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PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28                                                   
W ZIELONEJ GÓRZE 
rok szkolny 2019/2020 

 
 
 

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 
ukierunkowane na 
rozwijanie kreatywności, 
przedsiębiorczości 

działalność: Samorządu 
Uczniowskiego, Szkolnego Koła 

Wolontariatu „Humanitarni”, koła 
dziennikarskiego „Szkolniak”, grupy 

teatralnej „Filofany”, galeria 
„Siódemka”, SKS, 
kół zainteresowań. 

Udział uczniów w konkursach, 
olimpiadach, turniejach. 

Udział uczniów w zajęciach 
rozwijających kreatywność 

opiekun SU, 
prowadzący 

zajęcia 
rozwijające 

zainteresowania 
i zdolności 
– projekty i 
programy 

realizowan
e w r. szk. 
2019/2020 

 

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 i 
Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju 

Zawady i Krępy 

dyrektor 
szkoły 

nauczyciele 

zgodnie z 
Planem pracy 

świetlicy 
szkolnej i 

harmonogra-
mem 

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 oraz 
profilaktyka uzależnień 

realizacja programu  
Szkoły Promującej Zdrowie 

Koordynator  
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 kwiecień 
2020 

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 
Harmonogra
-mem imprez 

szkolnych 

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. 2018/2019 

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 

zawodowego  

dokumentacja potwierdzająca 
udział w formach 

doskonalenia. 

modyfikacja planów pracy 
i programów w oparciu 

o nową wiedzę i umiejętności 
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Rozwijanie kompetencji 
cyfrowych uczniów i nauczycieli 
 
 
 
 

stosowanie różnych form i metod 
aktywizujących uczniów  oraz 
nowych technologii w procesie 

dydaktycznym 

nauczyciele 
zgodnie z 
przyjętymi 

programami 
nauczania 

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 

Rozwijanie kompetencji 
matematycznych uczniów 

udział w konkursach i projektach (np. 
Świat Nauki, Tydzień Kodowania, 

Kangur, Święto matematyki, Światowy 
dzień tabliczki mnożenia) 

nauczyciele 
 kl. I-III, 

matematycy 

zgodnie z 
Harmonogra- 
mem działań 

zespołu 

sprawozdania końcoworoczne  

Wychowanie do wartości 
przez kształtowanie 
postaw obywatelskich i 
patriotycznych 

organizacja wydarzeń: Narodowe 
Czytanie, Kartka z powstania 

warszawskiego, Bieg Niepodległości, 
Bieg Wolności, obchody Narodowego 

Święta Niepodległości 

dyrektor szkoły 
nauczyciele 

zgodnie z 
Harmonogra- 
mem działań 

zespołu 

sprawozdania końcoworoczne  
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Harmonogram imprez szkolnych 

 
Nazwa imprezy Termin realizacji 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020  
2 IX 

Akcje w ramach działalności SKW „Humanitarni” Cały rok szkolny 
 
Udział w akcji Narodowe Czytanie 

 
IX 

Wybory opiekuna Samorządu Szkolnego 
 

IX 

Wybory do Samorządu Szkolnego 
 

 IX 

Rodzinny Rajd Rowerowy 
 

28 IX 

Pola Nadziei IX/X 
 

Udział w akcji „ IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” 30 IX-4 X 
 
 
Uroczystość nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru 

 
 
7 X 

 
Pasowanie na Pierwszaka 
 
 
 

X 

Pasowanie na Czytelnika klas pierwszych X 
„Kartka z Powstania Warszawskiego” X 
Dzień Edukacji Narodowej X 
Tydzień Kodowania 
 

7- 18 X 
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„Śniadanie daje moc” XI 
Wieczór patriotyczny (montaż słowno-muzyczny) 
 

XI 

 
Bieg Niepodległości 
 

 
XI 

Dzień Życzliwości 
 

XI 

Kampania „Hej małolaty-palenie to same straty” XI 
Andrzejki szkolne  

XI 
 

Udział w akcji „ I Ty możesz zostać św. Mikołajem” XII 
Mikołajki szkolne  

XII 
 

Wystawka prac o tematyce bożonarodzeniowej na holu szkoły połączona z konkursem XII 
Kampania „Uzależnieniom mówimy NIE”  

XII 
Jasełka szkolne XII 
Wieczór kolęd XII 
Międzyszkolny konkurs kolęd XII 
Kampania „Stop Przemocy”  

I 

Podsumowanie I semestru (wręczenie dyplomów, nagród) 
Bezpieczne ferie-bezpieczny lód 

 
I 
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Zabawa karnawałowa 
 

I/II 

Konkurs recytatorski -etap szkolny  
II 
 

Dzień Bezpiecznego Internetu 
 

II 

Dzień Matematyki, Dzień Liczby 
 

 III 

Szkolne obchody Dnia Wiosny klasy IV-VIII 
 

 
III 

Dzień Otwarty Szkoły  
III/IV 

Wystawka prac o tematyce wielkanocnej połączona z konkursem szkolnym IV 

Rekolekcje szkolne 
 

III/IV 

Apel „Tradycje wielkanocne” 
 

IV 

Kampania „Kwiecień miesiącem zdrowia” 
 

IV 

 
Bieg Wolności 
 

V 

„W jeden dzień wokół świata” V 

Konkurs międzyprzedszkolny 
 „Przyjaciele Lasu” 

 
 
V 

Setna rocznica urodzin Jana Pawła II V 
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Dzień Dziecka-Dniem Sportu 
 

29 V 

Festyn Szkolno-Rodzinny 
 

29 V 

Rodzinny Rajd Rowerowy VI 
 

Spotkanie pożegnalne kl VIII a VI 
Podsumowanie II semestru (wręczenie dyplomów, nagród) 
Bezpieczne wakacje 
 

 
VI 

Uroczyste pożegnanie klasy VIII a 
 

VI 

Uroczyste pożegnanie klas III 
 

VI 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 
 

26 VI 
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Zał. nr 2 do Planu Pracy Szkoły nr 28 w Zielonej Górze na rok szkolny 2019/2020 
 

 

Harmonogram wycieczek szkolnych 
 

Wyjazd Termin wyjazdu 

Wycieczka do straży pożarnej do Zielonej Góry kl II a i III b IX 

Wyjazd do Zielonej Góry do pizzerii kl VII a IX 

Wycieczka do kręgielni do Zielonej Góry kl VI b IX 

Wycieczka do Parku Trampolin „Skokoloco”do Zielonej Góry kl VI a IX 

Wycieczka do Karczmy Taberskiej w Janowcu na warsztaty „Od ziarenka do 
bochenka”  kl II a i III b 

X 

Wyjazd chętnych uczniów na warsztaty GOSPEL XI 
Wyjazdy do kina do Zielonej Góry uczniów z 
kl I-VIII 

w zależności od 
repertuaru 

Całodniowa wycieczka do Poznania kl I a i III a XII 
Wyjazd do teatru kl I a, II a , III a, III b i VII a W zależności od 

repertuaru 
Wyjazd na przedstawienie teatralne do Kisielina kl IV a, V a i V b W zależności od 

repertuaru 
Wyjazd do Parku Krasnala w Nowej Soli kl II a i III b 
 

V 

Dwudniowa wycieczka kl VI a, VI b i VII a V/VI 
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Całodniowa wycieczka kl V a i V b VI 

Wyjazd kl VIII a 
 

V/VI 

Całodniowa wycieczka kl IV a 
 

V/VI 

Wyjazd do Zielonej Góry do pizzerii kl II a, VII a VI 
Całodniowa wycieczka do Krasiejowa do skansenu dinozaurów  
kl II a, III b 
 

VI 

Całodniowa wycieczka do Janowca  kl I i III a VI 
Wycieczka do Rokitna dzieci komunijnych VI 

 

 


