ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM 2016/2017

Lp.

Zadania szkoły

1.

Opracowanie i realizacja planów
dydaktyczno - wychowawczych
Prawidłowa realizacja programu
nauczania z uwzględnieniem podstaw
programowych
Realizacja programów autorskich z
wychowania fizycznego, piłki ręcznej i
piłki nożnej w klasach sportowych
Udział nauczycieli w konferencjach
przedmiotowo – metodycznych, kursach,
warsztatach oraz wymiana doświadczeń
nauczycielskich w ramach spotkań WDN i
zespołów przedmiotowych
Bieżąca i okresowa analiza wyników
nauczania:
- badanie osiągnięć szkolnych,
- analiza osiągnięć dydaktycznych
uczniów od klasy pierwszej do szóstej
Zorganizowanie zajęć specjalistycznych
dla uczniów wymagających pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Termin
wykonania
Do 20 września
Cały rok

Cały rok

Cały rok wg
potrzeb

Styczeń
Czerwiec
Do 30 września
– wg potrzeb

Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów
Systematyczne kontrolowanie zeszytów
przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń
Wszechstronne wykorzystanie technologii
komputerowej i informatycznej:
- realizacja projektu e – szkoła
- wykorzystanie tablic interaktywnych i
programów multimedialnych w pracy
dydaktyczno – wychowawczej
- poszerzanie zasobów programowych i
multimedialnych
- wykorzystanie komputerów do
wykonania przez uczniów prezentacji
- nauka wykorzystania wiedzy dostępnej
w Internecie
- nauka programowania
Przygotowywanie i udział uczniów w
konkursach

Do 5 września

Współpraca z Poradnią Psychologiczno –

Cały rok

Cały rok

Odpowiedzialni
Dyrektor i
nauczyciele
Dyrektor i
nauczyciele
Wicedyrektor i
nauczyciele wych.
fizycznego
Dyrektor i przew.
zespołów
przedmiotowych

Dyrektor,
wicedyrektor,
nauczyciele
uczący,
wychowawcy
Dyrektor,
koordynator,
wychowawcy,
nauczyciele
Dyrektor i
nauczyciele
Nauczyciele

Cały rok

Dyrektor,
nauczyciele

Wg
harmonogramu

Wicedyrektor,
komisja do
przeprowadzenia
konkursów
Pedagog,

Wykonane niewykonane

Pedagogiczną
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dostosowanie pracy do potrzeb uczniów
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się:
- różnicowanie trudności zadań
- opracowanie planu pracy z uczniem
zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii
nauczycieli oraz PPP
- praca metodami aktywnymi
- udział uczniów w odpowiednich
zajęciach
Promowanie uczniów zdolnych:
- stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
- udział w konkursach
- opracowanie zadań dodatkowych
rozwijających zainteresowania
- występowanie z wnioskami o stypendia
dyrektora i wójta
Pedagogizacja rodziców:
- spotkania dla rodziców przyszłych klas I
- spotkanie ogólne dla rodziców
- informowanie rodziców o postępach w
nauce – wywiadówki, konsultacje,
rozmowy indywidualne, „Dzieci –
Rodzicom”
- przekonanie o nadrzędnej roli rodziny w
życiu każdego ucznia: funkcje rodziny,
obowiązki rodziców
Współpraca z teatrami, kinem,
filharmonią, muzeami, biblioteką gminną,
GOK – iem w celu realizacji edukacji
kulturalnej i teatralnej
Kontynuacja współpracy z Ośrodkiem
Zdrowia, Policją, WORD- em ,
Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji,
GOPS- em, GKRPA, GOK-iem
Ukazywanie wartości rodziny w życiu
osobistym człowieka oraz pomoc
rodziców w przygotowaniu uczniów do
okresu dojrzewania
Wspieranie prawidłowego rozwoju
emocjonalnego i społecznego, w tym
koleżeństwa i przyjaźni: istota
koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny
szacunek, udzielanie sobie pomocy,
współpraca, empatia, proces adaptacyjny
Egzekwowanie postępowania zgodnego
ze Statutem Szkoły
Udział w ogólnopolskich i lokalnych

psycholog,
wychowawcy
Pedagog,
nauczyciele
Cały rok
Wrzesień
Cały rok

Wrzesień
Wg oferty
Cały rok
Czerwiec,
sierpień
marzec,
czerwiec 2015
16 września
2014
Wg
harmonogramu
Czerwiec
Na bieżąco wg
potrze

Dyrektor,
wicedyrektor,
nauczyciele,
wychowawcy

Dyrektor,
wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog,
psycholog

Cały rok

Wychowawcy,
bibliotekarz

Cały rok

Nauczyciel
informatyki,
pedagog,
wychowawcy
Nauczyciel
prowadzący
zajęcia WDŻ

Wrzesień, cały
rok

Cały rok

Wychowawcy,
wszyscy
pracownicy szkoły

wrzesień
Cały rok

wychowawcy
Wychowawcy,
nauczyciele,
pracownicy szkoły
Osoby

Wg

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

kampaniach, akcjach charytatywnych,
projektach, programach:
- sprzątanie świata, Cała Polska czyta
dzieciom, WOŚP, Góra grosza, Adopcja na
odległość, zbiórka zużytych baterii i inne
Ewidencja realizacji obowiązku szkolnego:
- współpraca pedagoga z wychowawcami
(kontrola nieobecności spóźnień)
- sprawozdanie z realizacji obowiązku
szkolnego
- współpraca z policją i kuratorami
społecznymi
Opieka nad uczniami przebywającymi w
świetlicy szkolnej:
- ocena stanu opieki świetlicowej
- praca metodami aktywnymi
- udział dzieci w konkursach
- unowocześnienie bazy lokalowej,
sprzętu
Działania opiekuńcze:
- organizacja dożywiania
- organizowanie pomocy materialnej –
wyprawka, stypendium szkolne, kolonie
Angażowanie uczniów w życie szkoły,
rozwijanie samorządności:
- organizacja akcji charytatywnych
- pomoc w organizacji imprez szkolnych
Promowanie kultury osobistej,
koleżeństwa:
- uczenie zasad savoir – vivre-u na
godzinach wychowawczych, zwracanie
uwagi na kulturę języka i zachowania w
każdej sytuacji
- uaktywnianie pomocy koleżeńskiej
Wdrażanie programu wychowawczego
„W zgodzie z sobą i ze światem”, i
programów profilaktycznych
- „Żyj tak aby Tobie z innymi i innym z
Tobą było dobrze”
- „Twoje zdrowie w Twoich rękach”
- „Bezpieczeństwo w szkole”
„Spójrz inaczej”
Realizacja programu przeciwdziałania
wadom postawy ciała „Rosnę zdrowo”
Promocja szkoły:
- uroczystości szkolne
- festyn rodzinny
- imprezy środowiskowe
- współpraca z lokalnymi mediami

harmonogramu

odpowiedzialne
wg przydziału
obowiązków

Cały rok

Pedagog, dyrektor

Czerwiec
Cały rok

Wrzesień
Cały rok
Wg
harmonogramu
Wg możliwości
finansowych

Wicedyrektor,
wychowawcy
świetlicy
dyrektor

Pedagog, dyrektor
Cały rok
Wrzesień,
Czerwiec
W miarę
potrzeb, cały
rok
Cały rok

Opiekun
samorządu

Wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog,
pracownicy szkoły

Cały rok

Wicedyrektor,
Wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog

Cały rok

Koordynatorzy
programu
Dyrektor,
wicedyrektor,
wychowawcy,
nauczyciele

Wg
harmonogramu

