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Wnioski:

1. W dalszym ciągu monitorować nieobecności uczniów na zajęciach, dążyć do zwiększenia frekwencji uczniów w ostatnim tygodniu nauki.

2. Otaczać opieką uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

3. Kontynuować prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych, terapeutycznych i innych zgodnie z przepisami prawa.

4. Dostosowywać wymagania edukacyjne i ocenianie do możliwości edukacyjnych, psychofizycznych uczniów posiadających opinię i orzeczenia 
poradni.

5. Prowadzić zajęcia doradztwa zawodowego celem przygotowania uczniów do podjęcia decyzji związanej z wyborem szkoły i zawodu.

6. Objąć pomocą i wsparciem uczniów przejawiających zaburzenia emocjonalne.

7. Otaczać opieką i wsparciem uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i przejawiających zachowania depresyjne.

8. Monitorować relacje rówieśnicze w celu eliminacji niewłaściwych zachowań uczniów wobec siebie.

9. W dalszym ciągu podejmować działania wychowawcze eliminujące szeroko pojętą cyberprzemoc.

10. Wzmóc działania promujące czytelnictwo wśród uczniów z naciskiem na klasy starsze.

11. Zachęcać uczniów do podejmowania działań integrujących społeczność szkolną.

12. W dalszym ciągu umożliwiać uczniom wszechstronny rozwój poprzez udział w różnorodnych zajęciach.

13. Kontynuować działania Szkolnego Klubu Wolontariusza, promować ideę pomagania w środowisku szkolnym i lokalnym.

14. Przystąpić do konkursów organizowanych przez instytucje współpracujące ze szkołą np.: Krus i inne.

15. Kontynuować działalność szkolnych zespołów nauczycielskich celem wymiany doświadczeń, a także podnoszenia efektywności nauczania.

16. W nauce języków obcych wykorzystywać aplikację do nauki słownictwa.

17. W nauce stacjonarnej wykorzystywać technologie informacyjno- komunikacyjne (TiK).
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I. PODNOSZENIE WYNIKÓW NAUCZANIA

LP. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI OSOBY/INSTYTUCJE
WSPOMAGAJACE

TERMIN UWAGI

1. Prowadzenie dodatkowych zajęć- ustalenie harmonogramu zajęć wyrównawczych
- prowadzenie kół zainteresowań
- ocenianie skuteczności zajęć dodatkowych

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły
Wychowawcy

Cały rok 
szkolny

W zależności od
sytuacji 
epidemicznej

2. Praca z uczniem mającym 
trudności w nauce.

- indywidualizacja pracy na lekcjach
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości     
i potrzeb ucznia
- kierowanie do poradni psych- pedagogicznej
- kierowanie do zespołów korekcyjno– kompensacyjnych 
i wyrównawczych

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów
Pedagog szkoły

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły
Wychowawcy
Poradnia                           
Psychologiczno – 
Pedagogiczna

Według
harmonogra
mu

W zależności od
sytuacji 
epidemicznej

3. Praca z uczniem zdolnym - indywidualizacja pracy na lekcjach
- ustalenie harmonogramu pracy z uczniem zdolnym         
z nastawieniem na udział w konkursach organizowanych 
przez  Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów

Wychowawcy Cały rok 
szkolny

W zależności od
sytuacji 
epidemicznej

4. Badanie wyników nauczania - przygotowanie i przeprowadzenie testu kompetencji,
 analiza wyników

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów

Wychowawcy
Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły

Według 
harmonogra
mu badań

W zależności od
sytuacji 
epidemicznej

5. Przygotowanie uczniów do  
egzaminu ośmioklasisty

- prowadzenie dodatkowych zajęć z przedmiotów 
objętych egzaminem

Nauczyciele 
przedmiotów

Wychowawcy klas, 
Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły

IX 2021 -      
V 2022

W zależności od
sytuacji 
epidemicznej

6. Szczegółowa analiza egzaminu z
maja 2021

-opracowanie wyników z egzaminu ośmioklasisty, 
wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy

Nauczycielskie zespoły 
przedmiotowe

X 2021 W zależności od
sytuacji 
epidemicznej

7. Przeprowadzenie próbnego 
egzaminu ośmioklasisty

-przygotowanie i  przeprowadzenie próbnego egzaminu 
ośmioklasisty

Dyrektor szkoły, 
nauczyciele 
przedmiotów

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły

I 2022 wg 
harmonogra
mu OKE

W zależności od
sytuacji 
epidemicznej

8. Przeprowadzenie szkolnych i 
międzyszkolnych konkursów:

- przygotowanie uczniów do konkursów
- przeprowadzenie konkursów
- podsumowanie wyników

Wychowawcy
Nauczyciele 
poszczególnych  
przedmiotów

W zależności od
sytuacji 
epidemicznej

3



a) konkursy przedmiotowe:
- konkurs ortograficzny dla klas
II – VIII,

- konkurs recytatorski dla klas I
– VIII,
 

- konkurs czytelniczy dla klas
II  – VIII

                                        

- konkurs ekologiczno- 
plastyczny (choinka z surowców
wtórnych)

-Konkurs dla klas I- III na 
klasową książkę kucharską

b) konkursy wg ofert  

kl. II-III
p. B. Szewczykowska
p. G. Kaca 

kl  IV-VIII
p. Ag. Tomczyk
p. W. Kosowska
p. M. Wrzesień

kl I-IV
p. D. Koselska
p. G. Kaca

kl V-VIII 
p. R. Kasiak
p. E. Kruk
p. M. Żmuda

kl II-III
P. An. Tomczyk
p. D. Koselska

kl IV-VIII
p. W. Kosowska
p. Ag. Tomczyk
p. M. Wrzesień

M. Żmuda
A. Kopycka- Pater

Zespół nauczycieli 
edukacji 
wczesnoszkolnej

M. Żmuda
A. Kopycka- Pater

V 2022

V 2022

III 2022

V 2022

XI 2021

XII 2022

III 2022

Według ofert

W zależności od
sytuacji 
epidemicznej

9 Udział uczniów                           
w zawodach sportowych, 
gminnych i regionalnych

- przygotowanie uczniów do udziału w zawodach 
sportowych na dodatkowych zajęciach
- udział uczniów w zawodach

Nauczyciele wf Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły

Według 
terminarza 
zawodów

W zależności od
sytuacji 
epidemicznej
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- nagradzanie uczniów odnoszących sukcesy sportowe
10. Samokształcenie nauczycieli - praca w zespołach samokształceniowych

- lekcje koleżeńskie
- prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych w 
formie i tematyce dostosowanej do potrzeb szkoły 
( e – dziennik )

Dyrektor  szkoły
Przewodniczący 
zespołów

Członkowie zespołów 
samokształceniowych
Członkowie RP

Według 
harmonogra
mu pracy 
zespołów 
przedmiotow
ych

W zależności od
sytuacji 
epidemicznej

11. Dokształcanie nauczycieli - studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, warsztaty, 
itp.

Wszyscy nauczyciele Według 
opracowaneg
o planu 
doskonalenia

W zależności od
sytuacji 
epidemicznej

12. Podnoszenie jakości edukacji 
poprzez działania 
uwzględniające zróżnicowane 
potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne wszystkich uczniów.
Zapewnienie wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego 

- Monitorowanie sytuacji edukacyjnej, rodzinnej i 
społecznej uczniów
- Reagowanie na niepokojące sygnały i sytuacje 
- Wyrównywanie różnic edukacyjnych, społecznych i 
materialnych towarzyszących procesowi edukacji
- wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa

Wszyscy nauczyciele Dyrektor
Wicedyrektor szkoły

Cały rok W zależności od
sytuacji 
epidemicznej

II. ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE – ROZWIJANIE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW

LP. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI OSOBY/INSTYTUCJE
WSPOMAGAJACE

TERMIN UWAGI

1. Upowszechnianie świadomości prawnej - zapoznanie uczniów       
z głównymi zapisami 
Statutu Szkoły, WSO        
i PSO oraz zasadami 
edukacji zdalnej,             
e-dziennika, BHP 
związanym z COVID-19  
i sytuacją 
epidemiologiczną

Wychowawcy klas
Nauczyciele poszczególnych
przedmiotów

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły

IX 2021

2. Rozwijanie samorządności uczniów - opracowanie wspólnie z 
uczniami planów 
wychowawczych
- zapoznanie uczniów       
z regulaminem SU
- wybory do SU
- uświadomienie uczniom 
roli przewodniczącego SU

Wychowawcy klas
Opiekun SU
Przewodniczący Rady SU

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły
Rodzice i uczniowie

IX 2021

3. Organizacja imprez klasowych                   - Dzień Chłopaka Wychowawcy klas Wicedyrektor szkoły, IX 2021 W zależności od 
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i szkolnych

- Ślubowanie klas I

- Dzień oszczędzania

- Dzień Papieski

- Andrzejki

- Jasełka

- Zabawa choinkowa

- Pasowanie na czytelnika

- Klasowy Dzień Dziecka 
– spotkania integracyjne

Uczniowie

p. G. Kaca
p. B. Szewczykowska

p. M. Walkiewicz

p. P. Kowalski

Wychowawcy klas

p. P. Kowalski
p. E. Kruk
p. A. Budzyńska

Wszyscy nauczyciele

p. G. Kaca
p. B. Szewczykowska
p. D. Koselska

Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski Rodzice

D. Kwaśniewska

Wicedyrektor szkoły, 
Samorząd Uczniowski Rodzice

M. Żmuda

Rodzice

X 2021

X 2021

X 2021

XI 2021

XII 2021

I  2022

XI 2021

VI 2022

sytuacji 
epidemicznej

4. Tradycja pamięci i kultury narodowej - kształtowanie postaw 
patriotycznych                   
i tożsamości narodowej
- 82 rocznica napaści  
Niemiec i  ZSRR na 
Polskę

- opieka nad grobami 
żołnierskimi                      
w Rudzie Wielkiej

- rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele języka 
polskiego, historii

Wychowawcy klas VIII 

Nauczyciele języka 
polskiego, historii

Wychowawcy

Wychowawcy

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy

IX 2021

X 2021

V 2022

W zależności od 
sytuacji 
epidemicznej

5. Prace społeczne uczniów na rzecz szkoły - porządkowanie terenu 
wokół szkoły
- prace w bibliotece 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele
Nauczyciel bibliotekarz, 

Wicedyrektor szkoły
Wychowawcy
Samorząd Uczniowski

Cały rok
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szkolnej aktyw biblioteczny
6. Uczestnictwo                                    

w kulturze
- filmy w szkole we 
własnym zakresie
- działanie na rzecz 
szerszego udostępnienia 
kanonu edukacji 
klasycznej, wprowadzenia
w dziedzictwo 
cywilizacyjne Europy, 
edukacji patriotycznej, 
nauczania historii oraz 
poznawania polskiej 
kultury, w tym osiągnięć 
duchowych i 
materialnych. Szersze i 
przemyślane 
wykorzystanie w tym 
względzie m.in. 
wycieczek edukacyjnych.

Wszyscy nauczyciele Wychowawcy Cały rok

7. Przygotowanie uczniów do zawodu. 
Wdrażanie Zintegrowanej Strategii 
Umiejętności – rozwój umiejętności 
zawodowych w edukacji formalnej 
i pozaformalnej.

- rozmowy                         
z uczniami                         
i rodzicami dotyczące 
wyboru zawodu
-realizacja programu 
„ Orientacja szkolna i 
zawodowa w klasach 
VIII”
- organizacja spotkań 
uczniów klasy VIII           
z przedstawicielami szkół 
ponadpodstawowych, 
udostępnianie 
informatorów                    
z wykazem szkól powiatu 
radomskiego i ościennych
- Współpraca                    
z poradnią                          
i doradcami zawodowymi 
Mobilnego Centrum 
Informacji Zawodowej, 
zapoznanie                        

Pedagog
wychowawcy

p. A. Witkowska

 

M. Gołębiowska

Dyrektor szkoły,
Poradnia Psych - Ped

I-V 2022

IV - V 2022

W zależności od 
sytuacji 
epidemicznej
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z platformą służąca do 
zalogowania się do szkół 
ponadpodstawowych

8. Apele i uroczystości - Rozpoczęcie roku 
szkolnego 2021/2022

-Apel z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej

- Apel z okazji odzyskania
niepodległości przez 
Polskę

- Apel – Uroczyste 
zakończenie roku 
szkolnego

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły

p. R. Wilk
p. R. Szewczykowski
p. K. Kwiecień
p. A. Szyszka

p. I. Kwaśniewska
p. B. Kopycka
p. I. Gorazińska

p. M. Wrzesień
p. D. Kwaśniewska

Nauczyciele
Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski, Dyrektor,
Wicedyrektor szkoły

Samorząd Uczniowski 
Dyrektor
Wicedyrektor szkoły

Samorząd Uczniowski
 Dyrektor
Wicedyrektor szkoły

1 IX 2021

X 2021

XI 2021

 VI 2022

W zależności od 
sytuacji 
epidemicznej

9. Ekologia – kształtowanie właściwego 
stosunku do przyrody

- pielęgnacja roślin 
doniczkowych                   
w klasach

- sprzątanie terenu wokół 
szkoły

- „ Dzień Ziemi” -akcja  
ekologiczna

Wychowawcy klas
Uczniowie

Wychowawcy klas
Uczniowie

p. A. Budzyńska
wychowawcy klas

Dyrektor
Wicedyrektor szkoły

IX 2021

IV 2022

IV 2022

10. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej
roli rodziny

- właściwa organizacja 
zajęć edukacyjnych 
wychowanie do życia w 
rodzinie 
- realizacja zadań 
programu wychowawczo-
profilaktycznego.

Wszyscy nauczyciele Dyrektor
Wicedyrektor szkoły

Cały rok

11. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i 
dobro. Kształtowanie właściwych postaw 
szlachetności, zaangażowania społecznego 
i dbałości o zdrowie.

- realizacja zadań 
programu wychowawczo-
profilaktycznego.

Wszyscy nauczyciele Dyrektor
Wicedyrektor szkoły

Cały rok
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III. ZAGADNIENIA OPIEKUŃCZO – ZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE

LP. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI OSOBY/INSTYTUCJE
WSPOMAGAJACE

TERMIN UWAGI

1. Opieka nad uczniami zaniedbanymi 
środowiskowo

- częste kontakty                  
z domem ucznia

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Dyrektor
Wicedyrektor szkoły

Cały rok szkolny

2. Opieka nad uczniami z deficytami 
rozwojowymi

- rozmowy z rodzicami 
uczniów z deficytami 
rozwojowymi
- kierowanie w/w uczniów 
do Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej
- dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do 
indywidualnych możliwości
uczniów

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów

Dyrektor
Wicedyrektor szkoły
Poradnia Psych- Pedagogiczna

Na bieżąco

3. Wdrażanie działań profilaktycznych - opracowanie 
harmonogramu lekcji 
prowadzonych przez 
pedagoga szkolnego
- przeprowadzenie przez 
pedagoga pogadanek na 
temat depresji, uzależnień, 
cyberprzemocy, COVID-19 
– higiena i 
odpowiedzialności 
zdrowotnej

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły
Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

4. Karta rowerowa - przygotowanie                   
i przeprowadzenie 
egzaminu praktycznego       
i teoretycznego na kartę 
rowerową
- wydawanie kart 
rowerowych

p. R. Szewczykowski
p. A. Szyszka
p. M. Kwiecień
p. M. Gołębiowska

Wychowawcy klas

Dyrektor szkoły

IV 2022

5. Współpraca z GOPS przy UG 
w Wierzbicy, Kowali, Orońsku

- objęcie akcja dożywiania 
rodzin wielodzietnych, 
sierot, biednych

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Dyrektor szkoły
UG w Wierzbicy, Kowali, Orońsku

Cały rok szkolny

6. Pomoc materialna uczniom z ubogich 
rodzin

- rozpatrzenie przez komisję
stypendialną wniosków       

Pedagog szkolny               Dyrektor szkoły IX 2021
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o przyznanie stypendiów
7. Omawianie zagadnień dotyczących 

bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia

Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu
 I- III
 IV- VIII

- szkolenie uczniów             
w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej
- zapoznanie                         
z rodzajami alarmów
- nauka zachowania 
podczas zagrożenia              
i ataku terrorystycznego
- przeprowadzenie 
próbnych alarmów na 
lekcjach wf
- wdrażanie uczniów do 
przestrzegania 
podstawowych zasad 
higienicznych
- Zwracanie uwagi na 
bezpieczeństwo w sieci

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Nauczyciele wychowania 
fizycznego

Wychowawcy klas
p. M. Gołębiowska

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły

p. M. Gołębiowska

Cały rok szkolny

II 2022

W zależności od 
sytuacji 
epidemicznej

8. Zapobieganie przestępczości  i agresji - prowadzenie pogadanek 
dla uczniów na temat 
przestępczości, agresji, 
przemocy, dopalaczy, 
uzależnień, korupcji, 
kultury języka
- prowadzenie pogadanek 
dla rodziców, warsztatów ze
specjalistami na 
spotkaniach                          
z rodzicami na temat 
przestępczości, agresji, 
przemocy, dopalaczy, 
korupcji, kultury języka i 
roli domu rodzinnego          
w procesie wychowania       
i nauczania
- spotkania                           
z przedstawicielami policji

Wychowawcy klas
Pedagog  szkolny

Wychowawcy klas
Pedagog  szkolny

pedagog

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły

Zgodnie 
z harmonogra- 
mem

Według 
terminarza 
spotkań                
z rodzicami

IX-X 2021
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- przygotowanie gazetek 
dotyczących 
bezpieczeństwa

pedagog cały rok

9. Promowanie zdrowego stylu życia Realizacja programu 
wychowawczego i 
profilaktyki
- prowadzenie pogadanek 
dla uczniów i rodziców na 
temat COVID-19

Wychowawcy
Pedagog

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły

Cały rok szkolny

10. Działalność kół zainteresowań Udział uczniów                  
w kołach zainteresowań 
działających na terenie 
szkoły
- zajęcia SKS
-szkolny klub wolontariusza
- zespół wokalny

Nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów

p. R. Szewczykowski
p. R. Wilk
p. D. Kwaśniewska

Cały rok szkolny W zależności od 
sytuacji 
epidemicznej

IV. DBANIE O WIZERUNEK SZKOŁY W ŚRODOWISKU  I PROMOCJA OSIĄGNIĘĆ SZKOŁY

LP. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI OSOBY/INSTYTUCJE
WSPOMAGAJACE

TERMIN UWAGI

1. Promocja szkoły Uaktualnianie strony 
internetowej szkoły:
- zamieszczanie informacji      
o osiągnięciach uczniów          
i ważnych wydarzeniach 
szkolnych
- promocja szkoły na stronie 
internetowej UG                      
w Wierzbicy
-prowadzenie kroniki szkolnej

p. M. Gołębiowska
Wszyscy nauczyciele

p. M. Kwiecień
p. K. Kwiecień

Wszyscy nauczyciele, 
organizujący apele                         
i uroczystości i inne działania na 
rzecz szkoły.

Na bieżąco

2. Dbanie o estetykę szkoły - przygotowanie                       
i uaktualnianie dekoracji

 Wychowawcy klas 
 I-III – parter

Wychowawcy świetlicy, 
p. Dorota Kwaśniewska – 
piętro I i II

Na bieżąco
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3. Współpraca z lokalnymi instytucjami - Ośrodek Kultury 
w Wierzbicy, Kowali, 
Tomaszowie,
-Dom Opieki Społecznej 
w Wierzbicy
- Straż Pożarna
- Policja

Wszyscy nauczyciele Wychowawcy klas Cały rok szkolny

4. Wdrożenie procedur nadania imienia 
Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu 
w Rudzie Wielkiej

- realizacja planu działań 
związanych z nadaniem 
imienia placówce

Zespół zadaniowy Dyrektor
Wicedyrektor szkoły

Cały rok szkolny

5. Dbanie o kulturę języka i zachowanie 
uczniów

- prowadzenie pogadanek 
dotyczących kulturalnego 
zachowania się w różnych 
sytuacjach, ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury 
języka

Wychowawcy klas
Pedagog  szkolny

Cały rok szkolny

V. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

LP. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI OSOBY/INSTYTUCJE
WSPOMAGAJACE

TERMIN UWAGI

1. Integracja rodziców i nauczycieli - angażowanie rodziców do 
działań na rzecz szkoły 
poprzez pomoc                      
w organizowaniu imprez 
szkolnych
- organizowanie spotkań  
z rodzicami poświęconych 
rozpoznawaniu                      
i rozwiązywaniu problemów 
związanych z nauczaniem     
i wychowaniem dzieci.

 Dyrektor
Rada Rodziców
Rada Pedagogiczna
Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas
Nauczyciele

Cały rok 
szkolny

W zależności od 
sytuacji epidemicznej

12


