Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego
w Trzciance
na rok szkolny 2018/2019
Plan opracowany w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.
2. Koncepcję pracy szkoły.
3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego.
I.
Priorytety pracy szkoły :
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej. Kształcenie rozwijające kreatywność.
2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci .
3. Rozwój doradztwa zawodowego.
4. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie
patriotycznych postaw uczniów.
5. Upowszechnianie czytelnictwa.
6. Profilaktyka agresji i przemocy, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa
7. Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej ( uspołecznienie dzieci,
kultura zachowania, współpraca w grupie)
8. Zaangażowanie rodziców w życie szkoły.
9. Podnoszenie efektów nauczania poprzez indywidualizację pracy z uczniem.
Zadania
Wdrażanie nowej
podstawy
programowej

Sposoby realizacji

-przygotowanie planów
dydaktycznych
-wykorzystywanie dostępnych
środków dydaktycznych
-monitorowanie realizacji
podstawy programowej
-prowadzenie zajęć rozwijających
kreatywność
Rozwijanie
-wykorzystanie tablic
kompetencji
multimedialnych
cyfrowych uczniów i -udział w konkursach
nauczycieli.
przedmiotowych
Bezpieczne i
-realizacja projektów związanych
odpowiedzialne
z bezpieczeństwem w sieci
korzystanie z
-udział w projektach Insta.ling,
zasobów
e-Twinning
dostępnych w sieci .

Terminy
wrzesień

Osoby
odpowiedzialne
nauczyciele

cały rok

nauczyciele

styczeń/ czerwiec
cały rok

wg potrzeb

wicedyrektor
nauczyciele kl.
IV,V, VIII
nauczyciele

wg planu

informatycy

cały rok

nauczyciele

cały rok

M. Grzechnik, M.
Fiksa, E. Dudek

Rozwój doradztwa
zawodowego.

100 rocznica
odzyskania
niepodległości –
wychowanie do
wartości
i kształtowanie
patriotycznych
postaw uczniów.
Upowszechnianie
czytelnictwa

Profilaktyka agresji i
przemocy,
wzmacnianie
poczucia
bezpieczeństwa,
profilaktyka
uzależnień

Integracja zespołów
klasowych i całej
społeczności
szkolnej (
uspołecznienie
dzieci, kultura

- realizacja projektów z
wykorzystaniem iPadów
-poznanie i wykorzystanie w
praktyce nowych narzędzi
cyfrowych
-dzielenie się swoimi
doświadczeniami w zakresie
wykorzystania kompetencji
cyfrowych w pracy z uczniami i
rodzicami ( warsztaty, lekcje
otwarte itp.)
- opracowanie programu
realizacji WSDZ na rok szkolny
- realizacja Programu doradztwa
zawodowego w kl. VII i VIII
-wycieczki do zakładów pracy
-współpraca ze szkołami
ponadgimnazjalnymi
( udział w Dniu Technika, Dniu
Zawodowca itp.)
-udział w miejskich obchodach
świąt państwowych
-realizacja klasowych i szkolnych
projektów związanych z rocznicą
odzyskania niepodległości

cały rok
cały rok

-nauczyciele
języków obcych
Informatycy

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele/
wychowawcy

do 31. 10.18
II-VI

J. Kaczmarek
A.Szukajło

wg potrzeb
wg ofert

wych. kl. III G

cały rok

nauczyciele,
wychowawcy

-realizacja projektów
czytelniczych, np. Czytające
szkoły i czytające przedszkola

cały rok

nauczyciele
bibliotekarze

- realizacja programów Spójrz
inaczej , Spójrz inaczej na agresję
-przeprowadzenie diagnozy
dotyczącej czynników ryzyka i
czynników chroniących
-realizacja projektów
profilaktycznych, spotkań z
terapeutami uzależnień itp.
-współpraca z Sanepidem
-wyjazdy na basen, do kina itp.
-wycieczki klasowe
-wyjścia do instytucji
pozaszkolnych
-wyjazdy na Zieloną Szkołę
-uroczystości szkolne

cały rok

wychowawcy

wrzesień/cały rok
wg planu

pedagodzy/
psycholog/
wychowawcy

wychowawcy

wg kalendarza

pedagog
cały rok

wychowawcy

zachowania,
współpraca w
grupie)

Zaangażowanie
rodziców w życie
szkoły

Podnoszenie
efektów nauczania
poprzez
indywidualizację
pracy z uczniem

-organizowanie i prowadzenie
zawodów w sportowych w
ramach działalności UKS
-udział uczniów w zajęciach
pozalekcyjnych
-przedstawienia
-wigilia
-wdrożenie nowej formuły
spotkań z rodzicami
-konsultacje wg ustalonego
planu
-spotkania integracyjne rodziców
z wychowawcą i dziećmi
-zaangażowanie rodziców w
uroczystości klasowe i szkolne
-spotkania dyrekcji z radą
rodziców – wspólne działania
-rozpoznanie preferencji uczenia
się uczniów i dostosowanie form
i metod pracy do ich potrzeb
-współpraca z poradnią
psychologiczno-pedagogiczna i
rodzicami
-praca z uczniem zdolnym
podczas zajęć dydaktycznych
-udział uczniów w konkursach
przedmiotowych i artystycznych
-prezentacja talentów podczas
imprez szkolnych i
środowiskowych
-prezentacja prac plastycznych
-zajęcia wyrównawcze
-zajęcia korekcyjnokompensacyjne
-zajęcia rozwijające kompetencje
społeczno-emocjonalne
-zajęcia rewalidacyjne

cały rok
wg oferty

nauczyciele wych.
fiz.

wg planu

nauczyciele

cały rok

wych. kl. I- III

wg potrzeb

wychowawcy

cały rok

dyrekcja

wrzesień

przedmiotowcy

cały rok

nauczyciele

podczas każdej
lekcji
wg planu

nauczyciele

wg harmonogramu
na bieżąco
wg planu
cały rok

nauczyciele
nauczyciele
przedmiotów
artystycznych
poloniści i
matematycy
wg arkusza org.

wg potrzeb
nauczyciele

II. Kalendarz roku szkolnego
Lp.
1.
2.
3.
4.

Zdarzenia
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
I półrocze
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie

Termin
3.09.2018
1.09.18 – 25.01.19
23 -31. 12.2018
14.01.- 27.01. 19

Uwagi

6.
7.
8.

II półrocze
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie roku szkolnego

1.02.18 – 21.06.18
18.04. – 23.04. 19
21. 06. 2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, uzgodnione z Radą Rodziców:
02.05.2019r. – czwartek
02.11.2018r. – piątek
15. -17.04. 2019 – egzaminy ósmoklasisty
10.04.-12.04.2019 – egzamin gimnazjalny
III. Terminarz imprez i uroczystości szkolnych wg załącznika.
IV. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tematyka posiedzeń
Organizacja roku szkolnego
Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego
Zatwierdzenie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
Szkolenie RODO dla wszystkich pracowników szkoły.
RP szkoleniowe (warsztaty 4 grupy)
Posiedzenie klasyfikacyjne półroczne
Diagnoza i ewaluacja pracy szkoły za I półrocze
Procedury egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 8 klasisty
Posiedzenie klasyfikacyjne roczne
Diagnoza i ewaluacja pracy szkoły za I półrocze
Organizacja roku szkolnego 2018-19

Termin
29.08.18
13.09.2018
18.09.2018

Uwagi

13.11.2018
16.00-19.30
10.01.2019
29.01.2019
19.03.2019
13.06.2019
26-27.06.2019
28- 29.08.2019

V. Harmonogram spotkań z rodzicami.
Lp. Tematyka spotkania
1. Zapoznanie z wymaganiami
edukacyjnymi i konsultacja planu
wychowawczego
2. Informacja o bieżących postępach
uczniów
3.
4.
5.

6.

Rodzaj spotkania
spotkanie klasowe –
wychowawcy klas

Termin
25.09.2019

konsultacje

w każdym drugim tygodniu
miesiąca wg
harmonogramu
18.12.2018

Informacja o problemach
spotkania z nauczycielami
wychowawczych i dydaktycznych.
przedmiotów
Zebranie integracyjno-informacyjne spotkanie z wychowawcą (+zespół nauczycieli uczących)
Podsumowanie pracy
zebranie semestralne
wychowawczej i wyniki klasyfikacji
za I półrocze
Informacja o problemach
spotkanie z wychowawcą i
wychowawczych i dydaktycznych (
nauczycielami

termin ustala
wychowawca
5.02.2019

14.05.2018

informacja o zagrożeniach ocenami
ndst i naganną oceną zachowania_
VI HARMONOGRAM OCEN DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
Imię i nazwisko
nauczyciela

Termin

Katarzyna Kasprzak

01.09.201631.05.2019

Piotr Wawrzyniak

01.09.201631.05.2019

Katarzyna Stańczyk

01.09.201731.05.2020

Wioleta Lachowicz

01.09.201731.05.2020

Ewelina Tryba

01.09.201731.05.2020

Łukasz Walkowiak

01.09.201731.05.2020

Kamil Topola

01.09.201731.05.2020

Aneta Kluska Naszora

01.09.201731.05.2020

01.09.2018rElżbieta Brzozowiec
31.05.2020r.

Uwagi o realizacji
Staż na stopień
nauczyciela
dyplomowanego
Staż na stopień
nauczyciela
dyplomowanego
Staż na stopień
nauczyciela
mianowanego
Staż na stopień
nauczyciela
mianowanego
Staż na stopień
nauczyciela
mianowanego
Staż na stopień
nauczyciela
mianowanego
Staż na stopień
nauczyciela
dyplomowanego
Staż na stopień
nauczyciela
dyplomowanego
Staż na stopień
nauczyciela
kontraktowego
Staż na stopień
nauczyciela
kontraktowego
Staż na stopień
nauczyciela
kontraktowego

Paweł Wicher

01.09.2018r31.05.2020r.

Sara Kleina

01.09.2018r31.05.2020r.

Michał Lipiński

Staż na stopień
01.09.2018r nauczyciela
31.05.2021r.
mianowanego

Opiekun

Odpowiedzialny
Dyrektor

Dyrektor

Wolniak

Dyrektor

B. Kotiuszko

Dyrektor

Majewska

Dyrektor

Adamczyk

Dyrektor

Dyrektor
Dyrektor

Dyrektor
T. Urbanowicz
Dyrektor
J. Szanter

Kaczmarek

Dyrektor

Dyrektor
Zborowska

