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Plan pracy 

Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Jana Heweliusza w Żukowie 

na rok szkolny 2022/2023 
 
 

Zadania (priorytety) na podstawie kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do od-
powiedzialnych 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. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 
6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 
7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pro-

cesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie 
i mediach społecznościowych.  

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

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 
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Zadania Sposoby realizacji Termin realizacji 
Osoby/zespoły 

odpowiedzialne 

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia 

ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i 

piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych 

decyzji. 

 

Prowadzenie lekcji kształtujących postawy patrio-

tyczne, społeczne; diagnoza wartości wyznawanych 

przez uczniów, kształtowanie wartości powszechnie 

uznawanych za pozytywne. 

 

 

Wycieczki do miejsc pamięci narodowej. 

 

Opieka nad obeliskiem/cmentarzem, grobami upa-

miętniającymi ofiary wojny. 

 

Udział w konkursach o tematyce patriotycznej. 

 

Udział dzieci w organizacji uroczystości szkolnych, 

środowiskowych z okazji świąt narodowych. 

 

 

Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w akcjach 

charytatywnych. 

 
 

Rok szkolny  

 

 

Rok szkolny 

Październik – 

listopad 2022 

Maj, czerwiec  

Rok szkolny 

 

Rok szkolny 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele historii oraz 

innych przedmiotów. 

 

Wychowawcy klas 

Alicja Beyer 

 

Anita Mądra 

nauczyciele 

 

Anna Modrzejewska, 

Magdalena Kawiecka 
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Wspomaganie wychowawczej roli rodziny 

przez właściwą organizację i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

 

Organizacja zajęć wychowanie do życia  

w rodzinie. Promowanie tej formy zajęć poprzez 

zbudowanie oferty dla uczniów i rodziców, 

uwzględniającej treści edukacyjne. 

Współpraca wychowawców klas z rodzicami - wy-

bór klasowych rad rodziców. 

Systematyczne spotkania w ramach zebrań i kon-

sultacji.  

Wypracowanie skutecznego sposobu komunikowa-

nia się przy wykorzystaniu różnych narzędzi infor-

matycznych. 

Objęcie opieką świetlicową wszystkie dzieci po-

trzebujące takiej opieki. 

Wspomaganie rodziców i opiekunów w działalności 

profilaktycznej w zakresie uzależnień dzieci 

i młodzieży. 

 

Rozwijanie kompetencji społecznych w ramach 

działalności samorządu uczniowskiego. 

 

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych 

oraz zachęcania uczniów do aktywnego spędzania 

wolnego czasu. Szkolenie dla rodziców na temat 

zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży. 

 

Promowanie aktywności fizycznej wśród uczniów 

 

Wrzesień 2022 

 

 

Wrzesień 2022 

 

Rok szkolny  

 

Wrzesień 2022 

 

Rok szkolny 

 

Rok szkolny 

 

Rok szkolny 

Rok szkolny 

 

 

Rok szkolny 

Zespół dyrekcyjny, 

Joanna Mielewczyk-

Pytka 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy 

 

Zespół dyrekcyjny, 

koordynator świetlicy, n-

le świetlicy. 

Pedagog i psycholog 

 

Joanna Jażdżewska 

Nauczyciele edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej,  

pedagog i psycholog 

Nauczyciele (szczególnie 

wych. fiz.), 

wychowawcy 
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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. 

 

Praca zespołowa nauczycieli w tym zintegrowane 

działania nauczycieli pracujących w oddziałach 

przygotowawczych. 

Spotkanie nauczycieli szkoły z nauczycielami z 

Ukrainy. 

Rok szkolny 

 

Rok szkolny 

Monika Rychert 

 

Monika Rychert 

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.  

 

Współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli 

i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w 

celu zorganizowania szkolenia dla nauczycieli mają-

cego na celu kształtowanie krytycznego podejścia do 

treści publikowanych w Internecie 

 

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, np. policją 

– aspekt prawny dotyczący  publikowanych w Inter-

necie i mediach społecznościowych treści – warsz-

taty dla klas szóstych. 

 

 

Realizacja zajęć w zakresie edukacji informatycznej 

i medialnej. 

 

Listopad 2022 

 

 

Rok szkolny 

 

 

Rok szkolny 

Zespół dyrekcyjny 

 

 

Pedagog i psycholog 

 

 

Nauczyciele informatyki 

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”. 

 

Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości 

z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, in-

żynieria, sztuka oraz matematyka) oraz wdrażanie 

działań eksperymentalnych i zdobywanie przez 

uczniów praktycznych umiejętności. Wprowadza-

nie innowacji pedagogicznych. Wprowadzenie w 

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mo-

delu uczenia się przez doświadczenie (Experiential 

Learning Model) oraz zajęć z robotyki. 

Prowadzenie różnorodnych zajęć w ramach oferty 

pozalekcyjnej. 

Rok szkolny 

 

 

 

 

Rok szkolny 

Zespół dyrekcyjny, Irena 

Wilkowska-Romska, 

Wioleta Krause, Ewa Juc 

Natalia Kilarska oraz 

pozostali nauczyciele. 

 

 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia rozwijające. 
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Wyposażenie szkoły w nowoczesne środki dydak-

tyczne – stworzenie właściwej do realizacji zadań 

bazy, przeprowadzenie szkolenia z obsługi Empi-

riusza. 

stosowanie różnorodnych form pracy – zwiększenie 

aktywności uczniów w ramach pracy zespołowej, 

uwzględnienie w planie pracy szkoły zadań lub ce-

lów dotyczących: technologii informacyjno-komu-

nikacyjnej, dobrej organizacji  

i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz ra-

dzenia sobie w życiu codziennym, 

 

Podnoszenie jakości kształcenia oraz 

dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach 

i szkołach ogólnodostępnych. 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicz-

nej: diagnoza, oferta, ocena efektów, realizacja za-

dań w ramach programu wychowawczo-profilak-

tycznego. Zintegrowane działania nauczycieli  

i specjalistów, współpraca z rodzicami. 

 

Zintensyfikowanie działań w ramach współpracy 

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 

Rozpoznawanie potrzeb i planowanie zadań opie-

kuńczych, w szczególności dla uczniów przyjętych 

do szkoły wzbogacanie bazy szkoły, wyposażenie w 

niezbędne do terapii środki dydaktyczne, 

Rok szkolny 

 

 

Rok szkolny 

 

Rok szkolny 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciele, zespół 

dyrekcyjny. 

 

Zespół dyrekcyjny, 

pedagog, psycholog, 

logopeda.. 

Pedagog, psycholog, 

logopeda, nauczyciele. 

 

 


