ROCZNY PLAN PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1
W PLESZEWIE
ROK SZKOLNY 2015/2016

Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1
I.
L.p.

Zarządzanie i organizacja

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1.

Przydział obowiązków służbowych.

Dyrektor

Sierpień/
Wrzesień

2.

Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli pod kątem
zgodności przyznanych obowiązków i posiadanego
wykształcenia.

Dyrektor

Sierpień/
Wrzesień

3.

Opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktyczno –
Wicedyrektor
wychowawczych. Przygotowanie planu dyżurów nauczycieli.

Sierpień/
Wrzesień

4.

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły i przedszkola oraz Dyrektor
kalendarium roku szkolnego.

Wrzesień

5.

Przyjęcie szkolnego zestawu podręczników na rok szkolny
2014/2015.

Dyrektor
rada pedagogiczna

Czerwiec

6.

Modyfikowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych
przedmiotów w oparciu o podstawę programową.
Korelacja między przedmiotami.
Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania
wiedzy w zależności od możliwości ucznia i
wykorzystywanie technologii informacyjnej.

Nauczyciele

Wrzesień

UWAGI

Cały rok
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7.

Opracowanie planów:
- pracy wychowawcy klasy,
- pedagoga,
- świetlicy,
- biblioteki.

Wychowawcy klas
pedagog szkolny
kierownik świetlicy
bibliotekarz

8.

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych,
zespołów ds. ewaluacji.

Dyrektor
Wrzesień
przewodniczący zespołów

9.

Opracowanie sprawozdań z realizacji zadań zawartych w
planach pracy zespołów.

Przewodniczący zespołów Styczeń
czerwiec

Wrzesień

10. Opracowanie terminarza zebrań rady pedagogicznej i spotkań Dyrektor
z rodzicami.

Wrzesień

11. Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli
po uprzedniej analizie potrzeb pracowników i możliwości
szkoły oraz po zapoznaniu się z ofertą ODN.

Dyrektor

Wrzesień

12. Stworzenie warunków do uzyskiwania kolejnych stopni
awansu zawodowego:
- ujęcie w planie WDN szkolenia na temat przepisów
związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
- doskonalenie szkolnego systemu awansu zawodowego;
- przydzielenie opiekunów stażu;
- nadzór nad realizacją planu zawodowego;
- uzupełnienie dokumentacji związanej z awansem

Dyrektor
opiekunowie stażu

Cały rok

3

14.

Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci
z rejonu naszej szkoły.

Dyrektor
sekretarka szkolna
pedagog szkolny

Wrzesień
Cały rok

15.

Sporządzenie planu nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor

Do 15 września

16.

Realizacja zadań z zakresu Rozporządzenia MEN
w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Powołanie zespołu ds. ewaluacji. Opracowanie planu pracy
zespołu ds. ewaluacji. Opracowanie koncepcji pracy szkoły.
Kontrola i wspomaganie ewaluacji.

Dyrektor

Wrzesień

zespoły ds. ewaluacji

Luty/maj
Czerwiec (raport)
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II. Dział pracy dydaktycznej

L.p.

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

Stworzenie uczniom możliwości poszerzania wiedzy,
rozwijania umiejętności oraz wspomagania ich w
indywidualnym rozwoju poprzez:
a) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach
sportowych. Konkursy na szczeblu szkolnym, gminnym,
wojewódzkim, ogólnopolskim;
b) uczestnictwo w uroczystościach, apelach szkolnych i
pozaszkolnych (wg harmonogramu );
c) opracowanie planów pracy kół zainteresowań i
wdrożenie ich do realizacji.

Nauczyciele przedmiotów
Przewodniczący zespołów
przedmiotowych

2.

Opracowanie planów wynikowych zgodnie z podstawą
programową.

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień

3.

Weryfikacja i uszczegółowienie PSO.

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień

4.

Przygotowanie uczniów klas VI i III Gimnazjum do
próbnych sprawdzianów/egzaminów oraz do sprawdzianu
zewnętrznego (2 kwietnia 2015 r.), egzaminów
gimnazjalnych (21-23 kwietnia 2015 r.)
a) Zgłoszenie uczniów do sprawdzianu/egzaminów do
OKE;
b) Opracowanie i wdrożenie do planów pracy przez
nauczycieli j. polskiego, matematyki, przyrody, historii
zadań i form mających na celu przygotowanie uczniów do
sprawdzianu/egzaminów;
c) Uwzględnienie w planach wynikowych możliwie dużej

Nauczyciele przedmiotów

Wrzesień

Wicedyrektor

Listopad

Nauczyciele przedmiotów

Wrzesień

1.

UWAGI

Cały rok

Wszyscy nauczyciele
Nauczyciele prowadzący
koła zainteresowań

Cały rok
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5.

6.

7.

liczby godzin na powtórzenie i utrwalenie materiału oraz
na rozwiązywanie zadań przygotowujących do sprawdzianu
d) Zapoznanie uczniów klas VI i III gimnazjum z procedurą
sprawdzianu/egzaminów;
e) Zapoznanie rodziców z procedurą
sprawdzianu/egzaminów;
f) Kształcenie umiejętności rozwiązywania testów przez
uczniów;
g) Przeprowadzenie sprawdzianów/egzaminów próbnych;
h) Powołanie komisji.
Wstępne diagnozowanie uczniów: Test „na wejściu” w kl.
ISP, IVSP i I gimnazjum
Badanie wyników nauczania:
a) Sporządzenie raportu ze sprawdzianu zewnętrznego klas
VI i egzaminów gimnazjalnych;
b) Udział uczniów klasy III w Ogólnopolskim Badaniu
Umiejętności;
Zapoznanie uczniów i rodziców z:
a) SSO
b) PSO
c) Planami pracy wychowawcy klasy

Wychowawcy
Nauczyciele przedmiotów

Wychowawcy
Nauczyciele przedmiotów

Październik
Marzec
Styczeń
Marzec
Zgodnie z
harmonogramem
OKE
Wrzesień

Nauczyciele klas VI , III
gimnazjum

Czerwiec

Wychowawca klasy IIISP

Maj / Czerwiec

Wychowawcy

Wrzesień

Nauczyciele przedmiotów

8.

Ocenianie rytmiczne, jawne, dostosowane do możliwości
ucznia. Przestrzeganie ustaleń zawartych w PSO.
Uzasadnianie każdej uzyskanej przez ucznia ocen.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

9.

Wspieranie adaptacji dziecka 6-letniego w szkole:
a)Diagnoza wstępna ucznia u progu nauki szkolnej
b)Opieka psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna
c)Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

Wychowawca klasy ISP,
nauczyciele j. obcych

Wrzesień/październik
2015
Cały rok
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III. Dział pracy wychowawczej
L.p.

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1.

Analiza Programu Wychowawczego Szkoły, ewentualne
uzupełnienie.

Zespół powołany przez
dyrektora, rodzice

Wrzesień

2.

Opracowanie planów pracy wychowawcy klasy.

Wychowawcy klas

Wrzesień

3.

Doskonalenie pracy Samorządów Uczniowskich:
a) Typowanie uczniów do SU;
b) Przeprowadzenie wyborów;
c) Opracowanie planu pracy SU;
d) Wybór uczniów do Pocztu sztandarowego;
e) Organizowanie imprez szkolnych i klasowych;
f) Spotkania dyrektora z SU.

Wychowawcy klas
Opiekunowie SU

Wrzesień

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i
europejskiej:
a) Wdrażanie do szacunku do symboli narodowych i
szkolnych (sztandar, hymn) poprzez uczestnictwo w
uroczystościach państwowych;
b) Święto Patrona Szkoły.

Wszyscy nauczyciele

Praca nad profilaktyką w szkole zgodnie z programem
profilaktyki:
a) Współpraca wychowawców z pedagogiem szkolnym;
b) Opracowanie tematyki zajęć profilaktycznych na gddw;

Pedagog szkolny
Wychowawcy klas

4.

5.

UWAGI

Czerwiec
zgodnie z
harmonogramem,
w miarę potrzeb
Cały rok

Czerwiec
Cały rok

7

c) Spotkania z rodzicami;
d) Uaktualnienie szkolnego Programu Profilaktyki;
6.

Organizowanie klasowych zespołów pomocy koleżeńskiej,
mających na celu pomoc uczniom z problemami w nauce.

Wychowawcy

Cały rok

7.

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy:
a) Dbanie o wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez
odpowiednie wyposażenie szkoły i organizację zajęć;
b) Opieka nad dziećmi podczas zajęć i przerw –
zorganizowanie dyżurów nauczycieli;
c) Zorganizowanie zajęć w ramach edukacji
komunikacyjnej;
d) Przygotowanie i organizacja egzaminu na kartę
rowerową;
e) Spotkania uczniów z policjantem;

Dyrektor
Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku w przypadku
zagrożenia:
a) zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w
warunkach zagrożenia;
b) przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji

Wicedyrektor

Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych

Wychowawcy
nauczyciele przyrody,
biologii i geografii

8.

9.

Wicedyrektor
Nauczyciel techniki

Pedagog szkolny

Wrzesień
Kwiecień
Cały rok
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10. Turystyka, krajoznawstwo i rekreacja
Wychowawcy,
Cały rok
a) wycieczki turystyczno – krajoznawcze wg harmonogramu; nauczyciele wychowania
b) wymiana polsko-niemiecka
fizycznego, nauczyciele
c) spacery wg harmonogramu;
j.niemieckiego
11. Realizacja polityki prorodzinnej w szkole:
a) Edukacja rodziców na temat wychowania dzieci,
kłopotów wychowawczych, zagrożeń społecznych (spotkania
rodziców z wychowawcami, specjalistami PPP, pedagogiem
szkolnym, dyrekcją);
b) Kontakty indywidualne z rodzicami uczniów;
c) Podnoszenie kultury pedagogicznej
d) Realizacja zajęć Wychowanie do życia w rodzinie;
e) Współpraca z Policją, GOPS, PPP, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami,
przedszkolami.

Dyrektor
Pedagog szkolny
Wychowawcy

Cały rok

Pozostali nauczyciele

12. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności poprzez:
Wszyscy nauczyciele
a) dbanie o estetyczny wygląd szkoły;
b) udział uczniów w organizowaniu uroczystości szkolnych i
środowiskowych;
c) działania integracyjne (gry zespołowe, zabawy
towarzyskie).

Cały rok
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IV. Dział pracy opiekuńczej

L.p.

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI
Dyrektor
Pedagog szkolny
Kierownik świetlicy
Dyrektor

TERMIN

1.

Ustalenie listy dzieci korzystających z obiadów:
Zakwalifikowanie dzieci do bezpłatnego dożywiania.

2.

Zorganizowanie opieki wychowawczej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji:
a) Ustalenie listy uczniów w trudnej sytuacji materialnej i z Wychowawcy
rodzin patologicznych;
Pedagog szkolny
b) Zaopatrywanie w używaną odzież;
e) ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych
wypadków (zwolnienie dzieci najuboższych).

Wrzesień

Zorganizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w
świetlicy szkolnej (opracowanie planu pracy).
Organizacja dowozów zamkniętych.
Organizacja opieki pedagogicznej.

Dyrektor
kierownik świetlicy

Wrzesień
Cały rok

Dyrektor
Pedagog szkolny

Wrzesień
Cały rok

3.

4.

UWAGI

Wrzesień

Cały rok
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V. Dział promocji szkoły
L.p.

ZADANIA

1.

Prezentowanie oferty edukacyjnej szkoły:
a) aktualizacja strony WWW szkoły.
b) aktualizacja stron WWW SU, zespołów przedmiotowych

2.

Zorganizowanie festynu rodzinnego „Jedynki” w celu m.in. Nauczyciele
pozyskania środków na szkołę.

czerwiec

3.

Zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci
rozpoczynających naukę w naszej szkole (I SP, I
Gimnazjum), spotkanie z rodzicami uczniów klas
„sportowych” oraz przedszkolaków.

Dyrekcja,
Przyszli wychowawcy
klas I
Wychowawcy
przedszkola
Zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej i na internetowej Dyrektor, nauczyciele
stronie szkolnej.

Czerwiec

5.

Prezentacja prac uczniów na korytarzach szkolnych i w
klasach.

Cały rok

6.

Udział uczniów w konkursach ogólnopolskich,
wojewódzkich, rejonowych, miejsko-gminnych.

4.

ODPOWIEDZIALNI
Administratorzy stron
internetowych

Nauczyciel plastyki
wychowawcy
Opiekunowie SU
Wszyscy nauczyciele

TERMIN

UWAGI

Cały rok

Cały rok

Cały rok
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