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Plan pracy szkoły – rok szkolny 2017/2018 
 
 

CEL/ZADANIE: SPOSÓB REALIZACJI: ODPOWIEDZIALNI: TERMINY 
REALIZACJI: 

 
I. Kształcenie 

 
 
 
 
 
Doskonalenie metod 
nauczania: 
 

Rozpoznanie preferencji zdobywania wiedzy przez ucz-
niów i dostosowywanie form oraz metod pracy do tych 
potrzeb. 
 

wszyscy uczący nauczyciele 
 

wrzesień 2017 r. 

Praca nauczycieli w zespołach przedmiotowych, dosko-
nalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się 
wiedzą i doświadczeniem. 
 

wszyscy uczący nauczyciele 
 
 

cały rok szkolny 
 
 

Stosowanie różnych form i metod aktywizujących uczniów 
w procesie dydaktycznym oraz wykorzystanie motywu-
jącej funkcji oceny szkolnej. 
 

wszyscy uczący nauczyciele 
 

cały rok szkolny 
 

Wybór szkoleń zgodnych z potrzebami szkoły. wszyscy uczący nauczyciele 
 

cały rok szkolny 
 

Rozwijanie 
zainteresowań  
i uzdolnień uczniów  
oraz doskonalenie ich 
umiejętności 
samooceny: 

Opracowanie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych 
uwzględniających potrzeby uczniów i oczekiwania rodzi-
ców. 
 

wszyscy uczący nauczyciele wrzesień 2017 r. 

Prezentacja umiejętności uczniów podczas imprez szkol-
nych i środowiskowych.  
 

wszyscy uczący nauczyciele 
 

cały rok szkolny 
zgodnie z terminami 

Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, zaintereso-
wań oraz w zawodach sportowych. 

wszyscy uczący nauczyciele 
 

cały rok szkolny 
zgodnie z terminami 
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Realizacja innowacyjnych rozwiązań   pedagogicznych  
na lekcjach wychowania fizycznego. 
 

nauczyciele wychowania 
fizycznego 

cały rok szkolny 
 

Podniesienie jakości 
kształcenia   
z wykorzystaniem 
wyników egzaminów  
i testów 
diagnostycznych: 
 
 
 
 
 
 
 

Systematyczne przeprowadzanie analiz wyników kształce-
nia uczniów poprzez: 
a) przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych  

w kl. III gimnazjum; 
b) przeprowadzanie diagnozy wstępnej z języka angielskie-

go w kl. VII szkoły podstawowej; 
c) przeprowadzanie testów diagnostycznych w kl. VII 

szkoły podstawowej oraz kl. II gimnazjum; 
d) ewaluację wyników konkursów przedmiotowych oraz 

integrujących wiedzę uczniów z danego zakresu. 

 
zespół dyrekcyjny, 

wszyscy uczący nauczyciele, 
nauczyciele języków obcych, 

zespoły przedmiotowe 
 
 
 
 
 

 

 
listopad 2017 r. 
wrzesień 2017 r. 

maj 2018 r. 
cały rok szkolny 

 

Opracowanie raportów i wdrożenie wniosków z egzami-
nów zewnętrznych. 

zespoły przedmiotowe sierpień 2017 r. 
cały rok szkolny 

Podnoszenie  poziomu 
znajomości języków 
obcych: 
 

Organizowanie kół zainteresowań z języków obcych. zespół nauczycieli języków 
obcych 

 
 

wrzesień 2017 r. 
 

Prezentowanie i zachęcanie do lektury literatury w języku 
angielskim. 
 

zespół nauczycieli języków 
obcych, 

bibliotekarz 
 
 

cały rok szkolny 
 

Realizacja projektów edukacyjnych z języka angielskiego  
i niemieckiego. 

zespół nauczycieli języków 
obcych 

 

zgodnie z terminami 

Wystawianie przedstawień w języku obcym. nauczyciele języka obcego 
 
 

zgodnie z terminami 
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II. Rozwijanie samorządności uczniów, kształtowanie poczucia więzi ze szkołą, integracja społeczności uczniowskiej  

wokół realizacji głównych zadań szkoły 
 

Kształtowanie 
właściwego stosunku 
uczniów do nauki: 
 

Udział uczniów w konkursach, olimpiadach, kołach 
zaintere-sowań, zajęciach pozalekcyjnych itp. – 
reprezentowanie szkoły. 
 

wszyscy uczący 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

Rozwijanie 
samorządności uczniów: 

Udział społeczności uczniowskiej – SU – w planowaniu 
życia 
 i pracy szkoły oraz w zarządzaniu i kierowaniu poprzez 
organizowanie zebrań, wyborów, itd. 
 

opiekun SU cały rok szkolny 

Integracja zespołów  
klasowych, uczniów  
i całej społeczności  
szkolnej : 
 

Organizacja Dnia z Wychowawcą, wycieczek szkolnych, 
imprez oraz konkursów i zawodów sportowych. 
 

wychowawcy,  
wszyscy uczący 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

Rozwijanie postaw 
prospołecznych  
i ekologicznych: 

Działalność w SK Caritas, udział w akcjach 
charytatywnych  
i ekologicznych organizowanych na terenie szkoły. 
 
 

wszyscy uczący 
nauczyciele 

cały rok szkolny 

 
III. Baza szkoły 

 

Pozyskanie środków na 
zakup potrzebnych 
pomocy dydaktycznych   

Udział szkoły w rządowym programie „Aktywna tablica”. dyrektor szkoły wrzesień 2017 r. 
Udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania mierników 
pozyskanych w projekcie „Dzieciaki Bystrzaki”. 

nauczyciele przedmiotów 
matematyczno-                      
-przyrodniczych 

 

sierpień 2017 r. 
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Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły 
Heweliusz oraz Radą Rodziców. 
 

nauczyciele – członkowie 
Stowarzyszenia, 
Rada Rodziców 

cały rok szkolny 

 
IV. Promocja szkoły 

 
Realizowanie zadań 
związanych  
z promocją szkoły: 

Aktualizacja strony internetowej szkoły. 
 

p. Tomasz Brzeski cały rok szkolny 

Umieszczanie informacji o działalności szkoły na stronach 
internetowych, portalach społecznościowych oraz 
w lokalnych mediach. 

nauczyciele odpowiedzialni 
za organizację konkursów, 

uroczystości, wydarzeń 
 

cały rok szkolny 

Udział w ważnych wydarzeniach w kraju i za granicą. 
 

wszyscy uczący nauczyciele cały rok szkolny 

Organizacja Dnia Otwartego szkoły. 
 

wszyscy uczący nauczyciele maj 2018 r. 

Organizacja targów szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów 
gimnazjum. 
 

p. Monika Sikorska kwiecień 2018 r. 

 
V. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 
Realizacja zadań 
wynikających  
z funkcji 
wychowawczej szkoły: 

Zaplanowanie harmonogramu spotkań z rodzicami. zespół dyrekcyjny 
 

sierpień 2017 r. 

Organizowanie spotkań z rodzicami. wychowawcy 
 

cały rok szkolny 

Przeprowadzenie szkoleń i spotkań tematycznych dla rodzi-
ców. 

wszyscy uczący nauczyciele cały rok szkolny 

Współpraca z organizacjami działającymi na terenie gminy. wszyscy uczący nauczyciele, 
uczniowie 

 

cały rok szkolny 
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 Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z województwa 
pomorskiego. 
 
 

wszyscy uczący nauczyciele cały rok szkolny 

 
VI. Propagowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów 

 
Realizacja zadań 
wychowawczych, 
profilaktycznych  
i opiekuńczych: 

Przygotowanie programu wychowawczo-profilaktycznego. zespół ds. Programu 
Wychowawczo-  

-profilaktycznego,  
wszyscy uczący nauczyciele, 

uczniowie, rodzice 

do 4 października 
2017 r. 

Realizacja zadań zawartych w programie wychowawczo- 
-profilaktycznym. 
 

wszyscy uczący nauczyciele, 
uczniowie, rodzice 

cały rok szkolny 

Przeprowadzenie warsztatów z cyberprzemocy. pedagog, psycholog, 
wychowawcy 

cały rok szkolny 

 
VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 
Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
pracownikom szkoły  
i uczniom: 

Przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego. 
 

dyrektor wrzesień 2017 r. 

Zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni przedmioto-
wych. 
 

nauczyciele wrzesień 2017 r. 

Przeprowadzenie przeglądu szkoły pod kątem ubezpieczeń-
stwa. 

dyrektor, 
kierownik gospodarczy 

 

sierpień 2017 r. 

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla nowo 
przyjętych nauczycieli. 
 

dyrektor, 
kierownik gospodarczy 

 

sierpień 2017 r. 
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Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. dyrektor, 
kierownik gospodarczy 

 

cały rok szkolny 

 Przeprowadzenie okresowych szkoleń z zakresu BHP dla 
nauczycieli. 
 

dyrektor, 
kierownik gospodarczy 

 

cały rok szkolny 

 
 
 
Komisja w składzie: 
1. Monika Rychert –  

2. Grażyna Czechowska –  

3. Barbara Romaniak –  

4. Barbara Kostecka –  

5. Edyta Gełdon –  

6. Edyta Dzieniak-Kostrzeńska –  

7. Katarzyna Grabowska-Sulka –  

8. Michalina Lis –  

9. Mirosława Żołna –  

 

 

Plan pracy szkoły zawiera: 
 

1. Kalendarz roku szkolnego: 
Terminarz pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018, który  trwa od 01.09.2017 do 31.08.2018. 

I okres: od 01.09.2017 do 26.01.2018  
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II okres:  od 29.01.2018 do 22.06.2018 

wystawianie ocen: 

I okres: 

15. 12. 2017 r. – zagrożenia oceną niedostateczną lub nieodpowiednią, naganną oceną zachowania 

 Do 16. 01. 2018 r. – ustalone oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 II okres: 

25. 05. 2018 r. – zagrożenia oceną niedostateczną lub nieodpowiednią, naganną oceną zachowania 

25.  05. 2018 r. -  przewidywane roczne oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 11. 06. 2018 r. – ustalone roczne oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania 

II. Egzamin gimnazjalny: 18, 19, 20. 04. 2018 r.   

III. Terminy podstawowe 

04.09.2017      Rozpoczęcie roku szkolnego 

23.12.2017 - 31.12.2017    Zimowa przerwa świąteczna 

29.01.2018 - 11.02.2018        Ferie zimowe 

29.03 - 03.04.2018 r    Wiosenna przerwa świąteczna 

22.06.2018    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

IV. Dni wolne od zajęć dydaktycznych  

01.11.2017 (środa)                Wszystkich Świętych 

01.01.2018                   Nowy Rok 

………………. 11. 2017     *** Próbny egzamin gimnazjalny 
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18, 19, 20. 04.2018    *** Egzaminy gimnazjalne 

01. 05. 2018  Międzynarodowe Święto Pracy 

03. 05. 2018  Święto Konstytucji 3 Maja 

31. 05. 2018  Boże Ciało 

………………….. 2018      ** Dni wolne 

* Dni wolne na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010 r. 

 
2. Terminarz egzaminów zewnętrznych: 18, 19, 20. 04.2018    *** Egzaminy gimnazjalne 

 
3. Terminarz zebrań Rad Pedagogicznych:  

TERMINY RAD W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

Lp. Terminy Rodzaj spotkania 

1.  
13 września 2017 r.  

(środa) 

Rada Pedagogiczna 

2.  
07 listopada 2017 r. 

(wtorek) 

Rada Szkoleniowa 

3.  
05 grudnia 2017 r. 

(wtorek) 

Rada Pedagogiczna 

4.  
23 stycznia 2018 r. 

(wtorek) 

Rada Pedagogiczna 

5.  Rekolekcje 2018 r. Rada Szkoleniowa 
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6.  
10 kwietnia 2018 r. 

(wtorek) 

Rada Pedagogiczna 

7.  
18 czerwca 2018 r. 

(poniedziałek) 

Rada Pedagogiczna 

8.  
22 czerwca 2018 r. 

(piątek) 

Rada Pedagogiczna 

 
 
5. Harmonogram spotkań z rodzicami: 

LP. TERMINY GODZINY RODZAJ SPOTKANIA 

1. 12. 09. 2017 r. 

(wtorek) 

17:00 – spotkanie w hali 

Rodziców wszystkich klas 

18.00 – spotkanie w klasach 

18.30 – spotkanie RR 

Spotkanie z rodzicami 

2. 14. 11. 2017 r. 

(wtorek) 

17:00 – klasy II i III, 0 i I 

18:00 – klasy VII 

Wywiadówka 

3. 19. 12. 2017 r. 

(wtorek) 

17:00 – 19:00 

 

Konsultacje dla rodziców / 

spotkania dla rodziców uczniów 

zagrożonych 

4. 25. 01. 2018 r. 

(czwartek) 

17:00 – klasy VII i II, 0 i I 

18:00 – klasy III 

Wywiadówka  

podsumowanie I okresu 
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5. 12. 04. 2018 r. 

(czwartek) 

17:00 – klasy VII i III 

18:00 – klasy II 

Wywiadówka 

6. 28. 05. 2018 r. 

(poniedziałek) 

17:00 – 19:00, 0 i I 

 

Wywiadówka  

  
6. Działania związane z awansem zawodowym (m.in. harmonogram działań dyrektora szkoły, lista nauczycieli rozpoczynających 
i kontynuujących staż, terminarz, przydział opiekunów stażu). 
 
 

 
 


