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Zał. nr 2 do protokołu Rady Pedagogicznej ZE nr 8 w Zielonej Górze z dn.  30. 08. 2018 r.   

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W ZIELONEJ GÓRZE 

rok szkolny 2018/2019 

 
 

Zadania Sposób realizacji Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Sposób monitorowania 

Realizacja podstawy 

programowej kształcenia 

ogólnego zmierzająca do wzrostu 

efektów uczenia się i nauczania. 

 

działania zgodne z przyjętym Szkolnym 

zestawem programów nauczania; 

indywidualizacja procesu edukacji w 

odniesieniu do potrzeb uczniów; 

dostosowanie wymagań dla uczniów       

z SPE 

 

 

 

działalność biblioteki szkolnej 

dyrektor szkoły 

nauczyciele 

wychowawcy 

specjaliści 

 

 

 

 

 

bibliotekarze 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

sprawozdania ze stopnia 

realizacji podstawy 

programowej                             

z poszczególnych 

przedmiotów – śródroczne            

i roczne. 

bieżąca diagnoza poziomu 

wiedzy i  umiejętności 

uczniów oraz egzaminy 

zewnętrzne                     

(Egzamin Ósmoklasisty). 

sprawozdanie z działalności 

biblioteki szkolnej. 

Organizacja  opieki 

psychologiczno-pedagogicznej. 

działania zaplanowane w Planie 

profilaktyczno-wychowawczym,             

w tym: zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, wyrównawcze, 

terapeutyczne, logopedyczne,  

działania profilaktyczne, organizacja 

kształcenia włączającego. 

wychowawcy, 

specjaliści, 

prowadzący 

zajęcia 

wyrównawcze             

i korekcyjno-

komp. 

 

 

cały rok 

szkolny 

sprawozdanie z realizacji 

Planu  profilaktyczno-

wychowawczego. 

arkusz monitorowania 

organizacji pomocy psych.-

pedagogicznej (MEN). 
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Rozwijanie samorządności           

i innowacyjności  uczniów. 

działalność: Samorządu 

Uczniowskiego, Szkolnego Koła 

Wolontariatu „Humanitarni”, koła 

dziennikarskiego „Szkolniak”, grupy 

teatralnej „Filofany”, SKS,                    

kół zainteresowań. 

Udział uczniów w konkursach, 

olimpiadach, turniejach. 

 

opiekun SU, 

prowadzący 

zajęcia rozwijające 

zainteresowania          

i zdolności – 

projekty i 

programy 

realizowane               

w r. szk. 

2018/2019. 

 

cały rok 

szkolny 

 

zgodnie z 

harmono-

gramem  

konkursów 

przedmio-

towych  LKO 

sprawozdania końcoworoczne 

z realizowanych w szkole 

projektów i programów. 

Wspomaganie rozwoju uczniów, 

z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 

działalność świetlicy  szkolnej. 

organizacja dożywiania. 

organizacja wypoczynku                   

we współpracy z Parafialnym 

Zespołem Caritas, Stowarzyszeniem  

na rzecz Rozwoju Zawady i Krępy. 

dyrektor szkoły 

nauczyciele 

 

 

 

zgodnie z 

Planem pracy 

świetlicy 

szkolnej  i 

kalendarium 

wycieczek 

szkolnych 

 

sprawozdanie z pracy 

świetlicy szkolnej. 

dokumentacja realizowanych 

form wypoczynku. 

Sprawozdanie pedagoga 

szkolnego. 

Organizacja pracy szkoły            

we współpracy z rodzicami. 

korzystanie Rady Rodziców ze swoich 

kompetencji. 

uczestnictwo rodziców w działaniach 

szkoły (zebrania, pomoc 

pedagogiczno-psychologiczna,  

imprezy okolicznościowe, wycieczki). 

dyrektor szkoły 

 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

 

cały rok 

szkolny 

protokoły spotkań Rady 

Rodziców. 

listy obecności – zebrania 

klasowe. 

imprezy okolicznościowe. 

Edukacja prozdrowotna               

i ekologiczna w ramach              

Szkoły Promującej Zdrowie. 

realizacja programu Szkoły Promującej 

Zdrowie. 

koordynator        

M. Rosolska 

zespół ds. SzPZ 

zgodnie                 

z przyjętym 

Harmono-

gramem SzPZ 

aktualizacja 

www.pspzawada.edu.pl/SzPZ.

wystawy, protokoły                    

z konkursów, imprezy. 
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Przeprowadzenie Egzaminu 

Ósmoklasisty. 

działanie zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 

sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1512). 

dyrektor szkoły 

 

 

 

15-17 czerwca 

2019 

 

protokół z przeprowadzenia 

Egzaminu Ósmoklasisty. 

Współpraca ze środowiskiem 

lokalnym na rzecz wzajemnego 

rozwoju. 

 

działania zorganizowane                         

we współpracy z Radą Rodziców, OSP, 

Caritas, Lubuską Rodziną Katyńską, 

Policją, Nadleśnictwem Przytok, 

Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju 

Zawady i Krępy, WiMB w Zielonej 

Górze, UM Zielona Góra i innymi 

placówkami oświatowymi i kultury. 

 

dyrektor 

zespół ds. promocji 

szkoły 

nauczyciele 

zgodnie z 

Kalendarium 

uroczystości           

i imprez 

szkolnych 

 i środowisko-

wych. 

publikacje przedstawiające 

zorganizowane imprezy 

środowiskowe i podjęte 

działania: 

www.pspzawada.edu.pl, 

„Szkolniak”. 

Ewaluacja wewnętrzna zgodnie  

z wytycznymi MEN i LKO           

oraz rekomendacjami z nadzoru 

pedagogicznego Dyrektora 

szkoły w r. szk. 2017/2018. 

 działania przewidziane w Planie 

nadzoru pedagogicznego. 

 

 

 

 

dyrektor szkoły 

nauczyciele 

 

 

cały rok 

szkolny 

raport z ewaluacji 

wewnętrznej. 

sprawozdanie z nadzoru 

pedagogicznego. 

Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli zgodne z potrzebami 

placówki. 

 

kursy doskonalące i  kwalifikacyjne, 

rady szkoleniowe, 

samokształcenie nauczycieli 

dyrektor szkoły 

nauczyciele 

 

zgodnie z 

Harmono-

gramem form 

doskonalenia 

zawodowego 

oraz 

Harmono-

gramem 

awansu 

dokumentacja potwierdzająca 

udział w formach 

doskonalenia. 

modyfikacja planów pracy           

i programów w oparciu          

o nową wiedzę i umiejętności. 
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zawodowego 

nauczycieli 

 

Rozwijanie kompetencji 

cyfrowych uczniów i nauczycieli. 

wzbogacenie bazy dydaktycznej          

o kolejną tablice interaktywną; 

zastosowanie TIK w nauczaniu i 

uczeniu się. 

nauczyciele 

zgodnie z 

przyjętymi 

programami 

nauczania 

wrzesień 2018 

cały rok 

szkolny 

wzrost częstotliwości 

zastosowania kompetencji 

cyfrowych w praktyce          

przez uczniów i nauczycieli. 

Nadanie Szkole imienia. działania przewidziane                        

w Rozp. MEN z dnia 17 marca 2017 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli. 

 

dyrektor szkoły 

zespół ds. nadania 

szkole patrona 

zgodnie z 

Harmonogra-

mem działań 

zespołu 

sprawozdanie z działalności 

zespołu. 

 

Obchody 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości. 

działania przewidziane                           

w Harmonogramie obchodów... 

zespół ds. 

obchodów 100 

rocznicy 

odzyskania 

niepodległości. 

wrzesień –     

9 listopada 

(Dzień dla 

niepodległej) 

dokumentowane uroczystości 

i wydarzenia zorganizowane 

oraz współtworzone przez 

szkołę . 

 


