Roczny plan rozwoju
Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego
w Chodlu
na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy opracowany został na podstawie:
1.
2.
3.
4.

Wniosków z klasyfikacji końcoworocznej
Wniosków z planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017
Potrzeb uczniów, rodziców i placówki
Priorytetów Ministra Oświaty i Lubelskiego Kuratora Oświaty
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I Warunki działalności placówki
Lp Zadania
1.

Sposoby realizacji

Osoby
Termin
odpowiedzialne realizacji

1. Malowanie świetlicy szkolnej

dyrektor
zespołu

VII 2016

2. Malowanie korytarza

dyrektor
zespołu
dyrektor
zespołu

VII 2016

dyrektor
zespołu
dyrektor
zespołu
dyrektor
zespołu
konserwator

VII 2017

Rozwój infrastruktury
szkolnej i poprawa bazy
placówki
a) remonty, naprawy,
malowanie,
doposażenie
placówki

3. Malowanie sali przyrodniczej
4. Zainstalowanie wentylacji
mechanicznej w sanitariatach
5. Obudowa grzejników w salach
lekcyjnych
6. Przeprowadzanie bieżących
napraw sprzętu szkolnego i
oświetlenia.
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II 2017

I-VIII 2017
cały rok

uwagi

7. Zakup szafek szatniowych dla
klas IV
8. Zakup stolików i krzeseł sali 40 i
35
9. Naprawa stolików w sali 38

b) przeglądy

10. Wymiana wykładziny i
wieszaków w przebieralniach przy
sali gimnastycznej
1. Przegląd budynku

dyrektor
zespołu
Rada Rodziców
dyrektor
zespołu
dyrektor
zespołu
dyrektor
zespołu
konserwator
dyrektor
zespołu, BHP

2. Przygotowanie kotłowni do sezonu dyrektor
grzewczego – przegląd kotłowni
zespołu
firma San term
3. Gruntowne czyszczenie rynien i
dyrektor
spustów oraz dachu
zespołu
konserwator
4. Wykonanie przeglądu
dyrektor
kominiarskiego i wentylacji budynku zespołu
firma
kominiarska
5. Przegląd instalacji gazowej
dyrektor
zespołu
H.Rudzki
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VIII 2017
VII 2017
w ciągu
roku
w ciagu
roku
IX 2016
IX 2016

X 2016
I 2017

V 2017

Lp Zadania
2.

3.

Sposoby realizacji

Podnoszenie
1. Zakup do biblioteki szkolnej
atrakcyjności warunków pozycji:
nauczania
- książkowych
- czasopisma: ,,Przyroda
polska’’
- programów multimedialnych
i filmów
2. Zabezpieczenie środków na
zakup pomocy dydaktycznych

Organizacja pracy
w szkole

Osoby
odpowiedzialne
Dyrektor placówki
bibliotekarz

Termin
realizacji
W ciągu
roku

Dyrektor placówki W ciągu
roku

3. Wzbogacanie Centrum
Informacji Multimedialnej w nowe
programy
4. Aktualizowanie wystroju
i wyposażenia sal lekcyjnych oraz
korytarzy /gazetki, wystawy/
5. Ukwiecanie sal

Dyrektor placówki W ciągu
bibliotekarz
roku

1.Sporządzenie tygodniowego
planu zajęć w placówce

Dyrektor i
wicedyrektor
placówki.
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Opiekunowie sal i
tablic na
korytarzach
Opiekunowie sal

W ciągu
roku
W ciągu
roku
Do
1.IX.2016
Do
1.II.2017

uwagi

3.

Organizacja pracy
w szkole

2. Zorganizowanie dowozu uczniów Wicedyrektor
do placówki w Chodlu
J.Piłat

Do
1.IX.2016

3. Przygotowanie rozkładów
materiału nauczania na bazie
wybranego programu
4.Egzekwowanie zapisu o zakazie
używania przez uczniów telefonów
komórkowych podczas zajęć.
5.Zapoznanie uczniów z:
 programami nauczania
 podręcznikami
 kryteriami oceniania
 kalendarzem roku szkolnego
2016/2017
 wykazem kółek zainteresowań
 wykazem uroczystości
szkolnych

Nauczyciele zajęć
edukacyjnych

Do
15.IX.2016

Nauczyciele
uczący

Cały rok

Nauczyciele zajęć
edukacyjnych,
wychowawcy klas

Do
15.IX.2016

6.Przypomnienie praw i
Do
obowiązków uczniowskich
Wychowawcy
15.IX.2016
zawartych w Statucie szkoły.
7.Utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektor placówki Cały rok
Kuratorium w Lublinie –panel
kontaktowy .
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Lp Zadania

Sposoby realizacji

4.

1. Udział w szkoleniach i
konferencjach oraz
samokształcenie nauczycieli
2. Zdobywanie kolejnych stopni
awansu

Doskonalenie
umiejętności
dydaktycznych i
wychowawczych
nauczycieli

4. Organizowanie szkoleniowych
posiedzeń Rady pedagogicznej
5. Zapoznawanie nauczycieli z
bieżącymi zmianami prawa
oświatowego
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Osoby
odpowiedzialne
Wszyscy
nauczyciele

Termin
uwagi
realizacji
Zgodnie z
planem
doskonalenia
Cały rok

DYPLOMOWANY:
 A. Boguta
 E. Górniak
 A. Arabska
MIANOWANY:
 J. Twardzik
Wg
W ciągu
harmonogramu
roku
Dyrektor placówki W ciągu
roku

II Organizacja procesu lekcyjnego
Lp Zadania
1.

Motywowanie uczniów do
systematycznej pracy
i podnoszenia wyników
nauczania.

Sposoby realizacji

Osoby
odpowiedzialne
1. Zachęcanie uczniów uzdolnionych Nauczyciele
jak i uczniów z trudnościami do
zajęć
udziału w zajęciach pozalekcyjnych. edukacyjnych
2. Stosowanie ciekawych form i
Nauczyciele
metod pracy, rozwijanie
zajęć
umiejętności analizowania i
edukacyjnych
logicznego myślenia.
3. Wykorzystywanie w pracy
Nauczyciele
dydaktyczno-wychowawczej
zajęć
Internetu, programów
edukacyjnych
komputerowych i tablic
interaktywnych.
4. Systematyczne ocenianie uczniów Nauczyciele
i sprawdzanie pracy domowej
zajęć
edukacyjnych
5.Umieszczenie w widocznym
Nauczyciele
miejscu w klasie przedmiotowych
uczący
zasad oceniania.
6. Zachęcanie do aktywnego udziału Nauczyciele
w zajęciach, przynoszenie i
zajęć
przygotowywanie pomocy
edukacyjnych
7. Pomoc dzieciom w okresie
Wych. klas I
adaptacyjnym.
Wych.świetlicy
7

Termin
realizacji
Cały rok
Cały rok

Cały rok

Cały rok
Cały rok
Cały rok
IX 2016

uwagi

8. Otoczenie szczególną opieką dzieci Nauczyciele
młodsze wiekowo w obrębie grupy.
zajęć
edukacyjnych
10. Stosowanie różnorodnych form
Dyrektor
wyróżniania i nagradzania uczniów: placówki
- wpis do „Złotej Księgi”
- tablica „Najlepsi uczniowie”
- nagrody książkowe
- listy gratulacyjne dla rodziców
najlepszych absolwentów
- nagradzanie uczniów za 100%
frekwencję
- apel podsumowujący I semestr
wyczytywanie uczniów
wyróżnionych
11. Podnoszenie poziomu
komunikacji językowej.
2.

Praca z uczniem ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Cały rok

VI 2017
I/VI 2017
VI 2017
VI 2017
I , VI 2017

Nauczyciele
Cały rok
zajęć
edukacyjnych
1. Systematyczne obserwowanie
Nauczyciele
Cały rok
uczniów pod kątem rozwijających się zajęć
zdolności.
edukacyjnych
2. Przygotowanie uczniów do
N-le prowadzący Cały rok
konkursów przedmiotowych
zajęcia
szkolnych i pozaszkolnych oraz
innych.
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3. Prezentowanie uczniowskich
osiągnięć, twórczości,
zainteresowań, hobby na
wystawkach i gazetkach szkolnych:
- wystawa prac plastycznych
uczniów kl.I-III
- wystawa prac plastycznych
uczniów klas IV-VI
- wystawa drzew
genealogicznych
- wystawa prac konkursowych z
różnych dziedzin
- prowadzenie kroniki szkolnej
- prezentowanie w gazetkach
szkolnych „Rozumek”
twórczości dziecięcej
4. Angażowanie uczniów do
redagowania gazetek szkolnych:
- „Rozumek”,

- „Naukowy zawrót głowy”
2.

Praca z uczniem ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Wychow. Kl. IIII

Cały rok
B.Ptasińska
I.Łomicz
B.Gołofit

Cały rok

A.Czuryło

Cały rok

M.Skubisz
Opiekunowie
gazetki
M.Grochecka,
A.Czuryło,
E.Górniak

Cały rok

A.Boguta

Cały rok

5. Organizacja i prowadzenie zajęć
rewalidacyjnych dla ucznia z afazją i J. Piłat
autyzmem.
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Cały rok

Cały rok

Cały rok

3.

Pomoc uczniom w
pokonywaniu
niepowodzeń szkolnych

6.Wskazywanie źródeł wiedzy
wykraczających poza treści
programowe.

Nauczyciele
zajęć
edukacyjnych

1. Współpraca zespołów nauczycieli
z Poradnią Pedagogiczno
Psychologiczną oraz stosowanie się
do zaleceń poradni
2. Konsultacje z pedagogiem i
psychologiem
3. Organizacja zajęć rewalidacyjnych
dla uczniów z orzeczeniami z
poradni.
4. Indywidualizowanie procesu
nauczania – dostosowanie metod,
form pomocy, wymagań do
indywidualnych możliwości uczniów:
- przygotowanie planów
nauczania
- przygotowywanie odpowiednich
sprawdzianów
5. Systematyczne utrwalanie i
egzekwowanie wiadomości

Pedagog szkolny Cały rok
Nauczyciele
uczący
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Cały rok

Nauczyciele
uczący
Wicedyrektor
J. Piłat

Cały rok

Nauczyciele
uczący

Cały rok

Nauczyciele
uczący

Cały rok

Cały rok

4.

5.

Integracja uczniów na
rzecz spełniania
obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki

1. Przeprowadzenie kontroli
spełniania obowiązku szkolnego
2. Systematyczne kontrolowanie i
analizowanie frekwencji uczniów

Integracja uczniów z
różnych środowisk

1. Integracja zespołów klasowych
2. Organizowanie:
- wycieczek
- wyjazdów do kina i teatru
- wyjazdów na lekcje muzealne,
warsztaty piekarskie
- uroczystości szkolnych i
klasowych
- zabaw i dyskotek
3. Prowadzenie działalności
opiekuńczo-wychowawczej i
dydaktycznej świetlicy szkolnej
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Dyrektor
placówki
Wychowawcy
klas,
wychowawcy
świetlicy,
pedagog
wychowawcy

IX-X 2016
Cały rok

Cały rok

Wychowawcy,
Cały rok
nauczyciele
Rada Rodziców

Dyrektor
placówki
M.Winnicka,
M. Grochocka
K.Frąkała,
J.Piłat,
B.Gołofit
M. Pietroń

Cały rok

7.

Doskonalenie organizacji
procesu lekcyjnego

1.Uświadamianie uczniom celów
lekcji
2. Korzystanie z pracowni
komputerowej i Centrum Informacji
Multimedialnej
3. Wzbogacanie sal elementami
dydaktycznymi
4. Maksymalne wykorzystanie
pomocy multimedialnych –
korzystanie z programów
multimedialnych, rzutnika, tablic
interaktywnych, tabletu
5. Opracowywanie testów,
sprawdzianów, ćwiczeń, kart pracy z
wykorzystanie techniki
komputerowej.
6. Stosowanie programów
komputerowych do opracowania
dokumentacji szkolnej
7. Systematyczne kontrolowanie,
egzekwowanie wiedzy uczniów i prac
domowych – mobilizowanie do
systematycznej pracy.
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Nauczyciele
uczący

Cały rok

Nauczyciele
uczący

Cały rok

Opiekunowie
sal lekcyjnych
Nauczyciele
uczący

Cały rok

Nauczyciele
uczący

Cały rok

Nauczyciele
uczący

Cały rok

Nauczyciele
uczący

Cały rok

Cały rok

8.

8. Analizowanie postępów
dydaktycznych uczniów na
zebraniach i konsultacjach z
rodzicami, informowanie na bieżąco
o ocenach.
Rozwijanie kompetencji
1. Popularyzowanie książek i
czytelniczych oraz
czasopism
upowszechnianie
2. Kontynuacja akcji „Cała Polska
czytelnictwa wśród dzieci. czyta dzieciom”
3. Zorganizowanie obchodów
Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych oraz:
- konkursu pięknego czytania
kl.I-III
- Dnia otwartego w bibliotece
szkolnej
4. Kontynuowanie akcji „Podaruj
książkę bibliotece”
5. Analiza poziomu czytelnictwa w
poszczególnych klasach i
nagradzanie najlepszych
czytelników.
6. Dzień Pluszowego Misia w
bibliotece
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Nauczyciele
uczący,
wychowawcy

Cały rok

Wszyscy
Cały rok
nauczyciele
A.Czuryło,
Cały rok
wychowawcy
Wych. Świetlicy
A.Czuryło

X 2016

A.Czuryło

Cały rok

A.Czuryło

Cały rok

A.Czuryło

XI 2016

8.

9.

7. Organizowanie wyjść do
Biblioteki Gminnej –
kontynuowanie współpracy
8. Kontynuowanie działalności
Koła Bibliotecznego „Młody twórca”
9. Zakup nowych pozycji
książkowych
10. Udział w programie „Ja czytam”
dla klas 3
Rozwijanie kompetencji
11. Doskonalenie techniki czytania
czytelniczych oraz
i pisania w klasach 1-3.
upowszechnianie
12. Przeprowadzenie 2 godzin z
czytelnictwa wśród dzieci wychowawcą na temat czytelnictwa
13. Narodowe czytanie ,,Quo vadis”
H. Sienkiewicza
14.Wyjazd do Powiatowej Biblioteki
w Opolu Lubelskim.

Doskonalenie
kompetencji
matematycznych
i przyrodniczych

Nauczyciele
uczący,
wychowawcy
A.Czuryło

Cały rok

W ciągu
roku
Dyrektor placówki W ciągu
roku
Z. Wyroślak,
W ciągu
A. Ceglińska
roku
Nauczyciele
Cały rok
uczący
Wychowawcy
I i II
semestr
M.Pietroń
Wrzesień
2016
E.Górniak
X 2016

15. Zorganizowanie w klasach
Wychowawcy klas
kącików czytelniczych i wykonanie I-III
gazetek promujących czytelnictwo.

Cały rok

1.Zorganizowanie szkolnego
K. Frąkała
konkursu dla klas 4- 6 „Rachunek J. Rukasz
pamięciowy”.

Kwiecień
2017
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9.

Doskonalenie
kompetencji
matematycznych
i przyrodniczych

10. Rozwijanie kompetencji
informatycznych.

1. Zorganizowanie międzyszkolnego M. Szatan
konkursu matematycznego dla
klas 1-3.
2. Kontynuowanie udziału w
A. Ceglińska
Międzynarodowym konkursie
K. Frąkała
matematycznym KANGUR
3. Zorganizowanie konkursu
T. Mela,
matematycznego „ALFIK”.
K. Frąkała
4. Prowadzenie kółek
K. Frąkała,
matematycznego i
A. Boguta
przyrodniczego.
5. Prowadzenie zajęć wyrównania
J. Rukasz
wiedzy z matematyki dla klas 6.
6. Zorganizowanie Festiwalu Nauk
A. Boguta
Przyrodniczych.
8.Przeprowadzenie konkursu „Mój
T. Mela,
las”.
Z. Wyroślak,
M. Szatan
9.Kontynuowanie działalności
T. Mela
Towarzystwa Przyjaciół Lasu.
10.Zorganizowanie konkursu
Ceglińska
,,Mistrz tabliczki mnożenia klas III” Z.Wyroslak
M. Szatan
1.Wzbogacanie Centrum Informacji Dyretor szkoły
Multimedialnej w nowe programy.

15

czerwiec
marzec
listopad
Cały rok
Cały rok
czerwiec
Styczeń marzec
Cały rok
Maj 2017
Cały rok

2.Zachecanie uczniów do
częstszego wykorzystywania
Internetu w pracy domowej.
3.Zorganzowanie konkursu dla
klas III-prezentacja multimedialna,,Moje hobby”.
4.Zorganizowanie konkursu dla
klas IV-VI- prezentacja
multimedialna o Chodlu.

Wszyscy
nauczyciele
B. Gołofit

J. Rukasz

Cały rok

Maj 2017

Czerwiec
2017

III Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i higiena
Lp Zadania

Sposoby realizacji

1.

1. Otoczenie szczególna opieką
uczniów sprawiających problemy
wychowawcze
2. Współpraca z Poradnią
Pedagogiczno Psychologiczną i
kuratorami sądowymi

Wzmocnienie
bezpieczeństwa dzieci oraz
zapobieganie przejawom
dyskryminacji i izolacji
uczniów w grupie.
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Osoby
Termin
odpowiedzialne realizacji
Wychowawcy,
Cały rok
pedagog szkolny
Pedagog
szkolny,
wychowawcy

Cały rok

uwagi

2.

Zapewnienie w placówce
odpowiednich warunków
BHP

3. Pomoc w kierowaniu uczniów na
badania do Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Opolu Lubelskim i
egzekwowanie wyników badań od
rodziców.
4. Zachęcać rodziców uczniów z
problemami wychowawczymi i
edukacyjnymi do skuteczniejszej
współpracy ze szkołą. W przypadku
braku zainteresowania rodziców
postępami dziecka przez 3 miesiące
wezwać rodziców pisemnie.
5. Pracować nad właściwym
zachowaniem dzieci w szkole
6. Zorganizowanie spotkania z
policjantem na temat
bezpieczeństwa na drodze.
7. Przeprowadzenie lekcji w terenie
utrwalających zasady
bezpieczeństwa na drodze.
8. Otoczyć odpowiednią opieką
uczniów dyskryminowanych i
izolowanych w grupie.
9. Umieścić w widocznym miejscu w
klasie kryteria ocen z zachowania.
1. Dokonywanie okresowych i
rocznych przeglądów technicznych
budynków
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Pedagog
szkolny,
wychowawcy

Cały rok

Nauczyciele
uczący,
wychowawcy

Cały rok

Wychowawcy,
Cały rok
nauczyciele
Pedagog szkolny IX 2015
wychowawcy
klas 1-3

Cały rok

Nauczyciele
Wychowawcy
pedagog
wychowawcy

Cały rok

Dyrektor
placówki

X,XII
2016

Cały rok

2. Zapewnienie uczniom
bezpieczeństwa podczas pobytu w
szkole i dowozu do placówki
3. Przypomnienie na lekcjach z
wychowawcą, zajęciach
zintegrowanych i przedszkolnych
zasad bhp dotyczących pobytu dzieci
w placówce i poza nią
4. Przestrzeganie regulaminu
nauczyciela dyżurnego
5. Ubezpieczenie uczniów od
następstw nieszczęśliwych
wypadków
6. Zorganizowanie opieki uczniom
dojeżdżającym w świetlicy szkolnej
7. Uczenie prawidłowego
przechodzenia na drugą stronę
jezdni w klasach I-III
8. Zorganizowanie kursu i
przeprowadzenie egzaminu na kartę
rowerową. Zakup materiałów
szkoleniowych
9. Monitorowanie problemu
wypadków na terenie szkoły
(natychmiastowe zgłaszanie, analiza
przyczyn i skutków)
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Dyrektor
placówki,
wicedyrektor
Nauczyciele
uczący,
wychowawcy

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele
Dyrektor
placówki, Rada
Rodziców
Opiekunowie
świetlicy
Wychowawcy
klas I-III

Cały rok

J.Piłat,
M.Winnicka,
B.Ptasińska,
J.Rukasz
Dyrektor
placówki,
nauczyciele

VI 2016

IX 2016

IX 2015
Cały rok
IX,X
2016

Cały rok

3.

4.

Higiena osobista i
otoczenia

Rozwijanie aktywności
fizycznej

1. Dbanie o prawidłowy stan
sanitarny szkoły

Dyrektor
placówki
sprzątaczki
Wszyscy
nauczyciele
Pielęgniarka
szkolna

2. Przeprowadzenie w klasach
pogadanek na temat higieny
osobistej, chorób zakaźnych,
zachowania w toalecie utrzymania
czystości w miejscu pracy, na
korytarzu i w otoczeniu szkoły,
segregowanie śmieci.
3. Utrzymywanie kontaktu z
Wszyscy
higienistką i pielęgniarką szkolną w nauczyciele
celu gromadzenia informacji na
temat zaleceń bilansowych i
lekarskich.
4. Egzekwowanie obuwia na zmianę. Wszyscy
nauczyciele
1. Egzekwowanie właściwego stroju n-le
na zajęciach wychowania
w.fizycznego,
fizycznego
n-le kl.I-III
2. Organizowanie i udział uczniów w n-le
rozgrywkach i zawodach sportowych w.fizycznego
na różnych szczeblach
3. Wspieranie i motywowanie do
n-le
ćwiczeń uczniów mniej aktywnych
w.fizycznego nle kl.I-III
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Cały rok
Cały rok

Cały rok

Cały rok
Cały rok
Cały rok
Cały rok

4. Przeprowadzenie pogadanek
podczas zajęć wych.fizycznego i na
godzinach z wychowawcą na temat
znaczenia aktywności fizycznej dla
zdrowia
5. Zorganizowanie „Dnia Dziecka”

n-le
w.fizycznego
wychowawcy
klas

W ciągu
roku

W.Janik-Plak
B.Ptasińska
Wychowawcy
6. Analizowanie osiągnięć fizycznych Dyrektor
uczniów i nagradzanie najlepszych
zespołu n-le
sportowców
w.fizycznego
7. Zorganizowanie dla uczniów
W.Janik-Plak
wyjazdów na basen w Poniatowej
rodzice

VI 2017
VI 2017
Cały rok

IV Współpraca z rodzicami
Lp Zadania
1.

Sposoby realizacji

Współpraca z rodzicami w 1. Realizowanie zadań statutowych
ramach realizacji zadań
szkoły i Rady Rodziców:
statutowych szkoły.
- wybór Zarządu Rady Rodziców
- opiniowanie podstawowych
dokumentów szkolnych
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Osoby
Termin
odpowiedzialne realizacji
Dyrektor
Cały rok
zespołu
przewodniczący
RR

uwagi

2. Spotkania z Radą Rodziców w
celu planowania i realizacji
przedsięwzięć na rzecz szkoły i
uczniów
3. Informowanie rodziców o
osiągnięciach i niepowodzeniach
edukacyjnych podczas
organizowanych spotkań
konsultacyjnych, zebrań i kontaktów
indywidualnych
4. Włączanie rodziców w działania
szkoły:
- organizowanie imprez i
uroczystości
- pomoc w naprawach i
remontach
- udział w wyjściach i
wycieczkach
5. Organizowanie dla rodziców
spotkań z pracownikami poradni
psychologiczno pedagogicznej
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Dyrektor
zespołu Rada
Rodziców

Cały rok

Dyrektor
zespołu
wychowawcy
klas

Cały rok

Dyrektor
zespołu
wychowawcy
klas

Cały rok

Dyrektor
zespołu
pedagog

W miarę
potrzeb

V Promocja placówki
Lp Zadania

Sposoby realizacji

1.

1. Zorganizowanie „Dnia otwartego
szkoły”
2. Organizowanie wystaw prac
uczniowskich poza szkołą
3. Zapraszanie mieszkańców Chodla
na uroczystości organizowane w
szkole.
4. Reprezentowanie szkoły w
konkursach i zawodach
pozaszkolnych.
5. Promocja szkoły poprzez
prowadzenie i aktualizowanie
informacji na stronie
www.spchodel.edupage.org
1. Organizowanie wycieczek po
miejscowości i okolicach
2. Zwiedzanie zabytków Chodla:
kościół, wieża kościelna, ruiny
Loretu
3. Poznanie gospodarstw
agroturystycznych Chodla

2.

Wzmacnianie pozycji
szkoły w środowisku

Promowanie walorów
naszej miejscowości
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Osoby
Termin
odpowiedzialne realizacji
J.Piłat, SU
VI 2017
I.Łomicz
B.Ptasińska
I.Łomicz,
nauczyciele

Cały rok

n-le uczący

Wg planu
konkursów

J.Rukasz
dyrektor
zespołu

Cały rok

nauczyciele

Cały rok

Nauczyciele

Cały rok

M.Grochecka

V,VI 2016

Cały rok

uwagi

VI Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły
Lp Zadania

Sposoby realizacji

1.

1. Rozwijanie działalności
Samorządu Uczniowskiego

Podtrzymywanie tradycji
i obrzędowości placówki

3. Zapraszanie na uroczystości
byłych nauczycieli, pracowników
szkoły, przedstawicieli lokalnych
instytucji i społeczności
4. Zapraszanie do współpracy
rodziców
5.Zorganizowanie obchodów Dnia
patrona

Osoby
Termin
uwagi
odpowiedzialne realizacji
Opiekun SU
Zgodnie z
planem
pracy SU
Dyrektor
Wg
zespołu
kalendarza
nauczyciele
uroczystości
Dyrektor
W ciągu
zespołu,
roku
wychowawcy,
SU
SU dyrektor
W miarę
zespołu
potrzeb
Klasy VI z
Czerwiec
wychowawcami 2017

6.Zorganizowanie konkursu
recytatorskiego wierszy ks. Jana
Twardowskiego w dwóch grupach
wiekowych dla klas 1-3 i klas 4-6.
7.Opracowanie ceremoniału szkoły
w formie jednolitego dokumentu

E. Górniak,
R. Żarnowska,
M. Pietroń
W.Jakubowski
A. Boguta,
SU

2. Organizowanie uroczystości
szkolnych i pozaszkolnych
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Maj 2017

X 2016

2.

Pomoc dzieciom
znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej
i materialnej

8.Zorganizowanie konkursu
wiedzy o ks. J. Twardowskim dla
klas II-III i IV-VI

E.Górniak
A.Boguta

9.Organizowanie corocznych
kiermaszy świątecznych

M.Winnicka
M. Skubisz
Z. Wyroślak
R. Żarnowska
A.Ceglińska
M.Grochecka
I.Łomicz

XII 2016
III 2017

1. Rozpoznawanie problemów
Pedagog
życiowych i materialnych rodzin we wychowawcy
współpracy z GOPS w Chodlu
klas
2. Pomoc materialna
Dyrektor
- stypendia szkolne
zespołu
wicedyrektor
3. Udział w akcji „Pomóż dzieciom Wicedyrektor
przetrwać zimę”.
pedagog
A.Arabska,
4.Zorganizowanie Loterii fantowej
A.Boguta
na rzecz Hospicjum Małego
Księcia”

Cały rok

5.Refundacja obiadów szkolnych

Cały rok
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Wicedyrektor
szkoły J. Piłat

W ciągu
roku
XI-XII 2016
2016

Lp Zadania
3. Praca profilaktyczna w
placówce

4.

Budzenie zainteresowań
tradycją i kulturą
anglojęzyczną

Sposoby realizacji
1.Realizowanie programu
profilaktyki szkoły

Osoby
Termin
odpowiedzialne realizacji
Nauczyciele
Cały rok

2. Udział szkoły w akcjach:
- Szklanka mleka dla każdego
ucznia
- Owoce w szkole
3. Udział w konkursie
prewencyjnym „Jestem bezpieczny”

Wicedyrektor
szkoły

Cały rok

R. Żarnowska
M. Grochecka

W ciągu
roku

4.Udzialw konkursie
,,Bezpieczeństwo Ruchu
Drogowego”

M.Winnicka,
J. Rukasz

IV-V 2017

1. Wykonywanie gazetek
tematycznych
2. Przybliżanie wiadomości o
krajach anglojęzycznych podczas
zajęć
3. Zorganizowanie obchodów dnia
Św. Patryka

Nauczyciele
jęz.angielskiego
Nauczyciele
jęz.angielskiego

W ciągu
roku
W ciągu
roku

A. Arabska

III 2017

A. Arabska

2017

4. Festiwal piosenki anglojęzycznej.
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uwagi

5.

6.

Kształtowanie postaw
ekologicznych

Uczenie oszczędności

1. Organizowanie zajęć
pozwalających na zdobywanie
wiadomości z zakresu przyrody i
ekologii – zajęcia w naturalnym
środowisku
2. Prowadzenie zajęć w ramach
działalności LOP
-Rozwijanie prac Towarzystwa
Przyjaciół Lasu
3. Udział w akcjach:
- zbiórka zużytych baterii
- zbiórka makulatury
- -zbiórka korków na rzecz
Hospicjum Małego Księcia

Nauczyciele
klas I-III

Cały rok

T.Mela

Cały rok

Opiekun SU
wychowawcy
klas

Cały rok

1. Rozwijanie działalności SKO
2. Udział w konkursie plastycznym
3.Prowadzenie pogadanek na temat
oszczędności.

A.Ceglińska
A.Ceglińska
Nauczyciele
uczący
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M.Szatan
Cały rok
Cały rok
Cały rok

