
Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 7 w Głogowie 

w roku szkolnym 2020/2021 

Działalność 

dydaktyczna 

Zadania Sposób realizacji termin 

Działania kreatywne  Wykonanie plakatów, mozaiki językowej w 

celu motywowania uczniów do nauki 

słownictwa w języku obcym 

 

cały rok  

Organizacja konkursów z 

języków obcych  

z użyciem TIK. 

Wykonywanie kartki bożonarodzeniowej z 

życzeniami w języku obcym, rozwiązywanie 

testów konkursowych w szkole lub online. 

 

wg kalendarza 

imprez 

Wykorzystanie ćwiczeń 

online na lekcjach oraz 

narzędzi TIK 

Wykorzystywanie tablicy interaktywnej na 

lekcji, 

Wyświetlanie prezentacji multimedialnych 

oraz aplikacji, filmów edukacyjnych. 

 

wg kalendarza 

imprez 

Poszerzanie świadomości 

wiedzy o kulturze i 

tradycjach krajów 

anglojęzycznych i 

niemieckojęzycznych  

Prowadzenie lekcji kulturowych na językach 

obcych m.in. o urodzinach królowej Wielkiej 

Brytanii oraz sławnych postaciach w 

Niemczech 

 

 

wg kalendarza 

imprez 

Przygotowanie uczniów 

do konkursów i olimpiad 

językowych. 

 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe 

zadania o zróżnicowanym stopniu trudności. 

wg kalendarza 

imprez 

Uwzględnianie 

indywidualnych 

możliwości i potrzeb 

uczniów. 

Zajęcia rozwijające kreatywność. 

Wyrównywanie braków edukacyjnych 

podczas lekcji języków obcych. 

 

cały rok  

Kształtowanie tolerancji 

wobec innych ludzi, ich 

przekonań i postaw. 

 

Lekcje o kulturze innych krajów na lekcjach 

języków obcych. 

cały rok  

Przygotowanie do życia w 

rodzinie, szkole, 

środowisku  

i społeczeństwie. 

Lekcje języków obcych oraz zajęcia z 

wychowawcą zgodnie z programem 

wychowawczo- profilaktycznym szkoły. 

cały rok   

Osiąganie wysokich 

wyników nauczania 

poprzez rozpoznanie 

indywidualnych 

możliwości ucznia 

 

-  stosowanie na zajęciach aktywnych metod 

nauczania w tym TIK,                   metod 

oceniania kształtującego oraz nowatorskich 

metod  m.in. uczymy innych lub odwróconej 

lekcji 

 

 

 

 

cały rok 

 

-  diagnoza wyników nauczania  

z przyrody w klasach 4, biologii                      

i geografii w kl.5,6 i 7 oraz chemii                  

i fizyki w kl.7 

 

 

 V 

  

 

 

 

 

- diagnoza wyników nauczania  

z kultury ekologicznej w klasach 3 i 7 

 

 

VI 
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- konkursy wiedzy z przedmiotów 

przyrodniczych                        

 

 

cały rok  

 

 

1. Diagnozowanie wiedzy i umiejętności 

uczniów z matematyki w kl. 4, 5, 6 i 7 

 

2. Opracowanie raportu z 

przeprowadzonych diagnoz  z 

uwzględnieniem wniosków do dalszej 

efektywnej pracy 

 

3. Wzmocnienie motywującej roli oceny  

m. in. poprzez stosowanie  elementów 

oceniania kształtującego  

 

Analiza wyników i efektów nauczania w 

poszczególnych klasach 

 

V 

 

 

 

V 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

Zapewnienie wysokiej 

jakości kształcenia oraz 

wsparcia psychologiczno 

– pedagogicznego 

wszystkim uczniom z 

uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i 

edukacyjnych. 

 

Wykorzystanie w 

procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. 

Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii 

cyfrowych. 

 

 

 Prowadzenie zajęć rozwijających 

kreatywność uczniów 

 Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno - Pedagogiczną 

 Organizowanie zajęć dla dzieci 

zgodnie z zaleceniami PPP 

 Rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień uczniów poprzez udział 

uczniów w konkursach, wystawach , 

projektach 

 Wykorzystanie w pracy z dziećmi 

poznanych platform edukacyjnych: 

Classroom, Eduelo oraz zasobów 

Internetu 

 Obchody Dnia Bezpiecznego 

Internetu 

 Organizacja Konkursów 

informatycznych 

 

 

  

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

Badanie postępów w 

nauce 

- przeprowadzenie testów diagnozujących w 

klasy 4-7  

 

wrzesień 2020,  

maj 2021 

 

- uwzględnienie wniosków Rady 

Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 

2019/20 w realizacji podstawy programowej  

w klasach 4-7 w bieżącym roku szkolnym 

 

cały rok 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego 

korzystania  

ze zbiorów bibliotecznych  

 

- lekcje biblioteczne w bibliotece szkolnej i 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie  

 

cały rok  
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Propagowanie instytucji 

kulturalno-oświatowych 

 

- wycieczki do muzeum, teatru, kina, Klubu 

Garnizonowego  

w Głogowie i innych instytucji kulturalno-

oświatowych 

 

cały rok 

Poszerzanie wiedzy 

ogólnej poprzez 

rozbudzanie 

zainteresowań, rozwój 

uzdolnień 

 

- czytanie fragmentów  tekstów literackich i 

nieliterackich na lekcjach języka polskiego i 

historii  

 

 

cały rok 

- prezentacja (multimedialna ) ulubionej 

książki z kanonu lektur uzupełniających 

 

cały rok 

- współpraca z: Muzeum Archeologiczno-

Historycznym w Głogowie (lekcje muzealne  

wystawy, konkursy), Klubem 4. Batalionu 

Inżynieryjnego w Głogowie, Towarzystwem 

Patriotycznym Głogów, Miejskim Ośrodkiem 

Kultury w Głogowie 

 

cały rok 

- Dzień z Książką w klasie „Siódemka czyta” 

 

czerwiec 2020 

 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie 

konkursów: 

- Szkolny Konkurs Polonistyczno - 

Historyczny w formie lapbooka „100. 

rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku w 

oczach potomnych. Człowiek, zdarzenie, 

miejsce” dla klas VI -VIII  i „100. rocznica 

Bitwy Warszawskiej 1920 roku w oczach 

potomnych. Człowiek, zdarzenie, miejsce”- 

praca plastyczna ( projekt plakatu) dla klas 

IV-V 

- Powiatowy Konkurs Polonistyczno - 

Historyczny w formie lapbooka „100. 

rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku w 

oczach potomnych. Człowiek, zdarzenie, 

miejsce” dla klas VI -VIII  i „100. rocznica 

Bitwy Warszawskiej 1920 roku w oczach 

potomnych. Człowiek, zdarzenie, miejsce”- 

praca plastyczna ( projekt plakatu) dla klas 

IV-V 

- literackich 

 

- polonistycznego 

 

- ortograficznego  

 

- kaligraficznego 

 

-historycznych 

 

-dyktando matematyczne 

 

listopad 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 2020 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

kwiecień 2021 
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Stworzenie uczniom 

możliwości poszerzania 

wiedzy, rozwijania 

umiejętności 

matematycznych i 

informatycznych oraz 

wspomagania ich w 

indywidualnym rozwoju 

 

 

1. Prowadzenie zajęć rozwijających 

kreatywność uczniów. 

 

2. Organizowanie i udział uczniów w 

konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych 

 

3. Wykorzystywanie na lekcji 

twórczych metod pracy, opracowanie 

i realizacja projektów edukacyjnych 

oraz innowacji pedagogicznych 

 

4. Prezentacja uzdolnień uczniów  m.in:  

podczas Szkolnego Konkursu Dzień 

Wiosny  z „Mam talent” , Gali 

Wzorowych, uroczystości i apeli 

szkolnych, a także zamieszczenie 

informacji o osiąganych sukcesach 

uczniów na stronie internetowej 

szkoły 

 

cały rok 

 

 

 

Uwzględnienie 

zróżnicowanych potrzeb 

edukacyjnych uczniów w 

procesie kształcenia 

 

1. Dostosowanie wymagań z 

uwzględnieniem zaleceń PPP w tym 

stopniowanie trudności i 

różnicowanie zadań  dostosowanych 

do możliwości intelektualnych 

ucznia 

 

2. Włączenie ucznia na zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze, 

zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, 

zindywidualizowaną ścieżkę 

kształcenia 

 

3.  Udzielanie pomocy uczniom o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych z udziałem 

specjalistów tj. logopedy, pedagoga. 

psychologa 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

Wykorzystywanie w 

procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość 

 

1. Podczas realizacji celów lekcji 

wykorzystywanie  narzędzi TIK 

m.in. 

 pracę na platformach edukacyjnych 

(classroom.google.com, eduello.pl, 

quizizz.com, wordwall.net) 

 

 przygotowywanie przez nauczyciela 

materiałów na zajęcia w wersji 

papierowej – karty pracy, 

sprawdziany itp. a także w wersji 

elektronicznej -  linków do zasobów 

 

cały rok 
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w intrenecie, instrukcji, kart pracy 

lub zadań w formie elektronicznej, 

prezentacji multimedialnych, 

ćwiczeń interaktywnych itp. 

 

2. Samodzielne wykonywanie zadań 

przez uczniów z wykorzystaniem 

TIK (np. poprzez zbieranie 

informacji, stworzenie prezentacji, 

gry edukacyjnej, nakręcenie filmu 

lub nagranie dźwięku) a następnie 

zaprezentowanie zgromadzonych 

materiałów innym uczniów   

 

 

Dbanie o harmonijny 

rozwój fizyczny uczniów. 

 

 

 

    

Zajęcia i imprezy rekreacyjno - sportowe cały rok  

 

Korekcja wad postawy i 

zaburzeń koordynacji 

ruchowej. 

  

 

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w szkole  

 

cały rok  

Działalność 

wychowawcza 
Wspieranie rozwoju 

dziecka na 

odpowiednich 

etapach 

edukacyjnych: 

 pomoc w adaptacji do 

nowego środowiska i 

wspieranie dziecka 

młodszego na 

pierwszym etapie 

edukacyjnym,  

 kształtowanie 

poczucia 

przynależności do 

klasy,  

 zapoznanie z 

obowiązującymi 

zasadami zachowań  

w szkole w okresie 

pandemii; 

 promowanie 

pozytywnych 

zachowań i postaw; 

 prezentacja osiągnięć. 

 

 

 godziny wychowawcze, 

 imprezy klasowe; 

 wycieczki; 

 konkursy; 

 przedstawienia; 

 wystawy. 

 

 

 

 

 

 godziny wychowawcze, 

 spotkania uczniów, nauczycieli i 

rodziców  

z pedagogiem szkolnym, 

przedstawicielami instytucji 

wspierającymi proces wychowania oraz 

działającymi na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa dzieci, 

 spotkania uczniów z pielęgniarką 

szkolną, 

 zajęcia warsztatowe,  

 szkolenia, 

 konkursy, akcje, wystawy tematyczne, 

 zajęcia pozalekcyjne,  

 przedstawienia profilaktyczne, 

 

 

 

 

 

 

 

 cały rok; 

 wg potrzeb, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Kierunki/4._Modszy_wiek_szkolny.pdf
http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Kierunki/4._Modszy_wiek_szkolny.pdf
http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Kierunki/4._Modszy_wiek_szkolny.pdf
http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Kierunki/4._Modszy_wiek_szkolny.pdf
http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Kierunki/4._Modszy_wiek_szkolny.pdf
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Wzmacnianie, 

promowanie  

i premiowanie 

właściwych postaw: 

 prezentowanie 

właściwych postaw 

(obywatelskich, 

patriotycznych) i 

wartości; 

 promocja dobrych 

działań i zachowań na 

rzecz innych  - 

rówieśników, osób 

niepełnosprawnych, 

osób starszych,  grup 

(klas), społeczności 

(szkoła, dzielnica, 

miasto), świata ( 

ochrona środowiska, 

prawa człowieka i 

zwierząt); 

 respektowanie norm 

społecznych. 

 

Wzmacnianie 

wychowawczej roli szkoły 

- kreowanie zdrowego, 

bezpiecznego i 

przyjaznego środowiska 

szkoły: 

 prowadzenie zajęć 

integrujących w 

klasach, w 

szczególności w 

klasach początkowych 

każdego etapu 

edukacyjnego; 

 upowszechnianie idei 

akceptacji 

różnorodności 

uczniów ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi, 

odmiennych 

kulturowo i językowo 

oraz idei bezpiecznej i 

efektywnej edukacji 

włączającej uczniów z 

niepełnosprawnością; 

 upowszechnianie 

programów 

edukacyjnych i 

działań 

 diagnoza zachowań – ankieta; 

 analiza dokumentów,  

 obserwacja; 

 wolontariat; 

 „Dzień Bezpiecznego Internetu” 

 konkurs „MISS & MISTER dobrego 

zachowania; 

 uroczysty apel – indywidualne 

wyróżnienia 

 i puchar przechodni dla klasy; 

 cały rok; 

 

 koniec I  

i II półrocza 

 

 

 

 koniec roku 

szkolnego 
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alternatywnych do 

zachowań 

ryzykownych, z 

zakresu profilaktyki 

uzależnień, 

rozwijających 

umiejętności 

psychologiczne, 

prozdrowotne i 

społeczne uczniów;  

 upowszechnianie 

wiedzy nt. 

bezpieczeństwa w 

Internecie i 

odpowiedzialnego 

korzystania z mediów 

społecznych; 

 aktywizacja 

samorządu 

uczniowskiego i 

innych form 

działalności 

uczniowskiej; 

promowanie 

wolontariatu; 

 doskonalenie 

kompetencji 

nauczycieli 

umożliwiających 

budowanie 

pozytywnych relacji z 

uczniami i ich 

rodzicami, w tym 

kompetencji z zakresu 

komunikacji 

interpersonalnej; 

 upowszechnianie 

programów 

edukacyjnych i 

szkoleń rozwijających 

kompetencje 

wychowawcze 

rodziców; 

 tworzenie warunków 

do uspołeczniania 

szkoły i poszerzania 

współpracy ze 

środowiskiem 

lokalnym. 

 

Wdrażanie uczniów do 

współpracy w grupie  

 

 

Udział w szkolnych i międzyszkolnych 

zawodach sportowych. 

-pogadanki 

 

cały rok  

 

 Kultywowanie tradycji - apele szkolne, cały rok 
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Działania wychowawcze 

szkoły. Wychowanie do 

wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie 

norm społecznych 

 

wystawy, audycje 

Udział w spektaklach, konkursach, 

projektach i przedsięwzięciach o charakterze 

patriotycznym, obywatelskim, 

profilaktycznym. 

 

 

 

 

Poznawanie dziedzictwa 

kultury narodowej 

postrzeganej w 

perspektywie kultury 

europejskiej 

 

Upamiętnienie 81. rocznicy wybuchu II 

wojny światowej (gazetka) 

 

wrzesień 2020 

Kultywowanie tradycji, 

kształtowanie więzi z 

krajem ojczystym i 

świadomości 

obywatelskiej 

 

Narodowe czytanie 2020 na lekcjach języka 

polskiego w klasach VII - Balladyna Juliusza 

Słowackiego  

 

 

wrzesień 2020 

Konkurs recytatorski o tematyce 

patriotycznej 

październik 2020 

Obchody upamiętniające odzyskania przez 

Polskę niepodległości 

listopad 2020 

Szkolny Konkurs Kaligraficzny  

 

grudzień 2020 

Jasełka  bożonarodzeniowe 

 

grudzień 2020 

Konkurs historyczno-plastyczny „Żołnierze 

Wyklęci–bohaterowie niezłomni”. 

 

marzec 2021 

Szkolny Konkurs Ortograficzny  

 

marzec 2021 

Obchody Dnia Wiosny marzec 2021 

Tydzień Języka Polskiego: 

- szkolny konkurs recytatorski „Pegazik” 

- głośne czytanie tekstu literackiego w czasie 

lekcji 

- moja ulubiona postać z książki (przebranie) 

- wizualizacja zasad ortograficznych (plakat-

wystawa) 

kwiecień 2021 

Obchody upamiętniające wyzwolenie 

Głogowa 

kwiecień 2021 

Obchody upamiętniające uchwalenie 

Konstytucji 3 maja 

maj 2021 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2020/2021  

Podsumowanie I semestru "Wzorowy Uczeń" 

Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku 

szkolnym 2020/2021 Zakończenie roku 

szkolnego 2020/21 

rok szkolny 

2020/2021 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych i 

samorządowych 

 

Angażowanie ucznia we wszystkich 

działaniach w  procesie kształcenia, aby czuł 

się jego współtwórcą 

cały rok 

 

Wzbudzanie ciekawości i rozbudzanie w nim 

zainteresowania różnymi dziedzinami życia 

cały rok 
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Kreowanie wśród uczniów właściwych 

postaw społecznych.  

cały rok 

 

Działalność 

opiekuńcza 

 

 Podejmowanie działań 

profilaktycznych 

dotyczących agresji i 

przemocy 

 

- konkursy 

-pogadanki 

-przedstawienia 

-turnieje 

-zajęcia pozalekcyjne 

 

cały rok   

Opieka i nadzór nad 

bezpieczeństwem uczniów 

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas 

zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, 

pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych 

oraz wyjść i wycieczek. Natychmiastowa 

reakcja na wszelkie przejawy naruszenia 

bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w 

Szkole ustalenia. Dostrzeżone zagrożenia 

niezwłocznie zgłaszane Dyrektorowi Szkoły. 

Kontrola obecności uczniów na swojej lekcji. 

Zapoznanie uczniów z zasadami i metodami 

pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i 

higienę podczas zajęć szkolnych. 

 

cały rok  

Propagowanie aktywnego 

stylu życia 

 

-Wykorzystanie dostępnej na terenie szkoły i 

po za nią bazy sportowej i rekreacyjnej, 

- spacery i wycieczki po terenach zielonych 

wokół szkoły (park), 

- konkury, quizy na temat zdrowego stylu 

życia, 

- pogadanki z nauczycielami wychowania 

fizycznego na temat zdrowego stylu życia i 

roli sportu w rozwoju człowieka, 

- spotkania z ludźmi sportu, trenerem 

personalnym,  

- ukazywanie szkodliwego wpływu 

nadmiernego korzystania z telewizji, 

Internetu, gier komputerowych i telefonu – 

scenki dramowe, prezentacje multimedialne, 

opowiadania, pogadanki. 

 

cały rok 

 

Wyrabianie prawidłowych 

nawyków żywieniowych 

 

 

- Utrwalanie zasad prawidłowego i zdrowego 

odżywiania się poprzez: pogadanki, prelekcje 

z dietetykiem, filmy i prezentacje 

multimedialne, 

- zapoznanie z Piramidą Żywieniową, 

układanie zdrowego menu na cały dzień,  

- tworzenie plakatów promujących zdrowe 

odżywianie się dzieci w wieku szkolnym, 

- quizy i konkursy o tematyce żywieniowej. 

 

cały rok 

 Wpojenie nawyków troski 

o zdrowie poprzez 

rozwijanie sprawności 

fizycznej w różnorodnych 

formach 

- pozalekcyjne zajęcia sportowe 

-różne formy lekcji wychowania fizycznego 

-szkolne, międzyszkolne zawody sportowe 

- pogadanki na temat higieny 

cały rok  
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w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

Kształtowanie nawyku 

dbania o higienę osobistą  

 

 

 

- Rozbudzenie zainteresowania dzieci 

własnym zdrowiem i rozwojem poprzez 

pogadanki, spotkania z pielęgniarką, 

- uświadamianie potrzeby dbania o higienę 

osobistą poprzez: prelekcje, pogadanki, filmy 

edukacyjne, prezentacje multimedialne, 

- przyzwyczajanie uczniów do prawidłowego 

i częstego mycia i dezynfekcji rąk. 

cały rok 


