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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2021 /2022: 

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-

profilaktycznego.  

 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.  

 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania 

polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie 

w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.  

 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.  

 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za 

środowisko naturalne.  
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Główne kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2021/22 

 
Kluczowe cele w pracy dyrekcji szkoły i nauczycieli w roku szkolnym 2021/22 zostały wskazane przede 

wszystkim na podstawie kierunków polityki oświatowej MEiN, wyników i wniosków z nadzoru 

pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego i statutowych zadań szkoły określonych w przepisach prawa 

oświatowego. 

 

Główne cele w roku szkolnym 2021/22 to: 

 

A. Realizacja podjętych w roku poprzednim działań ukierunkowanych na zniwelowanie negatywnych 

skutków pracy zdalnej we wszystkich aspektach pracy szkoły: wychowawczym, dydaktycznym, 

opiekuńczym. 

 

B. Wdrożenie Programu Edukacji Ekologicznej oraz powołanie Koordynatora ds. Ekologii. Rozwijanie 

postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

   

C. Zdiagnozowanie czynników chroniących i czynników ryzyka, opracowanie wyników w formie 

Diagnozy oraz uwzględnienie wniosków w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.  

 

D. Upowszechnianie w procesach edukacyjnych i komunikacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość.  

 

E. Kształtowanie postaw obywatelskich i wychowanie do wartości, takich jak: 

 prawda, dobro; 

 szlachetność, zaangażowanie społeczne; 

 dbałość o zdrowie; 

 poszanowanie godności człowieka i jego praw;  

 poczucie więzi i przynależności do własnego narodu,  

 miłość do ojczyzny, postawa patriotyczna;  

 postawa otwartości wobec innych;  

 dążenie do prawdy, sprawiedliwości, dobroci, prawości;  

 

F. Dostosowanie organizacji codziennej pracy szkoły do wymogów higieny i bezpieczeństwa oraz 

przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym. 

 

G. Kontynuowanie i wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia procesów 

edukacyjnych 

 

H. Systematyczne włączanie rodziców w organizację pracy szkoły, proces edukacyjny własnych dzieci. 

Wsparcie rodziców poprzez np. ich pedagogizację. 
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I. Dostosowywanie procesu edukacyjnego i procesów wspomagania rozwoju i edukacji do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości, w oparciu o wyniki obserwacji 

ucznia, diagnozy środowiskowej, analizy efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i systematycznie prowadzonych przez nauczycieli badań edukacyjnych. 

 

J. Stałe podnoszenie jakości edukacji szkoły. 

 

K. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom, w tym: 

 

a)  zapoznanie wszystkich uczniów i nauczycieli z nowymi wytycznymi w zakresie 

bezpieczeństwa i organizacji zajęć, 

 

b)  kontynuowanie współpracy z Powiatową Stacją Sanitarna-Epidemiologiczną w N. Sączu, 

 

c) zwiększenie zakresu monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa szkoły, 

 

d)  pogłębianie umiejętności nauczycieli w zakresie organizacji wycieczek szkolnych i 

krajoznawstwa, 

 

e) kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku 

cyfrowym, roztropnego korzystania z nowoczesnych technologii i zasobów cyfrowych. 

 

f) zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz 

bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole, przeciwdziałanie krzywdzeniu 

dzieci zarówno w świecie realnym, jak i w Internecie, 

 

g) przeciwdziałanie używaniu alkoholu, nikotyny, substancji psychoaktywnych przez uczniów. 

 

L. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, zgodnie ze zdiagnozowanymi  

potrzebami oraz wytycznymi Kuratorium Oświaty w Krakowie w formie szkoleń zewnętrznych, e-

szkoleń i WDN-u.  
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               I     Zadania w zakresie pracy dydaktycznej 

 

 

Zadanie 

 

Formy realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

Termin realizacji 

1.Opracowanie 

planów 

dydaktycznych. 
 

1.Aktualizacja i opracowanie 

planów pracy dydaktycznej z 

uwzględnieniem: 

- podstawy programowej, 

-przyjętej siatki godzin, 

-efektów kształcenia. 

2.Bieżące monitorowanie 

wdrażania nowej podstawy 

programowej kształcenia 

ogólnego.  

 

 

 

nauczyciele uczący 

 

 

 

dyrektor  szkoły  

 

 

wrzesień 2021 r.  

 

 

 

cały rok  

2.Podnoszenie 

wyników nauczania. 

1.Przeprowadzenie:  

-diagnozy w  oddziale 

przedszkolnym /”na wejście” i 

gotowości szkolnej/, 

- diagnozy  logopedycznej, 

- diagnozy pomocy psycholog. –

pedagogicznej,  

- diagnozy  kompetencji 

uczniów rozpoczynających 

naukę w klasie I szkoły 

podstawowej, 

- diagnozy  uczniów kończących  

I etap edukacyjny, 

 

- diagnozy „na wejście” uczniów 

klas IV i VIII z: języka 

polskiego, matematyki i języka 

angielskiego 

 

A.Florian 

R.Szczurek 

 

S. Majewska, 

wychowawcy 

pedagog szkolny,  

 

A.Wnęk 

J.Pytel 

 

 

M.Leszko 

E.Miechur 

 

E. Kalicińska, M. Godek, 

M. Potoczek, C. Łanik,  

R. Grońska, M. Górska, 

M. Żuchowicz, T. Ligas, 

M. Fąfrowicz, M. Bober 

 

 

wrzesień 2021 r.  

 

 

wrzesień 2021 r. 

 

wrzesień 2021 r.  

 

 

wrzesień 2021 r. 

 

czerwiec 2022 r.  

 

 

 

wrzesień 2021 r.  

 

 

 

2. Dokonanie analizy wyników 

diagnoz i wykorzystanie 

wniosków w planowaniu  pracy. 

 

 nauczyciele uczący  

 

 

do końca września 

2021 r.  

 

 

3. Przeprowadzenie  

ogólnoszkolnych  próbnych 

egzaminów  w klasach VIII  

 

nauczyciele języka 

polskiego, angielskiego i 

matematyki 

 

raz na miesiąc 

4. Opracowanie  analizy 

wyników  egzaminów  

zewnętrznych i wewnętrznych-

próbnych oraz wykorzystanie  

M. Jasiurkowska, 

C. Łanik, T. Ligas,  M. 

Żuchowicz, M. Bober,  

nauczyciele uczący 

po 

przeprowadzonych  

egzaminach 
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wniosków do dalszej pracy  

dydaktycznej.  

  

5.  Zorganizowanie  egzaminów 

zewnętrznych   zgodnie z 

procedurami CKE. 

dyrektor szkoły,  

nauczyciele uczący 

 

według kalendarza 

CKE – maj 2022 r.  

 

6.  Systematyczne ocenianie 

osiągnięć  uczniów  oraz 

udzielanie informacji zwrotnej 

uczniom i rodzicom.  

wszyscy uczący 

 

cały rok 

 

 7. Podejmowanie działań 

rozwijających samodzielność, 

kreatywność i innowacyjność 

uczniów.  

8. Kształtowanie właściwych 

postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i 

dbałości o zdrowie, 

uwrażliwianie na prawdę i 

dobro. 

9. Budowanie wśród uczniów  

poczucia własnej tożsamości, 

budzenie świadomości 

narodowej poprzez m.in. 

prowadzenie zajęć 

umożliwiających poznanie 

historii rodzinnej miejscowości i 

państwa polskiego.  

wszyscy uczący 

 

 

 

 

wszyscy uczący  

 

 

 

 

 

 

wszyscy uczący  

cały rok 

 

 

 

 

cały rok   

 

 

 

 

 

 

cały rok  

10.  Dostosowywanie form i 

metod pracy na zajęciach z 

uwzględnieniem specyfiki i 

możliwości zespołu 

uczniowskiego (stopniowanie 

trudności) – preferowanie 

nowoczesnych i aktywizujących 

sposobów nauczania, 

gwarantujących osiągnięcie 

przez uczniów stawianych 

wymagań programowych.  

 

wszyscy uczący cały rok 

 

11. Wykorzystywanie na 

zajęciach  dostępnych pomocy 

dydaktycznych oraz materiałów 

przygotowywanych we własnym 

zakresie.  

12. Bezpieczne i roztropne 

korzystanie  z narzędzi i 

zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia bazujących na 

technologiach informacyjno-

komunikacyjnych, w tym metod 

wszyscy uczący 

 

 

wszyscy uczący  

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok  
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kształcenia na odległość.   

13.Udział w kolejnej edycji 

programu „Aktywna tablica”. 

14. Powtórzenie, utrwalenie i 

usystematyzowanie zagadnień 

ze zdalnego nauczania. 

15. Pomoc uczniom w 

uzupełnieniu wiedzy – 

dodatkowe zajęcia 

wspomagające – program 

MEiN.  

 

16. Kontynuacja  projektu 

gminnego „Szkoła na 6”. 

 

17. Systematyczna ewaluacja 

procesu dydaktycznego, 

dokonywanie niezbędnych 

modyfikacji w celu uzyskania 

maksymalnej efektywności i 

podniesienia poziomu  jakości 

pracy szkoły.   

 

C. Świebocka, N. Kyrcz 

wszyscy uczący 

wszyscy uczący 

 

nauczyciele  

 

 

 

 

nauczyciele biorący 

udział w projekcie 

 

wszyscy uczący 

 

cały rok  

wrzesień i 

okazjonalnie przy 

innych lekcjach 

powtórzeniowych 

wrzesień – grudzień  

 

 

 

 

od 01 X 2021 r. 

 

cały rok 

3.Wspomaganie 

uczniów 

o specyficznych 

potrzebach 

edukacyjnych. 

 

1.Praca z uczniami  o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych:  

 

pedagog,  

wychowawcy  

 

 

cały rok 

 

 

a) określenie form pracy z 

uczniami  o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych,  

wszyscy nauczyciele,  

pedagog  

 

cały rok 

 

b) indywidualizowanie pracy 

na lekcji z uwzględnieniem 

możliwości i potrzeb 

edukacyjnych uczniów,  

wszyscy nauczyciele 

 

 

cały rok  

 

 

c) praca z uczniem słabym  na 

zajęciach wyrównawczych, 

zajęciach dodatkowych  

(w tym  pomoc 

psychologiczno – 

pedagogiczna oraz  

koleżeńska) i w ramach 

projektu „Szkoła na 6”, 

d) współpraca z rodzicami w 

wychowawcy,  

nauczyciele, 

pedagog  

 

pedagog, nauczyciele 

przypisani do projektu 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok  
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zakresie pracy z uczniem o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, 

wychowawcy cały rok 

e) ścisła współpraca z 

Powiatową Poradnią 

Psychologiczno –

Pedagogiczną – filia Stary 

Sącz – wnikliwe 

analizowanie opinii oraz 

realizacja ich zaleceń, 

bieżąca ocena skuteczności 

podejmowanych działań.  

pedagog,  

wychowawcy,  

nauczyciele uczący 

 

 

cały rok  

 

2.Pomoc przy odrabianiu zadań 

domowych w świetlicy szkolnej. 

wychowawcy świetlicy 

 

cały rok  

 

 

4. Odkrywanie   i 

rozwijanie 

zainteresowań  i 

uzdolnień uczniów. 

 

1.Wspieranie uczniów 

zdolnych: 
a) organizacja zajęć 

pozalekcyjnych, kół 

przedmiotowych i kół 

zainteresowań 

zgodnie z potrzebami 

uczniów i 

oczekiwaniami 

rodziców, udział w 

projekcie „Szkoła na 

6” 

 

 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

bibliotekarz 

 

 

 

 

 

według 

harmonogramu 

zajęć, w 

zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 

b) organizowanie 

konkursów 

przedmiotowych i  

artystycznych oraz 

dokonywanie analizy 

osiągnięć uczniów, 

nauczyciele przedmiotów  

 

 

zgodnie z 

harmonogramem, 

cały rok  w 

zależności od 

aktualnej sytuacji 

epidemicznej 

 c) przygotowywanie 

uczniów do udziału w 

konkursach 

organizowanych przez 

Małopolskiego Kuratora 

Oświaty, 

wszyscy nauczyciele, 

dyrektor szkoły  

 

 

cały rok 

 

 

 

d) mobilizowanie uczniów 

do udziału w 

konkursach i zawodach 

sportowych oraz 

przeglądach twórczości 

artystycznej.  

nauczyciele uczący, 

wychowawcy  

 

 

 

cały rok 

w zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 
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2.Realizacja  zadań 

zainicjowanych przez uczniów 

w ramach  działalności SU –  

wzmocnienie samorządności 

uczniowskiej. 

 

3.Tworzenie warunków 

sprzyjających innowacyjności 

uczniów. Wspomaganie rozwoju 

osobowego uczniów,  zgodnie z 

kanonem edukacji klasycznej. 

 

opiekunowie SU  

I-III - W. Gałysa 

IV-VIII - G. Grońska 

 

 

wszyscy uczący 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

4.Organizowanie wycieczek 

edukacyjnych i zajęć w terenie. 

Udział w programie MEiN 

„Poznaj Polskę”. 

nauczyciele, 

wychowawcy, opiekun 

SKKT, LOP 

cały rok w 

zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 

5. Rozwijanie 

kompetencji  

czytelniczych oraz  

upowszechnianie 

czytelnictwa  wśród 

uczniów. 

1.Organizacja konkursów 

czytelniczych, recytatorskich, 

literackich, konkursów 

promujących książki. 

nauczyciele , bibliotekarz,  

 

cały rok 

w zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 

 

2.Głośne czytanie fragmentów  

lektur, książek,  tekstów podczas 

obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz na zajęciach 

świetlicowych, bibliotecznych. 

nauczyciele poloniści,  

bibliotekarz 

opiekunowie świetlicy 

nauczyciele kl. I - III 

cały rok 

 

 

 

3.Rozbudzanie zainteresowania 

czytelnictwem poprzez 

inicjowanie różnorodnych akcji. 

wychowawcy,  

bibliotekarz 

 

cały rok 

 

4.Przeprowadzenie konkursu 

czytelniczego dla uczniów klas 

1-3 szkoły podstawowej. 

nauczyciele uczący wg harmonogramu 

5. Organizowanie spotkań z 

lokalnymi artystami,  autorami 

książek – współpraca z 

Biblioteką Publiczną.  

nauczyciele 

bibliotekarz 

cały rok  

wg harmonogramu, 

w zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 

6.Promowanie czytelnictwa na 

godzinach wychowawczych – 

prezentowanie  wartościowych 

książek spoza kanonu lektur 

szkolnych.  

7. Rozwijanie czytelnictwa 

literatury popularno – naukowej 

Wychowawcy 

bibliotekarz  

 

 

cały rok 
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w ramach lektur dodatkowych z 

wszystkich  przedmiotów.  

8.  Uzupełnianie księgozbioru 

bibliotecznego ze szczególnym 

uwzględnieniem kanonu lektur 

oraz literatury konkursowej.  

bibliotekarz,  

nauczyciele uczący  

 

bibliotekarz                           

cały rok   

 

 

cały rok  

6. Rozwijanie 

kompetencji 

informatycznych 

dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wzmocnienie 

edukacji ekologicznej 

1. Sukcesywne wprowadzanie 
elementów programowania w 
edukacji wczesnoszkolnej.  
Realizacja projektu „Uczymy 
Dzieci Programowania”(kl. II a) 
 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

W. Gałysa 

 

 

 

wszyscy nauczyciele  

 

 

 

 

 

E. Kalicińska 

 

wychowawcy  

 

C. Świebocka oraz inni 

nauczyciele 

zarejestrowani w 

projekcie 

cały rok 

 

cały rok 

2.Propagowanie akcji 

„Bezpieczeństwo w Internecie” 

– wdrażanie do roztropnego, 

odpowiedzialnego korzystania z 

zasobów dostępnych w sieci. 

-  obchody Dnia Bezpiecznego 

Internetu – organizacja  

pogadanek, okolicznościowej 

dekoracji, prezentacji.  

cały rok 

 

 

 

05.02. 2022 r.  

3. Realizacja projektów 

eTwinning z wykorzystaniem 

nowoczesnych narzędzi TIK. 

cały rok 

 

4. Udział w szkolnych i 

pozaszkolnych konkursach 

informatycznych. 

nauczyciele uczący zgodnie z 

harmonogramem, 

cały rok 

 

1.Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za 

środowisko naturalne poprzez: 

- udział w akcjach, np. 

„Sprzątanie Świata”,  zbieranie 

zakrętek, makulatury, 

segregowanie śmieci;  

- organizowanie konkursów;  

- eksponowanie treści 

ekologicznych na gazetkach 

klasowych i szkolnych 

- udział w projektach eTwinning 

2. Działalność LOP,  „Dzieci 

Lasu”, SKKT-PTTK.  

nauczyciele, 

wychowawcy,  

 

koordynator ds. edukacji 

ekologicznej– D. 

Wyrostek 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Wyrostek, N. Kyrcz,  

A. Glapińska, J. Wnęk 

cały rok w 

zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 

 

 

 

 

 

Zgodnie z 

harmonogramem, 

cały rok 

 

 

cały rok w 

zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 
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II  Zadania w zakresie pracy wychowawczo – opiekuńczej 

 
 

Zadanie 

 

Formy realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

Termin realizacji 

1.Zapewnienie 

uczniom 

bezpieczeństwa.  
 

1.Budowanie przyjaznego klimatu w 

szkole, sprzyjającego harmonijnemu 

rozwojowi dzieci i uczniów.  

Zapewnienie wszystkim uczniom 
poczucia bezpieczeństwa, 
akceptacji, poszanowania ich 
godności i praw. 

 
2.Zagwarantowanie  potrzebującym 

uczniom wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego w sytuacji kryzysowej, 

wywołanej pandemią COVID-19. 
 

wszyscy pracownicy 

szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog, nauczyciele 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

3. Konsekwentne egzekwowanie 

postanowień WZO w zakresie 

frekwencji uczniów.  Systematyczna 

kontrola frekwencji uczniów na 

zajęciach. 

 

wychowawcy 

 

 

 

cały rok 

 

 

4. Aktywne i odpowiedzialne pełnienie 

dyżurów przez nauczycieli w 

przydzielonych im rejonach. 

 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

5. Udział w akcjach promujących 

bezpieczeństwo uczniów. 

wychowawcy, 

odpowiedzialni 

nauczyciele 

cały rok 

 

6. Przeprowadzenie cyklu spotkań i 

rozmów na temat różnych zagrożeń w 

kontaktach z innymi – w tym 

przeprowadzenie spotkań z 

przedstawicielami Komendy Policji 

pedagog, 

opiekun SU, 

wychowawcy, 

 

 

cały rok w 

zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 
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7.Zapewnienie opieki  oraz 

bezpieczeństwa  fizycznego i 

psychicznego: 
a) podczas dowozów 

szkolnych, 

b) przed i po zajęciach 

szkolnych, 

c) w ramach zajęć 

świetlicowych, 

d) podczas wycieczek i zajęć 

poza szkołą, 

e) w czasie zabaw i dyskotek 

szkolnych. 

 

8.  Rejestracja  w sekretariacie szkoły 

„wyjść’’ klas poza teren budynku 

szkolnego.  

nauczyciele, 

wychowawcy 

świetlicy, 

wychowawcy klas, 

opiekunowie SU, 

pedagog, dyrektor 

szkoły 

 

 

 

 

wszyscy uczący 

 

cały rok 

z uwzględnieniem 

procedur 

bezpieczeństwa w 

czasie pandemii 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

9. Stały monitoring szkoły w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego uczniom  i 

pracownikom szkoły.  

 

dyrektor szkoły  

 

cały rok 

2.Wzmocnienie 

oddziaływań 

wychowawczych. 
 

1.Realizacja treści wychowania do 

wartości, ze szczególnym 

uwzględnieniem  kanonu edukacji 

klasycznej (dążenie do prawdy, 

sprawiedliwości, dobroci i prawości),  

dziedzictwa cywilizacyjnego  Europy  

i edukacji patriotycznej: 

 

 

a)    podejmowanie działań 

upamiętniających ważne wydarzenia 

historyczne, święta państwowe – 

organizacja akademii, poranków, 

konkursów tematycznych i 

artystycznych, rajdów, wycieczek do 

miejsc pamięci narodowej, wspólnego 

śpiewania piosenek i pieśni 

patriotycznych,  

 

b)  wyeksponowanie  postaci Ks. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego – akademia, 

konkurs tematyczny,  gazetki; 

obchody Roku Cypriana Kamila 

Norwida oraz Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

opiekunowie SU 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele historii, 

języka polskiego, 

muzyki, wychowawcy,  

bibliotekarz 

 

 

 

 

 

uczący religii 

 

 

nauczyciele poloniści, 

bibliotekarz 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

wg kalendarza 

uroczystości 

szkolnych - w 

zależności od 

sytuacji 

epidemicznej na 

godzinach 

wychowawczych 

wrzesień/październik 

 

 

wrzesień – 

październik 
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2.Modyfikacja Programu 

Profilaktyczno-Wychowawczego 

Szkoły – wprowadzenie działań 

związanych z profilaktyką COVID-19, 

zapobieganiem depresji, pomocą  

uczniom w uzupełnieniu wiedzy – 

dodatkowe zajęcia wspomagające 

(program MEiN), poprawą  kondycji 

psychicznej oraz fizycznej dzieci i 

młodzieży.                           

Opracowanie na  jego podstawie 

planów pracy wychowawców 

klasowych. 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

wrzesień 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2021 r. 

3.Realizacja zadań w ramach  akcji 

promującej zdrowie– pogadanki 

prozdrowotne - na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy klasowego,  

na lekcjach wychowania fizycznego 

oraz okazjonalnie– na innych 

przedmiotach: 

 

a) wskazywanie negatywnych skutków 

palenia papierosów, picia alkoholu, 

używania środków psychoaktywnych 

oraz uzależnienia od komputera , 

internetu i telefonów,  

b) wdrażanie do zdrowego stylu życia 

poprzez uczenie  prawidłowych 

nawyków żywieniowych oraz 

zachęcanie do aktywnego spędzania 

wolnego czasu (programy: „Owoce i 

mleko w szkole” dla klas I-V, „Już 

pływam” dla kl. IV,  „Trzymaj formę”) 

 

c) propagowanie właściwych nawyków 

związanych z higieną osobistą oraz 

egzekwowanie zachowań uczniów, 

określonych w procedurach  

funkcjonowania szkoły w okresie 

epidemii COVID-19.  

 

d)informowanie o akcji szczepień 

przeciw COVID-19. 

 

Pielęgniarka szkolna, 

G. Grońska, M. Łanik,  

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

 

 

 

 

 

jw. 

 

jw. 

W. Gałysa 

G. Grońska, M. 

Adamczyk, B. Łatka 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok  

 

cały rok  

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

 

 

cały rok 

 

 

wrzesień 2021 

4.  Przestrzeganie praw ucznia oraz  

konsekwentne egzekwowanie jego 

obowiązków według Statutu Szkoły. 

 

5. Opracowanie kalendarza 

uroczystości szkolnych,  stanowiącego 

ważny element pracy wychowawczej. 

 

 

nauczyciele, 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

 

 

z – ca dyrektora 

szkoły  

 

 

 

cały rok 

 

 

 

wrzesień 2021r.  
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6. Aktywizowanie rodziców do 

współpracy w zakresie wychowania 

poprzez: 

a) zwiększenie ich frekwencji na 

zebraniach i konsultacjach,  

b) spotkania indywidualne,  

c) konsekwentne przestrzeganie zasad 

współpracy z rodzicami, 

d) rozpoznanie potrzeb rodziców z 

zakresu pedagogizacji,  

e) organizowanie spotkań z 

pedagogiem szkolnym, specjalistami i 

instytucjami w celu wzmocnienia 

wychowawczej roli rodziny. 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

dyrektor szkoły,  

wychowawcy 

 

wychowawcy 

wychowawcy  

 

dyrektor szkoły, 

pedagog,  

wychowawcy 

cały rok 

 

 

cały rok  

 

cały rok  

wrzesień 2021 r.  

 

 

w zależności od 

potrzeb 

 7. Działalność szkolnego wolontariatu 

– uwzględnienie kierunku polityki 

oświatowej państwa – realizacja 

działań wychowania do wrażliwości na 

prawdę i dobro oraz kształtowania 

właściwych postaw szlachetności i 

zaangażowania społecznego.  

A. Glapińska,  

I. Jop 

cały rok  

 

8.  Udział uczniów w  akcjach 

charytatywnych (Góra Grosza, Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

zbieranie zakrętek) – kształtowanie 

postaw szlachetności i zaangażowania 

społecznego. 

9. Stałe diagnozowanie i 

monitorowanie zachowań uczniów – 

podejmowanie działań wzmacniających 

ich  dyscyplinę i kulturę osobistą.  

opiekunowie SU,  

wychowawcy, 

pedagog, 

bibliotekarz 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

wg  harmonogramu 

imprez, w zależności 

od sytuacji 

epidemicznej 

 

 

 

 

cały rok  

3.Otoczenie 

opieką uczniów 

szczególnie 

potrzebujących 

pomocy. 
 

1.Rozeznanie sytuacji materialnej i 

rodzinnej wychowanków. 

 

wychowawcy,  

pedagog 

 

 

wrzesień 2021 r. 

 

 

2.Zapewnienie bezpłatnych posiłków 

uczniom będącym w trudnej sytuacji 

materialnej (współpraca z GOPS).   

 

3. Zwolnienie z ubezpieczenia uczniów 

z rodzin wielodzietnych  i rodzin  

znajdujących się w trudnej sytuacji 

dyrektor szkoły  

 

pedagog, 

wychowawcy, 

cały rok 

 

wrzesień 2021 r.  
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finansowej.  

 

4.Objęcie opieką psychologiczno – 

pedagogiczną uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w nauce, z 

rodzin niepełnych  i niewydolnych 

wychowawczo.  

5. Zapewnienie dodatkowej opieki i 

pomocy w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią COVID-19.  

 

6.Pomoc przy odrabianiu pracy 

domowej w świetlicy szkolnej.  

 

7. Zorganizowanie samopomocy 

koleżeńskiej.  

dyrektor szkoły  

wychowawcy  

pedagog  

 

wychowawcy, 

pedagog 

wychowawcy 

świetlicy 

wychowawcy klas  

 

 

 

 

cały rok  

 

cały rok 

cały rok  

 

cały rok 

 

 

III  Współpraca ze środowiskiem lokalnym 
 
 

Zadanie 

 

Formy realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

Termin 

realizacji 

 

1.Angażowanie 

rodziców do 

udziału w życiu 

szkoły. 

1.Współpraca w zakresie nauczania i 

wychowania poprzez pomoc w realizacji 

celów określonych przez szkołę oraz 

opiniowanie przez rodziców pracy szkoły. 

 

wychowawcy, 

przewodnicząca Rady 

Rodziców 

cały rok 

 

2. Mobilizowanie rodziców do udziału w 

zebraniach, konsultacjach oraz w 

organizacji życia poszczególnych klas 

wychowawcy, trójki 

klasowe 

 

 

na bieżąco 

 

3. Wspomaganie finansowe szkoły przez 

rodziców. 

przewodnicząca RR 

 

cały rok 

2.Promocja 

szkoły. 

1.Prowadzenie kroniki szkoły. 

 

 

E. Miechur,  J.Koza 

 
na bieżąco 

 

 

2.Zagospodarowanie gablot i tablic na 

korytarzach szkolnych. Dekoracja 

korytarzy. 

 

 

 

4.Aktualizowanie strony internetowej 

szkoły. 

 

 

5. Eksponowanie prac uczniów w salach 

M. Hejmej, J. Koza,  

A. Glapińska, J. Pytel  

E. Miechur 

 

 

 

Dyrektor szkoły, z-ca 

dyrektora, pedagog,  

N. Kyrcz 

 

nauczyciele, 

wrzesień-

październik 

2021, cały rok 

 

 

 

cały rok  

 

 

 

na bieżąco  
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lekcyjnych, bibliotece i na korytarzach.  

 

6. Organizacja konkursów 

międzyszkolnych  i imprez sportowych.   

 

bibliotekarz, opiekun 

świetlicy 

 

wszyscy uczący  

 

 

 

 

cały rok w 

zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 

7. Reprezentowanie szkoły w konkursach, 

przeglądach twórczości artystycznej i w 

zawodach sportowych. 

 

 

wszyscy uczący  wg ustalonych 

terminów, w 

zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 

 8.Udział w imprezach środowiskowych – 

rajdach, zawodach, wycieczkach. 

nauczyciele wg ustalonych 

terminów, w 

zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 

9.Prezentowanie dokonań szkoły na 

spotkaniach z rodzicami.  

 

 

 

10. Uświetnianie uroczystości lokalnych i 

parafialnych występami zespołu 

„Jazowiaczek” oraz innych szkolnych 

artystów – wykonawców. 

 

dyrektor  szkoły 

 

 

 

B. Matusiewicz-Faron, 

M. Hejmej, 

wychowawcy 

spotkania 

według 

harmonogramu 

listopad 

 

wg potrzeb, w 

zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 

11. Współpraca  ze szkołami w kraju i za 

granicą w ramach programu eTwinning.  

 

12. Kontynuowanie udziału szkoły w 

projektach unijnych.  

C. Świebocka, inni 

nauczyciele 

zarejestrowani w 

projekcie 

 

nauczyciele prowadzący 

zajęcia 

cały rok, 

w zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 

 

cały rok 
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3.Współpraca z 

instytucjami 

wspierającymi 

realizację zadań 

szkoły. 

1.Dalsza współpraca : 

a) w zakresie wychowania 

 - policja, 

- Sąd Rejonowy, 

 - kuratorzy, 

- PPP w Nowym Sączu filia Stary Sącz; 

 b) w zakresie sponsoringu 

 - Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych; 

c) w zakresie kulturalno –  oświatowym 

- GOK w Łącku 

- MOK w Nowym Sączu 

- Biblioteka w Starym Sączu; 

 

d) w zakresie sportu i rekreacji 

 

f)w zakresie funkcjonowania szkoły w 

okresie pandemii COVID-19 

-Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Nowym Sączu 

pedagog, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

pedagog, 

wychowawcy 

 

bibliotekarz  

 

dyrektor szkoły  

 

zainteresowani 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

dyrektor szkoły 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

wg potrzeb 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

cały rok w 

zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 

2. Pozyskiwanie nowych partnerów 

szkoły 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele  

wg potrzeb 

 

 

 

 

IV  Zarządzanie i organizacja pracy szkoły 

Zadanie Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1.Doskonalenie 

zawodowe 

nauczycieli. 

1.Umożliwienie nauczycielom 

zdobywania kolejnych stopni 

awansu zawodowego 

 

dyrektor szkoły, 

opiekunowie stażu 

 

 

zgodnie z 

procedurami 

 

2. Wspomaganie nauczycieli w 

doskonaleniu zawodowym - 

opracowanie rocznego planu 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

 dyrektor szkoły,  

M. Żuchowicz, 

M. Godek 

wrzesień 2021r.  

 

 3.Prowadzenie szkoleń dla 

nauczycieli w ramach WDN, 

udział w szkoleniowych Radach 

Pedagogicznych. 

dyrektor szkoły,  

wyznaczeni nauczyciele 

 

zgodnie z 

harmonogramem 
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4.Dzielenie się wiedzą w ramach 

zespołów 

międzyprzedmiotowych, 

powołanie zespołu 

wychowawców klas IV-VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Podejmowanie działań 

inspirujących nauczycieli do 

innowacyjności w różnych 

aspektach życia szkolnego.  

 

liderzy zespołów 

międzyprzedmiotowych: 

A. Florian,  

J. Zygadło, 

M.Jasiurkowska,  

S. Zaremba/M. Obrzud, 

M. Fąfrowicz, M. 

Hejmej, M. Adamczyk, 

E. Kalicińska 

 

dyrektor szkoły,  

z –ca dyrektora szkoły  

wg terminów 

ustalonych przez 

zespół 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok  

6. Udział nauczycieli w 

zewnętrznych formach 

doskonalenia zawodowego. 

nauczyciele zgodnie z terminami 

7.Dokonywanie oceny pracy 

nauczycieli. 

dyrektor szkoły  wg planu nadzoru 

pedagogicznego 

2.Aktualizacja 

podstawowych 

dokumentów szkoły. 

1.Dostosowanie Statutu i WZO 

do wprowadzonych zmian w 

prawie oświatowym.  

z – ca dyrektora szkoły, 

J. Zygadło, M. Górska 

wrzesień 2021 r. 

 

 

 

 

2.Aktualizowanie Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego 

Szkoły zgodnie z kierunkami 

realizacji polityki oświatowej 

państwa.  

B. Matusiewicz – Faron,  

M. Bober, 

D. Wyrostek,  

M. Łanik 

 

wrzesień 2021 r. 

 

 

3.Zapoznanie uczniów i ich 

rodziców z wprowadzanymi 

zmianami. 

dyrektor  szkoły,  

wychowawcy 

zebrania z rodzicami 

– wrzesień 2021 r.  

3.Planowanie pracy 

szkoły.  

1.Tworzenie arkusza 

organizacyjnego na podstawie 

ramowych planów nauczania. 

dyrektor szkoły 

 

 

kwiecień 2022 r.  

 

 

2.Tworzenie zestawów 

programów i podręczników na 

rok szkolny 2022/2023 

z-ca dyrektora,  

W. Gałysa 

 

czerwiec 2022 r.   

 

3.Tworzenie tygodniowego planu 

zajęć zgodnie z zasadami BHP. 

z –ca dyrektora szkoły, 

B. Matusiewicz-Faron 

sierpień 2021 r.  

 

4.Tworzenie planu dyżurów 

nauczycieli. 

M. Leszko 

M. Adamczyk 

wrzesień 2021 r.  

5.Opracowanie rocznego  planu 

pracy szkoły. 

M. Bober, 

R. Grońska,  

wrzesień 2021 r.  
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 E. Miechur  

6.Tworzenie planu pracy 

zespołów międzyprzedmiotowych 

działających w szkole. 

dyrektor szkoły,  

liderzy zespołów 

międzyprzedmiotowych 

wrzesień 2021 r. 

 

7.Tworzenie planu pracy SU, 

LOP i innych organizacji 

działających na terenie szkoły. 

opiekunowie SU:   

W. Gałysa,  

G. Grońska oraz 

opiekunowie innych 

organizacji szkolnych  

wrzesień 2021 r.  

 

8.Tworzenie planu pracy Rady 

Rodziców. 

przewodnicząca RR 

 

wrzesień 2021r.  

10.Opracowanie kalendarza  

uroczystości i  imprez szkolnych.  

11. Opracowanie planu form 

doskonalenia zawodowego.  

z–ca dyrektora szkoły 

 

M. Godek 

M. Żuchowicz 

wrzesień 2021 r. 

 

 

wrzesień 2021 r.  

13. Planowanie wycieczek 

szkolnych, w tym wycieczek 

edukacyjnych ( Program „Poznaj 

Polskę”), wyjazdów na spektakle 

teatralne i projekcje filmów.  

 

14. Opracowanie szkolnego planu 

doradztwa zawodowego.  

 

15. Sporządzanie protokołów  

zebrań Rad Pedagogicznych.  

16. Aktualizacja  regulaminów i 

procedur, w tym procedur 

bezpieczeństwa na terenie Szkoły 

w związku z pandemią  

COVID-19.  

wychowawcy, 

nauczyciele, 

J. Wnęk  

 

C. Świebocka 

E. Kalicińska, N.Kyrcz 

 

M. Leszko, T. Ligas, R. 

Grońska, E. Kalicińska 

 

wrzesień 2021r.  

wg potrzeb 

 

 

wrzesień 2021 r.  

cały rok  

cały rok  

sierpień 2021 r. 

 

5.Działania 

zmierzające do 

zapewnienia 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

1.Przygotowanie budynku szkoły 

do bezpiecznego korzystania z 

niego przez uczniów i 

pracowników. 

dyrektor szkoły, 

organ prowadzący,  

M. Adamczyk, 

konserwator 

 

wrzesień 2021 r.  

 

 

2.Prawidłowe zagospodarowanie 

pomieszczeń szkolnych  według 

przydziału i procedur 

bezpieczeństwa  zgodnie z 

wytycznymi GIS. 

 

3. Praktyczne zapoznanie 

uczniów i nauczycieli z procedurą 

ewakuacyjną.  

 

4. Zachowanie bezpieczeństwa na 

lekcjach i przerwach (znajomość 

regulaminów pracowni, 

regulaminu  zachowań uczniów  

dyrektor szkoły 

 

 

 

dyrektor szkoły  

 

 

nauczyciele, 

wrzesień 2021 r.  

 

 

 

 

 

wg harmonogramu, 

w  zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 
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na przerwach, dyżury nauczycieli 

podczas przerw), wdrażanie do 

dbania o bezpieczeństwo poza 

szkołą.  

 

5. Zapoznanie uczniów , 

nauczycieli, rodziców i 

pracowników szkoły z 

procedurami obowiązującymi w 

czasie pandemii. 

Konsekwentne przestrzeganie 

ww. procedur. 

 

6. Pogadanki na temat działań 

przeciwko przemocy fizycznej i 

psychicznej (internetowej) – 

propagowanie idei „Nasza szkoła 

bez przemocy’’ 

 

 

wychowawcy, 

wychowawcy świetlicy, 

pedagog 

 

 

dyrektor 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy, pedagog 

 

cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

6.Zapewnienie 

dostępu do 

dokumentów prawa 

wewnątrzszkolnego i 

prawa oświatowego 

1.Poinformowanie Rady 

Pedagogicznej na temat zmian 

prawa oświatowego. 

dyrektor szkoły  

 

wrzesień 2021 r.  

 

2.Tematyczne szkolenia dla 

pracowników szkoły. 

dyrektor szkoły wg potrzeb 

3.Udostępnianie aktów prawa 

wewnątrzszkolnego i prawa 

oświatowego w pokoju 

nauczycielskim oraz 

zamieszczanie najważniejszych 

dokumentów na stronie 

internetowej szkoły.  

dyrektor szkoły  

 

 

 

 

cały rok 

7.Wewnętrzny 

nadzór 

pedagogiczny 

1.Powołanie zespołów, liderów i 

koordynatorów poszczególnych 

zadań w celu budowania poczucia 

współodpowiedzialności za 

efekty działalności szkoły. 

 

dyrektor szkoły  

 

 

 

 

sierpień 2021 r.  

 

 

 

 

2.Kontrola i autorefleksja 

prowadzące  do konkretnych 

działań zmierzających do 

poprawy dyscypliny pracy 

(samoocena pracy nauczyciela). 

dyrektor szkoły,  

nauczyciele 

cały rok 

 

 

 

 


