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                                    KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JANA PAWŁA II W ZAKRZEWIE 

NA LATA 2010-2015  

 
 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY powstała przy współpracy nauczycieli, rodziców, uczniów. 

 

PODSTAWY PRAWNE: 

•Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

•Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977) 

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 560)  

                          

•Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 

•Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Zakrzewie 

•Program wychowawczy SP im. Jana Pawła II w Zakrzewie. 

•Program profilaktyki SP im. Jana Pawła II w Zakrzewie. 

 

INFORMACJE O PLACÓWCE 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zakrzewie 

Zakrzew 226 

23- 155 Zakrzew 

Woj. lubelskie 
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Telefon: 84- 680 92 19  

Strona www.spzakrzew.pl  adres mailowy: sp_zakrzew@wp.pl 

Rok założenia: 1968 

Liczba oddziałów: 7 

Liczba nauczycieli: 14 

Liczba pracowników niepedagogicznych: 6 (w tym psycholog i logopeda) 

Organ prowadzący: Gmina Zakrzew 

Organ przedstawicielski rodziców: Rada Rodziców 

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY: 

 

     Lokalizacja naszej szkoły sprzyja bezpieczeństwu i stwarza dobre warunki dla wszystkich dzieci. Ze względu na dobro dzieci, rodziców i nauczycieli budynek szkoły poddawany 

jest ciągle modernizacji. 

     Szkoła działa w oparciu o wybrane programy nauczania z propozycji MENiS. Przekazuje się tu wiedzę, kształtuje umiejętności, motywuje do sumiennej pracy, rozwija 

zainteresowania uczniów poprzez różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez wykształconych, otwartych i ciągle doskonalących się nauczycieli. 

Szkoła pomaga rodzicom w procesie wychowania, uwrażliwia na piękno świata i potrzeby drugiego człowieka. Pielęgnuje tradycje szkoły i środowiska  lokalnego, oraz rozwija 

postawę patriotyzmu i poczucia obywatelstwa. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia jego możliwościami i predyspozycjami. Realizację tego zapewnia indywidualne 

podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera. Wspieramy ucznia w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, poprzez współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Rodzice 

aktywnie uczestniczą  w życiu szkoły, są  partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Kompetencje Rady Rodziców są respektowane i wykorzystywane. Dbamy o to aby 

uczeń i rodzice byli usatysfakcjonowani jakością i fachowością naszych działa. Chcemy aby szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego, aby była ośrodkiem szeroko 

pojmowanej kultury, dumą uczniów i rodziców. 

      Szkoła jest placówką opiekuńczą, jej rola wychowawcza podąża za wymogami współczesnej cywilizacji mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości ucznia. 

       W celu wywiązania się z założeń programowych nasza szkoła współpracuje z: 

- Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną, 

- Radą Rodziców, 

- Samorządem Lokalnym, 

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

- Ośrodkiem Zdrowia, 
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- Biblioteką Publiczną, 

- Kościołem Parafialnym. 

                                  

 

  Założenia, cele i zadania: 

 

- zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań  i rozwiązywania problemów 

- kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym  Świecie. 

- kształtowanie postaw etycznych i estetycznych, 

- rozwijanie poczucia własnej wartości, umiejętności samokontroli i zachowania w określonych sytuacjach,                                  

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

- rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, 

- realizacja programu profilaktycznego, 

 

                                    Oczekiwania: 

 

- wzrost aktywności poznawczej uczniów podczas zajęć edukacyjnych, 

- wzrost samodzielności uczniów w zdobywaniu wiedzy, 

- unowocześnienie wyposażenia szkoły 

 

                                                                                                                    

Szkoła posiada wizję i misję szkoły: 

 

1. WIZJA NASZEJ SZKOŁY: 

 

          ,, UCZYMY SIĘ NIE DLA SIEBIE,UCZYMY SIĘ DLA ŻYCIA” 

 

2. MISJA NASZEJ SZKOŁY- JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓRA: 

 

 

a) Dba o dobro wszystkich uczniów. 

 

b) Pomaga rozwijać zdolności i zainteresowania. 
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c) Przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie, kształtuje pozytywne  postawy. 

 

d) Pomaga dbać o swoje zdrowie, pokonywać trudności i zwalczać nałogi. 

 

e) Jest przyjazna dla ucznia i zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. 

 

      f) Jest otwarta na współpracę i problemy środowiska lokalnego. 

 

 

I   KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 

  

 
Wskaźniki 

Zadania Odpowiedzialny Forma kontroli 
Termin 

realizacji 

  

1. Zarządzanie strategiczne 

Program rozwoju, cele i 

 kierunki działania. 

  

2.Opracowanie i wdrożenie planów 

dydaktyczno-wychowawczych zgodnych z 

obowiązującą podstawą programową. 

Nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów 

dyrektor Wrzesień    

3. Opracowanie kryteriów ocen 

z poszczególnych przedmiotów dla uczniów 

z orzeczeniem PPP. 

 

Nauczyciele przedmiotów Przegląd dokumentacji 

przez dyrektora szkoły 

wrzesień    

4. Przygotowanie planów wychowawczych 

dla poszczególnych klas uwzględniających 

Program Wychowawczy Szkoły 

Wychowawcy klas dyr. Szkoły - przegląd 

dokumentacji 

   

5. Weryfikacja i aktualizacja Statutu Szkoły 

oraz jego zatwierdzenie 

p. B. Skrzypek Przegląd dokumentacji 

przez dyrektora szkoły  

 wrzesień    

6. Zapoznanie rodziców  z głównymi 

zadaniami szkoły, regulaminem oceniania, 

klasyfikowania i nagradzania uczniów 

(WSO). 

Wych. klas na godz. wych. 

i zebraniach z rodzicami 

Adnotacje w dzienniku 

spotkań 

wrzesień  
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Ciągły rozwój 

i doskonalenie jakości 

pracy szkoły dla potrzeb 

uczniów, rodziców 

i nauczycieli. 

1 Nadzór pedagogiczny szkoły - obserwacje 

lekcji, uroczystości szkolnych i zajęć 

pozalekcyjnych. 

  

Dyrekcja Plan nadzoru i 

harmonogram hospitacji 

cały rok   

2. Współdziałanie dyrekcji z kadrą 

pedagogiczną przy organizacji konkursów 

przedmiotowych, artystycznych 

i sportowych. 

Dyrekcja, nauczyciele 

przedmiotów 

Protokoły z 

przeprowadzonych 

konkursów 

W ciągu roku   

3. Praca ciągła nad poprawą ortografii na 

lekcjach wszystkich przedmiotów. 

 

 

a)Udział w konkursach ortograficznych 

organizowanych na terenie szkoły. 

b)poprawa błędów ortograficznych przy 

sprawdzaniu zeszytów i prac pisemnych ze 

wszystkich przedmiotów. 

Nauczyciele przedmiotów 

 

 

 

Zespół ds. badań 

 

Nauczyciele przedmiotów 

Obserwacje, hospitacje, 

kontrola zeszytów, prac 

klasowych 

Dyrekcja 

 

Podczas hospitacji- 

kontrola wybranych 

zeszytów 

Cały rok 

 

 

 

 

 

wg terminarza 

  

4. Sprawdziany wiadomości: 

f) test kompetencji szkolnych 

w klasach szóstych, analiza 

wyników 

g) próbny test kompetencji szkolnych 

w klasach szóstych, analiza 

wyników 

h) próbny sprawdzian kompetencji w 

klasie V, analiza wyników 

 

i) test wiadomości w klasie trzeciej 

OBUT 

 

 

Dyrektor, 

 

 wychowacy klas, p. J.Sulowska, 

p. G.Trzcinska 

 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna. 

Dyrektor 

 

(8 IV 2010- 

2015) 

 

(XII 2009 

IV 2010 

V 2010- 2015) 

 

 

V 2010- 2015 
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 5. Analiza porównawcza wyników 

sprawdzianów: ocena i wnioski na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

Dyrekcja p. J. Sulowska 

p. G.Trzcińska 

XI – XII 2009 

V - VI 2010- 

2015 

  

3. Promocja 

Kształtowanie  

pozytywnego wizerunku 

w środowisku oraz 

upowszechnianie osiągnięć 

szkoły. 

Rozpoznawanie oczekiwań 

edukacyjnych środowiska. 

 

Pozyskiwanie sojuszników 

wspierających działalność 

szkoły. 

1. Eksponowanie ciekawych wytworów prac 

uczniów w klasach - pracowniach i 

w gablotach na korytarzu.  

 

Wychowawcy klas,   Obserwacja Praca ciągła   

2. Dzień Otwarty Szkoły dla rodziców . Nauczyciele  Dzienniki lekcyjne Praca ciągła   

3. Ślubowanie klas I Wych. kl. I scenariusz XI – 2010-  2015   

4. Prowadzenie kroniki szkoły. M. Sulowska, A. Nowicka   Cały rok   

 5. Założenie i prowadzenie strony 

internetowej szkoły. 

 

6. Działania dotyczące wyboru patrona 

szkoły i przygotowania szkoły do nadania jej 

imienia Jana Pawła II 

M. Lenart 

 

 

Dyrektor 

Rada Pedagogiczna 

Rada Rodziców 

Dyrektor, strona 

internetowa 

 

Komitet ds. wyboru 

patrona 

W ciągu roku  

 
 

II   ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

  

1. Nauczyciele 

Ocenianie jakości pracy 

nauczycieli. 

 

 

Planowanie polityki 

kadrowej. 

1. Systematyczne analizowanie stanu 

zatrudnienia z uwzględnieniem właściwego 

wykorzystania kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego nauczycieli. 

Dyrekcja Arkusz organizacyjny Cały rok   

2. Racjonalne organizowanie zastępstw za 

nieobecnych nauczycieli. 

Dyrektor Księga zastępstw Cały rok   
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3. Zatwierdzenie przydziału obowiązków. Rada Pedagogiczna Protokół RP 08.2010- 2015 

 

 

 

  

 

 

2. Rozwój zawodowy 

nauczycieli 

Rozpoznawanie potrzeb w 

zakresie doskonalenia 

zawodowego. 

Awans zawodowy 

nauczycieli. 

 

Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli. 

1. Zaplanowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb 

szkoły. 

Dyrekcja szkoły. WODN IX - X 2010- 

2015 

  

2. Kontynuowanie pracy zespołów 

samokształceniowych: umożliwienie rozwoju 

zawodowego nauczycieli. 

Dyrekcja szkoły, opiekunowie 

stażystów. 

Zapisy w zeszytach 

zespołów, teczka 

awansu zawodowego n-

li 

Cały rok.   

3. Analiza działań nauczycieli i ich 

skuteczności celem oceny pracy i rozwoju 

zawodowego. 

Dyrekcja Analiza dokumentów, 

księga nadzoru 

Cały rok   

4. Samokształceniowe lekcje koleżeńskie w 

zespołach. 

nauczyciele 

 

 

protokoły 

 

Wg planu 

  

3.Warunki działalności 

szkoły 

Opieka nad 

pomieszczeniami 

szkolnymi. 

1. Wzbogacanie klas w środki dydaktyczne 

i sprzęt audiowizualny.  

(w miarę możliwości) 

Dyrektor, nauczyciele Obserwacja Praca ciągła.   

2. Wzbogacanie zbioru biblioteki szkolnej. 

(w miarę możliwości) 

 

p. U. Marek Faktury zakupu Cały rok   

4. Zdrowie, higiena 

i bezpieczeństwo pracy. 

Zapewnienie zdrowia, 

bezpieczeństwa 

i higienicznych warunków 

pracy. 

1. Analiza występowania wypadków wśród 

uczniów, podjęcie działań zapobiegających 

urazom. 

p. B. Skrzypek, p. J. Ciemięs Zeszyt rejestru 

wypadków 

Cały rok   

2. Zapoznanie uczniów  z zasadami 

bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

Wychowawcy regulaminy IX-2010, II 2015, 

wg potrzeb 
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3. Objęcie opieką zapewniającą 

bezpieczeństwo uczniom podczas przerw 

lekcyjnych. 

Nauczyciele dyżurujący Nadzór dyrektora    

4. Praca komisji ds. ZFŚS 

 

Dyrektor, p. J. Sulowska,  

p. G. Trzcińska, p. M.S ulowska 

protokoły Cały rok   

5. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem 

fizycznym i psychicznym ucznia: 

- bilanse szkolne 

- kontrola higieny osobistej 

- pogadanki z pielęgniarką na temat higieny 

Pielęgniarka, 

wychowawcy 

Zapisy w dziennikach Cały rok   

5. Kierowanie szkołą 

Kierowanie i 

administrowanie szkołą. 

1.Dostępność Statutu Szkoły i innych 

obowiązujących aktów prawnych 

dotyczących działania szkoły dla 

pracowników, uczniów i ich rodziców. 

 

Dyrekcja, wychowawcy klas statut Wg potrzeb   

2. Uzupełnianie zbioru biblioteki szkolnej w 

aktualne dokumenty szkolne. 

Dyrektor, bibliotekarz  W ciągu roku   

3 Współpraca dyrektora z nauczycielami 

w zakresie zarządzania i organizacji pracy 

szkoły. 

 Monitoring 

 

   

3. Kontrola realizacji obowiązku 

szkolnego. 

4. Umożliwienie dzieciom 4-letnim 

uczęszczania do oddziału 

przedszkolnego. 

Dyrekcja, wychowawcy klas Sprawozdanie dyrektora Praca ciągła   

  5. Zapoznanie nauczycieli ze zmianami 

prawa oświatowego. 

dyrektor Zapisy w protokołach 

RP 
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III.   KSZTAŁCENIE 

 1. Programy 

nauczania 

realizowane 

w szkole spełniają 

wymagania 

określone w 

przepisach prawa. 

Dyrekcja, 

nauczyciele 

przedmiotów 

Przegląd 

dokumentacji 

Do 30 IX 2006r.  

1.Programy    nauczania 

Opracowanie zgodnie z 

przepisami prawa 

szkolnych zestawów 

programów nauczania. 

1. Programy nauczania realizowane w szkole 

spełniają wymagania określone w przepisach 

prawa. 

Dyrekcja, nauczyciele 

przedmiotów 

Przegląd dokumentacja 

 

  IX 2010- 2015   
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Plany nauczania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opracowanie i realizowanie planów 

nauczania zgodnie z przepisami prawa, 

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 

uczniów. 

Nauczyciele przedmiotów 

 

Dokumentacja IX 2010- 2015   

2. Opracowanie tygodniowego rozkładu 

zajęć zgodnie z zatwierdzonym arkuszem 

organizacji z uwzględnieniem wymogów 

higieny pracy umysłowej ucznia i 

nauczyciela. 

Dyrektor Plany zajęć 1.IX.2010- 2015   

3. Organizacja procesu kształcenia uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

 

Dyrektor, nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

 

 

Plany pracy    

 

Praca z uczniem zdolnym. 

 

 

 

1. Zapewnienie rozwoju zainteresowań i 

szczególnych uzdolnień uczniów poprzez: 

a) udział w przedmiotowych konkursach 

kuratoryjnych 

 

 

p.G.Trzcińska, p.J.Sulowska 

Plan pracy, protokoły z 

konkursów 
Komunikat LKO 

na stronie 

internetowej 
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c)   organizację konkursów przedmiotowych 

(np. kangur matematyczny) 

p. J. Sulowska     

 Praca z uczniem mającym 

trudności 

1. Kwalifikacja uczniów do zespołów: 

- korekcyjno-kompensacyjnego, 

- wyrównawczych, 

- nauczanie indywidualne, 

 

 

         Nauczyciele zespołów 

Protokół ze spotkania  

 

Wrzesień 2010- 

2015 

  

  

 

 

 

3. Przebieg procesu 

kształcenia 

Właściwe metody pracy. 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne 

 

1. Realizacja treści kształcenia przebiega 

zgodnie z przyjętymi planami nauczania. 

 Obserwacje Cały rok   

2. Stosowanie metod aktywizujących pracę 

uczniów w czasie lekcji i zajęć 

pozalekcyjnych. 

Nauczyciele przedmiotów Obserwacje Cały rok   

3. Indywidualizacja pracy na lekcji 

i wymagań w stosunku do najsłabszych 

zgodnie z zaleceniami Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

z uwzględnieniem kryteriów dla uczniów z 

orzeczeniami. 

Nauczyciele przedmiotów Opinie, orzeczenie Cały rok   

4. Informowanie na bieżąco i rzetelnie 

uczniów i rodziców o osiągnięciach lub 

niepowodzeniach edukacyjnych.  

Wychowawcy klas Adnotacje w dzienniku, 

powiadomienie 

rodziców o semestralnej 

ocenie niedostatecznej, 

dzienniki wychowawcy  

Wg potrzeb   

 

 

 

4. Efekty    kształcenia 

Badanie i analizowanie 

osiągnięć edukacyjnych  

 

 

1. Przestrzeganie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów. 

Dyrektor, wszyscy nauczycie WSO, zapisy  

w dzienniku 

wychowawcy 
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Zapobieganie trudnościom 

w nauce 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Objęcie szczególną opieką uczniów z 

trudnościami w nauce: 

- nauczanie indywidualne 

- zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce 

- stosowanie form indywidualnej pomocy 

uczniom w nauce 

Wychowawcy,  

nauczyciele 

opinia    

2. Jasne określenie zasad oceniania przez 

nauczycieli przedmiotu: 

- bieżące podawanie stopni do wiadomości 

ucznia 

 określanie możliwości poprawy 

złych ocen, 

 zajęcia w ramach art.2 pkt 2b 

nauczyciele WSO, dzienniki zajęć Cały rok   

 Ograniczanie stresu 

szkolnego 

 

1. Szczególna troska o uczniów objętych 

nauczaniem indywidualnym – integracja z 

klasą 

wychowawcy  Cały rok   

Wdrażanie uczniów do 

aktywności i 

odpowiedzialności za 

własny rozwój. 

1. Działalność SU. 

2. Akcje szkolne o charakterze 

ekologicznym, prozdrowotnym i 

charytatywnym. 

 

Opiekun SU Protokoły z 

przeprowadzonych akcji 

Cały rok   

IV.   WYCHOWANIE I OPIEKA 

 1. Przyjmowanie 

uczniów do 

szkoły zgodnie z 

przepisami prawa. 

Dyrektor szkoły  Sierpień 2006r. 

1. Równość szans 

Zapewnienie możliwości 

rozwoju osobowego 

wszystkim uczniom 

zgłaszającym się do szkoły 

zgodnie z ich potrzebami 

1. Przyjmowanie uczniów do szkoły zgodnie 

z przepisami prawa. 

Dyrektor Podania, kryteria Cały rok   

2. W szkole znane są i przestrzegane prawa 

dziecka  i prawa ucznia - omówienie na 

godzinach wychowawczych. 

Wychowawcy klas Plan godzin 

wychowawczych 

Wg potrzeb   
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edukacyjnymi. 3. Zorganizowanie zajęć 

pozalekcyjnych tak, aby 

potrzebujący uczniowie mogli w 

nich uczestniczyć. 

4. Dostosowanie godzin odwozów do 

potrzeb uczniów. 

Dyrektor Harmonogram dyżurów 

n- li 

   

  

  

   

2
.P

ra
ca

 w
y

ch
o

w
a

w
cz

a
 i

 p
ro

fi
la

k
ty

cz
n

a
 s

zk
o

ły
 

       

Realizowanie programu 

wychowawczego i 

profilaktycznego szkoły 

  

1. Omówienie i rozpowszechnianie w formie 

zajęć na: 

- godzinach wychowawczych, 

- zebraniach z rodzicami, 

praw ucznia i dziecka. 

Wychowawcy klas 

Dyrektor 

Zapisy w dziennikach, 

protokołach 

   

2. Działania wychowawcze naszej szkoły 

uwzględniają: 

a) Wychowanie patriotyczne i 

obywatelskie jako kształtowanie 

postaw patriotycznych 

 

 

Wychowawcy klas, 

 

 

Obserwacje, kontrola 

dokumentów 

wychowawcy,  

hospitacje,  

 

 

W ciągu roku 
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b) Wychowanie do życia w rodzinie 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

 

Obserwacje, kontrola 

dokumentów 

wychowawcy,  

hospitacje,  

 

   

 c) Edukacja regionalna 

 

Wychowawcy klas, 

 

Obserwacje, kontrola 

dokumentów 

wychowawcy,  

hospitacje,  

 

   

d) Promowanie zdrowego stylu życia 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele  

wych. fiz., pielęgniarka szkolna 

 

 

 

Obserwacje, kontrola 

dokumentów 

wychowawcy,  

hospitacje,  

 

 

 

 

   

e) Zapobieganie patologiom  

i uzależnieniom 

 

 

 wychowawcy klas 

- zespół ds. profilakyki 

 

Podsumowanie 

współpracy na 

posiedzeniu RP -   VI 

2010- 2015r. 

 

 

Praca ciągła 

 

XI 2010- 2015 

 

  

f) Edukacja ekologiczna 

 

 

Wychowawcy klas 

p. J.Sulowska 

Wychowawcy klas,  

 

 

 

protokół 

 

XI – XII 2010 

IV -2015 

Praca ciągła 
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g) Rozwijanie samorządności 

 

 

Opiekun S.U 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Obserwacja 

 

IX 2009 

VI 2010- 2015 

Praca ciągła 

 

 

 

 

 

  

 h) Rozwój kultury i sportu 

 

p. J. Ciemięs,  

 

 

 

 

 

Obserwacja 

 

1.06.2010 

VIII 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Szkoła udziela pomocy w zakresie 

wychowania w osobach: wychowawcy klasy, 

psychologa, pedagoga z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Dyrekcji 

Psycholog szkoły, wychowawcy 

klas 

opinie Cały rok   

4. Nauczyciele systematycznie kontrolują i 

analizują obecności uczniów na lekcjach oraz 

poszukują sposobów na zmniejszenie 

absencji wśród uczniów. 

Nauczyciele przedmiotów, 

wychowawcy klas 

Kontrola dzienników 

lekcyjnych, regulamin 

absencji 

Cały rok   

2
.P

ra
ca

 o
p

ie
k

u
ń

cz
a

 

sz
k

o
ły

 

Rozpoznanie i zapewnienie 

pomocy uczniom 

w zakresie opieki. 

  

 1. Sporządzenie rejestru uczniów 

potrzebujących opieki i pomocy materialnej. 

Komisja ds wyprawki szkolnej Nadzór dyrekcji   VI, IX   

  

3. Pomoc w zaopatrzeniu w podręczniki 

uczniów w trudnej sytuacji materialnej. 

Wychowawcy klas protokoły IX   
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3. Efekty pracy 

wych.- opiekuńczej 

Systematyczna i skuteczna 

działalność wychowawcza, 

profilaktyczna i 

opiekuńcza. 

1. Udokumentowanie efektów pracy 

wychowawczej. 

Wychowawcy klas Sprawozdania 

wychowawców, 

dzienniki wychowawców 

I, VI 2010 

Praca ciągła 

  

5. Analizowanie na bieżąco efektów 

działań wychowawczych 

podejmowanych wobec uczniów 

sprawiających trudności 

wychowawcze. 

 

 

Wychowawcy klas Nadzór Dyrekcji Szkoły   

 6. Realizacja programu 

profilaktycznego 

 

5. Realizacja programu wychowawczego  

E. Sobaszek 

 

 

U. Marek 

T. Kowalczyk 

B. Skrzypek 

 

Nadzór Dyrekcji Szkoły 

 

 

Nadzór Dyrekcji Szkoły 

   

Efekty pracy 

wychowawczej, 

profilaktycznej i 

opiekuńczej szkoły lub 

placówki 

1. Analiza i ocena efektów pracy 

wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej 

szkoły 

Wychowawcy  Dyrektor Szkoły VI 2010   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


