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Zał. nr …. do protokółu 

RP z dnia 18.09.2017 r. 

Priorytety pracy szkoły przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2017/18 uchwałą rady pedagogicznej  

Nr 10/2017 z dnia 18 września 2017 r.  
Priorytety stanowią element Programu Pracy Szkoły. 

Priorytet I: Nauczyciele, uczniowie i rodzice znają zasady przeprowadzania i przystępowania do egzaminu ósmoklasisty. 

Opracował zespół w składzie:  Krystyna Zubrzycka, Dorota Domin, Katarzyna Narbutt, Ewa Krasnodębska 

 

L.p. Zadania służące realizacji priorytetu Formy, sposoby realizacji zadań 
Terminy / osoby 

odpowiedzialne 
Uwagi 

1. 
Pozyskanie informacji o egzaminie 

ósmoklasisty. 

Zapoznanie się z rozporządzeniami, 

informatorami znajdującymi się na stronach 

CKE.  

-do końca października, w 

miarę ukazujących się 

informacji 

-liderzy i nauczyciele 

zespołów przedmiotów 

egzaminacyjnych 

  

2. 

Wychowawcy klas VII zaplanują w 

swoich planach wychowawczych różne 

formy przekazania informacji na temat 

egzaminu ósmoklasisty. 

W planach wychowawczych zostanie 

umieszczona informacja zawierająca 

odpowiednie tematy i terminy ich realizacji. 

-do końca I półrocza 

-wychowawcy klas VII  
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3. 

Udział w szkoleniach dotyczących 

przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty. 

Liderzy i nauczyciele przedmiotów 

uczestniczą w szkoleniach. 

-w miarę napływających 

terminów 

-liderzy i nauczyciele 

przedmiotów 

egzaminacyjnych 

  

4. 

Przekazanie nauczycielom przedmiotów 

objętych egzaminem informacji 

uzyskanych na szkoleniach. 

Liderzy na spotkaniach przekażą informacje 

uzyskane na szkoleniu. 

-po odbytym szkoleniu 

-liderzy 
  

5. 
Przekazanie informacji o egzaminie 

uczniom klas VII. 

Wychowawcy na godzinach 

wychowawczych zapoznają uczniów z 

zasadami przeprowadzania i przystępowania 

do egzaminów. 

-do marca 2018 

-wychowawcy, wicedyrektor 
  

6. 

Na przedmiotach objętych egzaminem 

nauczyciele zapoznają uczniów z 

zakresem wymagań egzaminacyjnych i 

pracują, by jak najlepiej przygotować 

uczniów do egzaminu. 

Na lekcjach nauczyciele rozwiązują 

przykładowe zestawy 

Egzaminacyjne. 

-w miarę ukazujących się 

arkuszy egzaminacyjnych 

-nauczyciele języka polskiego, 

matematyki i języków 

nowożytnych 
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7. 

Przekazanie rodzicom informacji na 

temat zasad przeprowadzania i 

przystępowania do egzaminu. 

Na zebraniu ogólnym rodziców zespół 

nauczycieli przygotowujących priorytet 

przygotuje i przedstawi informacje w formie 

prezentacji. 

-maj 2018   

 

L.p. Oczekiwane rezultaty Sposoby, narzędzia potwierdzające realizację zadań 

1. 
Zapoznano się z rozporządzeniem i innymi informacjami ze 

stron MEN i CKE. 

Informacje pozyskane od liderów, nauczycieli j. polskiego, matematyki, j. 

angielskiego, j. rosyjskiego. 

2. 

W planach wynikowych zostaną umieszczone informacje o 

sposobach przekazywania wiadomości dotyczących 

egzaminu. 

Wpisy w planach wychowawczych i tematyce godzin wychowawczych. 

3. 
Nauczyciele, liderzy przedmiotowi uczestniczyli w 

organizowanych szkoleniach. 
Listy obecności lub zaświadczenia o udziale w szkoleniu. 

4. 
Nauczyciele, liderzy biorący udział w szkoleniu, przekazali 

pozyskane informacje. 
Zapisy w protokołach zespołów przedmiotowych 

5. 
Uczniowie klas VII otrzymali informacje o zasadach 

przeprowadzania i przystępowania do egzaminów. 
Zapisy w dzienniku lekcyjnym. 
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6. 
Uczniowie na przedmiotach objętych egzaminem 

rozwiązywali przykładowe zadania egzaminacyjne. 
Zapisy w dzienniku lekcyjnym (tematy). 

7. 
Wysoka frekwencja rodziców na spotkaniu z zespołem 

nauczycieli opracowujących priorytet. 
Listy obecności na zebraniu. 

 

Priorytet II – Mamy jednakowe prawa, obowiązki , ale różne potrzeby. Budowanie społeczności szkolnej w dobie zmiany”. 

Opracował zespół w składzie: Dorota Surmacz, Elżbieta Wróblewska – Żak, Justyna Szerejko – Horsztyńska, Urszula Szczebiot, Beata Piktel, 

Dorota Maliszewska, Elżbieta Buraczyk, Joanna Struczewska  

 

L.p. 
Zadania służące osiągnięciu 

priorytetu 
Formy, sposoby realizacji zadań 

Terminy/ osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 

 

 

 

1. 

 

 

Idea i znaczenie integracji – 

podejmowanie tematów pozwalające 

uczniom i rodzicom właściwie rozumieć 

integrację w różnych aspektach. 

1. Przedstawienie rodzicom na zebraniach 

pojęcia integracji w różnych formach (np. 

prelekcja, prezentacja multimedialna, itp.)  

2. Podczas zajęć godzin lekcyjnych 

nawiązywanie do właściwego rozumienia idei 

integracji w odniesieniu do zaobserwowanych 

sytuacji lub tematów zajęć. 

3. Organizowanie cyklicznych otwartych 

spotkań dla rodziców ze specjalistami i 

X- XI 2017 

wychowawcy klas 

(wg autorskich scenariuszy) 

cały rok  

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

wg harmonogramu 
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nauczycielami mających na celu przybliżenie 

tematyki związanej z pracą zarówno z 

dzieckiem zdrowym jak i niepełnosprawnym. 

a) Październik – spotkanie z psychoterapeutą 

Arturem Brzezińskim pt. „Kryzys i co dalej”. 

b)  Listopad – spotkanie z terapeutą 

uzależnień Joanną Szmurło pt.    

„Uzależnienie jak je rozpoznać i pomóc 

dziecku”. 

c) Luty – spotkanie z terapeutą 

behawioralnym nt. pracy z trudnymi 

zachowaniami dzieci. 

d) Kwiecień – konferencja „Prawidłowy i 

zaburzony rozwój dziecka”: 

- centralne przetwarzanie słuchowe, 

- metoda krakowska  pracy z uczniem. 

D. Maliszewska 

B. Piktel 

 

 

2. 

 

Przybliżanie społeczności szkolnej 

wiadomości na temat różnych rodzajów 

niepełnosprawności. 

1.Prowadzenie kampanii informacyjnej pt. „ 

Wiem –rozumiem”. Umieszczanie informacji 

w gablotach na korytarzu: 

IX –X 2017 –niepełnosprawność ruchowa     

J. Struczewska, E. Buraczyk 
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XI – XII 2017 - niedosłuch, niedowidzenie   

B. Piktel, D. Maliszewska 

I-III 2018 –afazja  - E. Wróblewska- Żak,  

D. Surmacz 

IV –VI- autyzm - U. Szczebiot, J. 

Horsztyńska- Szerejko 

2.Opracowanie informacji nt. dostępnych 

form terapii dla wszystkich dzieci będących 

uczniami naszej szkoły w celu zapoznania 

rodziców z ofertą szkoły oraz umieszczenie 

na stronie internetowej szkoły i FB. 

 

Zmiana gazetek wg 

harmonogramu 

 

 

 

 

 

I półrocze 

B. Piktel 

D. Maliszewska 

 

 

3.  

 

Przypomnienie praw i obowiązków. 

Uświadomienie potrzeb, których 

zaspokojenie pozwala we właściwy 

sposób funkcjonować w społeczności. 

1.Przeprowadzenie na godzinach 

wychowawczych zajęć warsztatowych na 

temat „Czego potrzebuję, żeby dobrze czuć 

się w szkole”. Zajęcia mają na celu 

uświadomienie wszystkim uczniom, że każdy 

z nich chce się dobrze czuć w szkole, w 

klasie, także uczeń niepełnosprawny. 

2.Ankieta badająca poziom integracji w klasie 

oraz poczucie bezpieczeństwa skierowana do 

uczniów klas IV – VII SP oraz Gimnazjum.  

 

I półrocze wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

maj 

D. Maliszewska 

J. Horosz 
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3.Zaspakajanie potrzeb osiągania sukcesu na 

miarę możliwości dziecka poprzez  

angażowanie uczniów z niepełnosprawnością 

w różnego rodzaju imprezy, konkursy 

organizowane na terenie szkoły. 

 

 

 

Cały rok 

organizatorzy konkursów, 

wychowawcy klas 

 

 

4. 

 

 

Integracja zespołów klasowych 

Tydzień integracji – integracja poprzez ruch, 

sport i wspólne działanie „Olimpijka 

integracyjna”.  

Kl. I – III 

KL. IV 

Kl. V i VI 

Kl. VII i II, III Gimnazjum 

24- 27.10.2017 

nauczyciele w-f, 

wychowawcy 

E. Wróblewska – Żak 

D. Surmacz 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Integracja społeczności szkolnej. 

1.Organizacja happeningu integrującego 

społeczność lokalną z osobami 

niepełnosprawnymi pt. „Pomimo różnic 

jesteśmy tacy sami”. 

2.Dzień „żółwika”. Wzmacnianie więzi 

między członkami społeczności szkolnej 

przez wymienianie powitań nauczycieli z 

uczniami i starszych uczniów z młodszymi 

kwiecień 2018 

B. Piktel  

D. Maliszewska  

 

 

III 2018  

E. Wróblewska – Żak 
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uczniami. 

3.Wolontariat  – „ Fajny kumpel” – opieka 

starszych uczniów nad młodszymi uczniami z 

uwzg. uczniów ze specjalnymi potrzebami 

- czytanie młodszym dzieciom wybranych 

utworów literackich,                      

- opieka na przerwach, w stołówce i w szatni, 

- zabawy integracyjne na przerwach.  

 

cały rok 

Samorząd szkolny 

U. Szczebiot 

E. Buraczyk, J.Struczewska 

wychowawcy 

 

L.p. Oczekiwane rezultaty Sposoby, narzędzia potwierdzające realizację zadań 

1. Uczniowie i rodzice znają i rozumieją pojęcie integracji. Informacje pozyskiwane od rodziców, uczniów i nauczycieli, obserwacja 

2. Uczniowie i rodzice znają i rozumieją prawa i obowiązki 

uczniów, ale widzą i rozumieją potrzeby innych. 

Wyniki ankiet  

3. Uczniowie i rodzice akceptują  prawa do bycia innym i są 

tolerancyjni. 

Udział uczniów niepełnosprawnych w zawodach sportowych, 

wolontariacie, konkursach 

4. Uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. Sukcesy uczniów, wyniki uczniów 

5. Uczniowie niepełnosprawni czują się dobrze w klasie, w 

szkole. 

Działalność wolontariatu 
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PRIORYTET III : Wdrażanie nowej podstawy programowej. 

Opracował zespół nauczycieli: Elżbieta Borowska, Ewa Borowska, Katarzyna Gryszko, Małgorzata Rogowicz, Joanna Struczewska, Katarzyna 

Szerszeń, Marzena Wysocka 

L.p. Zadania służce osiągnięciu 

priorytetu 

Formy, sposoby realizacji zadań Termin/ osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 

1. Analiza nowej podstawy 

programowej  oraz programów 

nauczania do klasy 1, 4 i 7. 

Spotkania nauczycieli w zespołach przedmiotowych, 

wnioski z przeprowadzonej analizy. 

wrzesień 2017 

liderzy zespołów 

przedmiotowych 

 

 

2. 

Wnioskowanie o zatwierdzenie 

programów nauczania 

z poszczególnych przedmiotów. 

Złożenie Dyrektorowi wniosków o dopuszczenie 

do realizacji poszczególnych programów nauczania. 

wrzesień 2017 

nauczyciele uczący       

w klasach 1, 4 i 7 

 

 

3. 

Opracowanie planów wynikowych 

z poszczególnych przedmiotów 

(do kl. 1, 4 i 7) 

Zamieszczenie planów wynikowych w formie 

papierowej w pokoju nauczycielskim i ewentualnie           

w e- dzienniku  

wrzesień 2017 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

4. 

Dostosowanie bazy  materialnej 

szkoły oraz doposażenie sal 

lekcyjnych (pracowni)  w sprzęt oraz 

pomoce dydaktyczne potrzebne 

do realizacji treści programowych. 

Przegląd posiadanych pomocy przez nauczycieli, 

zgłaszanie dyrektorowi zapotrzebowania na sprzęt 

i pomoce naukowe   

wrzesień – grudzień  

nauczyciele uczący 

w kl. 1, 4 i 7 
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5. 

Dostosowanie form i metod pracy 

do nowej podstawy programowej, 

wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  

 

Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach oferowanych 

przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz w ramach 

WDN w szkole (kursy, warsztaty, seminaria, itp.); 

opracowywanie oraz generowanie nowych pomocy 

z Internetu z wiarygodnych źródeł (strony wydawnictw, 

strony naukowe, itd.); lekcje otwarte. 

cały rok 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

L.p. Oczekiwane rezultaty. Sposoby, narzędzia potwierdzające realizacje zadań. 

1. Nauczyciele znają i realizują treści podstawy programowej, realizują 

wybrane programy. 

Protokoły ze spotkań zespołów przedmiotowych, wpisy 

tematów i numerów wymagań w e-dzienniku 

2. Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną wniosków o dopuszczenie 

programów do realizacji, nadanie programom szkolnych numerów. 

Protokół z Rady Pedagogicznej, wpisy numerów programów 

do e- dzienni. 

3. Nauczyciele realizują i modyfikują na bieżąco plany wynikowe. Zapisy tematów w e-dzienniku. 

4. Sale lekcyjne  (pracownie) są wyposażone w sprzęt i pomoce niezbędne 

do realizacji treści podstawy programowej. 

Wpisy w księdze inwentarzowej szkoły, dokumentacja 

dyrektora szkoły. 

5. Nauczyciele wiedzą, czego chcą nauczyć i jakie umiejętności i postawy 

kształtować w uczniach, stosują innowacyjne metody pracy. 

Wnioski i spostrzeżenia z lekcji otwartych. 
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