Plan pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach
na rok szkolny 2016/2017
Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017.
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2016/2017.
3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Kijach i Gimnazjum w Kijach
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2015/2016.
Cele do zrealizowania:
- stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów i pomocy uczniom mającym trudności w nauce i problemy w
zachowaniu,
- przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów i do dalszych etapów edukacyjnych
Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2016/2017:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu psycho-fizycznego
2. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej i kształcenia ogólnego
3. Rozwijanie umiejętności egzaminacyjnych
4. Przestrzeganie w szkole przyjętych regulaminów WSO, działanie zgodne z prawem oświatowym, oraz priorytetami
ministerialnymi, kuratoryjnymi i szkolnymi
5. Rozwijanie kultury osobistej
6. Rozwijanie aktywności uczniów

I. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Zarządzanie i organizacja
Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrekcja szkoły

do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

rada pedagogiczna

1 września

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrekcja szkoły

12 września

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej
PSO
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

wszyscy nauczyciele

Do 1 września

dyrektor szkoły

cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

dyrektor szkoły, opiekunowie staży

cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok

Nauczanie
Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny

Przeprowadzenie sprawdzianu dla uczniów klasy szóstej (także
próbnego) i klasy trzeciej gimnazjum. Analiza oraz opracowanie
wyników, a także wdrażanie wniosków do realizacji
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

dyrekcja, zespoły
przedmiotowe

cały rok szkolny

przewodniczący
zespołów

cały rok szkolny

Współpraca z pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną
i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i
możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez
indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do
udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych
Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny

nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

dyrektor szkoły,
według planu nadzoru
nauczyciele
wszyscy nauczyciele cały rok szkolny

Analiza wyników nauczania

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane
wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
oceny
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez
dyrektor szkoły
raz w miesiącu
nauczycieli
Obserwacje lekcji
dyrektor
według harmonogramu
Wychowanie
Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz
wycieczek
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem
szkolnym, instytucjami w mieście
Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego
Wychowanie ekologiczne
Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i
funkcjonowanie w środowisku lokalnym
Edukacja czytelnicza

wszyscy nauczyciele
wszyscy nauczyciele
wszyscy nauczyciele

cały rok
cały rok
cały rok

wychowawcy klas

cały rok

opiekun samorządu
nauczyciele
nauczyciele

cały rok
cały rok
cały rok

nauczyciele
bibliotekarze

cały rok

Prawa dziecka. Poznanie działalności Janusza Korczaka

Wszyscy nauczyciele

X- XII

Zadania opiekuńcze
Zadania
Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele

Termin realizacji
cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

pedagog szkolny nauczyciele dyrektor

cały rok

Objecie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących
Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej
Zapewnienie obiadów w szkole

wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy cały rok

Osoba odpowiedzialna

wychowawcy klas

cały rok

wychowawcy klas

cały rok

Dodatkowy przydział zadań
 Drużyna Harcerska W. Zając, A. Kudasiewicz
 Spółdzielnia U. – J. Cios, A. Kobus
 Samorząd Uczniowski- M. Noszczyk-Fiuk, B. Jaszczyk
 Dekoracje na imprezy i uroczystości – E. Kobos,
 Nagłośnienie na imprezy i uroczystości: B. Skrobisz, ks Anrzej
 Aktualizacja stron internetowych: J. Taźbierska, M. Hynek materiały - pani M. Wolny, pani B. Jaszczyk
 Wykonywanie zdjęć na imprezy i uroczystościach (również zapisywanie po uporządkowaniu):
A. Kudasiewicz, A. Palińska
 Egzaminy i sprawdziany próbne i ich analiza n-le przedmiotów. Opracować i wdrożyć programy naprawcze.

Szczegółowy plan pracy (terminarz) - roku szkolnego 2016/2017
Zadania do realizacji
Wypracować w zespołach
- Plan szkoleń w ramach WDN
- Plany wychowawcze klasy (zaktualizowane), tematyka lekcji
wychowawczych
-Projekt edukacyjny kl II regulamin
- Zorganizowanie podręcznej biblioteczki w klaso –
pracowniach
- Plan lekcji sprawdzić swój i klasy, zapisać dla uczniów

Termin
Do 30 sierpnia 2016
opracować i oddać
do 30 sierpnia 2016

(Raz w tygodniu w czasie okienka Raz)

Przygotowanie gazetek ściennych w klasach
na korytarzu
plany wychowawcze klas, PSO, kontrakty klasowe
Zebranie deklaracji o przystąpieniu do trzeciej części egzaminu z
jednego z języków obcych nowożytnych,
Zebranie od rodziców potwierdzeń prawidłowości danych
osobowych uczniów.
Poinformowanie na piśmie słuchacza lub rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia o dostosowaniu warunków i form
przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji oraz zebranie od
słuchacza lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z proponowanych
dostosowań.
Wprowadzanie danych uczniów za pośrednictwem Panelu dla
Szkół.
Spotkania z rodzicami- zapoznanie ze Statutem, regulaminami:
WSO, PSO, regulamin przyznawania stypendium i innymi
dokumentami regulującymi pracę szkoły. Wybór do Rady
Rodziców

Do 30 sierpnia

p. A. Kobus, p. J. Cios

1 września
Do 31 sierpnia
Do 31 sierpnia
Do 31 sierpnia
Do 18 września zapoznać
uczniów i rodziców

do 30 września

do 31 października

Do 7 stycznia,

Dzień otwarty – ogólne spotkanie

marzec/kwiecień

Wycieczki klasowe- zaplanować

Wychowawcy
zobowiązani do kontroli
danych uczniów,
przekazania danych,
zapoznanie z
regulaminami i
procedurami w
terminie.

Wychowawcy

Dzień otwarty szkoły – spotkanie z rodzicami
(przewidywane oceny śródroczne)

Wybory do samorządu uczniowskiego

Wszyscy nauczyciele
i wychowawcy

Do 18 Września,

Do 14 grudnia

Tematy projektów nie powinny się powtarzać z lat ubiegłych
oraz powinny być tak sformułowane aby nie było możliwości
skorzystania tylko i wyłącznie z jednego dokumentu źródłowego

Nauczyciele

od 1 do 30 listopada

Informacja o ocenach niedostatecznych i nieodpowiednim
zachowaniu

Projekt edukacyjny klas drugich, opracować regulamin,
zapoznać uczniów i rodziców, Przestrzegać terminów.
Prezentacja projektu-

Wszyscy nauczyciele

do 20 września

listopad,

Dzień otwarty szkoły – spotkanie z rodzicami
(przewidywane oceny końcowo roczne)

Wszyscy nauczyciele
Wychowawcy
wszystkich klas

Dzień otwarty – ogólne spotkanie

Informacja o ocenach niedostatecznych i nieodpowiednim
zachowaniu

Wszyscy nauczyciele

Do 30 sierpnia

Rozpoczęcie roku szkolnego
Wyznaczenie:
- konsultacji dla rodziców

Odpowiedzialny

( wychowawcy,
wszyscy nauczyciele)

do 18 maja
do 10 czerwca

Do 31 sierpnia
Do 18 września

Wychowawcy klas
drugich

obowiązkowo - koniec
maja 2016

Nauczyciele
opiekunowie grupy

wrzesień

Opiekunowie
samorządu

Wg zgłoszonego
harmonogramu
zaplanować do 30 września

wychowawcy

Uwagi

Dzień Papieski - apel szkolny

październik

ksiądz Andrzej

Pasowanie na ucznia

październik

B. Czop

Otrzęsiny klas I gimnazjum

październik

Wychowawcy klas

zgodnie z harmonogramu

Nauczyciele uczący

październik

Opiekunowie
samorządu
p. B. Skrobisz, p. W.
Zając
wychowawcy klas I,
harcerze
wychowawcy

Konkursy przedmiotowe
Dzień KEN – apel szkolny
11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości - apel
szkolny

Andrzejki - zabawa

listopad
26 listopad 2015

Mikołajki - zgodnie z decyzją uczniów i rodziców

grudzień

Jasełka - apel szkolny

grudzień
23(piątek)XII.2016 –
31(sobota)XII.2016
23-25.01. 2017r.

Przerwa świąteczna
Klasyfikacja śródroczna
Zabawa karnawałowa klas

26.01.2017

Ferie zimowe

Dzień Wiosny – organizacja z klasą lub wspólna zabawa uczniów
szkoły – zaplanować i podać program do 1.03.2017

Dzień Kobiet - apel szkolny

marzec

nauczyciele
A. Machynia, E.
Nogacka,

Wychowawcy,
nauczyciele
samorząd szkolny

13 –18 kwiecień 2017 r.
Część humanistyczna 19.04.17
Część mat-przyr 20.04.17
Język obcy nowożytny 21.04.17

Egzamin gimnazjalny
Egzamin na kartę rowerową
apel

szkolny, uroczystości gminne

Niezapominajka
Dzień Matki - zgodnie z decyzją uczniów i rodziców
Dzień Dziecka – organizacja z klasą lub wspólna zabawa uczniów
Klasyfikacja roczna

w/g harmonogramu
(opracować i podać do
20.09.2016)

Marzec

Wiosenna przerwa

szkoły – zaplanować i podać program do 15.05.2015

Samorząd szkolny i
wychowawcy klas

30.01- 10.02. 2017

Szkolne konkursy tematyczne
Szkolne przedstawienia w języku angielskim i rosyjskim
Szkolne rozgrywki sportowe

3 maja Rocznica Uchwalenia Konstytucji –

ksiądz Grzegorz, p. W.
Zając

maj

p. E. Kobos

maj

p. W.Zając,
p. B.Skrobisz
Nauczyciele

maj
26 maj
czerwiec

Wychowawcy
Wychowawcy,
nauczyciele

14(środa),19(poniedziałek
czerwca 2017r.

Dyrekcja,
wychowawcy klas
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr 46 poz.432 ze zm.) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 9 marca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2015 poz.408) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, ustalił następujące dni, jako wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwiec 2017r.

31 X(poniedziałek), 22 XII(czwartek) 2.maj (wtorek), 16 VI (piątek) 19, 20 21 IV (egzamin ) 21 IV również SP
W tych dniach uczniowie mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej.
1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i

młodzieży
2. Nauka programowania

