PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANUSZA KORCZAKA
W ZESPOLE SZKÓŁ W SADKOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

W planie pracy uwzględniono:
1.
2.
3.
4.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014
Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2013/2014
Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły przeprowadzonego w roku
szkolnym 2012/2013.

I. Realizacja podstawowych zadań szkoły
1. Zadania z zakresu organizacji i zarządzania
Lp. Wydarzenia

Odpowiedzialni

Termin

1.

Przydział obowiązków
służbowych wszystkim
pracownikom

dyrektor

do końca sierpnia

2.

Opracowanie rocznego planu
pracy szkoły

rada pedagogiczna

sierpień

3.

Zatwierdzenie planów pracy
nauczycieli

dyrektor

wrzesień

4.

Dopuszczenie do użytku
szkolnego nowych programów dyrektor
nauczania

czerwiec - sierpień 2013

5.

Opracowanie szkolnego
dyrektor, nauczyciele
zestawu programów nauczania

sierpień/wrzesień

6.

Opracowanie tygodniowego
planu zajęć oraz planu
dyżurów

wicedyrektor, zespół
nauczycieli

sierpień/ wrzesień

7.

Opracowanie planu nadzoru
pedagogicznego

dyrektor

październik/listopad

8.

Zapoznanie uczniów
i rodziców z podstawowymi
aktami prawnymi szkoły
(Statut Szkoły, WSO),
podstawą programową, PSO.

wychowawcy

wrzesień

9.

Wybory do Samorządów
Klasowych i Samorządu
Uczniowskiego

wychowawcy klas,
opiekunowie SU

wrzesień/październik

10.

Opracowanie programu
rodzice, nauczyciele
wychowawczego i profilaktyki

wrzesień

11.

Ocena realizacji obowiązku
szkolnego uczniów

sekretarz

wrzesień/październik

Powołanie zespołów
12. zadaniowych i przydzielenie
im stałych zadań

dyrekcja

sierpień/wrzesień

Objęcie opieką dzieci
z biednych rodzin wnioski
13. o dofinansowanie
podręczników, bezpłatne
obiady itp.

sekretarz, wychowawcy sierpień/wrzesień

14.

Przygotowanie harmonogramu
lider WDN, dyrekcja
rad szkoleniowych

wrzesień

15.

Przygotowanie harmonogramu
zespół zadaniowy
uroczystości szkolnych

wrzesień

Zbieranie dokumentacji
niezbędnej do
przeprowadzenia sprawdzianu
zewnętrznego
wychowawcy, pedagog wrzesień/październik
16.
- Zebranie danych uczniów
- Przyjmowanie wniosków
o dostosowanie warunków
sprawdzianu
Przekazywanie informacji o
dyrekcja,
październik/listopad
17. zdających sprawdzian do OKE
wychowawcy, pedagog
w Łodzi
18.

Zgłaszanie uczniów do
konkursów przedmiotowych

nauczyciele, dyrekcja

październik

19.

Opracowanie budżetu na
kolejny rok

dyrekcja

wrzesień/październik

Ulepszać bazę szkoły, w miarę
możliwości finansowych
dyrekcja
20.
zakupić dodatkowe elementy
do placu zabaw dla klas I - III

rok szkolny 2013/2014

21.

Działalność Psychologicznego
dyrekcja, pedagog
Punktu Konsultacyjnego

cały rok

22.

Działalność Logopedycznego
Punktu Konsultacyjnego

dyrekcja, pedagog

cały rok

Pozyskiwanie sponsorów
23. wspierających działalność
szkoły

dyrekcja, zespół
zadaniowy

cały rok szkolny

Współpraca z organem
sprawującym nadzór
24.
pedagogiczny i z organem
prowadzącym

dyrekcja

cały rok szkolny

Powołanie komisji
egzaminacyjnych i osób
dyrekcja
25.
odpowiedzialnych za przebieg
egzaminu

luty/marzec

Opracowanie ankiety
sprawdzającej
26. zapotrzebowanie
nauczycieli na różne formy
doskonalenia.

kwiecień

lider WDN

Stwarzanie warunków do
rozwoju zawodowego
nauczycieli oraz do dzielenia
27. się wiedzą zdobytą w
szkoleniach pozaszkolnych
(uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia)

lider WDN, dyrekcja

cały rok szkolny

dyrekcja

maj

Monitorowanie realizacji
zadań ujętych w planach
29.
rozwoju zawodowego
nauczycieli

dyrekcja

cały rok szkolny

30. Ewaluacja wewnętrzna

dyrekcja, zespół
nauczycielski

cały rok szkolny

dyrekcja, pedagog,
nauczyciele

cały rok szkolny

Przygotowanie
i zaopiniowanie arkusza
28.
organizacyjnego

31.

Aktualizacja strony
internetowej

Promocja szkoły w środowisku
lokalnym, kształtowanie
dyrekcja, zespoły
32. pozytywnego wizerunku
zadaniowe
szkoły, upowszechnianie
osiągnięć uczniów

cały rok szkolny

33.

Promocja szkoły w środowisku dyrekcja, zespoły
lokalnym
zadaniowe

cały rok szkolny

34.

Zakup pomocy dydaktycznych
dyrekcja
do klasopracowni

cały rok w miarę potrzeb
i środków finansowych

35.

Przygotowywanie sprawozdań
dyrekcja
SIO

wrzesień, październik,
marzec

Przygotowanie i podanie do
publicznej wiadomości
nauczyciele, dyrektor
36. szkolnego zestawu
podręczników na następny rok
szkolny

czerwiec

2. Zadania z zakresu dydaktyki i kształcenia
Lp. Wydarzenia
Zapoznanie z jasno
określonymi wymaganiami
1.
edukacyjnymi na poszczególne
oceny

Odpowiedzialni

Termin

nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy

pierwsze zajęcia edukacyjne,
zebrania z rodzicami

2.

Współpraca z rodzicami w
ramach pomocy
psychologiczno –
pedagogicznej w zakresie
rozpoznawania potrzeb
uczniów.
Indywidualizacja pracy
z uczniem zdolnym i uczniem
mającym problemy w nauce

3.

Indywidualizacja pracy
nauczyciele wszystkich
z uczniem zdolnym i uczniem
cały rok szkolny
przedmiotów
mającym problemy w nauce

4.

Stworzenie możliwości
rozwoju zainteresowań
uczniów poprzez umożliwienie
im udziału w:
- konkursach
wewnątrzszkolnych
- konkursach powiatowych,
wojewódzkich, ogólnopolskich

nauczyciele wszystkich
przedmiotów ze
szczególnym
cały rok szkolny
wskazaniem na
opiekunów kół
zainteresowań

5.

Kierowanie uczniów na
badania w poradni PP

pedagog, wychowawcy w miarę potrzeb

6.

Przeprowadzenie badan
przesiewowych

pedagog, wychowawcy od października

7.

Organizowanie wycieczek
przedmiotowych

nauczyciele

cały rok szkolny

8.

Opracowanie,
przeprowadzenie i analiza
testów na wejściu dla klas
I i IV szkoły podstawowej

nauczyciele
przedmiotów;

wrzesień/ październik

9.

Opracowanie wyników
sprawdzianu i uwzględnienie
ich w planach pracy na rok
2013/2014

nauczyciele
przedmiotów

wrzesień

nauczyciele wszystkich
cały rok szkolny
przedmiotów

Współpraca z PPP poprzez
10. kierowanie uczniów na
badania

wychowawcy, pedagog cały rok

Przeprowadzenie i analiza
egzaminów próbnych oraz
wykorzystanie wyników do
11.
planowania dalszej pracy z
uczniami w celu osiągnięcia
wysokich wyników

zespoły zadaniowe

po jednym w semestrze

Sprawdzian kompetencji
12. w klasach V szkoły
podstawowej

nauczyciele
przedmiotów

styczeń 2014

Przeprowadzenie ankiety na
13. temat zajęć pozalekcyjnych na pedagog, wychowawcy kwiecień 2014
rok szkolny 2013/2014
Kontrola częstotliwości
oceniania

dyrekcja

cały rok

Kontrola stopnia realizacji
15. podstawy programowej i
standardów egzaminacyjnych

dyrekcja

cały rok

14.

3. Zadania z zakresu bezpieczeństwa profilaktyki
i wychowania
Lp. Wydarzenia

Odpowiedzialni

Termin

1.

odpowiedzialny pedagog
Realizacja zadań programów
szkolny i wychowawcy
wychowawczego i profilaktyki
klas, nauczyciele

cały rok

2.

Przeprowadzenie na
pierwszych zajęciach
lekcyjnych pogadanek na
nauczyciele przedmiotów,
temat bezpieczeństwa w czasie wychowawcy
pobytu w szkole i podczas
zajęć wychowania fizycznego

pierwsze zajęcia edukacyjne

3.

Kultywowanie tradycji i
ceremoniału szkoły

cały rok podczas
uroczystości szkolnych

4.

Krzewienie kultury fizycznej
nauczyciele wychowania
wśród uczniów, kultywowanie
fizycznego
zdrowego stylu życia

cały rok szkolny

5.

Zorganizowanie uczniom
środowiska do rozwoju
zainteresowań i osiągania
opiekunowie kół
sukcesów poprzez udział
zainteresowań
uczniów w różnych imprezach
kulturalnych, wydawaniu
gazetki szkolnej,

cały rok szkolny

6.

Udział w akcjach
charytatywnych
opiekunowie SU
Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Góra Grosza

7.

Przeciwdziałanie agresji
szkolnej

nauczyciele, dyrektor

wychowawcy, pedagog

cały rok szkolny

cały rok szkolny

8.

Przestrzeganie zasad bhp na
zajęciach edukacyjnych

9.

Organizowanie spektakli, akcji zespół zadaniowy,
o tematyce
koordynator do spraw
antyuzależnieniowej
bezpieczeństwa

nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny
cały rok szkolny

Uwzględnienie w planach
wychowawczych zagadnień
wychowawcy
10.
związanych z poszanowaniem
praw człowieka

na godzinach z wychowawcą
w ciągu roku szkolnego

Monitorowanie jakości opieki
na świetlicy szkolnej pod
dyrektor
11.
kątem realizacji planu pracy
świetlicy

cały rok

II. Współpraca z rodzicami
Lp. Wydarzenia

Odpowiedzialni

Termin

1.

Zapoznanie rodziców
z podstawowymi aktami
prawnymi szkoły (Statut,
ZWO), zapoznanie rodziców
uczniów z klas pierwszych i
czwartych z podstawą
programową i PSO ze
wszystkich przedmiotów.
Zapoznanie rodziców uczniów
klas szóstych z możliwością
wychowawcy
dostosowania warunków
sprawdzianu do potrzeb
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
Wybory do klasowych Rad
Oddziałowych.
Opracowanie wspólnie z Radą
Rodziców programu
wychowawczego i programu
profilaktyki

2.

Zapoznanie z Planem Pracy
Szkoły oraz wynikami
nauczania. Przekazanie
dyrekcja, wychowawcy listopad
informacji na temat zasad
przeprowadzania sprawdzianu
w klasie szóstej

wrzesień

3.

Zapoznanie rodziców
z proponowanymi ocenami
z przedmiotów za I semestr
oraz ocenami zachowania

wychowawcy

4.

Spotkanie semestralne,
zapoznanie rodziców
z wynikami nauczania,
przedstawienie rodzicom
uczniów klas VISP wyników
sprawdzianu próbnego.
Podsumowanie I półrocza.

dyrektor, wychowawcy styczeń/ luty

5.

Spotkanie z rodzicami
uczniów klas VISP
przekazanie informacji o
stopniu przygotowania
uczniów do sprawdzianu

dyrekcja, wychowawcy luty/marzec

6.

Poinformowanie rodziców
o proponowanych ocenach
rocznych

wychowawcy

maj

7.

Szkolenia dla rodziców

pedagog, zespół
zadaniowy

jeden raz w semestrze

8.

Zakończenie (podsumowanie)
dyrektor
roku szkolnego 2013/2014

grudzień

27 czerwca 2014

III. Kalendarium roku szkolnego
Zadania, wydarzenia, czynności
Uroczysta inauguracja roku
szkolnego.

Terminy
01 IX 2013

Sprzątanie świata

IX 2013

Europejski Dzień Języków Obcych

X 2013

Święto Komisji Edukacji
Narodowej,

X 2013

Święto Papieskie

16 X 2013

Uroczystość pasowania uczniów
klas I szkoły podstawowej
Święto zmarłych (odwiedzanie
cmentarza – grobów nauczycieli

Odpowiedzialni
Radosław Kowalczyk
dyrektor, wicedyrektor
Ewa Kępka
Magdalena Pajda
Anna Szczepańska
Agnieszka Włostowska
Urszula Adamczyk
Barbara Wiktorek
Beata Pakuła
Wiesława Przybyłkiewicz
Maria Wiśniewska
Mariola Posmyk

X 2013

Anna Majewska, Halina Tokarska

X-XI 2013

wychowawcy klas

i nieznanego żołnierza)
Rocznica Odzyskania
Niepodległości
Uroczystość rocznicowa
upamiętniająca Odział Leśny
„Dzik”

Wróżby andrzejkowe, dyskoteka

Mikołajki

Aukcja ozdób świątecznych
Życzenia świąteczno –
noworoczne, jasełka, Wigilia
Szkolna

XI 2013

Andrzej Kieszek
Halina Pruszczyk

XI 2013

Radosław Kowalczyk
Beata Gotner
Marianna Kania

XI 2013

Magdalena Pajda (gimnazjum) Radosław
Kowalczyk
Krystyna Woźniak (klasy I-III)
Barbara Wiktorek (klasy IV-VI)
wychowawcy

XII 2013

Beata Rogala
Beata Korzycka
Emilia Rochmińska
Karolina Jaźwiec

XII 2013

Marianna Kania
Beata Korzycka
Maria Wiśniewska

XII 2013

Beata Gotner
Janina Walas
Ewa Kępka
Karolina Jaźwiec

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2013r.

Zakończenie pierwszego semestru.

17 stycznia 2014 r.

Dzień Babci i Dziadka połączony
z zabawą choinkową

I - II 2014

20 stycznia – 31 stycznia 2014 r.

Ferie zimowe

Poranek Wielkanocny

III 2014

Wiosenna przerwa Świąteczna
Powitanie wiosny połączone
z obchodami Dnia Ziemi

Krystyna Woźniak
Janina Walas
Wiesława Przybyłkiewicz
Halina Tokarska
Anna Majewska
Beata Pakuła
Mariola Posmyk
Maria Wiśniewska
Beata Korzycka
17 – 22 kwietnia 2014 r.

III 2014

Ewa Kępka
Magdalena Pajda
Beata Rogala

Sprawdzian po klasie szóstej

1 kwietnia
2014 r.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji
3 Maja, Święto flagi

IV/V 2014

Dzień Matki, Dzień Ojca,

V/VI 2014

Święto biblioteki szkolnej

II semestr

komisja egzaminacyjna
Radosław Kowalczyk
Beata Korzycka
Emilia Rochmińska
Beata Rogala
Beata Korzycka
Karolina Jaźwiec
Renata Ekiel
Janusz Szymczyk
Beata Szymczyk
wychowawcy
Marianna Kania
Radosław Kowalczyk

Dzień Dziecka połączony
z obchodami Dnia Sportu

VI 2014

Zdobywanie karty rowerowej

VI 2014

Giełda podręczników

VI 2014

Dyrektor, wicedyrektor
Urszula Adamczyk

Przedstawienia profilaktyczne

zgodnie
z ofertą

Dyrektor,
Radosław Kowalczyk
Magdalena Pajda

Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2013/2014

27 VI 2014

Dyrektor, rodzice, wychowawcy

Dni ustawowo wolne od pracy:










1 listopada 2013 (piątek) – Wszystkich Świętych
11 listopada 2013 (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości
25 grudnia 2013 (środa) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
26 grudnia 2013 (czwartek) – drugi dzień Bożego Narodzenia
1 stycznia 2014 (środa ) - Nowy Rok
6 stycznia 2014 (poniedziałek) - Święto Trzech Króli
21 kwietnia 2014 (poniedziałek ) - 2 dzień świąt Wielkanocnych
1 maja 2014 (czwartek) - 1 Maja – Święto Pracy
19 czerwca 2014 (czwartek ) - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).








1 kwietnia 2014 r. (wtorek)
23 kwietnia 2014 r.(środa)
24 kwietnia 2014 r.(czwartek)
25 kwietnia 2014 r.( piątek)
2 maja 2014 r. (piątek)
20 czerwca 2014 r. (piątek)

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach
zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 26.09.2013 r.

