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Zarządzanie i organizacja pracy szkoły 
  

Zadanie 

główne 

Zadania 

szczegółowe 
Formy realizacji Odpowiedzialni 

Termin  

realizacji 

Zarzadzanie 

szkołą 

Organizacja pracy 

 

Wybór programów 

nauczania dostosowanych 

do podstawy programowej  

i standardów wymagań. 

 

Przygotowanie na 

początku roku szkolnego 

rozkładów nauczania, 

programów zajęć  

pozalekcyjnych, planów 

pracy itp. zgodnych  

z podstawą programową . 

 

Nauczyciele 

 

 

Dokumentacja 

szkolna 

 

Bieżąca aktualizacja  

i nowelizacja dokumentów 

szkolnych – Statutu, 

WSO, 

Programu 

Wychowawczego, 

Profilaktycznego i innych. 

 

Dbanie  o  ich dostępność . 

 

Prowadzenie 

dokumentacji szkolnej 

zgodnie z przepisami. 

 

Zespoły 

zadaniowe 

 

 

Wypracowanie 

narzędzi 

badających pracę 

szkoły. 

 

Opracowanie systemu 

diagnozowania uczniów. 

 

Analizowanie badań . 

 

Dostosowanie się  do 

wniosków z zewnętrznego 

badania jakości pracy 

szkoły. 

 

Rada  

Pedagogiczna 

 

Promocja 

szkoły 

Rozpowszechnianie 

pozytywnych 

informacji o szkole 

 

Bieżąca aktualizacja 

szkolnej strony 

internetowej www. 

Zamieszczanie informacji  

z życia szkoły w lokalnej 

prasie i na stronach 

internetowych. 

 

nauczyciele 

 

 Aktywność poza 

szkołą 

Udział uczniów w 

imprezach, konkursach, 
Nauczyciele 

 



3 
 

zawodach. 

 

Współpraca z ze 

Stowarzyszeniem 

„Wzgórza Kiełczyńskie”. 

Wzmacnianie 

pozytywnego 

wizerunku 

szkoły w 

środowisku 

Rodzice jako jeden 

z podmiotów 

szkoły 

Wypracowanie  zasad 

owocnej współpracy z 

Radą Rodziców. 

 

Stworzenie dobrej 

atmosfery do kontaktów z 

rodzicami na 

wywiadówkach i poza 

nimi. 

 

Współtworzenie i 

opiniowanie szkolnych 

dokumentów przez Radę 

Pedagogiczną. 

Organizowanie wspólnych 

przedsięwzięć. 

 

Dyrektor 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

Rodzice, 

nauczyciele 

 

Współpraca z 

instytucjami 

wspierającymi 

działalność szkoły 

Stały kontakt z MOPS-

em, Poradnią 

Psychologiczno –

Pedagogiczną, parafią, 

dzielnicowym. 

 

Kooperacja z innymi 

organizacjami i 

instytucjami działającymi 

na terenie gminy 

Dzierżoniów.  

 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

Nadzór 

pedagogiczny 
Awans zawodowy 

Przestrzeganie przepisów 

i procedur dotyczących 

awansu zawodowego. 

 

Opieka nad nauczycielami 

rozpoczynającym pracę. 

 

Dyrektor 

 

 

Opiekun stażu 

 

 

Doskonalenie 

zawodowe 

Analiza potrzeb 

nauczycieli dotyczących 

dokształcania i 

doskonalenia 

zawodowego. 

 

Organizacja 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli, szkoleń 

i narad w celu 

dyrektor  
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podnoszenia jakości 

działalności 

edukacyjnej szkoły, 

wspomaganie 

rozwoju nauczycieli 

oraz inspirowanie 

ich do 

podejmowania 

innowacji 

pedagogicznych, 

 

 

Ocena pracy 

Ustalanie kryteriów oceny 

pracy nauczycieli, 

systemu przyznawania 

nagród i dodatku 

motywacyjnego. 

 

Dyrektor 

 

 

 

Dydaktyka 

Zadanie główne 
Zadania 

szczegółowe 
Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 

Modyfikacja 

szkolnych 

zestawów 

programów 

nauczania oraz 

WSO w celu 

realizacji 

podstawy 

programowej 

oraz osiągania 

standardów 

wymagań. 

Gromadzenie 

opinii o szkolnym 

zestawie 

programów 

nauczania. 

Bieżący monitoring, 

kontrola zgodności  

programów z SZPN oraz  

z możliwościami i 

potrzebami uczniów oraz 

bazą szkoły, diagnozy, 

wymiana doświadczeń, 

konsultacje. 

 Dyrektor, 

 

Nauczyciele 

 

Ewaluacja WSO Doskonalenie 

ewentualnych korekt z 

PSO wynikających ze 

zmian w podstawie 

programowej oraz 

potrzeby osiągania 

standardów w zakresie 

wiadomości i umiejętności 

uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dążenie do 

osiągnięcia 

wysokiego 

poziomu 

nauczania i 

unowocześnianie 

procesu 

Zapoznanie uczniów i 

rodziców z kryteriami 

wymagań edukacyjnych. 

 

Stosowanie 

aktywizujących metod 

nauczania. 
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Podnoszenie 

efektów 

kształcenia. 

dydaktycznego.  

Prowadzenie lekcji z 

wykorzystaniem sprzętu 

multimedialnego. 

 

Stosowanie w nauczaniu 

metody projektu. 

 

Kompleksowe korzystanie 

z bazy szkoły. 

 

Organizowanie wycieczek 

dydaktycznych. 

 

Efektowne wykorzystanie 

czasu pracy nauczycieli i 

uczniów. 

 

 

 

Nauczyciele 

Badanie efektów 

kształcenia 

zgodnie z 

przyjętym planem 

Przeprowadzanie badań. 

 

Analiza 

przeprowadzonych badań, 

wnioski i rekomendacje.  

Współpraca zespołów 

nauczycieli, współpraca z 

rodzicami. 

 

Nauczyciele  

 

Wyrównywanie 

szans 

edukacyjnych 

Stworzenie dla 

uczniów ze 

zdiagnozowanymi 

dysfunkcjami 

możliwości 

wyrównania 

różnic 

wynikających ze 

specyficznych 

potrzeb 

edukacyjnych. 

Analiza osiągnięć uczniów 

pod kątem potrzeb 

edukacyjnych. 

 

Organizowanie 

dodatkowych zajęć dla 

uczniów z dysfunkcjami. 

 

Udzielanie wsparcia 

rodzicom uczniów z 

dysfunkcjami. 

 

Nauczyciele, 

 

 

 

 

 

Pedagog,  

 

Nauczyciele 

świetlicy i 

biblioteki 

 

Dostosowywanie 

wymagań 

edukacyjnych do 

indywidualnych 

możliwości i 

potrzeb uczniów. 

Prowadzenie kółek 

zainteresowań oraz zajęć 

wspierających i 

wyrównawczych z 

poszczególnych 

przedmiotów. 

 

Organizowanie pomocy w 

zakresie odrabiania prac 

domowych. 

 

Opieka na d uczniem 

dyslektycznym. 

Nauczyciele, 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

świetlicy i 

biblioteki 

 

 

Pedagog, 
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Promowanie osiągnięć 

uczniów. 

 

 

 

Nauczyciele  

Rozwijanie 

zainteresowań i 

uzdolnień 

uczniów. 

Rozpoznawanie 

możliwości i 

zainteresowań 

uczniów. 

Przeprowadzanie wśród 

uczniów i rodziców 

ankiety badającej potrzeby 

uczniów dotyczące zajęć 

pozalekcyjnych. 

 

Organizowanie 

dodatkowych atrakcyjnych 

kółek zainteresowań. 

 

Nauczyciele, 

 

Pedagog, 

 

Nauczyciele  

 

Opracowanie 

systemu 

wspierania 

uzdolnień w 

szkole. 

Stosowanie 

aktywizujących metod 

nauczania. 

 

Wykorzystywanie 

dostępnych środków 

dydaktycznych. 

 

Zachęcanie i 

przygotowywanie uczniów 

do udziału w konkursach 

szkolnych i 

międzyszkolnych. 

 

Organizowanie na terenie 

szkoły konkursów i imprez 

dających możliwość 

prezentacji osiągnięć i 

zdolności uczniów. 

 

Prezentacja prac 

uczniowskich na 

wystawach, pokazach 

szkolnych oraz na szkolnej 

stronie internetowej.  

 

Organizowanie przez 

szkołę konkursów 

międzyszkolnych, 

gminnych. 

 

Nauczyciele, 

 

Pedagog, 

 

Nauczyciele 

świetlicy i 

biblioteki 

 

 Przygotowanie 

uczniów do 

korzystania z 

różnych źródeł 

informacji.  

Wykorzystanie technologii 

informacyjnej na różnych 

przedmiotach. 

 

Stała współpraca na 

lekcjach i innych zajęciach 

z biblioteką. 

Nauczyciele 
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Korzystanie z Internetu. 

 

Rozwój 

zawodowy 

nauczycieli 

Działania 

podejmowane w 

ramach 

doskonalenia . 

Rozpoznawanie potrzeb 

nauczycieli w zakresie 

doskonalenia. 

 

Sporządzenie planu 

doskonalenia. 

 

Organizowanie szkoleń i 

warsztatów. 

 

Dyrektor, 

 

 

 

Doskonalenie 

zawodowe 

nauczycieli 

zgodnie z 

potrzebami 

szkoły. 

Uczestnictwo w różnych 

formach doskonalenia 

nauczycieli – warsztaty, 

konferencje, kursy 

kwalifikacyjne, studia 

podyplomowe. 

 

Nauczyciele 

 

Wdrażanie 

doświadczeń i 

umiejętności 

nabytych w 

trakcie szkoleń. 

Aktywna praca zespołów 

nauczycielskich. 

 

Wymiana doświadczeń 

miedzy nauczycielami. 

 

Dzielenie się wiedzą. 

 

Gromadzenie i 

udostępnianie materiałów 

szkoleniowych.  

Nauczyciele 

 

 Uzyskiwanie 

wyższych stopni 

awansu 

zawodowego 

Zapoznanie z procedurą i 

wymaganiami związanymi 

z uzyskiwaniem wyższych 

stopni awansu 

zawodowego nauczycieli. 

 

Nauczyciele 

 

 

Wychowanie i opieka 

 

Zadanie główne  

Zadania 

szczegółowe 

Formy realizacji Odpowiedzialni Termin  

realizacji 

Realizacja 

programu 

wychowawczego 

i 

profilaktycznego 

Aktualizacja i 

korekta programu 

wychowawczego 

i profilaktycznego 

szkoły. 

Zapoznanie z priorytetami 

MEN i KO. 

 

Poznanie aktualnych 

zapisów prawa 

oświatowego. 

Nauczyciele, 

 

 

 

 

zespół 
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Praca w zespołach 

zadaniowych – 

wprowadzanie zmian, 

ewaluacja. 

 

zadaniowy 

Przygotowanie, 

realizowanie i 

ewaluacja 

programów 

wychowawczych 

dla klas. 

 

Opracowanie klasowych 

programów 

wychowawczych 

zgodnych z programami 

szkolnymi. 

 

Pedagog, 

 

Wychowawcy 

 

Sprawdzanie 

efektywności 

stosowanych 

działań 

wychowawczych.  

Obserwacja zachowań 

uczniów, prowadzenie 

dokumentacji – zapisy w 

dzienniku elektronicznym, 

wywiady z nauczycielami 

i rodzicami, ankiety. 

 

Pedagog, 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele 

 

 

 Działania 

profilaktyczne. 

Organizowanie spotkań z 

przedstawicielami 

wybranych instytucji, 

prowadzenie różnych form 

zajęć, godziny 

wychowawcze, pogadanki, 

warsztaty, bieżące 

monitorowanie zagrożeń, 

reagowanie na sygnały 

zagrożenia. 

 

Pedagog, 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele 

 

 

Szkoła i dom 

Diagnozowanie 

sytuacji rodzinnej 

uczniów. 

Rozmowy z uczniami, 

wywiady środowiskowe, 

wizyty domowe, rozmowy 

z rodzicami, kuratorami 

sądowymi. 

 

Pedagog, 

 

Wychowawcy 

 

 

Organizowanie 

pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej i 

materialnej  

Organizowanie 

dodatkowych zajęć 

wspierających. 

Organizacja dożywiania. 

Organizacja pomocy 

materialnej. 

 

Dyrektor, 

 

Pedagog 

 

Współpraca z 

instytucjami 

wspomagającymi 

szkołę w 

działaniach 

wychowawczych. 

Informowanie rodziców o 

możliwości współpracy z 

PPP. 

Korzystanie z 

doświadczeń PPP, Sądu 

Rodzinnego, kuratorów 

Powiatowego Centrum, 

Pomocy Rodzinie, MOPS, 

Pedagog, 

 

Wychowawcy 
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Policji. 

 

Organizowanie spotkań z 

przedstawicielami tych 

instytucji. 

 

Współpraca z 

rodzicami, 

integrowanie 

procesu 

wychowawczego 

w relacjach 

szkoła – dom. 

Systematyczne 

przekazywanie informacji 

o szkole i uczniach. 

 

Uzyskiwanie informacji 

zwrotnych. 

 

Prowadzenie dokumentacji 

spotkań. 

 

Strona internetowa – 

systematyczne 

zamieszczanie informacji.  

 

Angażowanie rodziców w 

działania na rzecz szkoły. 

 

Wspomaganie rodziców w 

rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych. 

 

Pedagog, 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele 

 

 

Wychowanie 

kulturalne, 

patriotyczne i 

społeczne. 

Stworzenie 

uczniom 

możliwości 

uczestnictwa w 

życiu 

kulturalnym. 

 

Organizowanie imprez 

szkolnych oraz wyjść poza 

teren szkoły – do kina, 

teatru, muzeum, galerii itp. 

Wychowawcy, 

 

Nauczyciele, 

 

Samorząd 

Uczniowski 

 

 

Kultywowanie 

tradycji 

narodowych, 

regionalnych, 

szkolnych. 

Organizowanie obchodów 

świąt i imprez 

tematycznych wg 

harmonogramu. 

Wychowawcy, 

 

Nauczyciele, 

 

Samorząd 

Uczniowski 

 

 

Rozwijanie 

samorządności. 

Wybory do Samorządu 

Uczniowskiego, 

samorządów klasowych, 

opracowanie planu pracy 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

współorganizowanie życia 

szkolnego. 

 

Opiekun SU, 

 

Wychowawcy 

 

Rozwijanie Zajęcia pozalekcyjne. Dyrektor,  
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samodzielności w 

organizowaniu 

swojego czasu. 

 

Ukierunkowanie działań 

uczniów mających na celu 

przygotowanie do 

samodzielnego 

gospodarowania czasem, 

przyjęcie 

odpowiedzialności za 

własne działania. 

 

Motywowanie uczniów do 

systematycznej pracy. 

 

 

Wychowawcy, 

 

Nauczyciele 

 

Uwrażliwianie na 

potrzeby drugiego 

człowieka. 

Organizowanie zbiórek i 

akcji charytatywnych. 

Pedagog, 

 

Nauczyciele, 

 

Samorząd 

Uczniowski 

 

 

Dbanie o 

przyjazna 

atmosferę w 

szkole.  

Zapoznanie z 

obowiązującymi zasadami 

i dbałość o ich 

przestrzeganie. 

 

Poprawne rozwiązywanie 

konfliktów, budowanie 

więzi w obrębie klasy i 

szkoły.. 

Płynny przepływ 

informacji- zebrania, 

spotkania, narady, gazetki 

informacyjne, tablice 

ogłoszeń. 

Utrzymanie ładu i 

porządku, dbałość o 

mienie szkoły. 

 

Propagowanie i 

przyswojenie zasad 

zawartych w Kodeksie 

Ucznia. 

 

Przygotowywanie gazetek 

tematycznych, dekoracji 

na korytarzach i w salach 

lekcyjnych. 

 

Wszyscy 

pracownicy 

szkoły, 

uczniowie 

 

Wychowanie 

prozdrowotne i 

proekologiczne 

Kształtowanie 

postawy 

proekologicznej. 

Uświadomienie 

różnorodnych sposobów 

pozytywnego 

oddziaływania na 

Nauczyciele, 

 

Wychowawcy 
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środowisko, udział w 

akcjach. 

 

 Propagowanie 

zdrowego stylu 

życia i kultury 

fizycznej. 

Zapewnianie uczniom 

możliwości rozwijania 

zainteresowań sportowych 

przez udział w S.K.S. 

Zwracanie uwagi i 

kształtowanie 

prawidłowych nawyków. 

 

Nauczyciele, 

 

Nauczyciele w-f 

 

Wychowawcy 

 

 

Baza szkoły 

 

Zadanie główne 
Zadania 

szczegółowe 

 

Formy realizacji 

 

Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

Uzupełnianie 

wyposażenia sal 

lekcyjnych. 

Sukcesywne 

odnawianie sal 

lekcyjnych. 

 

Rozwój sieci 

komputerowej, 

zwiększenie 

liczby 

komputerów z 

dostępem do 

Internetu. 

 

Realizacja zadań 

szczegółowych będzie 

uzależniona od środków 

finansowych, którymi 

dysponuje dyrektor. 

Dyrektor 

 

Biblioteka. 

Wzbogacanie 

księgozbioru. 

  

Dyrektor 

 

 

 

 


