PLAN PRACY SZKOŁY w roku szkolnym 2017/2018
Podstawa prawna:
- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 70 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).
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TERMIN, ODPOWIEDZIALNI

Uroczyste rozpoczęcie roku szk. 2017/18

wrzesień 2017

Wybory do RSU

29 września 2017

Zaznajomienie uczniów i rodziców ze zmianami w prawie oświatowym.
Wybór klasowych rad rodziców i samorządów klasowych

wrzesień 2017

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w szkole i jej obiektach

wrzesień 2016

Opracowanie planów wynikowych z przedmiotów nauczania, planów pracy
wychowawczej zgodnych z podstawą programową, z uwzględnieniem
uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych
Uroczyste zaprzysiężenie SU

do 15 września 2017

Pasowanie klas pierwszych SP

20 października 2017

Dyrekcja szkoły,
p. Gardas z kl. 1a
p. Barylska

nauczyciele, wychowawcy
nauczyciele, wychowawcy
wszyscy nauczyciele

13 października 2017

p. Barylska, opiek. grup wiekowych
p. Karwasz

Światowy Dzień Rzucania Palenia

17 listopada 2017
pedagodzy

Dyskoteki szkolne
Bal Karnawałowy SP

listopad 2017/ luty 2018

Mikołajki Dla Rodziców

grudzień 2017

wychowawcy, pedagodzy
SP - styczeń 2018
p. Jelińska
pedagodzy, p. Dziewulska, SU

Pastorałka, Wigilie klasowe
PROPAGOWANIE
BEZPIECZNYCH
PROZDROWOTNYCH
ZACHOWAŃ WŚRÓD Dzień Bezpiecznego Internetu
UCZNIÓW
Tydzień Profilaktyki
Walentynki w szkole
Realizacja programów prozdrowotnych
Dzień Zdrowia
Przeprowadzenie zajęć pod nazwą: „Bezpieczeństwo w sieci. Stop
cyberprzemocy”.
Udział uczniów i nauczycieli w rekolekcjach wielkopostnych

grudzień 2017

Ks. Skiera kl. gim,
p. Grzesińska kl. SP,
wychowawcy

luty 2018
p. Pyszka

5 – 8 lutego 2018
p. pedagog, p. Dziewulska,
wychowawcy
14 lutego 2018

p Szada-Popławska, Dziewulska,
Wyszyńska

cały rok
p. Kamińska, p. Dankowska,
wychowawcy klas
Kwiecień 2018
p. Jelińska z kl.1a
cały rok
nauczyciele informatyki,
wychowawcy, pedagodzy

marzec 2018

nauczyciele, dyrekcja szkoły
Analiza frekwencji uczniów, interwencje w sprawie uczniów z dużą ilością
godzin nieusprawiedliwionych

cały rok

Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych młodzież, organizacja pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

cały rok

Prowadzenie orientacji zawodowej – przygotowanie młodzieży do wyboru
dalszej ścieżki kształcenia i zawodu

cały rok

nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy
nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy
szkolni doradcy zawodowi
p.Reszkowska, p. Barylska,
p. Raszeja

Spotkania w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Rodziców

cały rok

podczas „drzwi otwartych”
pedagodzy
Kształcenie ekologiczne np. wycieczki do CEE w Myślęcinku, pogadanki
w szkole, udział w akcji "Sprzątanie świata", udział szkoły w akcjach na
rzecz środowiska
Bal Gimnazjalisty

Pożegnanie klas trzecich
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

cały rok

koordynator ds. ekologii
p.Małkowska, wychowawcy,
nauczyciele przedmiotu

czerwiec 2018

Rada Rodziców, wychowawcy kl.3
Gim.

Zajęcia terenowe dla klas 2 i 3 gimnazjalnych

czerwiec 2018
p. Reszkowska z kl. 2f
p. Wrońska – Żelazny z 1b SP
1 września 2018
p. Górska z kl. 7a, p. Karwasz z 1c
SP
wrzesień/maj 2017/2018

Europejski Dzień Języków

26 września 2017

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

p.Wawruk, p.Małkowska,
p.Dziaman, p.Puszczykowska
n-le języków obcych

Kształcenie regionalne – poznanie historii i kultury regionu
ROZWIJANIE
ZAINTERESOWAŃ
I UZDOLNIEŃ
UCZNIÓW

Dzień Ścisłowca
Pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych dla okolicznych szkół i
przedszkoli
Udział w życiu kulturalnym, wyjścia do kina, teatru, muzeum, na koncerty,
lekcje muzealne itp.
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży – organizacja
konkursów, imprez

cały rok

koordynator ds. kształcenia
regionalnego p. Górska
Zespół matematyczny
i przyrodniczy
Zespół przyrodniczy

cały rok

szklony animator kultury
p. Włosińska, wychowawcy, n-le
przedmiotu

cały rok

p. Szczupacka, p. Pyszka

Rozwijanie kompetencji matematycznych i przyrodniczych – organizacja
konkursów, imprez
Rozwijanie kompetencji czytelniczych
Współzawodnictwo klasowe w czytelnictwie, wprowadzanie w świat
różnorodnych mediów i właściwego z nich korzystania
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

cały rok
zespół matematyczny, zespół
przyrodniczy
cały rok

p. Szada – Popławska, wychowawcy

październik 2017

p. Szada – Popławska, wychowawcy

kwiecień 2018

p. Szada – Popławska
„EuroWeek – Szkoła Liderów”

14 – 18 listopada 2017
p. Barylska

Rozwijanie zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych
Podchody językowo-terenowe
Organizacja konkursów/imprez szkolnych i pozaszkolnych oraz udział
w konkursach i imprezach zewnętrznych
Koncert Dzieci Rodzicom „ I co nam w duszy gra”

PODNIESIENIE
JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA
Z
WYKORZYSTANIEM
WYNIKÓW
EGZAMINÓW
ZEWNĘTRZYCH

cały rok
wszyscy n-le, p. Włosińska –
podsumowanie I i II pół.
maj 2018
p. Raszeja, p. Wawruk

cały rok
wszyscy n-le podsumowanie p.
Szczupacka
maj 2018 (ADRIA)

p. Puszczykowska, Dankowska,
Wojtysiak

Przeprowadzenie testów diagnozujących poziom wiadomości
i umiejętności uczniów klas I, IV, VII

wrzesień 2017

Egzamin próbny klas III

grudzień 2017

przewodniczący zespołów
przedmiotowych
przewodniczący zespołów
przedmiotowych

Egzamin próbny klas II

kwiecień 2018

Analiza wyników diagnoz i egzaminu gimnazjalnego

styczeń, czerwiec 2018

przewodniczący zespołów
przedmiotowych
przewodniczący zespołów
przedmiotowych

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2017
p. Kowalska z 2c

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

9 listopada 2017

Kartka świąteczna z sercem

grudzień 2017

p. Jelińska z 1a SP p. Stentka z 3d
p. Dziewulska

Dzień Babci i Dziadka

Styczeń 2018

Dzień Patrona – uroczystość nadania szkole sztandaru

26 marca 2018
- organizacja uroczystości
p. Morawska, Stentka, Filarecka,
Gardas, Dondalska, Dziewulska,
Barylska, Pyszka
- przygotowanie szkoły – wszyscy
nauczyciele i uczniowie
25 kwietnia 2018

Rocznica Konstytucji 3 Maja

Świetlica ?????

p. Szczupacka z kl. 2d
p. Klucz z kl. 4a
Dzień Matki – impreza środowiskowa

maj 2017

pedagodzy, świetlica szkolna,
- program:
p. Gardas z 2a,
p. Klucz z 4a,
p. Pyszka z GIM-TV
- obsługa imprezy:
p. Kamionko z 3e
Dzień Dziecka - Dzień Sportu i Zdrowego Stylu Życia

1 czerwca 2017

Konkurs dla uczniów kl. 1 – 3 „Lider Samorządności”

cały rok

Organizowanie akcji charytatywnych inicjowanych przez Samorząd Szkolny

cały rok

n-le w-f, wychowawcy, wszyscy
nauczyciele
SU we współpracy ze Studium Prawa
Europejskiego, wychowawcy
SU, wychowawcy

WSPÓŁPRACA
Z RODZICAMI
I ŚRODOWISKIEM
PROMOCJA SZKOŁY

Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (stypendia
socjalne, podręczniki, paczki żywnościowe)

cały rok

Informowanie rodziców o postępach uczniów w nauce oraz o frekwencji

cały rok

Spotkania dyrekcji z rodzicami oraz RR

wg harmonogramu

pedagodzy, ks. Skiera z Caritasem,
wychowawcy
wychowawcy
dyrekcja

Włączenie rodziców do realizacji zadań szkoły

cały rok

Pozyskiwanie opinii rodziców o pracy szkoły

cały rok

Familiada Profilaktyczna dla kl. 1

październik 2017

wychowawcy
dyrekcja, pedagodzy, wychowawcy
p.Pyszka, Policja

Rodzinne śpiewanie pieśni patriotycznych
DRZWI OTWARTE SZKOŁY – promocja szkoły
Festyn Ekologiczny – występ kabaretu „Ale Jaja”, konkurs międzyszkolny
„Patroni naszych ulic”
Dzień Rodziny
Wigilia dla samotnych – spotkanie środowiskowe

Listopad 2017
p. Gajewska, Wyszyńska
17 marca 2018
maj 2017
p. Górska, p. Klucz
Rada Osiedla Górzyskowo

Czerwiec 2018
p. Wrońska – Żelazna
grudzień 2016

Rada Osiedla Górzyskowo Dyrektor, SU
Współpraca z garnizonem
Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi oraz z uczelniami
Współpraca z fundacją „Czyste serca”

styczeń – czerwiec 2018
p. Karwasz, p. Pyszka
cały rok
nauczyciele uczący
II półrocze 2017/18
wychowawcy klas 3

