Plan pracy Szkoły Podstawowej
w Czaszynie
na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze
zm.),

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),
 Statut Szkoły Podstawowej w Czaszynie
 Program Wychowawczy i profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Czaszynie
Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny
2017/2018:
- wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego;
- podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej;
- bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych;
- wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek;
- wzmocnienie wychowawczej roli szkoły;
- podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty;
- rok szkolny 2017/18 – „Rokiem do niepodległości”
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018.
3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok
szkolny 2016/2017:
- utrzymać różnorodne formy diagnozowania możliwości edukacyjnych uczniów, aby
w sposób efektywny mogły być wykorzystywane w trakcie procesu dydaktyczno –
wychowawczego.
- utrzymać bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, gdyż udział w nich przekłada się na
osiąganie sukcesu szkolnego i motywuje uczniów do działania.
- utrzymać działania wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami
edukacyjnymi.
Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady
Pedagogicznej nr 03/17/18 z dnia 21.08.2017 r.
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I.

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin
realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim
pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do końca
sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Rada pedagogiczna

Do końca
sierpnia

Opracowanie propozycji programu
profilaktyczno - wychowawczego szkoły

Rada pedagogiczna

Do połowy
września

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników
i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku Dyrektor szkoły
szkolnym 2016/2017

Do końca
sierpnia

Wprowadzenie zmian w dokumentach
szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa
oświatowego: statut, regulaminy, procedury

Dyrektor szkoły

Do końca
sierpnia,
Statut do końca
listopada

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu
doskonalenia zawodowego

Dyrektor szkoły

Do końca
sierpnia

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 15 września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

Dyrektor szkoły

Do końca
kwietnia

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I i
oddziału przedszkolnego

Dyrekcja szkoły

Kwiecień–
sierpień
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Nauczanie
Osoba
odpowiedzialna

Zadania

Termin
realizacji

Realizacja podstawy programowej

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Dyrektor,
przewodniczący
zespołów

Cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych
potrzeb i możliwości uczniów

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
uczniów przez indywidualizowanie stawianych im
Wszyscy
zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach nauczyciele
wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

Dyrektor szkoły,
nauczyciele

Według planu
nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności
za uzyskane oceny

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania
uczniów przez nauczycieli

Dyrektor szkoły

Raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

Dyrektor, szkoły

Według
harmonogramu

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli
obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny
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Wychowanie i profilaktyka

Osoba
odpowiedzialna

Zadania

Termin
realizacji

Integracja zespołów klasowych

Wychowawcy klas

Wrzesień

Realizowanie programu
profilaktyczno-wychowawczego szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań
uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych,
artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele,
Cały rok
pedagog

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci,
z pedagogiem szkolnym, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi

Wychowawcy klas

Cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

Opiekun samorządu

Cały rok

Wolontariat szkolny

Samorząd szkolny,
opiekun samorządu

Cały rok

Koordynato doradztwa Cały rok
zawodowego,
Doradztwo zawodowe

nauczyciel realizujący
podstawę programową z
tego zakresu

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych
oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania Wychowawcy klas
wolnego czasu

(10 godzin kl.
VII)

Cały rok

Edukacja czytelnicza

Nauczyciele
bibliotekarze

Cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

Wychowawcy klas

Cały rok
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Zadania opiekuńcze

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin
realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

Dyrektor, nauczyciele,
pedagog szkolny

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci
potrzebujących takiej opieki

Wychowawcy klas,
opiekunowie świetlicy

Cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

Cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Wychowawcy klas

Cały rok

Zadania gospodarcze

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin
realizacji

Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych Dyrektor
według potrzeb nauczycieli

Cały rok

Bieżące naprawy budynku i sprzętu szkolnego

Cały rok

Konserwator
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II.

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Termin

Zadanie

1 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Trzeci weekend września 2017 r.

Sprzątanie świata

21września 2017 r.

Zebrania z rodzicami

29 września 2017 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka (30 września)

13 października 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji
Narodowej (14 października)

październik 2017 r.

Ślubowanie klas I

październik 2017-listopad 2017

Półfinał Wojewódzki – badminton w ramach
Igrzysk dzieci i IMS

Listopad 2017 – kwiecień 2018

Wizyty w Miejscach Pamięci Narodowej

1 listopada 2017 r.

Wszystkich Świętych

6 listopada 2017

Dzień postaci z bajek

11 listopada 2017 r.

Narodowe Święto Niepodległości

27 listopada 2017 r.

Zebrania z rodzicami

30 listopada 2017 r..

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2017 r.

Mikołajki szkolne

Grudzień 2017 r.

Zasady savoir-vivre'u – kultura na co dzień

21 grudnia 2017 r.

Jasełka szkolne

22 grudnia 2017 r.

Wigilia szkolna

23 grudnia 2017 r.–1 stycznia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2018 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

12 stycznia 2018 r.

Bal karnawałowy

19 stycznia 2018 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci
i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)

19 stycznia 2018 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

26 stycznia 2018 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

12 Luty 2018 r.

Zebranie z rodzicami

29 stycznia–11 lutego 2018 r.

Ferie zimowe

14 lutego 2018 r.

Szkolne walentynki

06 marca 2018 r.

Europejski Dzień Logopedii

8 marca 2018 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Marzec 2018 r.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
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21 marca 2018 r.

Pierwszego dzień wiosny

29 marca-3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia 2018 r.

Dzień Samorządności

Kwiecień 2018 r.

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Ok. 22 kwietnia 2018 r.

Dzień Ziemi

27 kwietnia 2018 r.

Zebrania z rodzicami

1 maja 2018 r.

Święto Pracy

2, 4 maja 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 maja 2018 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

25 maja 2018 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki
(26 maja)

31 maja 2018 r.

Boże Ciało

1 czerwca

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 czerwca 2018 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

11 czerwca 2018 r.

Wystawianie przewidywanych ocen
klasyfikacyjnych

18 czerwca 2018 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

22 czerwca

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30 czerwca 2018 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

27–31 sierpnia 2018 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Dni ustawowo wolne od pracy:
 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r.,
 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r.,
 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2017 r.,
 Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r.,
 Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r.,
 Poniedziałek Wielkanocny – 2 kwietnia 2018 r.,
 Święto Pracy – 1 maja 2018 r.,
 Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2018 r.,
 Boże Ciało – 31 maja 2018 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 02.05.2018 r., 04.05.2018 r.
 01.06.2018 r.
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III. Udział w konkursach:

Lp.

Osoby
odpowiedzialne

Nazwa konkursu

1. Konkursy przedmiotowe kuratoryjne

Nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

2. Konkursy artystyczne

Nauczyciele plastyki,
muzyki, edukacji
wczesnoszkolnej

3. Konkursy przyrodnicze, biologiczne,
fizyczne, chemiczne

Błażowska Maria,
Renata Kaczmarska,
Sabina Misiura, Jolanta
Olszak

4. Konkursy z języka angielskiego, języka
niemieckiego

Pałasz Iwona, Grzegorz
Dorosz

5. Konkursy ortograficzne

Halina Sech, Lucyna
Skóbel

6. Konkursy recytatorskie

Halina Sech

7. Zawody sportowe w ramach IMS i inne

Paweł Stefanowski

8. Konkursy matematyczne

Anna Stachowska

9. Konkursy z języka polskiego

Halina Sech

10. Konkurs z bezpieczeństwa w ruchu
drogowym

Lucyna Skóbel

11. Konkursy religijne

Ks. Kudyba

12 Konkursy informatyczne

Jarosław Bochnak

13. Konkurs wiedzy pożarniczej

Jarosław Bochnak
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Uwagi

Harmonogram zebrań rady pedagogicznej

Lp.

Termin

1.

Sierpień

2.

grudzień

3.

Styczeń/luty

4.

Styczeń/luty

5.

marzec

6.

Czerwiec

Tematyka/cel
Zebranie organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym,
informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2017/2018
Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.
Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna,
podsumowanie półrocznej pracy szkoły
Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
Podnoszenie jakości edukacji włączającej
Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna,
podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018
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