
 
 
 

PLAN PRACY 
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  

W SOKOŁOWIE PODLASKIM 
ROK SZKOLNY 2017/2018 

 
 

 

 

 

 

 



PRIORYTETY PRACY SZKOŁY 

 

1. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

2. Kształtowanie świadomości odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych.  

3. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.  

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

5. Zacieśnianie więzi i współpraca z rodzicami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
REALIZACJI 

1. Podnoszenie 
efektywności 
kształcenia 

1. Podniesienie poziomu opanowania przez uczniów 
umiejętności rozumowania i wykorzystania wiedzy w 
praktyce (udział w konkursach, projekty, koła zainteresowań, 
wycieczki tematyczne, warsztaty)  

2. Podnoszenie jakości edukacji matematycznej poprzez 
organizowanie zajęć: koła matematycznego oraz 
dydaktyczno-wyrównawczych 

3. Projekt biologiczny – „Woda – substancja niezwykła” 

wszyscy nauczyciele 
 
 
 

nauczyciele matematyki,  
R. Góral 

 
B. Świderska, W. Turos 

cały rok 
 
 
 

cały rok 
 
 

listopad - czerwiec 

2. Wzmacnianie 
wychowawczej 
roli szkoły 

1. Eksponowanie wzorów zachowań oraz sukcesów 
edukacyjnych i sportowych uczniów (apele, informacje w 
gablotach i prasie) 

2. Prowadzenie (1 x  w miesiącu) apeli porządkowych. 
3. Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym i innymi  

specjalistami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
(warsztaty, szkolenia, konferencje, organizacja pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej) 

4. Organizacja spotkań, uroczystości na terenie szkoły- 
,,Szkolne nocowania tematyczne”, udział w projektach 
edukacyjnych 

R. Jaszczuk, K. Wójcik,   
K. Karpińska                                        

 
dyrektorzy 

pedagog szkolny, wszyscy 
nauczyciele 

 
 

wszyscy nauczyciele 
 

cały rok 
 
 

cały rok 
cały rok 

 
 

 
cały rok 

3. Wspieranie 
rozwoju 
zainteresowań  
i uzdolnień  
uczniów 

1. Stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnień 
uczniów poprzez:  

a) koła zainteresowań – teatralne, dziennikarskie, 
matematyczne, informatyczne, chór 

b) warsztaty – dziennikarskie, kulinarne, zielarskie, 
plastyczne, florystyczne, robienia ozdobnego mydła 

c)  spotkania z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody - 
leśnik, strażak, policjant, ratownik medyczny, 
florystka, pilot Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

d) projekt „Pozytywnie zakręceni” 
e) wycieczki krajoznawcze  
f) gazetki tematyczne „Nasze pasje” 

2. Projekt ,,Magiczny świat książki” 
3. Współpraca z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury i z 

sokołowskimi bibliotekami (spektakle, konkursy, wystawy) 

nauczyciele prowadzący koła 
zainteresowań, 
wychowawcy  

 
wychowawcy, K. Bojar,  

L. Bolesta 
 

 
 
 

B. Kosieradzka 
wychowawcy 
wychowawcy 

kl. I – III, J. Kryszczuk 
dyrektorzy, wychowawcy 

cały rok 
 
 
 

wrzesień - listopad,  
II semestr 

 
 
 
 

wrzesień,  
II semestr 
cały rok 

wrzesień -marzec 
cały rok 



4. Kształtowanie 
postaw i 
zachowań 
sprzyjających 
zwiększaniu 
bezpieczeństwa 
w szkole i poza 
nią.  

1. Organizacja zajęć na temat zapobiegania przemocy i agresji 
a) realizacja programów profilaktycznych ,,Cukierki’’, 

,,Spójrz inaczej”, ,,Program domowych detektywów- Jaś 
i Małgosia na tropie”,  ,,Bezpieczny Puchatek”, 
„Fantastyczne możliwości” 

2. Obchody Dnia Bez Agresji (2 października) 
3. Organizacja dni profilaktyki 
4. Wyjścia do siedziby Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Policji, stacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
5. Konkurs BRD 
6. Cykl zajęć poświęconych odpowiedzialnemu korzystaniu z 

Internetu (godziny do dyspozycji wychowawcy) 
7. Konferencja dla rodziców i nauczycieli na temat 

bezpieczeństwa rodziny w sieci 

pedagog i psycholog szkolny, 
wychowawcy 

 
 
 

M. Buśko, M. Bonisławska 
M. Bonisławska, M. Kroll 

kl. I – IV 
 

A. Krysiak 
wychowawcy, A. Czesławiak,  

K. Siemieniuk 
A. Czesławiak 

cały rok 
 
 
 
 

październik   
marzec  

II semestr 
 

II semestr 
II semestr 

 
styczeń  

5. Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia. 

 
    

1. Organizowanie zajęć na temat zdrowego stylu życia 
2. Udział w akcji ,,Śniadanie daje moc” 
3. Spotkanie z dietetykiem 
4. Rajd rowerowy 
5. Udział w zajęciach pozalekcyjnych - promocja aktywnego 

spędzania czasu wolnego (zajęcia sportowo – rekreacyjne) 

wychowawcy  
kl. I – III 

M. Buśko, A Osipiak 
E. Góral, A. Wojciuk,  

R. Jaszczuk 
E. Góral, A. Wojciuk,  

R. Jaszczuk 

listopad 
listopad 
grudzień 

październik/maj 
 

cały rok 

6. Uatrakcyjnianie 
procesu 
dydaktyczno-
wychowawczego. 

 
 
 
 

1. Organizowanie uroczystości szkolnych z udziałem rodziców 
uczniów (ślubowanie pierwszoklasistów, wigilie klasowe, 
szkolne kolędowanie, Dzień Matki i Ojca) 

2. Realizacja treści programowych przy wykorzystaniu metody 
projektu oraz narzędzi interaktywnych (zastosowanie 
technologii informacyjno – komunikacyjnych) 

3. Przygotowanie projektu ,,Pozytywnie zakręceni” 

wychowawcy 
 
 

wszyscy nauczyciele 
 
 

zespół humanistyczny                             

cały rok 
 
 

cały rok 
 

 
wrzesień - marzec        

 


