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ROCZNY PLAN PRACY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36  

im. mjr. HENRYKA SUCHARSKIEGO 

W POZNANIU 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. 

2. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu. 

3. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującej  rok 

szkolny 2021/2022 

4. Zgodnie z programem wychowawczo- profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 36 w 

Poznaniu, 

W ZAKRESIE realizacji priorytetów polityki oświatowej 

 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIE- 

DZIALNI 

Wychowanie zmierzające do 

osiągnięcia ludzkiej 

dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na 

prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

1. Organizacja zajęć wychowawczych 

kształtujących właściwe postawy szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

2. Realizacja zadań programu- wychowawczo- 

profilaktycznego. 

 

Nauczyciele 

Wspomaganie 

wychowawczej roli rodziny 

przez właściwą organizację i 

realizację zajęć 

edukacyjnych „wychowanie 

do życia w rodzinie”. 

Ochrona i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży. 

1 Organizacja zajęć edukacyjnych „Wychowanie do 

życia w rodzinie”. 

 

2. Realizacja zadań programu wychowawczo- 

profilaktycznego. 

Nauczyciele 

Działanie na rzecz szerszego 

udostępnienia kanonu i 

założeń edukacji klasycznej 

oraz sięgania do dziedzictwa 

cywilizacyjnego Europy, 

m.in. przez umożliwienie 

uczenia się języka 

łacińskiego już od szkoły 

podstawowej. 

1. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 

względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

2. Organizacja zajęć edukacyjnych i 

wychowawczych. 

 

Nauczyciele 

Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli do pracy z 

uczniami przybyłymi z 

zagranicy, w szczególności z 

Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb oraz 

kompetencji nauczycieli 

nowych przedmiotów 

wprowadzonych do 

1. Zapewnienie wsparcia psychologiczno- 

pedagogicznego  w celu zapewnienia 

dodatkowej opieki i pomocy. 

2. Udział w webinariach i szkoleniach 

dotyczących integracji obcokrajowców ze 

społecznością szkolną. 

3. Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły 

oraz poczucia bezpieczeństwa. 

4. Udział w projektach językowych. 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 
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podstawy programowej. języka 

angielskiego 

Rozwijanie umiejętności 

metodycznych nauczycieli w 

zakresie prawidłowego i 

skutecznego 

wykorzystywania technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych w 

procesach edukacyjnych. 

Wsparcie edukacji 

informatycznej i medialnej, 

w szczególności 

kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści 

publikowanych w Internecie 

i mediach 

społecznościowych. 

1. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno- komunikacyjne. 

2. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu 

bezpieczeństwa cyfrowego dla uczniów. 

Nauczyciele 

 

 

Wsparcie nauczycieli i 

innych członków 

społeczności szkolnych w 

rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i 

przekrojowych uczniów, w 

szczególności z 

wykorzystaniem pomocy 

dydaktycznych zakupionych 

w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. 

1. Wykorzystanie w ramach procesu edukacyjnego 

zakupionych pomocy dydaktycznych. 

Nauczyciele 

Podnoszenie jakości 

kształcenia oraz dostępności 

i jakości wsparcia 

udzielanego dzieciom i 

uczniom w przedszkolach i 

szkołach ogólnodostępnych i 

integracyjnych. 

1. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. 

2. Wybranie odpowiednich metod i środków 

kształcenia gwarantujących osiągnięcie przez 

ucznia stawianych wymagań programowych. 

3. Wykorzystanie w pracy z uczniem pomocy 

dydaktycznych zakupionych w ramach 

programu edukacyjnego „Laboratoria 

przyszłości”. 

Nauczyciele 

W ZAKRESIE kształtowania właściwych postaw i hierarchii wartości. 
Promowanie zachowań pozytywnych i bezpiecznych wśród uczniów 

 

Zmniejszenie przejawów 

agresji i przemocy w szkole 

oraz przeciwdziałanie 

negatywnym zachowaniom 

uczniów 

1. Diagnozowanie i monitorowanie zachowań 

uczniów. Wdrażanie punktowego systemu 

oceniania zachowania. 

2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. 

3. Respektowanie norm społecznych. 

4. Promowanie zachowań pozytywnych i 

bezpiecznych wśród uczniów. 

5. Podejmowanie działań na rzecz spełniania 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez 

uczniów kl. 1-8 

 

Nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 
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Aktywne działanie na rzecz 

promocji zdrowia  

1. Konsekwentne przestrzeganie obowiązujących 

zaleceń MZ,  GIS oraz MEiN. 

2. Realizacja programu profilaktycznego – 

wychowawczego. 

3. Realizowanie programu wychowania do życia 

w rodzinie. 

4. Wpajanie zasad zdrowego  

      i racjonalnego sposobu odżywiania.  

5. Prowadzenie zajęć z zakresu 

bezpieczeństwa i edukacji komunikacyjnej. 

6. Zajęcia z Edukacji dla bezpieczeństwa w 

klasach 8.  

7. Realizacja zadań Szkoły Promującej Zdrowie.  

 

Nauczyciele 

 

 

Wychowawcy 

klas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracy z rodzicami 

1. Komunikacja z rodzicami za pomocą e-

dziennika. 

2. Wspomaganie rodziców w nabywaniu 

umiejętności wychowawczych, 

koniecznych do prawidłowego pokierowania 

rozwojem dziecka zwłaszcza psychicznym i 

 emocjonalnym. 

3.  Monitorowanie frekwencji uczniów. 

Wychowawcy 

klas, 

wychowawcy 

świetlicy, 

nauczyciele 

pedagog, 

psycholog 

Przygotowanie do 

uczestnictwa w kulturze 

1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły 

jako ośrodka kulturotwórczego w środowisku 

lokalnym. 

2. Realizacja projektów Rady Młodzieżowych 

Jeżyków: 

3. Współpraca ze środowiskiem  

lokalnym i organizacjami pozarządowy-mi. 

Nauczyciele 

 

 

p. M. Kaczmarek 

 

 

 

W ZAKRESIE wspomagania osobowego uczniów, rozwijanie 
samodzielności , kreatywności i  innowacyjności 

 

Praca 

dydaktyczna 

szkoły 

1. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. 

2. Realizowanie oceniania kształtującego i 

oceny rozwojowej. 

3. Wybranie odpowiednich metod i środków 

kształcenia gwarantujących osiągnięcie przez 

ucznia stawianych wymagań programowych. 

4. Integralny przekaz wiadomości 

międzyprzedmiotowych. 

5.  Rozwijanie twórczego myślenia ucznia 

Nauczyciele 
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podczas zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych. 

6. Organizacja zajęć rozwijających 

dostosowanych do poszczególnych klas. 

7. Wykorzystywanie w pracy z uczniem 

technologii TIK. 

8. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania 

w praktyce posiadanych przez szkołę 

zasobów (pakiet MS Office 365 i SMART). 

9. W sytuacji powrotu do nauczania zdalnego 

obowiązkowa realizacja programu nauczania 

wyłącznie na platformie MS TEAMS. 

10. Przeprowadzanie w szkole wewnętrznych 

diagnoz wstępnych i końcowych na każdym 

przedmiocie. 

11. Przygotowania i przystąpienie uczniów klas 

ósmych do egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca z uczniem 

zdolnym 

1. Stworzenie możliwości i wspomaganie 

uczniów w działalności rozwijającej 

samodzielność, kreatywność i 

innowacyjność. 

2. Różnicowanie pracy samodzielnej na 

lekcjach. 

Nauczyciele 

Samoocena 1. Kształtowanie u uczniów samooceny, 

poziomu aspiracji i ambicji. 

2. Stwarzanie możliwości nabywania 

umiejętności planowania i organizowania 

nauki własnej. 

Nauczyciele 

 

W ZAKRESIE promocji szkoły w środowisku lokalnym 

 

Kreowanie 

pozytywnego 

wizerunku 

szkoły 

1. Eksponowanie prac uczniów i osiągnięć 

szkoły w salach lekcyjnych, bibliotece, świetlicy, 

korytarzach, na stronie internetowej szkoły i w 

mediach społecznościowych. 

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.  

3.  Współpraca z instytucjami wspierającymi 

pracę szkoły (Poradnia psychologiczno- 

pedagogiczna, Policja, MOPR, Sąd Rodzinny, 

Poradnie specjalistyczne). 

4. Prowadzenie kroniki szkoły. 

5. Aktualizacja strony internetowej szkoły. 

6. Organizacja „Drzwi otwartych”. 

Nauczyciele  

 

Plan pracy szkoły  został zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2022 

(Uchwała nr1/2022/2023) 

 


