PLAN PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
W KŁODAWIE
ROK SZKOLNY 2018/ 2019

Misja szkoły:
„Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali”
Jan Paweł II
Priorytety:
 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowujemy do wartości i kształtujemy
patriotyczne postawy uczniów.
 Rozwijamy samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 Rozwijamy kompetencje cyfrowe uczniów. Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystamy z
zasobów dostępnych w sieci.
 Zapobiegamy agresji, przemocy i uzależnieniom w szkole.
 Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
 Przygotowujemy do dorosłego życia i sprawnego odnalezienia się na rynku pracy w
ramach doradztwa zawodowego.
 Rozwijamy edukacje prawną i mediacje rówieśnicze.

Zadania

ZARZĄDZANIE
I ORGANIZACJA

Sposoby realizacji
1. Przydział stałych i dodatkowych
czynności nauczycielom.
2. Wprowadzenie zmian w statucie
gimnazjum.
3. Statut szkoły podstawowej.
4. Plan nadzoru pedagogicznego.
5. Plan lekcji.
6. Plany pracy zespołów
przedmiotowych i zadaniowych.
7. Informacje dla rodziców dotyczące
zmian w dokumentach regulujących
pracę szkoły (statut, regulaminy,
procedury).
8. Ustalenie dni wolnych od zajęć
dydaktycznych:
Szkoła podstawowa: 02.11.2018,
02.01.2019, 15- 17.04.2019, 2930.04.2019, 02.05.2019

Termin realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Wrzesień,
październik

Dyrektor,
wicedyrektor
oraz powołane
zespoły

Gimnazjum: 02.11.2018, 02.01.2019,
10-12.04.2019,
29-30.04.201902.05.2019
9. Zawarcie umowy ubezpieczenia NW
uczniów i NW i OC nauczycieli
i pracowników szkoły.
WSPIERANIE
ROZWOJU UCZNIA

1.Diagnoza poziomu zainteresowań i
Październik 2018
uzdolnień uczniów.
2. Udział uczniów w konkursach
przedmiotowych proponowanych przez Cały rok
Kuratorium Oświaty i turniejach
organizowanych przez instytucje
współpracujące ze szkołą

Pedagog,
psycholog,
nauczyciele
przedmiotów

3. Konkurs Matematyczny „Kangur”.

Kwiecień 2019

4.Zajęcia pozalekcyjne, koła
zainteresowań.

Cały rok

Nauczyciel
matematyki
Nauczyciele
prowadzący
zajęcia

5. Uczestniczenie w imprezach
szkolnych według kalendarza
uroczystości

Cały rok

Wychowawcy klas

6. Organizowanie wycieczek do miejsc
pamięci narodowej oraz wycieczek
turystyczno- krajoznawczych (według
kalendarza wycieczek), w tym rajdów
rowerowych, wyjazdów na basen.
7. Udział młodzieży w programach
i projektach:
- „Razem możemy więcej…”,
„Aktywność- drogą do sukcesu”,
„Moje dziecko idzie do szkoły”,
„Bądźmy zdrowi- wiemy więc
działamy”, „Profilaktyka HIV/AIDS,
„ Wiem nie biorę jestem bezpieczny’.
8.Rozwijanie kultury fizycznej:
rozgrywki międzyszkolne w
koszykówce, piłce siatkowej, piłce
nożnej, strzelectwie
- Szkolny Dzień Sportu,
Gimnazjada 2019, Europejski Tydzień
Sportu „Bądź aktywny”

Cały rok

dyrektor
Cały rok

Czerwiec 2019

WYCHOWANIE
UCZNIÓW W DUCHU
IDEAŁÓW
HUMANISTYCZNYCH,
PATRIOTYCZNYCH
I OBYWATELSKICH

1. Opieka nad miejscami pamięci
w Kłodawie
2.Opieka nad grobem byłej
kierowniczki szkoły p. Michaliny
Remieszko.

Nauczyciele
wychowania
fizycznego
nauczyciele,
nauczyciel
techniki i fizyki

Wrzesień 2018

9. Udział uczniów
w zajęciach proponowanych przez
Stowarzyszenie
„ Kłodawska Jedynka”
( zajęcia sportowe, wypoczynek
zimowy, letni).
10. Praca z uczniem o specjalnych
wymaganiach edukacyjnych.
- indywidualizacja pracy,
- zajęcia rewalidacyjne,
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
- pomoc koleżeńska.
11. Działania innowacyjne: edukacja
prawna, mediacje rówieśnicze.

Wychowawcy klas

Cały rok

Cały rok

Nauczyciele
wychowania
fizycznego
Dyrekcja

Nauczyciele
przedmiotu,
pedagog,
psycholog

4. Organizowanie spotkań z
ciekawymi ludźmi i wystaw w izbie
pamięci.
5. Organizowanie szkolnych
konkursów związanych
z obchodzonymi rocznicami i
świętami narodowymi.
6. Realizacja Programu
„Niepodległa”- godność, wolność,
niepodległość w ramach obchodów
100-lecia rocznicy odzyskania
niepodległości.
7. Udział w konkursach
proponowanych przez samorząd
lokalny oraz instytucje wspomagające
prace szkoły.
8. Organizacja uroczystości
związanych ze świętami narodowymi.
9. Spotkania z ludźmi prezentującymi
różne zawody.
10. Działalność drużyny harcerskiej
zrzeszonej w Hufcu ZHP Koło
( według planu pracy drużyny).
11. Założenie drużyny zuchowej.
12. Udział w Powiatowym Złazie ZHP
Hufca Koło.
WDRAŻANIE
UCZNIÓW DO
SAMORZĄDNOŚCI,
PRACA SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

1.Wybór do Samorządu
Uczniowskiego.
2. Inicjatywy pogłębiające
samorządność uczniowską jak:
 organizacja imprez szkolnych,
 włączanie się do imprez
lokalnych- składanie wiązanek
kwiatów podczas świąt
państwowych,
 kiermaszów, dyskotek
 wprowadzenie dyżurów
uczniowskich (porządek,
bezpieczeństwo, kontrola
przestrzegania zapisów
w statucie)

Wrzesień
Cały rok

Opiekun SU
oraz wychowawcy



DZIAŁALNOŚĆ
OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA

zbiórka zużytych baterii,
nakrętek plastikowych,
makulatury, żywności dla
potrzebujących w okresie
przedświątecznym- współpraca
z Konińskim Bankiem Żywności
 organizowanie konkursów
(według planu pracy Samorządu
Uczniowskiego),

akcje charytatywne
3. Współudział w tworzeniu
regulaminów, opiniowanie niektórych
uchwał.
4. Utworzenie Spółdzielni
Uczniowskiej.
5. Działalność Koła Mediatorów.
Rówieśniczych.
1. Rozpoznanie potrzeb uczniów
Pedagog, psycholog,
znajdujących się w trudnej sytuacji
wychowawcy klas
materialnej.
2.Zapewnienie pomocy
psychologiczno- pedagogicznej
uczniom z opinią i orzeczeniem
poradni psychologicznopedagogicznej. Podnoszenie jakości
edukacji włączającej oraz nowych form
zajęć specjalistycznych.
3. Indywidualizacja procesu nauczania
(dostosowanie wymagań do zaleceń
PPP ).
3. Otoczenie wszechstronną opieką
uczniów niepełnosprawnych oraz ze
środowisk zaniedbanych.
4. Współpraca wychowawców klas
z pedagogiem i psychologiem w celu
otoczenia szczególną opieką uczniów
sprawiających trudności
wychowawcze.
5. Organizowanie warsztatów
profilaktycznych i warsztatów
integrujących dla klas.
6. Wyjścia do GOK-u na programy

Wrzesień
Cały rok

i spektakle profilaktyczne.
7. Kontrolowanie realizacji obowiązku
szkolnego przez młodzież z rejonu
naszej szkoły
9. Edukacja rodziców na temat
wychowania dzieci, kłopotów
wychowawczych, zagrożeń
społecznych poprzez:
 organizowanie spotkań
rodziców ze specjalistami
 konsultacje indywidualne
z rodzicami uczniów
 odwiedzanie uczniów w domu
rodzinnym
 przeprowadzanie pogadanek
z rodzicami na temat
„dopalaczy” i innych używek,

systematyczna współpraca z
rodzicami jako partnerami szkoły,

warsztaty terapeutyczne dla
dzieci, rodzin dysfunkcyjnych,

diagnoza sytuacji szkolnej w
zakresie bezpieczeństwa i zdrowia
uczniów,

konferencja dla rodziców „Co
daje nam aktywność fizyczna i
umysłowa?
10. Udział w akcjach i programach
profilaktycznych:
- organizacja maratonu „Aktywnośćdroga do sukcesu”
- happening wiedzy profilaktycznej,
- konkursy: plastyczny, fotograficzny,
wiedzy.
- „Owoce i warzywa w szkole”,
„Mleko w szkole”.
11. Współpraca z instytucjami
wspierającymi proces wychowawczy
m. in. z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną i policją.

12. Współpraca ze Świetlicą
Środowiskową.

13. Monitorowanie realizacji programu
wychowawczo- profilaktycznego.
Zwrócenie uwagi na wychowawczą
rolę szkoły.

13. Działania profilaktyczne przeciw
agresji, przemocy i uzależnieniom
z uwzględnieniem założeń szkolnego
programu.
14. Zorganizowanie Szkolnego Dnia
Profilaktyki pod hasłem „Aktywnośćdroga do sukcesu” i Dnia Bez
Przemocy.

PROMOCJA SZKOŁY
W ŚRODOWISKU
LOKALNYM

16. Troska o bezpieczeństwo:
 Dbanie o wymogi
bezpieczeństwa i higieny pracy
poprzez odpowiednie
wyposażenie szkoły i
organizację zajęć
 Opieka nad dziećmi podczas
zajęć i przerw,
 Bezpieczeństwo w Internecie.
Odpowiedzialne korzystanie z
mediów społecznych.
17.Opieka nad uczniami w świetlicy
szkolnej i korzystających z dowozu
autobusem szkolnym
1. Aktualizacja folderu promującego
szkołę.
2. Prezentowanie oferty edukacyjnej
szkoły:
 aktualizowanie strony
internetowej szkoły
 prezentowanie prac
uczniowskich
3. Promowanie ciekawych działań
uczniów naszej szkoły na stronie
internetowej.
4. Propagowanie sukcesów uczniów
w prasie lokalnej, stronie internetowej
szkoły.

Nauczyciele
informatyki,
nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy

Cały rok

5. Organizowanie Dni Otwartych dla
przyszłych uczniów klas pierwszych,
czwartych i siódmych oraz ich
rodziców- Spotkanie Integracyjne.
6. Prezentacja osiągnięć sportowych.

PODNOSZENIE
WYNIKÓW
KSZTAŁCENIA
I JAKOŚCI PRACY
SZKOŁY

7. Współpraca z lokalnymi mediami:
Telewizją Kablową Spółdzielni
Mieszkaniowej w Kole, „Przeglądem
Kolskim”.
1.Uwzględnienie wniosków i
rekomendacji z nadzoru prowadzonego
w roku szkolnym 2017/2018 oraz
wniosków z ewaluacji wewnętrznej.

Dyrekcja, członkowie Cały rok
zespołu ds. ewaluacji
wewnętrznej,
nauczyciele

2. Kontynuacja pracy zespołu do spraw
ewaluacji wewnętrznej zgodnie
z planem nadzoru.

Dyrekcja,
nauczyciele,
wychowawcy

3. Współpraca ze szkołami
podstawowymi, średnimi i uczelniami
wyższymi.

Dyrekcja, zespoły
nadzorujące

4. Analiza wyników z klasy VI.

Dyrekcja, zespoły
nadzorujące
Nauczyciele
przedmiotu

5. Przeprowadzenie diagnozy w
klasach I, IV i VII szkoły
podstawowej.

Cały rok

Wrzesieńpaździernik

6. Przeprowadzenie testów
sprawdzających poziom znajomości
języka angielskiego i języka
niemieckiego w celu określenia
poziomu uczniów i zakwalifikowaniu
ich do grup odpowiadających ich
poziomowi.
7. Przeprowadzenie egzaminu
próbnego w klasach III.

Dyrekcja,
nauczyciele

8. Przeprowadzenie egzaminu w
klasach III gimnazjum

Dyrekcja, zespoły
przedmiotowe

9. Analiza wyników egzaminu
gimnazjalnego.

Styczeń 2019r.

10,11,12,
IV 2019

10. Wykorzystanie wniosków z analizy
wyników egzaminu gimnazjalnego
przy organizacji procesów
edukacyjnych.
11. Przeprowadzenie egzaminu
ósmoklasisty.
12. Analiza wyników egzaminu
ósmoklasisty.
13. Wykorzystanie wniosków z analizy
wyników egzaminu przy organizacji
procesów edukacyjnych.
14. Monitorowanie wdrażania nowej
podstawy programowej w klasach I,
IV i VII szkoły podstawowej i
podstawy programowej kształcenia
ogólnego, w tym sposobów kształcenia
umiejętności z edukacji
matematycznej, przyrodniczej
i informatycznej.
WEWNĄTRZSZKOLNE 1. Doskonalenie warsztatu pracy
DOSKONALENIE
nauczycieli poprzez udział
NAUCZYCIELI
w konferencjach i warsztatach

metodycznych.
2. Współpraca z doradcami
metodycznymi.
3. Lekcje koleżeńskie.
3. Zajęcia otwarte
5. Szkoleniowe rady pedagogiczne,
zgodnie z planem nadzoru.

Dyrekcja, zespoły
przedmiotowe

Dyrekcja,
nauczyciele

15, 16, 17 IV 2019

Cały rok

