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PLAN  PRACY  ZESPOŁU  SZKÓŁ SPECJALNYCH  NR  17  W  GDYNI 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Przyjęto do realizacji następujące zadania: 

1. W obszarze kształcenia: 

a) Podniesienie poziomu kształcenia 

b) Oferty zajęć pozalekcyjnych i rewalidacyjnych 

c) Udział uczniów w konkursach i olimpiadach. 

 

2. W obszarze opieka i wychowanie: 

a) Poprawa kultury bycia i zachowania uczniów 

b) Tworzenie dobrej atmosfery w szkole 

c) Opieka socjalna i zdrowotna 

 

3. W obszarze organizacja i kierowanie szkołą: 

a) Planowanie pracy szkoły 

b) Informacja i promocja 

c) Baza szkoły 

d) Finansowanie placówki 

 

Plan przyjęty do realizacji: 

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia ……………………. . 

Uchwała Rady Rodziców z dnia …………………..…….. . 
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Plan realizacji zadania ogólnego w obszarze: kształcenie. 

Zadania ogólne: Podniesienie poziomu kształcenia. 

 

lp Działania (zadania szczegółowe) Oczekiwane efekty (cele 

szczegółowe) 

Okres realizacji 

lub data 

zakończenia 

odpowiedzialni 

1 Wdrożenie nowej podstawy programowej w klasach IV, V, 

VIII SP. 

Przyrost wiedzy i umiejętności. Dwa razy w ciągu 

roku szkolnego 

Dyrekcja, RP 

2 Tworzenie zbioru testów i narzędzi mierzących wiedzę i 

umiejętności uczniów na poszczególnych etapach 

edukacyjnych. 

Szeroka oferta narzędzi, badanie 

jakości pracy. 

 

Cały rok 

Nauczyciele 

przedmiotów 

3 Stosowanie aktywizujących form i metod nauczania Wzrost zainteresowań uczniów 

przedmiotami. 

Większe zaangażowanie uczniów na 

zajęciach.  

Poprawa wyników nauczania. 

 

Cały rok 

 

Nauczyciele 

4 Dokonywanie ewaluacji własnej pracy i wykorzystywanie jej 

wyników do doskonalenia warsztatu pracy. 

Poprawa wyników nauczania. 

Większe zaangażowanie nauczycieli. 

Wzbogacanie metod pracy 

Cały rok nauczyciele 

5 Korzystanie z technologii cyfrowej. Wzbogacenie procesu nauczania. 

Wzrost zainteresowań uczniów 

przedmiotami. 

Cały rok Nauczyciele/specjaliści. 

6 Wykorzystywanie metody projektów na różnych etapach 

edukacyjnych. 

Wzrost poziomu funkcjonowania 

uczniów. Poprawa wyników nauczania 

Cały rok Nauczyciele/specjaliści 

7 Rozwijanie kompetencji kluczowych. 

 -rozumienia i tworzenia informacji, 

-nauk przyrodniczych; 

-świadomości i ekspresji kulturalnej; 

-przedsiębiorczości; 

-cyfryzacji; 

-umiejętności uczenia się 

Wzrost zainteresowań uczniów 

przedmiotami. 

Większe zaangażowanie uczniów na 

zajęciach. 

Wzrost kompetencji i funkcjonowania 

uczniów. 

. 

 

 

Cały rok 

  

 

Nauczyciele/specjaliści 

8 Dostosowanie form zajęć rewalidacyjnych do potrzeb uczniów  Wzrost poziomu funkcjonowania 

uczniów. 

 

Cały rok Nauczyciele/specjaliści 
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9 Dostosowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości 

uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych 

Wzrost poziomu funkcjonowania 

uczniów. 

Cały rok Nauczyciele/specjaliści 

10 Opracowanie IPET-ów zgodnie z obowiązującym prawem 

oświatowym 

Wzrost poziomu funkcjonowania 

uczniów. 

Do 30.09.2018 Liderzy zespołów 

 

11 Dostosowanie form zajęć wychowania fizycznego do potrzeb i 

możliwości uczniów 

Rozwój sprawności fizycznej. IX,II-2019 Nauczyciele w-f 

12 Podniesienie jakości edukacji matematyczno-przyrodniczo-

informatycznej. 

Poprawa wyników nauczania. Cały rok Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

13 Realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Właściwy wybór dalszej ścieżki 

edukacyjnej. 

Cały rok wicedyrektor 
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Plan realizacji zadania ogólnego w obszarze: kształcenie. 

Zadania ogólne: Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i rewalidacyjnych. 

 

lp Działania (zadania szczegółowe) Oczekiwane efekty (cele szczegółowe) Okres realizacji lub 

data zakończenia 

odpowiedzialni 

1 Organizacja zajęć pozalekcyjnych: 

-zajęcia sportowe, 

-zajęcia plastyczne z elementami ceramiki, 

-koło teatralne, 

-arteterapia, 

-zajęcia muzyczne, „Czar-Dasz”, 

-koło LOP, ZHP, PCK, 

-koło plastyczne 

-zajęcia z wykorzystaniem narzędzi TIK, 

-zajęcia techniczne 

-trening umiejętności społecznych. 

 

 

Rozwój zainteresowań uczniów, 

pożyteczne spędzanie wolnego czasu, 

rozwój i realizacja zainteresowań. 

 

 

Praca ciągła 

 

 

nauczyciele 

2 Organizacja zajęć rewalidacyjnych: 

-wspomaganie procesów poznawczych, 

-rozwijanie procesów komunikacyjnych, 

-wspomaganie rozwoju ruchowego, 

-rozwijanie procesów poznawczych. 

 

Wspomaganie rozwoju uczniów 

(kompensowanie, korygowanie, 

usprawnianie) 

 

 

 

Praca ciągła 

 

 

Nauczyciele 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej: 

-terapia pedagogiczna;  

-terapia psychologiczna; 

-hipoterapia; 

-integracja sensoryczna, 

-hydromasaż i masaż suchy; 

-Tomatis; 

-Biofeedback; 

-Warnke, 

-zajęcia na basenie, 

-zajęcia rozwijające zainteresowania(koła zainteresowań), 

-zajęcia terapeutyczne „bezpieczni razem” 

 

 

 

 

Wspomaganie rozwoju uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca ciągła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor 
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4 

 

 

Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych i innych zajęć w 

czasie ferii i wakacji-czasu wolnego ucznia; 

-ferie zimowe w mieście, 

-akcja „Lato” -półkolonie, 

-zimowisko w górach, 

-„zielona szkoła”, 

-organizacja wycieczek bliższych i dalszych, 

-organizacja biwaków harcerskich, 

-organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych, 

-organizacja uroczystości integracyjnych, 

-100-lecie Niepodległej Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja zadań z zakresu 

wychowania patriotycznego. 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z 

odrębnymi 

zleceniami 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor  
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Plan realizacji zadania ogólnego w obszarze: kształcenie. 

Zadania ogólne: udział uczniów w konkursach i olimpiadach. 

 

lp Działania (zadania szczegółowe) Oczekiwane efekty (działania 

szczegółowe) 

Okres realizacji lub 

data zakończenia 

odpowiedzialni 

 

 

 

 

1 

Udział w konkursach przedmiotowych. 

Organizacja konkursów przedmiotowych i innych: 

-konkurs ortograficzny,  

-konkurs teatralny, 

 -konkurs muzyczny, 

-konkurs czytelniczy, 

-konkurs kompetencji społecznych, 

-konkurs wiedzy o patronie szkoły, 

-zawody sportowe, w tym olimpiady specjalne, 

-konkursy plastyczne, 

-konkurs kolęd i pastorałek, 

-konkurs wiedzy o UE, regionie, 

-100 lecie Niepodległej Polski. 

 

 

 

 

Zwiększenie udziału uczniów w 

konkursach, rozwijanie i pogłębianie 

zainteresowań uczniowskich, 

wyrównywanie szans rozwojowych 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów/specjaliści 

2 Przygotowanie i udział w konkursach pozaszkolnych                     

i zawodach sportowych. 

Poszerzenie wiedzy, promocja szkoły 

na zewnątrz 

Wg ofert Nauczyciele 

3 70-lecie szkoły podstawowej. Promocja szkoły, integracja ze 

środowiskiem. 

XI 2018 Komisja ds. obchodów 
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Plan realizacji zadania ogólnego w obszarze: Opieka i wychowanie. 

Zadania ogólne: Poprawa kultury bycia i zachowania. 

 

lp Działania (zadania szczegółowe) Oczekiwane efekty (działania 

szczegółowe) 

Okres realizacji 

lub data 

zakończenia 

odpowiedzialni 

1 Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego. Wzmocnienie funkcji wychowawczej 

szkoły, rozwój społeczny i 

emocjonalny ucznia.  

 

Cały rok 

 

RP, RR 

2 Wychowanie do wartości i kształtowania patriotycznych 

postaw uczniów. 

Rozwój emocjonalny i społeczny 

uczniów, realizacja zadań z obszaru 

wychowania patriotycznego. 

 

 

Cały rok 

 

Nauczyciele  

 

3 

 

Dbanie o właściwe stosunki międzyludzkie, kształtowanie i 

rozwijanie wrażliwości i uprzejmości wobec wszystkich ludzi. 

Budzenie świadomości niesienia 

pomocy osobom potrzebującym. 

Eliminowanie agresji czynnej i 

słownej jako metod rozwiązywania 

konfliktów międzyludzkich. Właściwe 

obyczaje i zachowanie norm 

towarzyskich w różnych sytuacjach 

życia społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

Pracownicy 

pedagogiczni 

4 Uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły. 

Wyjazdy do kina, teatru, galerii, muzeum, opery. Spotkania               

z artystami, autorami i ciekawymi ludźmi na terenie szkoły              

i poza nią. 

 

Współpraca z instytucjami 

kulturalnymi. 

 

Wychowawcy i 

nauczyciele 

5 Kształtowanie i rozwój tolerancji, prezentowanie różnych 

postaw i przekonań, np. poprzez książkę , film, warsztaty. 

Rozwijanie kompetencji społecznych Wychowawcy  

6 Realizacja projektów przyjętych przez Radę Pedagogiczną Wzrost kompetencji uczniów nauczyciele 

7 Przestrzeganie demokratycznych zasad w funkcjonowaniu 

społeczności szkolnej w relacjach uczeń-nauczyciel-rodzic. 

Wybór kandydatów do samorządu 

klasowego i szkolnego. Kształtowanie 

postaw pro-społecznych. 

 

Nauczyciele 

8 Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Bezpieczeństwo w Internecie Cały rok nauczyciele 

9 Współpraca z osobami i instytucjami ds. dziecka (szkoły, 

przedszkola, PPP, MOPS i inni). 

Wsparcie działań szkoły. Rozwój 

kompetencji społecznych uczniów. 

Cały rok wicedyrektor 
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Plan realizacji zadania ogólnego w obszarze: Opieka i wychowanie. 

Zadania ogólne: Tworzenie dobrej atmosfery.  

 

lp Działania (zadania szczegółowe) Oczekiwane efekty (działania 

szczegółowe) 

Okres realizacji lub 

data zakończenia 

odpowiedzialni 

1 Imprezy integrujące klasy: 

- ślubowanie klas pierwszych sp i gim., 

- rozgrywki międzyklasowe, 

- wycieczki, 

- dyskoteki, 

-projekty, 

-warsztaty, 

-wizyty studyjne. 

 

Tworzenie dobrej atmosfery w szkole 

 

Wg planów pracy 

wychowawców 

 

Wychowawcy 

2 Integracja ze środowiskiem Przygotowanie uczniów do życia w 

grypie ludzi pełnosprawnych. Wspólne 

zajęcia, projekty i przedsięwzięcia z 

masowymi przedszkolami i szkołami. 

 

Cały rok.  

 

Nauczyciele  

3 Integracja środowisk nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Imprezy otwarte dla środowiska. 

Bliższe poznanie nauczycieli i 

rodziców, promocja szkoły, 

pozyskanie przyjaciół szkoły. 

Wg potrzeb Rodzice 

Nauczyciele 

dyrektor 

4 Pedagogizacja rodziny, spotkania z pracownikami PPP, 

sanepidu, policji, kuratorami sądowymi i asystentami ds. 

rodziny 

Zapewnienie rodzicom fachowego 

doradztwa 

Wg potrzeb Pedagog, 

wychowawcy, 

dyrektor 
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Plan realizacji zadania ogólnego w obszarze: Opieka i wychowanie. 

Zadania ogólne: Opieka socjalna i zdrowotna.  

 

lp Działania (zadania szczegółowe) Oczekiwane efekty (działania 

szczegółowe) 

Okres realizacji lub 

data zakończenia 

odpowiedzialni 

1 Zbieranie informacji o uczniach: 

- udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym, 

- dożywianie, 

- realizacja wyprawki szkolnej oraz dotacji celowej, 

- pomoc rzeczowa. 

 

 

Znajomość środowiska ucznia i jego 

potrzeb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

Wicedyrektor 

Wychowawca, 

pedagog.  

Kierownik świetlicy 

 

2 Badania okresowe uczniów (wzrok, słuch, bilans). 

 

Stała opieka medyczna Pracownicy opieki 

medycznej 

3 Spotkanie z pielęgniarką. Kształtowanie nawyków i 

przyzwyczajeń zdrowotnych, 

Propagowanie zdrowego trybu życia, 

silnej woli i wewnętrznej dyscypliny. 

 

Pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele 

4 Organizacja dowozu uczniów do i ze szkoły (bus szkolny, 

ZKM). Ryczałtowy zwrot kosztów dowozu rodzicom zgodnie 

z umowami. 

Stała opieka nad uczniami 

Zapewnienie bezpiecznych przejazdów 

szkolnym busem. 

 

Dyrektor, pedagog 

5 Organizacja pracy szkolnej świetlicy /ogólnej, terapeutycznej, 

przedszkolnej dla dzieci z autyzmem, szkolnej dla uczniów z 

autyzmem. 

Wspomaganie rozwoju uczniów. 

Zapewnienie opieki i relaksu po 

zajęciach. 

 

 

Dyrektor .  

Kierownik wietlicy 
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Plan realizacji zadania ogólnego w obszarze: organizacja i kierowanie szkołą. 

Zadania ogólne: Planowanie pracy szkoły. 

 

lp Działania (zadania szczegółowe) Oczekiwane efekty (cele szczegółowe) Okres realizacji lub 

data zakończenia 

odpowiedzialni 

1 Opracowanie rocznego planu pracy szkoły. Analiza dotychczasowych działań 

szkoły, plan pracy szkoły 

15 września Zespół ds. planu pracy. 

Dyrektor. 

2 Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego. 

- harmonogram i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

- harmonogram obserwacji zajęć, 

- harmonogram monitorowania realizacji podstawy 

programowej, 

- plan ewaluacji wewnętrznej, 

- plan wewnątrzszkolnego wspomagania-WDN, 

- plan kontroli. 

 

 

Opracowanie rocznego planu nadzoru 

pedagogicznego. 

 

 

15 września 

 

 

Dyrektor 

 

3 Plan uroczystości szkolnych, wycieczek, zawodów 

sportowych, konkursów. 

Zaplanowanie kalendarza imprez i 

innych uroczystości szkolnych 

Załącznik do planu 

pracy szkoły. 

Zespół ds. planu. 

Wicedyrektor  

4 Plan dyżurów międzylekcyjnych 

- przydział obowiązków i czynności dodatkowych 

poszczególnym nauczycielom. 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. 

Wspomaganie ucznia 

niepełnosprawnego. 

Cały rok  Nauczyciele  

5 Nowelizacja statutu zgodnie ze zmianami w prawie 

oświatowym. 

Działalność szkoły zgodnie z prawem 

oświatowym i środowiskiem rodziców 

IX-XI 2018 Dyrektor,  RR,  

powołany zespół 

6 

 

Dostosowanie wewnątrzszkolnej dokumentacji do 

obowiązujących przepisów oświatowych 

Działalność szkoły zgodnie z prawem 

oświatowym i środowiskiem rodziców 

IX-XI 2018 Dyrektor,  RR,  

powołany zespół  
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Plan realizacji zadania ogólnego w obszarze: organizacja i kierowanie szkołą. 

Zadania ogólne: Informacja i promocja szkoły. 

 

lp Działania (zadania szczegółowe) Oczekiwane efekty (cele szczegółowe) Okres realizacji lub 

data zakończenia 

odpowiedzialni 

1 Informacja o szkole w prasie lokalnej i witrynie internetowej. Reklama i promocja szkoły  

 

 

Cały rok 

 

Dyrektor 

2 Promocja osiągnięć uczniowskich, tablica eksponująca 

osiągnięcia uczniów. 

Reklama szkoły Opiekun SU 

3 Aktywny udział szkoły w życiu kulturalnym miasta, 

województwa 

Promocja szkoły w środowisku Nauczyciele 

4 Zainteresowanie rodziców oraz władz miasta,  życiem i 

działalnością szkoły. 

Aktywny udział rodziców w życiu 

szkoły 

Dyrektor, rodzice 

5 Promocja szkoły poprzez: 

- jubileusz szkoły; 

-udział w konferencjach i warsztatach; 

- Dzień Otwarty,  

-obchody Światowego Dnia Wiedz Autyzmie 

(konferencja/RR); 

- Akcja Dar Serca, 

- Gdyński Magiel Twórczy,- Festiwal Śpiewaj z nami. 

 

Promocja szkoły, zwiększenie naboru 

do placówki 

 

Marzec-maj 

 

Zespół ds.promocji 

6 Redagowanie szkolnej gazetki „Nowinki”, Rozwój zainteresowań uczniów Cały rok Wskazani nauczyciele 

7 Rozpowszechnianie szkolnego folderu oraz ulotki o szkole; Promocja szkoły w środowisku 

8 Aktualizacja strony w BiP Promocja szkoły w środowisku 
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Plan realizacji zadania ogólnego w obszarze: organizacja i kierowanie szkołą. 

Zadania ogólne: Baza szkoły. 

 

lp Działania (zadania szczegółowe) Oczekiwane efekty (cele szczegółowe) Okres realizacji lub 

data zakończenia 

odpowiedzialni 

1 Remonty bieżące, usuwanie awarii. Poprawa bazy lokalowej.  

 

 

 

Cały rok 

Dyrektor 

2 Dbałość o estetykę klas i korytarzy Wzbogacenie wystroju szkoły, 

aktualizacja gablot o patronie 

Nauczyciele, dyrektor 

3 Zakup pomocy dydaktycznych w tym realizacja programu 

rządowego „cyfrowa tablica” 

- zagospodarowanie i wykorzystanie pomocy zakupionych w 

ramach zrealizowanych projektów „małe skrzydła” i „rozwiń 

skrzydła”; 

Wzbogacenie bazy pomocy 

naukowych. 

Uatrakcyjnienie procesu 

edukacyjnego. 

Dyrektor, Rada 

Rodziców 

4 Prace przy obiektach sportowych, konserwacja boiska 

szkolnego i placu zabaw. 

Poprawa warunków zajęć z 

wychowania fizycznego 

Dyrektor, nauczyciele 

wf 

5 Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły. Pielęgnacja klombów, nasadzenie 

drzew i krzewów. 

Nauczyciele biologii 

6 Odświeżanie i konserwacja pomieszczeń szkolnych. Podniesienie estetyki szkoły, 

dostosowanie sal do potrzeb ucznia 

2019r Dyrektor, kierownik 

admin-gosp. 

 7 Wykonanie pergoli na śmietnik Poprawa warunków bhp VI-VIII 2019 Dyrektor, kierownik 

admin-gosp. 

8 Wykonanie izolacji pionowej od strony lasu/PP1 Wyeliminowanie trujących substancji. Vi-VIII 2019 Dyrektor, kierownik 

admin-gosp. 

9 Wymiana posadzek w salach lekcyjnych ok. 30 sal. Konserwacja ścian zewnętrznych 

budynku. 

VI-VIII 2019 Dyrektor, kierownik 

admin-gosp. 
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Plan realizacji zadania ogólnego w obszarze: organizacja i kierowanie szkołą. 

Zadania ogólne: Finansowanie placówki. 

 

lp Działania (zadania szczegółowe) Oczekiwane efekty (cele szczegółowe) Okres realizacji lub 

data zakończenia 

odpowiedzialni 

1 Opracowanie planu budżetu na rok 2017/2018 i jego rytmiczna 

realizacja. 

Zabezpieczenie finansowych potrzeb 

placówki 

 

 

Cały rok 

 

Nauczyciele 

dyrektor  

Rada Rodziców 
2 Inne dochody własne Wpłaty na rzecz Rady Rodziców, 

darowizny 

3 Pozyskiwanie sponsorów. Pozyskiwanie funduszy. 

 


