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Roczny  Plan Pracy  Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce na rok szkolny 2021/2022 

 
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),  

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),  

 Statut szkoły, Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,  

 kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021  

 

Cele do realizacji w roku szkolnym 2021/2022: 

a) działanie na rzecz edukacji patriotycznej oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych, szersze i przemyślane wykorzystanie 

w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych,  

b) wychowanie do wartości – do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o 

zdrowie,  

c) zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia 

bezpieczeństwa uczniów, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, 

d) roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących techno logie informacyjno-

komunikacyjne,  

e) wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

1. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 1 Załącznik 

nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2021/2022 z dnia 26.08.2021 r. r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) 1)  

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  
 

I Kształcenie 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 
1.Realizacja podstawy programowej. 

 

 analiza programów nauczania i korelowanie treści między- 

przedmiotowych z doradztwa zawodowego. 

nauczyciele 

dyrektor 

systematycznie 

w ciągu całego roku 

2.Podnoszenie efektów kształcenia. 

 

 systematyczne i okresowe badania efektów kształcenia 

 w szerokim zakresie stosowana indywidualizacja nauczania zarówno w 

czasie zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych 

 wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w realizacji 

treści podstaw programowych,  

 realizacja zadań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 

nauczycieli,  

wszyscy nauczyciele 

 

systematycznie w 

ciągu całego roku 
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 system monitorowania postępów uczniów, 

 ocena i analizę poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz 

zachowania na poszczególnych etapach kształcenia,  

 prowadzenie obserwacji  zgodnie z harmonogramem nadzoru 

pedagogicznego,  

 średnia ocen w szkole (I i II półrocze) 
3. Wzmacnianie oraz rozwijanie 

zdolności i zainteresowań uczniów 

poprzez stymulowanie twórczej 
aktywności, działalności badawczej i 

umiejętności rozwiązywania problemów.  

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów: 

 indywidualizacja zadań stawianych uczniowi, rozpoznanie  

preferowanych stylów uczenia się,  

 doskonalenie form pracy w grupie w zakresie sposobu jej organizacji, 

oraz jako działanie umożliwiające uczniom uczenie się od siebie 
nawzajem, 

 stosowanie aktywizujących metod i form pracy 

 realizacja innowacji, projektów edukacyjnych 

 organizowanie oraz przygotowanie do udziału w konkursach 

wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, przedmiotowych i 

organizowanych przez kuratora oświaty,  

 organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów,  

 uczestnictwo w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego- Myślenice.  

wychowawcy 

 

 
nauczyciele, 

wychowawcy 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

nauczyciele WF 

wrzesień – 

październik 

 

 
systematycznie 

w ciągu całego roku 

4. Wspomaganie rozwoju dzieci, 
przygotowanie dzieci 6 - letnich do 

osiągnięcia gotowości szkolnej. 

 

 Organizacja wczesnoszkolnego wspomagania rozwoju dzieci 
 edukacja i wszechstronny rozwój dziecka poprzez zabawę 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej i oddz. 

przedszkolnych 

systematycznie 
w ciągu całego roku 

5.Rozwijanie kompetencji i postaw 

uczniów:  
  

 praca z programem nauczania, kształcenie umiejętności kluczowych: 

kreatywności, samodzielności, innowacyjności, przedsiębiorczości,  

 wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; bezpieczne i 

efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,  

 rozwijanie postaw patriotycznych, zaangażowania społecznego, 

szlachetności, wrażliwości i odpowiedzialności za środowisko 

przyrodnicze. 

- nauczyciele, pedagog, 

wychowawcy  

systematycznie 
w ciągu całego roku 
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Zadania  Forma realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

6. Diagnozowanie poziomu wiedzy 

i umiejętności uczniów klas: 

-VIII egzamin próbny 

-VII diagnoza 

-III (test kompetencji po klasie 

trzeciej) 

 
 

 przeprowadzenie egzaminów, testu kompetencji i diagnozy 
 analiza i interpretacja wyników  

 wnioski do dalszej pracy 

N. Żuławińska,  J. 
Młynarczyk, K. Maniecki 

K. Dyrcz,  

M. Prusak,  
Dyrektor 

grudzień/maj 2022 r. 

7.Organizowanie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla 
uczniów 

 realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP 

 organizowanie zajęć wspomagające  dla uczniów ( MEiN) 
 wstępna diagnoza uczniów klasy 1- 3 pod kątem ryzyka dysleksji 

 wdrożenie ćwiczeń usprawniających funkcje percepcyjne odpowiedzialne 

za prawidłowy przebieg procesu czytania i pisania wg schematu M. 
Bogdanowicz 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl. 1 – 6  i przedszkole. 

 rewalidacja indywidualna 

 konsultacje z pedagogiem i zajęcia logopedyczne  
 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 

 zajęcia wyrównawcze dla klas 8 z j. polskiego, j. angielskiego, 

matematyki 
 

wychowawcy klas 

nauczyciele oddziałów 
przedszkolnych 

 

wychowawcy kl. 1-3 
nauczyciele,  

D. Gałka, J. 

Pietrzkiewicz, R. Kopera 

 
J. Klikuszewska 

N. Żuławińska,  J. 

Młynarczyk, K. Maniecki 
 

 

systematycznie 

w ciągu całego roku 
 

 

 
 

systematycznie 

w ciągu całego roku 

systematycznie 
w ciągu całego roku 

8. Organizowanie zajęć rozwijających.  Zajęcia sportowe kl.1-3 

 Zajęcia sportowe kl. 4 - 5 
 Zajęcia sportowe kl. 6 - 8 

 Koło plastyczne klas 1 - 3 

 Koło plastyczne klas 4 - 8 
 Zajęcia taneczne przedszkole 
 Zajęcia z j. angielskiego przedszkole 
 Zajęcia plastyczne w  przedszkole 
 Koło teatralne 
 Wyjazdy na basen 

Ł. Międzik 

 

 
B. Gibała-Dudek 
M. Prusak 

B. Pazdur 

W. Cielecka 

L. Sławińska - Targosz 
J. Młynarczyk 

N. Stec, L. Motyka 

systematycznie 

w ciągu całego roku 

 

9. Wykorzystanie nowoczesnych 
środków i warunków kształcenia. 

 pełne wykorzystanie pracowni multimedialnej do nauczania wszystkich 
przedmiotów 

 wykorzystanie Internetu i multimediów na lekcjach 

 wykorzystanie tablic interaktywnych w pracy z uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 
 wykorzystywanie w pracy biblioteki szkolnej rejestracji elektronicznej   

  
nauczyciele prowadzący 

lekcje  

 

systematycznie 

w ciągu całego roku 
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10. Rozwijanie kompetencji  społecznych 

uczniów 

 udział uczniów w wyjściach, wyjazdach i wycieczkach 

 wykorzystanie programów komputerowych na różnych zajęciach 
 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 
Rodzice uczestników 

 

 

systematycznie 

w ciągu całego roku 

 II Wychowanie i opieka   

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 
1. Realizacja prawa dziecka do edukacji 

przedszkolnej 

 

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. pedagogizacja 

rodziców, 

 indywidualne rozmowy z rodzicami 

 zajęcia otwarte w przedszkolu 
 stałe przekazywanie informacji związanych z przygotowaniem dzieci 

w wieku przedszkolnym, dot. gotowości szkolnej 

nauczyciele oddziałów 

zainteresowani rodzice 

 systematycznie 

w ciągu całego roku 

2. Inspirowanie i wspieranie 
samorządnych działań uczniów 

wdrażających do współdecydowania 

i współodpowiedzialności 

 znajomość przez uczniów praw i obowiązków zawartych w statucie 
 respektowanie wspólnie wypracowanych przez uczniów i nauczycieli 

zasad współżycia w szkole 

 przygotowanie do świadomego pełnienia funkcji społecznych w klasie 

i w szkole 
 aktywny udział samorządów klasowych w organizowaniu życia w szkole 

 wolontariat 

wychowawcy  
nauczyciele  

dyrektor 

 

 
opiekun samorządu, 

wolontariatu 

systematycznie 

w ciągu całego roku 

3. Organizowanie przyjaznej 
i bezpiecznej przestrzeni edukacyjnej 

i opiekuńczo-wychowawczej 

zapewniającej zdrowy rozwój dziecka 

i pełne wykorzystanie jego potencjału 

 edukacja dla bezpieczeństwa, zwalczanie zachowań niepożądanych 
i agresji 

 wdrażanie uczniów do przestrzegania przepisów związanych z 

bezpieczeństwem w szkole 

 systematyczna współpraca z instytucjami wspomagającymi wychowanie 
i przestrzeganie prawa 

 zapewnienie opieki świetlicowej dającej dzieciom możliwość  rozwoju 

zainteresowań, zabawy i odpoczynku 
 systematyczne monitorowanie warunków bezpieczeństwa i higieny 

w szkole, likwidowanie potencjalnych zagrożeń 

wychowawcy  
nauczyciele  

dyrektor 

 

systematycznie 
w ciągu całego roku 

4. Współpraca i skuteczne 

komunikowanie się z rodzicami 

 angażowanie rodziców w życie szkoły i rozwiązywanie problemów 

wychowawczych 
 diagnozowanie potrzeb rodziców za pomocą ankiet 

 sprawny przepływ informacji pomiędzy szkołą a rodzicami 

 konsultowanie z Radą Rodziców działań dydaktyczno-wychowawczych 
szkoły 

 informowanie poprzez e-dziennik obowiązujący w szkole   

wychowawcy  

nauczyciele  
dyrektor 

 
systematycznie 

w ciągu całego roku 

5. Wychowanie do wartości przez 

kształtowanie postaw obywatelskich i 

 wzorowanie się na postaci św. Jadwigi i św. Jana Pawła II 

  wzajemna akceptacja i poszanowanie godności osobistej i drugiego 

wychowawcy  

nauczyciele  

systematycznie 

w ciągu całego roku 
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patriotycznych. człowieka 

 współpraca z parafią  w Kornatce 
 zorganizowanie i przeprowadzenie Powiatowego Turnieju „O berło Św. 

Jadwigi Królowej Polski” 

 przygotowanie uroczystości związanej z patronem szkoły 

 coroczne spotkanie Szkół Rodziny Jadwigi Wawelskiej w Krakowie 
 przygotowanie akademii okolicznościowych  

 udział uczniów i pocztu sztandarowego w świętach i uroczystościach 

narodowych: 17.IX, 11.XI, 3.V na terenie szkoły i gminy 
 Ogólnopolska Kampania Bohater ON- Włącz historię 

 Poznawanie zasobów dziedzictwa kulturowego przez organizowanie 

wyjść, wyjazdów i wycieczek programowych „Poznaj Polskę”, 

„Odkrywamy Małopolskę” 

dyrektor 

J. Staśko 
M. Prusak 

 

K. Dyrcz, J. Młynarczyk 

 
 

 

 
R. Kopera, A. Podmokła 

 

Dyrektor 

6. Organizowanie wycieczek 

krajoznawczo-przyrodniczych 

i programowych 

 wycieczki piesze po najbliższej okolicy w ramach poznawania Małej 

Ojczyzny 

 wycieczki kilkudniowe organizowane w ramach realizacji treści 
programowych 

 promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu 

Wychowawcy 

i nauczyciele 

 
systematycznie 

w ciągu całego roku 

7. Propagowanie poszanowania rodziny   popularyzacja znaczenia rodziny w życiu człowieka 

 praw dziecka poprzez: gazetki, godziny z wychowawcą 
  pedagogizacja rodziców 

 zapewnienie anonimowego kontaktu  

wychowawcy  

nauczyciele 
pracownicy szkoły  

systematycznie 
w ciągu całego roku 

 

III Współpraca ze środowiskiem 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 
1. Inicjowanie i organizowanie przez 

szkołę okolicznościowych imprez 

środowiskowych integrujących uczniów, 
rodziców, nauczycieli , przyjaciół szkoły 

we wspólnym działaniu 

 organizowanie akcji charytatywnych w środowisku lokalnym 

 zorganizowanie koncertu RCOS  

 przygotowanie spotkania z okazji Dnia Mamy i Taty, Dnia Babci 
i Dziadka, Mikołaja 

 Spotkanie społeczności Szkolnej 

 ślubowanie klasy 1 

Wychowawcy 

nauczyciele 

dyrektor 
 

M. Pudlik 

systematycznie 

w ciągu całego roku 
 

październik 

2. Współpraca z Bankiem 

Spółdzielczym, MGOPS, Policją, 

Biblioteką Publiczna, PPP, MGOKiS, 

Szkołą Muzyczną, stowarzyszeniami, 
klubem sportowym, OSP, Domem 

Seniora, Parafią, Rodziną Szkół 

Jadwiżańskich, PTTK Dobczyce 

 udział uczniów w konkursach  

 prowadzenie SKO 

 organizowanie spotkań z policjantem, 

 konsultacje ze specjalistami:  pedagogiem, logopedą, 
 pomoc materialna uczniom 

 korzystanie z oferty stowarzyszeń i klubu sportowego skierowanej do 

uczniów i nauczycieli 
 udział w akcjach i konkursach czytelniczych organizowanych przez 

Wychowawcy 

nauczyciele 

dyrektor 

 
 

 

 
 

systematycznie 
w ciągu całego roku 
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Bibliotekę Publiczną 

 udział w koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną 
 występy artystyczne Zespołu Pieśni  i Tańca Dobczyce 

 udział we Mszy Świętej na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

podczas obchodów Dnia Patrona, Uroczystość I Komunii Świętej 

 Udział w  zjeździe Rodziny Szkół Jadwiżańskich, w modlitwie 
różańcowej jednoczącej szkoły św. Jadwigi 

 

 
 

J. Staśko, dyrektor 

3. Promocja i kształtowanie 

pozytywnego wizerunku szkoły 

w bliższym i dalszym środowisku 
 

 

 
 

 

 
 

 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie,  

 nowa strona internetowa szkoły 

 redagowanie informacji i dokumentacja fotograficzna na face booka 
 prowadzenie Kroniki Szkolnej 

 gromadzenie materiałów archiwalnych związanych z historią szkoły. 

 współpraca z prasą lokalną „Tapeta” i DPI 
 

Zespół promocji 

dyrektor  

 
 

systematyczna 

realizacja zadań 

i przyjętego 
kalendarza działań 

w ciągu roku 

szkolnego według 
ustalonych zasad 

 

IV Zarządzanie szkołą 
 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Nadzór nad podnoszeniem jakości 

procesu edukacji i wychowania 

 dialog z rodzicami 

  informowanie o ważnych sprawach związanych z życiem szkoły 

 odpowiadanie działaniem na wnioski rodziców 

 rozszerzenie i dostosowanie do zapotrzebowania oferty edukacyjnej 

szkoły 

dyrektor  
 

systematycznie 

w ciągu całego roku 

2. Poszerzanie i poprawa szkolnej 

bazy oraz dążenie do optymalnego 

jej wykorzystania 

 

 dobra współpraca z osobami i instytucjami mogącymi wspierać 

działalność szkoły. 

 pozyskiwanie budżetowych i pozabudżetowych środków na 

realizację planowanych zamierzeń rozbudowy szkoły- program 

„Nowy Ład” 

 wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej o literaturę 

metodyczną dla nauczycieli, nowości wydawnicze, kanon lektur 

szkolnych,  

 doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny, narzędzia 

i środki technologii informacyjno-komunikacyjnych (do 

wykorzystania również podczas realizacji nauczania zdalnego), 

 zakup sprzętu sportowego 

dyrektor  

nauczyciele 

A. Podmokła 

N. Stec 

systematycznie 

w ciągu całego roku 
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3. Właściwe wykorzystanie kapitału 

ludzkiego. 

 podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez przemyślane 

i systematycznie organizowane w placówce szkolenia oraz 

zachęcanie do podejmowania zewnętrznych form doskonalenia 

zawodowego, 

 skuteczna motywacja nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych do podejmowania nowych wyzwań,  

 dbałość o dobry przepływ informacji pomiędzy wszystkimi 

podmiotami szkoły 

 

 

dyrektor 

 

systematycznie 

w ciągu całego roku 

4. System komunikacji i obiegu 

informacji w szkole: 

 obieg informacji pomiędzy uczniami i rodzicami poprzez dziennik 

elektroniczny,  

 wprowadzenie systemu szybkiej komunikacji z rodzicami w związku 

z pandemią koronawirusa,  

 zakładka dla nauczycieli na stronie internetowej szkoły, 

 prowadzenie strony internetowej szkoły (kontrola dostosowania do    

wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami – t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 1062), 

 przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom. 

dyrektor, nauczyciele cały rok szkolny 

dyrektor 

nauczyciele 

pracownicy 

systematycznie 
w ciągu całego roku 

 


