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I Podstawa prawna. 

II Obszary działań.  

III Kalendarium uroczystości i imprez szkolnych. -  Zał. nr 1 

IV Kalendarium wycieczek szkolnych. - Zał. nr 2 

V Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2017 / 2018.  - Zał. nr 3 

 

I Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 

1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) – w przypadkach określonych w 

Przepisach wprowadzających ustawę Prawo oświatowe, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej – obowiązujące w klasach I, IV i VII, (Dz. U. z 2017 r. poz. 356), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, z późn. zm.) – obowiązujące 

w klasach II, III, V i VI, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie 

dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2017 r. poz. 481),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578) 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 649) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i 

odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1117) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające 
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rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U.z 

2017 r.  poz. 1042), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r.  poz. 1534), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz 

organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

170),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189.), 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze, 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2017/2018; 

 Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018; 

 Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze; 

 Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok 

szkolny 2016/2017, 

 Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze, 

Programy: Szkoły Promującej Zdrowie, Biblioteki Szkolnej, Świetlicy Szkolnej, 

Samorządu Uczniowskiego, 

  Programy zajęć specjalistycznych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 28 w 
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Zielonej Górze, 

 Programy kół zainteresowań i Szkolnego Klubu Wolontariatu „Humanitarni”. 

 

 

 

 

II Obszary działań. 

 

1. Kształcenie. 

 

Priorytet: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.  

Cele szczegółowe 

 Organizacja procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się.  

 Podniesienie jakości edukacji informatycznej, przyrodniczej i matematycznej. 

 Przygotowanie uczniów do dalszych etapów edukacyjnych.  

 Wprowadzanie doradztwa zawodowego. 

 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin 

1.  Indywidualizacja zajęć poprzez dobór 

form i metod pracy. 

wszyscy 

nauczyciele 

wrzesień 

realizacja: rok 

szkolny 2017/18 

2.  Efektywne wykorzystywanie 

poszczególnych etapów lekcji i zajęć 

edukacyjnych. 

wszyscy 

nauczyciele 

 

rok szkolny 

2017/18 

3.  Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych 

uczniów na różnych etapach ich 

rozwoju. 

wszyscy 

nauczyciele 

 

rok szkolny 

2017/18 

4.  Realizacja zaleceń zawartych w 

orzeczeniach i opiniach PPP. 

nauczyciele uczący 

i specjaliści 

rok szkolny 

2017/18 

5.  Kształtowanie umiejętności 

samokształcenia uczniów.  

nauczyciele 

specjaliści 

nauczyciele 

przedmiotu  

i wychowawcy 

rok szkolny 

2017/18 

6.  Organizacja zajęć rozwijających 

kompetencje informatyczne, 

przyrodnicze i matematyczne uczniów.  

M. Barska 

M. Halat 

A. Nowacki 

M. Rosolska 

A. Szakoła 

nauczyciele 

rok szkolny 

2017/2018 
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specjaliści 

7.  Rozwijanie zdolności dzieci w ramach 

zajęć pozalekcyjnych oraz udział  

w konkursach, przeglądach  

i prezentacjach. 

  

 

nauczyciele 

odpowiedzialni 

vide zał. 1, 3 rok szkolny 

2017/18 

8.  Wykorzystanie IT  w ramach zajęć 

dydaktycznych, pozalekcyjnych 

 i opiekuńczych. 

A. Nowacki 

A. Szakoła 

pozostali 

nauczyciele i 

specjaliści 

rok szkolny 

2017/18 

9.  Rozwijanie i upowszechnianie 

czytelnictwa w oparciu o harmonogram 

pracy biblioteki szkolnej,  

w tym  kontynuacja edukacji 

czytelniczej i medialnej  

„Od przedszkolaka do szkolniaka”. 

M. Rosolska 

E. Kaczmarek 

 rok szkolny 

2017/18 

10.  Rozwijanie sprawności fizycznej 

uczniów. Nauka i doskonalenie 

pływania w klasie II oraz inne zajęcia  

o charakterze sportowym. 

Dyrektor 

instruktorzy 

pływania 

nauczyciele 

odpowiedzialni 

vide zał. 3 

rok szkolny 

2017/18 

11.  Kontynuacja ogólnopolskiego programu 

„Szkoła Promująca Zdrowie” we 

współpracy z  Miejskim Przedszkolem  

nr 44 w Zielonej Górze. 

M. Rosolska 

rok szkolny 

2017/18 

12.  Korelacja międzyprzedmiotowa oraz 

współpraca pomiędzy nauczycielami 

wszystkich etapów edukacyjnych. 

wszyscy 

nauczyciele 
rok szkolny 

2017/2018 

13.  Nauka języka angielskiego  

 w godzinach popołudniowych  

(szkoła językowa BIG BEN). 

Dyrektor  

lektorzy szkoły 

językowej 

rok szkolny 

2017/18 

14.  Nauka języka niemieckiego w klasie 

VII. 

A. Krakowiak rok szkolny 

2017/18 

15.  Wprowadzenie elementów doradztwa 

zawodowego 

E. Kaczmarek, 

K. Trojan 

rok szkolny 

2017/18 
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2. Opieka i wychowanie  

 

Priorytet: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.  

Cele szczegółowe: 

 Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 Bezpieczeństwo w internecie.  

 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin 

1.  Przestrzeganie praw i obowiązków 

ucznia, procedur bezpieczeństwa, 

kontraktów klasowych oraz 

szkolnego systemu oceniania  – 

wdrożenie zmian.  

wszyscy nauczyciele 

rok szkolny 

2017/18 

2.  Działalność świetlicy szkolnej. A. Szulc 

wychowawcy świetlicy 

rok szkolny 

2017/18 

3.  Zapewnienie uczniom 

systematycznej i skutecznej 

pomocy specjalistycznej. 

nauczyciele specjaliści 

vide zał. 3 
rok szkolny 

2017/18 

4.  Stworzenie, realizacja i ewaluacja 

klasowych planów 

wychowawczych. 

wychowawcy klas IX – X, 

rok szkolny 

2017/18 

5.  Współpraca  z instytucjami 

wspierającymi bezpieczeństwo 

ucznia. 

Dyrektor 

pedagog 

psycholog 

nauczyciele wychowawcy 

rok szkolny 

2017/18 

6.  Dostosowanie Regulaminu 

dyżurów nauczycieli do nowych 

potrzeb placówki. 

M. Barska 

M. Wojciechowska IX -  X 2017 

7.  Wspieranie rodziców w działaniach 

opiekuńczo-wychowawczych  

m. in. poprzez współpracę  

z MOPS, PP-P, Komisją 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i innymi 

instytucjami rządowymi 

 i pozarządowymi. 

psycholog 

pedagog 

wychowawcy klas 

 rok szkolny 

2017/18 

8.  Koordynowanie dożywiania dzieci. Dyrektor rok szkolny 

2017/18 
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9.  Kontynuacja działalności 

Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Humanitarni. 

K. Konsur. K. Trojan 
rok szkolny 

2017/18 

10.  Rozwijanie samorządności 

uczniowskiej zgonie z Planem 

pracy SU. 

A. Szakoła 

opiekun SU 

vide zał. 1, 3 

 

rok szkolny 

2017/ 18 

11.  Edukacja ekologiczna w ramach 

kampanii Moje miasto bez 

elektrośmieci i Przyjaciele lasu. 

M. Halat 

M. Rosolska 

vide zał. 1,2, 3 

XI, IV 2018 

zajęcia 

grupowe- rok 

szkolny 2017/18 

12.  Realizacja Projektu Owoce w 

szkole oraz Szklanka Mleka. 

Dyrektor 

 

IX 

rok szkolny 

2017/18 

13.  Kultywowanie tradycji szkolnych- 

zgodnie z kalendarzem imprez 

szkolnych. 

według 

Kalendarium imprez 

i uroczystości szkolnych 

rok szkolny 

2017/2018 

vide zał. 1 

14.  Turystyka krajoznawcza  

z udziałem uczniów. 

według 

Kalendarium wycieczek 

szkolnych 

rok szkolny 

2017/18 

vide zał. 1 

15.  Realizacja projektu promującego 

bezpieczne zachowanie w 

Internecie. 

pedagog 

psycholog 

IX – XII 

2017 

vide zał. 3 

 

 

 

 

3. Organizacja i zarządzanie 

 

Priorytet: Dostosowanie zasobów Szkoły do realizacji nowej podstawy programowej. 

Cele szczegółowe: 

 Rozwijanie kompetencji nauczycieli do nauczania nowej podstawy programowej. 

 Modernizacja pomieszczeń szkolnych oraz terenu wokół szkoły. 

 Ewaluacja problemowa ukierunkowana na organizację pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
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Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin 

1.  Stworzenie dokumentacji regulującej 

pracę szkoły zgodnej ze 

znowelizowanymi przepisami prawa 

oświatowego.  

 

Dyrektor 

nauczyciele 

odpowiedzialni 

wrzesień – 

październik  

2017 r. 

2.  Dostosowanie bazy szkoły do wymagań 

ośmioklasowej szkoły podstawowej. 

Dyrektor IX 2017  

rok szkolny 

2017/18 

3.  Dokształcanie nauczycieli w różnych 

formach zgodnie z potrzebami 

placówki. 

wszyscy 

nauczyciele 

rok szkolny 

2017/18 

zgodnie  

z 

Harmonogramem 

form doskonalenia 

zawodowego 

4.  Opracowanie i wdrożenie ewaluacji 

problemowej zgodnie z wytycznymi 

MEN i Kuratorium Oświaty. 

dyrektor 

zespół ds. 

ewaluacji 

wrzesień 2017 – 

maj 2018 

5.  Wykorzystywanie IT w 

systematycznym prowadzeniu 

dokumentacji nauczyciela 

 

A. Nowacki 

A. Szakoła 

wszyscy 

nauczyciele 

rok szkolny 

2017/18 

6.  Wdrożenie projektu „Zdrowa woda 

 w zielonogórskich szkołach” 

Dyrektor wrzesień 2018 

rok szkolny 

2017/18 

7.  Pozyskiwanie sojuszników 

wspierających działalność szkoły. 

Dyrektor 

wszyscy 

nauczyciele 

rok szkolny 

2017/18 

8.  Kontynuacja działań sportowych 

„Orlik”. 

Dyrektor 

animatorzy 

rok szkolny 

2017/18 
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4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja placówki. 

 

Priorytet: Wzmacnianie relacji Szkoły z rodzicami. 

Cele szczegółowe: 

 Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka. 

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 Dbanie o pozytywny wizerunek placówki. 

 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin 

1. Realizacja Programu Edukacji 

Czytelniczej we współpracy z Biblioteką 

Publiczną w Zielonej Górze-Zawadzie. 

E. Kaczmarek 

M. Rosolska 

nauczyciele 

wychowawcy 

zgodnie z: 

Kalendarium 

uroczystości i 

imprez 

szkolnych,  

zestawem: 

Projekty  

i programy 

realizowane  

w roku 

szkolnym  

2017 / 2018. 

vide zał. 1, 3 

2. Uroczystości patriotyczne i imprezy 

kulturalne zorganizowane we współpracy  

z Lubuską Rodziną Katyńską, Związkiem 

Sybiraków, Stowarzyszeniem na Rzecz 

Rozwoju Zawady i Krępy, Radą Sołecką, 

WiMBP w Zielonej Górze, Urzędem 

Miasta Zielona Góra, innymi placówkami 

oświatowymi . 

nauczyciele zgodnie 

z: Kalendarium 

uroczystości i imprez 

szkolnych,  

zestawem: Projekty  

i programy 

realizowane  

w roku szkolnym 

2017 / 2018. 

 

rok szkolny 

2017/18 

 

3. Edukacja przyrodnicza organizowana  

we  współpracy z Nadleśnictwem Przytok 

(Rajd Rowerowy; zajęcia edukacyjne, 

projekt Przyjaciele Lasu) 

M. Halat 

M. Rosolska 

zgodnie z: 

Kalendarium 

uroczystości i imprez 

szkolnych,  

zestawem: Projekty  

i programy 

realizowane  

czerwiec 2018 

rok szkolny 

2017 /18 
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w roku szkolnym 

2017 / 2018. 

 

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania 

zorganizowane we współpracy z 

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 

Zawady i Krępy (Akademia Talentów, 

Szkoła Moczykija). 

A. Nowacki 

A. Szakoła 

 

wrzesień – 

maj 

kwiecień 

padyierik 

rok szkolny 

2017/18 

5. Współpraca z Państwową Inspekcją 

Sanitarną  („SANEPIDEM”).  

M. Rosolska (zgodnie z 

kalendarium 

działań  Szkoły 

Promującej 

Zdrowie) 

6.  Współpraca z rodzicami w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki: 

zebrania, konsultacje, spotkania z Radą 

Rodziców, Festyn Rodzinny, Dzień 

Dziecka, Rajd Rowerowy, Dzień Otwarty  

i inne imprezy środowiskowe. 

wszyscy nauczyciele 

zgodnie z: 

Kalendarium 

uroczystości i imprez 

szkolnych,  

zestawem: Projekty  

i programy 

realizowane  

w roku szkolnym 

2017 / 2018. 

 

rok szkolny 

2017/2018 

vide zał. 1, 3 

7. Podwieczorki na Szkolnej 24 - warsztaty  

i spotkania tematyczne. 

Dyrektor 

E. Kaczmarek 

rok szkolny 

2017/2018 

8. Współpraca z PTTK. E. Kaczmarek 

wychowawcy klas 

zgodnie z 

Kalendarium 

wycieczek 

szkolnych 

9. Organizacja wypoczynku wakacyjnego  

dla uczniów we współpracy z Parafialnym 

Zespołem Caritas i Stowarzyszeniem 

 na rzecz Rozwoju Zawady i Krępy. 

Dyrektor  

czerwiec – 

lipiec 2018 r.  
Wychowawcy klas i 

świetlicy szkolnej 
rok szkolny 2016/17 

      10. 

 

Współpraca z lokalnymi instytucjami 

kulturalnymi. 

wychowawcy klas 

i świetlicy szkolnej 

rok szkolny 

2017/2018 
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V Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2017 / 2018.  - Zał. nr 3 

 

Lp. Typ prowadzonych zajęć Realizacja  

 

1. Edukacja przez szachy A. Szulc 

2. „Klub Moczykija” A. Nowacki 

A. Szakoła 

3. Koło dziennikarskie M. Wojciechowska 

4. Koło fotograficzno-filmowe A. Nowacki 

A. Szakoła 

5. „Łamacze szyfrów” – zajęcia edukacyjno-

integracyjne 

K. Trojan 

6. „Nie daj się złapać w sieć” – projekt 

psychologiczno-pedagogiczny dla klas III. 

M. Konaszewska 

A. Puchalska 

7. Programy zajęć: psychologicznych, 

pedagogicznych, logopedycznych. 

M. Konaszewska 

A. Puchalska 

J. Zrobczyńska 

8. „Przyjaciele lasu” – projekt przyrodniczy. M. Halat 

M. Rosolska 

9. Szkolne Koło Przyjaciół Historii E. Kaczmarek 

10. Szkolny Klub Wolontariusza 

„Humanitarni” 

K. Konsur 

11. „Świat nauki” – projekt dla klas IV – VII 

realizowany we współpracy z Centrum 

Nauki Keplera 

M. Barska 

M. Rosolska 

12. Warsztaty o charakterze edukacyjno-

rozwojowym dla klas IV – VII we 

współpracy z PPP. 

M. Konaszewska 

A. Puchalska 

13. Zajęcia informatyczne A. Nowacki 
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14. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne A. Puchalska 

A. Szulc 

E. Szczurowska 

15. Zajęcia sportowe: 

SKS – dziewczęta 

Zajęcia tenisa stołowego z projektu 

Ministerstwa Sportu i Szkolnego Związku 

Sportowego - Szkolny Klub Sportowy 

Zajęcia pozalekcyjne – piłka nożna – we 

współpracy Z MOSiR Zielona Góra  

 

E. Kaczmarek 

J. Marciniak 

 

J. Marciniak 

16. Zajęcia taneczne W. Łuczak 

17. Zajęcia teatralne K. Konsur 

K. Trojan 

18. Zajęcia wokalne K. Konsur 

K. Trojan 

19. Zajęcia wyrównawcze dla klas I P. Fabisiak 

M. Halat 

20. Zajęcia wyrównawcze dla klasy II J. Guziewicz 

21. Zajęcia wyrównawcze dla klas III W. Grzezółka 

E. Szczurowska 

 

 

 

 

 


