Plan Pracy Szkoły – Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach
Zadania:
Dydaktyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów
Wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Realizacja i wzbogacanie podstawy programowej zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami
Rozwój doradztwa zawodowego
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
Kształcenie kompetencji kluczowych

Wychowawcze
1.
2.
3.
4.

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
Wspierania aktywności i samorządności uczniów oraz umiejętności pracy zespołowej
Kształtowanie postaw patriotycznych. Wychowanie do wartości
Wspieranie pracy wychowawczej domu rodzinnego

Współpraca ze środowiskiem
1.
2.
3.

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Organizacja i zarządzanie
1.
2.

Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej
Wspieranie rozwoju nauczycieli

rok szkolny 2018/2019

Obszar działań
Dydaktyka:
Utrzymanie wysokich
wyników egzaminów
zewnętrznych

Sposób realizacji
Opracowanie Szkolnego Zestawu Programów
Opracowanie Szkolnego zestawu podręczników
i materiałów ćwiczeniowych
Zwiększenie ilości godzin z matematyki

Termin
Czerwiec 2018r.

Odpowiedzialny
wicedyrektor

Cały rok

Program autorski z j. angielskiego

W ciągu roku
szkolnego
marzec, kwiecień
Grudzień

Nauczyciele
matematyki
Nauczyciel j.
angielskiego
nauczyciele
Wicedyrektor,
nauczyciele
nauczyciele

Fakultety dla uczniów organizowane miesiąc przed egzaminem
Organizacja próbnego egzaminu klas VIII i IIIG

Organizacja pomocy
psychologicznopedagogicznej

Wykorzystanie wniosków z analizy egzaminu/ klasy IIIG/; testu
kompetencji/ klasy IIISP/
Organizacja nauczania dla uczniów posiadających orzeczeniaindywidualne programy terapeutyczne; zajęcia rewalidacyjne
i specjalistyczne
Organizacja kształcenia uczniów wg indywidualnego programu i toku
nauki
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości
uczniów zgodnie z opiniami PP-P- formy pomocy stosowne do
potrzeb; indywidualna ścieżka kształcenia
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego- zajęcia integracyjne
Zwiększenie ilości etatów specjalistów- pedagoga, psychologa,
terapeuty pedagogicznego, logopedy

Rozwijanie zdolności,
zainteresowań,
samodzielność,
kreatywność i
innowacyjność uczniów

Organizacja zajęć dodatkowych zgodnie z harmonogramem- zajęcia
wspierające i rozwijające dla uczniów
Organizacja i udział w konkursach, olimpiadach, warsztatach,
projektach, uroczystościach
Warsztaty dla gimnazjalistów – Wydział Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego, PAN

październik
Do końca września

Nauczyciel
wspomagający

wg potrzeb

Nauczyciel

Na bieżąco;
stosownie do
potrzeb
Wrzesieńpaździernik
Przed
rozpoczęciem roku
szkolnego
Wrzesieńharmonogram
W ciągu roku

Nauczyciele, pedagog,
psycholog

Stosownie do
oferty

Nauczyciel fizyki

Wychowawca,
psycholog
Dyrektor;
wicedyrektor
nauczyciele
Nauczyciele/wicedyrek

Uwagi

VIII SP; III
G
IIIG
VIII, IIIg
VIII, IIIg

Kl I , OP

Kształcenie kompetencji językowych i informatycznych- praca w
systemie online; warsztaty językowe- euroweek , tydzień kultury
niemieckiej, współpraca ze szkołami w ramach projektów
międzynarodowych
Rozwijanie samodzielności uczniów: gazetka szkolna; działalność
samorządowa; wolontariat; szkolne koło Caritas; dzień patrona
szkoły
Kształcenie rozwijające kreatywności i innowacyjności np. Tydzień
Kreatywności; sesja ekologiczna; Tydzień kodowania; Szkolny
konkurs gier planszowych; Tydzień Świadomości Dysleksji
Wdrażanie programów innowacyjnych
Inicjatywy zgłaszane przez uczniów dotyczące rozwoju szkoły
Wdrażanie nowej
podstawy programowej

Poznanie technik treningu kreatywności i myślenia innowacyjnego
Zakup do biblioteki szkolnej pozycji książkowych związanych z
twórczym, kreatywnym i innowacyjnym myśleniem
Metody wybierania najlepszych pomysłów- lekcje koleżeńskie

W ciągu roku

nauczyciele

W ciągu roku

nauczyciele

W ciągu roku

nauczyciele

Stosownie do
zgłoszeń
Stosownie do
zgłoszeń
Szkolenia
indywidualne
W ciągu roku

nauczyciele
uczniowie
wicedyrektor
bibliotekarz
Inicjatywy nauczycieli;
opiekunowie stażu
Dyrektor/wicedyrektor

Nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie
programowej
Wykorzystanie diagnozy edukacyjnej uczniów w realizacji zadań/
klasy Isp; IVsp

Harmonogram
obserwacji
wrzesień

Wykorzystanie wniosków z analiz egzaminu/testu kompetencji
Utrzymanie płynności w zakresie realizacji podstawy- organizacja
zastępstw
Kontrola realizacji podstawy programowej– nabywanie wiadomości i
umiejętności określonych w podstawie; metody i formy pracy
przekazywanie informacji zwrotnej, praca w grupach, aktywność i
samodzielność uczniów; wykorzystanie technologii informacyjnych

W ciągu roku
Na bieżąco

Nauczyciele j. polski,
matematyka,
j. angielski
nauczyciele
Dyrektor/wicedyrektor

Harmonogram
obserwacji

Nauczyciele/dyrektor/
wicedyrektor

Wychowanie

Wzmacnianie
bezpieczeństwa

Wspieranie rodziców w
pracy wychowawczej

Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych
Wdrażanie doradztwa zawodowego- Wewnątrzszkolny System
Doradztwa Zawodowego
Wykorzystanie platform internetowych w procesie dydaktycznym
Współpraca online z zagranicznymi szkołami
Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie wykorzystania TIK

Wrzesień-listopad
wrzesień

wychowawcy
Nauczyciel przedmiotu

W ciągu roku

Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu
bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni
Uchwalenie Programu wychowawczo-profilaktycznego w
porozumieniu z radą rodziców z uwzględnienie działań związanych z
bezpieczeństwem

W ciągu roku
szkolnego
Wrzesień

Nauczyciele
nauczyciele
Praca w zespołach
przedmiotowych
Dyrektor/ nauczyciele

Realizacja programu autorskiego ,,Bezpieczeństwo na drodze”
Organizacja dyżurów w czasie przerw- dyżury nauczycieli,
uczniowskie personelu technicznego
Współpraca z rodzicami- dni otwarte, zebrania/ zgodnie z
kalendarzem/, rozmowy indywidualne
Wspieranie uczniów i rodziców w rozwiązywaniu problemów- pomoc
psychologa i pedagoga szkolnego; warsztaty dla rodziców
Diagnoza problemów wychowawczych- diagnoza zespołu klasowego
Organizowanie pomocy socjalnej w ramach posiadanych możliwościwyprawka szkolna; szlachetna paczka;

W ciągu roku
Harmonogram
dyżurów
kalendarz

Edukacja zdrowotna
Kształtowanie postaw
patriotycznych
Wychowanie do
wartości

Udział w obchodach świąt państwowych

Włączenie tematyki do zadań z zakresu Programu wychowawczoprofilaktycznego

Na bieżąco
wrzesień
W miarę
możliwości i
potrzeb
W ciągu roku
Tematyka godzin
wych; warsztaty,
spotkania
Kalendarz
uroczystości

Klasy Isp

Nauczyciele/rodzice

nauczyciele
nauczyciele
Nauczyciel, dyrektor,
wicedyrektor
Psycholog, pedagog
wychowawcy
pedagog

Nauczyciele,
pielęgniarka
wychowawcy

Nauczyciele,
wychowawcy

Kl I-IIIsp

100 rocznica odzyskania
niepodległości/ KPO/

Wspieranie aktywności i
samorządności uczniów.
Praca zespołowa

,Współpraca ze
środowiskiem

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej

listopad

Nauczyciele,
uczniowie
nauczyciele

Imprezy i akademie okolicznościowe o tematyce patriotycznej
Gazetki poświęcone 100 rocznicy odzyskania niepodległości
Włączanie treści patriotycznych do tematyki zajęć
Gry, zawody, akcje poświęcone odzyskaniu niepodległości
Nauka tańców narodowych
Festiwal sztuk artystycznych związanych z odzyskaniem
niepodległości
Odkrycie współtwórców –bohaterów niepodległości-ozdabianie
okolicznych pomników; konkursy tematyczne; redagowanie listów do
współtwórców niepodległości
Poznanie historii zwykłych żołnierzy-lekcje muzealne, otaczanie
opieką miejsc pamięci; leksykon żołnierzy walczących o
niepodległość
Klimat pierwszych dni wolności-symbole narodowe; spotkania z
bohaterami; konkursy; gazetki
Działalność samorządowa uczniów. Inicjatywy uczniów; wolontariat

Kalendarz szkolny
W ciągu roku

W ciągu roku

Opiekun samorządu

Organizacja imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z
harmonogramem
Organizacja tematycznych teatrzyków – dla klas OP, I-III
Wspieranie inicjatyw rodziców- w zakresie współpracy ze szkołą
Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi
Realizacja projektów promujących zdrowy styl życia
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Współpraca z instytucjami działającymi na terenie gminy- ZPiT
Mazowsze, Muzeum Motoryzacji, Muzeum Sztuki Ludowej,
Biblioteką ZHP itp.
Organizacja imprez lokalnych- Dzień Babci i Dziadka; wieczory
teatralne; imprezy okolicznościowe dla rodziców

Harmonogram
imprez
w ciągu roku
wrzesień
W ciągu roku
W ciągu roku
w ciągu roku
W ciągu roku

nauczyciele

Zgodnie z
kalendarzem

nauczyciele

nauczyciele
Rodzice, dyrektor
wychowawcy
nauczyciele
Nauczyciele,
bibliotekarz

Szacunek dla tradycji i kultury- warsztaty w Zespole Pieśni i Tańca
,,Mazowsze”
Kształtowanie postaw-Udział w lokalnych imprezach-/poczet
sztandarowy/

Organizacja
i zarządzanie

Organizacja szkoleń dla nauczycieli zgodnie z Planem nadzoru
pedagogicznego
Dostosowanie systemu oceny pracy nauczycieli do nowych
przepisów prawa- opracowanie Regulaminu określającego wskaźniki
oceny pracy nauczycieli
Praca w zespołach powołanych na czas określony i nieokreślony

W ciągu roku

wychowawcy

Dni Brwinowa,
Otwarte Ogrody,
rocznice
historyczne np.
Październik,
listopad, luty,
marzec
Koniec sierpnia

Opiekun samorządu

W ciągu roku

Przewodniczący
zespołów
nauczyciel

dyrektor

dyrektor

Organizacja WDN

W ciągu roku

Organizacja dyżurów podczas przerw i obiadów; organizacja pomocy
dla uczniów klas pierwszych sp- dyżury personelu

W ciągu roku

Modernizacja bazy szkoły-dostosowanie bazy szkoły do nowej
podstawy programowej; doposażenie pracowni dydaktycznych;
nowa pracownia komputerowa dla uczniów klas I-III; remonty
i renowacje zgodnie z planem
Zatrudnianie nauczycieli i personelu zgodnie z potrzebami
i kwalifikacjami

Na bieżąco

Nauczyciele, personel
techniczny, pomoc
nauczyciela
dyrektor

wg potrzeb

dyrektor

