Plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/19
PLAN PRACY SZKOŁY ZOSTAŁ OPRACOWANY W OPARCIU O:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny
2018/2019
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019
3. Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
4. Cele:
a) Utrzymanie odpowiedniego poziomu nauczania
b) Doskonalenie działań opiekuńczo--wychowawczych zmierzających
do zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa oraz rozwoju ich
zainteresowań
c) Stworzenie warunków sprzyjających wszechstronnej współpracy z rodzicami
PLAN PRACY
Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego
W BŁĘDOWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Cel
I.
Utrzymanie odpowiedniego poziomu nauczania
Działania
1. Przeprowadzanie testów sprawdzających poziom opanowanych wiadomości
Sposób realizacji i wykonawcy oraz termin
a) Opracowanie i przeprowadzanie testów w poszczególnych klasach
odpowiedzialni: nauczyciele przeprowadzający testy
termin realizacji: cały rok szkolny
Działania
2. Monitorowanie wewnątrzszkolnych wyników osiągnięć edukacyjnych
uczniów w szkole podstawowej
Odpowiedzialni: nauczyciele przeprowadzający testy kompetencji
Termin realizacji: cały rok szkolny
Sposób realizacji i wykonawcy oraz termin
a) Przeprowadzanie próbnego egzaminu OKE w III GM i klasie VIII
odpowiedzialni: nauczyciele przeprowadzający egzaminy próbne
termin realizacji: terminy wyznaczone przez organizatorów
b) Przygotowanie analizy wyników czyli zestawienie osiągnięć edukacyjnych
uczniów

odpowiedzialni: zespoły nauczycieli
termin realizacji: II półrocze
Działania
3. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty
Odpowiedzialni: zespoły nauczycieli
Termin realizacji: podsumowująca rada pedagogiczna
Sposób realizacji i wykonawcy oraz termin
a) Przedstawienie najważniejszych informacji nt.: średnich wyników
z poszczególnych zakresów egzaminu i porównanie ze średnimi powiatu,
województwa czy kraju
Odpowiedzialni: zespoły nauczycieli
Termin realizacji: sierpień 2019
Działania
4.Organizacja pracy dydaktycznej zgodnie z podstawą programową
Odpowiedzialni: wszyscy nauczyciele
Termin realizacji: cały rok szkolny
Sposób realizacji i wykonawcy oraz termin
a) Opracowanie i realizacja planów pracy zgodnie z podstawą programową
i odnotowywanie w dziennikach zajęć lekcyjnych realizowanych tematów
Odpowiedzialni: wszyscy nauczyciele
Termin realizacji: cały rok szkolny
b) Prowadzenie obserwacji pod kątem realizacji nowej podstawy programowej
Odpowiedzialni: dyrektor
Termin realizacji: cały rok szkolny zgodnie z harmonogramem obserwacji
Działania
5. Optymalne organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli celem
realizacji podstawy programowej
Odpowiedzialni: dyrektor
Termin wykonania: cały rok szkolny
Sposób realizacji i wykonawcy oraz termin
a) Wyznaczanie nauczycieli mających kwalifikacje do prowadzenia zajęć
z danego przedmiotu
Odpowiedzialni: dyrektor
Termin wykonania: cały rok szkolny
Działania
6. Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Odpowiedzialni: dyrektor, nauczyciele, pedagog

Termin wykonania: cały rok szkolny
Sposób realizacji i wykonawcy oraz termin
a) Odnotowanie w dziennikach wszystkich wskazań PPP dotyczących uczniów
mających opinię lub orzeczenie
Odpowiedzialni: wychowawcy
Termin wykonania: cały rok szkolny
b) Opracowanie IPETÓW dla uczniów z orzeczeniem
Odpowiedzialni: pedagog
Termin wykonania: IX-X
Działania
7. Promowanie ucznia zdolnego
Odpowiedzialni: nauczyciele, dyrektor
Termin wykonania: cały rok szkolny
Sposób realizacji i wykonawcy oraz termin
poprzez stypendia wójta, dyplomy, nagrody w formie bonu upominkowego
i książki, listy gratulacyjne dla rodziców, prezentację osiągnięć uczniów na
tablicy informacyjnej, stronie internetowej, w lokalnych mediach
Odpowiedzialni: nauczyciele, dyrektor
Termin wykonania: cały rok szkolny
Cel
II. Doskonalenie działań opiekuńczo--wychowawczych zmierzających
do zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa oraz rozwoju ich
zainteresowań
Działania
1. Organizacja czasu wolnego uczniów i umożliwienie chętnym uczniom udział
w formach aktywnego wypoczynku i imprezach środowiskowych
Odpowiedzialni: nauczyciele
Sposób realizacji i wykonawcy oraz termin
a) Organizacja wycieczek szkolnych
b) Wyjazdy uczniów do teatru, kina i na zawody sportowe
c) Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
d) W większym stopniu na godzinach z wychowawcą omawiać sprawy dotyczące
zdrowego stylu życia i obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości
e) Monitorowanie relacji wzajemnych uczeń-uczeń oraz nauczyciel-uczeń
f) Konsekwentnie reagować na wszelkie przejawy agresji fizycznej i słownej
g) Organizowanie imprez o zasięgu środowiskowym

odpowiedzialni: nauczyciele, dyrektor, pedagog
terminy realizacji: cały rok szkolny
Działanie:
2. Dbałość o kultywowanie tradycji patriotycznych, szkolnych i regionalnych
Sposób realizacji i wykonawcy oraz termin:
a) Udział uczniów i rodziców w obchodach świąt państwowych, ważnych
uroczystości szkolnych oraz organizacji imprez klasowych i szkolnych
b) Troska o wygląd sal lekcyjnych
c) Redagowanie gazetek ściennych i na korytarzach szkolnych oraz
systematyczna ich wymiana (w miarę potrzeb)
d) Przypomnienie uczniom o życiu i twórczością patrona szkoły Józefa
Chełmońskiego, w trakcie obchodów Dnia Niepodległości
e) Organizacja spotkań z twórcami ludowymi
f) Poznawanie regionu poprzez zorganizowanie wycieczek do muzeum
w Łowiczu, skansenu w Maurzycach, czy Sromowa
Odpowiedzialni: nauczyciele
Termin: cały rok szkolny
Działanie:
3. Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz pomoc dla uczniów z rodzin ubogich
Sposób realizacji, wykonawcy, termin
a) Zorganizowanie akcji „Szklanka mleka” dla uczniów klas I-V oraz
zorganizowanie innych akcji np.; Owoce i warzywa w szkole,
Cel
III. Stworzenie warunków sprzyjających wszechstronnej współpracy
z rodzicami
Działanie:
1.
Odnowienie składu rady rodziców i opracowanie planu działania na
bieżący rok szkolny
Sposób realizacji, wykonawcy, termin
a) Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami szkolnymi
b) Informowanie rodziców o sukcesach i aktualnych trudnościach szkoły
odpowiedzialni: dyrektor, rada rodziców
termin: cały rok szkolny

