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ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28  im. „LUBUSKICH RODZIN KATYŃSKICH”                      

W ZIELONEJ GÓRZE 

 

 
  

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Zał. nr 1a do Uchwały nr 4/2020/2021 protokołu  Rady Pedagogicznej                                                                                                      
Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze z dn. 10.09.2020. 

 

2 

 

 

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W ZIELONEJ GÓRZE                                                                                         

IM. „LUBUSKICH RODZIN KATYŃSKICH”  

PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE 

ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

Zadania Sposób realizacji Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Sposób monitorowania 

Zapewnienie wysokiej jakości 

kształcenia.  

 

 

 

Działania zgodne z przyjętym 

Szkolnym zestawem programów 

nauczania. 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualizacja procesu edukacji     

w odniesieniu do potrzeb uczniów: 

dostosowanie wymagań dla uczniów       

z SPE. 

 

 

Bezpieczne i efektywne wykorzystanie 

w procesach edukacyjnych narzędzi i 

zasobów cyfrowych oraz metod 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

specjaliści 

 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

specjaliści 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

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 Pedagoga 

Szkolnego 

 

 

Bieżący monitoring 

aktywności 

nauczycieli/uczniów na 

platformach edukacyjnych 

oraz stopnia efektywności 
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kształcenia na odległość. 

 

 

 

Działalność biblioteki szkolnej. 

 

 

 

bibliotekarze 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

wykorzystywanych narzędzi 

charakterystycznych dla 

nauczania zdalnego.  

 

Sprawozdanie z działalności 

biblioteki szkolnej. 

 

Organizacja  opieki 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Działania zaplanowane w Planie 

profilaktyczno-wychowawczym,             

w tym: zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, wyrównawcze, 

rewalidacyjne, logopedyczne,  

działania profilaktyczne, organizacja 

kształcenia włączającego. 

 

Udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w formie 

zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia. 

wychowawcy, 

specjaliści, 

prowadzący 

zajęcia 

wyrównawcze, 

rewalidacyjne i 

korekcyjno-komp. 

 

nauczyciele 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

Sprawozdanie z realizacji 

Planu  profilaktyczno-

wychowawczego. 

 

 

 

 

Sprawozdania z 

indywidualizacji nauczania 

 

Bezpieczne funkcjonowanie 

placówki w warunkach 

pandemii.  

Wdrożenie Procedury funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej nr 28 im. 

„Lubuskich Rodzin Katyńskich” przy 

Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej 

Górze 

 

 

 

 

 

 

wszyscy 

pracownicy 

placówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazany 

przez ministra 

właściwego 

do spraw 

zdrowia, 

Głównego 

Inspektora 

Sanitarnego 

oraz ministra 

właściwego 

do spraw 

oświaty i 

Bieżący monitoring (Dyrektor 

Szkoły) 
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Zgodność z przepisami prawa 

funkcjonowania monitoringu 

wizyjnego w Szkole. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

wychowania. 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

Bieżący monitoring (Dyrektor 

Szkoły) 

 

 

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. 

2020/2021. 

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. 

 

Dyrektor szkoły 

nauczyciele 

 

 

 

zgodnie z 

Planem pracy 

świetlicy 

szkolnej   

 

Sprawozdanie z pracy 

świetlicy szkolnej. 

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). 

 

Dyrektor szkoły 

 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

Protokoły spotkań Rady 

Rodziców. 

Listy obecności – zebrania 

klasowe. 
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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 

 

Przeprowadzenie Egzaminu 

Ósmoklasisty. 

Działania zgodne z wytycznymi MEN 

zawartymi w 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) z późn. zmianami 

Dyrektor szkoły 

 

 

Termin 

wskazany 

przez CKE 

 

Protokół z przeprowadzenia 

Egzaminu Ósmoklasisty. 

Współpraca ze środowiskiem 

lokalnym na rzecz wzajemnego 

rozwoju. 

 

W zależności od sytuacji 

epidemiologicznej: 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. 2020/2021. 

 

 

 

 Działania przewidziane                      

w Planie nadzoru pedagogicznego. 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły 

zespól ds ewaluacji 

 

 

cały rok 

szkolny 

Raport z ewaluacji 

wewnętrznej. 

Sprawozdanie z nadzoru 

pedagogicznego. 
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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 

nauczycieli 

Dokumentacja potwierdzająca 

udział w formach 

doskonalenia. 

Modyfikacja planów pracy           

i programów w oparciu          

o nową wiedzę i umiejętności. 

Wychowanie do wartości, 

kształtowanie postaw i 

respektowanie norm 

społecznych. 

Działania przewidziane                           

w Planie profilaktyczno-

wychowawczym, Kalendarium imprez i 

uroczystości szkolnych 

Działalność SKW Humaintarni, SzPZ 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

specjaliści 

cały rok 

szkolny 

zgodnie z 

przyjętym 

harmonogram

em 

Sprawozdanie z realizacji 

Planu  profilaktyczno-

wychowawczego, Planu 

działań SzPZ,  

SKW Humanitarni 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


