
PLAN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
 

W BRZĄCZOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Rada Rodziców Dyrektor



Zadania Sposoby realizacji Termin realizacji
Osoby/zespoły
odpowiedzialne

Wychowanie do wartości 
przez kształtowanie 
postaw obywatelskich 
i patriotycznych uczniów.

Prowadzenie  zajęć  z  wychowawcą  kształtujących  postawy
patriotyczne,  społeczne  i  wartości  powszechnie uznawane  za
pozytywne.

rok szkolny wychowawcy

Wycieczki tematyczne i  do miejsc pamięci narodowej.
wg harmonogramu 
wycieczek

wychowawcy

Współpraca  z  instytucjami  związanymi  z  pamięcią  narodową
np. Muzeum Niepodległości w Myślenicach , IPN.

wg oferty
Beata Drabik
Paulina Sikora
Kinga Wawrzusiak

Udział w konkursach o tematyce patriotycznej.
wg harmonogramu
konkursów

Katarzyna Burzawa

Udział dzieci w uroczystościach i wydarzeniach szkolnych oraz
środowiskowych z okazji świąt narodowych i religijnych.

wg harmonogramu
uroczystości

wszyscy nauczyciele

Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w akcjach 
charytatywnych.

wg planu pracy 
wolontariatu

Monika Braś
Adranna Krawczyk
Danuta Kasprzyk

Rozwijanie kompetencji 
matematycznych 
uczniów.

Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów:
1.  Diagnoza sprawdzianu po klasie III
2.  Diagnoza dojrzałości szkolnej OP  
3.  Organizacja próbnych egzaminów ósmoklasisty i egzaminu 
ósmoklasisty.

V 2020
do 30 IV 2020
XI 2019 – IV 2020

Marta Blamowska-Kaja
Katarzyna  Postrzech
Monika Braś, 
Monika Jasak-Dutkowska
Katarzyna Burzawa

Korelacja kompetencji matematycznych z treściami nauczania 
wszystkich przedmiotów edukacyjnych.

rok szkolny
dyrekcja
wszyscy nauczyciele

Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów  
matematyką. 

wg harmonogramu 
zajęć dodatkowych

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego, 
edukacji wczesnoszkolnej  
i matematyki

Wdrożenie działań nowatorskich i innowacji matematycznych. rok szkolny nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej                 
i matematyki



Angażowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach 
matematycznych szkonych i pozaszkolnych.

wg harmonogramu 
konkursów
wg oferty

Monika Braś
Monika Jasak-Dutkowska 
Paulina Lenart

Rozwijanie kreatywności, 
przedsiębiorczości 
i kompetencji cyfrowych 
uczniów.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na 
zajęciach edukacyjnych.

rok szkolny nauczyciele stażyści

Wdrażanie młodzieży do bezpiecznego użytkowania urządzeń 
technicznych - projekt edukacyjny.

rok szkolny Paulina Lenart

Prezentowanie talentów w konkursach i przeglądach.
wg harmonogramu 
konkursów

wszyscy nauczyciele

Warsztaty aktywizacji. rok szkolny Katarzyna Burzawa

Wspomaganie rozwoju 
osobowego i zainteresowań
uczniów.

Pomoc PPP

zespół do spraw 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej

Adrianna Krawczyk

Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizację 
zajęć dodatkowych oraz świetlicowych.

wg harmonogramu 
zajęć dodatkowych 
i planu pracy 
świetlicy

Monika Jasak-Dutkowska
Magdalena Leszczyńska

Rozwijanie samorządności 
uczniów, kształtowanie 
poczucia więzi ze szkołą, 
integracja społeczności 
uczniowskiej wokół 
realizacji głównych zadań 
szkoły.

Działalność samorządu uczniowskiego. wg planu pracy Kinga Wawrzusiak
Aktywny udział i organizacja uroczystości szkolnych           
i przedszkolnych.

wg harmonogramu 
uroczystości

Wszyscy nauczyciele

Współworzenie przez uczniów Gazetki Szkolnej i Strony 
Internetowej Szkoły.

na bieżąco

Marzena Krawczyk
Lenart Paulina
Iwona Żak
Elżbieta Maniecka

Promowanie zachowań 
pozytywnych 
i bezpiecznych wśród 
uczniów.

Wdrażanie do przestrzegania regulaminów: wycieczek, pracowni 
komputerowej, sali ginmnastycznej, placu zabaw.

rok szkolny
Stanisław Maniecki
wychowawcy

Egzekwowanie ustalonych zasad.
rok szkolny wychowawcy

Wspomaganie rodziców 
i opiekunów w działalności 
profilaktycznej w zakresie 
uzależnień dzieci 
i młodzieży.

Organizowanie spotkań z ekspertami 
Zajęcia otwarte dla Rodziców

wg planu
dyrektor
wicedyrektor

Organizowanie warsztatów dla rodziców – „Rodzice Razem“ Raz w miesiącu
Iwona Frys
Marzena Krawczyk



Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych 
i proekologicznych 
u dzieci i młodzieży.

Rozwijanie tężyzny fizycznej poprzez przygotowanie i udział 
w zajęciach i zawodach sportowych.

wg harmonogramu
zawodów 
sportowych

Dominika Pala
Stanisław Maniecki

Organizacja wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych, 
przedmiotowych wynikających z podstawy programowej.

wg harmonogramu 
wycieczek

wychowawcy

Współpraca z instytucjami i organizacjami promującymi zdrowy 
tryb życia (np.: stomatolog, pielęgniarka, psycholog).

wg ofert
wychowawcy
nauczyciele przyrody i 
biologii

Kształtowanie poczucia 
przynależności do 
środowiska lokalnego, 
regionu, kraju.

Współpraca ze środowiskiem lokanym – organizowanie 
i współorganizowanie uroczystości lokalnych we wspólpracy 
z Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich,  
parafią w Brzączowicach, szkółką piłkarską Futbol Brzączowice, 
LKS Iskra Brzączowice, lokalnymi artystami, sołtysem i radą 
sołecką, sklepem Delikatesy Centrum.

na bieżaco

Magdalena Leszczyńska 
Marta Blamowska-Kaja
Maria Śleziak
Kinga Wawrzusiak
Katarzyna Burzawa
dyrektor i wicedyrektor

Udział w wydarzeniach organizowanych w Gminie Dobczyce 
przez RCOS, Bibliotekę Publiczną

na bieżąco

Kinga Wawrzusiak
Krystyna Ślusarczyk
Marta Blamowska-Kaja
Marzena Krawczyk
Stanisław Maniecki

Stworzenie dialogu 
międzykulturowego w celu 
kształtowania właściwych 
postaw uczniów 
i upowszechnienia wiedzy 
o Świecie

Organizowanie wydarzeń, w których uczestniczą przedstawiciele 
innych państw, języków lub kultur np.: pielgrzymi z Węgier, 
tancerze z Ukrainy, goście z Niemiec, Szkocji.

rok szkolny

Magdalena Wawrzusiak
Danuta Kasprzyk
Jowita Holik- Kasprzyk
Gerard Wątor


