
L.p. Plan Zrealizowane zadania Odpowiedzialność Termin 

1.  Wspieranie rozwoju dziecka 

młodszego m.in. w zakresie 

obniżenia wieku szkolnego 

do sześciu lat 

Realizacja projektu EFS „Pilchowickie 

przedszkola dla każdego dziecka” (przyg. 

Gmina Pilchowice). 

 

Dyrekcja, nauczycielki 

przedszkola 

wrzesień – grudzień 2013 

2.   Remont i modernizacja sali 109 pod kątem 

klasy 6-latków; zakup  wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych do sal 101, 110, 114, 115 

(klasy 1–3). 

Dyrekcja grudzień 2013 – sierpień 

2014 

3.   Dopracowanie sposobu organizacji opieki 

świetlicowej w związku ze zwiększoną liczbą 

dzieci w grupach świetlicowych oraz prac 

budowlano-remontowych w szkole 2013-

2015: organizacja opieki świetlicowej w sali 

głównej 105 oraz w salach 101, 109,110; 

remont pomieszczenia tzw. starej świetlicy. 

Dyrekcja, nauczycielki 

świetlicy 

wrzesień 2013 – marzec 

2014 

4.   Doprowadzenie do odnowienia w ramach 

reklamacji (2012–2014)  nawierzchni placu 

zabaw „Radosna Szkoła”. 

Dyrekcja zakończenie prac: 

kwiecień 2014 

5.  Wzmacnianie 

bezpieczeństwa  

i kształtowanie postaw 

sprzyjających dbaniu o 

zdrowy tryb życia w zespole 

szkolno-przedszkolnym 

(m.in. współpraca z 

podmiotami zewnętrznymi) 

Udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła w 

ruchu” – podejmowanie działań na rzecz 

aktywności fizycznej realizowanych w szkole 

i/lub poza szkołą (org. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji). 

Szkoła uzyskała tytuł „Szkoły  

w ruchu”. 

Dyrekcja, odpowiedzialne 

nauczycielki 

wrzesień 2013 – maj 2014 

6.   Udział w ogólnopolskim projekcie „Twoje 

dane – twoja sprawa. GIODO dzieciom” (org. 

Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych). Celem programu było 

poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły  

Dyrekcja, odpowiedzialne 

nauczycielki 

wrzesień 2013 – maj 2014 



o treści związane z ochroną danych 

osobowych i prawem każdego człowieka do 

prywatności. 

7.   Akcja „Szukaj ciszy” – próba 

przeorganizowania przerw międzylekcyjnych 

w celu wyciszenia dzieci. 

Zespół nauczycieli od września 2013 

8.   Psiakademia – nauka bezpiecznych zachowań  

w kontaktach z psami pod kierunkiem 

trenerki 

Zespół nauczycieli II półrocze 

9.   Szkolny program edukacji zdrowotnej „Bieg 

po zdrowie” 

Zespół nauczycieli wg harmonogramu 

10.  Praca nad opracowaniem 

koncepcji zespołu szkolno-

przedszkolnego na następne 

lata 

 

Skupienie się na pracy zadaniowej 

nauczycieli,  

w tym m.in.: ewaluacja wewnętrzna metod 

pracy motywujących  

i angażujących uczniów modyfikacja 

programu wychowawczego  

i profilaktyki – program adaptacyjny „U 

progu IV klasy” 

Zespoły zadaniowe wg 

harmonogramu 

opracowanego przez 

dyrekcję 

październik 2013 – 

sierpień 2014 

11.   Nastawienie na pracę metodą projektów z 

uczniami:  

projekty filmowe realizowane w ramach zajęć 

w szkole podstawowej  

i gimnazjum (np. zajęcia  

z zakresu Filmoteki Szkolnej w gimnazjum);  

II Dzień Projektów Gimnazjalnych (czerwiec 

2014 r.). 

Nauczyciele-opiekunowie 

projektów 

październik 2013 –

czerwiec 2014 

12.   Nastawienie na kształcenie językowe:  

język mniejszości narodowej (język 

niemiecki) – klasy 1 i 4 od roku szkolnego 

2013/2014; 

kolejna edycja Dnia Języków Obcych. 

Dyrekcja, nauczycielki 

języków obcych 

wrzesień 2013 – czerwiec 

2014 

 



13.   Nastawienie na kształtowanie postaw 

obywatelskich, m.in. organizacja I na terenie 

Gminy Pilchowice maratonu Pisania Listów 

Amnesty International. 

Dyrekcja, psycholog szkolny listopad – grudzień 2013 

14.   Nastawienie na projekty pozagminne: 

Stowarzyszenie KISS (projekt zakończony), 

Starostwo Powiatowe (projekt w trakcie 

realizacji), start w Akademii Orange (bez 

kwalifikacji). 

Dyrekcja wrzesień 2013 – czerwiec 

2014  

15.   Udział w konsultacjach dotyczących strategii 

Gminy Pilchowice i wieloletniego programu 

inwestycyjno-rozwojowego ZS-P  

w Żernicy, przygotowywanego przez UG w 

Pilchowicach. 

Dyrekcja październik 2013 – marzec 

2014 

16.  *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:  

3 pomieszczenia biblioteki, 

1 korytarz. 

Dyrekcja wrzesień 2012 – sierpień 

2013 

17.   Malowanie częściowe pomieszczeń :1 

świetlica,  

pomieszczenia szkolne po wymianie instalacji 

co,  

gabinet pielęgniarki. 

Dyrekcja wrzesień 2013 – sierpień 

2014 

18.   Naprawa zniszczonej skarpy betonowej. Dyrekcja październik 2013 

19.   Wymiana podłogi w sali 109.  Dyrekcja lipiec 2014 



 

20.   Wymiana i montaż nowego oświetlenia w 

salach. 

Dyrekcja na bieżąco 

21.   Remont instalacji elektrycznej w kotłowni, 

remont fragmentów sieci wodnej, remont 

pomieszczenia dla palaczy – w związku z 

inwestycją gminną „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Pilchowice”. 

Dyrekcja marzec 2014 

22.   Wymiana fragmentu sieci kanalizacyjnej. Dyrekcja lipiec 2014 

23.   Termomodernizacja budynku w ramach 

inwestycji gminnej „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Pilchowice”. 

Gmina Pilchowice lipiec 2014 – planowane 

zakończenie prac maj 2015 

24.  Podnoszenie jakości pracy  

z dziećmi  

i młodzieżą 

Ewaluacja sposobu prowadzenia analizy 

wyników egzaminów zewnętrznych. 

Dyrekcja wrzesień-październik 2013 

25.   Ewaluacja wewnętrzna metod pracy 

motywujących  i angażujących uczniów – 

cykl lekcji otwartych 

Dyrekcja, zespoły zadaniowe październik 2013 – 

czerwiec 2014  

26.   Wyjazdy uczniów na wykłady, spotkania, 

spektakle itp. 

Nauczyciele cały rok szkolny – zgodnie 

z harmonogramem 

27.   Organizacja próbnych egzaminów 

zewnętrznych  

i ich analiza. 

Dyrekcja, nauczyciele listopad 2013 – kwiecień 

2014 

28.   Udział w projekcie Kopalni Guido oraz 

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG  

w Katowicach – „Górnictwo na fali”, 

adresowany dla uczniów klas III gimnazjów  

i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Dyrekcja, nauczyciele 

przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych 

marzec – maj 2014 

 

 

 

 

 



Projekt jest finansowany ze środków Ministra 

Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego  

w ramach programu „Ścieżki Kopernika". W 

ramach projektu realizowany będzie cykl 

jednorazowych, jednodniowych warsztatów 

badawczych poświęconych zjawisku fali 

fizycznej  

w różnych jej wariantach. Gimnazjum w 

Żernicy zakwalifikowało się do udziału w 

zajęciach – 25.11.2014 r. 

 

 

 

listopad 2014 

29.   Udział w projekcie Gminnej Biblioteki – 

aplikacja  o doposażenie biblioteki szkolnej. 

 od czerwca 2014 

30.   Udział w projekcie „Wiejskie szkoły – 

europejski poziom nauczania” – zajęcia 

dodatkowe uczniów klas IV-VI SP. 

Gmina Pilchowice od kwietnia 2014  

31.  *Dbanie  

o doskonalenie nauczycieli 

przez udział  

w projektach zewnętrznych 

–  

w celu podniesienia jakości 

pracy 

 z dziećmi i młodzieżą 

Udział w projekcie „Kompetentny  

e-Nauczyciel” realizowanym przez 

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły 

KISS z siedzibą w Katowicach. Celem 

projektu było doskonalenie przygotowania 

nauczycieli do stosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnej w pracy 

edukacyjnej i wychowawczej w szkole. 

W ramach projektu 11 nauczycieli szkoły 

brało udział w szkoleniach metodą blended-

learningu i uzyskało po egzaminach 

certyfikaty ECDL e-Nauczyciel wydawane 

przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. 

Dyrekcja, zgłoszeni 

nauczyciele 

sierpień 2013 – lipiec 2014 

32.   Udział w projekcie „Modernizacja systemu 

doskonalenia nauczycieli  

Dyrekcja, zgłoszeni 

nauczyciele 

wrzesień 2014 – czerwiec 

2015 

http://kiss.pl/
http://kiss.pl/


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. 

 

33.   Udział w projekcie „Doskonali nauczyciele  

w Gminie Pilchowice”. Celem projektu jest 

doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w 

Gminie Pilchowice poprzez nabycie przez 

nich dodatkowych umiejętności  

i kompetencji. W ramach projektu dla 

nauczycieli Gminy Pilchowice 

przeprowadzono m.in. kursy doskonalące 

umiejętności językowych, kurs 

kwalifikacyjny w zakresie terapii 

pedagogicznej.  

Gmina Pilchowice 2014-2015 

34.  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) 

Nauczyciele, koordynatorka październik 2013 – 

czerwiec 2014 

35.   Przygotowanie projektu „2014! Młodzi dla 

wolności” w kategorii prac indywidulanych 

uczniów (plakaty i eseje) i nauczycieli 

(scenariusze) – stworzenie zakładki na stronie 

www szkoły. *Rezultat: zwycięstwo na 

Śląsku  

w kategorii: projekt indywidulany (scenariusz 

Dyrekcja, nauczycielka 

historii 

październik 2012 – 

kwiecień 2014 



lekcji). 

36.  Wspieranie zainteresowań 

sportowych uczniów 

Realizacja projektu „Szkoła w ruchu” (opis 

– jw.) 

Dyrekcja, odpowiedzialne 

nauczycielki 

wrzesień 2013– maj 2014 

37.   Udostępnienie sali gimnastycznej na zajęcia 

sportowe (m.in. tenisa stosowego, piłki 

nożnej) 

Dyrekcja, trenerzy LKS-u wrzesień 2012 – czerwiec 

2013 

38.   Udział w projekcie „Animator Sportu Dzieci  

i Młodzieży” (przyg. Gmina Pilchowice) 

Dyrekcja, animatorka, 

nauczycielki wychowania 

fizycznego 

wrzesień-listopad 2013 

39.  Promowania zespołu 

szkolno-przedszkolnego oraz 

dbanie  

o jego wizerunek 

Prowadzenie 2 stron internetowych: 

przedszkola  

i szkoły. 

Stworzenie konta na YOUTUBE  

z przeznaczeniem na prezentację projektów 

szkolnych. 

Utworzenie strony BIP. 

Dyrekcja, koordynatorka – 

współpraca z rodzicami 

wrzesień 2013 – sierpień 

2014 

40.   Umieszczanie informacji w prasie – „Nowiny 

Gliwickie”, „Moja Gmina”. 

Dyrekcja, nauczyciele październik 2013 – 

czerwiec 2014 

41.   Współorganizacja festynu szkolnego z Radą 

Rodziców (Dom Kultury w Żernicy) – cel: 

integracja środowiska szkolnego, pozyskanie 

funduszy na przedsięwzięcia szkolne. 

Dyrekcja, nauczyciele – 

współpraca z rodzicami 

maj-czerwiec 2013 

42.   Udział w gminnych uroczystościach (np. 

Gminne Dożynki w Żernicy, Święto 

Niepodległości w Wilczy, poświęcenie 

sztandaru Gminy Pilchowice). 

Dyrekcja, nauczyciele wrzesień 2013 – sierpień 

2014 

43.   Udział uczniów  

w działaniach o charakterze pomocowym na 

terenie gminy i powiatu. 

Koordynatorzy wolontariatu, 

nauczyciele  

wrzesień 2013 – czerwiec 

2014 

44.   Przeprowadzenie na terenie szkoły agitacji do 

zajęć młodzieżówki OSP w Żernicy. 

Dyrekcja, absolwentki 

gimnazjum 

luty 2014 



45.   Instalacja sieci WiFi  Dyrekcja, Rada Rodziców 

(festyn szkolny 2013) 

lipiec 2014 

46.  Dbałość o dobrą atmosferę  

w pracy 

Uczestnictwo wspólne nauczycieli w dwóch 

projektach związanych  

z doskonaleniem – zaangażowanie wszystkich 

nauczycieli. 

Stawianie na współpracę  

z rodzicami jako ważny element 

funkcjonowania szkoły w środowisku – 

regularne spotkania dyrekcji z Radą 

Rodziców (w tym współpraca przy 

organizacji festynu szkolnego). 

Dyrekcja wrzesień 2013 – czerwiec 

2014 

47.   Realizacja inicjatyw uczniowskich, np.: 

projekt uczniów klasy VI pt. „NAUKA = 

ZABAWA?, 

kilka akcji zbiórki rzeczy na rzecz schroniska 

dla zwierząt, 

zakup lamp dyskotekowych. 

Dyrekcja, Samorząd 

Uczniowski 

 

Dyrekcja, Rada Rodziców 

wrzesień 2013 – czerwiec 

2014 

48.  Racjonalne zarządzanie  

i gospodarowania 

budżetem placówki 

Realizacja zadań zgodnie  

z przyznanym budżetem, pozyskanie 

zwiększenia planu w związku  

z koniecznością wykonania niezbędnych 

remontów  

i doposażenia szkoły (np. remont części 

kanalizacji, remonty doraźne przy okazji 

termomodernizacji szkoły). 

Dyrekcja, główna księgowa  wrzesień 2013 – sierpień 

2014 

49.   Pozyskiwanie przez dyrektora sponsorów lub 

przychylności firm działających na terenie 

gminy i powiatu. 

Dyrekcja październik 2013 – 

sierpień 2014 

50.   Pozyskanie przez Radę Rodziców sponsorów 

(m.in. osoby prywatne – wsparcie festynu). 

Dyrekcja – współpraca  

z rodzicami 

maj-czerwiec 2014 

51.   Pozyskanie środków ze sprzedaży złomu i Dyrekcja – współpraca  wrzesień 2013 – czerwiec 



pozyskanie przy współpracy z Radą 

Rodziców środków ze sprzedaży makulatury. 

z rodzicami 2014 

52.   Wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych 

(np. zajęcia sportowe, taneczne, językowe). 

Dyrekcja październik 2013 – 

czerwiec 2014 

53.   Renegocjacje umów szkoły  

z innymi podmiotami w celu pozyskania 

oszczędności. 

Dyrekcja październik 2013 – 

czerwiec 2014 

54.   Dbanie o wyposażenie sal: 

zakup mebli do sal 101, 110, 114, 115, 301, 

zakup stolików jednoosobowych do sali 

201(cel: wykorzystanie podczas egzaminów 

na sali gimnastycznej), 

zakup podwójnej lady do sekretariatu 

(ochrona danych osobowych). 

  

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. 

Dyrekcja wrzesień 2013 – sierpień 

2014 

56.   Stałe informowanie UG Pilchowice o 

koniecznych do podjęcia pracach w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym  

w Żernicy (m.in. kanalizacja, bieżący 

monitoring prac remontowo-budowlanych). 

Dyrekcja wrzesień 2013 – sierpień 

2014 

Przygotowały: 

Beata Nawrath 

Aleksandra Kobielska 

 


