
Realizacja zadań w ramach koncepcji pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy  

w roku szkolnym 2014/2015 i zadań koniecznych wynikających z bieżącego nadzoru prowadzonego  

przez dyrekcję szkoły 

 

L.p. Plan Zrealizowane zadania Odpowiedzial

ność 

Termin 

1.  Wspieranie rozwoju dziecka 

młodszego m.in. w zakresie 

obniżenia wieku szkolnego 

do sześciu lat 

Przygotowanie – remont generalny świetlicy dla dzieci 

klasy 1 w sali 102 (przeniesienie pokoju nauczycielskiego 

do sal 103 i 104; przeniesienie gabinetów pedagoga 

i psychologa do nowego przedszkola). 

Dyrektor Czerwiec-sierpień 

2015 

2.   Zajęcia otwarte dla przyszłych pierwszoklasistów. 

Spotkania dyrekcji z rodzicami przyszłych 

pierwszoklasistów. 

Nauczycielki klas 1-3 

dyrektor 

i wicedyrektor 

Maj 2015 

Kwiecień 

i czerwiec 2015 

3.   Działania zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

(w tym np. projekt TAURON-u, projekt „Taneczne 

przerwy”). 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

4.   Przygotowanie przyjaznego planu zajęć w ramach tzw. 

dwuzmianowości (2. zmiana – godz. 8.55) na rok szkolny 

2015/2016. 

 

Wicedyrektor, 

nauczyciel 

odpowiedzialny za 

układanie planu 

Sierpień 2015 

5.  Wzmacnianie bezpieczeństwa 

i kształtowanie postaw 

sprzyjających dbaniu o zdrowy 

Własny program edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” 

(cz. I „Żyj smacznie i zdrowo”, cz. II „Trzymaj formę”). 

 

Zespół zdaniowy Cały rok szkolny 



tryb życia w zespole szkolno-

przedszkolnym (m.in. 

współpraca z podmiotami 

zewnętrznymi) 

6.   Alarm próbny – ćwiczenia. Dyrektor, nauczyciel 

odpowiedzialny 

Wrzesień 2014 

7.   Praca nad projektem kompleksowego zabezpieczenia 

wejścia do szkoły i monitoringiem. 

 

Dyrektor, konsultacje 

z firmą zewnętrzną 

Od lipca 2015  

8.  Praca nad opracowaniem 

koncepcji zespołu szkolno-

przedszkolnego na następne 

lata 

Skupienie się na pracy zadaniowej nauczycieli, w tym 

m.in.: ewaluacja (profilaktyka przemocy i agresji w szkole; 

ewaluacja programu zabaw badawczych „Cztery pory 

roku” w przedszkolu). 

Wicedyrektor Cały rok szkolny 

9.   Nastawienie na pracę metodą projektów z uczniami:  

 projekty filmowe realizowane w ramach zajęć 

w szkole podstawowej i gimnazjum (np. zajęcia 

z animacji i fotografii w gimnazjum);  

 III Dzień Projektów Gimnazjalnych. 

Dyrektor, nauczyciele Cały rok szkolny 

 

 

Czerwiec 2015 

10.   Nastawienie na kształcenie językowe:  

 kontynuacja nauki języka mniejszości narodowej 

(język niemiecki) – klasy 1,2 i 4,5 od roku szkolnego 

2014/2015; 

 wprowadzenie języka angielskiego i elementów 

Dyrektor, zespół 

nauczycieli języków 

obcych 

Cały rok szkolny 



języka niemieckiego do przedszkola; 

 kolejna edycja Dnia Języków Obcych. 

11.   Nastawienie na kształtowanie postaw obywatelskich 

i prospołecznych, m.in. Red Hand Day – projekt 

gimnazjalny; organizacja akcji charytatywnych 

i pomocowych (na rzecz innych ludzi: dom dziecka, dom 

opieki społecznej; na rzecz zwierząt: schronisko dla 

zwierząt). 

Psycholog, 

opiekunowie 

samorządu 

szkolnego 

Cały rok szkolny 

12.   Nastawienie na projekty pozagminne: „Modernizacja 

systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim” 

– Starostwo Powiatowe. 

 

Dyrektor Cały rok szkolny 

13.  *Dbanie o realizację zadań 

z zakresu bhp – remonty 

i porządkowanie pomieszczeń 

szkolnych zgodnie m.in. 

z prowadzoną kontrolą 

wewnętrzną dyrektora, 

zaleceniami dotyczącymi bhp 

z ostatnich lat 

Malowanie całościowe pomieszczeń: 102, 103, 104, 

gabinet pielęgniarki. 

Malowanie szatni uczniów – sala gimnastyczna. 

Remont pomieszczeń sekretariatu 202, 203 (malowane 

i wymiana podłóg). 

Remont wszystkich pomieszczeń (sal, korytarza i toalety) 

przedszkola i założenie wentylacji mechanicznej. 

Remont okna wydawczego stołówki. 

Remont części osłon kaloryferów. 

Dyrektor, pracownicy 

niepedagogiczni 

szkoły, firma 

zewnętrzna  

Maj-sierpień 2015 

14.   Wymiana podłóg w salach 101, 110. Dyrektor (jw.) Styczeń-luty 2015 

15.   Wymiana i montaż nowego oświetlenia w salach.  Dyrektor (jw.) Cały rok szkolny 



 

16.   Wykonanie odwodnienia niskiego parteru (rząpie). Dyrektor (jw.) Październik/listopa

d 2014 

17.   Remont instalacji wodnej deszczowej –  monitoring 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uzupełniający. 

Dyrektor (jw.) Kwiecień-czerwiec 

2015 

18.   Termomodernizacja budynku w ramach inwestycji 

gminnej „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Pilchowice”: m.in. ocieplenie ścian, 

I etap remontu kotłowni 

Inwestor: Gmina 

Pilchowice, 

współpr. Dyrektor 

(jw.) 

Do maja 2015 

19.   Termomodernizacja budynku w ramach inwestycji 

gminnej „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Pilchowice”: m.in. remont dachu 

i kominów, II etap remontu kotłowni 

Inwestor: Gmina 

Pilchowice, współpr. 

Dyrektor (jw.) 

Od lipca 2015 

20.  Podnoszenie jakości pracy 

z dziećmi i młodzieżą 

Udział w projekcie „Kotwice kariery” real. pilotażowo w 80 

gimnazjach na terenie 10 województw w Polsce, 

dotyczący działań zapewniających wysoką jakość 

systemu oświaty oraz upowszechnienie uczenia się przez 

całe życie. 

Celem było przygotowanie uzdolnionej młodzieży 

gimnazjalnej do świadomego podejmowania decyzji 

dotyczących jej przyszłej kariery edukacyjnej 

i zawodowej. Instytucją pośredniczącą w projekcie jest 

Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

ORE, współpr. 

wicedyrektor 

Cały rok szkolny 



21.   Wyjazdy uczniów na wykłady, spotkania, spektakle itp. Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

22.   Organizacja próbnych egzaminów zewnętrznych i ich 

analiza. 

Nauczyciele 

przedmiotów 

egzaminacyjnych 

Listopad 2014 

23.   Udział w projekcie Kopalni Guido oraz Instytutu Technik 

Innowacyjnych EMAG w Katowicach – „Górnictwo na 

fali”, adresowany dla uczniów klas III gimnazjów 

i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt jest 

finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w ramach programu „Ścieżki Kopernika".  

Nauczyciel fizyki Listopad 2014 

24.   Udział w projekcie „Wiejskie szkoły – europejski poziom 

nauczania” – zajęcia dodatkowe uczniów klas IV-VI SP. 

Gmina Pilchowice, 

współpr. dyrektor, 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

25.   Udział w projekcie „Akademia Bezpiecznego Ucznia 

w Gminie Pilchowice”. 

Gmina Pilchowice, 

współpr. dyrektor 

Cały rok szkolny 

26.   Udział w projekcie „Z komputerem na ty”. Gmina Pilchowice, 

współpr. dyrektor 

Cały rok szkolny 

27.  *Dbanie o doskonalenie 

nauczycieli przez udział w 

projektach zewnętrznych  – 

w celu podniesienia jakości 

pracy z dziećmi i młodzieżą 

Udział w projekcie „EDUSCIENCE” prow. w ramach 

projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich 

w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych 

i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod 

i technologii – EDUSCIENCE”. Liderem projektu jest 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, a  instytucją 

Wicedyrektor Cały rok szkolny 



pośredniczącą -Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

Zasoby platformy tworzone m.in. przez nauczycieli służą 

rozwijaniu umiejętności posługiwania się technologią 

informatyczno-komputerową w procesie uczenia się, 

w tym z zastosowaniem metody e-learningu oraz 

zwiększeniu zainteresowania naukami matematyczno-

przyrodniczymi, informatyczno-technicznymi, językami 

obcymi dzięki zmianie dotychczasowej formuły 

nauczania. 

28.   Udział w projekcie „Modernizacja systemu doskonalenia 

nauczycieli w powiecie gliwickim” realizowanym przez 

Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Celem projektu jest 

poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 

nauczycieli poprzez stworzenie rocznych planów 

wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach 

wymagających wsparcia. 

Dyrektor Cały rok szkolny 

29.  Stwarzania warunków 

i motywowania uczniów do 

udziału w konkursach na 

szczeblach powyżej gminnego 

Udział uczniów w konkursach zgodnie z harmonogramem 

(w tym w eliminacjach do konkursu interdyscyplinarnego 

dla uczniów szkoły podstawowej i konkursów 

przedmiotowych dla gimnazjalistów). 

Dyrektor, nauczyciele Cały rok szkolny 

30.  Profilaktyka agresji i przemocy 

 

Realizacja zadań koordynowanych przez zespół ds. 

przeciwdziałania przemocy i agresji (zajęcia, warsztaty, 

profilaktyka rówieśnicza). 

Dyrektor, zespół 

zadaniowy 

Cały rok szkolny 



31.   Warsztaty prowadzone przez PP-P dla uczniów, dla 

rodziców.  

Pedagog Cały rok szkolny 

32.   Stworzenie zakładki dla rodziców na stronie www szkoły 

(biblioteka / dla rodziców). 

Koordynator strony 

www, Wicedyrektor 

Cały rok szkolny 

33.   Stworzenie kącika prawnego (I piętro przy drzwiach 

balkonowych. 

Pedagog Maj 2015 

34.   Dzień bez używek. 

Dzień bez przemocy – podsumowanie działań. 

Pedagog, psycholog listopad 

czerwiec 

35.  Edukacja włączająca uczniów 

niepełnosprawnych 

 

Duża liczba 10 uczniów w orzeczeniami – IPET. 

Wdrożone działania w konsultacji ze specjalistami z PPP 

w Knurowie.  

Dyrektor, zespół pp-p Cały rok szkolny 

36.   Zaplanowanie realizacji projektu sali odsiarczania świata 

(pomieszczenie P7). 

Zespół zadaniowy Sierpień 2015 

37.  Wspieranie zainteresowań 

sportowych uczniów 

Realizacja projektu „Szkoła w ruchu” (opis – jw.). Zespół zadaniowy Cały rok szkolny 

38.   Udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowych. Nauczyciele wf Cały rok szkolny 

39.   Udostępnienie sali gimnastycznej na zajęcia sportowe 

(m.in. tenisa stosowego, piłki nożnej, judo); współpraca 

z podmiotami zewnętrznymi: LKS, firmy zewnętrzne. 

Dyrektor, kierownik 

gospodarczy 

Cały rok szkolny 

40.   Organizacja 1 zajęć wf dla klas 4 na basenie 

w Szczygłowicach. 

Nauczyciele wf  Cały rok szkolny 

41.  Promowanie zespołu szkolno-

przedszkolnego oraz dbanie o 

Prowadzenie 2 stron internetowych: przedszkola i szkoły. 

Umieszczane projektów szkolnych na YOUTUBE. 

Dyrektor, koordynator 

strony www, opiekun 

 Cały rok szkolny 



jego wizerunek Stworzenie podstrony kółka turystycznego 

Umieszczanie informacji w prasie – „Nowiny Gliwickie”. 

koła, nauczyciel wf 

42.   Współorganizacja festynu szkolnego z Radą Rodziców 

(Dom Kultury w Żernicy) – cel: integracja środowiska 

szkolnego, pozyskanie funduszy na przedsięwzięcia 

szkolne.  

Dyrektor, nauczyciele  Czerwiec 2015 

43.   Udział w gminnych uroczystościach (np. Święto 

Niepodległości w Wilczy, rocznica tragedii górnośląskiej). 

Dyrektor, 

reprezentacja szkoły 

Listopad 2014 

Styczeń 2016 

44.   Wystąpienie uczennic na uroczystej sesji Rady Powiatu – 

prezentacja o tragedii górnośląskiej. 

Dyrektor 

i nauczyciele, 

uczennice kl.3 

28 maja 2015 

 

45.   Udział uczniów w działaniach o charakterze pomocowym 

na terenie gminy i powiatu (jw.). 

Nauczyciele prow. 

wolontariat 

i opiekunowie 

samorządu uczniów 

Cały rok szkolny 

46.  Realizacja inicjatyw 

uczniowskich 

 

Projekt uczniów klasy VI pt. „NAUKA = ZABAWA?”, 

kilka akcji zbiórki rzeczy na rzecz schroniska dla zwierząt. 

 

Wicedyrektor, 

zainteresowani 

uczniowie  

Czerwiec 2015 

47.   Realizacja konkursu na reklamę „Pozytywnie nakręceni” 

(podsumowanie: 4 grudnia 2014). 

Wicedyrektor, 

zainteresowani 

uczniowie 

Podsumowanie: 

4 czerwca 2015 

 

48.  Racjonalne zarządzanie 

i gospodarowanie budżetem 

Realizacja zadań zgodnie z przyznanym budżetem, 

pozyskanie zwiększenia planu w związku z koniecznością 

Dyrekcja, gł. 

księgowa 

Cały rok szkolny 



placówki wykonania niezbędnych remontów i doposażenia szkoły 

(np. remont części kanalizacji, remonty doraźne przy 

okazji termomodernizacji szkoły). 

 

49.   Pozyskiwanie przez dyrektora sponsorów lub 

przychylności firm działających na terenie gminy 

i powiatu. 

Dyrekcja – 

współpraca 

z rodzicami 

Cały rok szkolny 

50.   Pozyskanie przez Radę Rodziców sponsorów (m.in. 

osoby prywatne – wsparcie festynu). 

Dyrekcja – 

współpraca 

z rodzicami 

Maj-czerwiec 2015 

51.   Pozyskanie środków ze sprzedaży złomu i makulatury. Dyrekcja, gł. 

księgowa, kier. gosp. 

Cały rok szkolny 

52.   Wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych (np. zajęcia 

sportowe, taneczne, językowe). 

Dyrekcja, gł. 

księgowa, kier. gosp. 

Cały rok szkolny 

53.   Dbanie o wyposażenie sal: zakup mebli (w tym szatni 

dziecięcych) do korytarza przedszkolnego i łazienki 

dzieci, pokoju nauczycielskiego, tablic; zaplanowanie 

nowych stolików do stołówki szkolnej. 

Dyrekcja Marzec-sierpień 

2015 

54.  Dbałość o dobrą atmosferę 

w pracy 

Uczestnictwo wspólne nauczycieli w projekcie związanym 

z doskonaleniem. 

Stawianie na współpracę z rodzicami jako ważny 

element funkcjonowania szkoły w środowisku – regularne 

spotkania dyrekcji z Radą Rodziców (w tym współpraca 

Dyrekcja Cały rok szkolny 



przy organizacji festynu szkolnego). 

Realizacja inicjatyw uczniowskich. 

55.  Współpraca z organem 

prowadzącym pod kątem 

inwestycji w infrastrukturę 

zespołu szkolno-

przedszkolnego 

 

Reorganizacja pracy szkoły pod kątem prac budowlano-

remontowych – termomodernizacja budynku zespołu 

szkolno-przedszkolnego i remont kotłowni. Udział 

w spotkaniach roboczych budowlanych. 

Dyrekcja Cały rok szkolny 

56.   Stałe informowanie UG Pilchowice o koniecznych do 

podjęcia pracach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Żernicy (m.in. remont kanalizacji deszczowej w atrium, 

monitoring uzupełniający, doraźne odwodnienie niskiego 

parteru w szatniach – rząpie, bieżący monitoring prac 

remontowo-budowlanych). 

Dyrekcja Cały rok szkolny 

 

Przygotowały:  

Beata Nawrath 

Aleksandra Kobielska 

 

 


