
DZIAŁANIA SZKOŁY  I PRZEDSZKOLA DO PRACY W ROKU 

SZKOLNYM 2016/2017 w celu podniesienia jakości pracy 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

Działania Termin Odpowiedzialni Monitorowanie 

1. Program „Przyjaciele 

Zippiego” 

cały rok Balon Iwona dziennik, 

sprawozdanie 

2. Program „Rysowanie 

z żółwiem” -elementy 

programowania w 

nauczaniu informatyki 

cały rok Tubek Grzegorz sprawozdanie, 

obserwacja 

3. Program 

wychowawczy 

„Poznaj moją pracę” 

cały rok Wielgosz Elwira dziennik , 

sprawozdanie 

4. Program „Owoce w 

szkole” kl. 0-3 

cały rok Wielgosz Elwira, 

wychowawcy, 

kucharka 

sprawozdanie, 

obserwacja 

5. Mobilizacja uczniów 

do własnej aktywności 

sportowej oraz 

współzawodnictwa z 

zachowaniem zasad 

fair play (organizacja 

zawodów sportowych 

wg kalendarza) 

cały rok nauczyciel 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy 

Sprawozdanie, 

obserwacja, 

kalendarz zawodów 

6. Nauka pływania 

 ( korygowanie wad 

postawy i rozwijanie 

aktywności sportowej) 

IX – III  nauczyciel 

wychowania 

fizycznego, 

sprawozdanie, 

obserwacja 

7. Wycieczki  (nauka 

kulturalnego 

zachowania w teatrze, 

kinie itp.) 

cały rok wychowawcy karta wycieczki, 

obserwacja 



8. Współpraca z 

bibliotekami szkolną i 

publiczną w celu 

podniesienia 

zainteresowania 

czytelnictwem 

cały rok nauczyciel j. 

polskiego, 

wychowawcy, 

plan współpracy, 

sprawozdanie, 

obserwacja 

9. Tworzymy teczki 

wychowawcy w celu 

zwrócenia uwagi na 

indywidualizację 

każdego ucznia 

cały rok wychowawcy Teczka 

Wychowawcy, 

obserwacja, 

sprawozdanie 

10. Rozwijanie zdolności 

uczniów poprzez 

kółka zainteresowań  

(muzyczno-wokalne, 

plastyczne, 

humanistyczne, 

taneczno-rytmiczne, 

matematyczno-

informatyczne, 

przyrodnicze, 

teatralne, małych 

miłośników 

matematyki, j. 

angielskiego) 

cały rok nauczyciele 

przedmiotu 

sprawozdania, 

obserwacja 

11. Plan dyżurów 

międzylekcyjnych z 

podziałem na 

poszczególne przerwy  

cały rok wszyscy nauczyciele obserwacja, plan 

dyżurów 

12. System kar i nagród  pedagog szkolny  

13. Zacieśnienie 

współpracy z 

rodzicami poprzez 

warsztaty i kontakt z 

pedagogiem, 

zwiększenie 

przepływu informacji 

poprzez wykorzystanie 

poczty mailowej i sms  

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

obserwacja, 

sprawozdania 

 



PRZEDSZKOLE   

Działania       Termin Odpowiedzialni Monitorowanie 

1. Czytanie dzieciom 

literatury dziecięcej 

przez nauczycieli oraz 

zaproszonych gości, 

słuchanie słuchowisk i 

bajek muzycznych                                

cały rok Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

Sprawozdanie, 

obserwacja 

2. Kontynuacja 

prowadzenia biblioteki 

przedszkolnej 

dostępnej dla dzieci 
 

cały rok Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

Sprawozdanie, 

obserwacja 

3. Systematyczna 

współpraca z 

Biblioteką Publiczną 

w Opatowie, 

kształtowanie 

czytelniczych postaw 

u dzieci poprzez udział 

w zajęciach 

bibliotecznych:  
 

 

- X 2016- 5-

latki 

-XI 2016- 4-

latki 

-XII 2016- 3-

latki 

 

 

Wychowawcy i 

Pani bibliotekarka 

 

Sprawozdanie, 

obserwacja 

4. Utworzenie galerii 

znanych literatów 

dziecięcych Tuwim, 

Brzechwa, Chotomska 

 

według planu 

pracy 

nauczycieli 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

Sprawozdanie, 

obserwacja 

5. Spotkania z teatrem- 

oglądanie 

przedstawień w 

wykonaniu aktorów  

według 

propozycji 

teatrów (min. 

3 razy w 

roku) 

 

Wychowawcy grup 

 

Sprawozdanie, 

obserwacja 

6. Zorganizowanie 

wewnątrzprzedszkolne

go konkursu 

recytatorskiego 

-II 2017- 5-

latki – 

związany z 

 

Wychowawcy grup 

 

 Sprawozdanie, 



ulubionych autorów 

poezji dziecięcej 

 

porą roku 

-III 2017- 4-

latki- dzień 

wiosny 

- IV 2017- 3-

latki- Dzień 

Ziemi 

 

 

 obserwacja 

7. ,,Zabawy słowem,,- 

Dzień Babci i Dziadka 

 

styczeń 2017 Wychowawcy grup 

 

Sprawozdanie, 

obserwacja 

8. Zorganizowanie 

wewnątrzprzedszkolne

go konkursu 

plastycznego 

,,Zakładka do książki,, 

 

maj 2017 Wychowawcy grup 

 

Sprawozdanie, 

obserwacja 

9. Współpraca z 

logopedą: badania 

przesiewowe, zajęcia z 

przedszkolnym 

logopeda. 

wrzesień 2016 

 

Logopeda z Poradni 

 

Sprawozdanie, 

obserwacja, plan 

pracy logopedy 

10. Ćwiczenie narządów 

mowy oraz 

doskonalenie mowy 

poprzez umożliwienie 

wszelkich form 

wypowiedzi: 

 -ćwiczenia oddechowe 

,,Napełnianie balonika w 

brzuchu”, ,,Wąchanie zapachu 

pieczonego ciasta”, 

,,Dmuchanie baniek 

mydlanych” 

cały rok Nauczyciele  Sprawozdanie, 

obserwacja 



-ćwiczenie warg 

-ćwiczenie podniebienia 

,,pobudka” 

-ćwiczenie języka 

,,Rysowanie”, ,,Rurka”, 

,,Lody”, ,,Konik” 

11. Program 

,,Minilogopedia- 

cmoknij, dmuchaj”. 

Zabawy: ,,Mniam 

mniam” , 

,,Uparciuch”, ,,Droga 

do szkoły”, „Wesołe 

baloniki” ,,Śmiechy i 

śmieszki”, ,,Filiżanki 

cioci Basi”, ,,Huhuha”, 

,,Wrony bez ogonów”, 

,,Pan język na 

spacerze”, 

,,Tajemnicze zwierze”, 

„Rekord Ali”, „Sowy”, 

„Ulubione lody”, „Na 

farmie dziadka Józia”, 

„Mina Ali”, 

„Samochód Pana 

Zbyszka” itd… 

cały rok Nauczyciele 

wszystkich grup 

Sprawozdanie, 

obserwacja 

12. ,,Jestem 

czyściochem”- 

zapoznanie z 

przyborami do mycia i 

właściwym ich 

wykorzystaniem. 

wrzesień nauczyciele Sprawozdanie, 

obserwacja 

13. ,,Ulijanka”- zabawa 

muzyczno-ruchowa. 

cały czas nauczyciele Sprawozdanie, 

obserwacja 

14. ,,Dzień- noc”- 

dopasowanie 

zachowań do pory- 

drama. 

grudzień nauczyciele Sprawozdanie, 

obserwacja 



15. Spacery i wyjścia, 

leżakowanie- 

doskonalenie 

umiejętności ubierania 

i rozbierania we 

właściwej kolejności. 

 

cały rok 

 

nauczyciele 

Sprawozdanie, 

obserwacja 

16. ,,Cztery pory roku”- 

dopasowanie 

właściwej garderoby. 

cały rok nauczyciele Sprawozdanie, 

obserwacja 

17. ,,Zabawy w 

kuchence’’-właściwe 

przygotowanie potraw 

i zastawy kuchennej. 

 

cały rok 

 

 

nauczyciele 

Sprawozdanie, 

obserwacja 

18. Pełnienie dyżurów 

przez dzieci. 

raz w 

tygodniu 

nauczyciele Sprawozdanie, 

obserwacja 

19. ,,Szczotka, pasta…”- 

nauka piosenki. 

kwiecień nauczyciele Sprawozdanie, 

obserwacja 

 


