
Plan pracy Zespołu Szkół Specjalnych                                    

im Janusza Korczaka w Kcyni. 

na rok szkolny 2020/2021 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 

ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1646 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

 Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni 

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza 

Korczaka w Kcyni. . 

Plan opracowany został na podstawie: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2020/2021. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021. 

3. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 

2019/2020. 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z 

dnia 15 września 2020 r. 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 

Zarządzanie i organizacja 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom 
Dyrekcja szkoły Do końca sierpnia 



Opracowanie rocznego planu pracy szkoły Rada pedagogiczna Do końca sierpnia 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników 

i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku 

szkolnym 2019/2020 

Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych 

i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: 

statut, regulaminy, procedury 

Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia 

zawodowego 
Dyrektor szkoły Do końca sierpnia 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Do 15 września 

Opracowanie programu profilaktyczno- 

-wychowawczego szkoły 

Rada pedagogiczna i rada 

rodziców 
Do końca września 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Cały rok 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły Dyrektor szkoły Do końca kwietnia 

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych 

stopni awansu zawodowego 

Dyrektor szkoły, 

opiekunowie staży 
Cały rok 

Promocja szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy nauczyciele Cały rok 

   

Nauczanie 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizacja podstawy programowej Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych 
Przewodniczący zespołów Cały rok szkolny 



Współpraca z psychologiem, pedagogiem, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i 

rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych 

potrzeb i możliwości uczniów 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań oraz 

uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie 

stawianych im wymagań oraz przygotowanie do 

udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i 

pozaszkolnych 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Kształtowanie poczucia własnej tożsamości, budzenie 

świadomości narodowej przez np.: prowadzenie zajęć 

umożliwiających poznanie  historii powstania 

rodzinnego miasta i państwa polskiego 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Organizacja konkursów szkolnych   Nauczyciele Cały rok szkolny 

 Badanie wyników nauczania 

 

 Nauczyciele 

 

Według planu nadzoru 

Analiza wyników nauczania Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za 

uzyskane oceny 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania 

uczniów przez nauczycieli 

Dyrektor szkoły Raz w miesiącu 

Obserwacje lekcji – kształcenie rozwijające 

kreatywność i innowacyjność uczniów  
Dyrektor,  szkoły Według harmonogramu 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli 

obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

 

 



Wychowanie 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

Integracja zespołów klasowych Wychowawcy klas Wrzesień 

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły 
Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole w tym w zakresie 

bezpiecznego korzystania z zasobów sieci  
Wszyscy nauczyciele Cały rok 

 

W  Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, 

z pedagogiem szkolnym, poradniami psychologiczno - 

pedagogicznymi w tym w zakresie realizacji zadań z zakresu 

doradztwa zawodowego  

 

  Wychowawcy klas 

 

 Cały rok 

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego Opiekun samorządu Cały rok 

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz 

zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu 
Wychowawcy klas Cały rok 

Edukacja czytelnicza 
Nauczyciele 

bibliotekarze 
Cały rok 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły Wychowawcy klas Cały rok 

Zadania opiekuńcze 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej Wszyscy nauczyciele Cały rok 



Zapewnienie pomocy psychologiczno -pedagogicznej 
Dyrektor, nauczyciele, 

pedagog szkolny 
Cały rok 

Objęcie opieką świetlicy uczniów przychodzących do 

szkoły na zajęcia edukacyjne  
Opiekunowie świetlicy Cały rok 

Organizacja opieki wychowawczej dla uczniów będących 

w trudnej sytuacji życiowej 
Wychowawcy klas 

Cały rok 

 

 

 

 

II. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2020/2021 

Termin Zadanie 

01 września 2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 

03 września 2020 r. 
Zebrania rodziców z dyrektorem szkoły i wychowawcami. 

Tematyka: Praca szkoły w dobie pandemii 

28 września 2020 r. 

Zebrania rodziców z wychowawcami klas. Tematyka: 

Organizacja pracy w oddziale, Plan wychowawczy, 

wymagania edukacyjne i sposoby oceniania, 

dokumentacja 

30 września 2020 r.  Dzień  Chłopaka  

14 października 2020 r. Dzień Edukacji Narodowej  

 01 listopada 2020 r.  Wszystkich Świętych 

05  listopada 2020 r. 

 

Zebrania rodziców z wychowawcami klas. Tematyka: 

Wymiana informacji o uczniach dotycząca postępów, 

osiągnięć, problemów, sposobów rozwiązań 

 



11 listopada 2020 r. Narodowe Święto Niepodległości 

07  grudnia 2020 r.  Mikołajki klasowe 

22   grudnia  2020 r.   Wigilie  klasowe 

23 grudnia 2020 r. – 01 stycznia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna 

04 stycznia 2021 r. 

Indywidualne zebrania rodziców z wychowawcami klas. 

Tematyka: Informacje o stanie realizacji i opanowania 

zaplanowanych wymagań i osiągnięć wychowawczych i 

edukacyjnych; przewidywane oceny na semestr, 

informacja o zagrożeniach edukacyjnych 

06 stycznia 2021 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli) 

 

 

……………2021 r. Wystawienie ocen śródrocznych 

 

15–28 lutego 2021 r. 

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, 

małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.  

 

 

Ferie zimowe 

11 lutego 2021 r. 

Zebrania rodziców z  dyrektorem szkoły i wychowawcami 

klas. Tematyka: Podsumowanie I semestru nauki w roku 

szkolnym 2020/2021  

…………………………………. marca 2021 r.  Rekolekcje szkolne 



01–06 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

12-16 kwietnia 2021 r.  

Indywidualne zebrania rodziców z wychowawcami klas. 

Tematyka: Wymiana informacji, postępy, osiągnięcia, 

problemy, rozwiązania, dokumentacja 

01 maja 2021 r.  Święto Pracy 

02 maja 2021 r.  Święto Flagi 

03 maja 2021 r. Święto Konstytucji 3 Maja 

20 maja 2021 r. 

Zebrania rodziców z  dyrektorem szkoły i wychowawcami 

klas. Tematyka: Podsumowanie pracy w II semestrze 

roku szkolnego 2020/2021(osiągnięcia, postępy, 

zagrożenia, dokumentacja) 

25-27 maja 2021 r.  Egzamin ósmoklasisty 

03 maja 2021 r. Boże Ciało 

……….2021 r. 

 

czerwiec 2021 r. 

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

25 czerwca 2021 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

III. Harmonogram wycieczek, imprez i uroczystości  szkolnych 

 

Termin realizacji Zadanie Osoby odpowiedzialne 

wrzesień 2020 r. Wycieczka do Sanktuarium NMP 
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i 
św. Jana Pawła II w Toruniu  

 
Kamila Marosz, Alina 
Polowiec 

październik/listopad 2020 r. Rajd pieszy „Dary jesieni” Daniel Olszak, Szymon 
Cybulski,  
Jerzy Napierała 

październik 2020 r.   * Uroczystości związane z Dniem 
Edukacji Narodowej 

Ewa Żelechowska 
Joanna Nadolna 

październik/listopad 2020 r. 
* 
 

X Dzień Kultury Europejskiej Agnieszka Maciejewska 
 Agnieszka Bembnista 



 listopad 2020 r.    * Akademia z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 

Barbara Rogalska  
Ewa Żelechowska 
Joanna Nadolna 
 

listopad 2020 r. Podsumowanie projektu na 
zajęcia pozalekcyjne  

Kamila Marosz, Alina 
Polowiec 
 

listopad 2020 r.    * Szkolny Turniej Gier 
Logistycznych  
i Matematycznych „Mistrz 
Warcabów” 

Daniel Olszak 

listopad 2020 r. * 
 

Motywacyjne spotkanie 
psychologiczne dla rodziców 

Wiesława Rucińska 

grudzień 2020 r.    * Wigilia szkolna / Jasełka 
 
 
 

Wszyscy nauczyciele / Koło 
teatralne „Perła” 
 
 
 

marzec 2021 r.   * Motywacyjne spotkanie 
psychologiczne dla rodziców 

Wiesława Rucińska 

kwiecień 2021 r.   * 
 

Targi pracy   
Agnieszka Bembnista 
Agnieszka Maciejewska 

kwiecień/maj 2021 r. Wycieczka krajoznawcza w 
ramach współpracy z 
Nadleśnictwem Szubin 

Szymon Cybulski 

kwiecień 2021 r.    * Akademia z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja 

Barbara Rogalska 
Ewa Żelechowska 
Joanna nadolna 
 

kwiecień/maj 2021 r. Rajd pieszy „Zwiastuny wiosny” Daniel Olszak, Szymon 
Cybulski,  
Jerzy Napierała 

maj 2021 r.    * XVI Międzyszkolne Spotkanie 
Integracyjne „Korczakiada 2021” 

Ewa Żelechowska 
Joanna Nadolna 
Koło teatralne „ Perła” 

maj 2021 r.   * Szkolny Turniej Gier 
Logistycznych  
i Matematycznych „Mistrz 
Warcabów” 

Daniel Olszak 



czerwiec 2021 r.   * Dzień Godności Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Dzień Dziecka 

 
Zespół ds. profilaktyczno-
wychowawczych 
Zespół ds. pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej 
Koło teatralne „Perła” 

czerwiec 2021 r. 
 
 
 

Wycieczka dla klas II – III SP. 
 
 
 

Wiesława Rucińska 
 

raz w semestrze 2020/21 r. 
 

Wycieczka do kina / teatru Ewa Żelechowska, Joanna 
Nadolna 
 
 

cały rok szkolny 2020/21 r.   
* 

Wycieczki zawodoznawcze  Agnieszka Bembnista 
Agnieszka Maciejewska 

cały rok szkolny 2020/21 r. Wyjścia do lasu Jerzy Napierała 
 

 
 
 

Legenda: 

  *    w miarę możliwości  

 

IV.    Harmonogram konkursów 

  

Termin realizacji Nazwa konkursu Osoby odpowiedzialne 

listopad 2020 r. 
 
grudzień 2020r. 

„Choinki Jedynki” 
 
Konkurs szkolny na 
„Najpiękniejszy stroik 
bożonarodzeniowy” 

Łucja Tyll  Elżbieta Kalka 
 
 
Łucja Tyll   Elżbieta Kalka 

marzec/kwiecień 2021r. Konkurs szkolny na  
„Najpiękniejszą dekorację 
wiosenną na drzwiach” 

Łucja Tyll   Elżbieta Kalka 

kwiecień 2021r. IX Międzywojewódzki Konkurs 
Wiedzy  
o Świętym Janie Pawle II 

Kamila Marosz 
Alina Polowiec 
Eugenia Berka 

 

 



IV. Terminy Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2020/2021 

1. 28.08.2020 r. Rada Pedagogiczna organizacyjna. 

2. 15.09.2020 r. Rada Pedagogiczna dotycząca nadzoru pedagogicznego. 

3. 03.12.2020 r. Rada Szkoleniowa: Zasady pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. 

4. 09.02.2021 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna. 

5. 11.02.2021 r. Rada Pedagogiczna analityczna. 

6. 25.03.2021 r. Rada Pedagogiczna szkoleniowa: Organizacja pracy zdalnej z uczniem, 

zagrożonym wykluczeniem ze względu na brak sprzętu lub dostępu do Internetu, 

korzystanie z różnych narzędzi i motywowanie ucznia do pracy. 

7. 17.06.2021 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna. 

8. 22.06.2021 r. Rada Pedagogiczna analityczna. 

Terminy Rad Pedagogicznych mogą ulec zmianie. 

 

V. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 

2020/2021 

Szkoła Podstawowa: 8 dni                             Branżowa Szkoła I Stopnia: 6 dni 

02 listopada 2020 r.                                        02 listopada 2020 r. 

04 stycznia 2021 r.                                          05 stycznia 2021 r. 

05 stycznia 2021 r.                                          02 czerwca 2021 r. 

02 czerwca 2021 r.                                          04 czerwca 2021 r. 

04 czerwca 2021 r. 

3 dni – Egzamin ósmoklasisty                       1 dzień – Egzamin potwierdzający kwalifikacje                                      

                                                                                             w zawodzie 

Dni ustawowo wolne od pracy: 

 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r., 

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r., 

 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r., 

 Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r., 

 Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r., 

 Wielkanoc – 4 kwietnia 2021 r. 

 Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r., 

 Święto Pracy – 1 maja 2021 r., 



 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r., 

 Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r. 

 


