
PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

MOTTO

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał,
aby poprzez wszystko, co ma, co posiada umiał bardziej być człowiekiem, to znaczy, ażeby bardziej być, nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

Jan Paweł II
Przemówienie w UNESCO

2 sierpnia 1980r.

PRIORYTETY W PRACY SZKOŁY:

 Odkrywanie  i  rozwijanie  zainteresowań  uczniów,  umiejętności  logicznego  myślenia  i  rozumowania  niezbędnych  do  pojmowania
współczesnego świata, sprawnego poruszania się w natłoku informacji oraz skutecznego działania i współpracy.

 Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia efektów kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych.
 Ukierunkowanie pracy wychowawczej  wszystkich nauczycieli  w ścisłej  współpracy z rodzicami  na zapobieganie i  minimalizowanie

przejawów agresji i wandalizmu, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole, dbałość o kulturę bycia i słowa, uwrażliwianie na
potrzeby innych.

 Kształcenie  cech  koniecznych  do  odnalezienia  swego  miejsca  w  grupie  rówieśniczej,  do  pełnienia  przyszłych  ról  rodzinnych,
społecznych i obywatelskich w zjednoczonej Europie.

 Wychowanie uczniów zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II.
 Kształtowanie świadomości patriotycznej, ekologicznej i prozdrowotnej wychowanków.
 Wypracowanie takiego modelu pracy opiekuńczo-wychowawczej, który uwzględniać będzie indywidualny rozwój i możliwości uczniów.



SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRIORYTETOWYCH:

Zadania do realizacji Odpowiedzialni

W  R  Z  E  S  I  E  Ń

1. Uroczyste  rozpoczęcie  roku  szkolnego  2016/2017  połączone  z  77  rocznicą  wybuchu  II  wojny
światowej i ślubowaniem klas I gimnazjum.

2. Opracowanie  Szkolnego  Zestawu  Programów  Nauczania  z  uwzględnieniem zmian  w podstawie
programowej.

3. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem.

4. Opracowanie  planów  wynikowych  z  przedmiotów  nauczania,  planów  pracy  wychowawczej  z
uwzględnieniem uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

5. Przygotowanie dzienników zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz arkuszy ocen.
6. Opracowanie  planów  pracy  dla  zespołów  przedmiotowych,  organizacji  szkolnych,  zajęć

dydaktyczno-wyrównawczych, WDN itp.
7. Przedstawienie  i  zatwierdzenie  planu  zajęć  pozalekcyjnych,  harmonogramu  imprez  i  wycieczek

szkolnych.

p. Stelmach, p. Słoboda, p. 
Madeja, p. Reiskittel, 
p.Mikuszewski, p. Czernecki, 
opiekunowie SU, księża, 
wychowawcy klas

dyrektor,  wychowawcy,  pedagog
szkolny
wszyscy uczący

wszyscy uczący
wszyscy uczący

wszyscy uczący



8. Poznawanie  uczniów,  ich  potrzeb,  zainteresowań,  problemów,  środowiska  rodzinnego  i
rówieśniczego.

9. Zaznajomienie uczniów z planami pracy na rok szk. 2016/2017, zasadami BHP, wymaganiami na
określoną ocenę z zachowania i kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów, ze szczególnym
uwzględnieniem opinii PPP.

10. Przeprowadzenie  testów  diagnozujących  poziom  wiadomości  i  umiejętności  uczniów  klas  I,  IV
szkoły podstawowej i I gimnazjum.

11. Zapewnienie  właściwego  wyposażenia  pomieszczeń  szkolnych  –  dobór  i  ustawienie  ławek,
opracowanie planu lekcji dla ucznia i nauczyciela zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, higieny pracy
i wypoczynku.

12. Powołanie samorządów klasowych.
13. Zorganizowanie  spotkań z  rodzicami  w celu  zapoznania  ich ze  strukturami  szkoły  i  programów

nauczania,  konwencji  o  prawach  dziecka,  Statutu  Szkoły,  WSO,  wymagań  edukacyjnych  z
przedmiotów nauczania, programów wychowawczego i profilaktycznego, przedstawienie zestawu
podręczników.

14. Analiza wyników sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
15. Przygotowanie w bibliotece szkolnej darmowych podręczników dla uczniów klas I, II, III SP, IV, V SP,

I, II G,  lektur  i literatury specjalistycznej.
16. Przygotowanie sal lekcyjnych i tablic dekoracyjnych.
17. Współpraca z GOPS w celu zapewnienia uczniom podręczników, dożywiania i zapomóg.
18. Europejski Dzień Języków

wszyscy uczący

wszyscy uczący

nauczyciele i wychowawcy

dyrektor, nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów, 
wychowawcy klas,
wychowawcy, 
dyrektor,  wychowawcy  klas,
pedagog szkolny

przew. zespołów przedmiotowych,
nauczyciele przedmiotów
dyrektor, bibliotekarze
wychowawcy, przydzieleni n-le
wychowawcy klas, pedagog
SU, n-le j. obcych

P  A  Ź  D  Z  I  E  R  N  I  K

1. Spotkanie  z  policjantem/strażakiem  w  celu  podniesienia  poziomu  bezpieczeństwa  uczniów  w
szkole. (,środki psychoaktywne, ataki terrorystyczne)

2. Organizowanie konkursów tematycznych i przedmiotowych.

3. Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Pedagog

przewodniczący zespołów, n-le 
poszczególnych przedmiotów
p.Hajduk-Budzik, p.Kluza, 



4. Uroczyste obchody Święta Patrona (promowanie biografii Jana Pawła II, przygotowanie konkursów
związanych z jego życiem i nauką itp.).

5. Wycieczki szkolne i klasowe.
6. Dyskoteka szkolna.
7. Opieka nad pomnikami w Kruku, koło Urzędu Gminy i na cmentarzu.

8. Próbny egzamin gimnazjalny – kl. III 

9. Pasowanie uczniów klas I SP na czytelników

p.Reiskittel,
p.Mikuszewski, p.Czernecki, 
p.Horbacewicz
ks.Knap, ks. Pikul, p. Małochleb,  p.
Gaweł, p. Janas, p. Obrzut,          p. 
Wojtal, p. Reiskittel,                        
p. Mikuszewski                           
wychowawcy
wychowawcy, opiekunowie SU
n-le historii, opiekunowie SU, 
wychowawcy
przew. zespołów, n-le 
poszczególnych przedmiotów
p. Obrzut, p. Onik

L  I  S  T  O  P  A  D

1. Opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej w najbliższej okolicy.

2. Ślubowanie klasy I SP

3. Kształtowanie  postaw  szacunku  wobec  historii  i  symboli  narodowych.  Obchody  Święta
Niepodległości.

4. Zabawa andrzejkowa.

5. Konkurs plastyczny świąteczny na „ Najładniejszą choinkę”.
6. Konkurs informatyczny na najładniejszą kartkę świąteczną.

n-le  historii,  opiekunowie  SU,
wychowawcy
p. Obrzut, opiekunowie SU

p. Seruś, p.Brożek, p. Czernecki,  p.
Horbacewicz, p.Wojtal, 
p.Mikuszewski, opiekunowie SU, 
wychowawcy
wychowawcy, opiekunowie SU

p. Reiskittel, p. Adamska, SU 
p. Reiskittel



7. Szkolny konkurs ortograficzny - gimnazjum
8. Realizacja  wybranego programu profilaktycznego

9. Próbny egzamin gimnazjalny – kl. II 

p. Gac
p. Hajduk-Budzik
wychowawcy, pedagog
przew. zespołów, n-le 
poszczególnych przedmiotów

G  R  U  D  Z  I  E  Ń

1. Mikołajki klasowe.
2. Turniej mikołajkowy piłki ręcznej.
3. Etapy rejonowe konkursów przedmiotowych.
4. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej.
5. Wystawa upamiętniająca wydarzenia z 13 grudnia 1981r. Spotkanie z żywą historią.

6. Tydzień Wolontariatu: udział w akcji” Szlachetna paczka”, organizowanie pomocy materialnej dla
potrzebujących przez Szkolną Grupę Charytatywną-kiermasz „Podaruj dzieciom gwiazdkę”, 

7. Pielęgnowanie tradycji świątecznych (apel świąteczny, wigilie klasowe, wigilia dla pracowników).

8. Próbny egzamin gimnazjalny kl. III

Wychowawcy
n-le wf
n-le poszczególnych przedmiotów
p. Czyż-Wałaszek, p. Wojtal
p. Kozioł, p. Fiksak-Krakowska , 
p. Reiskittel, p. Mikuszewski,  
p. Reiskittel, p. Adamska, 

p. Hajduk-Budzik, wychowawcy, 
opiekunowie SU, księża katecheci
wychowawcy klas, p. Rymek,        
p. Czernecki, p. Reiskittel, 
naucz. uczący, przew. zespołów

S  T  Y  C  Z  E  Ń

1. Uwrażliwianie na potrzeby innych – udział w akcji WOŚP.
2. Jasełka dla uczniów SP i Gimnazjum oraz Rodziców.

Opiekunowie SU
p. Rymek, ks. Knap, p. Wojtal, p. 
Czernecki, p. Reiskittel,                  
p. Mikuszewski,



3. Tradycyjne Jasełka dla Seniorów

4. Podsumowanie I semestru.

5. Kształtowanie dojrzałego pojęcia miłości i podtrzymywanie więzów rodzinnych poprzez uroczyste
obchody Święta Babci i Dziadka.

p. Barszcz, p. Janas, p. Obrzut, p. 
p.Wojtal, Reiskittel, 
Dyrektor, przew. zespołów, 
nauczyciele uczący
p. Madeja, p. Słoboda, p. 
Sitowska-Stępień

L  U  T  Y

1. Walentynki 
2. Turniej walentynkowy w piłce siatkowej
3. Zabawy karnawałowe.
4. Turniej szkół Jana Pawła II
5. Powiatowy konkurs leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego – etap szkolny

Opiekunowie SU, 
P.Kuca
Opiekunowie SU, wychowawcy
n-l w-f, ks Knap, p.Mikuszewski
p. Kuta, p. Stelmach

M  A  R  Z  E  C

1. Etapy wojewódzkie konkursów przedmiotowych – SP i gimnazjum.
2. Kangur – Konkurs Matematyczny.
3. Dzień Ziemi i Dzień Zdrowia - gimnazjum

4. Konkurs na „Najładniejszą palmę”
5. Próbne egzaminy gimnazjalne kl. III (lub początkiem kwietnia)

6. Konkurs „Mistrz ortografii” dla kl. IV-VI.

7. Powiatowy konkurs leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego – etap powiatowy

n-le przedmiotów
n-le matematyki
wychowawcy klas, p. Wiśniewska-
Bochenek,  p. Adamska, p. Gac, 
 p.Mikuszewski, p. Reiskittel
 
p. Reiskittel, p. Adamska, SU,
przew. zespołów, nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów,
p. Rymek, p. Gaweł, p. Papuga

p. Kuta, p. Stelmach 



8. Koncert Papieski upamiętniający rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II Księża, p. Janas, p. Obrzut,               
p. Papuga, p. Małochleb, 
p.Reiskittel, p. Mikuszewski,         p.
Wojtal

K  W  I  E  C  I  E  Ń

1.  Egzamin gimnazjalny.
2. Dzień Otwarty dla przedszkolaków

3. Opieka nad miejscami pamięci narodowej.
4. Szkolny konkurs ekologiczny (szkoła podstawowa)

5. Świąteczny kiermasz wielkanocny.
6. Rekolekcje Wielkopostne
7. Uroczysty apel z okazji Świat Wielkanocnych

8. Próbny egzamin gimnazjalny kl. II (ew. we własnym zakresie na przedmiocie)

Wszyscy n-le
n-le SP 

Wychowawcy, opiekunowie SU
p. Skalak, wychowawcy klas 1-6 SP

p. Reiskittel, p. Adamska, księża 
księża
p. Mikuszewski, p. Gac,                     
p. Czernecki, p. Reiskittel,                
p. Mikuszewski
przew. zespołów, nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów,

M  A  J

1. Organizowanie  poradnictwa  i  doradztwa  zawodowego  dotyczącego  wyboru  szkoły  i  profilu
kształcenia ( spotkania z przedstawicielami PPP, udział w Targach Edukacyjnych).

Wychowawcy  klas  III  gimnazjum,
p. Adamska, p. Hajduk – Budzik, p.



2.
3. Kształtowanie postawy szacunku dla symboli narodowych (gminne obchody Dnia Flagi Narodowej i

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
4. Organizowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych.
5. XVI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II
6. Powiatowy konkurs przysłów w języku niemieckim.
7. Wyjazdy na wycieczki, rajdy turystyczne oraz pielgrzymki śladami Jana Pawła II

8. Dzień Rodziny.
9. Dyskoteka szkolna.
10. VIII Międzyszkolny Konkurs Krótkich Filmów Amatorskich w Języku Angielskim

11. Próbne egzaminy gimnazjalne kl. I (we własnym zakresie na przedmiotach)

12. Finał szkolnego konkursu matematycznego dla gimnazjum i SP

Papuga  
p. Kozioł, p. Seruś,  p. Czernecki, 

n-le przedmiotów
p. Rymek,  ks. Pikul, ks. Knap
p. Czyż-Wałaszek, p. Wojtal,  
n-le, wychowawcy

p. Brożek, nauczyciele klas I-VI SP
wychowawcy, SU
p. Stelmach, p. Kuta,                         
p. Hajduk-Budzik, p. Brożek
przew. zespołów, nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów,
p. Łyskawa, p. Gdowska,                   
p. Szostek, p. Kluza

C  Z  E  R  W  I  E  C

1. Przeprowadzenie wyborów i powołanie Samorządu Uczniowskiego SP i Gimnazjum
2. Opracowanie Zestawu Podręczników na rok szkolny 2017/2018
3. Nagrodzenie  laureatów/finalistów  konkursów  przedmiotowych,  literackich,  recytatorskich,

zawodów sportowych i in.
4. Obchody Dnia Sportu  
5. Dzień Talentów

6. Kiermasz książek.

opiekunowie SU
wychowawcy klas
dyrektor, n-le przedmiotów 

n-le w-f, 
p. Łyskawa, p. Szostek,                     
p. Horbacewicz, p. Reiskittel, p. 
Mikuszewski
bibliotekarze



7. Podsumowanie II semestru 
8. Uporządkowanie klas i pracowni przed wakacjami.

9. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

10. VII Gala Stypendialna

Dyrektor, przew. zespołów, 
nauczyciele uczący
wychowawcy, n-le  przedmiotów
SP: p. Rymek, p. Papuga, 
G: p. Małochleb, p. Fiksak-
Krakowska,
Oprawa muzyczna p. Czernecki 
dekoracja: p. Reiskittel,  
p. Mikuszewski, 
p. Gac, p. Papuga, p. Pasiecznik, p. 
Czernecki, p. Reiskittel

W R Z E S I E Ń 2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 połączone z 78. rocznicą wybuchu II wojny światowej
i ślubowaniem klas I gimnazjum.

SP: p. Barszcz, p. Janas 

G:p. Olszewski, p. Czernecki,           
p. Reiskittel. P. Mikuszewski


