
Roczny Plan Pracy Zespołu Szkół w Szczurowej

na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” (Dz. U. z 2021r. poz.1082 z późn. zm.)
● Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 poz.1658) z  późn. zm.
● Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603)
● Wnioski Rady Pedagogicznej
● Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół w Szczurowej
● Podstawowe kierunki  realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023
● Plan Nadzoru Pedagogicznego Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

I. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,
uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.
Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy,
m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do
zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

5. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
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6. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności
kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

7. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,
w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

8. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych i integracyjnych.

II. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego

1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym
pedagogów specjalnych.

2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących
obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

3. Zgodność z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (szkoła branżowa).
4. Zgodność z przepisami prawa organizacji i realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (szkoła

branżowa).

III. Wnioski z realizacji Planu Pracy Szkoły za rok szkolny 2021/2022

1. Przedyskutować zasady przyznawania statuetek dla Najlepszego Absolwenta i Najlepszego Sportowca.

2. Zwiększyć ilość spotkań z policjantem.

3. Przedyskutować celowość opracowania kodeksu postępowania wobec agresora w stosunku do uczniów nieprzestrzegających regulaminu.
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I. Organizacja procesu dydaktycznego

Lp. Zadania szczegółowe Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin

1. Poprawa jakości pracy szkoły. 1. Opracowanie Planu Wewnętrznego
Nadzoru Pedagogicznego.
2. Kontrola rozkładów materiału i wymagań
edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów
nauczania.
3. Monitorowanie stopnia realizacji podstawy
programowej.
4. Systematyczna kontrola zapisów
w e-dzienniku oraz w dziennikach zajęć
dodatkowych.
5. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty.

6. Obserwacja pedagogiczna i diagnoza
przedszkolna.
7. Realizacja  Koncepcji Pracy Szkoły
obowiązującej w latach 2021-2025.
8. Opracowanie arkusza organizacyjnego na
kolejny rok szkolny – przydzielenie
czynności zgodnie ze specjalnościami i
umiejętnościami nauczycieli.
9. Systematyczna kontrola obowiązku
szkolnego i analiza frekwencji.

10. Działalność zespołów  nauczycielskich:
● zespołu wychowawców
● zespołów nauczycieli uczących w danej

dyrektor

dyrektor, wicedyrektor

dyrektor

dyrektor, wicedyrektor

M.Tracz, J.Solak,
H.Seńczyk
wychowawca oddziału
przedszkolnego
dyrektor, wicedyrektor

dyrektor

wychowawcy klas 1-8
wicedyrektor

J.Łoboda

wrzesień 2022

wrzesień 2022

w trakcie roku
szkolnego
w trakcie roku
szkolnego

sierpień/wrzesień
2022
styczeń 2023,
czerwiec 2023

cały rok

kwiecień 2023

w trakcie roku
szkolnego

w trakcie roku
szkolnego
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klasie
● zespołów nauczycieli uczących w klasach

1-3
● zespołów przedmiotowych – zespół

nauczycieli przedmiotów
humanistycznych,  zespół nauczycieli
przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych

● zespołu do spraw organizowania
i udzielania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej

D.Gurgul
M. Tracz, K. Kozioł

K. Gurak- Gicala

2. Wspieranie i motywowanie
uczniów do nauki.

1. Zapoznanie uczniów i rodziców z
dokumentacją szkolną: szkolnymi zasadami
oceniania, wymaganiami edukacyjnymi,
sposobami sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów, Statutem szkoły,
Programem wychowawczo- profilaktycznym.
2.Organizacja spotkań uczniów
z absolwentami i rodzicami, którzy odnieśli
zawodowy sukces, oraz pracodawcami.

wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

K. Gurak-Gicala

wrzesień 2022

w trakcie roku
szkolnego

4. Praca z uczniem mającym
trudności w nauce.

1. Prowadzenie zajęć  z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz
rewalidacji.

2. Współpraca z PPP

M.Pajor, B.Stępak,
K.Gurak- Gicala,
M.Wojdak,
B. Czachurska-Hełpa,
U.Rzeźnik,
J.Łoboda

pedagog szkolny,

w trakcie roku
szkolnego
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3. Zajęcia związane z wyborem kierunku
zawodu.

nauczyciele
psycholog,

doradca zawodowy

5. Rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów.

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
dostosowanych do zainteresowań uczniów:

● zajęcia sportowe
● kółka zainteresowań: teatralne,

rekreacyjno-turystyczne, plastyczne,
informatyczne

● zajęcia rozwijające z języka
angielskiego i geografii

2.Organizowanie,przeprowadzanie oraz
udział w konkursach wewnętrznych i
zewnętrznych.

3. Prezentacja osiągnięć i sukcesów uczniów
na gazetce szkolnej i stronie internetowej
szkoły, gminy i powiatu.
4. Stosowanie różnych form nagradzania
uczniów: wyróżnienia, dyplomy, listy
gratulacyjne, nagrody książkowe i rzeczowe,
statuetki, medale.

K. Biedrońska,  R. Dzień
M. Tracz, E. Borowiec,
V. Pastuch, J. Solak

A. Rapicki, E.Borowiec

nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

opiekun SU, M.Pajor
nauczyciele

dyrektor, nauczyciele

w trakcie roku
szkolnego
w trakcie roku
szkolnego
na bieżąco

zgodnie z
harmonogramem
konkursów
szkolnych
w trakcie roku
szkolnego

w trakcie roku
szkolnego

6. Wykorzystanie technologii
komputerowej i informacyjnej.

1. Redagowanie szkolnej strony internetowej.
2. Wykorzystanie Internetu oraz monitorów
i tablic interaktywnych  podczas zajęć.
3. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych

Marcelina Pajor

wszyscy nauczyciele

w trakcie roku
szkolnego
w trakcie roku
szkolnego
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zakupionych w ramach programu
„Laboratoria przyszłości”.

wszyscy nauczyciele w trakcie roku
szkolnego

II. Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

Lp. Zadania szczegółowe Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin

1. Rozwijanie postaw
prozdrowotnych.

1. Przeprowadzenie pogadanek na temat
zasad zdrowego odżywiania i uzależnień.

2. Prelekcja dla rodziców z zakresu
wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i
młodzieży.
3. Udział w ogólnopolskiej akcji o tematyce
prozdrowotnej: „ No promil, no problem”
4. Realizacja programów: „Szklanka mleka”,
„Owoce i warzywa w szkole”.
5. Udział  w ogólnopolskim konkursie
plastycznym „Bezpiecznie na wsi”.

6. Spotkania profilaktyczne z policjantem pod
hasłem „Bezpieczny Internet” w ramach DBI.

M. Wojdak, L.Garncarz

M. Wojdak

K.Góra. K.Biedrońska

wychowawcy klas I-V,
koordynator D.Gargul

V.Pastuch

K.Gurak- Gicala
K.Hudy- Janisz

w trakcie roku
szkolnego

styczeń 2023

listopad 2022

w trakcie roku
szkolnego
marzec 2023

luty 2023

2. Rozwijanie postaw
proekologicznych.

1. Udział w akcji „Sprzątanie świata” –
prelekcje i pogadanki.

B. Rosa, wychowawcy wrzesień 2022
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2. Zorganizowanie szkolnej akcji
ekologicznej „Dbajmy o ziemię, nie tylko w
Dzień Ziemii”.
3. Organizowanie akcji promujących
recykling (m.in. zbiórka zakrętek).
4. Nawiązanie współpracy z podmiotami
działającymi na rzecz ochrony przyrody, np.
nadleśnictwem.

B. Rosa, wychowawcy

opiekun SU

nauczyciele klas I-III

kwiecień 2023

zgodnie
z harmonogramem
w trakcie roku
szkolonego

3. Rozwijanie kultury fizycznej. 1. Organizacja zawodów i udział uczniów
w turniejach sportowych.
2. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych w ramach MKS „Olimpijczyk”
i UKS „Start”.
3. Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu na
kartę rowerową.

R. Dzień K. Biedrońska

R.Dzień, K.Biedrońska

J.Przybyło

w trakcie roku
szkolnego
zgodnie z
terminarzem
zawodów
maj 2023

4.
Kształtowanie postaw
prospołecznych i
samorządowych.

1. Organizowanie uroczystości szkolnych.
2. Zaangażowanie uczniów w działania
prospołeczne w ramach szkolnego Klubu
Wolontariusza.
3. Nagradzanie uczniów (pozytywnymi
wpisami do dziennika) za postawy
koleżeńskie wobec innych. 
4. Organizacja szkolnej akcji: „ABC dobrego
wychowania”.
5.Udział w akcjach charytatywnych:”Adopcja

nauczyciele
A.Całka- Kosała,
R.Caban

nauczyciele,
wychowawcy

J.Łoboda

D.Gargul, wychowawcy

zgodnie z
harmonogramem
uroczystości
w trakcie roku
szkolonego

listopad 2022

w trakcie roku
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serca-Celestyna”, zbiórka makulatury. klas 1-3 szkolonego

5. Kształtowanie postaw
patriotycznych.

1. Udział w szkolnych i środowiskowych
uroczystościach z okazji świąt narodowych.

2. Organizowanie spotkań z zasłużonymi
ludźmi i wycieczek do miast historycznych,
poznawanie polskiej kultury,  w tym
zwiedzanie muzeów regionalnych  w
Małopolsce i nie tylko.
3. Opieka nad mogiłami nieznanych
żołnierzy.

nauczyciele

K.Góra, B. Stępak

opiekun SU

zgodnie z
harmonogramem
uroczystości
według
harmonogramu

listopad 2022

6. Wdrażanie do uczestnictwa
w kulturze.

1. Wyjazdy do kina, teatru, opery.
2. Współpraca z zaprzyjaźnionymi teatrami
-Narodowym Teatrem Edukacji, Katolickim
Teatrem Edukacji,  Kieleckim Teatrem
Lektur.
3. Udział uczniów w przygotowaniu spektakli
teatralnych wystawianych w szkole i poza
nią.
4. Udział w akcji Narodowe Czytanie
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
5. Organizacja wystaw prezentujących
twórczość plastyczną uczniów szkoły.
6. Udział uczniów w przygotowaniu akademii
szkolnych i gminnych.

wychowawcy,
M.Tracz, B.Łuciów,

M. Tracz, L.Gut

V.Pastuch,  wychowawcy
klas 1-3

nauczyciele

według potrzeb
w trakcie roku
szkolnego

w trakcie roku
szkolnego
w trakcie roku
szkolnego
w trakcie roku
szkolnego
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8. Zapewnienie bezpieczeństwa
w szkole.

1.Opracowanie harmonogramu opieki nad
uczniami w czasie przerw i po zakończonych
zajęciach.
2. Prowadzenie zajęć świetlicowych.

3. Działania identyfikujące zagrożenia w
środowisku uczniowskim (ankiety, rozmowy
itp.)
4. Systematyczne przypominanie zasad
obowiązujących w szkole i eliminowanie
niewłaściwych zachowań.
5. Przeprowadzenie ćwiczenia „Ewakuacja
szkoły”.

R.Caban. A. Całka-
Kosała

wyznaczeni nauczyciele

K.Gurak-Gicala,
M.Wojdak

wychowawcy,
nauczyciele

E.Borowiec, R.Dzień

wrzesień 2022

w trakcie roku
szkolnego

październik 2022

w trakcie roku
szkolnego

w ciągu roku
szkolnego

9. Działalność opiekuńcza szkoły. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dzieciom i rodzicom z doświadczeniem
migracyjnym.

2. Współpraca wychowawców z GOPS-em,
Radą Rodziców, Poradnią Psychologiczno-
-Pedagogiczną, Parafią, Policją.
3. Organizowanie i sprawowanie opieki nad
uczniami  w autobusach szkolnych i podczas
wycieczek.

wychowawcy

H.Seńczyk,
wychowawcy,
psycholog, pedagog
szkolny
wychowawcy

wychowawcy,
nauczyciele
wyznaczone osoby

na bieżąco

na bieżąco

w trakcie roku
szkolnego
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III. Rozwój zawodowy nauczyciela

Lp. Zadania szczegółowe Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin

1. Doskonalenie zawodowe
nauczycieli.

1. Organizacja i udział w  szkoleniowych
zebraniach Rady Pedagogicznej.

2. Praca w zespołach nauczycielskich

3. Udział w warsztatach, szkoleniach
zewnętrznych, konferencjach metodycznych.

dyrektor

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

według
harmonogramu
według
harmonogramu
cały rok

2. Awans zawodowy nauczycieli. 1.  Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
z nauczycielami ubiegającymi się o wyższy
stopień awansu zawodowego.
2. Aktualizacja istniejących planów rozwoju
zawodowego.

wszyscy nauczyciele

nauczyciele odbywający
staż

cały rok

na bieżąco

3. Ocena pracy nauczycieli. 1. Ocena pracy nauczycieli według
ustalonego arkusza.
2. Samoocena pracownika.

dyrektor

nauczyciele

cały rok

w trakcie roku
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szkolnego

IV. Współpraca ze środowiskiem

Lp. Zadania szczegółowe Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin

1. Współpraca szkoły z
instytucjami i organizacjami.

1. Współpraca z UG, GCKCziS w zakresie
organizacji uroczystości środowiskowych.
2. Spotkania z przedstawicielami Policji.
3. Spotkania z przedstawicielami Straży
Pożarnej.
4. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia.
5. Współpraca z wydawnictwami
edukacyjnymi.

dyrektor, nauczyciele

dyrektor, wychowawcy,
pedagog szkolny

dyrektor , nauczyciele
dyrektor, nauczyciele

na bieżąco

według potrzeb
według potrzeb

według potrzeb
według potrzeb

2. Promocja szkoły w środowisku. 1. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez
i uroczystości.

2.Zebrania z rodzicami.

3. Prowadzenie strony internetowej szkoły.
4. Promocja w lokalnych mediach.

Wychowawcy,
Rada Rodziców, Rady
Oddziałowe Rodziców
wychowawcy

Marcelina Pajor
wyznaczeni nauczyciele
dyrektor,

w trakcie roku
szkolnego

zgodnie z
harmonogramem
cały rok
na bieżąco
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5. Udział w szkolnych, gminnych,
powiatowych oraz międzynarodowych
konkursach i zawodach sportowych.

nauczyciele zgodnie z
harmonogramem

V. Baza szkoły

Lp. Zadania szczegółowe Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin

1. Uzupełnianie bazy
dydaktycznej.

1. Planowanie budżetu szkoły.
2. Zakup nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, sprzętu sportowego, mebli,
uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej.

dyrektor
dyrektor, nauczyciele,
bibliotekarz

październik 2022
w trakcie roku
szkolnego

Szczurowa, 09.09.2022 r. Opracowały:   Karolina Góra
Hałyna Seńczyk

Beata Stępak
Małgorzata Tracz
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