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I. Działania szkoły w kierunku wdrożenia polityki oświatowej. 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

Spodziewane efekty: 

 realizacja wielokierunkowej aktywności, umiejętność rozwiązywania problemów i samodzielnej eksploracji świata,  

 wzrost kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych, 

 świadome i odpowiedzialne korzystanie z dostępnych informacji zawartych w mediach interaktywnych  

 pomoc w samorealizacji, rozwoju osobistym i aktywności obywatelskiej,  

 przystosowywanie się do nieustannych zmian zachodzących we współczesnym świecie dotyczących integracji społecznej,  

 

Zadania Termin Koordynator działań 

Realizacja zadań szkolnego programu działań w zakresie wdrażania nowej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego (zał. nr1) 
Cały rok Wszyscy nauczyciele 

Realizacja zadań w zakresie podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej  

i informatycznej. (zał. nr2) 
Cały rok p. Kurowska – matematyka 

p. Radomyska – przyroda 

p. Garbaczewska – Szumska 

informatyka 

Realizacja zadań szkolnego programu działań w zakresie Bezpieczeństwa w internecie  

i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych (zał. nr3) 
Cały rok I – III SP p. Ejchler 

IV – VII p. W. Garbaczewska-

Szumska 

Realizacja zadań z zakresu wprowadzania doradztwa zawodowego do szkół i placówek  (zał. 

nr4) 
Styczeń 2017 r.– czerwiec 

2018 r. 

p. W. Garbaczewska-Szumska 

Realizacja szkolnego programu działań patriotycznych  „Miesiąc dla Niepodległej” (zał 5) Kwiecień/maj 2018 I – III – p. Jagła 

IV – VII i gim p. Kolasiuk 
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Wychowanie, profilaktyka i opieka 

 

APELE szkolne 

Zadania Termin Odpowiedzialny 

Tematyka apeli (raport klas, zawołanie i hymn szkoły): 

1. „Jestem w szkole – organizacja pracy SU, Jestem proekologiczny – 

Sprzątam Świat”. 

2.  „Międzynarodowy dzień Muzyki” 

3. „Jestem bezpieczny podczas ferii” 

4. „Bezpieczny w sieci” 

5. „Podróże po literaturze” 

 

6. Wolontariusz – to brzmi dumnie 

7. Międzynarodowy dzień bez przemocy 

8. Światowy dzień mycia rąk 

9. Dzień liczby PI 

 

 

Wrzesień 2017 

02 października 2017 

Styczeń 2017 

Luty  2017  

Maj 2017 

 

Czerwiec 2017 

Październik 2017 

Październik 2017 

Marzec 2018 

 

 

p. A. Sokolińska 

p. I. Kiryluk 

p. p. Szkop 

p. A. Kurowska 

p. M. Chojecka 

p. U. Sadło 

p. I. Mydlak 

p. H. Tokarska 

p. A. Radomyska 

p. D. Babicz 

 
 

1. Poprawa efektywności wychowania. 
 

Spodziewane efekty: 

 Prawidłowa realizacja celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły 

 Zwiększenie świadomości uczniów w zakresie szkodliwości stosowania używek i uzależnień 

 Uczniowie są kulturalni, stosują się do zasad savoir – vivre 

 Uczniowie chętnie korzystają ze szkolnej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

 

Zadania Termin Odpowiedzialny 

Dostosowanie prawa wewnątrzszkolnego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Wrzesień 2017 Zespół ds. 

regulaminów 

Opracowanie szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego. Wrzesień 2017 Zespół ds. 

programu 

Opracowanie klasowych programów wychowawczo - profilaktycznych Wrzesień 2017 r. Wychowawcy  

Pedagogizacja rodziców: 

- realizacja zajęć dla rodziców na temat rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, 

2 razy w roku 
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- edukacja rodziców w zakresie zdrowego stylu życia i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia i życia, 

- edukacja rodziców w zakresie zdrowego żywienia  

 

Co najmniej 1 raz 

w roku 

Pedagog, 

 

Stwarzanie atmosfery sprzyjającej prawidłowej realizacji celów wychowawczych i profilaktycznych poprzez  realizację 

planów adaptacji dzieci klas I i zerowych 

 

 

 

wrzesień 

p. Jasińska  

p. 

Mioduszewska 
 

2. Bezpieczeństwo w szkole. 
Spodziewane efekty: 

 Podniesienie świadomości prawnej wśród rodziców, uczniów nt. bezpieczeństwa. 

 Podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów. 

 Eliminowanie i minimalizowanie zachowań agresywnych wśród uczniów. 

 Zmniejszenie liczby wypadków wśród uczniów.                                                                                                                                                                                            

 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 Zmniejszenie nieuzasadnionej absencji uczniów.  

 

Zadania Termin Odpowiedzialny 

Prowadzenie przez nauczycieli stałych dyżurów na przerwach oraz natychmiastowe reagowanie na łamanie dyscypliny 

szkolnej. 

Cały rok Nauczyciele 

dyżurujący 

Zapoznanie rodziców z procedurami postępowania w przypadku stosowania przez ucznia w szkole agresji i przemocy 

(zapoznanie z prawnymi konsekwencjami łamania prawa). 

Wrzesień 2017 Wychowawcy 

Wyjaśnianie zachowań agresywnych i podejmowanie interwencji przy ścisłej współpracy z rodzicami, 

funkcjonariuszami KMP. 

Cały rok Pedagog –  

p. I. Mydlak  

Akcja „Bezpieczne dzieci na polskich drogach”. Październik 

2017 

p. Jagła  

p. Tokarska 

Przeprowadzenie z uczniami spotkań dotyczących: 

- zaburzeń zdrowia psychicznego, czego wynikiem są depresje, próby samobójcze, 

- przyczyn zachowań agresywnych, z rodzajami agresji, z funkcjonującymi w społeczeństwie moralnymi i prawnymi 

  konsekwencjami zachowań agresywnych, 

- wskazania możliwości efektywnego wykorzystania przerw międzylekcyjnych, 

- dostarczania wiedzy służącej rozładowaniu emocji i właściwego reagowania w sytuacji stresogennej, 

- kształtowania asertywnych zachowań w sytuacjach sprzyjających przemocy. 

 

 

Na bieżąco 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

specjaliści, 

psycholog 

przedstawiciel 

KMP 

Ponadto: 

- zorganizowanie w klasach zajęć warsztatowych obejmujących profilaktykę agresji i przemocy w szkole, 

- zorganizowanie spotkania z funkcjonariuszem policji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz 

postępowania z uczniem  

Cały rok Wychowawcy, 

pedagodzy, 

przedstawiciel 

KMP 
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  zachowującym się agresywnie wobec rówieśników i osób dorosłych, 

- przeprowadzenie cyklu lekcji godzin wychowawczych dotyczących agresji i przemocy. 

Promowanie zdrowego stylu życia: 

- spotkania z pracownikami służby zdrowia, 

- lekcje biologii, godziny wychowawcze na temat racjonalnego odżywiania się i zagrożeń wynikających  

  z nieprawidłowo stosowanej diety oraz właściwej higieny ciała, 

- nauka zasad udzielania pierwszej pomocy (udział w ogólnopolskiej akcji „Bicia rekordu w resuscytacji”). 

 

 

2 razy w roku 

 

 

p. Radomyska 

 

Systematyczne monitorowanie absencji uczniów. Cały rok Wychowawcy 

Zorganizowanie konkursu: „Klasa na najlepszą frekwencję”. Styczeń 2018- 

Czerwiec 2018 

pp. Franczak, 

Sokolińska 
 

3. Działalność Samorządu Uczniowskiego. 
 

Spodziewane efekty: 

 Uczenie samodzielności, współudział uczniów w organizacji imprez. 

 Współodpowiedzialność uczniów za atmosferę w szkole rozbudzanie postaw obywatelskich. 

 Atrakcyjność zajęć, współorganizowanie, nabywanie umiejętności organizatorskich. 

 

Zadania Termin Odpowiedzialny 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Czerwiec 2018  

 

pp. Franczak, 

Sokolińska 

 

Udział  SU w  imprezach  szkolnych (Otrzęsiny klas pierwszych, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień 

Chłopca, Walentynki, DEN, Dzień Patrona, Festyn z okazji Dnia Dziecka, zakończenie i rozpoczęcie roku 

szkolnego). 

Wg harmonogramu 

Włączanie się do akcji ogólnopolskich w ramach „Roku Wolontariatu” („Góra grosza”, zbiórka nakrętek, 

butelek plastikowych, makulatury, zbiórka zużytych baterii, „Grosz do grosza”). 

Wg harmonogramu 

Organizacja szkolnych akcji „Dzień bez komórki” oraz „Dzień bez Internetu”; Listopad 2017 Luty 

2018 

Włączanie się do obchodów:  

Dnia Dobrych Uczynków – „Niewidzialna ręka” 

„Międzynarodowego Dnia Walki z AIDS”, 

 

 

Grudzień 2017 

19 maja 2018      

13 Czerwca 2018 

 

pp. Franczak, 

Sokolińska 
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4. Współpraca z Radą Rodziców. 
Spodziewane efekty: 

 Współudział rodziców w organizacji imprez szkolnych. 

 Aktywne uczestniczenie w tworzeniu i realizowaniu programów szkoły. 

 Zwiększenie uczestnictwa rodziców w życiu szkoły.                                                                                                                                                                                             

 Zwiększenie frekwencji rodziców na zebraniach. 

 

Zadania Termin Odpowiedzialny 

Uczestnictwo Rady Rodziców w imprezach szkolnych. Cały rok Rada Rodziców 

Uczestnictwo rodziców w planowaniu pracy szkoły oraz realizacji zadań. Cały rok Rada Rodziców 

Angażowanie rodziców w działania szkoły: 

1. Wspólne opracowanie planu profilaktycznego, wychowawczego, imprez i uroczystości szkolnych; 

2. Wspólne opracowanie imprez szkolnych (przydziały zadań dla rodziców); 

3. Zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne i zebrania klasowe; 

4. Organizowanie DNI OTWARTYCH dla rodziców uczniów kl. I-VII SP i II-III Gim; 

 

 

 

5. Zapraszanie rodziców na LEKCJE OTWARTE; 

 

6. Zapraszanie rodziców na spotkania zespołów ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

7. Organizowanie "Dnia Rodziny" w oddziale przedszkolnym i w kl. I – III SP Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i 

Ojca. 

Wg 

harmonogramu 

 

 

Pierwszy 

poniedziałek                         

miesiąca. 

 

Jeden raz                      

w półroczu. 

 

 

 

 

Rada Rodziców  

i nauczyciele 

Dyrektor 

Pedagog 

 

 Zarządzanie i organizacja 
Spodziewane efekty: 

 Utrwalenie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku.                                                                                                

 Szkoła jest otwarta na realizacje projektów zewnętrznych.                                                                                                                                                                                   

 Uczniowie i absolwenci szkoły wykazują się twórczym, krytycznym myśleniem i są otwarci na świat.  

  Szkoła promuje swoje sukcesy i osiągnięcia uczniów w środowisku. 

 Absolwenci szkoły są jej wizerunkiem- zdobywają sukcesy i osiągnięcia w nauce i pracy. 

 Szkoła organizuje imprezy kulturalne i artystyczne dla środowiska. 

Zadania Termin Odpowiedzialny 

Współpraca z siedleckimi bibliotekami. Uczestnictwo w imprezach i konkursach organizowanych przez biblioteki 

miejskie. 

Cały rok p. Karczewska 

Uczestnictwo w Gminnych Obchodach: - Narodowego Święta Niepodległości, - Rocznicy Bitwy Pod Iganiami i Dnia Listopad 2017  
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Patrona Szkoły. Kwiecień 2018 Dyrektor 

Zorganizowanie III Międzyszkolnego Festiwalu  Piosenki „Bajkowe Piosenki dla Mamy”. Maj 2018 p. Kiryluk 

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Nasze Iganie”. Cały rok Dyrektor 

Uczestnictwo w projektach zewnętrznych ze środków UE w ramach programu „Kapitał ludzki”  EFS.   Wg kalendarza 

realizacji 

projektów 

Wicedyrektor  

Aktualizacja strony internetowej szkoły: 

- prezentacja osiągnięć szkoły na stronie internetowej, 

- prezentacja działań biblioteki, świetlicy szkolnej. 

Cały rok Wicedyrektor 

  

Aktualizacja Kroniki Szkoły. Cały rok pp. U. Sadło,  

A. Radomyska,  

Upowszechnianie osiągnięć uczniów i szkoły w lokalnych mediach i prasie lokalnej. Cały rok Zainteresowani 

nauczyciele 

Organizowanie imprez promujących działalność szkoły w środowisku lokalnym: 

- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka,  

- Dzień Edukacji Narodowej,  

- choinki szkolne, ślubowanie kl. I SP i I Gim., Dzień Rodziny, Dzień Babci, Dzień Dziadka. 

Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

 

1. Kadra pedagogiczna – stosowanie i upowszechnianie uzyskanej przez nauczycieli wiedzy i umiejętności w swojej pracy. 
 

Spodziewane efekty: 

 

 Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje i są dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć edukacyjnych w nowoczesnej szkole. 

 Nauczyciele stosują zdobytą wiedzę i doświadczenie w swojej pracy. 

 Nauczyciele dzielą się wiedzą i umiejętnościami z innymi pracownikami szkoły. 

 Nauczyciele są otwarci na propozycje uczniów, wspierają ich twórczą aktywność i współpracują z rodzicami. 

 Nauczyciele umiejętnie planują i organizują pracę dydaktyczną i wychowawczą w szkole. 

 Nauczyciele potrafią nawiązać dobry kontakt z uczniami, mają satysfakcję z osiąganych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

 Nauczyciele dbają o wysoki poziom nauczania.  

Zadania Termin Odpowiedzialny 

Prowadzenie zajęć edukacyjnych metodami aktywizującymi proces nauczania. Cały rok nauczyciele 

Stosowanie zasad Oceniania Kształtującego. Cały rok nauczyciele 

Wykorzystanie TIK w pracy nauczycieli i uczniów. Cały rok nauczyciele 

Nauczyciele ściśle ze sobą współpracują uczestnicząc w spotkaniach zespołów przedmiotowych i wychowawczych.  

(Dzień Otwarty-dniem pracy zespołów). 

Cały rok nauczyciele 
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2. Rozwój bazy szkoły. 

 

Spodziewane efekty: 

 Nauczyciele i uczniowie mają bezpośredni dostęp do sprzętu technicznego.  

 Wszystkie sale lekcyjne posiadają sprzęt audio-video i sprzęt komputerowy niezbędne do realizacji swoich wielofunkcyjnych zadań 

 Uczniowie, rodzice i nauczyciele są zadowoleni z ciągle poprawiających się warunków nauki w szkole. 

 Praca świetlicy szkolnej jest prawidłowo zorganizowana.  

 

Zadania Termin Odpowiedzialny 

Uczestnictwo w programie „Aktywna Tablica”. Październik 

2017 

Wicedyrektor 

Zakup zabawek dla dzieci przedszkolnych. W miarę 

posiadanych 

środków 

  Dyrektor  

Przeprowadzanie koniecznych remontów – łazienek, termomodernizacja budynku, wymiana barierek schodów 

wewnętrznych. 

 


