ROK SZKOLNY 2016/2017
Roczny Plan Pracy Szkoły:
WIZJA :

ŚWIAT LUBI LUDZI KTÓRZY LUBIĄ ŚWIAT
NASZA SZKOŁA DROGOWSKAZEM DLA AKTYWNEGO, KREATYWNEGO
UCZNIA O SZERKICH HORYZONTACH, ŚWIADOMEGO SWEJ ROLI
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

MISJA
SZKOŁA :
► WSPIERA UCZNIA
► WSPÓŁPRACUJE Z RODZICAMI
► WŁĄCZA DO DZIAŁAŃ ŚRODOWISKO
► KIERUJE PROCESEM ZDOBYWANIA WIEDZY
► INSPIRUJE UCZNIÓW
► WYPOSAŻA UCZNIÓW W UMIEJETNOŚĆ SAMODZIELNEGO I USTAWICZNEGO ZDOBYWANIA WIEDZY

I. Zarządzanie i organizacja.
Lp.

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1

Przydział obowiązków służbowych.

Dyrektor

Sierpień/Wrzesień

2

Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli pod kątem
zgodności przyznanych obowiązków i posiadanego
wykształcenia.

Dyrektor

Sierpień/Wrzesień

3

Opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznowychowawczych. Przygotowanie planu dyżurów
nauczycieli.

Dyrektor
M. Mrożek
K.Chuda

Sierpień/Wrzesień

4

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły.

Dyrektor
Nauczyciele kl.IV-VI

sierpień/wrzesień

5

Opracowanie Kalendarza szkoły 2015/16

Nauczyciele kl. I-III

14 września

6

Zmiany w Statucie szkoły, WSO i pso zgodnie z zmianami Zespoły nauczycielskie
w u.o.s.o., rozporządzeniami MEN z dnia 10.06.2015,
25.06.2015

14 września

7

REALIZACJA WNIOSKÓW
Wdrożenie do realizacji wniosków wynikających z
ewaluacji wewnętrznej poprzez włączenie ich w plany
pracy;(opracowane wnioski znajdują się w raportach )

Wrzesień
Cały rok

Wdrożenie do realizacji wniosków z nadzoru
pedagogicznego;
1.Z powodu braku godzin na koła zainteresowań realizacja
tych zajęć i zespołów wyrównawczych odbędzie się
zgodnie z art.42 i dyrektor przydziela nauczycielowi z tego
artykułu 1 godzinę tygodniowo.
2. Szkoła zgłosi swoje działania do wybranego programu
MEN
3. Dyrektor powoła zespół innowacji pedagogicznych i
działań nowatorskich w szkole.

Nauczyciele

UWAGI

4. Zespół statutowy i WSO przeprowadza ewaluację
dokumentów i opracowuje zmiany zgodne z aktualnymi
przepisami prawa.
5. Zobowiązuję nauczycieli do większego wykorzystania
na lekcjach TIK, tablic interaktywnych oraz do pracy z epodrecznikiem
8

Opracowanie planów
-rady pedagogicznej
- samorządu uczniowskiego,
-zajęć dodatkowych
-zajęć korekcyno- kompensacyjnych
- pracy wychowawcy klasy,
- teczek wychowawców,
- pedagoga,
- świetlicy,
- logopedy,
- współpracy z rodzicami,
- biblioteki,
- dostosowanie planów dydaktycznych do pracy szkoły w
tym zaplanowanie działań ukierunkowanych na wzrost
efektów kształcenia

Wychowawcy klas
nauczyciele przedmiotów
Pedagog szkolny
Nauczyciele świetlicy
Logopeda
Nauczyciel biblioteki

24 września

9

Organizacja pracy zespołów
-opracowanie harmonogramu spotkań na rok szkolny
-uwzględnienie w tematyce spotkań wniosków z ewaluacji,
nadzoru, wewnętrznego pomiaru dydaktycznego, analizy
sprawdzianu
zespoły:
pomocy psych. ped. zespołu ds. ewaluacji, zespołów
wychowawczo dydaktycznych/kl.0-III, IV-VI/ do zmian w
Statucie szkoły, do spraw BHP, do zmian wso
- opracowanie raportu ze sprawdzianu analiza wyników ,
wnioski o pracy z uczniami

Dyrektor
zespół klas 0-III
przewodniczący zespołów
Nauczyciele

4 września bhp

Organizacja i zagospodarowanie sal lekcyjnych( w tym

Według przydziału na radzie

10

14 września wso, statut
14 września
cały rok

wg wykazu składu zespołów

9 września

wygospodarowanie miejsc na pozostawianie w szkole
podręczników i przyborów szkolnych)
sali gimnastycznej, świetlicy, biblioteki
Organizacja i zagospodarowanie pomieszczeń : biblioteki,
gabinet pedagoga, logopedy, pomieszczenie świetlicowe

pedagogicznej
sale -wychowawcy klas
sala 0- K. Kuc
sala 2- K.Chuda/T. Kasprzak
sala 3- K. Springer/ L. Prell
sala 4 Z.Lewandowska
sala 5 M.Mrożek /T. Kasprzak
sala 6 IV a D.Chuda
sala 10 góra IV b M.Mrożek
sala 14 R.Chełma
świetlica góra L.Prell, A.
Kamińska
świetlica 2 H.Piotrowska,
J.Gawlak
biblioteka R.Chełma
logopedia K.Springer
A.Kamińska
E.Woźniak
sala gimn. J. Gawlak

cały rok

11

Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez
Dyrektor
dzieci z rejonu naszej szkoły.
wychowawcy
( uaktualnić adresy zamieszkania i zameldowania uczniów Pedagog szkolny
, oraz adres szkoły obwodowej)

Do 4 września
Cały rok

12

Sporządzenie planu nadzoru pedagogicznego i
przedstawienie go radzie pedagogicznej do 15 września
2014

Dyrektor

14.09.2016

13

Realizacja zadań z zakresu Rozporządzenia MEN
w sprawie nadzoru pedagogicznego z 7 października 2009
roku, oraz z dnia 10 maja 2013 r.
rozp. MEN z dnia 6 sierpnia 2015 w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek
Opracowanie harmonogramu działań.

Dyrektor
Zespół ds. Ewaluacji
L. Prell
K. Kuc
E. Górska

Wrzesień

II. Dział pracy dydaktycznej.
Lp.
1

2

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

Stworzenie uczniom możliwości poszerzania wiedzy,
rozwijania umiejętności oraz wspomagania ich w
indywidualnym rozwoju poprzez:
a) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach
sportowych ( na szczeblu szkolnym, gminnym,
wojewódzkim , ogólnopolskim);
b) uczestnictwo w uroczystościach, apelach szkolnych i
pozaszkolnych (wg harmonogramu);
c) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
d) wyjazdy i wycieczki edukacyjne
e) lekcje poza szkołą (muzealne, w terenie itp.)

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

Opracowanie planów pracy zajęć dydaktycznowyrównawczych, zajęć logopedycznych i zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacji

Prowadzący nauczyciele

24 września

Opracowanie planów pracy kół zainteresowań z
uwzględnieniem działań ukierunkowanych na
wszechstronny rozwój dziecka.

Prowadzący koła nauczyciele

24 wrzesień

Wszyscy nauczyciele

wychowawcy

4

Zaplanowanie działań zwiększających aktywność uczniów Wszyscy nauczyciele
w realizacji zadań dydaktycznych( projekty, wystawy prac,
gazetka szkolna, audycje radiowe).

Cały rok

6

Wstępne diagnozowanie uczniów
w oddziale przedszkolnym
a) test „na wejściu” w kl. I

Wrzesień

7

K.Kuc
R. Chełma

Przeprowadzanie wewnętrznego pomiaru dydaktycznego
-opracowanie danych, formułowanie i realizacja wniosków Nauczyciele przedmiotów
do pracy
a) udział uczniów klasy III w ogólnopolskim OBUT
K.Springer, L. Prell

Czerwiec

UWAGI

b) udział uczniów klas IV-V w programie „Lepsza szkoła”

M. Mrożek

Rozpoznanie potrzeb klas objętych badaniem,
przeprowadzenie badania, analiza wyników uczniów,
sporządzenie raportu

Wrzesień 2014
Maj/Czerwiec

8

Zapoznanie rodziców i uczniów z wymaganiami
edukacyjnymi przedmiotów

Wszyscy nauczyciele

wrzesień

Odnotowanie w
dzienniku

9

Zapoznanie uczniów i rodziców ze znowelizowanym:
a) WSO
b) PSO
c) Planami pracy wychowawcy klasy

Wychowawcy

Wrzesień

Odnotowanie w
dzienniku

Nauczyciele przedmiotów

10

Ocenianie rytmiczne, jawne, dostosowane do możliwości Wszyscy nauczyciele
ucznia. Przestrzeganie ustaleń zawartych w PSO. (Podanie
wszystkich ocen do dzienniczków).

Cały rok

11

Przy ocenianiu z wychowania fizycznego, zajęć
technicznych, muzyki, plastyki branie pod uwagę wysiłku
wkładanego przez ucznia. Przy ocenianiu z wychowania
fizycznego należy brać pod uwagę również
systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność
ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i
kultury fizycznej.

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

12

Współpraca z PPP w Kłecku, konsultacje ze specjalistami
PPP:
a) kierowanie uczniów na badania;
b) wykorzystanie opinii i orzeczeń w pracy z uczniami;
c) odroczenia realizacji obowiązku szkolnego

Dyrektor

Cały rok

13

Akcje rozwijające czytelnictwo
 12 książek w 12 miesięcy
 Książka na dzień dobry
 Cała czarta (5,6) czyta maluchom
 „Baśniowe demonstracje” czyli baśniowy pokaz mody
 Uwolnij książkę

Pedagog szkolny
Wszyscy nauczyciele
Dyrektor
T.Kasprzak
R.Chełma
wychowawcy

Cały rok
Grudzień – styczeń
Maj – czerwiec
Maj
Kwiecień

Cały rok

 Udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom”
 Poranki czytelnicze
14

Rozwijanie TIK
 Projekt multimedialny kl. VI „ Dotknij Historii”
 Konkursy fotograficzne
 Organizowanie zajęć z programowania
 Budowanie interaktywnych komiksów językowych

D. Chuda
Opiekun samorządu, T. Kasprzak
M. Mrożek, H Piotrowska
K. Chuda

Maj – czerwiec
Cały rok

III. Dział pracy wychowawczej.
Lp.

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1

Analiza Programu Wychowawczego Szkoły, ewentualne
uzupełnienie.

Wychowawcy
14 wrzesień
opracowanie analizy i ewaluacja
Programu Kasprzak, Kamińska
pedagog
opinia rady 14 wrzesień
wychowawcy
dyrektor, rada rodziców

2

Opracowanie planów pracy wychowawcy klasy z
uwzględnieniem Programu Wychowawczego Szkoły

Wychowawcy klas

24 wrzesień

3

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego:
a) Typowanie uczniów do SU;
b) Przeprowadzenie wyborów;
c) Opracowanie planu pracy SU;
d) Organizowanie imprez szkolnych i klasowych;
e) inicjowanie i realizowanie przez uczniów działań na
rzecz rozwoju szkoły,

Wychowawcy klas
Opiekun SU

wrzesień

4

Kształtowanie tożsamości europejskiej, patriotycznej i
regionalnej:
a) wdrażanie szacunku do symboli narodowych i
szkolnych (hymn) poprzez uczestnictwo w
uroczystościach państwowych;
b) poznawanie historii swojego regionu (rajdy)

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

5

Praca nad profilaktyką w szkole zgodnie z programem
profilaktyki: uaktualnienie Szkolnego Programu
Profilaktyki;
a) współpraca wychowawców z pedagogiem szkolnym;
b) spotkania z rodzicami; pedagogizacja rodziców
c) apele szkolne według potrzeb.

nauczyciele
pedagog szkolny
wychowawcy
dyrektor,
rada rodziców

Omówienie rada 14
wrzesień
Cały rok

UWAGI
Opinia rady
pedagogicznej
uchwała rady
rodziców

zgodnie z
harmonogramem, w
miarę potrzeb

Opinia rady
pedagogicznej
uchwała rady
rodziców

6

Pomoc dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w
udziale w wyjazdach i wycieczkach/pozyskiwanie
sponsorów/

Wychowawcy
rada rodziców

Cały rok

7

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy:
a) dbanie o wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy
poprzez odpowiednie wyposażenie szkoły i organizację
zajęć;
b) opieka nad dziećmi podczas zajęć i przerwzorganizowanie dyżurów nauczycieli;
c) zorganizowanie zajęć w ramach edukacji
komunikacyjnej;
d) przygotowanie i organizacja egzaminu na kartę
rowerową dla uczniów klasy IV,
e) spotkania uczniów z policjantem;
f) organizacja i opieka nad dziećmi dowożonymi do
szkoły.
g)pogadanki na temat higieny, zdrowego sposobu
odżywiania,

Dyrektor
Wszyscy nauczyciele

Cały rok

8

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku w
przypadku zagrożenia:
a) zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w
warunkach zagrożenia:
b) przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji

J. Gawlak
K.Chuda

Październik

9

Działalność ekologiczna:
a) Sprzątanie Świata;
b) Dzień Ziemi;
c) Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych

Z. Lewandowska
Wychowawcy
Wszyscy nauczyciele

Wrzesień
Kwiecień
Cały rok

Wychowawcy

Cały rok

10

Turystyka, krajoznawstwo i rekreacja
a) wycieczki turystyczno – krajoznawcze wg
harmonogramu

nauczyciel zajęć technicznych

E.Woźniak

Określić termin
ćwiczeń

b) biwaki, spacery wg harmonogramu;
c) rajdy rowerowe i piesze
Szczegóły w planach wychowawczych klas.
11

Realizacja polityki prorodzinnej w szkole:
a) edukacja rodziców na temat wychowania dzieci,
kłopotów wychowawczych, zagrożeń społecznych
(spotkania rodziców z wychowawcami, specjalistami PPP,
pedagogiem szkolnym, dyrekcją);
b) kontakty indywidualne z rodzicami uczniów;
c) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców (gazetka
szkolna, strona WWW szkoły, gazetka ścienna, „Kącik dla
rodziców'')
d) realizacja zajęć „Wychowywanie do życia w rodzinie”;
e) współpraca z Policją, GOPS, PPP, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami,
przedszkolem.

Dyrektor
Pedagog szkolny
Wychowawcy

Cały rok

Pedagog szkolny

Nauczyciel przedmiotu
Wszyscy nauczyciele
Pedagog szkolny

wykaz
indywidualnych
dyżurów
nauczycieli
Cały rok

12

Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności poprzez: Wszyscy nauczyciele
a) dbanie o estetyczny wygląd szkoły;
b) udział uczniów w organizowaniu uroczystości
Wychowawcy
szkolnych i środowiskowych;
c) działania integracyjne (gry zespołowe, zabawy
towarzyskie), dyskoteki, organizowane akcje.

Cały rok

13

Apele szkolne : omawianie na bieżąco spraw
wychowawczych w szkole, podsumowanie
podejmowanych działań , pochwały uczniów.

W miarę potrzeb

14

Cykliczne prowadzenie audycji radiowych pod kierunkiem Opiekun SU
samorządu uczniowskiego .

Raz w miesiącu

15

Wychowanie do wartości poprzez:
 Poznanie charyzmatycznych osobowości, które
mogłyby stać się autorytetami moralnymi
 Współpraca z klubem ”Po szkole” – społeczna akcja
rewitalizacji cmentarzy wierzyckich

Cały rok

Dyrektor
opiekun SU
nauczyciele

D. Chuda
Wychowawcy
T Kasprzak

Spotkanie z
pedagogiem
rodziców klasy IV






Lednicka Wiosna Poetycka
SKAPON (kl.4), Efka (kl.5), kreatywna (5i6)
Mądre bajki z całego świata
Edukacja globalna dla najmłodszych

Nauczyciele I- III

Cały rok

IV. Dział pracy opiekuńczej.
Lp.

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1

Ustalenie listy dzieci korzystających z bezpłatnego
dożywiania: zorganizowanie możliwości korzystania z
obiadów w szkole.

Dyrektor
Pedagog szkolny
H.Piotrowska

Wrzesień

2

Wyposażenie uczniów klas I, II, III, IV,V w bezpłatne
podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe

Dyrektor
wychowawcy

sierpień/wrzesień

3

Zorganizowanie opieki wychowawczej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji:
a) dążenie do 100% ubezpieczenia dzieci od następstw
nieszczęśliwych wypadków (zwolnienie dzieci
najuboższych)

Dyrektor
pedagog
wychowawcy
D.Chuda

Wrzesień

4

Zorganizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w
świetlicy szkolnej (opracowanie planu pracy)

Dyrektor
Nauczyciele świetlicy
H.Piotrowska, D.Chuda(plan)
Nauczyciele wspomagający
zajęcia świetlicowe

Wrzesień
cały rok

6

Organizacja opieki pedagogicznej

Dyrektor
Kamińska

Cały rok

UWAGI
Uwzględnić dzieci z
drugiej zmiany

Cały rok

Wyprowadzenie
dziennika
H. Piotrowska

V. Dział promocji szkoły.
Lp.

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1

Prezentowanie oferty edukacyjnej szkoły:
a) aktualizacja strony WWW szkoły
b) zamieszczanie informacji na stronie – Informacje
lokalne

M. Mrożek
H. Piotrowska
Nauczyciele

Cały rok

2

Zorganizowanie przez rodziców kiermaszu wypieków w
celu pozyskania środków dla klas

Nauczyciele
Rodzice

Cały rok

3

Zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci
rozpoczynającymi naukę w naszej szkole

Dyrektor
R.Chełma

Marzec
czerwiec

4

Zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej i na
internetowej stronie szkolnej oraz w szkolnej gazecie.

Dyrektor
Nauczyciele

Cały rok

5

Prezentacja prac uczniów na korytarzach szkolnych i w
klasach

Nauczyciel plastyki
Wychowawcy

Cały rok

6

Organizowanie: Dni szkolnych o charakterze
wychowawczym

SU
Wychowawcy
Pedagog

Cały rok

7

Udział uczniów w konkursach gminnych, rejonowych,
wojewódzkich, ogólnopolskich.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

8

Współpraca ze szkołami Gminy Łubowo

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

9

Współpraca z sołectwami obwodu szkoły

Dyrektor
nauczyciele

W miarę potrzeb

10

Przygotowanie Gminnej Uroczystości Patriotycznej z
okazji 11 listopada

Dyrektor
nauczyciele

listopad

UWAGI

Roczny Plan Pracy Szkoły został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/2016 z dnia 16 września
2016

