
PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKONEGO W LEGIONOWIE 

Rok szkolny 2019/2020 

Część I.  

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa 

Kierunki polityki 

oświatowej państwa 

2019-2020 - cele 

ogólne  

Zadania wynikające 

z realizacji celów  

Sposób realizacji - działania  Termin  Odpowiedzialny  Uwagi  

Profilaktyka 

uzależnień 

Organizowanie zajęć 

tematycznych, 

umożliwianie stałego 

dostępu do 

informacji na temat 

szkodliwych dla 

zdrowia substancji 

 Realizowanie programów profilaktycznych w klasach. 

 

 

 Organizowanie spotkań z policjantami na temat szkodliwości 

substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji zdrowotnych i 

prawnych ich zażywania.  

 

 

 Prowadzenie tematycznych godzin wychowawczych 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Zgodnie 

z planem 

 

 

Zgodnie 

z planem 

p. A. Białas 

p. M. Bochenek 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Wszyscy 

uczniowie 

Podnoszenie 

umiejętności 

wychowawczych 

rodziców 

 Ukazywanie negatywnego wpływu przemocy i wulgaryzmów w 

środkach przekazu i grach komputerowych na postawy społeczne 

uczniów. 

 

 Spotkania warsztatowe ze specjalistami, policjantami  

Cały rok 

szkolny 

 

p. A. Białas 

p. M. Bochenek 

Wychowawcy 

klas 

 

Kształtowanie 

postaw asertywnych 
 Doskonalenie technik asertywnych – umiejętności mówienia „Nie” 

 

  Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem 

umiejętności odmawiania 

Zgodnie 

z planem 

 

p. A. Białas 

p. M. Bochenek 

 



Wychowanie do 

wartości przez 

kształtowanie 

postaw 

obywatelskich i 

patriotycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczczenie Święta 

Odzyskania 

Niepodległości  

 Udział w miejskich obchodach świąt państwowych (np. 11 XI, 3 V, 

1 VIII, 15 VIII). 

 

 

 

 

 Organizacja święta szkoły. 

 

 

 

 Koncert pieśni legionowych w sali widowiskowej Urzędu Miasta 

Legionowo. 

11 XI, 3 

V, 

 4 VI  

1 VIII,  

15 VIII 

 

7 XI 

2019 

 

 

 XI 

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 

 

Zespół ds. 

organizacji 

święta szkoły 

 

p. M. Suwiński 

Delegacja 

uczniów z 

opiekunem  

 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

 

 

Chór szkolny 

Odkrycie 

współtwórców – 

bohaterów 

niepodległości  

 

 Zorganizowanie konkursu pod patronatem Prezydenta Miasta 

Legionowo dla uczniów szkoły podstawowej „Legiony a 

niepodległość Polski w latach 1914 - 1918. Rola Józefa 

Piłsudskiego”  (współpraca z Muzeum Historycznym w 

Legionowie, pomysłodawcą konkursu, Urzędem Miasta Legionowo 

i szkołami z terenu powiatu legionowskiego) 

 

 Wycieczka Szlakiem Patriotycznym Polski Walczącej na  terenie 

powiatu legionowskiego. Poznawanie przez uczestników  Szlaku  

Czerwonego, który prowadzi z Wierzbicy (koło Serocka) do 

Komornicy (przy zaporze w Dębem).  

 

 Złożenie kwiatów  pod pomnikiem Marszałka w dniu jego imienin 

– zgodnie z tradycją Legionowa, delegacja uczniów z opiekunem 

weźmie udział w uroczystościach miejskich. 

 

 Współpraca z Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum 

Historycznym w Legionowie 

 

X 

2019 

 

 

 

 

 

X 

2019 

 

 

 

III 

2020 

 

 

Cały rok 

 

 

 

p. P. Malicki 

p. K. Duda 

 

 

 

 

 

p. K. Duda 

p. P. Malicki 

 

 

 

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

p. D. Hepner, 

p. M. 

Brążkiewicz 

Laureaci 

szkolnego 

etapu  

 

 

 

 

 

Klasa VI e 

Klasa V a 

 

 

 

 

Delegacja 

uczniów z 

opiekunem  

 

Wszyscy 

uczniowie 

Poznanie historii 

zwykłych żołnierzy 

walczących                   

o niepodległość 

 Sesja popularnonaukowa w bibliotece szkolnej 

 

 

 Otoczenie stałą opieką miejsca pamięci.  

 

XI 2019 

 

Cały rok 

p. M. Brążkiewicz, 

p. A. Cisak 

 

Opiekun 

wolontariatu  

 

 

 

Szkolny klub 

wolontariusza 

Wdrażanie nowej Rozpoznanie potrzeb  Wspólna analiza treści podstawy programowej, omówienie  Zespoły   



podstawy 

programowej 

kształcenia 

ogólnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczycieli w 

zakresie realizacji 

nowej podstawy 

programowej. 

Organizacja 

wspomagania 

nauczycieli 

wątpliwości. 

 

 Zdefiniowanie  obszarów, w których nauczyciele potrzebują 

wsparcia 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

przedmiotowe 

nauczycieli 

 

Przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

Ustalenie zasad 

dopuszczania 

programów 

nauczania do użytku 

szkoły i przedszkola 

– także zestawu 

programów 

wychowania 

przedszkolnego i 

szkolnego zestawu 

programów 

nauczania 

Ustalenie i 

przestrzeganie zasad 

pracy z uczniami. 

 Złożenie wniosku o dopuszczenie programu nauczania 

 

 Przygotowanie szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z programem nauczania, 

programem wychowania przedszkolnego, wymaganiami 

edukacyjnymi wynikającymi z podstawy programowej, zasadami 

oceniania. 

 

 Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

adekwatnie do celów określonych w nowej podstawie 

programowej. 

 

 Indywidualizowanie pracy z uczniami w związku z różnymi 

potrzebami i możliwościami, udzielanie bieżącego wsparcia oraz 

zorganizowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

 Dokonywanie ewaluacji własnej pracy,  monitorowanie realizacji 

nowej podstawy programowej, ocenianie przydatności 

wykorzystywanych narzędzi dydaktycznych. 

 

 Współpraca z rodzicami: informowanie o postępach, 

dokumentowanie współpracy z rodzicami. 

 

 

 

 

VIII 

2019 

 

IX 

2019 

 

 

W ciągu 

roku 

 

W ciągu 

roku 

 

 

 

W ciągu 

roku 

 

 

W ciągu 

roku 

 

Przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 Monitorowanie 

wdrażania nowej 

podstawy 

programowej 

 Analiza jakościowa realizacji podstawy programowej. 

 

 Planowe i doraźne kontrole dzienników lekcyjnych. 

 

Na 

bieżąco 

Przynaj

mniej 

dwa razy 

 

 

Dyrektor 

Wicedyrektorzy 

 

 

 

 

 

 



 Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli pod kątem 

znajomości przez nauczycieli podstawy programowej, kształcenia 

umiejętności z niej wynikających. 

 

 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych uczniów. 

 

 Przeprowadzenie egzaminów próbnych w klasach siódmych i 

ósmych. 

 

w roku 

 

 

IV 2020 

 

XII 2019 

III 2020 

VI 2020 

 

 

 

 

 

p. M. Biadun 

p. M. Sak 

p. K. Ciok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. VIII 

 

Kl. VII 

 Doskonalenie metod 

nauczania i 

włączanie do swojej 

praktyki 

nauczycielskiej  

 Poznanie i wykorzystanie w praktyce atrakcyjnych metod 

nauczania matematyki – doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 

 Uczestnictwo w wymianie doświadczeń z nauczycielami na terenie 

Legionowa. 

 

 

W ciągu 

roku 

 

 

 

 

Nauczyciele 

matematyki 

 

Dzielenie się swoimi 

doświadczeniami w 

zakresie rozwijania 

kompetencji 

matematycznych 

 Przygotowanie materiałów na zajęcia  lekcyjne  (ciekawe, 

inspirujące ćwiczenia, konspekty zajęć, opis stosowanego 

narzędzia/programu). 

 

 Poprowadzenie zajęć otwartych z matematyki. 

Cały rok 

 

 

 

 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

p. A. Cisak 

p. K. Winiarska 

 

 

 

Zainteresowanie 

uczniów matematyką 
 Prowadzenie zajęć rozwijających z matematyki. 

 

 Organizowanie kół przedmiotowych, przygotowanie uczniów do 

konkursów. 

 

 

 Uczestnictwo w szkolnych i międzyszkolnych konkursach 

matematycznych. 

 

 Zorganizowanie dni: Tabliczki mnożenia, Liczby π 

Cały rok 

 

Wg 

terminar

za 

Nauczyciele 

matematyki 

 

Nauczyciele 

matematyki i 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

 

p. K. Winiarska 

Klasy V 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

1. Rozwijanie 

kreatywności, 

przedsiębiorczości 

Doskonalenie metod 

nauczania i 

włączanie do swojej 

praktyki 

 Wykorzystywanie w praktyce nowych narzędzi cyfrowych (Quzis, 

Kahoot, Photo Peach, Storyboard, platformy elearningowe 

W ciągu 

całego 

roku 

  



i kompetencji 

cyfrowych 

uczniów, w tym 

bezpieczne i 

celowe 

wykorzystywanie 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

w realizacji 

podstawy 

programowej 

kształcenia 

ogólnego. 
 

nauczycielskiej 

technologii 

informacyjno – 

komunikacyjnych. 

Dzielenie się 

doświadczeniami w 

zakresie 

wykorzystania 

kompetencji 

cyfrowych w pracy z 

uczniami i rodzicami 

 Prowadzenie zajęć, także otwartych z wykorzystaniem technologii  

informacyjnej  

 

 Przygotowanie materiałów – dobrych praktyk wykorzystania TIK 

na zajęciach lekcyjnych (ciekawe, inspirujące ćwiczenia, konspekty 

zajęć, opis stosowanego/programu) 

III 2020 

 

 

W ciągu 

całego 

roku 

p. M. Gryboś 

p. K. Winiarska 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Tworzenie 

warunków do 

odpowiedzialnego i 

bezpiecznego 

korzystania z 

zasobów sieci 

 Stworzenie dla uczniów bezpiecznego systemu zgłaszania 

problemów związanych z przemocą rówieśniczą, w szczególności 

przemocą w sieci. 

 

 Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu. 

 

 Ustalenie klasowych zasad odnoszących się do relacji między 

uczniami i zachowań, które takie relacje zaburzają z 

uwzględnieniem przemocy w sieci. 

 

 Edukacja nauczycieli i rodziców 

 

 

 

 

luty 2020 

 

XI 2019 

 

 

Wg 

harmono

gramu 

nauczyciele 

informatyki, 

pedagog szkolny, 

psycholog 

 

 

p. K. Winiarska 

p. A. Cisak 

 

wychowawcy 

klas 

 

 

Stworzenie kultury  

kreatywności i 

przedsiębiorczości 

 Ćwiczenia wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia 

 

 Opracowanie i wdrożenie innowacji programowych 

 nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

Część II. 

Realizacja kierunków rozwoju szkoły wyznaczonych w Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2019 - 2024 

 

Główne kierunki 

rozwoju szkoły – 

cele ogólne 

Zadnia wynikające z 

realizacji celów  

Sposób realizacji  

- działania 

Termin  Odpowiedzialny  Uwagi  

Kształcenie  



Dobra lekcja  

- wdrażanie 

skutecznych 

strategii 

nauczania - 

uczenia się  

 

wdrażanie V. 

strategii: 

Wspomaganie 

uczniów, by stali 

się autorami 

procesu swojego 

uczenia się – 

uczeń jest 

świadomy tego, 

jak najbardziej 

efektywnie się 

uczy i jest 

odpowiedzialny za 

swój proces 

uczenia się. 

Przekazanie wiedzy o 

procesie uczenia się i 

podstawowych 

umiejętnościach 

niezbędnych  w 

procesie uczenia się 

(takich jak, czytanie, 

pamiętanie, notowanie) 

 

 Zapoznanie uczniów na godzinach z wychowawcą i pedagogiem jak 

należy właściwie organizować proces uczenia się, wskazanie 

najlepszego czasu uczenia się, omówienie właściwej organizacji 

miejsca pracy, organizacji i sposobów powtarzania) 

 

 Trening  poprawnego  czytania ze zrozumieniem dla uczniów we 

wszystkich  klasach szkoły podstawowej i proste ćwiczenia w domu we 

współpracy z rodzicami . 

 

 Wizualizacja treści do nauczania – mapa myśli jako najskuteczniejszy 

sposób notowania. 

IX 

 

 

 

 

Cały 

rok 

 

 

XI 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

 

 

Nauczyciele jęz. 

polskiego i 

edukacji 

polonistycznej 

 

Nabycie przez uczniów 

wiedzy o sobie jako 

jednostce uczącej się i 

wykorzystania tej 

wiedzy przez uczniów, 

żeby szybciej się uczyć, 

 Diagnoza zainteresowań uczniów. 

 

 Omówienie wyników diagnoz w klasie i sposobów wykorzystania 

wiedzy w procesach uczenia się. 

 

 

IX 

 

X 

Wszyscy 

wychowawcy 

 

Przekazywanie przez 

nauczycieli wiedzy o 

zadaniu (np. jakie są 

cele zajęć, kryteria 

oceniania, informacji 

zwrotnej – czyli co 

uczeń zrobił dobrze, co 

do poprawy) oraz  o 

sposobie uczenia się 

omawianych treści  

 

 Prowadzenie zajęć przez nauczycieli zgodnie z ustalonym modelem 

lekcji   z uwzględnieniem wszystkich strategii efektywnego nauczania – 

obserwacje zajęć, ewaluacja wewnętrzna  

Cały 

rok 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowanie  

Wspomaganie 

rozwoju ucznia z 

uwzględnieniem 

jego 

indywidualnych 

potrzeb i sytuacji 

 Nabycie przez uczniów 

umiejętności dbania o 

własny rozwój 

 Uświadomienie uczniom, że systematyczne uczęszczanie do szkoły daje 

lepsze osiągnięcia edukacyjne. 

 Systematyczny udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych 

rozwijających, wspomagających i warsztatach. 

 Organizowanie spotkań ze specjalistami. 

 Spotkania z psychologiem w celu nabywania umiejętności społecznych. 

 

Cały 

rok 

 

 

 

Według 

potrzeb 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Psycholog, 

pedagog 

Zajęcia z 

wychowawcą 

 

 

 

Zajęcia, 

pogadanki, 

konsultacje  

Rodzice 

współuczestniczą w 
 Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole. Cały 

rok 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 



procesie edukacyjnym i 

wychowawczym 
 Zapewnienie rodzicom możliwości współpracy i uczestnictwa w życiu 

szkoły: 

- współtworzenie z wychowawcą rocznego planu wychowawczego 

(wycieczki, spotkania klasowe, imprezy i uroczystości, spotkania z 

ciekawymi ludźmi) 

- tworzenie i opiniowanie programu wychowawczo – profilaktycznego, 

- opiniowanie dni wolnych od zajęć, 

- integracja z rodzicami podczas udział w uroczystościach szkolnych, 

spotkań okolicznościowych organizowanych przez wychowawców, 

lekcji otwartych 

 Podejmowanie działań proponowanych przez radę rodziców 

 Organizowanie dla rodziców spotkań ze specjalistami 

 Zapewnienie rodzicom wsparcia psychologa i pedagoga w trudnych 

sytuacjach wychowawczych i rodzinnych. 

 

 przedmiotów, 

pedagog, 

psycholog 

Współpraca z rodzicami i środowiskiem  

Pozytywne 

relacje z 

rodzicami i 

najbliższym 

środowiskiem 

Budowanie 

pozytywnego 

wizerunku szkoły  

 Diagnozowanie oczekiwań  rodziców wobec szkoły w odniesieniu do 

pozytywnej współpracy 

 Organizowanie zajęć  i lekcji otwartych dla rodziców 

 Organizowanie spotkań okolicznościowych z udziałem rodziców, 

dziadków, rodzeństwa  

 Włączanie rodziców w życie szkoły. 

Cały 

rok 

 

Pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

Promocja szkoły w 

środowisku lokalnym 
 Udział w imprezach organizowanych na terenie  miasta. 

 Współpraca z instytucjami. 

 Prowadzenie strony internetowej szkoły. 

 Organizowanie konkursów i uroczystości szkolnych z udziałem 

zaproszonych gości. 

 Udział uczniów w konkursach międzyszkolnych i o szerszym zasięgu. 

 Umieszczanie informacji o ciekawych inicjatywach i wydarzeniach na 

stronie UM 

Cały 

rok 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 Współpraca ze szkołami 

z gminy Legionowo 
 Organizowanie spotkań dla nauczycieli w ramach wymiany 

doświadczeń 

- prezentacje multimedialne, 

- lekcje otwarte  

 Udział uczniów, pocztu sztandarowego i przedstawicieli kadry 

pedagogicznej w uroczystościach organizowanych w innych 

placówkach. 

Cały 

rok 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 



 Zarządzanie, w tym baza (warunki do realizacji procesu nauczania i wychowania)  

Rozwój sposobu 

zarządzania 

szkołą - 

współudział 

nauczycieli  

Dostosowanie systemu 

oceny pracy nauczycieli 

do nowych przepisów 

prawa - opracowanie  

 Zapoznanie nauczycieli z nowymi przepisami prawa dotyczącymi 

oceny pracy nauczyciela – spotkanie rady pedagogicznej 

 

  

VIII 

2019 

Dyrektor,  

nauczyciele 

 

Nowoczesne 

warunki nauki 

wspierające 

proces uczenia się  

Dostosowanie bazy 

szkoły do realizacji 

nowej podstawy 

programowej  

 Kontrola obiektów szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków korzystania z obiektów. 

 

 Zbadanie potrzeb zespołów przedmiotowych i poszczególnych 

nauczycieli w zakresie zapotrzebowania na pomoce naukowe oraz w 

zakresie innych wymagań związanych z bazą szkoły – realizacja 

jednego wymagania z każdego zespołu przedmiotowego  

 

 

IX 

2019 

Dyrektor   

 

 

 Część III.  

Realizacja wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku  

Wnioski 

dotyczące:   

Wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru 

pedagogicznego  

  

Sposób realizacji - działania Termin  Odpowiedzialny  Uwagi  

 Kierunek 

polityki 

oświatowej 

państwa z 

poprzedniego 

roku – 

Rozwijanie 

kompetencji 

cyfrowych 

uczniów i 

nauczycieli. 

W: Przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w zakresie działań 

szkoły związanych z bezpieczeństwem w Internecie – 

odpowiedzialnym wykorzystaniem mediów społecznościowych.   

 

Rodzice uczniów są świadomi internetowych zagrożeń. 

Uczniowie wg rodziców wykorzystują komputer domowy jako 

źródło rozrywki, a także przygotowania się do lekcji oraz źródło 

komunikacji 

W szkole jest poczucie bezpieczeństwa w obszarze agresji 

Zaproponować uczniom skorzystanie z 

ciekawych materiałów edukacyjnych  i ze 

strefy ucznia na platformie cyfrowo 

bezpieczni.pl oraz edukacja.ffds.pl 

 

 

Przeprowadzić zajęcia dotyczące skalkingu 

i odpowiedzialności karnej za uporczywe 

nękanie i ośmieszanie za pomocą Internetu 

 

 

Na spotkaniach z rodzicami poinformować 

o odpowiedzialności karnej za uporczywe 

W ciągu 

roku 

 

 

 

Wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog  

pedagog 

 



Bezpieczne i 

odpowiedzialne 

korzystanie z 

zasobów 

dostępnych w 

sieci. 

elektronicznej i korzystania z mediów społecznościowych 

Uczniowie  twierdzą, że zdarzenia związane z Cyberprzemoc 

pojawiają się sporadycznie.  

Najczęściej  pojawiające się przypadki związane z 

cyberprzemocą to wysyłanie wiadomości przez komunikatory 

które obrażają  lub ośmieszają oraz wykluczają z grup 

społecznych. 

R: Należy podjąć działania dotyczące zmiany zachowań 

uczniów w obszarze korzystania z mediów społecznych  

nękanie kolegów i ośmieszanie za pomocą 

Internetu. 

 

 

Zorganizować spotkania dla uczniów pod 

kątem bezpiecznego korzystania z mediów 

społecznościowych. 

 

Informować rodziców o wszelkich 

programach profilaktycznych poprzez 

dziennik elektroniczny 

 

Zachowanie 

uczniów na 

lekcjach i 

przerwach 

W: Niektórzy uczniowie wykazują niewłaściwe zachowania na 

lekcjach i przerwach 

R: Podejmować w ramach pracy zespołowej wspólne działania 

wychowawcze w celu zminimalizowania niewłaściwych 

zachowań uczniów i ujęcie ich w programie wychowawczo – 

profilaktycznym oraz planie pracy wychowawczej 

 

Zwracać uwagę na wszelkie przejawy 

niewłaściwych zachowań 

 

Zorganizować spotkania dla rodziców  

 

Uwzględnić w zadaniach planowanych w 

ewaluacji wewnętrznej szkoły na rok 

2019/2020 badanie uczniów na temat 

niewłaściwych zachowań, opracować 

narzędzia ewaluacji 

 

Na lekcjach wychowania fizycznego 

uczniowie powinni przebywać pod opieką 

nauczyciela, w tym czasie szatnie powinny 

być zamknięte i niedostępne dla uczniów 

W ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu 

roku 

Nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele w - f 

 

Dysponowanie 

nauczycieli 

czasem na lekcji. 

Zapoznanie 

uczniów z celami 

i kryteriami 

sukcesu  

W: Nauczyciele nie zawsze prawidłowo dysponują czasem na 

lekcji – nie zapoznają uczniów z celami i kryteriami sukcesu 

R: Doskonalić umiejętności nauczycieli w zakresie organizacji 

procesu lekcyjnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

stosowanie elementów oceniania kształtującego 

Zorganizowanie szkolenia wewnętrznego 

na temat oceniania kształtującego. 

 

Przeprowadzić ewaluację wewnętrzną na 

temat stawiania przed uczniami celów i 

formułowania oczekiwań.  

 

Stosowanie przez nauczycieli metod pracy 

zgodnie z potrzebami ucznia, grupy, 

oddziału. 

X 2019 

 

 

W ciągu 

roku 

Nauczyciele 

przedmiotów 
 



Wnioski po 

diagnozach 

edukacyjnych i 

analizie 

egzaminów 

zewnętrznych  

W: Uczniowie klas VIII popełniają błędy rachunkowe oraz mają 

problem z  rozwiązywaniem i analizowaniem zadań tekstowych. 

R: Na matematyce doskonalić umiejętność analizowania i 

rozwiązywania zadań tekstowych,  znajomość wzorów oraz 

poprawność rachunkową. 

 

 

W: Uczniowie mają problemy w redagowaniu  krótkich form 

wypowiedzi pisemnych. 

 

R: Na zajęciach z języka polskiego ćwiczyć umiejętność 

redagowania różnych forma wypowiedzi ukierunkowanej na 

szczegółową realizację polecenia. 

Na wszystkich przedmiotach 

matematyczno - przyrodniczych prowadzić 

ćwiczenia dotyczące analizowania i 

rozwiązywania zadań tekstowych. 

 

W ciągu 

roku 

 

Nauczyciele 

matematyki 
 

Przeprowadzenie na zajęciach lekcyjnych 

ćwiczeń redakcyjnych z wykorzystaniem 

różnych form. 

Udzielanie pisemnej informacji zwrotnej 

przy samodzielnym redagowaniu krótkich 

form wypowiedzi. 

Zastosowanie na zajęciach ćwiczeń 

związanych z samooceną i oceną 

koleżeńską trenowanych form wypowiedzi. 

W ciągu 

roku 

 

Nauczyciele 

języka polskiego 
 

 

 

Część IV  

Harmonogram badań i diagnoz edukacyjnych  

 

Miesiąc Nazwa badania Zakres badania 

– klasy, w 

których będzie 

przeprowadzone 

badanie  

Termin 

badani

a  

Termin 

złożenia 

raportu  

Odpowiedzialny  Uwagi, w tym wykorzystanie badań  

 

 

 

 

wrzesień  

Diagnoza wstępna – matematyka  klasy I , IV IX  do 

wicedyrektora 

do 30 

września 

przewodniczący 

zespołu –                 

p. B. Pokrant 

badanie bez ocen – wyniki do 

wykorzystania przy dostosowaniu planów 

dydaktycznych  

Diagnoza wstępna – język polski  klasy I , IV przewodniczący 

zespołu –  

p. K. Duda, p. D. 

Hepner 

Diagnoza wstępna – język angielski  klasa  IV przewodniczący 

zespołu –  

L. Jurkowska 

 



Diagnoza w zakresie występujących                  

w środowisku szkolnym czynników 

chroniących oraz czynników ryzyka  

wszystkie klasy  psycholog obowiązkowa coroczna diagnoza na podst. 

§ 6. 1 rozp. MEN w sprawie prowadzenia 

działalności wychowawczej i 

profilaktycznej w szkołach – do 

modyfikacji programu wychowawczo – 

profilaktycznego  

Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie 

pomocy naukowych  

wszyscy 

nauczyciele  

wicedyrektor  Ustalenie priorytetów w zakresie remontów 

i zakupów oraz drobnych napraw 

listopad  Diagnoza edukacyjna obejmująca 

umiejętności, z którymi nie poradzili 

sobie uczniowie na egzaminie 

zewnętrznym w ubiegłym roku 

szkolnym.  

Klasy VII, VIII  Egzamin próbny jako sprawdzian 

kompetencji 

 

 

 

 

 

 


