
Roczny Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej w Niszczewach na rok szkolny 2020-21 

OBSZAR I  ‚KONCEPCJA PRACY SZKOŁY’

Cel główny 
( zadania) Cele szczegółowe Przewidywane efekty

Procedury  
i narzędzia 

monitorowa-
nia

Osoby odpowie-
dzialne

Terminy reali-
zacji

Kształtowanie 
pozytywnego 

wizerunku 
szkoły w 
środowisku

1. Inicjowanie  
i organizowanie przez 
szkołę uroczystości, 

konkursów, zawodów, 
imprez lokalnych i 

regionalnych

Nauczyciele organizują konkursy, imprezy szkolne,  
gminne i powiatowe i inne.

Kalendarz 
imprez, 

protokoły, 
sprawozdania

I. UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE  
I ŚRODOWISKOWE

Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrektor szkoły, wrzesień

Narodowe czytanie, Dzień głośnego czytania Iwona Drużyńska wrzesień

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy Ł.Szałek,
D.Pacholski wrzesień

Sprzątanie Świata Ł.Szałek, 
wychowawcy klas

3 tydzień wrze-
śnia

Memoriał Kamili Skolimowskiej Ł.Szałek 4 tydzień wrze-
śnia

Spotkanie z policjanetem E.Nowakowska wrzesień

Dzień Przedszkolaka (w klasach) K.Szymańska,  
E.Nowakowska wrzesień (21)

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia D.Pacholski, 
V.Świątkowska październik
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środowisku

Cykliczne spotkanie w ramach programu „Czytająca szkoła”

sprawozdania

I.Drużyńska cały rok

Udział w ogólnopolskim projekcie „Czytam z klasą - lekturki spod 
chmurki” pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty i MEN

V.Świątkowska cały rok

Święto Edukacji Narodowej M.Kotowska, 
A.Niedziałkowska październik

Tydzień Bibliotek Iwona Drużyńska październik

Spotkanie z pielęgniarką szkolna K.Haziak październik

Spotkanie z pielęgniarką szkolną K.Haziak listopad

Dzień Tolerancji Iwona Drużyńska,
M.Kotowska listopad

Ślubowanie klasy I K.Szymańska październik

Obchody 100 - lecia szkoły wszyscy cały rok
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Dzień Misia ( w klasie ) K. Szymańska,  
E.Nowakowska, 25 listopad

Dzień Zdrowego Śniadania wychowawcy klas listopad

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę K.Haziak, K.Szymańska  
10 listopada

Udział harcerzy w Gminnych Obchodach rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę - warta przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza.

V.Świątkowska 11  
listopada

Mikołajki ( w klasach ) wychowawcy klas 6 grudzień

Betlejemskie Światło Pokoju V.Świątkowska grudzień

Wigilia klasowa, jasełka wychowawcy, V.Świąt-
kowska, I.Drużyńska 22 grudzień

Dzień Babci i Dziadka ( w klasach )
V.Świątkowska, 
E.Nowakowska, 
K.Szymańska

25 styczeń

Walentynki wychowawcy klas luty

Dzień Języka Ojczystego A.Niedziałkowska,  
I.Drużyńska luty

Dzień Wiosny ( w klasach )
A.Niedziałkowska, 
M.Kotowska,
wszyscy

marzec

Dzień Kobiet
Ł. Szałek, wychowawcy, 
K.Haziak, D.Pacholski
wychowawcy

marzec
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Śniadanie Wielkanocne wychowawcy klas kwiecień

Tradycje Świąt Wielkanocnych, I.Drużyńska,  
Violetta Świątkowska kwiecień

Dzień Ziemi (w klasach) wychowawcy klas kwiecień

Dzień Książki I.Drużyńska kwiecień

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja K.Haziak, K.Szymańska maj

Kiermasz Książki z okazji Dnia Bibliotek , Dnia Książki i Prasy I. Drużyńska maj

Dzień Rodziny + Dzień Sportu Ł.Szałek, 
wychowawcy klas czerwiec

Gminny Dzień Dziecka czerwiec

Tydzień Głośnego Czytania I. Drużyńska czerwiec
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II. KONKURSY SZKOLNE, GMINNE, POWIATOWE I INNE

Konkurs międzyszkolny „Poprawna polszczyzna na co dzień” A. Niedziałkowska listopad

Międzyszkolny Turniej Sprawnościowy Ł.Szałek, luty

Dzień języków M.Kotowska marzec

Międzyszkolny Konkurs „Rozśpiewane nutki” E.Nowakowska,
K.Szymańska kwiecień

Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego Ł.Szałek luty/marzec

Gminny Konkurs Ortograficzny  
o „Złote Pióro Wójta Gminy Waganiec” A. Niedziałkowska maj

Międzyszkolny Konkurs „Kangur Matematyczny” D. Pacholski,
V. Świątkowska marzec

Ogólnopolski Konkurs Zintegrowany „Zuch” V.Świątkowska marzec

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie  
i Igrzyskach Olimpijskich Ł.Szałek kwiecień

Olimpiada Matematyczna D.Pacholski maj

Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Ł.Szałek kwiecień

Międzyszkolny Zawody Lekkoatletyczne Ł.Szałek maj

Konkurs Piosenki Angielskiej w Zbrachlinie M.Kotowska, 
K.Szymańska maj
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Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Mistrz Klawiatury” K.Haziak maj

Międzyszkolny E-learningowy Konkurs Geograficzny K.Haziak maj

Konkurs czytelniczy dla klas I.Drużyńska cały rok

2.Pozyskiwanie
sojuszników wspierających

przedsięwzięcia szkoły

W działaniach szkoły uczestniczą
i wspierają ją przedstawiciele środowiska

lokalnego, sponsorzy, rodzice

dyrektor,
Rada Rodziców

wychowawcy

3. Podejmowanie działań
integrujących rodziców,

nauczycieli, uczniów 
i przyjaciół szkoły

Organizowane są uroczystości i zabawy dla uczniów, rodziców, 
dziadków, absolwentów i przyjaciół szkoły  

( między innymi działania z punktu I ) oraz dni otwarte.

dyrektor, Rada Rodzi-
ców, wychowawcy, 

nauczyciele

Olimpiada matematyczna D.Pacholski czerwiec
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III. ORGANIZOWANE SĄ WYJAZDY INTEGRACYJNE  
I WYCIECZKI.

Integracyjna wycieczka rowerowa Ł.Szałek, 
D.Pacholski wrzesień

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych I. Drużyńska czerwiec

Wycieczki do bibliotek: „Noc bibliotek,” zajęcia otwarte I.Drużyńska w ciągu roku  
szkolnego

Wyjazdy na krytą pływalnię Ł.Szałek cały rok

Wycieczki klasowe - klas IV, V, VI, VII, VIII
A.Niedziałkowska,

M.Kotowska,
I.Drużyńska

w ciągu roku  
szkolnego

Biwaki, rajdy i zloty harcerskie V.Świątkowska cały rok

CEN - warsztaty, Młyn Wiedzy
D.Pacholski

M.Kulińska,  
K.Haziak
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4. Rozwijanie  
zainteresowań  

i umiejętności oraz 
wzbogacanie wiadomości 

uczniów

IV  KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło teatralne A.Niedziałkowska październik 
- czerwiec

Koło matematyczne dla klas IV - VIII (?)
lub „Układy Młodego Elektronika” D.Pacholski cały rok

Koło flażolecistów K.Szymańska cały rok

Koło - projekt „Czytająca klasa” - klasy II - III V.Świątkowska cały rok

Koło sportowe Ł.Szałek cały rok

Służba liturgiczna I.Drużyńska cały rok

Wolontariat I.Drużyńska,
V.Świątkowska cały rok

SKO V.Świątkowska, cały rok

45 Drużyna Wielopoziomowa „Wesołe Jagódki” V.Świątkowska cały rok
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5. Współpraca z innymi 
szkołami

NAUCZYCIELE WSPÓŁPRACUJĄ ZE SZKOŁAMI  
PODSTAWOWYMI

Współpraca z Biblioteką Gminną i bibliotekami szkół sąsiednich
Gminny Zespół Interdyscyplinarny - Niebieska Karta

I.Drużyńska,
Ł.Szałek cały rok

Współpraca z drużynami harcerskimi z terenu Hufca ZHP  
i Chorągwi Bydgoskiej. V.Świątkowska cały rok

Konkurs z okazji obchodów Narodowego Dnia Życia I.Drużyńska,  
K.Haziak 25 marzec

Konkurs Wiedzy o Gminie Waganiec I.Drużyńska,
K.Haziak kwiecień

Gminny Konkurs Fotograficzny I.Drużyńska,
K.Haziak kwiecień

Ogólnopolski Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym K.Haziak, Ł.Szałek kwiecień

Konkurs Piosenki Angielskiej w Zbrachlinie A.Kotowska maj

Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Mistrz Klawiatury” K.Haziak maj

Międzyszkolny E-learningowy Konkurs Geograficzny K.Haziak Maj, czerwiec

Sołecki Turniej Piłki Siatkowej dla dorosłych Ł.Szałek maj / czerwiec

Imprezy sportowe: szkolne, międzyszkolne, gminne, powiatowe, 
ogólnopolskie Ł.Szałek cały rok

Konkurs Orgograficzny „O złote pióro Wójta Gminy Waganiec”  
w Brudnowie A.Niedziałkowska

Szkolny Konkurs Wiedzy „Omnibus” klas I-III V.Świątkowska

Współpraca z Zespołem Szkół w Zbrachlinie przy organizacji kon-
kursów parafialnych I.Drużyńska cały rok
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Olimpiada Wiedzy o Języku Angielskim w Zbrachlinie - ? M.Kotowska czerwiec

6. Aktualizowanie strony 
internetowej szkoły, 
funpage na Facebooku

7. Bieżące informacje szkolne, promocja szkoły. V.Świątkowska
wszyscy nauczyciele cały rok

7. E-learning
Wspieranie nauczania przez e-learning K.Haziak, cały rok

Międzyszkolny Konkurs E-learningowy z Geografii K.Haziak maj, 
czerwiec
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OBSZAR II  ‚ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA’

Kształcenie
potencjału
kadrowego

1.Zapewnienie 
odpowiedniego poziomu 
pracy dydaktycznej, 
wychowawczej 
i opiekuńczej przez 
odpowiednio 
wykwalifikowaną kadrę

1.Nauczyciele stosownie do potrzeb planują i podnoszą swoje 
umiejętności i kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, kursach, 
studiach; prowadzą edukację informatyczną podczas wybranych 
zajęć przedmiotowych.

Plan
doskona len ia 
z a w o d o w e g o 
nauczycieli

dyrektor z
inicjatywy
nauczycieli
-dyrektor
-I.Drużyńska
-nauczyciele 
odbywający staż

początek 
roku 
szkolnego

2.Planowanie stanu 
zatrudnienia adekwatnie do 
zadań i potrzeb szkoły

2.Dyrektor systematycznie analizuje stan zatrudnienia i potrzeby 
szkoły w tym zakresie

Aktualny stan
zatrudnienia,
plan
doskonalenia
nauczycieli

dyrektor, 
przedstawiciele 
Rady Pedagogicznej

3.Opracowanie
i stosowanie systemu
nagród

3.Dyrektor opracowuje i stosuje system nagród i wyróżnień w celu 
wytworzenia poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy. Regulamin dyrektor

Wzbogacenie 
warunków 
lokalowych i 
dydaktycznych 
szkoły

1.Tworzenie
nowoczesnych warunków 
nauki poprzez 
wzbogacanie bazy szkoły

1.Uczniowie kształcą się w coraz lepszych warunkach lokalowych 
z bogatszą bazą pomocy dydaktycznych dyrektor cały rok

2.Wzbogacenie bazy 
dydaktycznej w nowe,
niezbędne pomoce.

2.Nauczyciele wzbogacają kształcenie stosując pomoce 
dydaktyczne, tworząc karty pracy, testy, inne środki; uczniowie 
wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce

wszyscy nauczyciele cały rok

Tworzenie 
bezpiecznego 
i przyjaznego 
środowiska 
szkolnego

1. Systematyczne 
upowszechnianie zasad 
bezpieczeństwa 
i higieny.

1 .Nauczyciele i uczniowie znają  
i stosują zasady bhp, uczestniczą w próbnych alarmach 
ewakuacyjnych. Nauczyciele organizują pogadanki dotyczące 
bezpiecznych zachowań.

Raporty, 
sprawozdania 
z działań, wpisy 
w dziennikach 
lekcyjnych

dyrektor wych. kl., 
pielęgniarka szkolna,
wszyscy nauczyciele

cały rok

2. System opieki podczas 
przerw między zajęciami.

2.Plan dyżurów podczas przerw zapewnia uczniom skuteczną 
opiekę; wszyscy nauczyciele przestrzegają planu dyżurów. Plan dyżurów dyrektor nauczyciele

początek 
roku 
szkolnego

str.       K.Haziak, K.Szymańska11



OBSZAR III  ‚KSZTAŁCENIE’

Przebieg
procesu
kształcenia

l .Prawidłowy dobór 
programów nauczania.

l .Nauczyciele dokonuj ą analizy
realizowanych programów nauczania,
recenzji podręczników po kilku latach
nauczania;
w razie negatywnych spostrzeżeń, także ze strony rodziców 
i uczniów dokonują zmiany
podręczników

Programy
nauczania,
podręczniki

Ankieta
dotycząca
podręczników
i wydawnictw
edukacyjnych

nauczyciele 
przedmiotów czerwiec

2.Treści nauczania są 
realizowane zgodnie z 
przyjętymi planami.

2.Nauczyciele realizują treści kształcenia zgodnie z przyjętymi 
planami nauczania.

Sprawozdania 
nauczycieli

nauczyciele przedmio-
tów

styczeń,
czerwiec

3.Pozytywne motywowanie ucznia do uczenia się.3.Nauczyciele stosują różne formy oceniania uczniów uwzględniające różnorodną aktywność ucznia. Systematyczne ocenianie ucznia, dokonywanie ciągłego monitoringu postępów ucznia przez wychowawcę  
i nauczyciela przedmiotu.

Dokumentacja, 
sprawozdania 
nauczycieli

nauczyciele przedmio-
tów

styczeń,
czerwiec

4. Stosowanie motywującego systemu oceniania.

4.Na zakończenie semestru i na koniec roku szkolnego nauczyciele 
pisemnie motywują oceny niedostateczne ucznia, uwzględniając 
stopień i zakres zaległości ucznia oraz wskazówki i sposoby ich 
zniwelowania, dostarczenie tych informacji uczniowi i jego rodzicom.

5.Motywacja WSO
5.Respektowanie nagród i kar ujętych w WSO. Nauczyciele 
zapoznają uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i jasno 
sprecyzowanymi kryteriami oceniania, zgodnie z PZO i WSO.

PZO, WSO nauczyciele przedmio-
tów wrzesień

6.Zaproponowanie
szerokiego wachlarza zajęć 
pozalekcyjnych.

6.W ramach kół przedmiotowych
nauczyciele prowadzą zajęcia realizujące rozszerzony program z 
danego przedmiotu. Nauczyciele prowadzą także PCK, Zuchy, Klub 
Wolontariusza, SKO, SU, kółko matematyczne, kółko historyczno-
przyrodnicze, koło polonistyczne, koło czytelnicze. Nauczyciele 
popularyzują czytelnictwo jako jedną z metod samokształcenia na 
zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Dokumentacja

nauczyciele przedmio-
tów cały rok
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7.Upowszechnianie 
w  nauczaniu standardów 
egzaminacyjnych.

7.Nauczyciele systematycznie realizują standardy wymagań 
egzaminacyjnych na wszystkich przedmiotach, które są ujęte w 
planach wynikowych.

wszyscy cały rok

8.Opracowanie ciągłego 
systemu monitorowania 
jakości pracy szkoły.

8. Nauczyciele przeprowadzają na początku każdego roku 
szkolnego w klasie I i IV testy sprawdzające wiedzę i umiejętności 
(bez ocen)  
w celu dokonania rzetelniej ewaluacji pracy.
Na każdym poziomie kształcenia przeprowadzanie diagnozy 
przedmiotowej.

A.Niedziałkowska,
M.Kulińska,
K.Haziak,
K.Szymańska,
E.Nowakowska

październik,
maj

9.Prowadzona jest ewaluacja wewnątrzszkolna wybranych obsza-
rów pracy szkoły.

E.Nowakowska,
M.Kulińska,
K.Haziak

październik,
maj

9.Organizowanie zajęć 
dydaktycznych, 
wyrównawczych
i specjalistycznych dla 
uczniów mających
trudności w nauce.

10.Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów najsłabszych. 
Prowadzenie przez nauczyciela dodatkowych zajęć 
wspomagających rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów z problemami 
w wymowie i piśmie.

M.Grzegórska,
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OBSZAR IV  ‚WYCHOWANIE I OPIEKA’

Praca
wychowawcza  
i profilaktyczna 
szkoły

l .Realizowanie
programów
profilaktycznych

1.Nauczyciele realizują programy
profilaktyczne (tematyka agresji, procedury postępowania w 
sytuacjach zagrożeniadzieci i młodzieży).

Dokumentacja

wychowawcy,
wszyscy na-
uczyciele

cały rok

2.Uczenie tolerancji 
i zrozumienia dla ludzi 
innych religii, 
niepełnosprawnych, 
i innego pochodzenia.

2.Nauczyciele wspomagają społeczne akcje niosące pomoc innym:
-Szkolne Koło PCK
-WOŚP,
-Szkolne Koło 
Wolontariatu,
-ZHP

I.Drużyńska,
V.Świątkow-
ska

cały rok,
styczeń

3.Promowanie w 
działaniach szkoły 
zdrowego stylu życia 
i zachowania 
proekologicznego

3.Nauczyciele biorą udział w: 
-akcji „Sprzątanie Świata"
-obchodach Dnia Ziemi 
-konkursach plastycznych

4.Apele porządkowe 
i wychowawcze.

4.Nauczyciele w miarę potrzeby przeprowadzają apele 
wychowawcze  
i porządkowe.

Program Profilaktyczno-
Wychowawczy
Szkoły

dyrektor,
wychowawcy 
klas

w miarę 
potrzeb

5.Zapoznanie społeczności 
szkolnej z Programem 
Wychowawczym Szkoły.

5.Spotkanie z rodzicami.
Program Profilaktyczno-
Wychowawczy
Szkoły

dyrektor,
wychowawcy
klas

w miarę 
potrzeb

6.Opracowanie  
i wdrożenie rocznego planu 
pracy wychowawczej 
szkoły.

6.Analiza Programu Wychowawczego Szkoły; dokumentacji 
wychowawców  
w celu wyodrębnienia priorytetowych zadań na dany rok szkolny.

Program Profilaktyczno-
Wychowawczy
Szkoły

dyrektor,
wychowawcy
klas

początek 
roku szkol-

nego

7.Sprawdzanie 
efektywności 
zastosowanych działań 
wychowawczych.

7.Naczyciele prowadzą obserwację zachowania uczniów, dokonują 
analizy ocen zachowania, prowadzą wywiady  
z nauczycielami i rodzicami.

Program Profilaktyczno-
Wychowawczy
Szkoły

wychowawcy 
klas,
dyrektor
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8.Diagnozowanie sytuacji 
rodzinnej uczniów.

9.Organizowanie pomocy 
psychologiczno- 
pedagogicznej i materialnej 
rodzinom niewydolnym 
wychowawczo.

8.Wywiady środowiskowe, wizyty domowe. 

9.Współpraca z GOPS.

Program 
Profilaktyczno-
Wychowawczy
Szkoły

dyrektor,
wychowawcy
klas,
V.Świątkowska,

w 
zależności 
od potrzeb

10.Współpraca z PPP 
i innymi instytucjami 
wspomagającymi szkołę 
w działaniach 
wychowawczych.

10. Wykorzystanie doświadczeń punktu konsultacyjnego PPP i TPD 
do rozwiązywania problemów wychowawczych.

Program 
Profilaktyczno-
Wychowawczy
Szkoły

Dyrektor,
wychowawcy
klas

12.Współpraca z Policją 11.Spotkanie z policjantami mające na celu przypomnienie zasad 
bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły

Program 
Profilaktyczno-
Wychowawczy
Szkoły

Dyrektor

13.Współpraca z KRUS 12.Spotkanie z przedstawicielem KRUS mające na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacji.

Program 
Profilaktyczno-
Wychowawczy
Szkoły

K.Haziak

14.Organizowanie czasu 
wolnego dzieciom 
i młodzieży

13. Zajęcia szkolne podczas I tygodnia ferii zimowych.

Program 
Profilaktyczno-
Wychowawczy
Szkoły

Ł.Szałek,

str.       K.Haziak, K.Szymańska15

Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w ciągu roku szkolnego.                                            
                                                                                                                                                                                              

 Opracowanie planu: K.Haziak, K.Szymańska


