PLAN
PRACY SZKOŁY

ROK SZKOLNY
2016/2017

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marii Konopnickiej
w Złotoryi

Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 .
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2016/2017.
3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr1 w Złotoryi.
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok
szkolny 2015/2016.

I Priorytety pracy szkoły
1. Profilaktyka agresji i przemocy (wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, niwelowanie
wszelkich przejawów agresji i przemocy w szkole oraz uwrażliwienie na potrzeby innych: działania
na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów).
2. Promowanie pozytywnych i bezpiecznych zachowań wśród uczniów.
3. Kształtowanie właściwych postaw i hierarchii wartości.
4. Integracja zespołów klasowych i uczniów całej społeczności szkolnej (uspołecznienie dzieci,
kultura zachowania, współpraca w grupie).
5. Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców i opiekunów.
6. Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.
7. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży.
8. Tworzenie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i osiąganiu dobrych wyników, otoczenie
systematyczną opieką uczniów posiadających opinie i orzeczenia.

II Cele główne
1. Podejmowanie działań, dzięki którym każdy uczeń może odnieść sukces na miarę własnych
możliwości.
2. Pogłębianie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
3. Wzmocnienie wizerunku i pozycji szkoły w środowisku lokalnym.
4. Współpraca zespołów przedmiotowych w celu podniesienia jakości kształcenia w zakresie
podstawy programowej.
5. Wykorzystanie w procesie nauczania multimediów, technologii informacyjnej oraz platform
edukacyjnych.

III Oczekiwane efekty
1. Poprawa wyników w nauce oraz frekwencji uczniów.
2. Uczestnictwo i sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.
3. Utrzymanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Zarządzanie i organizacja
Zadania do realizacji wynikające z koncepcji pracy
szkoły

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji
do końca

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrekcja szkoły
VIII 2016r.
do końca

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

rada pedagogiczna
VIII 2016r.

Opracowanie programu wychowawczego
i programu profilaktyki

rada pedagogiczna

do końca
VIII 2016r.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkoły
2016/2017

Dyrektor szkoły,
wicedyrektor

do 15. 09. 2016r.

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej wszyscy nauczyciele do 30. 09. 2016r.
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

rok szkolny

Awans zawodowy nauczycieli

dyrektor szkoły,
opiekunowie staży

rok szkolny

Zapoznanie rodziców i uczniów z koncepcją pracy szkoły

Wychowawcy klas

IX 2016r.

Nauczanie
Analiza pomiaru poziomu wiedzy i umiejętności uczniów pozwala określić ich potrzeby edukacyjne
Zadania do realizacji wynikające z koncepcji pracy
szkoły

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

1. Realizacja podstawy programowej.
2. Przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości
i umiejętności (kl. I-VI).

Dyrektor szkoły,
wicedyrektor,
zespoły
przedmiotowe

IX 2016r.
V/VI 2017r.;
rok szkolny
2016/2017

3. Analiza oraz opracowanie wyników,
a także wdrażanie wniosków do realizacji.

4. Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Dyrektor szkoły,
przewodniczący
zespołów

rok szkolny
2016/2017

5. Współpraca
z
poradniami
psychologiczno- Dyrektor szkoły,
pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania
nauczyciele,
indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
p. J. Czaban-pedagog

rok szkolny
2016/2017

Uczniowie osiągają sukces edukacyjny
1. Analiza potrzeb uczniów mających problemy
w nauce i zapewnienie im różnych form oraz metod
pracy odpowiednich do typu i stopnia zaburzeń.
Dokładne
analizowanie
opinii
wydawanych
przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne
i realizowanie ich zaleceń poprzez skuteczne formy
indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog

rok szkolny
2016/2017

2. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
oraz uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie
stawianych im zadań. Stworzenie możliwości
rozwoju zainteresowań uczniom wybitnie zdolnym
poprzez:
a) dobór metod pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej
do potrzeb ucznia zdolnego,
b) zaangażowanie i odpowiedni dobór treści
w kołach zainteresowań,
c) motywowanie uczniów, wspieranie i pomoc
w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych
i olimpiad.

wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog

rok szkolny
2016/2017

wszyscy nauczyciele

rok szkolny
2016/2017;
wg harmonogramu
uroczystości

3. Zachęcanie i motywowanie uczniów do udziału
w organizowanych uroczystościach i występach
artystycznych, by wzmocnić ich wiarę we własne
siły i umiejętności.

Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły
1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Prezentacja efektów pracy szkoły na stronie
internetowej szkoły, w prasie lokalnej
oraz na tablicach informacyjnych. Eksponowanie
informacji dotyczących wyników konkursów
oraz promowanie osiągnięć uczniów.

Wicedyrektor, zespół
ds. promocji szkoły,
p. W. Grzywa

rok szkolny
2016/2017;

2. Organizacja konkursów przedmiotowych
oraz imprez sportowych dla innych szkół.

organizatorzy
konkursów

rok szkolny
2016/2017;
wg harmonogramu
konkursów

3. Organizacja współpracy z instytucjami
i organizacjami działającymi na rzecz szkoły

dyrektor,
wicedyrektor,

rok szkolny

w środowisku.

nauczyciele

2016/2017

4. Wypracowywanie systemów motywujących uczniów
do nauki.

wychowawcy,
nauczyciele

rok szkolny
2016/2017

5. Obserwacje lekcji

dyrektor,
wicedyrektor

rok szkolny
2016/2017;
wg harmonogramu

wychowawcy,
nauczyciele

rok szkolny
2016/2017

Dyrektor szkoły

rok szkolny
2016/2017

dyrektor,
wicedyrektor,
nauczyciele

rok szkolny
2016/2017

6. Podnoszenie atrakcyjności i skuteczności zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych – aktywne metody
nauczania oraz wykorzystanie technologii
informacyjnej, multimedialnych środków
dydaktycznych, praca metodą projektu i inne.
Stosowanie różnorodnych metod i form pracy
na lekcji.
7. Poszerzanie zasobów sprzętowych, programowych
i multimedialnych szkoły.

8. Stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno
- multimedialnych w uroczystościach
i przedstawieniach szkolnych.

9. Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej platform
edukacyjnych.

Dyrektor,
wicedyrektor,
nauczyciele

rok szkolny
2016/2017

Uczniowie chętnie czytają książki i doceniają wartości, jakie one niosą.
1. Uzupełnianie księgozbioru podręcznego
ze szczególnym uwzględnieniem lektur i książek
o tematyce rozwijającej zainteresowania uczniów.
Prowadzenie działań promujących czytelnictwo:
popularyzacja czytania książek - organizowanie
przedstawień, spotkań z książką, wspólne czytanie,
tworzenie plakatów promujących czytelnictwo
z wykorzystaniem technik komputerowych.
2. Współpraca z innymi bibliotekami

p. B. Lachiewicznauczyciel
bibliotekarz,
nauczyciele

rok szkolny
2016/2017

Wychowanie
Zadania do realizacji wynikające z koncepcji pracy
szkoły
1. Wdrożenie zapisów Szkolnego Programu
Profilaktyki.

2. Zapoznanie uczniów i rodziców ze Szkolnym
Programem Profilaktyki.

2. Promowanie zdrowego stylu życia: realizacja
Programu Rządowego „Szklanka mleka”
oraz „Owoce w szkole”, wdrażanie nawyków
prozdrowotnych i sportowych

3. Realizowanie programu wychowawczego

4. Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.
5. Organizacja zajęć z uczniami mającymi
na celu promowanie właściwych zachowań.

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

Dyrektor szkoły,
wicedyrektor,
nauczyciele,
wychowawcy klas

rok szkolny
2016/2017

wychowawcy klas

IX 2016r.

wychowawcy klas,
nauczyciele

rok szkolny
2016/2017

Dyrektor szkoły,
wicedyrektor,
nauczyciele,
wychowawcy klas

rok szkolny
2016/2017

Wychowawcy,
nauczyciele

rok szkolny
2016/2017

6. Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności
za uzyskane oceny.

Uczniowie prezentują postawy tolerancji
1. Integrowanie środowiska klasowego i szkolnego .
Rozwijanie właściwych postaw wobec osób
niepełnosprawnych oraz różnych kręgów
kulturowych.
2. Uczenie zachowań asertywnych.
3. Stwarzanie sytuacji wychowawczych promujących
prawidłowe postawy koleżeńskie wobec innych
kultur.

Dyrektor szkoły,
wicedyrektor,
nauczyciele,
wychowawcy klas,
p. J. czaban-pedagog

rok szkolny
2016/2017

Uczniowie identyfikują się ze swoim regionem, szanują tradycje oraz symbole
narodowe
1. Kształtowanie tożsamości patriotycznej i regionalnej
oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem lokalnym
poprzez przygotowywanie apeli rocznicowych,
uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz

Dyrektor szkoły,
wicedyrektor,
nauczyciele,
wychowawcy klas,

rok szkolny
2016/2017

wycieczek szkolnych.

Szkoła i rodzice uczniów we wzajemnym porozumieniu wspierają proces
rozwoju ucznia
1. Organizacja spotkań z rodzicami.
dyrektor,
rok szkolny
Ustalenie wykazu zebrań, konsultacji i kontaktów
wychowawcy klas,
2016/2017;
p. J. Czaban-pedagog wg harmonogramu
z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017.
Przedstawienie rodzicom terminarza związanego
zebrań i konsultacji
z klasyfikacją uczniów w roku szkolnym 2016/2017.
2. Wybór Szkolnej Rady Rodziców, nawiązanie
współpracy. Współuczestniczenie rodziców
w podejmowaniu decyzji ważnych dla szkoły.
Angażowanie rodziców w pracę na rzecz szkoły
i klasy.

Szkolna Rada
Rodziców,
Klasowe Rady
Rodziców,
wychowawcy klas,
nauczyciele

IX 2016r.
rok szkolny
2016/2017;

Uczniowie stają się gospodarzami szkoły
1. Wzmocnienie roli Samorządu Uczniowskiego:
organizowanie różnego rodzaju akcji społecznych
wynikających z zapotrzebowania szkoły i środowiska
lokalnego; przestrzeganie przez uczniów praw
i obowiązków zawartych w regulaminach
wewnątrzszkolnych. Doskonalenie pracy samorządu
uczniowskiego

p. B. Lis - opiekun
samorządu;
nauczyciele,
wychowawcy

rok szkolny
2016/2017;

Zadania opiekuńcze
Uczniowie z trudnych środowisk posiadają zapewnioną opiekę
Zadania do realizacji wynikające z koncepcji pracy
szkoły
1. Rozpoznawanie potrzeb, sytuacji materialnej
i rodzinnej uczniów.
2. Udzielanie wsparcia rodzinom dysfunkcyjnym.
Współpraca z Policją, MOPS i innymi
organizacjami społecznymi oraz lokalnymi,

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
nauczyciele,
wychowawcy,
p. J. Czaban-pedagog;

rok szkolny
2016/2017

Świetlicą Socjoterapeutyczną.
3. Dostosowanie organizacji świetlicy szkolnej
do oczekiwań i potrzeb dzieci i rodziców.
4. Zapewnienie pomocy psychologicznopedagogicznej

wychowawcy świetlicy
Dyrektor, wicedyrektor,
wychowawcy;
p. J. Czaban-pedagog

rok szkolny
2016/2017

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
Zadania, wydarzenia, czynności

Terminy

Odpowiedzialni

Uroczysta inauguracja roku szkolnego

1. 09. 2016r.

p. Regina Mazur;
p. B. Lis opiekun SU

Sprzątanie świata

16. 09. 2016r.

p. J. Pitura,
p. J. Starzak,
p. I. Sopińska

Dzień Chłopaka

30. 09. 2016r.

SU, wychowawcy klas;
dyskoteka-nauczyciele wych-fiz

Święto Komisji Edukacji Narodowej

13. 10. 2016r.

SU ; apel: p.E. Kurasz,
M. Samburska -Mach

Akcja „Pełna miska dla schroniska”

XI/XII 2016r.

p. E. Kurasz

Rocznica odzyskania niepodległości;

XI 2016r.;

Tydzień Polski pod hasłem „Moja mała
Ojczyzna”

7-10. 11. 2016r.

wychowawcy klas Vp. M. Szcześniak,
p. A. Wójcicka,
p. I. Dominiak-Warchoł;
M. Szcześniak, zaproszeni
goście

Andrzejki, dyskoteka

30. 11. 2016r.

SU

Mikołajki

06. 12. 2016r.

Wychowawcy klas

Koncert kolęd i pastorałek

22. 12. 2016r.

p. B. Chodacz, p. T. Grek,
wychowawcy klas

Dzień Babci i Dziadka

20. 01.2017r.

Wychowawcy klas

Dzień Kobiet

08. 03. 2017r.

SU, wychowawcy klas

Powitanie wiosny

21. 03. 2017r.

SU, wychowawcy klas

Dzień Sportu – podsumowanie sportowego VI 2017r.
roku szkolnego

p. D. Kiraga,
p. M. Sokołowska,
p. I. Sopińska, p. H. Tyc

Uroczysty apel z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

04. 05. 2017r.

SU, Wychowawcy klas VI –
p. K. Kaliciak-Turkiewicz,
p. B. Lis, p. I. Stemplowska;
zaproszeni goście

Dzień Matki

26. 05. 2017r.

Wychowawcy klas

Dzień Dziecka

01.06. 2017r.

SU, wychowawcy klas

Egzamin na kartę rowerową

VI 2017r.

p. Iwona Dominiak-Warchoł

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23. 06.2017r.

SU; prowadzący – R. Mazur

Plan Pracy Szkoły zatwierdzony
na zebraniu RP 12 września 2016r.

