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ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO 

NR 3 im. JANA PAWŁA II 

 

Cele:  

 wspieranie rozwoju dziecka młodszego, 

 wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole, 

 kształcenie samorządności, 

 rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa 

wśród uczniów, 

 edukacja matematyczna i przyrodnicza, 

 pielęgnowanie tradycji w myśl słów Jana Pawła II „Bądźcie wierni temu 

dziedzictwu”(…) 

 wyrównywanie szans edukacyjnych, 

 podniesienie wyników nauczania. 

 

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2017/2018. 

 

 

                                                OBSZAR: KSZTAŁCENIE 

CEL/ 

ZADANIE 

SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY UWAGI 

Doskonalenie 

metod 

nauczania 

1. Analiza nowej podstawy 

programowej oraz 

programów nauczania. 

Wszyscy nauczyciele IX  

2. Aktualizacja planów i 

programów pracy zespołu 

zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Zespoły nauczycieli 

klas I-III                        

i przedszkola, zespoły 

przedmiotowe  

IX  

3. Doskonalenie i 

dokształcanie zawodowe 

nauczycieli w ramach 

kursów kwalifikacyjnych, 

kursów i warsztatów 

szkoleniowych 

organizowanych przez 

WOM, EKO-TUR  oraz 

WDN 

Nauczyciele wg planu  

Dyrektor 

Cały rok  

4. Realizacja zaleceń 

zawartych w opiniach i 

orzeczeniach wydanych 

przez PPP i inne Poradnie 

Specjalistyczne 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Cały rok  

5. Stosowanie różnych 

form i metod 

aktywizujących w procesie 

dydaktycznym, 

Wszyscy nauczyciel Cały rok  
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motywująca funkcja oceny 

szkolnej. 

6. Rozpoznanie preferencji 

uczenia sie uczniów i 

dostosowanie form i metod 

pracy do tych potrzeb 

Wszyscy nauczyciele  IX  

7. Doskonalenie własnego 

warsztatu pracy poprzez 

dzielenie sie wiedzą i 

doświadczeniem 

Wszyscy nauczyciele Cały rok  

Rozwijanie 

zainteresowań 

i uzdolnień 

uczniów oraz 

doskonalenie 

ich 

umiejętności 

samooceny 

1. Opracowanie 

atrakcyjnych ofert zajęć 

pozalekcyjnych 

uwzględniających potrzeby 

uczniów i oczekiwania 

rodziców. 

Dyrektor, pedagog, 

zespół ds. promocji 

wrzesień  

2. Prezentacja umiejętności 

artystycznych oraz innych 

umiejętności uczniów 

podczas innych imprez 

szkolnych i 

środowiskowych. 

Odpowiedzialni  

nauczyciele 

Cały rok  

3. Prezentacja umiejętności 

językowych podczas "Dnia 

języków obcych" 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

wg harmono-

gramu 

 

4. Realizacja innowacji 

pedagogicznych –„Rybnik 

na Górnym Śląsku” 

M. Grajner Cały rok  

Podniesienie 

jakości 

kształcenia z 

wykorzystanie

m wyników 

egzaminów 

zewnętrznych 

1. Systematyczne 

przeprowadzanie analiz 

wyników kształcenia 

uczniów poprzez: 

a) przeprowadzenie 

diagnozy wstępnej 

b) przeprowadzenie 

analiz 

porównawczych 

różnych 

sprawdzianów dla 

uczniów oraz 

testami kompetencji  

c) ewaluacja wyników 

konkursów 

przedmiotowych 

d) podjecie działań 

zmierzających do 

podniesienia 

wyników 

kształtujących na 

podstawie 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, zespoły 

przedmiotowe i 

nauczania klas I-III, 

dyrektor, 

wicedyrektor, pedagog 

 

 

 

 

IX 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 

 

 

Cały rok 
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wniosków z analiz 

OBSZAR: ROZWIJANIE SAMORZADNOŚCI UCZNIÓW, KSZTAŁTOWANIE 

POCZUCIA WIĘZI ZE SZKOŁĄ 

Uczenie 

podstawo-

wych zasad 

demokracji i 

samorządno-

ści 

1.Pogadanki i zajęcia 

podczas godzin 

wychowawczych i zajęć z 

pedagogiem. 

wychowawcy 

pedagog 

wrzesień i na 

bieżąco 

 

2.Działalność samorządów 

klasowych. 

wychowawcy wrzesień i na 

bieżąco 

 

3.Działalność samorządu 

uczniowskiego. 

opiekun samorządu wrzesień i na 

bieżąco 

 

OBSZAR: BAZA SZKOŁY 

Doposażenie 

biblioteki 

szkolnej w 

księgozbiór 

1. Zwiększenie 

księgozbioru. 

 

Pracownicy biblioteki 

Dyrektor 

 

Cały rok  

Tworzenie 

nowoczesnych 

warunków 

nauki poprzez 

zmodernizowa

nie pracowni 

komputerowej 

 

2. Kształcenie uczniów w 

zakresie technologii 

informatycznej w nowo-

czesnych warunkach. 

 

Dyrektor, nauczyciel 

informatyki 

 

Cały rok  

Wzbogacanie 

bazy 

dydaktycznej 

w nowe 

pomoce. 

 

3. Tworzenie i 

pozyskiwanie 

nowoczesnych i 

różnorodnych pomocy 

dydaktycznych 

Dyrektor, nauczyciele 

 

Cały rok  

Modernizacja 

terenów 

zielonych 

wokół 

Zespołu 

 

4. Modernizacja placu 

zabaw, budowa Orlik. 

Dyrektor, 

wicedyrektor 

Dyrektor 

 

 

Cały rok 

 

Zgłoszenie 

zespołu do 

budżetu 

obywatelskie -

go 

 

5. Pozyskanie funduszy na 

utworzenie pracowni 

komputerowej z budżetu 

obywatelskiego 

 

Dyrektor, Ł. Widera, 

A. Dudek- Szymura 

 

Cały rok  

Wyposażenie 

sal 

przedmioto-

wych 

6. Wzbogacenie bazy w 

materiały dydaktyczne do 

przedmiotów ścisłych 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

Cały rok  

7.Pozyskiwanie 

sojuszników wspierających 

przedsięwzięcia szkoły. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok  

OBSZAR: PROMOCJA SZKOŁY 

Kształtowanie 1. Kontynuacja współpracy Wszyscy nauczyciele, Cały rok  
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pozytywnego 

wizerunku 

szkoły 

w środowisku 

 

z lokalnymi mediami. Dyrektor 

2. Zapraszanie 

przedstawicieli mediów na 

ważniejsze uroczystości 

szkolne, zamieszczanie 

informacji w prasie. 

Dyrektor, nauczyciele Cały rok  

3. Prowadzenie strony 

internetowej Zespołu 

Ł. Widera, A. Gamoń Cały rok  

4. Umieszczanie informacji 

z życia szkoły w gazecie 

parafialnej 

L. Węgrzyk - Łanowa Cały rok  

5. Redagowanie gazetki 

szkolnej "Trójka" 

B. Nierada, K. Ficek Co dwa 

miesiące 

 

OBSZAR: WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I SRODOWISKIEM LOKALNYM 

Budowanie 

pozytywnych 

relacji z 

rodzicami 

oraz 

środowiskiem 

lokalnym  

1.  Współpraca z 

organizacjami i 

instytucjami 

wspomagającymi pracę 

szkoły:  

 Rada Rodziców 

  Rada Dzielnicy/ 

współpraca i pomoc w 

ramach organizacji 

Dnia Seniora, Dnia 

Dziecka, Festynu 

Rodzinnego, Święta 

Szkoły,  uczestnictwo 

w imprezach , 

konkursach zespołu/  

 Nadleśnictwo Rybnik/ 

organizowanie 

prelekcji, współpraca w 

ramach zbierania runa 

leśnego, pomoc w 

utrzymaniu paśnika i 

pielęgnacji ścieżki 

ekologicznej   

 OSP Ochojec, 

organizowanie 

prelekcji/ pomoc w 

organizacji festynów, 

Dnia Dziecka/  

 MBP Filia Ochojec / 

wspólna organizacja 

konkursów, wystaw, 

lekcji otwartych, 

organizowanie spotkań 

z  lokalnymi pisarzami, 

poetami/ 

 Koło Gospodyń 

Wszyscy nauczyciele, 

Dyrektor 

Cały rok  
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Wiejskich  

 Ośrodek Zdrowia / 

organizacja prelekcji na 

temat upowszechniania 

zdrowego stylu życia, 

przeglądy czystości, 

prelekcje, pogadanki 

lekarza, higienistki 

szkolnej/  

 sponsorzy i przyjaciele 

szkoły  

 

2. Organizacja festynów 

rodzinnych, zabaw dla 

rodziców, lekcji otwartych, 

kiermaszy. 

Wszyscy nauczyciele wg harmono-

grmu 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

postaw 

prospołe -

cznych, w tym 

o charakterze 

wolontariatu. 

1. Zbiórka darów dla dzieci 

z domu dziecka. 

M. Bizoń, K. Ficek wg harmono-

gramu 

 

2. Udział w akcji „Góra 

Grosza” 

opiekun samorządu grudzień/styc

zeń 

 

3. Udział w akcji „Szkoło 

pomóż i Ty” 

opiekun samorządu październik  

4. Zbiórka karmy dla 

zwierząt ze schroniska. 

M. Bizoń, K. Ficek wg harmono-

gramu 

 

5. Zbiórka żołędzi i 

kasztanów dla zwierząt 

leśnych. 

wychowawcy 

świetlicy 

cały rok  

6. Pomoc w edukacji 

afrykańskich dzieci w 

RCA. 

nauczyciel religii wg harmono-

gramu 

 

7. Zbiórka plastikowych 

nakrętek na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego dla osób 

niepełnosprawnych. 

wychowawcy 

świetlicy 

cały rok  

8. Różaniec misyjny. nauczyciel religii październik  

OBSZAR: PROPAGOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ WŚRÓD UCZNIÓW 

Przeciwdzia-

łanie 

uzależnie-

niom, w tym 

cyberuzależ -

nieniom. 

 

1. Realizacja własnego 

programu zajęć 

wychowawczo-

profilaktycznych dla klas I-

VI „Aby lepiej żyć”. 

pedagog, 

wychowawcy klas  

w czasie 

zajęć z 

pedagogiem i 

wychowawcą 

 

 2. Realizacja programu 

„Zachowaj trzeźwy 

umysł”. 

pedagog, 

wychowawcy 

w czasie 

zajęć z 

pedagogiem i 

wychowawcą 
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 3. Realizacja programu 

„Trzymaj formę”. 

pedagog 

wychowawcy 

w czasie 

zajęć z 

pedagogiem i 

wychowawcą 

 

 4. Realizacja programu 

„Znajdź właściwe 

rozwiązanie”. 

pedagog w czasie 

zajęć z 

pedagogiem 

 

 5. Zajęcia edukacyjne 

związane z 

przeciwdziałaniem 

uzależnieniom, w tym 

cyberuzależnieniom. 

wychowawcy 

nauczyciele 

informatyki 

pedagog 

wg planów 

pracy i 

rozkładów 

materiału, 

na zajęciach 

z ped. 

 

 6. Realizacja rządowych 

programów „Bezpieczna i 

przyjazna szkoła” oraz 

„Bezpieczna +”. 

Pedagog, wszyscy 

nauczyciele 

wg harmno-

gramu  

 

Zapobieganie 

agresji i 

przemocy, w 

tym 

cyberprzemoc

y. 

1. Realizacja własnego 

programu zajęć 

wychowawczo-

profilaktycznych dla klas I-

VI „Aby lepiej żyć” 

wychowawcy klas  wg planu 

pracy 

 

 2. Realizacja planu działań 

zapobiegających agresji i 

przemocy (na podst. 

programu „Szkoła bez 

przemocy”). 

AS 

nauczyciele 

wg harmono-

gramu 

 

 3. Zajęcia edukacyjne 

zapobiegające 

cyberprzemocy. 

wychowawcy 

nauczyciele 

informatyki 

pedagog 

wg planów 

pracy i 

rozkładów 

materiału 

na zajęciach 

z 

pedagogiem 

 

 4. Konsekwentne 

reagowanie na wszelkie 

przejawy agresji i 

przemocy, stosowanie 

odpowiednich procedur, w 

tym  procedury 

postępowania w przypadku 

ujawnienia cyberprzemocy. 

wychowawcy 

nauczyciele 

na bieżąco  

 5. Zajęcia integracyjne. wychowawcy wg planu 

pracy 

 

 6. Opracowanie kodeksów  

klasowych. 

wychowawcy wrzesień  

 7. Propagowanie empatii i 

tolerancji – cykl spotkań z 

uczniami ze szkoły życia. 

wicedyrektor wg harmono-

gramu 
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 8. Organizacja 

międzyszkolnego konkursu 

„Gry i zabawy po Śląsku". 

A. Dudek- Szymura 

M. Bizoń 

maj  

 9. Prowadzenie akcji 

charytatywnych. 

zgodnie z przydziałem 

czynności 

wg harmono-

gramu 

 

 10. Ścisłe przestrzeganie 

regulaminu dyżurów 

podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

wszyscy nauczyciele na bieżąco  

 11. Pogadanki na temat 

właściwego zachowania w 

stosunku do innych. 

wychowawcy 

wszyscy nauczyciele 

wrzesień i na 

bieżąco 

 

 12. Realizacja rządowych 

programów „Bezpieczna i 

przyjazna szkoła” oraz 

„Bezpieczna +”. 

pedagog 

wszyscy nauczyciele 

według planu 

realizacji 

 

 13. Stanowcze i 

konsekwentne reagowanie 

na przejawy agresji. 

wszyscy nauczyciele na bieżąco  

 14. Konkurs „Król i 

Królowa Uprzejmości” 

wychowawcy Cały rok  

OBSZAR: PROMOCJA ZDROWIA 

Promocja 

zdrowia. 

1. Udział uczniów w 

zajęciach gimnastyki 

korekcyjnej. 

B. Kras wg planu  

 2. Komputerowa ocena 

postawy ciała uczniów 

klasy I. 

Wychowawca klasy I termin 

określony 

przez 

Bushido 

 

 3. Realizacja programu 

„Trzymaj formę” 

pedagog wg harmono-

gramu 

 

 4. Udział uczniów w 

zajęciach na basenie. 

B. Kras wg planu  

 5. Udział uczniów w 

zajęciach SKS. 

B. Kras wg planu  

 6. Zdobywanie karty 

rowerowej. 

Nauczyciel techniki, 

B. Kras 

wg rozkładu  

 7. Realizacja programu 

„Ratujemy i uczymy 

ratować”. 

B. Kras wg harmono-

gramu 

 

 8. Aktywne przerwy. B. Kras wybrane 

przerwy 

 

 9. Realizacja programu 

„Rowerowy maj”. 

A. Dudek- Szymura maj  

 10. Realizacja programów 

„Mleko w szkole” i 

„Owoce w szkole”. 

wicedyrektor 

wychowawcy  

wg planu 

 

 

 11. Organizacja 

powiatowego 

Ogólnopolskiego Turnieju 

T. Kaczmarczyk marzec/kwie

cień 
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Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym. 

 12. Realizacja zajęć 

edukacyjnych z zakresu 

zdrowego stylu życia i 

racjonalnego odżywiania 

się, zawierających także 

zagadnienia dotyczące diet. 

pedagog 

wychowawcy 

w czasie 

zajęć z 

pedagogiem i 

wychowawcą 

 

 13. Kształtowanie 

nawyków zdrowotno-

higienicznych - pogadanki 

w ramach lekcji 

wychowawczej, 

pogadanki, konkursy w 

ramach zajęć 

świetlicowych, 

spotkania z higienistką, 

lekarzem, 

zajęcia w zielonym 

zakątku. 

wychowawcy 

wychowawcy 

świetlicy  

nauczyciele 

wg planów 

pracy i na 

bieżąco 

 

 14. Realizacja programu 

"Szkoła na widelcu" 

M.Bizoń Cały rok  

 15. Ubieganie się o 

krajowy certyfikat "Śląska 

sieć szkół promujacych 

zdrowie" 

B. Kras, A.Dudek- 

Szymura 

Cały rok  

 16. Realizacja innowacji 

pedagogicznej 

„Profilaktyka wad postawy 

poprzez zabawę i 

aktywność ruchową” 

B. Kras   

OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Współpraca z 

organizacjami 

i instytucjami 

wspomagając

ymi pracę 

szkoły 

1. Współpraca z policją, 

sądem, Poradnią Psych.-

Ped., OPS, Służbą 

Zdrowia, zespołem 

interdyscyplinarnym ds. 

przemocy w rodzinie, 

innymi organizacjami i 

instytucjami działającymi 

w środowisku lokalnym. 

dyrektor, pedagog, 

wszyscy nauczyciele 

wg potrzeb i 

zasad 

współpracy 

 

Szkolenia 

Rady 

Pedagogicznej 

2. Udział w szkoleniach z 

zakresu pierwszej pomocy, 

BHP, P.Poż. 

Wszyscy nauczyciele, 

Dyrektor 

Wg 

harmono-

gramu 

 

Realizacja 

programu 

3. Udział w programie 

"Ratujemy i uczymy 

ratować- WOŚP" 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

Wg potrzeb  

OBSZAR: ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

Podnoszenie 

jakości pracy 

1. Awans zawodowy 

nauczycieli. Realizacja 

Nauczyciele 

odbywający staż  

Okres stażu  
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Zespołu zadań zawartych w planach 

rozwoju zawodowego 

 2. Organizacja i 

prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych 

nauczyciele Wg 

harmono-

gramu 

 

 3. Rozwijanie 

zainteresowań 

wychowanków: 

a) realizacja zajęć 

pozalekcyjnych: 

 SKS 

 koło języka 

angielski 

 koło teatralne 

 koło gry i zabawy 

sportowe w wodzie 

 koło ortograficzne 

 koło matematyczne 

 gimnastyka 

korekcyjna 

 zajęcia 

wyrównawcze 

matematyczne, 

przyrodnicze, z 

języka polskiego 

 zajęcia „Ćwiczenia 

buzi i języka” 

 koło 

informatyczno-

europejskie, 

 zajęcia 

rewalidacyjne. 

b) wzbogacanie 

wiadomości 

uczniów poprzez 

czytanie książek, 

oglądanie filmów, 

wycieczki szkolne, 

gry dydaktyczne, 

programy 

edukacyjne, zgaduj-

zgadule, konkursy 

itp. 

c) udział w 

programach: 

"Czytające szkoły” 

w ramach kampanii 

„Cała Polska Czyta 

Dzieciom”  

 

 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

 

 

 

Cały rok 
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d) organizowanie 

wystawek prac 

dziecięcych 

e) udział uczniów w 

konkursach 

przedmiotowych i 

innych konkursach 

szkolnych i 

międzyszkolnych, 

zawodach 

sportowych 

f) poznanie 

zwyczajów 

obrzędów 

związanych ze 

świętami 

państwowymi i 

religijnymi 

g) zapoznanie uczniów 

z obrzędowością 

dotyczącą sztandaru 

 

 4. Organizacja 

międzyszkolnych 

konkursów: 

 konkurs o Puchar 

Dyrektora Zespołu 

 Międzyszkolny 

Turniej Gier i 

Zabaw po Śląsku 

 Ogólnopolski 

Konkurs „Jan 

Paweł II w oczach 

dzieci” 

Dyrektor, 

B. Kras 

A. Dudek-Szymura 

J. Walas 

A. Sączek 

B. Mika 

wg harmono-

gramu 

 

 5. Organizacja i realizacja 

praktyk studenckich 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

wg potrzeb  

 6. Stosowanie technologii 

informatycznej i 

wychowania 

komunikacyjnego na 

zajęciach dydaktycznych 

nauczyciele Cały rok  

 7. Wyjazdy na wycieczki i 

imprezy krajoznawczo – 

turystyczne 

nauczyciele Cały rok  

 8. Klasyfikacja uczniów za 

I półrocze, analiza i ocena 

wyników nauczania i 

wychowania w I półrocze. 

Wnioski do pracy na II 

półrocze 

nauczyciele I i II półrocze  
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