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Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 110 

w Łodzi 

na rok szkolny 2020/2021 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 

ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze 

zm), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 

ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze 

zm) 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi,  

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 110. 

Plan opracowany został na podstawie: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2020/2021. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021. 

3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi . 

4. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 

2019/2020. 

 



 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 

Zarządzanie i organizacja 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom 
Dyrekcja szkoły Do końca sierpnia 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły Rada pedagogiczna Do końca sierpnia 

Przypomnienie Radzie Pedagogicznej wyników 

i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku 

szkolnym 2019/2020 

Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych 

i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: 

statut, regulaminy, procedury 

Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu 

doskonalenia zawodowego 
Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Do 15 września 

Opracowanie programu profilaktyczno- 

-wychowawczego szkoły 

Rada pedagogiczna i rada 

rodziców 
Do końca września 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Cały rok 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły Dyrektor szkoły Do końca kwietnia 

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych 

stopni awansu zawodowego 

Dyrektor szkoły, 

opiekunowie staży 
Cały rok 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I Dyrekcja szkoły Kwiecień–sierpień 

 

 

 

 

 



 

Nauczanie 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

Realizacja podstawy programowej 
Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych 

Wicedyrektor, 

przewodniczący 

zespołów 

Cały rok szkolny 

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu 

rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień 

uczniów przez indywidualizowanie stawianych im 

wymagań oraz przygotowanie do udziału w konkursach 

wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Kształtowanie poczucia własnej tożsamości, budzenie 

świadomości narodowej przez np.: prowadzenie zajęć 

umożliwiających poznanie  historii powstania 

rodzinnego miasta i państwa polskiego 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych  Nauczyciele Cały rok szkolny 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce 
Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania 
Wicedyrektor 

szkoły, nauczyciele 

Według planu nadzoru 

Analiza wyników nauczania 
Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za 

uzyskane oceny 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania 

uczniów przez nauczycieli 

Wicedyrektor szkoły Raz w miesiącu 

Obserwacje lekcji – kształcenie rozwijające 

kreatywność i innowacyjność uczniów  

Dyrektor, 

wicedyrektor szkoły 

Według 

harmonogramu 



 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli 

obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok szkolny 

 

 

Wychowanie 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

Integracja zespołów klasowych Wychowawcy klas Wrzesień 

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów 
Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole w tym 

w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów sieci  

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych oraz 

wycieczek 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, 

z pedagogiem szkolnym, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi w tym w zakresie 

realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego  

Wychowawcy klas Cały rok 

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego 
Opiekun 

samorządu 
Cały rok 

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz 

zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego 

czasu 

Wychowawcy klas Cały rok 

Edukacja czytelnicza 
Nauczyciele 

bibliotekarze 
Cały rok 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły Wychowawcy klas Cały rok 

 



 

Zadania opiekuńcze 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
Dyrektor, nauczyciele, 

pedagog szkolny 
Cały rok 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci 

potrzebujących takiej opieki 

Wychowawcy klas, 

opiekunowie świetlicy 
Cały rok 

Organizacja opieki wychowawczej dla uczniów 

będących w trudnej sytuacji życiowej 
Wychowawcy klas Cały rok 

Zapewnienie obiadów w szkole Wychowawcy klas Cały rok 

 

Podstawa programowa w kontekście uwzględniania kompetencji kluczowych 

Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. Poza tym kształcenie ma 

na celu: 

 

 wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i 

budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele), 

 wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i 

etnicznej, 

 formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób, 

 rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

 rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

 ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

 rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

 wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć 

świat, 

 wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 



 

 wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i 

rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

 kształtowanie postawy otwartej na świat i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

 zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

 ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

Realizacja podstawy programowej powinna ściśle wiązać się z wdrażaniem w proces 

nauczania poniższych kompetencji kluczowych: 

 

 porozumiewanie się w języku ojczystym, 

 porozumiewanie się w językach obcych, 

 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 

 kompetencje informatyczne, 

 umiejętność uczenia się, 

 kompetencje społeczne i obywatelskie, 

 inicjatywność i przedsiębiorczość , 

 świadomość i ekspresja kulturalna. 

 

 

II. KALENDARZ IMPREZ  SZKOLNYCH   W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

TERMIN  
NAZWA IMPREZY  ODPOWIEDZIALNI  

wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego/ Ślubowanie klas I. B. Banul, A. Fornalek, M. Wysocka, 
M.Posłajko 

październik Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia kl. IV- VIII matematycy 

październik Międzynarodowy Dzień Muzyki M.Posłajko , M. Wysocka 

październik Dzień Papieski katecheci 

pażdziernik Dzień Edukacji Narodowej A.Jędrych. H. Płuciennik 

pażdziernik Światowy Dzień Origami A.Wiechowska/ B.Olczak 

listopad Święto odzyskania niepodległości M. Binek, M. Komorowska 

listopad Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka A. Złotkowska-Więcek, M. Wildner 

listopad Dzień Języków Obcych G. Malagowska, Kaczmarek_Hałka 

grudzień Mikołajki – imprezy klasowe wychowawcy klas 

grudzień Wigilie klasowe wychowawcy klas 

grudzień Jasełka lub koncert kolęd D. Kubiak, M. Klimas 

styczeń Jestem bezpieczny podczas ferii zimowych S.U. 

luty Festiwal Młodego Patrioty H. Cwen,M. Malinowska 

marzec Tydzień kultury ludowej M. Binek, M. Malinowska, M. Posłajko 
 



 

kwiecień Szkolny Dzień Zdrowia A. Reszka,  A. Wilczyńska, B. Banul 

kwiecień/maj Światowy Dzień Książki Praw Autorskich S. Kamińska,  E. Karkowska 

maj/czerwiec STOP dla przemocy M. Kaczmarek, K. Szyburska 

maj Uchwalenie Konstytucji 3 maja M. Malinowska, M. Jędrzejczak 

maj Święto Łodzi J. Drzewiecki, A. Kromer, A. Sadowy 

maj Dzień Matki – imprezy klasowe wychowawcy klas 
 

czerwiec Pożegnanie klas VIII  
 

M. Ziajska, K.Szczepańska, U.Witczak 

czerwiec Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji S.U. 

26.06. Zakończenie roku szkolnego  - kl. I-VIII T. Potasiak, A. Gałka 

cały rok Imprezy związane z promocją zdrowia oraz 
odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznych i 

Internetu. 

U.Witczak.D.Szyndel 

Wrzesień 2020 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 E. Brykowska, A. Elżanowska 

 

Dni ustawowo wolne od pracy: 

 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r., 

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r., 

 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020r., 

 Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r., 

 Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r., 

 Wielkanoc – 4 kwietnia 2021 r. 

 Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r., 

 Święto Pracy – 1 maja 2021r., 

 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r., 

 Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r. 

 Zimowa przerwa świąteczna:  23 - 31 grudnia 2020 r 

 Ferie zimowe: 1 lutego do 14 lutego 2021 r. 

 Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. 

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

Zgodnie z § 5. 1  Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. 

po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 uzupełnił kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

o 8  kolejnych   dni wolnych od  zajęć dydaktycznych: 

 

 4 maja 2021r 

 5 maja 2021r  

 6 maja 2021r 

 7 maja 2021r 

 4 czerwca 2021r 

 25-27 maja egzamin klas ósmych 

 Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

(https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/):  

III. Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021 
 

 15.09.2020r.  – klasy IV –VIII ( zebrania) 

 16.09.2020r.  – klasy I –III ( zebrania) 

 26.10.2020r. - klasy IV –VIII ( konsultacje) 

 27.10.2020r. - klasy I –III ( konsultacje) 

 14.12.2020r.  – klasy IV –VIII ( konsultacje) 

 15.12.2020r.  – klasy I –III ( konsultacje) 

 27.01.2021r.– klasy IV –VIII ( zebrania) 

 28.01.2021r.– klasy I –III ( zebrania) 

 26.04.2021r. - klasy I –III ( konsultacje) 

 27.04.2021r. - klasy IV –VIII ( konsultacje) 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/


 

 15.06.2021r. - klasy I –III ( zebrania) 

 16.06.2021r. - klasy IV –VIII ( zebrania) 

 

 Do 15.12.2020r.informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach śródroczną oceną  

niedostateczną/ zachowania- naganną.  

 Do 21.12.2020r informacja do rodziców i uczniów o proponowanych śródrocznych 

 ocenach. 

 Do 12.05. 2021 r. informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach roczną oceną  

niedostateczną/zachowania- naganną.    

 Do 28.05.2021r informacja do rodziców i uczniów o proponowanych rocznych ocenach. 

 

IV. Harmonogram spotkań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021 
 

 14.09.2020r.- z częścią szkoleniową: „Wykorzystanie wyników badań zewnętrznych.” 

 12.10.2020r.- z częścią szkoleniową: „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość”. 

 23.11.2020r-. częścią szkoleniową: „Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej - indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. - Praca z uczniem sprawiającym trudności (nadpobudliwym, z ADHD, 

sprawiającym problemy wychowawcze, z rodziny rozbitej i dysfunkcyjnej itp.)” 

 10.12.2020r. – uczniowie zagrożeni. Rada szkoleniowa – „Unowocześnienie procesu 

nauczania” 

z zastosowaniem komputerów-Office 365. 

 Do 15.12.2020r.informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach śródroczną 

oceną niedostateczną/ zachowania- naganną.  

 Do 21.12.2020r informacja do rodziców i uczniów o proponowanych 

śródrocznych ocenach. 

 

 18.01.2021r. – Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna  

 25.01.2021r. Rada Pedagogiczna- plenarna 

 22.03.2021r. z częścią szkoleniową: „Efektywna praca w grupie” 

 10.05.2021r. uczniowie zagrożeni. Rada szkoleniowa-„ Wychowanie do wartości, 

kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych”. 



 

 Do 12.05. 2021 r. informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach roczną 

oceną niedostateczną/zachowania- naganną.    

 Do 28.06.2021r informacja do rodziców i uczniów o proponowanych rocznych 

ocenach. 

 14.06. 2021r. Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna 

 21.06.2021r. Rada Pedagogiczna- plenarna 

 

V. T

TERMINY SPOTKAŃ Z RADĄ RODZICÓW  
 

17.09.2021r- zebranie informacyjno-organizacyjne 

28.01.2021r – zebranie podsumowujące pracę w  śródroczu 

16.06.2021r- zebranie podsumowujące pracę w roku szkolnym 2020/2021 

 


	V. TTERMINY SPOTKAŃ Z RADĄ RODZICÓW

