Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr1
im. Armii Krajowej w Gostyninie
na rok szkolny 2017/2018
Podstawa prawna:






Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.
674 ze zm.),
Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie
Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii
Krajowej w Gostyninie

Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny
2017/2018.
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018.
3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie.
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok
szkolny 2016/2017.
Cele do zrealizowania
1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i
młodzieży.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
4. Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego od roku szkolnego 2017/2018.
5. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej, historycznej i informatycznej.
6. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
7. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkole.
8. Krzewienie kultury fizycznej – nie te.n cel
9. Zapewnienie warunków sprzyjających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów.
10. Sprzyjanie rozwojowi zainteresowań uczniów.
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Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2017/2018:
1. Realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie nabywają
wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
2. Kontynuacja popularyzacji czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw, kiermaszy,
konkursów oraz zajęć czytelniczych. Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.
3. Realizacja podstawy programowej z edukacji matematycznej, przyrodniczej,
historycznej i informatycznej wzbogacona o dodatkowe zajęcia dla uczniów mających
trudności i uczniów zdolnych.
4. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Realizacja programów
wychowawczych.
5. Zapewnienie warunków i organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
Przeszkolenie nauczycieli objętych edukacją włączającą. Organizacja opieki
pedagogicznej dla uczniów niepełnosprawnych.
6. Organizacja zawodów, turniejów, dodatkowych zajęć wychowania fizycznego w
ramach rozwoju kultury fizycznej.
7. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez
indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w
konkursach oraz zawodach szkolnych i pozaszkolnych.
8. Realizacja programów rządowych, własnych, innych i projektów autorskich w roku
szkolnym 2017/2018.
9. Organizacja uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek.
10. Kształtowanie tożsamości patriotycznej, europejskiej, regionalnej i funkcjonowanie w
środowisku lokalnym.
11. Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Załączniki do planu pracy szkoły
1. Wnioski z planu nadzoru za rok szkolny 2016/2017
2. Promocja szkoły w roku szkolnym 2017/2018
3. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych
4. Konkursy i zawody sportowe
5. Harmonogram wycieczek
6. Kalendarium szkolne
7. Terminarz
8. Działania do realizacji celów w roku szkolnym 2017-2018
9. Plan nadzoru pedagogicznego
10. Plany pracy: zespołów, biblioteki, logopedy, pedagoga, świetlicy, samorządu
uczniowskiego
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I. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH
DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Zarządzanie i organizacja
Zadania
Stosowanie prawa oświatowego wraz z
przestrzeganiem zapisów dokumentów
wewnątrzszkolnych.
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły.
Przydział obowiązków służbowych wszystkim
pracownikom.

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Wszyscy nauczyciele

cały rok

Wicedyrektorzy
rada pedagogiczna
dyrektor

do 15 IX
do końca
sierpnia

Opracowanie kalendarza roku szkolnego
2017/2018 oraz imprez szkolnych.

wicedyrektorzy

do 15 IX

Opracowanie/modyfikacja programu
wychowawczego i profilaktycznego.

Pedagog i zespół
wychowawczy

do 15 IX

dyrektor

do 15 IX

wszyscy nauczyciele

Do końca
sierpnia

Dyrektor

cały rok

dyrektor
wicedyrektorzy
opiekunowie stażu
Dyrektor

V, VI
cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

Dyrektor

cały rok

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.
Opracowanie planów pracy dydaktycznej i
wychowawczej.

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

Awans zawodowy oraz oceny pracy nauczycieli.
Poprawa bazy dydaktycznej szkoły.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym
(upowszechnianie sukcesów i osiągnięć uczniów:
strona internetowa, prasa lokalna, spotkania z
rodzicami, wystawki prac uczniów i dyplomów,
itp.)
Upowszechnianie informacji o działalności szkoły
w środowisku.
- Opracowanie i upowszechnianie folderu o szkole.
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- Obecność mediów szkole i szkoły w mediach.
Bieżąca aktualizacja zapisów w Statucie Szkoły w
aspekcie zmian w prawie oświatowym.

dyrektor
zespół statutowy

Organizacja WDN:
- podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie warsztatu
pracy;
- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć
dla uczniów z różnymi deficytami
- doskonalenie pracy szkoły, podniesienie poziomu
nauczania i kwalifikacji nauczycieli;
- dążenie do poprawy relacji międzyludzkich i
rozwoju konstruktywnej współpracy w zespole
- konstruktywne radzenie sobie z problemami
edukacyjnymi;
- rozwiązywanie problemów wychowawczych;
- doskonalenie i aktualizacja posiadanych
kwalifikacji;
- udział w różnych formach dokształcania;

Lider WDN

- poprawa komunikacji i współpracy w Radzie
Pedagogicznej.

Nauczanie
Termin
realizacji
Zadania

Odpowiedzialni

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej.

wszyscy nauczyciele

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów:

cały rok

wicedyrektorzy

- grupy 0 - test diagnozujący
- kl. III – test diagnozujący
- kl. IV - VII – j. angielski

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych.

grupy 0

IX, V

klasy III

VI

j. angielski - nauczyciele
j. angielskiego

IX

wicedyrektorzy
przewod. zespołów
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Współpraca z poradniami psychologicznopedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania
indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

Tworzenie IPET oraz ich ocena.

wszyscy nauczyciele

cały rok

Pedagog
zespół nauczycieli

IX, I i VI
cały rok

Otoczenie uczniów mających trudności
w nauce opieką pedagogiczną podczas zajęć
lekcyjnych: indywidualizacja nauczania oraz
pomoc tym uczniom poza zajęciami – dodatkowe
wyjaśnienia, konsultacje, udział
w zajęciach specjalistycznych.

nauczyciele
pedagog
wychowawcy
logopeda

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i
uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie
stawianych im zadań oraz przygotowanie do
udziału w konkursach oraz zawodach szkolnych i
pozaszkolnych.

wszyscy nauczyciele

cały rok

nauczyciele

wg
harmonogramu
konkursów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja konkursów szkolnych i
pozaszkolnych dla uczniów z różnymi
dysfunkcjami.
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce z
zastosowaniem metod aktywizujących.
Realizacja programów rządowych, własnych,
innych i projektów autorskich w roku szkolnym
2017/2018:











cały rok

Szkoła w Ruchu
Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła globalna
Klasa sportowa
Projekt UE „Akademia kompetencji” z
Europejskiego Funduszu Społecznego
ERASMUS +
Zaczytana szkoła
Szkolny Klub Sportowy dla klas I-VIII
Aktywnie spędzam czas na sportowo i
kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo
Aktywna tablica

Analiza systematycznego oceniani a uczniów
przez nauczycieli.

wicedyrektorzy
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Motywowanie uczniów do uzyskiwania
osiągnięć edukacyjnych zgodnie z ich
możliwościami.
Obserwacje lekcji ze szczególnym
uwzględnieniem wniosków do pracy w bieżącym
roku szkolnym.
Podstawowe kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

wszyscy nauczyciele

cały rok

dyrektor

wg
harmonogramu
hospitacji
cały rok

dyrektor
wicedyrektorzy
wszyscy nauczyciele

Podstawowe kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
1. Wdrożenie nowej podstawy programowej
kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji
matematycznej, przyrodniczej i
informatycznej
3. Bezpieczeństwo w Internecie.
Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznych.
4. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
5. Podnoszenie jakości edukacji włączającej
w szkołach.
Realizacja wychowania komunikacyjnego
w ramach: przedmiotu technika, kształcenia
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie
egzaminu na kartę rowerową dla uczniów klas
IV.

Nauczyciel techniki

cały rok
szkolny

wychowawcy klas 0-III

Nauczyciel techniki

IV

Wychowanie
Zadania

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Realizowanie programu wychowawczego i
profilaktycznego szkoły.

wszyscy nauczyciele

cały rok

Monitorowanie postaw uczniów opisanych w
planie wychowawczym szkoły.

wszyscy nauczyciele

cały rok

wicedyrektorzy

cały rok

wszyscy nauczyciele

wg
harmonogramu

Organizacja uroczystości, imprez kulturalnych,
artystycznych oraz wycieczek
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Współpraca wychowawców z rodzicami,
pedagogiem, poradnią psychologiczno –
pedagogiczną i innymi instytucjami
wspomagającymi szkołę w działaniach
wychowawczych.

dyrekcja

cały rok

wychowawcy
pedagog

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Organizowanie pomocy psychologiczno –
pedagogicznej rodzinom niewydolnym
wychowawczo.

nauczyciele
pedagog

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego,
kształtowanie postaw samorządności.

Kształtowanie tożsamości patriotycznej,
europejskiej, regionalnej i funkcjonowanie w
środowisku lokalnym.

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie
kompetencji czytelniczych wśród dzieci i
młodzieży.
Wyrabianie u uczniów nawyków kulturalnego
spożywania posiłków Pokaż mi jak jesz?,
A powiem Ci kim jesteś.
Opieka nad kącikami przyrodniczymi
w klasach 0-III i pracowniach przyrodniczych.
Opieka nad zwierzętami:
- dokarmianie ptaków w okresie zimowym,
- dbanie o zwierzęta hodowane w pracowniach
przyrodniczych

opiekunowie SU

sukcesywnie
wg potrzeb

cały rok

Klas I-III
Klas IV-VII
wychowawcy
nauczyciele

cały rok

bibliotekarz

cały rok

Wszyscy nauczyciele
wychowawcy

cały rok

wychowawcy

cały rok

nauczyciele przyrody i
biologii

- zbiórka karmy w ramach współpracy ze
schroniskiem dla zwierząt
Wolontariat
Zbiórka (zasięg środowiskowy):
- baterii
 nakrętek
 makulatury
Udział w warsztatach szkoleniowych,
plastycznych, teatralnych i bibliotecznych
organizowanych przez Miejskie Centrum
Kultury.

wychowawcy

cały rok

wolontariat
wychowawcy
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Spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej
lub Policji, dotyczące:
- bezpieczeństwa p. pożarowego,
- bezpiecznego korzystania z kąpielisk (akweny
otwarte, zamknięte, basen)
Realizacja zadań w ramach:
-koła Wolontariatu
-koła Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci
-adopcji misyjnej

pedagog
wychowawcy

opiekun

wg
harmonogramu

cały rok

Zadania opiekuńcze
Zadania

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

wszyscy nauczyciele

cały rok

wychowawcy,
pedagodzy,

cały rok

Zapewnienie uczniom bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy podczas zajęć
szkolnych i pozaszkolnych.

wszyscy nauczyciele

cały rok

Objęcie opieką świetlicy uczniów na wniosek
rodziców.

wychowawcy
nauczyciele świetlicy

cały rok

Organizacja opieki uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej.

wychowawcy,
pedagodzy,

cały rok

Monitorowanie przestrzegania przez uczniów
norm społecznych. Współdziałanie z organami
Policji, Prokuratury, Sądu dla Nieletnich w
zakresie zjawisk powodujących demoralizację
dzieci.

pedagog
wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja opieki pedagogicznej uczniom
niepełnosprawnym przy współudziale ich
rodziców.
Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.

Praca lekarza szkolnego wg harmonogramu i
planu pracy NZOP Medicus

lekarz
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Organizowanie form pomocy we współpracy z
różnymi instytucjami:
- wnioskowanie do Rady Rodziców, opieki
społecznej o doraźne zapomogi,
dofinansowanie obiadów, odzieży dyr.,
- organizacja wypoczynku letniego przy
współpracy z instytucjami i sponsorami
w miarę posiadanych środków,
stypendia socjalne i zapomogi losowe.
Cykliczne spotkania mające na celu
udoskonalenie edukacji włączającej

dyrektor
wychowawcy
pedagog
intendent
- instytucje wspierające
MOPS, GOPS, UM

Pedagog szkolny
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