proekologiczny
ch.

1. Udział uczniów w akcji “Czysta gmina”.

2. Ujęcie w planach pracy wychowawców
klas tematyki proekologicznej.

3. Dbałość o czystość na terenie szkoły.

4. Udział uczniów klas I-III w programie
“Kubusiowi przyjaciele natury.”

Dyrekcja szkoły,
nauczyciele

Wychowawcy

Nauczyciele

Nauczycielki klas
I-III

wrzesień/
kwiecień

wrzesień

Cały rok

Cały rok

IV. Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym i rodzicami

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin

Promocja
szkoły w
środowisku
lokalnym
.

1. Systematyczne uaktualnianie strony
internetowej szkoły.

2. Współpraca z prasą lokalną, artykuły o
wydarzeniach szkolnych i osiągnięciach
uczniów.

3. Występy uczniów podczas spotkań
okolicznościowych i imprezach
kulturalnych na terenie gminy i poza nią.

nauczyciele

nauczyciele,
kronikarz szkolny

nauczyciele
prowadzący koła

zainteresowań

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Integracja
środowiska
szkolnego i
rodzinnego
ucznia.

1. Organizowanie zajęć wychowania do życia
w rodzinie.

2. Organizacja spotkań wychowawcy klasy z
rodzicami uczniów.

3. Pedagogizacja rodziców w ramach
ogólnych spotkań z rodzicami.

Dyrekcja szkoły,
nauczyciele

Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas

Wychowawcy klas,
pedagodzy szkolni

Cały rok

Cały rok

Cały rok
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3. Współpraca w zakresie organizacji imprez
szkolnych i klasowych.

4. Zapraszanie rodziców na uroczystości
szkolne.

5. Współpraca z instytucjami
wspomagającymi rolę rodziny.

Wychowawcy klas,
Samorząd Szkolny

Dyrekcja szkoły,
wychowawcy

klas

Dyrekcja szkoły
pedagog szkolny

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Współpraca z
Radą
Rodziców

1. Spotkania zarządu Rady Rodziców z
dyrekcją szkoły, wspólne omawianie
problemów uczniów,

2. Spotkania zarządu Rady Rodziców z
Trójkami Klasowymi.

3. Włączanie się Rady Rodziców w imprezy
i konkursy szkolne, finansowanie nagród.

4. Fundowanie uczniom nagród na koniec
roku szkolnego.

5. Udział przedstawicieli Rady Rodziców w
imprezach i uroczystościach szkolnych.

Rada Rodziców
Dyrekcja szkoły

Zarząd Rady
Rodziców

Organizatorzy
imprez i

konkursów

Rada Rodziców
Wychowawcy

Rada Rodziców

Wg
potrzeb

Wg
potrzeb

Cały rok

Czerwiec

Cały rok

IV: Organizacja  i zarządzanie szkołą

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin

Poprawa bazy
lokalowej w
szkole

1. Utrzymanie budynku szkoły w
odpowiednim stanie technicznym.

2. Dbanie o estetykę obiektu i otoczenia.

3. Doposażenie pracowni przedmiotowych.

4. Systematyczna konserwacja i naprawa
kamer wizyjnych.

5. Wykonanie potrzebnych remontów
pomieszczeń.

Dyrekcja
szkoły

Dyrekcja
szkoły,

nauczyciele

Dyrekcja
szkoły

Dyrekcja
szkoły

Dyrekcja
szkoły

Cały rok

Cały rok

Wg
posiadanych

środków

Wg potrzeb

Wg potrzeb
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Poprawa
przepływu
informacji

1. Kontynuowanie komunikacji między
nauczycielami, uczniami i rodzicami za
pomocą funkcji wiadomości dziennika
elektronicznego.

2. Wypracowanie optymalnych sposobów i
form komunikacji pomiędzy
nauczycielami.

3. Wdrażanie do pracy w chmurze
(zespołowe, jednoczesne tworzenie i
edytowanie dokumentów

Dyrekcja
szkoły,

nauczyciele.

Nauczyciele

Dyrekcja
szkoły,

nauczyciele

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Doskonalenie
kadry
kierowniczej
w zakresie
administracyj
no-finansowej
działalności
placówki

1. Rozwój kompetencji kadry kierowniczej
poprzez udział w szkoleniach
aktualizujących posiadaną wiedzę w
zakresie administracyjno-finansowym.

2. Doskonalenie umiejętności obsługi
wdrożonych systemów informatycznych
wspierających zarządzanie placówką.

3. Doskonalenie jakości przygotowywania i
prowadzenia dokumentacji
administracyjno-finansowej szkoły.

4. Racjonalne dysponowanie środkami
określonymi w rocznym planie
finansowym szkoły.

Dyrekcja
szkoły,

Dyrekcja
szkoły,

pracownicy
administracji

Dyrekcja
szkoły,

Dyrektor
szkoły

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok
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