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Plan pracy 
Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej Kurowie

na rok szkolny 2017 / 2018 









Kurów, wrzesień 2017





I. Priorytety w pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Wdrażanie nowej podstawy kształcenia ogólnego

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 







Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem…
                                                                                                                                                                W.Gomulicki
Książka moim przyjacielem
Podnosimy efekty kształcenia poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
Wspieramy dzieci 6-letnie w ich pracy szkolnej
 Nie akceptujemy żadnej formy przemocy w szkole.
 Współpracujemy z rodzicami w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia. 
Podejmujemy działania wspierające  uczniów z trudnościami edukacyjnymi

	Realizujemy wnioski podjęte w latach ubiegłych, a dotyczące działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych

Działania wynikające z wniosków nadzoru pedagogicznego z roku ubiegłego
	Należy obowiązkowo prowadzić dokumentację szkolna zgodnie z „Procedurą prowadzenia dokumentacji szkolnej” w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej Kurowie- Zarządzenie dyrektora szkoły nr 14/2012z dnia 19 listopada 2012

Należy pracować z uczniami, wykorzystując analizę sprawdzianu z minionego roku.
Stosować w procesie kształcenia uczniów zapisy znajdujące się w opiniach i orzeczeniach wydanych przez PPP 
Każdy wychowawca ma obowiązek gromadzić dokumentację udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej w segregatorze wychowawcy klasy.
Realizować wnioski wypływające z raportów po przeprowadzonych diagnozach, testach sprawdzających, egzaminach próbnych i zewnętrznych.

	Terminowo realizować zadania, za które odpowiadają poszczególni nauczyciele, konsekwentne przestrzegać zapisów WZO w zakresie oceniania zachowania – przeanalizować możliwość wprowadzenia punktowej oceny z zachowania

Częściej powtarzać i utrwalać zrealizowany materiał, kontrolować stopień opanowania wiedzy i umiejętności w formie sprawdzianów, testów, przeprowadzać testy w formie zbliżonej do egzaminów zewnętrznych.
Zdecydowanie różnicować pracę z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce. Podczas każdej lekcji oceniać wysiłek uczniów, udzielać informacji zwrotnej o aktualnym stanie wiadomości i postępach.
Zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć szkolnych, przerw lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, rzetelnie i aktywnie pełnić dyżury na przerwach międzylekcyjnych, rozpoczynać i kończyć je punktualnie.
Nadal zachęcać uczniów do udziału w konkursach.
Zachęcać nauczycieli do dzielenia się swoją wiedzą zdobytą w licznych szkoleniach pozaszkolnych.
W dalszym ciągu ulepszać bazę dydaktyczną szkoły, w miarę możliwości zakupić brakujące pomoce dydaktyczne. 
Zaplanować działania mające na celu podniesienie poziomu czytania i czytelnictwa w szkole
Wszyscy nauczyciele muszą przestrzegać terminów sporządzania planów, sprawozdań, analiz i wyników badań osiągnięć uczniów oraz wdrażania zaleceń



II. Organizacja pracy
1.Liczba oddziałów i przydział wychowawstw
L.p.
Klasa

Wychowawca
1.
0T

mgr Patrycja Szczepaniak
2.
0K
mgr Mirosława Graczyk
3.
I
mgr  Aleksandra Rychlik
4.
II

mgr  Ewa Kasprowska
5.
III

mgr  Danuta Frączyk
6.
IV

mgr Anna Mielczarek
7.
V

mgr Ewa Panek
8.
VI
mgr Elżbieta Madeła
9.
VII
mgr Marek Mikulski



2. Kalendarz roku szkolnego

 1
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
4 września 2017 r. 
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 
2 
Zimowa przerwa świąteczna 
23 - 31 grudnia 2017 r. 
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 
3 
Ferie zimowe 
29 stycznia - 11 lutego 2018 r. 
 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) 
4 
Wiosenna przerwa świąteczna 
29 marca – 03 kwietnia  2018 r. 
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 
 
 

 

5 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 22 czerwca 2018 r. 
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
6
Ferie letnie
23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r. 
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5.1, ustalono w roku szkolnym 2017/2018 następujące dni dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 30.04, 02.05, 04.05, 06.06 2018r


Zgodnie z § 6a.1 wyżej wymienionego rozporządzenia w szkole w tych dniach zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.


Odpowiedzialność za dokumentację świetlicy (dziennik, oświadczenia rodziców, zwolnienia dzieci, pozwolenia na odjazd) – B.Śmiałek

5. Przydział klas i gazetek  do opieki

Klasa
Opiekun
Klasa 0 – gazetka oddziału 0 „Mała galeria”
M. Graczyk
Klasa I – prace plastyczne uczniów klas I-III
	Rychlik

Klasa II – gazetka SKO
D. Frączyk
Klasa III – gazetki na świetlicy szkolnej i gazetka PCK
B. Śmiałek
Pracownia informatyczna, przyrodnicza, biblioteka szkolna, gazetka obok pokoju nauczycielskiego 
E.Madeła
Pracownia polonistyczna, gazetka samorządu uczniowskiego
M. Mikulski , E. Panek
Strona internetowa szkoły
M.Mikulski
Pracownia matematyczna
L. Piwnicka

6. Harmonogram prac w roku szkolnym 2017/2018

Lp.
Zadanie
Sposób realizacji
Wykonawcy
Osoby
wspierające
Termin
realizacji
KSZTAŁCENIE
2.
Wspieranie uzdolnień.
- realizacja Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów
-modyfikowanie systemów motywujących uczniów do nauki
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 
     
- organizacja szkolnych konkursów wiedzy dla klas I-III i klas IV – VI

- organizacja imprez szkolnych wg kalendarza

- kontynuacja konkursu „Plusik i Minusik”

 - przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, turniejach i zawodach



- nagradzanie uczniów za osiągnięcia.




nauczyciele przedmiotów


Rada Rodziców


cały rok
3.







Wspomaganie  uczniów specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz mających trudności w nauce

- kierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych specjalistów 
                                              
- dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniów 



- organizacja zajęć wyrównawczych 
- organizacja spotkań dla rodziców z przedstawicielem PPP, „Tratwa”


wychowawcy
dyrektor




PPP

PPP


wg potrzeb
na bieżąco


cały rok
WYCHOWANIE I OPIEKA
4.
Poprawa frekwencji
uczniów na zajęciach
szkolnych.

- monitorowanie frekwencji uczniów,    

-podejmowanie działań statutowych wobec uczniów opuszczających zajęcia szkolne.


wychowawcy

dyrektor



cały rok
5.
Zmniejszenie przejawów agresji i przemocy w szkole. 
Wdrażanie do bezpiecznych zachowań w szkole  poza nią.


- realizacja programów: wychowawczego i profilaktyki                         

- podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa
 
- uświadamianie szkodliwości zażywania używek

nauczyciele
klas I-VI

E. Kasprowska
E.Madeła
E.Panek


koordynator ds. bezpieczeństwa
dyrektor

cały rok


- udział drugoklasistów w Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa



- udział przedszkolaków (oddział ,,0”) w turnieju ,, Zielone światło dla przedszkolaka”, „Na sportowo, bo to zdrowo”

- przestrzegać zasady BHP na wszystkich zajęciach  ze szczególnym naciskiem na zajęcia świetlicowe i W-F

E. Kasprowska


M. Graczyk

wszyscy nauczyciele


6.
Zwiększenie motywacji
uczniów do pracy.
- stosowanie atrakcyjnych metod nauczania    
                                                        
 -wręczanie listów pochwalnych rodzicom 

- nagród książkowych najlepszym uczniom klas 4-6

- zwiększenie motywacyjnej roli oceny

- stosowanie pochwał

- publikacja sukcesów na stronie internetowej
wszyscy nauczyciele

dyrektor






M. Mikulski

Rada Rodziców
cały rok

czerwiec
7.
Kultywowanie
tradycji szkoły.

Obchody tradycyjnych uroczystości szkolnych   
                               
 - Pasowanie na ucznia kl. I                         
 - Pasowanie na czytelnika 
 - Dzień Babci i Dzień Dziadka
 - Dzień Pluszowego Misia
 
 - Dzień Otwarty Szkoły
 - Dzień Zdrowia
  
 - Dzień Książki
 - Dzień Matki i Dzień Dziecka
- Dzień Edukacji Narodowej
- Festyn szkolny 
                                                                               

nauczyciele 


	Rychlik


E. Madeła

M. Graczyk, 
D.Frączyk


E. Madeła

E.Panek

nauczyciele

Rada Rodziców

wg
harmonogramu

8.
Wychowanie
patriotyczne.

- ognisko patriotyzmu z okazji Święta Niepodległości i 3Maja
                          
- udział w uroczystościach lokalnych                   

- przeprowadzanie lekcji poświęconych wychowaniu patriotycznemu                                   



-opieka nad miejscami pamięci narodowej

D.Frączyk
E.Panek


Wychowawcy klas



Wychowawca klasy 6


Dyrektor

Rada Rodziców

Listopad

Maj


Listopad


Kwiecień
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
9.
Budowanie przyjaznego klimatu
szkolnego.

- wybory do Rady Rodziców                        

- opiniowanie i  zatwierdzanie przez Radę Rodziców dokumentów szkoły zgodnie  ze Statutem szkoły                                                              

- dostosowanie tematyki zebrań klasowych do potrzeb i oczekiwań rodziców                                                                  

- aktywizowanie rodziców do  organizacji i udziału w imprezach szkolnych

Rada Rodziców 

Rada Rodziców


wychowawcy klas


wychowawcy klas

dyrektor

wrzesień




cały rok



cały rok
10.
Powszechna znajomość Statutu Szkoły, Programu Wychowawcze go oraz
Programu
Profilaktycznego szkoły.

- zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły                                       

- badanie oczekiwań rodziców odnośnie pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły
-realizacja wspólnych projektów

wychowawcy klas


wychowawcy klas

rodzice





dyrektor




dyrektor
wrzesień

Cały rok
11.
Pedagogizacja
rodziców.
- organizowanie prelekcji na temat zagrożeń, (zagrożenia w cyberprzestrzeni)
                                                                           
 - umożliwianie rodzicom kontaktów z instytucjami wspomagającymi rodzinę i dziecko.

PPP


E. Madeła
B.Śmiałek

wychowawcy klas


wg potrzeb

cały rok

ORGANIZACJA

14.
Poprawa obiegu
informacji w
szkole.

- aktualizacja informacji na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim

- przekazywanie informacji  drogą e-mailową: informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach rady, zarządzenia dyrektora
dyrektor

cały rok
15.
Podniesienie efektywności pracy zespołów nauczycieli
działających w szkole.

- opracowanie/ modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego,  planów pracy dydaktycznej i wychowawczej                                                


- zapoznawanie Rady Pedagogicznej  ze zmianami w prawie oświatowym   
                                               
- udział w szkoleniach i kursach                         

Przewodniczący
zespołów  przedmiotowych
nauczyciele

nauczyciele  



dyrektor,                                    

dyrektor


wrzesień


wrzesień

cały rok
PROMOCJA SZKOŁY I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
16.
Promocja szkoły
- reprezentowanie szkoły w turniejach i konkursach
                                                            
 -organizacja konkursów przedmiotowych i zawodów
sportowych 

-organizacja „Drzwi Otwartych” dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli                          

-współpraca z lokalnymi mediami

- aktualizowanie strony www i profilu na Facebooku 
nauczyciele

nauczyciele

	Rychlik



M.Mikulski

M.Mikulski



dyrektor
 
cały rok



II półrocze


cały rok


17.
Rozwijanie
współpracy ze
środowiskiem lokalnym

- aktywny udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie gminy,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy ze szkołą

nauczyciele

dyrektor

cały rok

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE  I HIGIENA PRACY

18.
Przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.

- dokonanie niezbędnych przeglądów szkoły pod względem bhp,                                      

 -szkolenie nauczycieli i pracowników z zakresu bhp i pierwszej pomocy przedmedycznej                                                   

 -dokonanie niezbędnych przeglądów sprzętu p. poż., elektryczny, budowlany

dyrektor




Firma
zewnętrzna

dyrektor

wrzesień,
luty

wg potrzeb

wrzesień
19.
Poprawa
bezpieczeństwa uczniów
- zakup koniecznych środków medycznych niezbędnych w apteczkach szkolnych                                    

-przeprowadzenie próbnej ewakuacji,

- stosowanie na zajęciach zasad BHP ze szczególnym zwróceniem uwagi na zajęcia świetlicowe i W-F
B. Śmiałek


E. Panek

nauczyciele
dyrektor
wrzesień


maj
cały rok
20.
Wdrażanie do zdrowego trybu życia oraz zachowań prozdrowotnych
 
-Udział w programach „ Szklanka mleka” „Owoce w szkole”

- Prowadzenie zajęć o tematyce propagującej zdrowy tryb życia

- Udział w konkursach  o tematyce zdrowotnej

- Spotkania z pielęgniarką i lekarzem

- Gazetki  szkolne

- Prelekcje dla rodziców
E.Kasprowska
A.Rychlik

wychowawcy klas

B. Śmialek
E. Madeła




pielęgniarka





lenauczycie


cały rok

Zadania dodatkowe

Lp.
Nazwisko i imię
Zadania





III Działalność dydaktyczna

Szkolne programy nauczania
Szkolny zestaw podręczników
W dokumentacji dyrektora

IV. Działania wychowawczo – opiekuńcze i profilaktyka

    1. Program wychowawczy 
    2. Program profilaktyki


Kalendarz imprez szkolnych


Zadania do realizacji

Osoby odpowiedzialne
Osoby wspomagające
Uwagi
Wrzesień
Wybory do samorządu uczniowskiego
E. Panek
wychowawcy klas

Dzień Chłopaka
Dyskoteka
E. Panek
wychowawcy klas
Cały rok 
 




Październik
Pasowanie na ucznia – uroczysty apel
	Rychlik



Święto Komisji Edukacji Narodowej - apel
S. Uczniowski
E. Panek
wychowawcy klas


Konkurs plastyczny na plakat promujący czytanie książek




E. Panek

wychowawcy klas
Cały rok
Listopad
Dyskoteka andrzejkowa
E. Panek
nauczyciele

Wieczornica  poetycko- muzyczna „W krainie książek”
Książki czytamy –świat zdobywamy(książki fantastyczne, podróżnicze, naukowe itd.)
E. Madeła ,E. Panek
rodzice

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – 5 listopada

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

wychowawcy klas

D. Fraczyk




Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień „Pluszowego  misia” – 25 listopada

E.Madeła

M. Graczyk 
wychowawcy klas I-III


Grudzień

Mikołajki

wychowawcy klas



Jasełka
Kiermasz świąteczny

M. Graczyk, 
nauczyciele
rodzice

Wigilia szkolna

L. Piwnicka


Styczeń

Choinka szkolna 

Dzień Babci i Dziadka


wychowawcy klas IV- VI

wychowawcy klas 0-III

wychowawcy klas

Luty
Ruch to zdrowie - wypoczynek zimowy na  powietrzu

Nauczyciele wg grafiku zajęć w czasie ferii

rodzice





Marzec
Dzień Kobiet- apel
Międzynarodowy Dzień Pisarzy
, M. Mikulski
M. Mikulski, E. Madeła



Powitanie wiosny – recytacja wierszy o tematyce wiosennej
Konkurs  piosenki angielskiej dla uczniów klas IV- VI
Dzień Otwarty dla rodziców  i dzieci 6-letnich

M. Graczyk
A. Mielczarek
D. Frączyk
wychowawcy klas

21 marca- Światowy Dzień Poezji
Marek  Mikulski


Kwiecień

Dzień Zdrowia

B. Śmiałek, A. Rychlik
wychowawcy klas 


Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich - konkurs czytelniczy

E. Madeła
wychowawcy klas 

 


 




Maj
Wieczornica poetycko- muzyczna „W krainie książek”

Apel –Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja
E. Panek, M,Mikulski, E. Madeła

D.Frączyk , M.Mikulski



Festyn szkolny - Dzień Matki Dzień Dziecka

nauczyciele




Dzień sportu

E. Panek, wychowawcy klas


Czerwiec
Festyn szkolny

nauczyciele



Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom 1-8 czerwca
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

wychowawcy klas
D. Frączyk











V. Współpraca z rodzicami
Spotkania z rodzicami
Termin
Cel
wrzesień
- zapoznanie z WZO
- ustalenie planu pracy wychowawczej
- wybór do Rady Rodziców
- zapoznanie ze Statutem ośmioklasowej szkoły,
- diagnoza środowiska rodzinnego - program podnoszenia efektywności pracy szkoły
- program Wychowawczy i Profilaktyki
- organizacja imprez klasowych uczniów
- wybory do Rady Rodziców i prezydium rady 
- opiniowanie przez R. R. programu wychowawczego, profilaktycznego, planu pracy szkoły 
  na rok 2017/2018
listopad
- informacja o ocenach i postępach w nauce
- omówienie zachowania uczniów
styczeń
- podsumowanie pracy w I semestrze
- przekazanie informacji w formie pisemnej czego uczeń nie umie, co musi zrobić, aby miał lepsze wyniki
maj
- informacja o ocenach i postępach w nauce
- przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole – rodzice  przyszłych uczniów kl. I

Uwagi: Plan może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb szkoły, zaleceniom organu nadzorującego i organu prowadzącego szkołę.

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018
zatwierdzono do realizacji zgodnie z uchwałą ………..………….2017 r.

