Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie
na rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna:















Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz.
1658),
Na podstawie Ustawy: Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe z dn. 14grudnia 2016 (Dz. U. z 2017r.
Poz. 60),
Ustawy: Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2018 r.
poz. 996)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 939),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25
sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w
sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534),
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( Dz.U. z 2018r.
poz. 967 ze zm.),
Statut Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie.
Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Czarnym
Lesie.

Plan opracowany został 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. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie.
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej
podsumowującej rok szkolny 2017/2018.

Cele do zrealizowania
1. Skuteczne wdrażanie wniosków ewaluacji wewnętrznych oraz
zewnętrznych.
2. Wspieranie uzdolnień uczniów o różnym potencjale rozwojowym
(uczniowie zdolni i uczniowie z opinią i orzeczeniem).
3. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów
– 100 rocznica odzyskania niepodległości.
4. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność
uczniów.
5. Rozwój doradztwa zawodowego.
6. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Powszechne
i systematyczne wykorzystanie technologii komputerowej i internetowej.
7. Wzmocnienie zaangażowania rodziców w organizację procesu
wychowawczego i dydaktycznego.
8. Znajomość prawa szkolnego przez wszystkich pracowników szkoły.
Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny
2018/2019:
1. Otoczenie opieką uczniów z opinią i orzeczeniem (pedagog, logopeda).
Dalsza praca zespołów do pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla
uczniów z orzeczeniem, opinią, z trudnościami i zdolnymi.
2. Motywowanie uczniów do nauki.
3. Zachęcanie rodziców do współpracy.
4. Kształtowanie właściwej postawy moralnej i systemu wartości. Poprawa
stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym poprzez
kształtowanie kultury osobistej uczniów.
5. Promocja zdrowego stylu życia. Kształtowanie nawyków związanych
z bezpieczeństwem i zdrowiem.
Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą
Rady Pedagogicznej Nr .../2018/2019 z 30 sierpnia 2018 r.
Spis treści zawartych w planie
-Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
-Kalendarium szkolne.
-Harmonogram imprez szkolnych.
-Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.
-Czynności dodatkowe

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły
Zarządzanie i organizacja
Zadania
Przydział obowiązków służbowych wszystkim
pracownikom
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły
Opracowanie programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Osoba
odpowiedzialna
dyrekcja szkoły

Termin
realizacji
do końca sierpnia

rada
pedagogiczna
Rada rodziców i
rada pedagogiczna
dyrekcja szkoły

do końca sierpnia

dyrektor szkoły
wszyscy
nauczyciele

cały rok
cały rok

Do 12 września 2018
Do 12 września

Nauczanie
Zadania
Realizacja podstawy programowej
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych
Współpraca z pedagogiem, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami
w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb
i możliwości uczniów
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie
stawianych im zadań oraz przygotowanie do
udziału w konkursach wewnątrzszkolnych
i pozaszkolnych
Wykorzystanie wyników sprawdzianów, testów,
diagnozy, wyników klasyfikacji i promocji w celu
podnoszenia jakości pracy szkoły.
Organizacja konkursów szkolnych
i pozaszkolnych
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Osoba
odpowiedzialna
wszyscy
nauczyciele

Termin
realizacji
cały rok szkolny

przewodniczący
zespołów
wszyscy
nauczyciele
szkolny pedagog

cały rok szkolny

wszyscy
nauczyciele

cały rok szkolny

wszyscy
nauczyciele

cały rok szkolny

nauczyciele

cały rok szkolny

wszyscy
nauczyciele
wszyscy

cały rok szkolny

Motywowanie uczniów do nauki.
Kształcenie rozwijające samodzielność,
kreatywność i innowacyjność uczniów.

nauczyciele

Motywowanie

wszyscy

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

uczniów do zachowania dyscypliny i kultury
Wychowanie do wartości i kształtowanie
patriotycznych postaw uczniów
Badanie wyników nauczania w wybranych
klasach na poszczególnych przedmiotach
Analiza wyników nauczania
Kształcenie u uczniów poczucia
odpowiedzialności za uzyskane oceny
Kontrola właściwego i systematycznego
oceniania uczniów przez nauczycieli
Obserwacje lekcji
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i
nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Powszechne i systematyczne wykorzystanie
technologii komputerowej i internetowej.
Rozwój doradztwa zawodowego.

nauczyciele
wszyscy
nauczyciele
dyrektor szkoły,
nauczyciele
wszyscy
nauczyciele
wszyscy
nauczyciele
dyrektor szkoły

cały rok szkolny
według planu
nadzoru
cały rok szkolny
cały rok szkolny
raz w miesiącu

dyrektor szkoły
wszyscy
nauczyciele

Wg harmonogramu
cały rok szkolny

nauczyciel
doradztwa
zawodowego

cały rok szkolny

Zadania opiekuńczo-wychowawcze
Zadania

Osoba
odpowiedzialna
Realizowanie programu wychowawczoWszyscy
profilkatycznego szkoły
nauczyciele
Kształtowanie zachowań, postaw kultury osobistej wszyscy
uczniów.
nauczyciele
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, wszyscy
artystycznych oraz wycieczek
nauczyciele
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci,
wszyscy
z pedagogiem szkolnym, poradniami
nauczyciele
psychologiczno-pedagogicznymi
Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego
opiekun
samorządu
Kształtowanie tożsamości patriotycznej,
nauczyciele
regionalnej i funkcjonowanie w środowisku
lokalnym
Edukacja czytelnicza. Upowszechnianie
nauczyciele,
czytelnictwa, rozwijanie kompetencji
bibliotekarz
czytelniczych.
Organizacja opieki pedagogicznej
wszyscy
nauczyciele
Zapewnienie pomocy psychologicznopedagog szkolny
pedagogicznej
Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci
opiekunowie
potrzebujących z klas I – VIII i klas trzecich
świetlicy

Termin
realizacji
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok

gimnazjum

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Termin
3 września 2018
5 września 2018
12 września 2018
Wrzesień 2018
28 września 2018
11 października 2018
12 października 2018
18 października 2018
2 listopada 2018
9 listopada 2018
14 listopada 2018
30 listopada 2018
6 grudnia 2018
20 grudnia 2018
20 grudnia 2018
21 grudnia 2018
23-31 grudnia 2018
9 stycznia 2019
22 stycznia 2019
23 stycznia 2019
24 stycznia 2019
25 stycznia 2019
11-24 lutego 2019
Pierwszy tydzień marca
2019
8 marca 2019
21 marca 2019
27 marca 2019
Marzec/kwiecień 2019
10-12 kwietnia 2019
15-17 kwietnia 2019
18-23 kwietnia 2019
Kwiecień/maj 2019
30 kwietnia 2019
2 maja 2019
13 maja 2019
28 maja 2019
29 maja 2019
30 maja 2019
31maja 2019
13 czerwca 2019
Czerwiec 2019
21 czerwca 2019

Zadanie
Rozpoczęcie roku szkolnego
Zebrania z rodzicami godz. 17.00
Rada Pedagogiczna
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Klasowe obchody Dnia Chłopaka
Rada Pedagogiczna
Akademia z okazji DEN
Pasowanie uczniów klasy I
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Zebrania z rodzicami godz. 17.00
Andrzejki
Mikołajki
Poinformowanie uczniów i rodziców o proponowanych
niedostatecznych ocenach na półrocze
Jasełka środowiskowe + kiermasz świąteczny 16.30
Wigilia szkolna +jasełka
Zimowa przerwa świąteczna
Informacja o proponowanych ocenach półrocznych
Akademia z okazji Dnia Seniora
Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
Zebrania z rodzicami godz.17.00
Zakończenie pierwszego półrocza
Ferie zimowe
Dzień otwarty
Klasowe obchody Dnia Kobiet
Pierwszy dzień wiosny
Zebrania z rodzicami godz.17.00
Rekolekcje
Egzamin gimnazjalny/ dni wolne od zajęć dydaktycznych
Egzamin Ósmoklasisty/ dni wolne od zajęć dydaktycznych
Wiosenna przerwa świąteczna
Rada Pedagogiczna – szkoleniowa
Akademia z okazji 3 maja
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Informacja o niedostatecznych ocenach rocznych
Akademia z okazji Dnia Mamy i Taty
Zebrania z rodzicami godz. 17.00
Informacja o proponowanych ocenach rocznych
Dzień Dziecka + Dzień Europejski
Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
Dzień Patrona
Zakończenie roku szkolnego

HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH
Data
3.09.2018
12.10.2018

Rodzaj uroczystości
Rozpoczęcie roku szkolnego
Akademia z okazji DEN

18.10.2018
9.11.2018
30.11.2018
6.12.2018
20.12.2018

Pasowanie klasy I
Akademia z okazji Narodowego Święta
Niepodległości
Andrzejki
Mikołajki
Kiermasz świąteczny

20.12.2018

Jasełka środowiskowe

21.12.2018
22.01.2019

Wigilia szkolna
Akademia z okazji Dnia Seniora

Marzec 2019

Dzień otwarty

21.03.2019
30.04.2019
28.05.2019

Pierwszy dzień wiosny
Akademia z okazji 3 maja
Akademia z okazji Dnia Mamy i Taty

31.05.2019
31.05.2019
06.2019
21.06.2019
21.06.2019

Dzień Dziecka
Dzień Europejski
Dzień Patrona
Zakończenie roku szkolnego kl.IV-VIII
Zakończenie roku szkolnego kl.I-III

Odpowiedzialny
Dyrektor
M.Kudrzyn-Kowalska,
S.Górnicki
A.Oberska -Wilk, E.Gondro
J.Stefańska
Samorząd
Wychowawcy
A.Nabiałczyk P.Kowalska,
M.Niemczyk
D.Piętak, M.Murek,
S.Górnicki
Wychowawcy
A.Oberska -Wilk, E.Gondro,
M.Kałuża, K.Banasiak
R.Paludkiewicz, I.Popczyk,
P.Kowalska
samorząd
A.Marszałek
I.Wolska, A.Jarzyn,
D.Zyskowska,
M.Wróblewska
n-le WF
A.Budzikur, K.Woźniak
A.Respondek,
A.Marszałek, A.Nabiałczyk
R.Paludkiewicz, I.Popczyk

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
Termin
30.08.2018
12.09.2018
11.10.2018
11.2018
23.01.2019
04/05.2019
13.06.2019
21.06.2019

Tematyka
Organizacyjne, przygotowanie szkoły do roku szkolnego
Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora
szkoły, szkolenie
Sprawy bieżące, opinia rady nt nagród dyrektora
Szkoleniowa
Klasyfikacja za pierwsze półrocze
Szkoleniowa
Klasyfikacja roczna
Podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny

Oprócz zaplanowanych posiedzeń mogą zostać zwołane bieżące posiedzenia w
razie potrzeby.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
2 listopada
10-12 kwietnia 2019 – egzamin gimnazjalny
15-17 kwietnia 2019 – egzamin ósmoklasisty
2 maja
CZYNNOŚCI DODATKOWE
Lp. Zadanie

Odpowiedzialny

Koordynatorzy pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, współpraca z poradnią

Maria Wróblewska

2.

Kronika szkolna

Magdalena Kałuża

3.

Samorząd szkolny + ceremoniał szkolny

M.Kudrzyn-Kowalska

4.

Lider WDN

B.Wróż

5.

Wyjazdy do teatru, kina, filharmonii

Wg potrzeb wszyscy nauczyciele

6.

Szkolna strona internetowa, pomoc
informatyczna

Adam Jaros

7.

Komisja bhp

W.Suwka, B.Jastrzębska, M.Ładniak,
A.Szpręgiel

8.

Redagowanie protokołów

Danuta Kokot

9.

Koordynator projektów edukacyjnych w
gimnazjum

Izabela Wolska

1.

10. Ewakuacja

Łukasz Stefański

11. Karta rowerowa

Łukasz Stefański, Sławomir Górnicki

12. Konkurs matematyczny klasy I-III

I.Popczyk

13. Konkurs ortograficzny klasy I-III

R.Paludkiewicz

14. Koordynator współpracy ze Stowarzyszeniem
Twórczym ETIUDA

Justyna Stefańska

15. Koordynator współpracy z BIM-em

Monika Niemczyk

16. Układanie tygodniowego planu zajęć i planu
dyżurów

Bogumiła Wróż

17. Koordynator programu „Chronimy dzieci”

Maria Wróblewska

GAZETKI
1.

Informacyjna (św)

Anna Jarzyn

2.

Pedagogiczna (sz, 5/6)

Maria Wróblewska G

3.

Języka angielskiego (s.1)

A.Budzikur, K.Woźniak

4.

Samorządu Uczniowskiego (25/26)

Opiekunowie samorządu

5.

Okolicznościowa (s.24/25)

Paulina Kowalska

6.

Szkolna galeria sztuki (s.21)

Zbigniew Małecki

7.

Fizyczno-chemiczna (s.6)

A.Górska, B. Jastrzębska

8.

Osiągnięcia szkoły (SG+gabloty)

A.Szpręgiel

10. Przyrodnicza (s. 23/24)

I.Wolska, A.Nabiałczyk

11. Artystyczna „DOMINO” (24/25)

S. Górnicki

