
 PLAN  PRACY  2020/21

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta  w Porąbce Uszewskiej   

OPARTY NA

CELACH STRATEGICZNYCH

1. Poprawa  jakości  i  efektywności  pracy  szkoły  poprzez  wdrażanie  nowej  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego,  kształcenie

rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.

2. Wzbogacenie  oferty  szkoły  w zakresie  wychowania,  kształcenia  i  opieki  poprzez  wychowanie  do  wartości,  rozwijanie  demokracji,

samorządności i wolontariatu w szkole,  edukację patriotyczną, regionalną i europejską oraz upowszechnianie czytelnictwa.

3. Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym poprzez kształtowanie kultury osobistej uczniów,  promocję

zdrowego  stylu  życia  oraz  bezpieczne  i  odpowiedzialne  korzystanie  z  zasobów  sieci  w  tym,  w  czasie  nauczania  zdalnego  lub

hybrydowego.

4. Wzmacnianie pozycji szkoły w środowisku lokalnym

5. Doskonalenie organizacji i zarządzania szkołą.
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1. Poprawa jakości i efektywności pracy szkoły poprzez wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Zadanie Sposób realizacji Efekt Osoby 

odpowiedz.

Termin realizacji

Podniesienie
efektywności

kształcenia oraz
wdrażanie nowej

podstawy
programowej  

 Przypomnienie  zapisów  Ustawy  Prawo
Oświatowe
-zapoznanie uczniów i rodziców z zapisami
Wewnątrzszkolnego  Systemu  Oceniania,
jednolite stosowanie przez nauczycieli kryteriów
oceniania.
-systematyczne  badanie  osiągnięć  szkolnych
uczniów w kontekście  wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego
(przestrzeganie  w  ocenianiu  zasad:  jawności
ocen,  częstotliwości  i  rytmiczności,  jawności
kryteriów,  różnorodności,  różnicowania
wymagań, otwartości):
-opracowanie  harmonogramu  badań  osiągnięć
edukacyjnych,
-opracowanie  testów  osiągnięć  uczniów  
na  poziomach  kształcenia,  organizowanie
diagnostycznych,  sprawdzianów,  planowe
diagnozowanie  osiągnięć  uczniów  w  oparciu  o
testy wewnętrzne i zewnętrzne.
  Przypomnienie  treści  podstawy  programowej.
Zapoznanie  uczniów  i  rodziców  
z  programem  nauczania,  wymaganiami
edukacyjnymi  wynikającymi  z  podstawy

Nauczyciele,  uczniowie  i
rodzice znają treści, warunki
i  sposoby  realizacji  treści
programowych.

Wysokie  standardy  pracy
dydaktyczno-wychowawczej
szkoły.

Pełny  rozwój  poznawczy
uczniów. Liczne osiągnięcia
i wysokie wyniki nauczania.
Szkoła  jako  środowisko
uczenia się.

Dyrektor,  wszyscy
nauczyciele,  wychowawcy
nauczyciele

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny
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Rozwijanie
kompetencji

kluczowych u
uczniów w centrum

zainteresowania
nauczycieli

(przedmiot dyskusji,
wymiany

doświadczeń, pracy
zespołów

przedmiotowych,
obserwacji

koleżeńskich,
wewnętrznego
doskonalenia)

programowej  i  programu  nauczania,  zasadami
oceniania, itd.,
 Realizacja  zadań  dydaktycznych,
wychowawczych  i  opiekuńczych  adekwatnie  
do celów określonych w podstawie programowej,
zgodnie  z  wybranym  programem  nauczania  i
własnym planem pracy.
Indywidualizowanie pracy z uczniami w związku
z  ich  różnymi  potrzebami  i  możliwościami,
udzielanie  bieżącego  wsparcia  oraz
zorganizowanej  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej.

Dokonywanie  ewaluacji  własnej  pracy,
monitorowanie realizacji podstawy programowej,
ocenianie  przydatności  wykorzystywanych
narzędzi dydaktycznych.
Współpraca  z  rodzicami  (informowanie  
o  postępach  ,  dokumentowanie  współpracy  
z rodzicami, inne).

Uczniowie  są  kreatywni,
samodzielni i twórczy.
Uczniów  cechuje
innowacyjność.
Uczniowie potrafią  dokonać
analizy własnych działań.

Dyrektor,  wszyscy
nauczyciele,  wychowawcy
nauczyciele

Cały rok szkolny 
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Wspieranie
nowoczesnych form

i metod pracy
dydaktyczno-

wychowawczej
szkoły w celu
umożliwienia

osiągnięcia sukcesu
każdemu uczniowi,

rozwijanie jego
kreatywności,

samodzielności i
innowacyjności.

Stwarzanie  uczniom  odpowiednich  sytuacji
dydaktycznych.
Wdrażanie do samodzielności.
Umożliwienie  uczniom  współdecydowania  
o  tym,  czym  się  będą  zajmować,  stawiania
własnych  celów,  planowania  i  organizowania
pracy i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte
decyzje.
Wdrażanie  do  współpracy  z  innymi,  ewaluacja
własnych działań, wyciąganie wniosków.
Zmiana tradycyjnych ról – ucznia i nauczyciela.
Uczeń, staje się osobą aktywną, decyzyjną, stawia
sobie cele, planuje i organizuje swoją pracę oraz
bierze  odpowiedzialność  za  własne  uczenie  się.
Nauczyciel przejmuje rolę wspierającą – doradcy,
trenera,  przewodnika,  organizatora  uczenia  się.
Kontynuowanie  innowacji  Muzyka  kluczem  do
poznania o rozwoju człowieka

Poszukiwanie  i  wdrażanie  nowych,
innowacyjnych  metod  pracy,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  metod  aktywnych,  metod
opartych  na  neurodydaktyce  i  nauczaniu  przez
doświadczenie(Mnemotechniki)
Wzbogacenie  bazy  dydaktycznej  w  zakresie
umożliwiającym stosowanie nowatorskich metod
nauczania.
Upowszechnianie stosowania nowoczesnych 
technologii na lekcjach. Planowanie wycieczek
 i przedsięwzięć wspierających realizację treści 
programowych. 
Stosowanie elementów oceniania kształtującego 
przygotowującego uczniów do uczenia się przez 
całe życie.

Uczniowie  samodzielnie
poszukują,  poznają,
doświadczają,  realizują
projekty, doświadczają.

Połączenie  potencjału
intelektualnego uczniów, ich
zdolności  i  motywacji  
z  nowoczesnymi
technologiami  i  metodami
pracy

Psycholog,   nauczyciele
informatyki,  wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny
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Indywidualizacja pracy na lekcjach.
Zapewnienie wszystkim uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych odpowiedniego 
wsparcia.

Wykorzystywanie
wyników

egzaminów
zewnętrznych,
sprawdzianów,

testów, diagnozy
oraz wyników
klasyfikacji i

promocji w celu
podnoszenia jakości

pracy szkoły

Wnikliwa  analiza  osiągnięć  uczniów  oraz
formułowanie wniosków do dalszej pracy,
Opracowywanie  programów  naprawczych  
w  obszarach,  w  których  uczniowie  odnoszą
najsłabsze wyniki.
Udzielanie  trafnej   i   skutecznej   informacji
zwrotnej uczniom- wskazywanie mocnych stron,
wskazywanie  co  wymaga  poprawy,  udzielanie
wskazówek  w  jakim  kierunku  uczeń  powinien
pracować dalej.
Stosowanie urozmaiconych, i atrakcyjnych form i
metod pracy  (główne aktywnych)  oraz  narzędzi
twórczego myślenia.

Poprawa efektów kształcenia
na poziomie umiejętności 
kluczowych i bazowych

Dyrektor, wszyscy 
nauczyciele

ANALIZA PRÓBNYCH EGZ. 

ÓSMOKLASISTY

Wspieranie
zainteresowań 

i uzdolnień
uczniów

Realizacja oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z 
oczekiwaniami rodziców i uczniów.
Zapewnienie uczniom możliwości udziału w 
różnorodnych konkursach i zawodach. W tym 
konkursach matematycznych językowych i 
informatycznych.
Promocja talentów i sukcesów uczniów na stronie
internetowej szkoły, tablicach, zestawieniach.

Poprawa samooceny 
uczniów.
 Kształtowanie obrazu 
samego siebie jako osoby 
wartościowej. Rozwijanie 
naturalnych uzdolnień 
uczniów.
Upowszechniania i 
promowanie kompetencji 
matematycznych i 
technicznych oraz z zakresu 
nowoczesnych technologii.

Wszyscy nauczyciele, 
samorząd szkolny

Cały rok szkolny

Podniesienie
jakości pracy

szkoły w zakresie

Upowszechnianie  stosowania  multimediów  
i narzędzi TIK na wszystkich lekcjach.

Stworzenie  warunków  
do  rozwoju  osobistego  
i  uczenia  się  przez

Nauczyciele matematyki, 

informatyki, inni 

Cały rok szkolny
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edukacji
matematycznej-i
technicznej oraz

cyfryzacji i
informatyzacji

procesu
edukacyjnego –

zastosowanie
technologii

informacyjnej i
komunikacyjnej

Wykorzystywanie  pracowni  komputerowych  
i  organizacji różnorodnych zajęć w ramach kół
zainteresowań,  zajęć  terapeutycznych,
wyrównawczych i innych.

Sukcesywne  doposażanie  szkoły  w  sprzęt
komputerowy  i  multimedia  wraz  
z oprogramowaniem edukacyjnym. 

Określenie  potrzeb  nauczycieli  oraz
organizowanie  szkoleń  w  zakresie  podnoszenia
poziomu wiedzy i  umiejętności  niezbędnych  do
efektywnego  wykorzystania  nowoczesnych
technologii informatycznych na co dzień.

przetwarzanie informacji.
Wzrost  kompetencji
cyfrowych  uczniów  
i nauczycieli.

nauczyciele
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2. Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie wychowania, kształcenia i opieki poprzez wychowanie do wartości, rozwijanie 

demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole,  edukację patriotyczną, regionalną i europejską.  

Zadanie Sposób realizacji Efekt
Podnoszenie

jakości edukacji
włączającej.

Wyrównywanie
szans edukacyjnych

dla uczniów.

Zniesienie  wszelkich  barier  mentalnych,
psychologicznych,  edukacyjnych,  technicznych,
organizacyjnych  i  architektonicznych,  które
uniemożliwiają  bądź  utrudniają  uczniom  ze
specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi
funkcjonowanie w szkole.  

Organizacja zajęć o charakterze wyrównawczym, 
korekcyjno-kompensacyjnym, rewalidacyjnym, 
logopedycznym.

 Diagnozowanie poziomu osiągniętych 
umiejętności przez uczniów rozpoczynających 
naukę w klasie pierwszej,
• przeprowadzenie wstępnej diagnozy 
logopedycznej, zakwalifikowanie uczniów na 
zajęcia wspomagające rozwój
Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych i 
podjęcie działań w celu ich złagodzenia:
•  analiza środowiska rodzinnego ucznia, 

Zmniejszenie  skutków
niepełnosprawności  
i  włączenie  osób
niepełnosprawnych do życia
społecznego.

Minimalizowanie 
zdiagnozowanych 
dysfunkcji rozwojowych.
Wzmocnienie atrakcyjności i
podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej szkoły.

Dyrektor, psycholog, 
nauczyciele

Psycholog,  nauczyciele 

specjaliści

Cały rok szkolny-

Cały rok szkolny-

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej 2020/21



kierowanie uczniów na badania do PPP oraz 
specjalistów,
Zapoznanie nauczycieli uczących z opiniami PPP 
na zebraniach zespołów wychowawców i 
klasowych.
 Zebrania zespołów
•  wymiana informacji związanych z problemami
dydaktycznymi i wychowawczymi
•   praca  z  uczniami  o  obniżonej  motywacji  
i słabym poziomie zaangażowania.
Wzmacnianie  w  nich  wiary  w  odniesienie
sukcesu.  Szukanie  sposobów  motywowania
uczniów  obojętnych  lub  niezadowolonych  ze
swoich wyników w nauce
•   stosowanie  oceniania  wspierającego  –
motywowanie uczniów do samodzielności
i obiektywizmu w ocenie własnych możliwości
 Prowadzenie  zajęć  terapeutycznych  
w bezpośredniej  pracy z uczniami o charakterze
wspomagającym  dzieci  z  nadpobudliwością
psychoruchową,  zaburzeniami  integracji
sensorycznej i zaburzeniami emocjonalnymi
Udzielanie  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej  dla  uczniów  z  rozpoznanymi
trudnościami  dydaktyczno-wychowawczymi,w
tym –organizowanie  pracy  z  uczniem  zdolnym,
rozwijaniem pasji, zainteresowań
•   organizowanie  pomocy  psychologicznej  dla
Rodziców,  organizowanie  spotkań  z
psychologiem.

Wyposażenie  szkoły  w  specjalistyczny  sprzęt  
do terapii specjalistycznych.

Podniesienie kompetencji 
kluczowych uczniów.

Dyrektor

Cały rok w ramach możliwości 

budżetowych
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Ukierunkowanie  doskonalenia  zawodowego
nauczycieli  na  podniesienie  kompetencji  
w  zakresie  edukacji  i  rewalidacji  dzieci  
z  zespołem  Aspergera,  autyzmem,  cukrzycą
rozwojową, niedosłuchem centralnym i innymi.
Opracowywanie  materiałów  informacyjnych  dla
rodziców  na  temat  symptomów  dysfunkcji
rozwojowych  dziecka  oraz  możliwych  form
pomocy.

Rozwijanie

demokracji,

samorządności 

i wolontariatu w

szkole

Wspomaganie  działań  samorządowych  
na  wszystkich  poziomach  –  klasowych  
i ogólnoszkolnym.

Realizowanie  corocznych,  tradycyjnych  działań,
które  mają  różnorodne  walory  wychowawcze  –
integrujące,  tworzące  poczucie  wspólnoty,
wychowujące do współpracy i współdziałania.

Udział  w  akcjach  charytatywnych  
i wolontariacie.

Organizowanie wycieczek, uroczystości 
szkolnych, działań na rzecz środowiska.
 

Wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych.

Udzielanie  indywidualnych  porad  w  zakresie
wyboru  dalszej  drogi  rozwoju  uczniom  i ich
rodzicom. 

Organizowanie  spotkań  z  absolwentami,  którzy
osiągnęli  sukces  zawodowy  -  promowanie

Zwiększenie aktywności 
społecznej uczniów w szkole

Upowszechniania
działalności  charytatywnej
 i  wolontariatu  wśród
uczniów.

Przygotowania  do

Nauczyciele WOS, historii, 
języka polskiego, 
wychowawcy, opiekun 
samorządu

Opiekun Wolontariatu

Dyrektor,  wychowawca

Cały rok szkolny-
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Doradztwo

zawodowe

dobrych wzorców.

Organizowanie  spotkań  z  przedstawicielami
lokalnych  firm,  pracodawców  i stowarzyszeń
pracodawców.
Organizacja  i  promocja  Dni  Kariery  (marzec
2021) 

samodzielności  w  trudnych
sytuacjach życiowych

Doradca zawodowy 

klasy  VIII,  doradca
zawodowy.

Cały rok szkolny

Edukacja
patriotyczna,
regionalna i
europejska.

Wychowanie do
wartości.

Upamiętnienie
odzyskania przez

Polskę
niepodległości,
Święto KEN,

Swięto Patrona,
Swięto majowe

Kultywowanie
lokalnych tradycji
„małej ojczyzny

Organizacja  i  aktywny  udział  
w przedsięwzięciach o charakterze rocznicowym i
patriotycznym.

Konkursy o tematyce regionalnej.

Organizacja  imprez  akcentujących  tożsamość
europejską  Polaków  w  oparciu  o  budowanie
poczucia  własnej  godności  i  dumy  z  tradycji
regionalnych i ojczystych.
Udział  w  międzynarodowych  konkursach,
projektach, przedsięwzięciach. 

Współpraca  z  nauczycielami,  rodzicami  
i  środowiskiem  lokalnym  w  celu  popularyzacji

Uczniowie  znają  miejsce  i
rolę  Polski  i  Polaków  w
Europie  przy  jednoczesnym
pielęgnowaniu  polskiej
tożsamości  narodowej.
Uczniowie  szanują  polską
historię,  symbole  i  święta
narodowe,  kultywują
tradycje  i  obyczaje  ziemi
małopolskiej

Uczniowie znają drogę
swojej Ojczyzny do

Wolności.

Nabycie  umiejętności
korzystania  przez  uczniów  
z  różnych  źródeł

Dyrektor, wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny
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tradycji lokalnych. Konkursy-projekty medialne. informacji.TIK.Rozwiniecie
wśród  uczniów  wrażliwości
kulturowej.

Wszyscy nauczyciele
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3. Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym poprzez kształtowanie kultury osobistej uczniów, 

promocję zdrowego stylu życia oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci.

Poprawa
bezpieczeństwa 
i kształtowanie

kultury osobistej
uczniów.

Bezpieczne 
i odpowiedzialne

korzystanie 
z zasobów sieci.
Ochrona danych

osobowych.

Kształtowanie
postaw,

wychowanie
 do wartości.

Realizacja  programów poprawy  bezpieczeństwa,
promujących  kulturę  na  co  dzień  oraz
zapobiegających  przemocy i agresji.

Odpowiedzialne  korzystanie  z  mediów
społecznościowych.  Wdrażanie  nowych
rozwiązań TIK

Stałe  diagnozowanie  problemów  i  trudności  –
ścisła współpraca wszystkich podmiotów ze sobą,
rodziną ucznia, specjalistami spoza szkoły.
Edukacja społeczno-prawna uczniów, nauczycieli
i rodziców-jasne reguły i zasady funkcjonowania,
powszechnie  akceptowane  
i przestrzegane procedury.

Współpraca  rodziców  z  biblioteką  szkolną  

Bezpieczni uczniowie w 
szkole i poza nią. 

Poprawa stanu 
wypadkowości w szkole.
Ograniczenie agresji.

Kształtowanie  postaw
prospołecznych  wśród
uczniów.  Uczniowie  są:
kulturalni,  koleżeńscy,
uspołecznieni.
Rodzice  współpracują  ze
szkołą  w  procesie
wychowania.

Dyrektor, wszyscy 
nauczyciele, koordynator ds. 
bezpieczeństwa

Wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy

Wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny
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w  zakresie  pomocy  przy  rozwiązywaniu
problemów wychowawczych.  Udział  uczniów w
akcjach  charytatywnych,  projektach
wychowawczych i pracach na rzecz społeczności
lokalnej.
Prowadzenie  zajęć  i  przygotowanie  uczniów  
do egzaminu na kartę rowerową.

Promocja zdrowego
stylu życia –
podnoszenie

poziomu
świadomości 

w zakresie
podejmowania

aktywności
fizycznej i
zdrowego

odżywiania

Kontynuacja  programów  –  mleko  i  warzywa
 w szkole
Dbałość o jakość posiłków w stołówce szkolnej.

Pedagogizacja rodziców w zakresie dietetyki.

Rozszerzenie oferty zajęć sportowych na
 wszystkich poziomach 

Promowanie  zdrowego  trybu  życia  poprzez
organizowanie  biegów,  rajdów, rozgrywek  
z udziałem uczniów i rodziców.

Kształtowanie  odpowiedzialności  za  zdrowie  i
wzmacnianie zachowań pożądanych w kontekście
zachorowań na Covid zgodnie z wytycznymi MZ
i GIS.

Promowanie  i  egzekwowanie  podstawowych
zasad  higieny,  przestrzeganie  wytycznych GIS i
MZ w zakresie postępowania w czasie pandemii
wirusa SARS-coV-2. 

Nawyki zdrowego stylu 
życia.

Utrwalone nawyki 
prozdrowotne.

Zapobieganie problemom 
wynikającym z zaburzeń 
odżywiania

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor,  wychowawcy,
wszyscy  nauczyciele,
intendent szkolny

Cały rok szkolny
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4. Wzmacnianie pozycji szkoły w środowisku lokalnym.

Otwarcie szkoły
 na środowisko

lokalne

Organizowanie  imprez  kulturalnych  dla
środowiska. 
Udział  w  miejskich  imprezach  kulturalnych  
i sportowych.

Udział  w  akcjach  charytatywnych  
i wolontariacie.

Pozyskiwanie  nowych  sojuszników  szkoły
wspierających jej działalność.

Pozytywny obraz szkoły 
w środowisku

Upowszechnienie  kultury
czytelniczej

Upowszechnianie  postaw
prozdrowotnych  
i proekologicznych.

Upowszechniania
działalności  charytatywnej  
i  wolontariatu  wśród
uczniów.

Dyrektor, wszyscy 
nauczyciele

Cały rok szkolny

Promocja szkoły Promocja i doskonalenie funkcjonalności  strony
internetowej  szkoły  jako  interaktywnego
narzędzia komunikacji.

Kontakty z mediami.
Organizowanie  dorocznych  festynów,  spotkań
kulturalnych i środowiska lokalnego.

Wzmocnienie pozycji 
placówki w środowisku

Wszyscy pracownicy Cały rok szkolny
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5. Doskonalenie organizacji i zarządzania szkołą.

Organizowanie 
działalności 
gospodarczej

Pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz szkoły.
Pozyskiwanie sponsorów.
Przekazywanie na rzecz szkoły środków 
z  dobrowolnych  składek  funduszu  Rady
Rodziców.

Uzyskiwanie  dodatkowych
środków  finansowych  
na rzecz szkoły.
Pozyskanie  przyjaciół
szkoły.

Dyrektor Cały rok szkolny

Poprawa bazy
szkoły

Doposażanie pracowni przedmiotowych.

Wyposażenie każdej sali lekcyjnej w brakujący 
sprzęt audio-video 

Zakup nowych programów komputerowych
 do wykorzystania na lekcjach i zajęciach 
pozalekcyjnych.

Stopniowa wymiana i modernizacja stanowisk 
komputerowych.

Wykonanie potrzebnych modernizacji remontów 
pomieszczeń.

Odpowiedni poziom 
wyposażenia placówki

Dyrektor Cały rok szkolny w ramach 

możliwości budżetowych

Poprawa przepływu
informacji

Kontynuowanie  komunikacji  między
nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Wypracowanie  optymalnych  sposobów  i form
komunikacji pomiędzy nauczycielami.

Wdrażanie  do  pracy  w  chmurze  (zespołowe,
jednoczesne  tworzenie  i  edytowanie
dokumentów)

Sprawny i efektywny 
przepływ informacji

Dyrektor, wicedyrektor, 
wszyscy pracownicy szkoły

Cały rok szkolny
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Udoskonalenie
administracyjnej

działalności
placówki

Rozwój  kompetencji  kadry  kierowniczej  
i  administracyjno-finansowej  poprzez  udział  w
szkoleniach aktualizujących posiadaną wiedzę.

Doskonalenie  umiejętności  obsługi  wdrożonych
systemów  informatycznych  wspierających
zarządzanie placówką.

Doskonalenie  jakości  przygotowywania  
i  prowadzenia  dokumentacji  administracyjno-
finansowej szkoły.

Racjonalne dysponowanie środkami określonymi
w  rocznym  planie  finansowym  szkoły  ze
szczególnym  uwzględnieniem  starań  
o  pozyskiwanie  środków  zewnętrznych  
na  realizację  przedsięwzięć  i  projektów
edukacyjnych wzbogacających ofertę szkoły.

Właściwa  i  skuteczna
polityka  finansowa  
i  działalność
administracyjno-księgowa.

Zminimalizowanie
biurokracji.

Dyrektor Cały rok szkolny

Badanie stopnia realizacji planu odbędzie się poprzez monitorowanie:

• badanie dokumentacji: programów, planów wynikowych, planów pracy, wyników klasyfikacji, protokołów Rady Pedagogicznej, zapisów

w dziennikach, wyników sprawdzianów i badań osiągnięć edukacyjnych,

• obserwację działań nauczycieli i uczniów,

• badanie osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych,
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• analizę: Szkolnego Programu Profilaktyczno- Wychowawczego, klasowych planów pracy wychowawczej, kalendarza imprez, 

dokumentacji pedagogiczno-psychologicznej.

Założenia  planu  pracy  na  rok  2020/21  mogą  ulec  zmianie  ze  względu  na  dynamicznie  zmieniającą  się  sytuację  związaną
z zachorowaniami na wirusa typu SARS-coV-2 i wobec tego możliwością zmiany kształcenia stacjonarnego na system  hybrydowy lub
zdalny.
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