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KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2020/2021 

 

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. 
 

miernik termin realizacji osoby odpowiedzialne 
uwagi 

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. -luty, czerwiec J. Witczak, 
wszyscy nauczyciele 

Diagnozowanie efektów kształcenia; monitorowanie ilości sprawdzianów i liczby 
ocen cząstkowych z przedmiotów 

-cały rok 
 

-październik 

-Dyrektor, 
-Zespół do spraw diagnozy 

 

Wykorzystanie sytuacji życia codziennego do kształtowania umiejętności 
matematycznych 

-cały rok D. Janoszczyk 

Zorganizowanie konkursu „ Z tabliczką mnożenia za pan brat” 
 

październik, kwiecieo D. Janoszczyk 

Zorganizowanie konkursu logicznego myślenia dla grup mieszanych składających 
się z uczniów klas młodszych 

kwiecieo Wychowawcy kl. I-III 

Obserwacja zajęd przez dyrektora 
 

cały rok dyrektor 

Udział w programie „Lepsza Szkoła” 
 

cały rok Buda 

Diagnoza kl. I i IV wrzesieo, czerwiec K. Głogowska, A. Buda, A. 
Chmiel, D. Janoszczyk,  

G. Stępniak 

Zajęcia rozwijające zainteresowania: 
-j. polski k. IV i VI, 
-zajęcia rozwijające zainteresowania humanistyczne w kl. III, 
-plastyka I-II 

cały rok A. Buda 
A. Chmiel, 

M. Zagozdon, 
M. Lorek 
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Zajęcia dodatkowe: robotyka LEGO 
- z języka  angielski kl.I-III 
 

cały rok M. Lorek 
M. Zagozdon 

Umożliwienie uczniom kl. IV i VI korzystania z dwiczeo interaktywnych „Władcy 
słów” i „Matlandia” 

cały rok A. Buda 
D. Janoszczyk 

Wykorzystywanie w pracy z uczniami platform edukacyjnych- EDUELO, e-
podręczniki, learning apps  

cały rok Wszyscy nauczyciele 

Umożliwienie uczniom korzystania z multipodręczników i multidwiczeo. 
 

cały rok nauczyciele przedmiotów 

Realizacja działao projektowych 
 

cały rok wszyscy nauczyciele 

Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 
 

Udostępnienie źródeł wsparcia, z których uczeo może korzystad samodzielnie 
(epodręczniki, psychologia w praktyce, itp.)  

cały rok wychowawcy klas IV-VI 

Cykliczne spotkania z psychologiem cały rok Pedagog szkolny/pracownik 
PPP w Opolu Lub. 

Działania pedagoga szkolnego zaspokajające bieżące potrzeby uczniów. 
 

cały rok K. Gazda 

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami; rewalidacja, korekcyjno- 
kompensacyjne, logopedyczne, spotkania z uczniem z mutyzmem. 

cały rok K. Pióro, A. Chmiel,K. 
Głogowska 

Współpraca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi; PPP w Opolu 
Lubelskim, PPP  „Sto Pociech”, PPP „Progresja” 

cały rok  

Wykorzystanie w procesie edukacyjnym narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległośd. 
 

Doskonalenie umiejętności posługiwania się TIK 
 

cały rok wszyscy nauczyciele 

Wdrożenie uczniów do korzystania z platformy edukacyjnej  Teames i dziennika 
elektronicznego 

I półrocze nauczyciel informatyki, wszyscy 
nauczyciele 

Szkolenie dla rodziców przygotowujące do obsługi WT i dziennika elektronicznego.   
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Szkolenia dla nauczycieli przygotowujące do korzystania z narzędzi Microsoft 365 i 
dziennika elektronicznego 

sierpieo 
wrzesieo 

Dyrektor 

Szkolenia dla nauczycieli doskonalące umiejętnośd prowadzenia zajęd na odległośd 
 

dogodny termin Dyrektor 

Wykorzystywanie w pracy z uczniami monitorów i tablic interaktywnych 
 

cały rok wszyscy nauczyciele 

Wykorzystywanie w pracy z uczniami narzędzi umożliwiających kształcenie na 
odległośd w celach dwiczeniowych ( WT, Dziennik, Epodręczniki, Google Meet, 
Classroom 

cały rok wszyscy nauczyciele 

Zapewnienie sprzętu uczniom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej 
 

w miarę potrzeby dyrektor 

Profilaktyka bezpieczeostwa fizycznego i cyfrowego oraz zapobieganie uzależnieniom. 
 

Szkolenie nauczycieli z wybranych zagadnieo bezpieczeostwa cyfrowego. 
 

cały rok A. Buda, M. Lorek 

Pogadanka dla rodziców nt bezpieczeostwa cyfrowego dzieci. 
 

październik dyrektor 

Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu. 
 

luty M. Lorek 

Zdrowo, bo sportowo- zajęcia sportowe dla uczniów listopad, marzec, czerwiec Opiekunowie świetlicy, 
J. Witczak, K. Głogowska 

Zapoznanie uczniów z przewodnikiem po mobilnym bezpieczeostwie w ramach 
pakietu „ Mobilne bezpieczeostwo” 

październik Buda, M. Zagozdon, M. Lorek 

Organizowanie gier, zabaw na świeżym powietrzu. Wykorzystywanie terenu szkoły 
do prowadzenia zajęd i odpoczynku. 

cały rok z uwzględnieniem 
warunków pogodowych 

wszyscy nauczyciele 

Przeprowadzenie pogadanek nt uzależnieo na zajęciach z wychowawcą 
 

2g. wychowawcy 

Szkolenie dla rodziców na temat cyberbezpieczeostwa. 
 

październik M.Lorek 
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Wychowanie do wartości, respektowania norm społecznych i kształtowanie postaw. 

 

Pozyskanie informacji nt przestrzegania zasad związanych z bezpieczeostwem 
wśród uczniów oraz skali i typu zagrożeo, występujących na terenie szkoły. 

listopad K. Głogowska 

Opracowanie planu działao, mających na celu poprawę respektowania norm i 
zmniejszenia/wyeliminowania zachowao niezgodnych z normami społecznymi. 

cały rok wychowawcy 

Uprawa ogródka szkolnego, ogródka w doniczce.  
 

wiosna-jesieo wszyscy nauczyciele 

Kontynuacja projektu „Tradycyjny sad” 
 

wiosna- jesieo M. Lorek 

Udział w projekcie „Ratujmy Planetę” 
 

luty A.Buda, wszyscy nauczyciele 

Udział w akcji „Sprzątania Świata 2020”; posprzątajmy nasz kawałek ojczyzny wrzesieo, październik, 
kwiecieo 

M. Lorek 
wychowawcy 

 


