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Szkoła Podstawowa nr 2: 
IV-V klasa 
VI klasa 
VII klasa 
VIIIA klasa 
VIIIB klasa 
Szkoła Branżowa I Stopnia 
  I klasa ( kucharz, pracownik obsługi hotelowej)  
 
 

I. ZADANIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ 
 

DZIAŁ REALIZACJI 
 

ODPOWIE- 
DZIALNI 

TERMIN 
 

1. Nadzorowanie organizacji i przebiegu pracy uczniów 
a) realizacja programu kształcenia, wychowania, opieki w powierzonych 
klasach i zespołach wychowawczych, 
b) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, 
c) bieżące i systematyczne informowanie uczniów o ocenach,  
d) organizowanie cyklicznych apeli zgodnie z kalendarzem imprez, 
e) okresowa analiza i ocena WZO. 
 
2. Dbałość o podnoszenie standardów nauczania i uczenia się: 
a) wykorzystywanie aktywizujących i nowatorskich metod nauczania  
w pracy zespołowej i indywidualnej, wykorzystanie TIK 
b) zachęcanie nauczycieli do wprowadzania innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych,  
c) pomoc uczniom w wyrównywaniu braków i zaległości w nauce: 
- prowadzenie zajęć wyrównawczych w klasach IV– VIII SP i w klasie I 
Szkoły Branżowej dla uczniów potrzebujących pomocy oraz zajęć 
dodatkowych i konsultacji dla w/w uczniów z wybranych przedmiotów 
w ilościach dostosowanych do potrzeb, 
- prowadzenie zajęć terapii pedagogiczno-psychologicznej, 
- współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, 
- prowadzenie zajęć z arteterapii, hipoterapii, terapii słuchowej PRO 
- współpraca z rodzicami, 
- indywidualizacja pracy z uczniem w procesie nauczania. 
d) wstępna diagnoza pedagogiczna uczniów klas IV – VIII SP i I Szkoły 
Branżowej. 
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e) praca z uczniem zdolnym: 
- przygotowanie do konkursów szkolnych, międzyszkolnych i innych, 
- umożliwienie dostępu do informacji ze źródeł multimedialnych, 
- pomoc w dokonywaniu wyborów czytelniczych, 
- współpraca z psychologiem w celu rozwijania uzdolnień ucznia  
i minimalizowania napięć emocjonalnych, 
- angażowanie uczniów do pracy samokształceniowej, 
- udzielanie wsparcia w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień. 
f) angażowanie uczniów do prac i zajęć pozalekcyjnych: 
- prowadzenie różnorodnych form i kół zainteresowań,  
- zapoznanie uczniów i rodziców z ofertą zajęć popołudniowych 
organizowanych na terenie szkoły i ośrodka, 
- dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań i potrzeb 
uczniów oraz możliwości szkoły. 
h) współpraca z biblioteką szkolną, propagowanie czytelnictwa 
i) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie 
informacyjnym: 
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii komputerowej, 
- zaznajamianie z różnymi źródłami informacji i doskonalenie 
umiejętności korzystania z nich, 
j) doposażenie pracowni przedmiotowych w niezbędne pomoce 
naukowe oraz uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej w lektury  
i inne książki dla uczniów oraz literaturę specjalistyczną dla nauczycieli. 
k) Umieścić i realizować na zajęciach z WDŻ treści mające na celu 
uświadamianie uczniom bardzo istotnej roli rodziny w procesie 
wychowania i kształtowania młodego człowieka 
4. Wyrabianie odpowiedzialności za realizacje nauki zawodu: 
a) zapoznanie z zasadami higieny pracy w miejscu odbywania 
praktycznej nauki zawodu,  
b) motywowanie do rzetelnego przygotowania zawodowego,  
c) wsparcie w przygotowaniu do egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe. 
 
3. Działalność rady pedagogicznej 
a) uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej. 
b) angażowanie nauczycieli do prac nad planowaniem procesu pracy 
szkoły. 
c) organizowanie spotkań z rodzicami: 
- porady 
- Festyn Rodzinny, 
- konsultacje, 
- rozmowy indywidualne. 
d) spotkania i szkolenia w ramach WDN. 
e) stosowanie metod aktywizujących na zajęciach lekcyjnych. 
f) pomoc koleżankom i kolegom odbywającym staż na drodze rozwoju 
zawodowego. 
Dokonywanie samooceny własnej pracy - planowanie rozwoju 
zawodowego. 
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II. REALIZACJA FUNKCJI WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ, REALIZACJA 
PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO 
 
 

DZIAŁ REALIZACJI 
 

ODPOWIE- 
DZIALNI 

TERMIN 

1.Troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów: 
a) kształtowanie postaw wyrabiających empatię i wrażliwość na ludzką 
krzywdę, nieporadność oraz gotowość niesienia pomocy innym: 
- angażowanie się w akcje charytatywne 
- uczenie zasad życzliwości, współdziałania i partnerstwa, 
- rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych, 
- poszanowanie autorytetów i cudzej pracy, 
- uczenie postaw asertywnych oraz poczucia własnej wartości i odrębności, 
- Wyrabianie gotowości ( odruchu) do samorzutnej bezinteresownej 
pomocy, 
b) przestrzeganie zasad dyscypliny szkolnej: 
- przestrzeganie ceremoniału szkoły, 
- zapoznanie i przypomnienie treści podstawowych regulaminów szkolnych 
oraz procedur, 
- uświadomienie i pomoc w zrozumieniu konieczności przestrzegania zasad 
dyscypliny w społeczności szkolnej, 
- wdrażanie do współdecydowania o organizowaniu życia i odpowiedzialności 
za społeczność szkolną poprzez pracę w samorządzie szkolnym i samorządach 
klasowych. 
c) integrowanie uczniów, nauczycieli i rodziców: 
- organizowanie i uczestniczenie w różnych uroczystościach szkolnych, 
- podejmowanie wspólnych działań w obrębie grup wiekowych, 
- organizowanie imprez  i wycieczek ekologicznych i innych 
przeprowadzanych na terenie szkoły, 
d) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, kulturalnej, językowej  
i religijnej: 
- udział w uroczystościach szkolnych upamiętniających ważne wydarzenia  
z dziejów naszego narodu: Święto Odzyskania Niepodległości, Uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja. 
- kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych, 
- dbałość o kulturę języka oraz szacunek dla słowa pisanego. 
e) edukacja regionalna: 
- zacieśnianie więzi ze środowiskiem lokalnym. 
f) kształtowanie wrażliwości na potrzebę ochrony środowiska naturalnego: 
- zwracanie uwagi na współczesne problemy ochrony środowiska, 
- organizacja obchodów Dnia Ziemi, 
- uczestniczenie w akcji „Sprzątanie Świata”, „Ratujemy kasztanowce”,  
- wdrażanie do zachowania właściwych postaw ekologicznych w domu  
i najbliższym otoczeniu, 
- zachęcanie do korzystania z literatury o tematyce ekologicznej, 
- omawianie na lekcjach przyrody i na lekcjach wychowawczych zagadnień 
ekologicznych. 
g) troska o estetyczny wygląd szkoły i jej otoczenia: 
- angażowanie uczniów i rodziców w pracę na rzecz szkoły, 
- dbałość o dekorację korytarzy, sal lekcyjnych, świetlic i biblioteki, 
- angażowanie uczniów do prac w szkolnym parku oraz działań na rzecz 
szkoły, 
- zachowywanie porządku i czystości na terenie całej szkoły, 
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- kształtowanie nawyku szanowania cudzej własności, wytworów własnej 
pracy i innych.  
h) organizowanie żywego kontaktu z kulturą i sztuką: 
- zwiedzanie miejsc zabytkowych będących częścią dziedzictwa narodowego, 
- organizowanie i aktywny udział w imprezach kulturalnych. 
- organizacja apeli promujących polską kulturę i informujących o polskiej 
historii. 
i) dbałość o wychowanie komunikacyjne: 
- zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, 
- umożliwienie zdobycia karty rowerowej, 
- uczestniczenie w szkolnych konkursach wiedzy o ruchu drogowym, 
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły  
i ze szkoły. 
j) dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych: 
- zapoznanie uczniów ze znakami ostrzegawczymi oraz z zasadami i drogami 
ewakuacji znajdującymi się na terenie szkoły. 
  
 
 
2.Zabieganie o prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów: 
a) kształtowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego: 
- zapewnienie opieki specjalistów  na terenie placówki, 
- diagnoza zagrożeń w środowisku szkolnym (wywiady, obserwacje, ankiety) 
- prowadzenie działań profilaktycznych (realizacja programów 
profilaktycznych), 
- wzbogacanie warsztatu informacyjnego na temat profilaktyki, 
- zapewnienie prawidłowych pod względem BHP warunków pracy i nauki, 
- bieżące zapoznawanie uczniów z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zwłaszcza na zajęciach praktycznych w szkole branżowej. 
d) organizacja Tygodnia Profilaktyki. 
e) realizacja programów współdziałających z programem wych.-prof.. 
- zajęcia biblioterapeutyczne, 
- „Emocje” 
- „Spacer po zdrowie” 
- Myślę pozytywnie” 
- „Mocni bez przemocy” 
- arteterapia 
- inne 
f) realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych . 
g) dbałość o bezpieczeństwo i porządek na terenie szkoły: 
- współpraca z miejskimi służbami porządkowymi (dzielnicowy, straż miejska, 
policja), 
- monitorowanie miejsc, w których najbardziej jest zagrożone bezpieczeństwo 
uczniów, 
- modyfikacja i przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach 
konfliktowych, 
- solidne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, 
h) organizowanie pomocy materialnej dzieciom z rodzin wymagających 
wsparcia: 
- rozpoznawanie materialnej sfery życia uczniów, 
- współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko, rodzica i szkołę. 
i) – przestrzeganie procedur związanych z COVID – 19. 
 
3. Integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym i rodzicami:  
a) organizacja Festynu Rodzinnego: 
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- zwiedzanie klas, biblioteki, świetlic,  
- stworzenie możliwości obserwacji lub udziału w imprezie, 
- przygotowywanie wystawy prac wykonanych przez uczniów. 
b) organizowanie spotkań indywidualnych  rodziców z dyrektorem i 
przedstawicielami rady pedagogicznej w celu poinformowania o działalności, 
organizacji, planowanych pracach oraz potrzebach szkoły. 
c) organizacja imprez integracyjnych, festynów z udziałem rodziców, 
społeczności lokalnej itp. 
d) promocja szkoły w sieci, 
e) udział uczniów w oficjalnych uroczystościach lokalnych, 
f) organizacja ,,wywiadówek” z rodzicami . 
4. Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy 
zawodowej oraz wymagań rynku pracy: 
a) wdrażanie uczniów do funkcjonowania na otwartym rynku pracy,  
b) informowanie o lokalnym rynku pracy podczas spotkań z 
pracownikami Powiatowych Urzędów Pracy 
c) przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,  
d) ćwiczenie autoprezentacji. 
 
5. Poznawanie dorobku kulturalnego Europy, Polski: 
a) kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, 
kultur i religii,  
b) poznanie rodzimej kultury, zaznajamianie z specyfiką kultury 
regionu,  
c) poszanowanie dla dziedzictwa narodowego,  
d) wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych, 
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III. WSPÓŁPRACA ZE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI, 
ORGANIZACJAMI, PORADNIAMI I OŚRODKAMI 

  
DZIAŁ REALIZACJI 
 

ODPOWIEDZIANI TERMIN 
 

Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi dziecko, rodzinę 
 i szkołę: 
- Policją,  
- Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, 
- MOPS, 
- PSS-E w Myśliborzu, 
- Poradnią Zdrowia, 
- Samorządem Uczniowskim, 
- Sądem oraz kuratorami, 
- - innymi. 
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IV. DZIAŁANIA KIEROWNICZE 
 

DZIAŁ REALIZACJ ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
 

a) przygotowanie organizacyjne roku szkolnego. 
b) opracowanie arkusza organizacyjnego i zakresów obowiązków 
służbowych. 
c) ułożenie tygodniowego rozkładu zajęć. 
d) opracowanie planu pracy szkoły, 
e) opracowanie planu pracy internatu 
e) realizacja planu nadzoru pedagogicznego: 
- ocena pracy nauczycieli, 
- hospitacje, 
- przyznawanie nagród, odznaczeń i wyróżnień, 
- wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły ( ewaluacja wewnętrzna). 
f) przygotowanie kalendarza imprez i harmonogramów. 
g) sprawdzanie częstotliwości i rzetelności oceniania. 
h) monitorowanie dyscypliny pracy i bezpieczeństwa na terenie placówki. 
i) nadzorowanie przebiegu wszystkich imprez i uroczystości szkolnych. 
j) dbanie o poprawę warunków pracy i nauki w placówce. 
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V. OPIEKA LEKARSKA, HIGIENICZNA I SANITARNA 
 
 

DZIAŁ REALIZACJI 
 

ODPOWIE- 
DZIALNI 

TERMIN 
 

a) współpraca rady pedagogicznej z pielęgniarką szkolną w ramach realizacji 
obowiązków objętych zakresem pracy pielęgniarki szkolnej. 
b) dokonywanie stałego przeglądu czystości budynku szkolnego. 
c) udzielanie doraźnej pomocy medycznej. 
d) uczestnictwo w akcji fluoryzacji zębów. 
e) dbałość o prawidłową postawę uczniów podczas lekcji i na przerwach. 
f) pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw. 
g) prowadzenie zajęć sportowych mających na celu wdrożenie uczniów do 
aktywnego spędzania czasu wolnego. 
h) prowadzenie pogadanek na temat BHP (bezpieczeństwo w szkole i poza 
nią). 
k) przeprowadzenie próbnej ewakuacji uczniów i pracowników z budynku 
szkolnego. 
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VI. ZADANIA W ZAKRESIE PRACY ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEJ 
 
 

DZIAŁ REALIZACJI 
 

ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
 

a) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku szkolnego, 
b) zakup narzędzi i środków do prac konserwatorskich, 
c) wzbogacanie zasobów materialnych szkoły: 
- doposażenie w pomoce naukowe, 
- uzupełnienie księgozbioru dla uczniów i nauczycieli, 
- szukanie sponsorów, 
d) odnawianie pomieszczeń szkolnych w miarę możliwości. 
f) dbałość o estetykę i czystość pomieszczeń budynku szkolnego oraz jego 
otoczenia, 
g) renowacja schodów od strony południowej budynku, 
h) naprawa, uzupełnienie braków w ogrodzeniu ośrodka 
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