ROCZNY PROGRAM ROZWOJU
Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce
zatwierdzony do realizacji w r. szk. 2013/2014
na Radzie Pedagogicznej w 13 dniu IX 2013 r.
Nasz cel:
Wychować człowieka zdrowego, dobrego, mądrego.
─

Cele główne:
Kładzenie nacisku na właściwą i skuteczną realizację podstawy programowej, nadzorowanie realizacji nowej podstawy
programowej,

─

Opracowanie ciągłego systemu monitorowania jakości pracy szkoły, wspomaganie rozwoju uczniów, umożliwienie im
przyswojenie podstawowego zasobu wiadomości dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich ich
doświadczeniom,

─

Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i
rozwiązywania problemów,

─

Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym Świecie.

─

Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców i opiekunów,

─

Motywowanie uczniów do poznawania dziedzictwa kultury narodowej,

─

Kształtowanie postaw etycznych i estetycznych,

─

Wychowanie w duchu patriotyzmu historycznego i obywatelskiego,

─

Rozwijanie poczucia własnej wartości, umiejętności samokontroli i zachowania w określonych sytuacjach,

─

Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole

Zadania
─

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

─

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

─

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,

─

Tworzenie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole,

─

Stosowanie nowoczesnych metod nauczania,

─

Poprawa znajomości praw i egzekwowania obowiązków ucznia

Oczekiwania
─

Wzrost aktywności poznawczej uczniów podczas zajęć edukacyjnych,

─

Wzrost samodzielności uczniów w zdobywaniu wiedzy

─

Poprawa wyników nauczania i osiągnięć uczniów w konkursach,

─

Wzrost zaufania i poprawa stosunków interpersonalnych w szkole

─

Wzrost poczucia bezpieczeństwa u dzieci
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Mocne strony szkoły:
─

Szkoła posiada program rozwoju, który określa zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły.

─

Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Motywują naszych uczniów do dalszej pracy
(metody aktywizujące uczniów).

─

Nauczyciele naszej szkoły stawiają na rozwój logicznego myślenia, rozbudzanie wyobraźni, indywidualizację procesu
nauczania.

─

Szkoła pozytywnie prezentuje się w swoim środowisku. Bardzo dobry kontakt ze środowiskiem lokalnym, udział w
imprezach organizowanych przez OCK, MOSIR, RADĘ OSIEDLA.

─

Szkoła ma wypracowany system kształcenia uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych (zdolnych, z trudnościami w
nauce, z dysfunkcjami).

─

Duża oferta zajęć pozalekcyjnych, koła przedmiotowe, koła dla uczniów zdolnych – program „Talent”, zajęcia
wyrównawcze i reedukacyjne, zajęcia logopedyczne, zespół wokalno – instrumentalny, chór, koła: dziennikarskie,
taneczne, teatralne, fotograficzne, informatyczne, plastyczne, techniczne, języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
biblijne, SKS, gimnastyka korekcyjna. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość realizacji i prezentacji zdolności i
zainteresowań.

─

Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych, zawodach sportowych.

─

Język angielski dla uczniów klas 0- VI.

─

Szkoła uczestniczy w programach m.in. „Talent”, „Szkoła bez przemocy”, „Trzymaj formę”, „Stawiaj na mleko”, „Znajdź
właściwe rozwiązanie”, „Kabecjanie dają radę”, które podnoszą jakość pracy szkoły.
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─

Uczniowie objęci są stałą opieką pedagoga, psychologa i pielęgniarki szkolnej.

─

Szkoła posiada monitoring na zewnątrz i wewnątrz szkoły.

─

Wysoki poziom nauczania szkoły.

─

Stały kontakt rodziców z nauczycielami i wgląd w osiągnięcia uczniów poprzez dziennik elektroniczny.

─

Bardzo dobre warunki pracy: wyremontowany budynek – klasopracownie, korytarze, łazienki; dwie sale gimnastyczne,
dobrze wyposażona sala korekcji, dwie sale komputerowe, multimedialna biblioteka z czytelnią, świetlica z salą do cichej
nauki, sala i plac zabaw (w ramach programu „Radosna Szkoła”), dwudaniowe obiady w stołówce, duży parking.
Słabe strony pracy szkoły:

─

Zbyt mała promocja szkoły w mediach.

─

Mało przestrzenna szatnia.

I KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Forma kontroli

Termin
realizacji
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1. Zarządzanie strategiczne

Program rozwoju,
cele i kierunki
działania.

1. Wdrażanie treści programowych uwzględniających Nauczyciele przedmiotów
możliwości poszczególnych zespołów klasowych.
2. Przygotowanie i zatwierdzenie Rocznego Programu Rozwoju Komisja: S. Mąka
Szkoły.
3. Weryfikacja i zatwierdzenie przez R.P. i Radę Rodziców Komisja:
Programu Wychowawczego Szkoły, Profilaktyki.
p. M. Stelmaszczyk, p. B.
Sienicka
4. Opracowanie kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów Nauczyciele przedmiotów
dla uczniów z orzeczeniem PPP.
5. Weryfikacja i ujednolicenie kryteriów ocen z poszczególnych Nauczyciele przedmiotów
przedmiotów.
6. Przygotowanie planów wychowawczych dla poszczególnych Wychowawcy klas
klas uwzględniających Program Wychowawczy Szkoły.
7. Weryfikacja i aktualizacja Statutu Szkoły oraz jego Komisja: M. Bacławska
zatwierdzenie.

Ciągły rozwój
i doskonalenie
jakości pracy
szkoły dla potrzeb
uczniów, rodziców
i nauczycieli.

8. Zapoznanie rodziców z głównymi zadaniami szkoły i Wych. klas na godz. wych.
dokumentami szkoły: Programem Wychowawczym, Programem i zebraniach z rodzicami
Profilaktyki, Regulaminem Oceniania, Klasyfikowania i
Nagradzania Uczniów, WZO, Statutem Szkoły.
1 Nadzór pedagogiczny szkoły - hospitacje lekcji, uroczystości Dyrekcja
szkolnych i zajęć pozalekcyjnych.

Cały rok
Rada
Pedagogiczna
Kontrola
dokumentów

wrzesień 2013

Przegląd
dokumentacji
przez dyrekcję
Przegląd
dokumentacji
przez dyrekcję
Zastępcy dyr.
Szkoły - przegląd
dokumentacji
Rada
Pedagogiczna,
Rada Rodziców

wrzesień 2013

wrzesień 2013

wrzesień 2013
wrzesień 2013
wrzesień 2013
wrzesień 2013
styczeń 2014

Plan nadzoru i
harmonogram
hospitacji

cały rok
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2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

2. Tematyka hospitacji zamieszczona została w planie hospitacji. Nadzór pedagogiczny:
p. D. Kupis:
- Kl. O - I
p. J..Kleczkowska:
- informatyka
technika
- matematyka,
- religia
- świetlica
- Kl. II - III
p. E. CzartoryskaWiniarska:
- wychowanie
fizyczne.
- j. angielski,
- przyroda,
- muzyka,
- psycholog
- pedagog szkolny
biblioteka,
- logopedia,
- plastyka
- historia,
- j. polski,
3. Opracowanie kalendarza konkursów wewnątrzszkolnych p. D. Piersa, p. T.
i międzyszkolnych organizowanych na terenie szkoły.
Biedrzycki, p. M.
Borkowska, p. M.
Olkowska, p.A.
Białobrzeska, p. D.
Kwiatkowska

Hospitacje wg
harmonogramu

Cały rok wg
harmonogramu
hospitacji

Dyrekcja

Grafik do 30
września 2013
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5. Sprawdziany wiadomości:
Dyr. D. Kupis,
Okręgowa
a) sprawdzian kompetencji szkolnych w klasach VI (próbny M. Olkowska, D. Pawelczyk Komisja
i zasadniczy), analiza wyników
T. Niedźwiecki,
Egzaminacyjna.
Dyr. J. Dąbrowska
b) sprawdzian kompetencji w klasach V z j. polskiego, j. p. M. Patoka, M. Zielińska,
angielskiego, matematyka, analiza wyników,
T. Biedrzycki,

XII 2013
IV 2014
IV 2014
V 2014

c) sprawdzian kompetencji w klasach IV,
analiza wyników

3. Promocja

d) sprawdzian kompetencji w klasach I, analiza wyników,
e) sprawdzian kompetencji w klasach II, analiza wyników
f) sprawdzian wiadomości w klasach III, analiza wyników
6. Analiza porównawcza wyników sprawdzianów: ocena i
wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Kształtowanie
pozytywnego
wizerunku
w środowisku oraz
upowszechnianie
osiągnięć szkoły.
Rozpoznawanie
oczekiwań
edukacyjnych
środowiska.
Pozyskiwanie

S. Mąka, A. Białobrzeska, p.
K. Małkowska –Gąska

V 2014

H. Kowalczyk, I. Olszewska
M. Białczak
M. Borkowska
j. w
p. J. Kleczkowska
p. E. Czartoryska

V 2014
V 2014
XII 2013
VI 2014

7. Wzbogacanie zbiorów wideoteki dydaktycznej i prenumerata p. J. Drabicka
czasopism oświatowych.

Obserwacja

Cały rok

a)
Prowadzenie
wykazów
filmów
do poszczególnych
przedmiotów
b)
Eksponowanie
lekcji
z wykorzystaniem
środków
multimedialnych
1. Aktualizacja strony internetowej szkoły.

Obserwacja

Cały rok

p. J. Drabicka

Nauczyciele poszczególnych Rozmowy
przedmiotów
pohospitacyjne
p. P. Cikacz

2. Eksponowanie ciekawych wytworów prac uczniów w klasach - p. A. Ochenkowska, p. K.
Obserwacja
pracowniach i w gablotach na korytarzu.
Długołęcka,
p. D. Pawelczyk
3.Dzień Otwarty Szkoły dla rodziców pięciolatków i Nauczyciele klas „0” i II
sześciolatków, przygotowanie plakatów dla przedszkoli p. M. Kuśpiel, E. Żemek, M.
propagujących zapisy do klas „0” i I.
Bednarczyk, M. Rostkowska
4. Przygotowanie w klasach wystaw prac uczniów kl. I-III na Wychowawcy klas I-III
Obserwacja
zebraniu po I semestrze
5. Ślubowanie klas I
A. Jaksina

Praca ciągła
II – III 2014
Styczeń 2014
X - 2013
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sojuszników
7. Rozwój kultury i sportu:
wspierających
- Udział w Ostrołęckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
działalność szkoły.
- Piknik „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- Dzień Patrona
- Dzień Europejski
8. Prowadzenie kroniki szkoły.

Cały rok

Nauczyciele wychowania
fizycznego
Wszyscy nauczyciele i
nauczyciele wychowania
fizycznego

I – II 2014
VI 2014
9 XI 2013
V – VI 2014
Cały rok

p. D. Wółkowska, p. A.
Jaksina, D. Choroszewska,
M. Rostkowska, W.
Śledziewska, B. Gut

II ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Planowanie
polityki
kadrowej.

Rozpoznawanie
potrzeb w
zakresie
doskonalenia
zawodowego.
Awans
zawodowy

nauczycieli

Rozwój
zawodowy

2.

1. Nauczyciele

Ocenianie
jakości pracy
nauczycieli.

1. Ustalenie zasad oceniania pracy, przyznawania nagród Komisja: p. J. Kleczkowska
i dodatków motywacyjnych.

IX 2013

2.
Systematyczne
analizowanie
stanu
zatrudnienia Dyrekcja
z uwzględnieniem właściwego wykorzystania kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego nauczycieli.
3. Racjonalne organizowanie zastępstw za nieobecnych Dyr. J. Kleczkowska,
nauczycieli.
dyr. E. Czartoryska
4. Ustalenie zadań służbowych i zakresu obowiązków Dyrekcja
z uwzględnieniem kwalifikacji, doświadczenia, zainteresowań
i opinii nauczycieli.
5. Zatwierdzenie przydziału obowiązków.
Rada Pedagogiczna

Cały rok

1. Zorganizowanie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi Dyrekcja, opiekunowie
pracę w szkole.
stażystów.
2. Zaplanowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Dyrekcja szkoły.
z uwzględnieniem potrzeb szkoły.
3. Kontynuowanie pracy zespołów samokształceniowych: Dyrekcja szkoły,
umożliwienie rozwoju zawodowego nauczycieli.
opiekunowie stażystów.

Cały rok
28 VIII 2013

28 VIII 2013

Dokumentacja
nadzoru

28 VIII 2013

IX - X 2013
Zapisy w księgach
zespołów

Cały rok.
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nauczycieli.

Doskonalenie
zawodowe
nauczycieli.

4. Zespoły przedmiotowe:
a) kształcenia zintegrowanego.
b) matematyczno-przyrodniczy.

p. K. Długołęcka
p. M. Zielińska,
p. D. Kwiatkowska
c) humanistyczny
p. M. Stelmaszczyk,
d) artystyczny.
p. I. Borkowska
e) nauczycieli j. angielskiego
p. A. Żebrowska
5. Analiza działań nauczycieli i ich skuteczności celem oceny Dyrekcja
pracy i rozwoju zawodowego.
6. Samokształceniowe lekcje koleżeńskie w zespołach.
a) Kształcenie zintegrowane

p. D. Choroszewska

b) Język polski

p. M. Bacławska

c) Matematyka

p. A. Białobrzeska

4. Zdrowie, higiena
i bezpieczeństwo
pracy.

3.Warunki
działalności szkoły

d) Język angielski

p. A. Żebrowska, p. T.
Biedrzycki
e) wych. fizyczne
p. T. Niedźwiecki
Opieka nad
1. Przydzielenie opieki nad salami lekcyjnymi, obiektami Dyrekcja,
pomieszczeniami sportowymi, pomieszczeniami biblioteki szkolnej poszczególnym opiekunowie sal.
szkolnymi.
nauczycielom celem właściwego utrzymania i zabezpieczenia
tych pomieszczeń
2. Wzbogacanie klas w środki dydaktyczne i sprzęt Opiekunowie sal.
audiowizualny. (w miarę możliwości)

Zapewnienie
zdrowia,
bezpieczeństwa
i higienicznych
warunków pracy.

Analiza
dokumentów, księga
nadzoru
Analiza lekcji
w zespole.
p. D. Kupis

IX 2013
I, VI 2014

II 2014

p. E. Czartoryska Winiarska
p. J. Kleczkowska

XI - XII 2013

p. E. Czartoryska Winiarska

II – III 2014

Obserwacja

28 VIII 2013

Obserwacja

Praca ciągła.

III 2014

3. Wzbogacanie zbioru biblioteki szkolnej. (w miarę możliwości) p. J. Drabicka

Cały rok

1. Analiza występowania wypadków wśród uczniów, podjęcie p. J. Drabicka, nauczyciele
działań zapobiegających urazom.
w-f., p. B. Drzyzguła
2. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole Wychowawcy
i poza nią.

Cały rok

3. Przeprowadzenie pogadanek na temat zasad higieny wśród Pielęgniarka, wychowawcy
uczniów.
4. Diagnoza logopedyczna klas 0-I, organizacja zajęć p. M. Perczak
logopedycznych celem skorygowania wad wymowy uczniów.

IX-2013, II
2014, wg
potrzeb

IX-2013
wg grafiku
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5. Kierowanie szkołą

5. Objęcie opieką zapewniającą bezpieczeństwo uczniom
podczas przerw lekcyjnych.
6. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem fizycznym i
psychicznym ucznia:
- bilanse szkolne
- pogadanki z psychologiem
- kontrola higieny osobistej
- pogadanki z pielęgniarką na temat higieny
Kierowanie i
administrowanie
szkołą.

Nauczyciele dyżurujący

Nadzór: dyr. E.
Czartoryska

Pielęgniarka,
Wychowawcy, nauczyciele
wych. fiz. i przyrody

1. Dostępność Statutu Szkoły i innych obowiązujących aktów Dyrekcja, wychowawcy klas
prawnych dotyczących działania szkoły dla pracowników,
uczniów i ich rodziców.
2. Współpraca dyrektora z nauczycielami w zakresie zarządzania
Monitoring
i organizacji pracy szkoły.
3. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.
Dyrekcja, wychowawcy klas
4. Partnerska współpraca dyrekcji i nauczycieli z rodzicami i Wychowawcy
uczniami, zachęcająca do aktywnego udziału w działalność
szkoły - udział dyrekcji, pielęgniarki i pedagoga w
uroczystościach klasowych.

Wg potrzeb

Praca ciągła
Wg potrzeb

1.Programy
nauczania

III. KSZTAŁCENIE
Opracowanie
zgodnie z
przepisami prawa
szkolnych zestawów
programów
nauczania.

2. Organizacja
procesu kształcenia

Plany nauczania

1. Programy nauczania realizowane w szkole spełniają
wymagania określone w przepisach prawa.
2 Dostosowanie do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów
realizowanych programów nauczania.
3. Analiza i weryfikacja programów nauczania celem
zapewnienia rozwoju osiągnięć edukacyjnych uczniów i
osiągania sukcesów.
1. Opracowanie i realizowanie planów nauczania zgodnie
z przepisami prawa, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań
uczniów.

Dyrekcja, nauczyciele
przedmiotów
Nauczyciele przedmiotów

Przegląd
dokumentacja

IX 2013

Nauczyciele przedmiotów
Nauczyciele przedmiotów

Dokumentacja

IX 2013

2. Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły oraz realizacja Dyr. J. Kleczkowska
zatwierdzonego arkusza organizacji pracy szkoły.
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3. Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie Dyr. J. Kleczkowska,
z zatwierdzonym arkuszem organizacji z uwzględnieniem Dyr. E. Czartoryska
wymogów higieny pracy umysłowej ucznia i nauczyciela.

Praca z uczniem
zdolnym.

2 IX 2013

4. Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych:
Wg potrzeb
5. Zapewnienie rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień
uczniów poprzez:
p. A. Białobrzeska, p. K.
a) udział w programie „Talent”
Brzozowska, p. M.
Bacławska
p. D. Kwiatkowska,
p. E. Rostkowska, p. E.
Czartoryska - Winiarska
p. M. Stelmaszczyk,
p. A. Żebrowska
b) organizację i prowadzenie kół zainteresowań
Przyrodnicze: p. D.
Kwiatkowska, p. E.
Rostkowska, turystyczno –
krajoznawcze - p. E.
Czartoryska - Winiarska
historyczne - p. M.
Stelmaszczyk, teatralne klas
I – III p. A. Ochenkowska
p. I. Borkowska – chór,
SKS p. M. Niedziółka, K.
Nowak, p. D. Piersa, p. T.
Niedźwiecki
techniczne p. P. Cikacz,
fotograficzne p. P. Cikacz,
j. niemieckiego p. J.
Drabicka, j. polskiego, p.
M. Bacławska, plastyczne p.
K. Długołęcka,
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c) organizację konkursów przedmiotowych i zawodów
sportowych

Praca z uczniem
mającym trudności

3. Przebieg procesu kształcenia

Właściwe metody
pracy.

Wymagania
edukacyjne

1. Kwalifikacja uczniów do zespołów:
- logopedycznego,
- korekcyjno-kompensacyjnego,
- wyrównawczych,
- nauczanie indywidualne,
2. Systematyczne kierowanie uczniów na badania do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
1. Realizacja treści kształcenia przebiega zgodnie z przyjętymi
planami nauczania.
2. Stosowanie metod aktywizujących pracę uczniów w czasie
lekcji i zajęć pozalekcyjnych.
3. Kontynuowanie pracy mającej na celu kształcenie
umiejętności czytania ze zrozumieniem.
4. Ustalenie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych
z poszczególnych zajęć oraz form i sposobów oceniania tych
zajęć.
5. Indywidualizacja pracy na lekcji i wymagań w stosunku do
najsłabszych zgodnie z zaleceniami Poradni PsychologicznoPedagogicznej z uwzględnieniem kryteriów dla uczniów z
orzeczeniami.
6. Informowanie na bieżąco uczniów i rodziców o osiągnięciach
lub niepowodzeniach edukacyjnych
(m. in. dziennik
elektroniczny) - odnotowanie powiadomienia rodziców o
semestralnej ocenie niedostatecznej, łącznie z podpisem rodzica
potwierdzającym przyjęcie wiadomości
7. Analizowanie i ocenianie, w każdym semestrze,
wewnątrzszkolnych zasad oceniania.

p. M. Olkowska,
p. A. Białobrzeska,
p. M. Borkowska,
p. K. Smolarska,
p. M. Rostkowska,
p. D. Kwiatkowska,
p. D. Piersa, p. T.
Niedźwiecki

Grafik
konkursów do
30 IX 2013

p. M. Perczak
Wrzesień
2013

wg grafiku

Praca ciągła

Pedagog szkolny p. B.
Sienicka, psycholog p. P.
Kowalska i wychowawcy
klas.
Hospitacje

Cały rok

Nauczyciele przedmiotów

Hospitacje

Cały rok

Na wszystkich lekcjach

Hospitacje

Cały rok

Nauczyciele przedmiotów

Wrzesień
2013

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

Wychowawcy klas

Wg potrzeb

Przewodniczący zespołów
samokształceniowych.

Wrzesień
2013
styczeń 2014
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1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów.

Wszyscy nauczyciele

2. Przeprowadzenie próbnego i właściwego sprawdzianu
wiadomości w klasie VI, analiza wyników.

p. D. Pawelczyk, p. Monika
Olkowska, p. T.
Niedźwiecki
M. Patoka, M. Zielińska,
T. Biedrzycki,

3. Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu wiadomości w klasie
V, analiza wyników.

Zapobieganie
trudnościom w
nauce

Ograniczanie stresu
szkolnego
Wdrażanie uczniów
do aktywności i
odpowiedzialności
za własny rozwój.

4. Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu wiadomości w klasie
IV, analiza wyników.
4. Zapoznanie z wewnątrzszkolnymi i przedmiotowymi zasadami
oceniania oraz Statutem Szkoły.
1 Objęcie szczególną opieką uczniów z trudnościami w nauce:
- nauczanie indywidualne
- zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce
- stosowanie form indywidualnej pomocy uczniom w nauce
2. Jasne określenie zasad oceniania przez nauczycieli
przedmiotu:
- bieżące podawanie stopni do wiadomości ucznia
- określanie możliwości poprawy złych ocen
3. Informowanie rodziców o niepowodzeniach szkolnych i
osiągnięciach ucznia oraz wskazywanie różnych możliwości
rozwiązywania problemów
1. Szczególna troska o uczniów objętych nauczaniem
indywidualnym – integracja z klasą
1. Działalność SU.
2. Akcje szkolne
prozdrowotnycm

o

charakterze

3. Działalność kół zainteresowań

ekologicznym

p. S. Mąka, p. A.
Białobrzeska, A. Żebrowska
Wychowawcy, nauczyciele
przedmiotu
Wychowawcy, pedagog

XII 2013
IV 2014
IV 2014

IV 2014
IX 2013
Cały rok

nauczyciele
nauczyciele

p. Bacławska, p. Biedrzycki,
K. Smosarska, A. Jaksina
i p. D. Kwiatkowska, p. M.
Borkowska, B. Drzyzguła
nauczyciele prowadzący

Cały rok

Cały rok
Cały rok
Cały rok
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2.Praca wychowawcza i profilaktyczna
szkoły

1. Równość szans

IV. WYCHOWANIE I OPIEKA
Zapewnienie
możliwości rozwoju
osobowego
wszystkim uczniom
zgłaszającym się do
szkoły zgodnie z ich
potrzebami
edukacyjnymi.

Realizowanie
programu
wychowawczego i
profilaktyki szkoły

1. Przyjmowanie uczniów do szkoły zgodnie z przepisami prawa. Dyrektor

Cały rok

2. W szkole znane są i przestrzegane prawa dziecka i prawa Wychowawcy klas
ucznia - omówienie na godzinach wychowawczych.

Wg potrzeb

3. Zapewnienie równych szans rozwoju uczniom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych - zajęcia indywidualne i wyrównawcze.
4. Zapewnienie możliwości rozwoju uczniom szczególnie
uzdolnionym - koła zainteresowań, konkursy, zawody, program
„Talent”.
5. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych tak, aby potrzebujący
uczniowie mogli w nich uczestniczyć.
6. Uwzględnienie w programach nauczania i programach
wychowawczych działań promujących szacunek dla każdego
człowieka, tolerancję i sprawiedliwość.

Cały rok

Wg grafiku
Nauczyciele przedmiotów

Dyr. J. Kleczkowska
dyr. E. Czartoryska
Nauczyciele przedmiotów,
wychowawcy

1.
Zaprezentowanie
rodzicom
projektów
planów
wychowawczych i uwzględnienie w nich propozycji rodziców.
Wychowawcy klas
2. Omówienie i rozpowszechnianie w formie zajęć na:
Wychowawcy klas
- godzinach wychowawczych,
Dyrektor
- zebraniach z rodzicami,
praw ucznia i dziecka.

Wrzesień
2013
Wrzesień
2013
Zapisy w
dziennikach,
protokołach
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3. Działania wychowawcze naszej szkoły uwzględniają:
a) Wychowanie patriotyczne i obywatelskie jako
kształtowanie postaw patriotycznych
- zapoznanie uczniów z symbolami, zasadami, instytucjami,
które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania narodu
i państwa polskiego;
- przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i
odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym;
- organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych;
- organizowanie różnorodnych spotkań, uroczystości,
wycieczek wyzwalających przeżycia związane z
obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju
rocznic, w szczególności uwzględnienie tematyki
patriotycznej z okazji:
1) rocznica wybuchu II wojny światowej,
2) Narodowe Święto Niepodległości – apel, Dzień
Patrona
3) Kwiecień miesiącem pamięci narodowej
4) Święto Konstytucji 3 Maja - apel.

Wychowawcy klas,
biblioteka- p. J. Drabicka

Wychowawcy klas
p. M. Olkowska, p. T.
Biedrzycki, p. M. Szarwacka

Obserwacje,
kontrola
dokumentów
wychowawcy,
hospitacje,
udział dyrekcji w
imprezach,
akademiach,
apelach.

Wg planu

wg kalendarza
2 IX 2013
10 XI 2013

p. A. Bialobrzeska,
p. D. Pawelczyk,
p. M. Perczak
p. E. Zabora, E. Krupa
p. S. Mąka

IV 2014

p. P. Cikacz. K. Małkowska
- Gąska

V -VI 2014

V 2014

5) Dzień Europejski
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b) Wychowanie do życia w rodzinie
narady klasowe i spotkania z rodzicami na temat:
1) regulaminu szkoły - ocenianie, nagradzanie,
2) kultury języka uczniów,
3) prawidłowych relacji dziecka z rodziną,
4) zachowania się w sytuacjach zagrożenia;
- współpraca z Parafią Nawiedzenia NMP w zakresie
organizowania lekcji religii oraz udziału w rekolekcjach
wielkopostnych;
- przygotowanie i przedstawienie jasełek,

Kontrola zapisów w
dokumentacji klasy

-

-

Wigilia

c) Edukacja regionalna
wycieczki po Ostrołęce i okolicy wycieczki do Galerii i Muzeum;
wycieczki do OCK - kino, przedstawienia teatralne,
koncerty, wystawy;
- Dni Ostrołęki;
- kultywowanie zwyczajów ludowych: Andrzejki, Mikołajki,
zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia i
Wielkanocy.
-

Wychowawcy klas
Wg grafiku

s. D. Lesiewicz i inni
nauczyciele
s. D. Lesiewicz, p. M.
Białczak, p. M. Kuśpiel, p.
E. Żemek
p. M. Perczak,
p. E. Zabora, p. E. Krupa

Praca ciągła
XII 2013

Wychowawcy klas,
Wg planu
Kontakt: p. K. Smosarska
V 2014
Wychowawcy klas
Wg
kalendarza
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d) Promowanie zdrowego stylu życia
współdziałanie wychowawców i nauczycieli wychowania
fizycznego ze szkolną służbą zdrowia w zakresie wymiany
informacji o stanie zdrowia uczniów;
- przestrzeganie zaleceń lekarskich w stosunku do uczniów z
problemami zdrowotnymi (zalecenia przekazać
zainteresowanym nauczycielom);
- pogadanki na temat bezpieczeństwa uczniów na drogach;
-

-

prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami
postawy;

-

promowanie przez szkolną służbę zdrowia zdrowego stylu
życia;
wykorzystanie na godz. wychowawczych filmoteki szkolnej
przy realizacji tematów z zakresu niedostosowań
społecznych, chorób społecznych.
e) Zapobieganie patologiom i uzależnieniom
kontynuowanie współpracy z Poradnią PedagogicznoPsychologiczną, Sądem Rodzinnym i KMP w zakresie
diagnozowania oraz zapobiegania niedostosowaniu
społecznemu;
omówienie w kl. IV -VI na godz. wych. problemu
szkodliwości palenia, picia alkoholu, używania środków
odurzających – „Znajdź właściwe rozwiązanie”- program
f) Przeciwdziałanie agresji i wychowanie
komunikacyjne
uwzględnienie w planach wychowawczych tematów
kształtujących właściwe postawy wobec siebie i innych;
tolerancja jako czynnik warunkujący właściwe współżycie w
klasie, w szkole i w społeczeństwie;
realizacja programu: „Bezpieczna droga do szkoły”

-

-

-

-

Praca ciągła

Wychowawcy klas,
nauczyciele wych. fiz.,
pielęgniarka szkolna
Wychowawcy klas

Zapisy w
dziennikach

Wychowawcy klas, p. P.
Cikacz
jw.
p. K. Nowak, p. D.
Pawelczyk, p. H.
Kowalczyk, p. D. Nakielska
Pielęgniarka szkolna
Wychowawcy klas,
pielęgniarka szkolna

Wg potrzeb
Wg planów
wych. klas
Wg planu

Pedagog, wychowawcy klas Podsumowanie
współpracy na
posiedzeniu RP VI 2014
Pielęgniarka szkolna,
pedagog, wychowawcy klas
jw

Praca ciągła

Wychowawcy klas

IX 2013

XI 2012

IX - XII 2013

17

-

-

g) Edukacja ekologiczna
włączenie się do akcji „Sprzątanie Świata” - akcja w terenie;
zbiórka makulatury i zużytych baterii;
omówienie tematyki ochrony środowiska we wszystkich
klasach;
realizacja treści ekologicznych w realizacji materiału na
wszystkich przedmiotach;
uwzględnianie problematyki ekologicznej w czasie
wycieczek i zajęć w terenie;
dbanie o ład i porządek na terenie szkoły, opieka nad
klasopracowniami;
h) Rozwijanie samorządności
uaktualnienie planów pracy Samorządu Uczniowskiego
i organizacji szkolnych UKS;
włączanie młodzieży do współodpowiedzialności za stan
higieny, porządku i estetyki w szkole oraz jej otoczeniu.
wykorzystanie przez Samorząd Uczniowski inicjatyw
młodzieży przy organizowaniu szkolnych imprez
o charakterze kulturalno-rozrywkowym:
◦ choinka noworoczna,
◦ Wybory SU

◦ dyżury młodzieży
i) Rozwój kultury i sportu
- organizowanie okazjonalnych spotkań sportowych:
◦ Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej klasy IV-VI,
◦ Turniej Piłki Koszykowej klasy VI - dz..
◦ Dwa ognie usportowione dla klas IV
4. Szkoła udziela pomocy w zakresie wychowania w osobach:
wychowawcy klasy, pedagoga i psychologa z udziałem Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, Dyrekcji
5. Nauczyciele systematycznie kontrolują i analizują obecności
uczniów na lekcjach oraz poszukują sposobów na zmniejszenie
absencji wśród uczniów.

Wychowawcy klas
p. D. Kwiatkowska, D.
Nakielska, M. Borkowska
Wychowawcy klas,
nauczyciele przyrody
nauczyciele przedmiotów

Analiza i
podsumowanie

Opiekunowie sal

Nadzór dyr. E.
Czartoryska
Obserwacja j. w

Opiekunowie S.U., UKS
p. D. Piersa

Rozmowa z
IX 2012
aktywem organizacji VI 2013
szkolnych
Praca ciągła

wszyscy nauczyciele
p. M. Bacławska, p. T.
Biedrzycki, p. K. Smosarska
wychowawcy klas
p. M. Bacławska, p. T.
Biedrzycki, p. K.
Smosarska, p. A. Jaksina,
wychowawcy klas VI i V

p. D. Piersa, p. T.
Niedźwiecki
p. D. Pawelczyk
p. M. Niedziółka
nauczyciele w-f.,
wychowawcy klas, Zespół
Wychowawczy: pp:
B. Sienicka, P. Kowalska,
M. Perczak,
Nauczyciele przedmiotów,
wychowawcy klas

Zapisy w
dziennikach,
hospitacje

Udział dyrekcji
szkoły w imprezach
szkolnych

IX 2013
IV 2043
wg
możliwości

XI – XII 2013
IV - 2014
Praca ciągła

Cały rok

Obserwacja

Obserwacja

XII 2013
XI-XII 2013
IV-V 2014

Nadzór Dyrekcji
Szkoły

Cały rok

Kontrola
dzienników
lekcyjnych

Cały rok
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4. Efekty pracy wych.- opiekuńczej

3. Praca opiekuńcza szkoły

Rozpoznanie
i zapewnienie
pomocy uczniom
w zakresie opieki.

Systematyczna i
skuteczna
działalność
wychowawcza,
profilaktyczna i
opiekuńcza.

1. Zakwalifikowanie dzieci rodziców pracujących do świetlicy
szkolnej (objęcie opieką m. in. wszystkie chętne dzieci klas „0”).
2. Sporządzenie rejestru uczniów potrzebujących opieki i
pomocy materialnej.
3. Przyznanie uczniom nieodpłatnego dożywiania w szkole w
miarę pozyskania funduszy.
4. Pomoc w zaopatrzeniu w podręczniki w trudnej sytuacji
materialnej.
5. Prowadzenie rejestru uczniów z rodzin zagrożonych i pomoc
w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

p. B. Sienicka

Kontrola
dzienników
Nadzór Dyrekcji
Szkoły

IX 2013 - VI
2014
IX - VI

P. B. Sienicka,

Praca ciągła

Wychowawcy klas

IX

p. B. Sienicka, p. P.
Kowalska

6.Indywidualne spotkania rodziców z pedagogiem i
P. B. Sienicka, p. P.
psychologiem.
Kowalska
7. Spotkanie psychologa i pedagoga szkolnego z rodzicami klas I p. B. Sienicka, p. P.
Kowalska
8. Współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu P. B. Sienicka,p. P.
dojrzewania i pozytywnego przyjęcia jego przejawów fizycznych Kowalska
i psychicznych.
pielęgniarka szkolna,
- „Wychowanie do życia w rodzinie”.
p. B. Sienicka
1. Realizacja planów wychowawczych powoduje podniesienie
wychowawcy klas
efektywności działań wychowawczych:
- zmniejszenie absencji wśród uczniów,
- przestrzeganie przez uczniów zasad zachowania,
- kulturalne wysławianie się uczniów,
- zmniejszenie ilości agresywnych zachowań.
2. Udokumentowanie efektów pracy wychowawczej.
Wychowawcy klas
3. Analiza na RP pracy wychowawczej szkoły z uwzględnieniem
efektów pracy wychowawców z uczniami trudnymi.
4. Analizowanie na bieżąco efektów działań wychowawczych
podejmowanych wobec uczniów sprawiających trudności
wychowawcze.

Efekty pracy
wychowawczej,
profilaktycznej i
opiekuńczej szkoły
lub placówki

p. M. Wółkowska,

Narady dyrekcji z
pedagogiem

Wg potrzeb
Udział w spotkaniu
dyr. E. Czartoryska
Obserwacja

X 2013

Kontrola
dokumentacji

I, VI 2014

Wychowawcy klas, pedagog
i psycholog
Wychowawcy klas, Zespół Nadzór Dyrekcji
Wychowawczy
Szkoły

5. Analiza i ocena efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej Przewodniczący komisji
i opiekuńczej szkoły

Praca ciągła

Dyrektor Szkoły

Cały rok

I, VI 2014
Praca ciągła

VI 2014
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KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
Temat uroczystości

Odpowiedzialny

1. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014.
- oprawa mszy św. w Parafii Nawiedzenia NMP,
- część artystyczna.

p. E. Zabora,
p. K. Smosarska, I. Borkowska

2.Ślubowanie klas I

Wychowawcy klas I, p. A. Jaksina

3. Narodowe Święto Niepodległości – apel, Dzień Patrona
4. Kiermasz bożonarodzeniowy
5. Jasełka

6. Dzień Odkrywców Talentów, Dzień Samorządności

p. M. Olkowska, T. Biedrzycki, p. M. Szarwacka, p.
M. Kuśpiel, p. M. Bednarczyk, p. E. Żemek, p. M.
Rostkowska
p. D. Choroszewska, p. B. Gut, p. W. Śledziewska,
p. M. Rostkowska,
s. D. Lesiewicz, p. M. Białczak, p. M. Kuśpiel, p. E.
Żemek
p. M. Perczak, E. Zabora, p. E. Krupa - organizacja
Wigilii
p. D. Piersa, p. D. Nakielska, p. E. Rostkowska, p.
A. Białobrzeska, p. A. Ochenkowska, p. T.
Biedrzycki, p. D. Pawelczyk, p. T. Niedźwiecki,
p. M. Bacławska, p. A. Jaksina, p. K. Nowak, p. K.
Smosarska

Termin realizacji
4 IX 2013
3 IX 2013
IX 2013
8 XI 2013
XII 2013

XII 2013

21 III 2014

7. Kwiecień miesiącem pamięci narodowej

p. M. Olkowska, p. A. Białobrzeska

8. Piknik „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

p. B. Sienicka, p. P. Kowalska i wychowawcy klas
III i IV

9. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - apel

p. E. Zabora, p. E. Krupa, p. S. Mąka

10. Dzień Dziecka - uroczystości klasowe,

wychowawcy klas

11. Dzień Europejski

p. P. Cikacz, p. K. Małkowska - Gąska

12. Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 dla klas „O”

p. M. Bednarczyk, p. M. Rostkowska

VI 2014

p. E. Piotrowska

VI 2014

13. Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

IV 2014
IV- V 2014
V 2014
2 VI 2014
V – VI 2014
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14 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
- oprawa mszy św. w Parafii Nawiedzenia NMP

p. A. Ochenkowska, I. Borkowska
katecheci

IX 2014

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Komisja ds. Rocznego Programu Rozwoju Szkoły
1. S. Mąka – przewodnicząca
2. D. Kwiatkowska
3. A. Ochenkowska
4. D. Pawelczyk
5. E. Zabora
Komisja ds. Socjalnych
1.Dyr. D. Kupis - przewodnicząca
1. D. Kwiatkowska
2. I. Borkowska
3. D. Piersa
4. A. Stańczuk
5. D. Pawelczyk
Komisja ds. WZO
1. M. Stelmaszczyk – przewodnicząca
2. H. Kowalczyk
3. M. Olkowska
4. M. Zielińska
5. M. Patoka
Komisja ds. Programu Profilaktyki
1. B. Sienicka – przewodnicząca
2. M. Bednarczyk
3. K. Długołęcka
4. B. Drzyzguła
5. D. Nakielska
6. D. Piersa
7. E. Piotrowska
8. D. Wółkowska
9. E. Krupka

Dziennik elektroniczny
1. T. M. Zielińska
2. A. Białobrzeska
Komisja ds. Statutu Szkoły
1. M. Bacławska - przewodnicząca
2. M. Olkowska
3. T. Niedźwiecki
4. M. Szarwacka
Komisja ds. Programu Wychowawczego
1. M. Stelmaszczyk – przewodnicząca
2. I. Borkowska
3. H. Kowalczyk
4. P. Kowalska
5. M. Olkowska
6. B. Sienicka
7. M. Zielińska
8. A. Żebrowska
Komisja ds. Promocji Szkoły
1. J. Drabicka - przewodnicząca
2. K. Smosarska
3. T. Biedrzycki
4. M. Rostkowska
5. A. Jaksina
6. B. Gut
7. D. Wółkowska
8. D. Choroszewska
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1.
2.
3.
4.
1.
2.

Komisja ds. Zapomóg Zdrowotnych
J. Kleczkowska– przewodnicząca
A. Stańczuk
D. Pawelczyk
E. Rostkowska
Protokoły
E. Bazydło
E. Piotrowska

Kronika Szkoły
D. Wółkowska
B. Gut
M. Rostkowska
W. Śledziewska
A. Jaksina
D. Choroszewska
Opiekunowie pocztu sztandarowego
1. M. Bacławska
2. D. Piersa
3. M. Niedziółka
4. T. Biedrzycki
5. T. Niedźwiecki
6. K. Nowak
7. M. Niedziółka
8. M. Perczak
9. K. Smosarska
10. A. Jaksina
Komisja Ewaluacyjna
1. M. Patoka
2. M. Zielińska
3. E. Bazydło
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. D. Piersa
Szkoła bez przemocy - opiekunowie programu
1. P.Kowalska
2. B. Sienicka
3. P. Cikacz
4. H. Kowalczyk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zespół Wychowawczy
Dyr. E. Czartoryska – Winiarska
P. Kowalska - przewodnicząca
B. Sienicka
K. Smosarska
E. Piotrowska
P. Cikacz
Wychowawcy
Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów - zespół

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E. Rostkowska
M. Stelmaszczyk
A. Żebrowska
D. Kwiatkowska
D. Piersa
T. Niedźwiecki
A. Białobrzeska
Strona internetowa szkoły

1. P. Cikacz
Kontrola zarządcza
1.
2.
3.
4.

Dyrekcja
A. Żebrowska
M. Borkowska
A. Jaksina

Roczny Program Rozwoju Szkoły opracowała komisja: S. Mąka, D. Kwiatkowska, A. Ochenkowska, D. Pawelczyk, E. Zabora
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