
 

 

		Załącznik do Uchwały nr XVIII  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 32                                     
z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie                                                            

z dnia  29 września  2022 r.    
  
  
  

        CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM  
  
  
  
  
  
  
  
  

PLAN PRACY   
  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32   

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                 

IM. PAMIĘCI MAJDANKA                        

W LUBLINIE  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 
 
Lublin 2022   

  

  
        



 

str. 2 
 

Podstawa prawna:  
  
  

Ustawa z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (tj. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730). 

Prawo o�wiatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz 
z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) 

   

Rozporz�dzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie szczegó�owej organizacji publicznych szkó� i publicznych 
przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502),  

Rozporz�dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.                  
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s�uchaczy                   
w szko�ach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 373)  

Rozporz�dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.                   
w sprawie warunków organizowania kszta�cenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i m�odzie�y niepe�nosprawnych, niedostosowanych spo�ecznie i 
zagro�onych niedostosowaniem spo�ecznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1309, 
tj 28.07.2020)  

Rozporz�dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.                   
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko�y                   
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia�alno�ci 
wychowawczej i opieku�czej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 
2017 r., poz. 1646)  

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) 

Statut Szko�y Podstawowej nr 32 z Oddzia�ami Integracyjnymi im. 
Pami�ci Majdanka w Lublinie,  

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2022/2023,  

Harmonogram dzia�a� wychowawczych i profilaktycznych szko�y  w 
roku szkolnym 2022/2023.  
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Plan opracowany zosta� w oparciu o:  

  

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki o�wiatowej pa�stwa na rok 

szkolny 2022/2023.    

2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora o�wiaty na rok szkolny 
2022/2023.  

3. Wnioski  sformu�owane  na  posiedzeniu  rady 
 pedagogicznej podsumowuj�cym rok szkolny 2021/2022.                                                               
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I. Priorytety pracy szko�y   

1. Dostosowanie wymaga� edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz mo�liwo�ci psychofizycznych 
ucznia z uwzgl�dnieniem sytuacji kryzysowej.    

2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narz�dzi i zasobów 
cyfrowych oraz metod kszta�cenia na odleg�o��. Bezpieczne 
i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

 

3. Zapewnienie wysokiej jako�ci kszta�cenia oraz wsparcia 
psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z 
uwzgl�dnieniem zró�nicowania ich potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych. 

   

4. Wspomaganie przez szko�� wychowawczej roli rodziny. Ochrona 
i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i m�odzie�y. 

5. Kszta�towanie spo�ecznie po��danych postaw nacechowanych 
wra�liwo�ci� na prawd� i dobro, zaanga�owanie spo�eczne i 
dba�o�ci� o zdrowie. 

6. Przestrzeganie realizacji dzia�a� ustalonych na podstawie wniosków 
po diagnozach edukacyjnych jakie s� przeprowadzane w roku 
szkolnym. 
 
7. Podnoszenie jako�ci kszta�cenia oraz dost�pno�ci i jako�ci 
wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szko�ach 
ogólnodost�pnych i integracyjnych. 
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Sposoby realizacji priorytetów: 

 

Zadania 
Sposoby 
realizacji 

Terminy 
Osoby 

odpowiedzialne 
Uwagi 

 

1.Dostosowanie 
wymaga� 
edukacyjnych 
do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz 
mo�liwo�ci 
psychofizycznych 
ucznia 
z uwzgl�dnieniem 
sytuacji kryzysowej.    

  

  
analiza 
dokumentów  
obserwacja zaj��   
  

ca�y rok  

  

  
Dyrektor szko�y,      
wicedyrektorzy  

  

  

2.Wykorzystanie 
w procesach 
edukacyjnych 
narz�dzi i zasobów 
cyfrowych oraz 
metod kszta�cenia 
na odleg�o��. 
Bezpieczne 
i efektywne korzysta
nie z technologii 
cyfrowych. 

 

  
  

analiza 
dokumentacji                     
i metod pracy, 
obserwacja zaj��   ca�y rok  

  
Dyrektor szko�y, 
wicedyrektorzy,  
nauczyciele  
ucz�cy                  
w 
poszczególnych 
zespo�ach 
klasowych  

  

  

 
3.Zapewnienie 
wysokiej jako�ci 
kszta�cenia oraz 
wsparcia 
psychologiczno – 
pedagogicznego 
wszystkim uczniom                                    
z uwzgl�dnieniem 
zró�nicowania ich 
potrzeb rozwojowych                               
i edukacyjnych. 

 

  
obserwacja zaj�� 
przez kadr�  
kierownicz�  

  
  
  ca�y rok  

   

  Przewodnicz�cy           
  zespo�ów    
przedmiotowych, 
wszyscy 
nauczyciele   
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4.Wspomaganie 
przez szko�� 
wychowawczej roli 
rodziny.  

Ochrona 
i wzmacnianie 
zdrowia 
psychicznego dzieci i 
m�odzie�y. 

 

 

 
                                  

  

 
analiza zapisów 
dokumentów                  
w tym raporty 
sprawozdania 
zespo�ów 
przedmiotowych 
nauczycieli  

 

pozyskiwanie 
funduszy z ró�nych 
�róde�   
ankieta dla uczniów 

  ca�y rok   

    

Dyrektor szko�y, 
wicedyrektorzy, 

 
 
 
  wszyscy 
nauczyciele 

  

  

 

5.Kszta�towanie 
spo�ecznie 
po��danych postaw 
nacechowanych 
wra�liwo�ci� 
naprawd� i dobro, 
zaanga�owanie 
spo�eczne i 
dba�o�ci� o 
zdrowie. 

 

 

obserwacja zaj�� 
przez kadr� 
kierownicz� 
 
indywidualizacja 
wymaga�    ca�y rok 

 

Dyrektor szko�y, 
wicedyrektorzy, 

 

wszyscy 
nauczyciele 

 

 

6. Przestrzeganie 
realizacji dzia�a� 
ustalonych na 
podstawie wniosków 
po diagnozach 
edukacyjnych jakie 
s� przeprowadzane 
w roku szkolnym. 

 

 

 

obserwacja zaj�� 
przez kadr� 
kierownicz� 
 
 
 
 
udzia� nauczycieli                       
w szkoleniach 

 ca�y rok 

 

Dyrektor szko�y, 
wicedyrektorzy, 

 

 

 

wszyscy 
nauczyciele 
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7. Podnoszenie 
jako�ci kszta�cenia 
oraz dost�pno�ci i 
jako�ci wsparcia 
udzielanego dzieciom i 
uczniom 
w przedszkolach 
i szko�ach 
ogólnodost�pnych 
i integracyjnych. 

 

 
 

 
Szkolenia 
nauczycieli, analiza 
dokumentacji  

   ca�y rok 

 

Nauczyciele 
ucz�cy w klasie 

 

 
 

II.  Roczny plan pracy wychowawczo – dydaktycznej szko�y  

Spis tre�ci zawartych w planie  

  
1. Plan pracy w g�ównych obszarach dzia�alno�ci szko�y   

2. Rady Pedagogiczne zaplanowane na rok szkolny 2022/2022  

(za��cznik nr 1)  

3. Zespo�y przedmiotowe nauczycieli i plany pracy na dany rok 
szkolny (za��cznik nr 2)  

4. Dodatkowe zaj�cia edukacyjne wynikaj�ce z zada� szko�y  
 
 

dydaktyczne, wychowawcze i opieku�cze (za��cznik  nr 3)  

5. Dodatkowe obowi�zki nauczycieli (za��cznik nr 4)  
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Ad.1. Plan pracy w g�ównych obszarach dzia�alno�ci szko�y  

Zarz�dzanie i organizacja    

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin  

realizacji 

Przydzia� obowi�zków s�u�bowych 
wszystkim pracownikom  

 
Dyrektor szko�y  

do 30 wrze�nia 
2022 r.  

Opracowanie rocznego planu pracy szko�y         Dyrektor szko�y  

Opracowanie/modyfikacja programu 
wychowawczo – profilaktycznego szko�y  

pedagog szkolny,  
psycholog,           

zespó� ds. programów  
 

 Opracowanie planu nadzoru  pedagogicznego   
Dyrektor szko�y, 
wicedyrektorzy  

 

 Opracowanie planów pracy zespo�ów             
 przedmiotowych i organizacji szkolnych  
  

przewodnicz�cy 
zespo�ów  

przedmiotowych                         
i organizacji szkolnych 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej          
i harmonogramów dzia�a� wychowawczo – 
profilaktycznych klas  
  

              wychowawcy klas  

Opracowanie zmian do statutu szko�y              
i innych dokumentów z uwagi na zmiany         
w prawie. Wdro�enie dokumentów.  
  

Dyrektor szko�y  
 nauczyciele 
przydzieleni                         
do zadania 

Zgodnie                      
z 

wprowadzanymi 
zmianami 

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego  
Dyrektor szko�y, 
wicedyrektorzy 

ca�y rok 
szkolny 

Awans zawodowy nauczycieli  
Dyrektor szko�y, 

opiekunowie sta�u 

Promocja szko�y w �rodowisku lokalnym  
        Zespó� ds.                  
    promocji szko�y 

 Uk�adanie tygodniowego rozk�adu zaj��   
Zespó� ds. uk�adania 
tygodniowego rozk�adu 

zaj��  
lipiec, sierpie�, 

wrzesie� 

 Uk�adanie planu dy�urów  Zespó� ds. dy�urów  

 Prowadzenie strony internetowej szko�y        
 oraz BIP   

Osoby odpowiedzialne        
za zadanie 

ca�y rok 
szkolny 
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 Pisanie protoko�ów Rad Pedagogicznych  
Nauczyciele j�zyka 

polskiego  ca�y rok 
szkolny 

 Administracja dziennika   
Zespó� 

administratorów 

Realizacja zada�  zaplanowanych na potrzeby 
zdobycia tytu�u Krajowy Certyfikat Szko�y 
Promuj�cej Zdrowie  

Zespó� nauczycieli   
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                                Nauczanie 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin  realizacji 

Realizacja i monitorowanie podstawy 
programowej 

wszyscy nauczyciele 

ca�y rok szkolny 

Przeprowadzenie egzaminu 
ósmoklasisty, diagnozy  dzieci 
z oddzia�ów przedszkolnych, uczniów 
klas pierwszych, trzecich, czwartych  
z j�zyka angielskiego oraz w klasach 
pi�tych i szóstych z matematyki. 
Analiza oraz opracowanie wyników, 
a tak�e wdra�anie wniosków 
do realizacji. 
 

Dyrektor szko�y,      
wicedyrektorzy,      

zespo�y 
przedmiotowe 

Organizacja pracy zespo�ów nauczycieli 
ucz�cych w danej klasie   

      Dyrektor 
szko�y,      

      
przewodnicz�cy    

     zespo�ów 

Wspó�praca z  pedagogiem, 
psychologiem, pedagogiem specjalnym 
oraz  poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi  i rodzicami w celu 
rozpoznania indywidualnych potrzeb                         
i mo�liwo�ci uczniów 
 

wszyscy nauczyciele  
 

 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowa�                        
i uzdolnie� uczniów przez 
indywidualizowanie stawianych im 
zada� oraz przygotowanie do udzia�u                                   
w konkursach wewn�trzszkolnych                                                                    
pozaszkolnych 

wszyscy nauczyciele  

 

Organizacja konkursów szkolnych                             
i pozaszkolnych 

metodycy,          
wszyscy nauczyciele 

 

Praca z uczniami maj�cymi trudno�ci                           
w nauce i uczniami uzdolnionymi 
(konsultacje) 

  wszyscy nauczyciele  
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Wypracowywanie systemów 
motywuj�cych uczniów do nauki 

  wszyscy nauczyciele ca�y rok szkolny 

Przestrzeganie przez nauczycieli zapisów 
Statutu dotycz�cych oceniania ucznia.  

wicedyrektorzy       
szko�y  

ca�y rok szkolny 

Nauczyciel dostosowuje wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz 
mo�liwo�ci psychofizycznych  

Dyrektor szko�y,      
wicedyrektorzy  

Wg. 
harmonogramu 

Nauczyciele systematycznie i 
prawid�owo prowadz� dziennik do 
zaj�� innych,                    w tym do 
ppp.)  

Dyrektor szko�y,       
       wicedyrektorzy  

ca�y rok szkolny 

Wspomaganie przez szko�� 
wychowawczej roli rodziny oraz 
kszta�towanie spo�ecznie po��danych 
postaw. 

wszyscy nauczyciele  ca�y rok szkolny 
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                    Wychowanie i profilaktyka 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin  

realizacji 

   Realizowanie Programu Wychowawczo –  
Profilaktycznego Szko�y 

wszyscy nauczyciele 

ca�y rok 
szkolny 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowa� 
uczniów 

Wspó�praca wychowawców z rodzicami 
dzieci, z pedagogiem szkolnym, 
psychologiem, pedagogiem specjalnym 
oraz  poradniami psychologiczno -
pedagogicznymi 

wychowawcy klas 

Doskonalenie pracy Samorz�du 
Uczniowskiego 

opiekunowie       
Samorz�du  

Uczniowskiego 

Edukacja czytelnicza, realizacja 
programów edukacyjnych. 

nauczyciele 
bibliotekarze 

Organizowanie akcji charytatywnych 
na terenie szko�y przez szkolne 
organizacje PCK, TPD, SU 

wszyscy nauczyciele  
  

Wspó�praca z MOPR w Lublinie  
pedagog szkolny,  

nauczyciele  

Praca szkolnego wolontariatu  nauczyciel katecheta   

Profilaktyka uzale�nie� zwi�zanych                           
z czynnikami ryzyka i zachowaniami 
ryzykownymi. 
 wszyscy nauczyciele  

Edukacja ekologiczna. kszta�towanie 
postaw proekologicznych.  

Integracja zespo�ów klasowych z uwagi 
na d�ugotrwaj�ce zdalne nauczanie. 
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                     Zadania opieku�cze 

Zadania Osoba odpowiedzialna 
Termin  

realizacji 

 Organizacja opieki pedagogicznej wszyscy nauczyciele 

ca�y rok 
szkolny 

  Zapewnienie pomocy psychologiczno-    
  pedagogicznej  

pedagog szkolny, 
psycholog, wychowawcy 
klas, dyrektor szko�y 

  Obj�cie opiek� �wietlicy wszystkich 
dzieci  
  potrzebuj�cych  

wychowawcy klas, 
opiekunowie �wietlicy 

    Organizacja opieki wychowawczej 
   uczniom znajduj�cym si� w trudnej 

sytuacji �yciowej. Zapewnienie obiadów 
w szkole.  

Wspó�praca z MOPR i innymi 
instytucjami wspieraj�cymi dzia�alno�� 
opieku�cz� szko�y. 
 

Dyrektor szko�y,      
wychowawcy klas, 
pedagog szkolny,  

zespó� opieku�czy 

Organizacja szkolnego wolontariatu      nauczyciel katecheta  

Praca Szkolnego Rzecznika Praw  
Ucznia   

     nauczyciel historii  

  

  

  

  


