
PLAN PRACY §ZKOŁY
Rok szkolny 201712g18

Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi
im. Marii Dąbrowskiej



PLAN PRACY
Sz koły P od staw,H3,ł 

!; P3 iftTilT,?&Tows 
k i ej w Łod zi

Podstawa prawna:

Ustawa zdnia7 wześnia 1991 r, osystemieoświaty(tj. Dz.U, z2004 r. Nr256 poz.2572zezm,),
Rozpoządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia7 października 2009 r, w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz,U, z2009 r, Nr 168 poz.1324zezm,),

Rozpoządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów

państwowych i innych druków szkolnych (Dz,U, z2010 r, Nr g7 poz. 624 ze zm.),

Rozpoządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spońu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu
prowadzenia pzez publiczne przedszkola, szkoły i placówkidokumentacji przebiegu nauczania,

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz,U, z2002 r. Nr 23 poz.

225 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2a07 r. w sprawie
warunkow i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z2007 r. Nr 83 poz, 562 ze zm.),

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Kańa nauczyciela (tj. Dz,U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.\,

Statut Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi

Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

Plan opracowany został w oparciu o:

1, Podstawowe kierunki realizacjipolitykioświatowej państwa w roku szkolnym 2al7nU\.
2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Łodzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 201712018.

3, Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi,

4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny
201612017,
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Za le

Zadania
Osoba

odpowiedzialna
Termin

realizacii
Puy dział obowiąkow słuzbowych wszystki m

oracownikom

dyrektor szkoły do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły dyrektor szkoły
rada pedaqoqiczna

do14 wześnia

ooracowan ie 0ro0 ramu orofi laktvczno-wvchowawczeoo rada oedaoooiczna do 30 września

Ooracowanie planu nadzoru pedaoooiczneqo dyrektor szkoły do 11 wześnia
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły

wicedvrektor szkoły
wzesień -
czenriec

Awans zawodowy nauczycieli dyrektor szkoły
opiekunowie stazy

Wrzeslen -
czenruiec

Promocja szkoły w środowisku lokalnym rada pedagogiczna Wrzeslen -
czenruiec

Nauczanie

Zadania
Osoba

odpowiedzialna
Termin

realizacii
Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele wzesień -

czenruiec
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Opracowanie harmonogramu wewnętznych
sprawdzianow dla uczniow klasy szóstej, siodmej i

tzeciei

przewodniczący
zespołow danych
poziomow edukacvinych

WVeSlen

Analiza wynikow wewnętrznych sprawdzianow w klasie
tzeciej, szosĘ i siodmej,

Opracowanie wnioskow wynikających z analizy
wynikow sprawdzianu pzeprowadzonego w klasie

szóstei, siodmei trzeciei OBUT

wszyscy nauczyciele czerWlec

Organizacja pracy zespołow klas 1-1ll i Klas lv-Vll.
Opracowanie harmonogramu zebrań zespołow

Dyrektor,
pzewodniczący
zesoołow

WzeSlen

0rganizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor Wychowawcy
klas
pedaqoq szkolny

wzesień -
czenruiec

Badanie wynikow nauczania dyrektor, nauczyciele według planu

nadzoru

Analiza wynikow nauczania dyrektor, nauczyciele luty, maj

Obserwacje zajęć dyrektor, wicedyrektor,
ooiekun stażu

według
harmonoqramu

Twozenie nowego dokumentu jakim jest program

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych,
ie ukierunkowanych na wartości

Doskonalenie pracy samoządu uczniowskiego, postaw

Opracowanie działań ukierunkowanych na bezpieczeństwo
i zachowania prozdrowotne

Opracowanie kalendaza i uroczystych obchodow świąt

Zadania

Zadania
Osoba

odpowiedzialna
Termin

realizacii

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagog icznej
Dyrektor
wychowawcy klas
pedagog szkolny
WsZyscy
nauczvciele

Wżeslen -
czerwiec
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Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dzieciomluczniom

Dyrektor
wychowawcy klas
pedagog szkolny
WsZyscy
nauczvciele

WEeSlen -
czenruiec

Org an izacja opieki wychowawczej uczn iom zn ajd uj ącym
się w trudnej sytuacji zyciowej

Dyrektor
wychowawcy klas
pedagog szkolny
WSZyscy

nauczyciele

Wrzeslen -

czerwiec

Wspieranie rodziców

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO:

Zadania
Osoba

odoowiedzialna
Termin

realizacii

Omowienie z rodzicamiw czasie zebrań tematyki

związanejz obowiązkami rodziców związanymi z
bezpieczeństwem dzieci i odbieraniem dzieci z zĄęć
szkol nych, koncepcj ą pracy szkoły, obowiązkiem

szkolnvm

Dyrektor
wychowawcy klas
pedagog szkolny

Wrzeslen -
czenruiec

Organizowanie warsztatów dla rodzicow:

sposoby i metody wspierania uczniow w sprostaniu

wymogom szkolnym, zagrozenia wynikające z internetu,

cvberprzemoc.

Dyrektor
wychowawcy klas
pedagog szkolny

Wrueslen -
czenruiec

Organizacja form pomocy uczniom i ich rodzinom

znajdującym się w trudnej sytuacji zyciowej
Dyrektor
wychowawcy klas
pedagog szkolny
nauczvciele

Wrzeslen -

czenruiec

KALENDARZ RoKU SZKoLNEG o 2017 12018

4wneśnia 2017 r. Rozooczecie zaieć dyd aktyczno-wychowawczych

23-3'| qrudnia 2017 r. zimowa pverua świateczna

29 stvcznia - 11 luteqo 2018 Ferie zimowe woi. łodzkie

29 marca - 3 kwietnia 2018 r. wiosenna przerwa świateczna

22 czerwca2018 r. Zakończen ie rocznvch zaieć dvd aktvczno-wychowawczych

23 czerutca - 31 sierpnia 2018 r. Ferie letnie

Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 201712018

1 listopada (środa) Wszystkich Swiętych

11 listopada (sobota) Swięto Niepodległości

25 grudnia (poniedziałek) Boze Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia (wtorek) Boze Narodzenie (drugidzień)

1 siycznia (poniedziałek) Nowy Rok, Swiętej Bozej Rodzicielki

6 stycznia (sobota) Tzech Kroli (Objawienie Pańskie)

1 kwietnia (niedziela) Wielkanoc
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2 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (wtorek)

3 maja (czwańek)

20 maja (niedziela)

31 maja (czwańek)

Swięto Pracy
Swięto Konstytucji 3 Maja
Zesłanie Ducha Swiętego (Zielone Swiątki)
Boże Ciało

Dodatkowe dniwolne od z_ajęć edukacyjnych
2listopada 2017 r. ]

30 kwietnia Zal9 r, I W/w dniach szkoła zapewnia dziecku zajęcia opiekuńcze w świetlicy

2 mala 2018 r. I szkołnej w godzinach 7.00 - 17.00

4 maja2O18 r. )
1 czenruca 2018 r.

Harmonog ram pla nowanych u roczystości w roku szkol nym 2017 12018

Termin zadanie

4 wześnia Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego201712018.

15 września ,,Sprzątanie Świata".

23 wześnia Pozegnanie lata na Złotnie - impreza środowiskowa

26 wześnia Europejski Dzień Językow Obcych,

29 wześnia Vll Swiatowy Dzień Tabliczki Mnozenia

12pażdziernika lll Olimpiada Spońowa dla Pzedszkolakow

13 października Uroczystościzwiązane z Dniem Edukacji Narodowej,

27 pażdziernika Slubowanie klas pierwszych.

10 listopada Szkolne obchody Narodowego Swięta Niepodległości

21 listopada Swiatowy Dzień Zyczliwości
6 grudnia Spotkanie ze Sw. Mikołajem.

22 grudnia Jasełka szkolne. Wigilia środowiskowa

Z?sIycznia Dzień Babcii Dziadka.

12 lutego Dzień Bezpiecznego lnternetu.

13lutego Balkarnawałowy.

Odpowiedzialni za
koordynację

Agnieszka Kapturowska

karlina Franckowiak
Magdalena Chojnacka

Jolanta Białek
Katazyna Gala
Agnieszka Krygier

Ewa Janczewska
Monika Golenia
Anna Jagieła
Monika Janowska
karlina Franckowiak
Magdalena Kuczkowska
Ewa Kraska
Monika pluta

Hubeń poliszuk

Dallila kaźmierska
lzabela Malkowska
Marzena czachorska
karlina Franckowiak

Dorota wencel
Magdalena Chojnacka
Ewa Kraska

, Wychowawcy klas 1-1ll

Michał Miszczak
Ewa Kraska
Wychowawcy klas 1-1ll
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14 marca Spotkanie Pzedszkolaka z Wiosną

16 marca Dzień DzwiOtwańych.

24 kwietnia Dzień Ziemi

7 maja Dzień Konstytucji 3 - go Maja

maj Tydzień PromocjiZdrowia.

szkolnym 2016l2a17,

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych

9 czerwca Swięto szkoły, Szkolny Piknik Rodzinny, Katarzyna Gala
Dorota Szczygłowska

22 czerwca Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych w roku Ewa Kraska

Dorota wencel
karlina Franckowiak
Wychowawcy klas 1-1ll

Dorota wencel
karlina Franckowiak
Wszyscy nauczyciele

Monika pluta

Agnieszka Kapturowska

Dallila kaźmierska
lzabela Malkowska
Mazena czachorska
Marta klimas
Michał Miszczak
Agnieszka Kapturowska

lzabela Malkowska

25 stvcznia 2018 r. Zebranie rady pedaqoqicznei - środroczna rada klasyfikacyjna

20 czerwca 2018 r. zebranie radv pedaqoqicznei - klasyfikacia roczna

Daty ana|itycznych rad pedagogicznych

12 luteoo 2018 r. zebranie radv oedaoooicznei - środroczna analityczna rada pedagogiczna

22 czerwca2018 r. zebranie radv pedaqoqicznei- roczna analityczna rada pedagogiczna

Terminy wystawiania ocen

Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

23 stvcznia 2018 r.- wystawianie ocen środrocznych

8 czerwca 2018 r. Wvstawianie proponowanvch ocen rocznych

19 czenłca 2018 r. Wystawianie ocen rocznych

18 grudnia 2017 ł.
(poniedziałek)

Wychowawcy uczn iow klas lV-Vl l zag rozon ych n iedostateczn ą śród roczną

oceną klasyfikacyjną powiadamiają rodziców o zagrożeniach w postaci
pisemnei,

19 grudnia 2017 r.

{vńorek)

Wychowawcy uczn iów klas 1-1 ł l zag rozon ych n iedostateczną śród roczną

oceną klasyfikacyjną powiadamiają rodzicow o zagrozeniach w postaci

oisemnei,

14 maja 2018 r.
(poniedziałek)

Wychowawcy uczniow klas lV * Vll zagrozonych niedostateczną roczną

oceną klasyfikacyjną powiadamiają rodzicow o zagrozeniach w postaci

oisemnei.
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Wychowawcy uczn iow klas 1-1 l l zag rozonych n iedostateczną roczną oceną
rodzicow o zaorozeniach w

15 maja 20'18 r.

Terminy zebrań i konsultacjiz rodzicami

Termin PLANoWANE ZEBRAN|A l KoNSULTACJE z RoDZlcAMl
11 wześnia 2017 r.
(ooniedziałek)

ZEBRANlA z wychowawcami dla rodzicow uczniów klas lV - Vll godz. 17:00

12 wneśnia 2017 r.
(wtorek)

ZEBRANlA z wychowawcamidla rodzicow uczniow klas l- lll godz. 17:00

6listopada 2017 r.
(poniedziałek)

KONSULTACJE z wychowawcami i nauczycielamidla rodzicow uczniow

klas lV-Vll qodz. 17:00 - 19:00;

7listopada 2017 r
(poniedziałek)

KONSULTACJE z wychowawcami i nauczycielamidla rodzicow uczniow
klas l- lllqodz. 17:00 - 19,00;

18 grudnia 2017 r.

(poniedziałek}
ZEBRANlA z wychowawcami dla rodziców uczniów klas lV-Vllgodz. 17;00.

Wychowawcy uczn iow zag rozonych niedostateczn ą środ roczn ą ocen ą
klasyfikacyjną powiadamiają rodzicow o zagrożeniach w postaci pisemnej,

KONSULTACJE z nauczycielamidla rodzicow uczniow klas lV-Vll 17.30 -
,19,00;

19 grudnia 2017 r.

(wtorek)
ZEBRAN|A z wychowawcami dla rodzicow uczniów klas l- lll godz. 17:00.

Wychowawcy uczniów zagrożonych niedostateczną śródroczną oceną
klasyfikacyjną powiadamiają rodzicow o zagrozeniach w postaci pisemnej.

KONSULTACJE z nauczycielamidla rodzicow uczniow klas lV-Vll 17.30 -
19.00;

25 stycznia 2018 l.
{czwańek}

ZEBRANlA z wychowawcamidla rodziców uczniow klas 0 - lll godz. 17:00.
pzekazanie kań ocen z opisowvmi ocenami środrocznymi.

26 stycznia 2018 r.
(oiatek}

ZEBRANlA z wychowawcamidla rodzicow uczniow klas lV-Vll godz, 17:00.
pzekazanie kań ocen ze środrocznymi ocenami klasyfikacvinymi;

9 kwietnia 2018 r.

(poniedziałek)
ZEBRANlA z wychowawcami dla rodziców uczniów klas lV - Vll godz,

17:00.

Wychowawcy przekazĄąrodzicom, że 11 mĄa nauczyciele pześlądo nich

informacje z pienrszą propozycją oceny rocznej oraz planowanych pzez
n auczyciela formach aktywności pod legających ocen ie.

KONSULTACJE z nauczycielami dla rodzicow uczniów klas lV - Vll godz.

17:30 - 19.00;

10 kwietnia 2018 r.
(vńorek)

ZEBRAN|A z wychowawcamidla rodzicow uczniow klas l - lll godz. 'l7:00

Wychowawcy pzekazująrodzicom, że 11maja nauczyciel pześlądo nich

informacje z pierwszą propozycją oceny rocznej oraz planowanych pzez
nauczyciela formach aktywności pod legających ocenie.
KONSULTACJE z nauczycielamidla rodzicow uczniów klas l - lll godz.

17,30 - 19,00;

14 maja 2018r.
(poniedziałek}

KON SU LTA C JE z wychowawcam i i nauczycielami dla rodzicow uczn iow

klas lV - Vll godz. 17;00 - 19.00

Wychowawcy uczniow zagrozonych niedostateczną roczną oceną
klasvfikacvina, powiadamiaią rodzicow o zaqrozeniach w postaci pisemnej.

15 maja 2018 r.
(vńorek}

KONSULTACJE z wychowawcami i nauczycielami dla rodzicow uczniow

klas l - lll qodz. 17:00 * 19.00
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Wychowawcy uczn iow zagrożonych niedostateczn ą roczną oceną
klasvfikacvina. oowiadamiaia rodzicow o zaorozeniach w oostaci oisemnei

11czerwca 2018r
(poniedziałek)

ZEBMNlA z wychowawcamidla rodzińw uczniow klas lV-Vl godz. 'l7;00.

Rodzice w postaci kań ocen otzymują informację o pzewidywanych
ocenach rocznvch,

12czerwca2018 r.

(wtorek)
ZEBRAN|A z v,rychowawcami dla rodzicow uczniow klas l- lll godz. 17:00.

Rodzice w postaci pisemnej otzymują od wychowawcow informację o
pzewidywanvch ocenach rocznych,

Pneglądy szkoły pod kątem bezpieczeństwa

29 sieronia 2017 r pzeolad szkołv ood katem bezoieczeństwa
9 luteqo 2018 roku pzeolad szkoły pod katem bezpieczeństwa

Termin pzeprowadzenia próbnej ewakuacji szkoły

14 wześnia 2017 roku próbna ewakuacia szkoły
14 maia 2018 roku probna ewakuacia szkołv

Terminy pnygotowań arkuszy klasyfikacyjnych

24 stvcznia 2018 roku Arkusz śródrocznei klasvfikacii
19 czenłlca 2018 roku Arkusz rocznei klasvfikacii

Terminy prrygotowań arkuszy analiĘcznych, sprawozdań i arkuszy samooceny

Do 5.02,2018 roku Arkusze analityczne, sprawozdania i arkusz samooceny za l póhocze

Do 20 czerwca 2018 roku Arkusze analitvczne, sprawozdania i arkusz samoocenv za ll oołrocze

Terminaz przygotowania,,Planu nadzoru pedagogicznego"

11 wześnia 2017 roku - pzedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na zebraniu rady
pedagogicznej

Sprawozdanie z realizacji,,Planu nadzoru pedagogicznego"

12 luteqo 2018r. w czasie środrocznei analitvcznei radv oedaooqicznei
30 sierpnia 2018 r. zebranie radv oedaoooicznei

Promocja szkoły (zadania, zespoly, terminy, imprezy i uroczystości)

Zadanie 
i koordynację i

iii "** 
*iT*n 

*;la złotnd:lmpreza środowirł.** imffił.r.r,*--i
L .--_ _* *"_J___ __ __ __ _*iuąg_{&m§tgl*"Ę_j
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il7paźd;erńika 
"] 

lll ólińpińiśportowa ói; pżeŃżLóiakóń*****'TŃńfidień*.:--*-*]
; ' i Monika Janowska ,

i*--.*:;-*-******;;;:.:; *i;::._;^ -,:_:;-^;;;";,^;-*-**-l;::;: -i
1_9,1Ęlęl- -_ __ i_W§lią: p{qy_iilg"ue_9la" qęg[ą[99y_Z]_qjl_ą

; 16 marca ' Dzień DzwiOtwańych,

i 1J_ryąje _j !_z!ę_l_tę!g| _olryąrtrqĘ dĘ rod4!ców_. _ : Wsz_y§y la.qczy_qlele ,

,-g c)e*óa 1 świętó szrółi. sżróińińt<ńlfnóożińńr. ! Katazyna Gala 
,

i*-*-_* -'*.+---*** -,*"P",*-'*--*"
i 16 czerwca i Piknik środowiskowy na Złotnie j Ewa Kraska j

. i i lzabela Malkowska il"-"--,*...*-,,*'_,*,.--.-,l*.* *-*****łffixrm-***-*'':
NR 169


