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„Rozwój to ciągłe działanie, doskonalenie, tworzenie” 

 
 
 
 
 

 
PLAN PRACY SZKOŁY 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku 

 

NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013 

 
Opracował zespół w składzie: 
 
Zofia Chodorowska. 
Beata Burtowska-Procak. 
Bożena Dudek. 
Agnieszka Bieruta-Staszków. 
Ewa Sochacka . 
Jadwiga Kustra. 
Beata Bogusławska. 
Dorota Ignasiak. 
Renata Niesłuchowska. 
Iwona Wulkiewicz-Flis. 
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PLAN PRACY SZKOŁY 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku 

 

NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013 
 

 
CEL 

 
jako fakt dokonany 

pożądany stan rzeczy 
standard, który chcemy osiągnąć 

 
DZIAŁANIA 

 
jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel 

 
CO ROBIĆ ? 

 
Zasoby ludzkie           

i materialne 
 
ODPOWIEDZIALNI 

 
Termin realizacji 

 
KIEDY ? 

 
zapoznać rodziców i uczniów z obowiązującym prawem 
szkolnym (statutem, kodeksem ucznia, WSO) 
 

Wychowawcy klas IX 2012 

 
dostarczyć rodzicom (poprzez pedagogizację) wiedzę 
dotyczącą rozwoju ucznia, zagrożeń i uzależnień 
 

Wychowawcy klas 
Pedagog 

Psycholog  

w miarę potrzeb wg 
harmonogramu zebrań 

 

 
Kultura i klimat 
szkoły sprzyjają 

osiąganiu wysokiej 
jakości kształcenia                                    

i  wychowania 
 
 
 

zapraszać rodziców do organizowania i udziału                         
w szkolnych uroczystościach, wycieczkach, lekcjach 
wychowawczych i przedmiotowych 

Wychowawcy klas Wg kalendarza imprez 
klasowych i szkolnych 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SP Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku                                ul. Jana Pawła II/4, 57-300 Kłodzko 
3 

 
 
 
 

 
CEL 

 
jako fakt dokonany 

pożądany stan rzeczy 
standard, który chcemy osiągnąć 

 
DZIAŁANIA 

 
jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel 

 
CO ROBIĆ ? 

 
Zasoby ludzkie           

i materialne 
 
ODPOWIEDZIALNI 

 
Termin realizacji 

 
KIEDY ? 

 
brać udział imprezach środowiskowych organizowanych 
na terenie miasta 
 

Wychowawcy 
Nauczyciele szkoły 

Zgodnie z kalendarzem 
imprez w mieście 

 
zorganizować dla środowiska lokalnego: Festyn 
Rodzinny, festyn z okazji Dnia Dziecka 
 

A. Prostko 
B. D. Pasek 
K. Drofiszyn 
J. Semaniuk 
M.Morawski 

Nauczyciele w-f 

1 czerwca 2013 

 
zorganizować „Dzień Otwarty Szkoły”, promujący naszą 
placówkę 
 

Dyrektor Szkoły 
Zastępcy Dyrektora 
Opiekunowie SU 

Kwiecień/maj 2013 

 
informować media lokalne o ważniejszych bieżących 
wydarzeniach 
 

Beata Bogusławska Na bieżąco 

 
Szkoła uczestniczy 

w działaniach 
inspirowanych przez 
środowisko lokalne 
oraz promuje swoją 
działalność w tym 

środowisku 
 
 

 
aktualizować na bieżąco stronę internetową promującą 
placówkę i osiągnięcia uczniów 
 

Rafał Pleśniak Na bieżąco 
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CEL 

 
jako fakt dokonany 

pożądany stan rzeczy 
standard, który chcemy osiągnąć 

 
DZIAŁANIA 

 
jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel 

 
CO ROBIĆ ? 

 
Zasoby ludzkie           

i materialne 
 
ODPOWIEDZIALNI 

 
Termin realizacji 

 
KIEDY ? 

umieszczać aktualne komunikaty na stronie internetowej 

szkoły oraz na tablicach ogłoszeniowych w pokojach 

nauczycielskich 

Dyrektor Szkoły 
Zastępcy Dyrektora 

Rafał Pleśniak 
Na bieżąco 

przekazywać informacje dyrektor- nauczyciel w formie 

pisemnej w „ Zeszycie zarządzeń ” 
Dyrektor Szkoły 

Zastępcy Dyrektora Na bieżąco 

informować nauczycieli i uczniów o zastępstwach  

(nauczycieli- „ Księga zastępstw” - kl .I-III i IV-VI , 

uczniów    -    tablica ogłoszeń) 
Zastępcy Dyrektora Na bieżąco 

 
W szkole działa 
sprawny system 

przepływu informacji 
 
 

aktualności adresowane do uczniów i rodziców 

zamieszczać na stronie internetowej szkoły oraz tablicach 

ogłoszeniowych na korytarzach 

Dyrektor Szkoły 
Zastępcy Dyrektora 

Rafał Pleśniak 
Pedagodzy szkolni 

Na bieżąco 
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CEL 

 
jako fakt dokonany 

pożądany stan rzeczy 
standard, który chcemy osiągnąć 

 
DZIAŁANIA 

 
jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel 

 
CO ROBIĆ ? 

 
Zasoby ludzkie           

i materialne 
 
ODPOWIEDZIALNI 

 
Termin realizacji 

 
KIEDY ? 

przeprowadzić ankietę wśród rodziców w zakresie 

potrzeb wychowawczych i opiekuńczych 
Wychowawcy klas 
Pedagodzy szkolni I/II 2013 

organizować pedagogizację rodziców poprzez 

wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich                           

i materialnych 

Pedagodzy 
Psycholog  

Wychowawcy klas 
XII 2012 – III 2013 

 
Szkoła stwarza 

warunki do poprawy 
kontaktów      
z rodzicami 

 
 

doskonalić kompetencje nauczycieli, dotyczące 

kontaktów z rodzicami 
Pedagodzy  
Psycholog  

XII 2012 – III 2013 
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CEL 

 
jako fakt dokonany 

pożądany stan rzeczy 
standard, który chcemy osiągnąć 

 
DZIAŁANIA 

 
jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel 

 
CO ROBIĆ ? 

 
Zasoby ludzkie           

i materialne 
 
ODPOWIEDZIALNI 

 
Termin realizacji 

 
KIEDY ? 

kontynuować programy unijne, w ramach kapitału 

ludzkiego  

(zajęcia dla uczniów uzdolnionych w klasach I-III) 

A.Mochel 
L.Majerska IX 2012 – VI 2013 

kontynuować  konkursy wewnątrzszkolne  Nauczyciele 
przedmiotów Cały rok szkolny 

zorganizować konkurs piosenki rajdowej na szczeblu 

miejskim  

 

M.Morawski 
R.Pleśniak 1 VI 2013 

Uczniowie naszej 

szkoły biorą udział                 

i są laureatami 

konkursów i zawodów 

sportowych umożliwić uczniom udział w zawodach sportowych                   

i konkursach na szczeblu rejonowym, gminnym, 

powiatowym i wyższym 

Nauczyciele 
przedmiotów 

Zgodnie z 
harmonogramem 

zawodów 
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CEL 

 
jako fakt dokonany 

pożądany stan rzeczy 
standard, który chcemy osiągnąć 

 
DZIAŁANIA 

 
jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel 

 
CO ROBIĆ ? 

 
Zasoby ludzkie           

i materialne 
 
ODPOWIEDZIALNI 

 
Termin realizacji 

 
KIEDY ? 

dostosować programy nauczania do wymogów zawartych 
w podstawie programowej poprzez dogłębne 
przeanalizowanie dotychczasowych w zespołach 
przedmiotowych; 

Nauczyciele 
przedmiotów IX/X 2012 

 
Uczniowie naszej 

szkoły uzyskują stały 
przyrost wiedzy i 

umiejętności, zgodnie 
ze swoimi 

możliwościami oraz 
potrzebami 

 
 
 

opracować program pracy z uczniem zdolnym: 
 „Od zdolnego do geniusza” 

Dyrektor Szkoły 
Nauczyciele 
przedmiotów 

II/III 2013 
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CEL 

 
jako fakt dokonany 

pożądany stan rzeczy 
standard, który chcemy osiągnąć 

 
DZIAŁANIA 

 
jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel 

 
CO ROBIĆ ? 

 
Zasoby ludzkie           

i materialne 
 
ODPOWIEDZIALNI 

 
Termin realizacji 

 
KIEDY ? 

włączenie do kalendarza imprez Dnia Samorządności              

(21 marca) 

K.Drofiszyn 
E.Sochacka 
D.Adamska 

IX 2012 

zorganizowanie Dnia Samorządności               
K.Drofiszyn 
E.Sochacka 
D.Adamska 
Nauczyciele 

21 III 2013 

organizowanie przez SU akcji: WOŚP,  Góra  Grosza, 

Patronat Misyjny, Pola nadziei, zbiórka  nakrętek, 

zbiórka makulatury, itp. 

K.Drofiszyn 
E.Sochacka 
D.Adamska 
M.Szałapska 

W.Głasek 

Wg harmonogramu 

udział pocztu sztandarowego w uroczystościach 

szkolnych i pozaszkolnych R.Pleśniak Wg kalendarza 
uroczystości 

 

 
Nasza szkoła rozwija 

samorządność 

uczniowską poprzez 

różnorodne działania 

SU 

 
 

współorganizowanie przez SU imprez szkolnych (zabawa 

andrzejkowa, karnawałowa, komers klas szóstych, 

dyskoteki szkolne), uroczystości i apeli 

okolicznościowych oraz wycieczek klasowych, festynu                 

z okazji Dnia Dziecka czy Gali Mistrzów 

K.Drofiszyn 
E.Sochacka 
D.Adamska 

Wychowawcy klas 

Wg kalendarza imprez i 
uroczystości 
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CEL 

 
jako fakt dokonany 

pożądany stan rzeczy 
standard, który chcemy osiągnąć 

 
DZIAŁANIA 

 
jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel 

 
CO ROBIĆ ? 

 
Zasoby ludzkie           

i materialne 
 
ODPOWIEDZIALNI 

 
Termin realizacji 

 
KIEDY ? 

umożliwić nauczycielom świetlicy szkolnej udział                    

w szkoleniach i warsztatach poszerzających wiedzę                   

i umiejętności w pracy z grupą 
Dyrektor Szkoły I-III 2012 

wspomagać młodych nauczycieli poprzez zorganizowanie 

warsztatów nt. planowania własnego rozwoju 

zawodowego 

Dyrektor Szkoły 
Przewodniczący 

Zespołów 
Przedmiotowych 

Lider WDN 

X 2012 

Traktujemy szkołę 

jako uczącą się 

organizację 
umożliwić nauczycielom udział w szkoleniach                           

i warsztatach, zgodnie z potrzebami indywidualnymi oraz 

potrzebami szkoły, 

Dyrektor Szkoły 
Zastępcy Dyrektora Cały rok szkolny 
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CEL 

 
jako fakt dokonany 

pożądany stan rzeczy 
standard, który chcemy osiągnąć 

 
DZIAŁANIA 

 
jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel 

 
CO ROBIĆ ? 

 
Zasoby ludzkie           

i materialne 
 
ODPOWIEDZIALNI 

 
Termin realizacji 

 
KIEDY ? 

zdiagnozować uczniów w oparciu o opinię PPP, 

rozpoznanie wychowawcy, wywiad środowiskowy 

 lub/i opinię rodziców 

Pedagodzy szkolni 
Psycholog 

Wychowawcy  
IX/X 2012 

 
Zapewniamy  uczniom   

różne formy pomocy 

opiekuńczej, socjalnej               

i innej 

ustalić rodzaj  i formę pomocy dla uczniów (zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 

logopedyczne, terapeutyczne itp.) 

Pedagodzy szkolni 
Psycholog 

Wychowawcy 
Dyrektor Szkoły 

IX 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kłodzko, dn. 16 października 2012 roku 


