
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY  

Zespołu Szkół Gminnych 

 im. Lotników Polskich  

w Nieszkowicach Wielkich 

 na rok szkolny 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ,  

WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ  

na rok szkolny 2017/2018,  

zatwierdzony przez RADĘ PEDAGOGICZNĄ  

ZSG w Nieszkowicach Wielkich  

w dniu ……………. 2017 r. 

 

 

Plan Pracy Szkoły opracowano na podstawie: 
1. Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. 

2. Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

3. Ustawa z dn. 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych 

innych ustaw Dz.U. 2016 poz.668. 

4. Kalendarza roku szkolnego 2017/2018. 

5. Kalendarza imprez Zespołu Szkół Gminnych 

6. Priorytetów MEN i Małopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018. 

7. Wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły z poprzedniego roku 

szkolnego 2016/2017. 

 

 

Charakterystyka Zespołu Szkół Gminnych im Lotników Polskich w Nieszkowicach 

Wielkich. 

 

Zespół Szkół Gminnych im. Lotników Polskich w Nieszkowicach Wielkich- Przedszkole, 

Szkoła Podstawowa i klasy gimnazjalne.  

Szkoła leży w powiecie i gminie Bochnia. Organem prowadzącym dla ZSG jest Gmina 

Bochnia. Organem pedagogicznym jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.  

Tel./Fax 14 685-61-60. 

E–mail szkoły – zsgnieszkwlk1@wp.pl  

Strona internetowa szkoły  - www.nieszkowicewielkie.szkolagminabochnia.pl 

Funkcję dyrektora ZSG pełni mgr Anna Gut. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół w 9 oddziałach szkolnych uczy się 185 

uczniów. W szkole podstawowej w 7 oddziałach uczy się 136 uczniów, w tym 68 

dziewczynek i 68 chłopców.  W gimnazjum jest 49 uczniów, w tym 24 dziewczynki i 25 

chłopców.  

W przedszkolu do 3 grup wiekowych na zajęcia uczęszcza 75 dzieci. 

Uczniowie uczą się na jedną zmianę. Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godzinie 7.30, a 

kończą najpóźniej o godzinie 15.05. Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 16.30. 

 

W Zespole zatrudnionych jest 18 nauczycieli:  

dyplomowanych – 9 w szkole i 2 w przedszkolu, 

mianowanych – 6, 

kontraktowych – 2 w szkole i 3 w przedszkolu, 

stażystów – 1 

i 8 osób obsługi i administracji szkolnej i przedszkolnej. 

mailto:zsgnieszkwlk1@wp.pl
http://www.nieszkowicewielkie.szkolagminabochnia.pl/


W skład obwodu ZSG wchodzą następujące miejscowości: Nieszkowice Wielkie, Wola 

Nieszkowska, Zawada, Nieprześnia. 

Do Zespołu uczęszczają również uczniowie z Dąbrowicy i Grabiny ze względu na 

reorganizację tamtejszej szkoły. 

 

W Zespole Szkół zatrudniony jest na ½ etatu pedagog szkolny.  

Szkoła prowadzi dwie grupy świetlicy, która zapewnia opiekę po zajęciach lekcyjnych 

uczniom klas młodszych codziennie w godz. 11.00-15.30. 

Na terenie szkoły funkcjonuje również Świetlica Wsparcia Dziennego trzy dni w 

tygodniu, obejmuje opieką 15 uczniów wskazanych przez GOPS oraz pedagoga szkolnego.  

W Zespole są dwie kuchnie i stołówka szkolna, która przygotowuje każdego dnia 

jednodaniowe obiady dla uczniów, w przedszkolu dzieci otrzymuję trzy posiłki dziennie, na 

salach, w których mają zajęcia. 

 Na terenie Szkoły odbywają się różnorodne zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych 

uczniów.  Są to; 

 

nauka pływania – zajęcia na basenie, 

zajęcia sportowe UKS, SKS 

zajęcia zespołów korekcyjno- kompensacyjnych, 

zajęcia logopedyczne 

 

Dodatkowo każdy nauczyciel przepracuje 2 godziny z uczniami, realizując zajęcia 

pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów. 

W roku szkolnym 2017\18 będzie realizowany projekt „Naukowa Ekspedycja Gminy 

Bochnia”, która obejmuje szereg działań skierowanych do uczniów i nauczycieli, a także 

doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt do pracowni 

przedmiotowych. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie podniosą swoje kompetencje z 

zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. 

 

 

Funkcjonowanie ZSG opiera się na: 
 

1. Statucie ZSG 

2. Regulaminie Rady Pedagogicznej  

3. Regulaminie Pracy Zespołu  

4. Regulaminie Rady Rodziców  

5. Regulaminie Samorządu Uczniowskiego 

6. Programie Wychowawczo-Profilaktycznym   

7. Regulaminie dyżurów Nauczycieli  

8. Regulaminie Wewnętrznego Systemu Oceniania uczniów  

9. Regulaminie Wewnętrznego Systemu Oceniania zachowania uczniów 

10.  Regulaminie Biblioteki 

11.  Regulaminie Świetlicy Szkolnej  

12.  Regulaminie Wycieczek Szkolnych Zespołu Szkół Gminnych 

13.  Regulaminie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 



14.  Regulaminie – Ocenianie pracy nauczyciela w Zespole  

15.  Regulamin stołówki szkolnej Zespołu  

16.  Regulaminie Tworzenia i Podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 

Zespole 

17.  Regulaminie przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

Zespołu Szkół  

18.  Regulaminie - Zasady i normy przydzielania pracownikom Zespołu Szkół środków 

ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, narzędzi i materiałów, napojów i 

środków utrzymania higieny osobistej. 

19.  Regulaminie - Polityka bezpieczeństwa informacji w Zespole Szkół  

20.  Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych przez Gminę oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

i szczegółowych zasad jego przyznawania. 

21.  Planie pracy Zespołu Szkół   

22.  Kalendarzu imprez w Zespole Szkół 

23.  Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Zespole Szkół 

24.  Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół   

25.  Zarządzeniach Dyrektora Zespołu Szkół  

26.  Procedurach szkolnych 

 

 

PLAN PRACY 

/KALENDARIUM/ 
 

 

WRZESIEŃ 2017r. 

 

Lp. Ważne zadanie do wykonania Forma i miejsce realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. 
Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego. 

Akademia dyrektor szkoły, 

wych. kl III SP 

04.09. 

2. 

Dopracowanie planu lekcji dla 

poszczególnych klas,  

z uwzględnieniem zajęć 

pozalekcyjnych i pracy świetlicy 

Ułożenie planu  

 

dyrektor szkoły, 

n-l informatyki 

do 04.09. 

3. 

Aneks nr 1 do arkusza 

organizacji szkoły, dopracowanie 

przydziału czynności. 

Porównanie aktualnego 

stanu zatrudnienia  

z projektem 

organizacyjnym. 

dyrektor szkoły do 10.09. 

4. 

Złożenie wniosków w Urzędzie  

Gminy Bochnia o nagrodę 

Wójta Gminy Bochnia. 

Złożenie wniosków. 

 

 

dyrektor szkoły 

 

 

 

do 20.09. 

5. 

Przyjmowanie wniosków o 

udzielenie pomocy finansowej 

dzieciom  

i uczniom na zakup 

podręczników. 

Złożenie wniosków przez 

rodziców  

w sekretariacie szkoły. 

 

dyrektor szkoły, 

sekretarz szkoły 

 

do 15.09. 

6. 

Przekazanie aktualnych danych 

SIO do organu prowadzącego. 

Aktualizacja, 

zebranie stosownych 

danych 

dyrektor szkoły, 

sekretarz szkoły 

do 15.09. 

7. 

Przygotowanie księgi uczniów, 

dzienników lekcyjnych, arkuszy 

ocen, dzienników zajęć. 

Wpis aktualnych danych. sekretarz szkoły, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

do 20.09. 



8. 

Złożenie wniosków przez 

nauczycieli rozpoczynających 

staż. Przydział opiekunów 

stażystom i nauczycielom 

kontraktowym. 

Według przepisów 
rozporządzenia  

i Karty Nauczyciela. 

Złożenie wniosków w 

sekretariacie szkoły. 

nauczyciele 
rozpoczynający 

staż, dyrektor 

szkoły 

nauczyciel 
kontraktowy 

i mianowany 

do 14.09. 

stażysta do 

20.09. 

9. 

Złożenie projektów planu 

rozwoju przez nauczycieli. 

Zatwierdzenie planów rozwoju. 

Według przepisów 

rozporządzenia  

i Karty Nauczyciela. 

Złożenie projektów w 

sekretariacie szkoły. 

nauczyciele 

rozpoczynający 

staż, dyrektor 

szkoły 

nauczyciel 

stażysta do 

20.09. 

kontraktowy 

i mianowany 

załącza do 

wniosku 

10. 

Opracowanie planu nadzoru 

pedagogicznego dyrektora 

szkoły  
i przekazanie go do wiadomości 

radzie pedagogicznej i radzie 

rodziców. Opinia rady 

pedagogicznej o planie lekcji w 

szkole. Ustalenie listy nauczycieli 

na doskonalenie zawodowe. 

Rada pedagogiczna  

w szkole. Potwierdzenie 

rady rodziców. 

dyrektor szkoły do 15.09. 

11. 

Przyjmowanie wniosków  

o stypendium szkolne. 

Wnioski składają rodzice  

w sekretariacie szkoły lub 

Urzędzie Gminy 

dyrektor szkoły, 

sekretarz szkoły 

do 15.09 

12. 

Ubezpieczenie uczniów w 

szkole. 

Podpisanie umowy  

i zbieranie pieniędzy w 

szkole. 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

do 30.09. 

 

13. 

Wybory do szkolnych 

samorządów uczniowskich. 

 

Demokratyczne wybory 

poprzedzone kampanią 

wyborczą. 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

do 20.09 

14. 

Powołanie komisji konkursów 

przedmiotowych 

Zarządzenia dyrektora 

szkoły wynikające z 

zarządzenia Kuratora 

Oświaty . 

dyrektor szkoły do 30.09. 

15. 

Zebrania z rodzicami, podanie 

wymagań edukacyjnych dla 

poszczególnych przedmiotów, 

sposobów sprawdzania wiedzy, 

jej oceniania i oceniania 

zachowania. Omówienie 

regulaminów WSO, zasad 

współpracy. Wybory Rad 

Oddziałowych i po jednym 

przedstawicielu Rad do Rady 

Rodziców Szkoły. 

 

Wywiadówki   

w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w dniach 

września, 

wg potrzeb 

i zarządzenia 

dyrektora 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

Zebranie Rady Rodziców - 

wybory. 

Zatwierdzenie przez RR 

Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego 

 

 

Wybory prezydium rady, 

przewodniczącego i 

komisji rewizyjnej 

 

dyrektor szkoły, 

Rada Rodziców 

 

do 30.09. 



17. 

Ustalenie listy uczniów,  dla 
których można dostosować 

warunki sprawdzianu  na 

podstawie opinii poradni 

psychologiczno – 

pedagogicznych. 

 

Zebranie opinii  
z poradni i stosownych 

podań od rodziców  

– dane do egzaminów. 

pedagog, 
wychowawcy klas 

do 30.09 

18. 

Przekazanie zaktualizowanych 

danych SIO do organu 

prowadzącego. 

 

Aktualizacja, 

zebranie stosownych 

danych. 

dyrektor szkoły, 

sekretarka szkolna 

do 30.09. 

19. 

Zatwierdzenie projektów planu 

rozwoju zawodowego lub 

zwrócenie ich nauczycielom do 

poprawy. 

 

Rozmowa  

z nauczycielami  

w szkole, 

dyrektor szkoły do 30.09. 

20. 

Decyzje w sprawie zwolnienia z 

nauki języka obcego, 

wychowania fizycznego na 

wniosek rodziców. 

 

Wydanie decyzji  

na podstawie podań 

rodziców i opinii lekarzy i 

poradni. 

dyrektor szkoły do 30.09. 

21. 

Wyjazdy integracyjne, ogniska Wycieczka klas I-III do 

Czasławia- „Zaczarowane 

Wzgórze” 

Ognisko integracyjne klas 

IV-VII- Pogwizdów 

Leśniczówka 

Wycieczka do Energilandii 

– klasy II i III gimnazjum 

wychowawcy klas według 

ustaleń 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2017r. 

 

Lp. Ważne zadanie do wykonania Forma i miejsce realizacji Odpowiedzialni Termin 

     

1. 

Złożenie wniosków w Urzędzie 

Gminy Bochnia do projektu 

budżetu na nowy rok 

budżetowy. 

Złożenie wniosków. dyrektor szkoły 

 

do 20.X 

2. 

Przyznanie nagród dla 

wyróżniających się 

nauczycieli. Zaopiniowanie 

nagród  

przez przedstawicieli rady 

pedagogicznej – działające 

związki zawodowe. 

Spotkanie w szkole dyrektor szkoły do 11.10. 

3. 
Dzień Edukacji Narodowej. 

 

Akademia w szkole. dyrektor szkoły, SU 13.10. 

 

4. 

Dostosowanie warunków i form 

sprawdzianu do indywidualnych 

potrzeb uczniów  

ze specyficznymi trudnościami  

w uczeniu się. 

Zebranie od uczniów i 

rodziców stosownych podań  

i opinii poradni 

psychologiczno  

– pedagogicznych. 

pedagog szkoły, 

E Wróbel 

do 15.10. 



5. 

Przygotowanie i przesłanie do 

OKE list uczniów 

przystępujących do egzaminu 

gimnazjalnego . 
Zgłoszenie dostosowania 

warunków  

i form sprawdzianu i egzaminu 

do indywidualnych potrzeb 

uczniów  

ze specyficznymi trudnościami  

w uczeniu się. 

Sporządzenie stosownych 
list według programu 

„Hermes”. 

wychowawca klasy 
III Gim, 

pedagog szkolny,  

E. Wróbel 

do 31.10. 

6. 
Wszystkich Świętych Gazetka okolicznościowa , 

wizyty na cmentarzu. 

wychowawcy klas, 27-29.10. 

7. 
Próbna ewakuacja szkoły Ćwiczenia dyrektor szkoły, 

inspektor bhp 

do 30.10 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 2017r. 

 

Lp. Ważne zadanie do wykonania Forma i miejsce realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. 

Święto Patronów  Szkoły 

 

Prelekcje, wizyty w szkolnej 

izbie pamięci 

Złożenie kwiatów pod 

Pomnikiem Lotników w 

Nieszkowicach Wielkich 

 

wychowawcy klas 

listopad 

2. 

Ślubowanie uczniów klas I 

szkoły podstawowej. 

Pasowanie na czytelnika 

Akademia w szkole z 

udziałem zaproszonych 

rodziców, występy 

pierwszoklasistów 

wychowawca 

uczniów klas I 

szkoły podstawowej 

listopad 

3. 

Andrzejki Imprezy klasowe, audycje 

przez radiowęzeł szkolny, 

dyskoteki 

 

wychowawcy klas, 

uczniowie szkoły 

podstawowej  

i gimnazjum, 

przedszkole 

między 15  

a 26 

listopada 

4. 

Przygotowanie i przesłanie do 

OKE list uczniów 

przystępujących  egzaminu 

gimnazjalnego 

Przesłanie do OKE list 

uczniów 

przewodniczący 

szkolnej komisji 

egzaminacyjnej 

do 29.11 

5. 
Rocznica Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. 

Akademia M. Brzegowa, J. 

Tomczyk 

12.XI 

6. 
Diagnoza przedszkolna Przeprowadzenie diagnozy wychowawcy grup 

przedszkolnych 

według 

planu 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2017r.  

 

Lp. Ważne zadanie do wykonania Forma i miejsce realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. 

Mikołajki klasowe, szkolne, 

przedszkolne 

Imprezy klasowe, wizyta 

Św. Mikołaja 

 

wychowawcy klas, 

Rada Rodziców 

06 grudnia 



2. 
Wigilia. Uroczysty apel 

- spotkanie opłatkowe 
E. Wróbel, 

A.Gajewska 
22 grudnia. 

 

3. 

Kiermasz świąteczny Przygotowanie ozdób i 

kartek świątecznych oraz 

sprzedaż na szkolnym 

kiermaszu 

Świetlica Wsparcia 

Dziennego, 

E. Ciemała, 

M. Brzegowa 

dwa 

tygodnie 

przed 

świętami 

4. 

Zimowa przerwa świąteczna. Bez  zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych 

w szkole. 

dyrekcja szkoły 23.12- 31.12 

5. 

Kontrola finansów szkoły, 

magazynów w związku  

z zakończeniem roku 

budżetowego. 

Opinia rady rodziców w sprawie 

budżetu szkoły na rok następny. 

Przegląd kont, rachunków, 

magazynu. 

dyrekcja szkoły, 

sekretarka, 

intendentka 

do 31 

grudnia 

6. 
Dzień otwarty dla rodziców w 

przedszkolu 

Zajęcia otwarte, wspólne 

warsztaty 

wychowawcy grup 

przedszkolnych 

Według 

planu 

 

 

 

 

STYCZEŃ 2018r. 

 

Lp. Ważne zadanie do wykonania Forma i miejsce realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. 

Poinformowanie uczniów  

i rodziców uczniów  

o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych i obniżeniu 

oceny  

z zachowania. 

Powiadomienie pisemne 

lub potwierdzenie  

o powiadomieniu podpisem 

rodzica 

w dzienniku lekcyjnym. 

nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy klas 

do 5 

stycznia 

2. 

Dyskoteka noworoczna. 

 

Dyskoteka dla uczniów 

szkoły podstawowej i 

gimnazjum 

samorząd uczniow., 

opiekun SU 

styczeń 

 

3. 

Bal karnawałowy Bal uczniów z klas I-III 

szkoły podstawowej i 

przedszkola 

nauczyciele, 

wychowawcy 

uczniów klas I – III, 

przedszkola 

styczeń  

 

4. 

Zapoznanie uczniów i rodziców  

z przewidywanymi ocenami 

klasyfikacyjnymi. 
 

Rozmowy z rodzicami, 

potwierdzenia rozmów 

podpisem, pisma do 

rodziców. 

nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy klas. 

na dwa 

tygodnie 

przed  

klasyfikacją 

5. 

Ferie szkolne (ferie zimowe) Zajęcia zgodnie ze 

zgłoszeniem przez 

nauczyciela (zawody 

sportowe, kółka 

zainteresowań, konkursy 

itp.) 

chętni nauczyciele  

30.01-12.02 

6. 

Przygotowanie planu urlopów 

dla pracowników 

niepedagogicznych. 

 

Sporządzenie planu urlopów. dyrektor szkoły do 31.01. 



 

LUTY 2018r. 

 

Lp. Ważne zadanie do wykonania Forma i miejsce realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. 
Przedstawienie z okazji Dnia 

Babci i Dziadka 

Przedstawienie 

okolicznościowe 

wychowawcy 02.2018 

2. 

Klasyfikacja półroczna 

uczniów szkoły podstawowej i 

gimnazjum. Zatwierdzenie 

przez radę pedagogiczną 

wyników klasyfikacji 

śródrocznej. 

 

 

Rada pedagogiczna szkoły 

podstawowej. 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

 

06.02 

3. 
Wywiadówki semestralne. Spotkania  

z rodzicami w szkole. 

wychowawcy, 

dyrektor szkoły, 

wg ustaleń, 

planu 

4. 

Ferie szkolne (ferie zimowe) Zajęcia zgodnie ze 

zgłoszeniem przez 

nauczyciela (zawody 

sportowe, kółka 

zainteresowań, konkursy 

itp.) 

chętni nauczyciele 12-25 lutego 

5. 

Analiza potrzeb szkoły. Rozważenie potrzeb szkoły 

pod kątem zakupu pomocy 

dydaktycznych, mebli itp. 

dyrekor szkoły 02.2018 

6. 

Powołanie zastępcy szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego przed 

terminem  egzaminu 

gimnazjalnego. 

Zarządzenie dyrektora 

szkoły. 

dyrektor szkoły według 

ustaleń OKE 

7. 

Podanie do wiadomości 

kryteriów przyjęć 

kandydatów, spoza rejonu 

szkoły podstawowej i 

gimnazjum. 

Zarządzenie dyrektora 

szkoły. 

dyrektor szkoły luty/marzec 

8. 

 

Analiza stanu bazy szkoły po 

feriach. 

 

 

Przegląd budynku. 

 

dyrektor szkoły 

 

luty 

 

 

 

 

MARZEC 2018r. 

 

Lp. Ważne zadanie do wykonania Forma i miejsce realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. 

Powołanie szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego – zespołów 

nadzorujących, na miesiąc 

przed egzaminem. Egzamin w 

dniach 

18-20 kwietnia. 

Zarządzenie dyrektora 

szkoły. 

dyrektor szkoły miesiąc 

przed 

egzaminem 

do dnia  18 

marca 

2. 
Dzień Dziewczyny i Kobiety. Imprezy klasowe. wychowawcy klas, 

SU 

08.03. 

 



3. 

Pierwszy Dzień Wiosny. Imprezy klasowe, konkursy, 
pokazy, wyjazdy do kina, 

pokazy naukowe, 

zorganizowane wyjścia  

z wychowawcami klas. 

dyrekcja szkoły, 
wszyscy 

nauczyciele, 

samorząd 

uczniowski, 

21 marzec 
 

4. 

Sprawozdanie ze sposobu 

wykorzystania środków na 

doskonalenie nauczycieli  
z poprzedniego roku 

budżetowego. 

Pismo do Urzędu Gminy. dyrektor szkoły do 31 marca 

5. 
Zebranie danych do bazy 

danych SIO. 

Aktualizacja danych. dyrektor szkoły stan na  

31 marzec 

6. 

Przekazanie kuratorowi oświaty 

uchwały rady pedagogicznej  

w sprawie wprowadzenia 

innowacji,  

a ministrowi oświaty uchwały w 

sprawie wprowadzenia 

eksperymentu. 

Tylko w przypadku 

wprowadzenia innowacji w 

szkole. 

dyrektor szkoły do 31 marca 

7. 

Ostateczny termin wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego tzw. „trzynastki”. 

Przelewy na konta osobiste 

pracowników. 

dyrektor szkoły, 

księgowa 

do 31 marca 

8. 
Turniej wiedzy o ruchu 

drogowym 

Test wiedzy A. Gajewska marzec/kwie

- cień 

9. 

Święta Wielkiej Nocy 

Gminny konkurs 

„Najpiękniejsza pisanka” 

Akademia, rozstrzygnięcie 

konkursu 

M. Brzegowa 

K. Kłósek 

 

kwiecień 

10. 
Dzień otwarty dla rodziców w 

przedszkolu 

Zajęcia otwarte, wspólne 

warsztaty 

wychowawcy grup 

przedszkolnych 

według 

planu 

 

 

 

 

KWIECIEŃ 2018r. 

 

Lp. Ważne zadanie do wykonania Forma i miejsce realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. 
Wiosenna przerwa świąteczna. 

 

Bez zajęć szkolnych. --- 29 marca-3 

kwietnia 

2. 
Rocznica śmierci Papieża Polaka 

Jana Pawła II. 

gazetka okolicznościowa SU, ks Potoniec 03 kwietnia 

3. 

Egzamin  przeprowadzany  

w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum 

Sprawdzian przeprowadzony  

w gimnazjum. 

dyrektor szkoły,  

i szkolne komisje 

egzaminacyjne 

19-21 

kwietnia 

4. 

Przekazanie danych z baz danych 

do organów prowadzących 

(SIO). 

Uaktualnienie danych  

i ich przesłanie pocztą 
elektroniczną do gminy. 

 

dyrektor szkoły do 05.04. 

5. 
Święto Ziemi. akademia. M. Rachwalska 20 kwietnia 

 

6. 

Decyzje w sprawach kadrowych. 

Opracowanie arkusza organizacji 

szkoły na rok szkolny 2018/2019. 

Arkusz organizacji szkoły na 

rok 2018/2019. Rada 

pedagogiczna 

dyrektor szkoły do końca 

kwietnia 

7. Rocznica Zbrodni Katyńskiej gazetka okolicznościowe. SU, E. Obrał 10.04 

 



 

MAJ  2018r. 

 

Lp. Ważne zadanie do wykonania Forma i miejsce realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. 

Dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno  

– wychowawczych. 

Bez zajęć szkolnych. --- 01 maj 

2 maj 

2. 
Rocznica Konstytucji 3 Maja. Apel, gazetka 

okolicznościowa 

D. Dominik 

M. Brzegowa 

05 maj 

 

3. 
Dzień Flagi Rzeczpospolitej Audycja , gazetki, SU maj 

 

4. 

Święto Rodziny Dzień Matki i 

Ojca. 

Dni Otwarte Szkoły 

Międzynarodowy Dzień 

Dziecka i Dni Kultury i Sportu 

Imprezy ogólnoszkolne, 

Rozgrywki sportowe 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

maj/czerwiec 

5. 

Poinformowanie uczniów i 

rodziców uczniów o 

przewidywanych ocenach 

niedostatecznych i obniżeniu 

oceny  

z zachowania. 

Powiadomienie pisemne 

pocztą poleconą lub 

potwierdzenie  

o powiadomieniu podpisem 

rodzica 

w dzienniku lekcyjnym. 

nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy klas 

miesiąc przed 

radą 

klasyfikacyjną

, 

6. 

Sprawdzenie aktualnego 

wykazu programów nauczania 

dopuszczonych do użytku 

szkolnego. Sprawdzenie 

wykazu podręczników dla 

uczniów. 

Przegląd stosownego 

wykazu. Podanie do 

informacji rodziców  

i uczniów 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

informatyki 

do 30.05. 

7. 

Zatwierdzenie arkusza projektu 

organizacji szkoły na rok 

szkolny 2018/2019, przez organ 

prowadzący. 

Zatwierdzenie arkusza 

/projektu/ organizacji szkoły 

przez wójta 

organ prowadzący 

szkołę 

do 25 maja 

 

8 

Zadania kadrowe: 

-wnioski o przeniesienie w 

stan nieczynny, 

-wypowiedzenia umów o 

pracę, 

-zmiana warunków pracy. 

Decyzje dyrektora szkoły dyrektor szkoły do 31 maja 

9. 

Zakończenie procedury awansu 

zawodowego dla nauczycieli, 

którzy kończą staż w tym roku. 

Przygotowanie się do pisania 

sprawozdań  

z realizacji stażu. 

nauczyciele 

kończący staż 

do 31 

10. 

Międzyklasowy Turniej Piłki 

Nożnej i Siatkowej 

Zawody sportowe nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

maj/czerwiec 

 
 

 

 

CZERWIEC 2018r. 

 

Lp. Ważne zadanie do wykonania Forma i miejsce realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. 

Ostateczny termin przekazania 

wyników sprawdzianu i 

egzaminu gimnazjalnego z 

OKE. 

OKE, poprzez dostarczenie 

wyników do szkoły. 

pracownicy OKE wg OKE 



2. 

Zapoznanie uczniów i rodziców  
z przewidywanymi ocenami 

klasyfikacyjnymi. 

Rozmowy  
z rodzicami, potwierdzenia 

rozmów podpisem, pisma do 

rodziców. 

nauczyciele 
przedmiotów, 

wychowawcy klas. 

na dwa 
tygodnie 

przed  

klasyfikacją 

3. 

Zebranie z rodzicami uczniów 

przyszłych klas pierwszych 

szkoły podstawowej. 

Omówienie organizacji 

pracy  

w nowym roku szkolnym. 

dyrektor szkoły, 

nauczyciel 

wychowawca klas I 

w roku szkolnym 

2018/2019 

 

 

 

czerwiec 

4. 

Podanie do publicznej 

wiadomości szkolnego zestawu 

programów nauczania i 

szkolnego zestawu 

podręczników, który będzie 

obowiązywał od początku 

następnego roku szkolnego. 

Wykaz podręczników, 

programów na stronach 

internetowych oraz na 

tablicy ogłoszeń w szkole i w 

bibliotece. 

dyrektor szkoły
 

czerwiec 

5. 

Klasyfikacja roczna uczniów 

szkoły podstawowej i 

gimnazjum. Zatwierdzenie 

przez radę wyników 

klasyfikacji. 

Rada pedagogiczna  

w szkole. 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

czerwiec 

 

6. 

Wyznaczenie terminów 

egzaminów poprawkowych i 

powołanie komisji. 

Zarządzenie dyrektora 

szkoły. 

dyrektor szkoły wg OKE 

7. 

Przedłożenie projektu oceny 

dorobku zawodowego przez 

opiekuna stażu. 

Sporządzenie projektów 

ocen. 

opiekunowie stażu do 14.06. 

8. 

Złożenie sprawozdań z 

odbytego stażu przez 

nauczycieli kończących staż 31 

maja danego roku. 

Złożenia sprawozdań  

w sekretariacie szkoły. 

nauczyciele 

kończący staż w 

danym roku 

do 21.06. 

9. 

Powołanie komisji 

kwalifikacyjnych dla 

nauczycieli stażystów. 

Wydanie decyzji. dyrektor szkoły do 22.06. 

10. 

Dyskoteka na zakończenie roku 

szkolnego 

Dyskoteka dla uczniów 

szkoły podstawowej i 

gimnazjum 

samorząd szkolny według 

planu 

11. 
Wycieczki krajoznawcze Wyjazdy uczniów, wychowawcy według 

planu 

12. 

Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno - 

wychowawczych. Pożegnanie 

absolwentów szkoły. 

Akademia dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

22 czerwca  

 

 

13. 
Ferie letnie Bez zajęć szkolnych. --- 23.06.  

do 31.08. 

14. 

Posiedzenie podsumowujące 

pracę szkoły w roku szkolnym 

20152016Przedstawienie radzie 

pedagogicznej informacji o 

realizacji planu nadzoru. 

Sprawozdania, analizy, 

Rada pedagogiczna w 

szkole. 

dyrektor szkoły  

 

Czerwiec/ 

sierpień 



15. 

Rozmowy kwalifikacyjne na 
stopień nauczyciela 

kontraktowego, wydanie 

zaświadczeń. 

Rozmowa w szkole. dyrektor szkoły  
 

zgodnie  
z procedurą 

16. 

Złożenie wniosków 

dotyczących postępowania 

kwalifikacyjnego lub 

egzaminacyjnego przez 

nauczycieli kończących staż 31 

maja danego roku. 

Złożenia wniosków  

w organach do tego 

upoważnionych. 

nauczyciele 

kończący staż  

w danym roku 

do 30.06. 
lub do końca 

roku  

w którym 

kończy staż 

nauczyciel 

stażysta lub 

kontraktowy. 

Nauczyciel 

mia ma na to  

3 lata. 

17. 

Przegląd dokumentacji 

przebiegu nauczania. 

Przegląd dokumentacji  

w szkole, sporządzenie 

notatek do nadzoru 

pedagogicznego. 

dyrektor szkoły  

 

do 30.06. 

18. 

Przegląd dokumentacji 

finansowej szkoły. 

Przegląd dokumentacji  

w szkole, sporządzenie 

notatek. 

dyrektor szkoły do 30.06. 

 

 

 

 

LIPIEC 2018r. 

 

Lp. Ważne zadanie do wykonania Forma i miejsce realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. 

Ustalenie oceny dorobku 

zawodowego dla nauczycieli 

kończących staż 31 maja danego 

roku, którzy złożyli 

sprawozdania  

z odbytego stażu. 

Ocena dorobku 

zawodowego za okres stażu. 

dyrektor szkoły do 21 dni 

tygodni po 

złożeniu 

sprawozdań 

przez 

nauczycieli 

kończących 

staż 

2. 

Udział dyrektora szkoły  

w komisjach kwalifikacyjnych  

i egzaminacyjnych dla 

awansujących nauczycieli. 

Zgodnie  

z terminarzem komisji 

kwalifikacyjnych  

i egzaminacyjnych. 

dyrektor szkoły lipiec  

i sierpień 

3. 
Dyżury przedszkola Zorganizowanie opieki dyrektor szkoły, 

n-le przedszkola 

1-13.07 

 

 

 

 

SIERPIEŃ 2018r. 

 

Lp. Ważne zadanie do wykonania Forma i miejsce realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. 

Przygotowanie nowego roku 

szkolnego. Decyzje w sprawie 

przyspieszenia bądź odroczenia 

obowiązku szkolnego. Układanie 

planu lekcji. 

Przegląd szkoły. 
Uzupełnienie braków. 

Realizacja pilnych potrzeb. 

dyrektor szkoły, od 24 do 31. 

sierpnia 



2. 
Ustalenie planu dyżurów 

nauczycieli na korytarzach 

szkoły. 

Plan dyżurów. dyrektor szkoły 
 

do 01.09. 

3. 

Posiedzenie zespołów 

nauczycielskich w celu 

opracowania „Kalendarza imprez 

na rok szkolny 2018/2019”  

i ustalenia „Planu pracy szkoły”. 

Spotkanie w szkole. dyrektor szkoły, 

liderzy zespołów 

przedmiotowych 

po 29.08. 

4. 

Przeprowadzenie egzaminów 

poprawkowych dla uczniów 

szkoły podstawowej i gimnazjum 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

Egzaminy poprawkowe 
 

 

komisje powołane 

przez dyrektora 

szkoły 

od 24.08 do 

30 sierpnia 

5. 

Rada organizacyjna. 

Zatwierdzenie przez radę 

ostatecznych wyników 

klasyfikacji w przypadku 

egzaminów poprawkowych 

uczniów. 

Rada pedagogiczna w 

szkole. 

dyrektor szkoły 30 sierpnia 

6. 

Przyjmowanie wniosków o 

udzielenie pomocy finansowej 

dzieciom  

i uczniom na zakup 

podręczników. 

Składanie wniosków przez 

rodziców  

w sekretariacie szkoły. 

dyrektor szkoły, 

sekretarz szkoły 

do 31.08. 

7. 

Powołanie komisji, która 

rozpatrzy wnioski o udzielenie 

pomocy finansowej dzieciom i 

uczniom na zakup podręczników. 

Stosowna komisja  

w szkole. 

dyrektor szkoły do 31.08. 

8. 

Zakończenie postępowania 

dotyczącego awansów dla 

nauczycieli, którzy złożyli 

wniosek 

Złożenie aktów nadania 

stopnia awansu 

zawodowego  

w sekretariacie szkoły,. 

nauczyciele robiący 

awans, odpowiednie 

komisje 

do 31.08. 

9. 

Wystawienie świadectw pracy, 

nawiązanie nowych umów o 

pracę. 

Wewnętrzne ustalenia  

w sekretariacie szkoły 

dyrektor szkoły do 31.08. 

10. 

Koniec ferii letnich. Przygotowanie szkoły do 

przyjęcia uczniów (protokół 

przeglądu warunków  

BHP). 

dyrektor szkoły 

 

do 31.08. 

 

11. 

Analiza stanu gotowości bazy 

szkoły po feriach. 

Sporządzenie wykazy 

potrzeb 

dyrektor szkoły, 

powołana komisja 

nauczycielska z 

inspektorem bhp. 

29,30,31.08. 

 

12. 

Uroczystość pod Pomnikiem 

Lotników 

Uroczysta akademia K. Zalecka 

M. Rachwalska 

15 sierpień 

 

 

 

 

 

 

 



Zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich odbywają się 

zgodnie z Planem zebrań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018 /załączniki do Planu nadzoru 

pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora  

  

Hospitacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli odbywają się zgodnie z Harmonogramem 

hospitacji/załączniki do Planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora.  

 

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole są: 

 

 2 maj 2017- środa 

 4 maj 2017 – piątek 

 18, 19, 20 kwietnia 2017 – dla uczniów I-VII SP oraz II gimnazjum 

 

Dodatkowo 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych przeznaczone na rekolekcje parafialne. 
Powyższe jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego (zmiana z dnia 05 października 2010 r.).  

 

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację imprez, audycji itp. są wykazani w Kalendarzu imprez na rok 

szkolny 2017/2018.  

 

Nauczyciel odpowiedzialny za bieżące prowadzenie Kroniki Szkoły – Elżbieta Ciemała. 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Tomasz Moneta, protokoły zebrań RP – Katarzyna Zalecka. 

 

Wszelkie zmiany w Statucie Szkoły proponuje tzw. „komisja statutowa”, która dogląda na bieżąco 

zmiany w prawie oświatowym. W jej skład wchodzą oprócz dyrekcji szkoły: mgr Janina Drożdż, mgr 

Małgorzata Rachwalska, w przedszkolu – Bernadeta Piekarczyk, Anna Smoter. 

 

W szkole realizowany jest Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Wychowawcy realizują 

wytyczne programów poprzez plany pracy wychowawczej z klasami.  

 

 

 

 


