Plan pracy

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie

na rok szkolny 2018/2019

Plan opracowany został na podstawie:
1. Podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019.
2. Planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019.
3. Wniosków sformułowanych na posiedzeniach rad pedagogicznych podsumowujących rok
szkolny 2017/2018.

Cele do zrealizowania:
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształcenie
patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające
samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
4. Rozwój doradztwa zawodowego.
5. Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznopedagogicznej.
6. Propagowanie czytelnictwa poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
7.

Systematyczne

podnoszenie

poziomu

edukacyjnego

i

działań

profilaktyczno-

wychowawczych szkoły poprzez efektywną współpracę z rodzicami i instytucjami
publicznymi.

Spis treści zawarty w planie:
I. Dydaktyka.
II. Wychowanie i profilaktyka.
III. Opieka i bezpieczeństwo.

IV. Zarządzanie i organizacja.

PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

I. Dydaktyka
Cele operacyjne:
1.Wdrażanie nowej podstawy programowej i dbałość o podnoszenie efektów kształcenia.
2.Stworzenie odpowiednich warunków uczenia się, zwłaszcza dzieciom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
3.Systematyczna diagnoza umiejętności i osiągnięć szkolnych.

Zadania szczegółowe
Wspieranie uzdolnień uczniów poprzez udział
w konkursach i projektach oraz promocję ich
talentów w środowisku lokalnym. Kształcenie
rozwijające samodzielność, kreatywność
i innowacyjność na lekcjach i kołach
przedmiotowych oraz pracach na rzecz klasy
i szkoły (współredagowanie szkolnej gazetki
i strony internetowej, pełnienie funkcji w szkole
i klasie).
Organizacja zajęć w ramach pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.

Monitorowanie przestrzegania przez nauczycieli
wytycznych zawartych w opiniach wydanych przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Badanie wyników nauczania w poszczególnych
klasach oraz ich analiza. Przeprowadzanie
próbnych egzaminów ósmoklasisty. Badanie
dojrzałości szkolnej sześciolatków.
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania
uczniów przez nauczycieli.
Obserwacje zajęć.

Osoba
odpowiedzialna
Nauczyciele,
wychowawcy,
opiekun SU

Termin realizacji
Cały rok szkolny

Nauczyciele
Cały rok szkolny
prowadzący zajęcia,
wychowawcy,
pedagog,
logopeda,
nauczyciele
wspomagający
proces kształcenia
Pedagog
W ciągu roku
szkolnego
Wychowawcy

Według
harmonogramu

Dyrektor

Według
harmonogramu
obserwacji
Według
harmonogramu
obserwacji

Dyrektor

Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki,
poprzez wskazanie zasadności nabywania wiedzy.
Rola doradztwa zawodowego w wyborze kolejnej
szkoły.
Doskonalenie umiejętności podawania uczniom
informacji zwrotnej. Rzetelne formułowanie
oczekiwań wobec uczniów mających problemy
w nauce.
Systematyczne ocenianie uczniów na lekcjach.
Stosowanie korelacji międzyprzedmiotowej
poprzez odwoływanie się do wiedzy zdobytej na
innych przedmiotach.

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Nauczyciele

W miarę
możliwości

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności
za uzyskane oceny.
Zachęcanie do poprawiania słabych ocen.
Systematyczne badanie przyrostu wiedzy
nauczanych przedmiotów poprzez odpytywanie,
kartkówki, sprawdziany, badanie wyników
nauczania oraz realizację wniosków.

Nauczyciele

Cały rok

Nauczyciele
przedmiotów

W ciągu roku
szkolnego

Obserwacja i wspieranie uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Regularne kontakty z rodzicami uczniów
młodszych oraz uczniów mających problemy
dydaktyczne w celu pozyskania informacji
zwrotnej na temat postępów w nauce, sposobów
pracy z dzieckiem w domu oraz ewentualnych
trudności z przyswojeniem wiedzy.
Płynny przepływ informacji pomiędzy
nauczycielami w celu poprawy efektywności
działań dydaktycznych i wychowawczych na
poszczególnych etapach edukacji w przedszkolu
i szkole.

Nauczyciele,
wychowawcy

Cały rok

Nauczyciele
przedszkola i szkoły

Wrzesień

II. Wychowanie i profilaktyka
Cele operacyjne:
1.Tworzenie optymalnych warunków do wychowania dziecka z poszanowaniem praw
i potrzeb drugiego człowieka.
2. Udział w dostępnych programach profilaktycznych i projektach.
Zadania szczegółowe:
Realizacja programu wychowawczoprofilaktycznego.
Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających
ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu
i społecznemu. Wychowanie absolwenta
przedszkola i szkoły zgodnie z przyjętą wizją.
Kultywowanie tradycji patriotycznych,
regionalnych i chrześcijańskich poprzez
organizację uroczystości i imprez kulturalnych.
Uczczenie 100 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę (akademia,
konkursy, lekcje).
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci,
pedagogiem szkolnym, poradnią pedagogiczno
– psychologiczną, MOPS-em, parafią,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Policją..
Organizacja zajęć profilaktycznych dla
uczniów,
rodziców i nauczycieli we współpracy
z Centrum Profilaktyki REMEDIUM.
Wychowanie ekologiczne:
-udział w dokarmianiu zwierząt,
-sprzątanie świata,
-zbieranie i segregacja surowców wtórnych.
Integracja społeczności szkolnej poprzez
wspólne spędzanie czasu wolnego –
organizacja wycieczek, dyskotek itp.
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz
upowszechnianie czytelnictwa w szkole
(edukacja czytelnicza)

Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci
i nauczycieli.
Propagowanie bezpiecznego korzystania
z zasobów dostępnych w sieci.

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Wszyscy nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog

Cały rok
szkolny

Nauczyciele,
wychowawcy,
katecheci

Według
kalendarza
szkolnego

Wychowawcy

Cały rok
szkolny

Pedagog

Według
oferty ośrodka

Wychowawcy klas,
nauczyciele

Cały rok

Wychowawcy,
opiekun samorządu
uczniowskiego
Nauczyciele języka
polskiego,
bibliotekarze,
wychowawcy,
nauczyciele
Nauczyciele,
wychowawcy, pedagog

Cały rok
szkolny
Cały rok

Cały rok

Organizowanie spotkań integracyjnych
(uczniowie, rodzice, nauczyciele)

Wychowawcy,
opiekun SU

Według
kalendarza
szkolnego
Według
kalendarza

Organizowanie czasu wolnego w ramach
jednodniowych wycieczek, popołudniowych
spotkań rozrywkowych – właściwe
zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

Opiekun SU,
wychowawcy,
nauczyciele

Przeprowadzić zajęcia profilaktyczno –
wychowawcze dla uczniów na temat
właściwych relacji w grupie oraz szacunku
w grupie rówieśniczej i wobec dorosłych.
Zorganizować pomoc koleżeńską uczniom
słabszym.

Wychowawcy klas

Realizacja programu antynikotynowego.
w klasach.
Realizacja programów :
"Szklanka mleka w szkole",
"Warzywa i owoce w szkole",
"Dzieciństwo bez próchnicy"

Higienistka szkolna

W ciągu roku

Dyrektor,
wychowawcy klas,
higienistka

Cały rok

Prowadzenie kampanii „Zachowaj trzeźwy
umysł” i udział w konkursie "Bezpieczny
Powiat".

Pedagog,
wychowawcy,
nauczyciele

W ciągu roku

Wrzesień

Cały rok

III. Opieka i bezpieczeństwo
Cele operacyjne:
1.Wzmocnienie bezpieczeństwa w czasie pobytu uczniów w szkole, w czasie przerw
międzylekcyjnych oraz podczas wycieczek i wyjazdów.
2.Wzbogacenie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów.
3.Tworzenie właściwej atmosfery sprzyjającej procesom edukacyjnym.
Zadania szczegółowe :
Zapewnienie opieki świetlicowej dzieciom klas I IV.
Organizacja i realizacja zajęć zgodnie
z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.

Osoba
odpowiedzialna
Nauczyciele świetlicy

Termin realizacji
Cały rok szkolny

Dyrektor,
wychowawcy,
nauczyciele
Rozpoznawanie potrzeb uczniów znajdujących się Pedagog,
w trudnej sytuacji materialnej.
wychowawcy
Zapobieganie agresji oraz uwrażliwienie na
Pedagog,
potrzeby innych.
wychowawcy
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie Dyrektor,
szkoły:
nauczyciele,
- rzetelne przestrzeganie dyżurów nauczycieli,
-poinformowanie uczniów, pracowników szkoły
i rodziców o przepisach i zasadach BHP oraz
RODO,
-przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią.
Współpraca z rodzicami przy podejmowaniu
Pedagog,
działań wobec uczniów sprawiających problemy
wychowawcy
wychowawcze.
Wdrażanie umiejętności udzielania pierwszej
Higienistka,
pomocy przedlekarskiej.
nauczyciele

Wrzesień,
cały rok

Monitoring realizacji obowiązku szkolnego
i przedszkolnego.
Kontrola stanu urządzeń, pomieszczeń i terenu
wokół szkoły.

Sekretarz szkoły

Wrzesień

Dyrektor,
Inspektor BHP

Pogadanki w czasie lekcji na temat
bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.
Właściwa organizacja wycieczek szkolnych.

Wychowawcy

Po feriach
zimowych
i letnich
Na bieżąco

Nauczyciele

W ciągu roku

Systematyczne dokonywanie pomiaru wysokości
uczniów w celu dostosowania warunków pracy
(krzeseł i stołów właściwych dla każdego ucznia)

Higienistka szkolna,
wychowawcy

Dwa razy w roku

Cały rok szkolny
Cały rok
Wrzesień,
cały rok

Cały rok szkolny,
stosownie wg
potrzeb
W ciągu roku
szkolnego

IV. Zarządzanie i organizacja
Cele operacyjne:
1.Tworzone są dokumenty dotyczące pracy szkoły.
2.Nauczyciele doskonalą umiejętności zawodowe.
3.Rodzice i instytucje uczestniczą w życiu szkoły.
Zadania szczegółowe:
Przydział obowiązków służbowych wszystkim
pracownikom.
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły.
Opracowanie i przedstawienie planu nadzoru
pedagogicznego.
Opracowanie planów pracy dydaktycznej
i wychowawczej.
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
Doskonalenie współpracy z rodzicami poprzez:
-udzielanie wskazówek dotyczących pracy
z uczniem,
-udział w debatach, konsultacjach dotyczących
funkcjonowania szkoły, potrzeb uczniów,
-pomoc w organizacji imprez szkolnych.
Stworzenie programu wychowawczoprofilaktycznego
Promocja szkoły w środowisku lokalnym:
-założenie strony internetowej i jej aktualizowanie,
-artykuły do prasy lokalnej.
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli. Awans zawodowy. Ocena
pracy nauczyciela.
Dostosowanie form doskonalenia do potrzeb
placówki.
– opracowanie tematyki i harmonogramu
rad szkoleniowych,
– udostępnienie ofert kursów, szkoleń.

Osoba
odpowiedzialna
Dyrektor
Zespół nauczycieli
Dyrektor

Termin
realizacji
Do końca
sierpnia
Początek
września
Wrzesień

Wszyscy nauczyciele,
wychowawcy
Dyrektor
Wszyscy nauczyciele

do 15
września
Cały rok
W razie
potrzeby

Zespół nauczycieli

Początek
września
Cały rok

Nauczyciele

Dyrektor,
lider WDN,
nauczyciele

Plan Pracy został przedstawiony i zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu
rady pedagogicznej w dniu 17 września 2018 r.

Wrzesień,
cały rok

