PLAN PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Dydaktyka

Cele:





Lp.
1.

2.

3.

Kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do dalszego etapu
kształcenia
Stwarzanie odpowiednich warunków uczenia się
Umożliwienie rozwoju osobowości, talentów
Umożliwienie uczniom rozwijania indywidualnych zainteresowań poprzez organizację
zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych do rozwoju intelektualnego,
emocjonalnego, duchowego i fizycznego
Kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
z różnych źródeł, w tym technologii informacyjnych
Zadania

Przeprowadzanie
pomiaru poziomu
wiedzy
i umiejętności uczniów.

Podjęcie działań
podnoszących
efektywność kształcenia.
Monitorowanie
i modyfikowanie WSO.

4.

Realizowanie
programów autorskich.

5.

Wszechstronne
wykorzystanie
technologii
komputerowej
i informacyjnej.

Realizacja

Osoby odpowiedzialne

Termin
realizacji
wg ustaleń

1. Opracowanie i przeprowadzenie ujednoliconych testów po
pierwszym etapie edukacyjnym.
- przeprowadzenie testu kompetencji trzecioklasisty

M. Sośnia
E. Świstak

2. Opracowanie i przeprowadzenie ujednoliconych testów
badających wyniki nauczania w klasie V.

zespół do spraw badań

Wg ustaleń

3. Próbny sprawdzian dla klas VI.

M. Turniak

grudzień/
styczeń

4. Przeprowadzenie sprawdzianu w klasach VI.

Dyrektor, zespoły
przedmiotowe
Nauczyciele

kwiecień
na bieżąco

Nauczyciele

wrzesień

2. Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania
zachowania.

wychowawcy

wrzesień

3. Systematyczna kontrola osiągnięć uczniów.
Realizacja programów autorskich
„Zielona klasa”- program edukacji wczesnoszkolnej ze
szczególnym uwzględnieniem treści przyrodniczo-ekologicznych

nauczyciele
Nauczyciele
A. Krawczyk

na bieżąco
cały rok

1. Wykorzystanie technologii komputerowej do pisania różnego
rodzaju pism użytkowych

A. Wnęk

cały rok

2. Współredagowanie przez uczniów szkolnej strony internetowej.

A. Wnęk

3. Udostępnianie uczniom poza lekcjami dostępu do komputerów
i Internetu w bibliotece i świetlicy szkolnej.

bibliotekarz, nauczyciele

4. Wykorzystanie zasobów programowych i multimedialnych
szkoły. Kontynuowanie działań z realizacją projektu „Program
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III z
piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację
nauczania”

Dyrektor, nauczyciele

5. Wykorzystanie programów multimedialnych przez nauczycieli
do przeprowadzania zajęć z uczniami.

nauczyciele

1. Wzmocnienie działań dotyczących podniesienia efektywności
kształcenia - na podstawie analizy wyników z testu kompetencji
klas III, badaniu osiągnięć klas V i sprawdzianu w klasie VI.
1. Zapoznanie uczniów z WZO.

maj,czerwiec

6.

7.

8.

Wspomaganie pracy
1. Prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami
Nauczyciele
uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
2. Analiza dokumentacji z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pedagog, nauczyciele
i realizacja zaleceń.

cały rok

Organizowanie zajęć
pozalekcyjnych.

na bieżąco

Promowanie ucznia
zdolnego.

na bieżąco

1. Tworzenie kół zainteresowań zgodnych z potrzebami uczniów.

Dyrektor, nauczyciele

2. Realizacja dodatkowych zajęć opiekuńczych.
- zorganizowanie zajęć opiekuńczych w czasie rekolekcji i dni
wolnych od zajęć dydaktycznych (14X; 4,5I;5IV;2V)

Nauczyciele;
nauczyciele sprawujący
w tych dniach dyżury w
świetlicy wg
harmonogramu dyżurów

1. Wspieranie rozwoju uczniów poprzez udział w konkursach
szkolnych, międzyszkolnych, inicjowanych przez środowisko

Nauczyciele

cały rok

2. Jasełka

M. Kowalczyk

grudzień

3. Kiermasz świąteczny

M.Smolarek, I.Pietras,
A.Wojciechowska+
świetlica

grudzień

4. Konkurs szkolny „Matematyczne Asy”; "Pingwin".

M. Turniak
I. Pietras

kwiecień

5. Międzyszkolny konkurs literacki "Lekkie piórko"

M. Smolarek
M. Klęska
J.Banach

marzec

6."Królewska Muza"- międzyszkolny konkurs dla kl.IV-VI

wg
harmonogramu

marzec

7. Międzyszkolny konkurs „Piosenka jest dobra na wszystko”

Nauczyciele nauczania
maj
początkowego, A. Kafar;
A. Boras

8. Dzień Dziecka - III edycja karaoke

A. Kafar; SU

9.Piknik rodzinny

M.Sośnia; D. Brodowska czerwiec
(klasy IV-VI)

10.Gazetka "Szkolniak"

M. Smolarek
I. Pietras

cały rok

11. Prezentacja osiągnięć uczniów na stronie internetowej.

A. Wnęk

cały rok

12. Prezentacja osiągnięć w lokalnych mediach.

Nauczyciele

13.Przygotowanie okolicznościowych kart świątecznych

A. Kafar;
M. Kowalczyk

cały rok

134Najpiękniejszy Dzień Matki- konkurs międzyszkolny.

I. Nowak; E. Kot;
A.Kafar

maj

15. Listy gratulacyjne, dyplomy.

Dyrektor

16. Zaproszenia na uroczystości szkolne.

Biblioteka

czerwiec

czerwiec

Wychowanie i opieka

Cele:

cały rok









Lp.
1.

2.

3.

Realizacja programu wychowawczego poprzez kształtowanie własnego środowiska
wychowawczego oraz wspomaganie pracy wychowawczej rodziny.
Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki.
Realizacja programu: „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.
Stwarzanie warunków akcentujących podmiotowość ucznia i rozwijających jego
odpowiedzialność za podejmowane działania.
Stworzenie warunków pełnej integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie u uczniów poczucia miłości
do ojczyzny oraz poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.
Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształcenie ich własnych
postaw wobec problemów ochrony środowiska.

Zadania
Wdrażanie Programu
Wychowawczego.

Wdrażanie Szkolnego
Programu Profilaktyki.

Realizacja

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1. Zapoznanie uczniów i rodziców z Programem
Wychowawczym Szkoły.

wychowawcy

wrzesień

2. Rozwijanie działalności zespołu wychowawczego.

pedagog

cały rok

3. Działania pedagogizujące i wspomagające rodziców.

wychowawcy

cały rok

4. Opracowanie i modyfikowanie harmonogramu dyżurów
zapewniającego bezpieczeństwo na przerwach.
1. Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu
Profilaktyki

S. Stańczyk
M.Krawczyk
pedagog, wychowawcy

wrzesień

pedagog, nauczyciele

cały rok

wychowawcy, pedagog

wg potrzeb

3. Kontynuacja programów: „Spójrz inaczej”, „Przemoc
wobec dzieci”, „Przeciwdziałanie zachowaniom
negatywnym”, program profilaktyczno-edukacyjny
„Wczesne wykrywanie trudności dydaktycznych”, „Uczeń
i dopalacze” ;"Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne
dziecka"

pedagog

cały rok

6. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Urzędem Miasta,
włączenie rodziców do realizacji wyżej wymienionych
programów.

pedagog

cały rok

7. Program antyalkoholowy i antynikotynowym
„Jestem ok”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”

pedagog

cały rok

8."Problem z głowy"- profilaktyka higieny głowy

pedagog, wychowawcy

cały rok

9. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

E.Baur

grudzień

10. "Pierwszy dzwonek"-profilaktyka prozdrowotna

Pedagog,wychowawcy

październik/marzec

2. Zapoznanie uczniów i rodziców ze Szkolnym Programem
Profilaktyki.
Eliminowanie zachowań 1. Realizacja programów „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”
agresywnych
oraz „Szkoła bez przemocy”
i przemocy.
2. Przypomnienie uczniom wybranych fragmentów
Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka (realizacja
podstawy programowej w świetle Konwencji Praw
Człowieka).

cały rok

4.

Kształtowanie postaw
pro - społecznych
i samorządowych.

1. Udział przedstawicieli uczniów w pracy Samorządu
Szkolnego.

I. Pietras
M. Smolarek

cały rok

2. Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami.

wychowawcy

wrzesień

3. Działalność Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

E. Baur

na bieżąco

4. Ślubowanie kl. I

M .Kowalewska,
A. Krawczyk

październik

5. Umacnianie tradycji szkolnych poprzez uczestnictwo w nauczyciele
stałych uroczystościach szkolnych i lokalnych (zgodnie z
harmonogramem imprez i uroczystości szkolnych)
5.

Uświadomienie dziecku 1. Prowadzenie w klasach V-VI zajęć z wychowania do
znaczenia rodziny i jego życia w rodzinie.
roli w niej.
2. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.
3. Uczestnictwo rodziców w uroczystościach szkolnych.

6.

7.

Wdrażanie
do uczestnictwa
w kulturze.

Rozwijanie postaw
proekologicznych

na bieżąco

A. Cygan

cały rok

nauczyciele

na bieżąco

nauczyciele

na bieżąco

4. Konsultacje rodziców z nauczycielami wg harmonogramu. nauczyciele
1. Poznawanie wartości moralnych i estetycznych przez
nauczyciele
uczestnictwo w kulturze (koncerty, spektakle, wystawy,
widowiska, itp.).

listopad/marzec
na bieżąco

2. Uczestnictwo w szkolnych i międzyszkolnych konkursach
artystycznych

nauczyciele

na bieżąco

3. Organizowanie wycieczek do Biblioteki Publicznej i
udział w lekcjach bibliotecznych.

bibliotekarz,
nauczyciele

cały rok

4. Prowadzenie kroniki szkoły

SU

cały rok

5. Pasowanie na czytelnika

bibliotekarz

styczeń

6.Ekologiczny konkurs plastyczny

świetlica

marzec

1. Udział uczniów w konkursach o tematyce ekologicznej.

nauczyciele przyrody

kwiecień/maj

2. Tydzień ekologii w szkole kl.I-III, kl.IV-VI

marzec

3."Owocowy zawrót głowy"- świetlica w ramach tygodnia
ekologicznego

A. Cygan, SU
A. Krawczyk
A. Cygan
I. Nowak; świetlica

4. Współpraca z PCK.

P. Andryańczyk

cały rok

5. Współpraca z LOP.

marzec

cały rok
P. Andryańczyk

6. Dzień Ziemi – happening kl. I-III

E. Świstak
zespół edukacji
wczesnoszkolnej

kwiecień

8.

Rozwijanie postaw
prozdrowotnych.

1. Wdrażanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

nauczyciele
w-f

na bieżąco

2. Promocja zdrowego trybu życia poprzez organizację
następujących działań:
a. szkolne konkursy sportowe:

Tenis stołowy

Mikołajkowy Turniej Sportowy

nauczyciel w-f

cały rok

nauczyciele w-f

listopad
grudzień

Dzień Sportu i „Dzień bez przemocy”

nauczyciele w-f

czerwiec

3. Udział w masowych imprezach rekreacyjnych na terenie
miasta.

udział w akcji „Cała Polska biega”

nauczyciele w-f

czerwiec

nauczyciele w-f

wrzesień



9.

10.

11.

Propagowanie zasad
bezpieczeństwa
w szkole.

Działalność opiekuńcza
szkoły.

Kształtowanie postaw
patriotycznych.



rajd pieczonego ziemniaka z PTTK



rajd rowerowy (OSiR)

nauczyciele w-f
czerwiec

4. Udział w biwakach, wycieczkach i zielonych szkołach dla
uczniów kl. I-III. IV-VI.

E. Kot, M. Kowalewska; cały rok
nauczyciele w-f

5.Kontynuacja programu „Bezpieczne życie”

J. Piera
I. Nowak

cały rok

1. Przypomnienie sygnałów alarmowych.

Dyrektor, M. Sośnia

na bieżąco

2. Próby ewakuacji.

Dyrektor, M. Sośnia

cały rok

3. Organizacja szkolenia i egzaminu na kartę rowerową.

A. Wojciechowska

czerwiec

4. Spotkanie klas I z policjantem w ramach akcji
"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"
1. Działalność komisji ds. pomocy uczniom.

Pedagog

wrzesień

D. Brodowska,
M. Sośnia,

na bieżąco

2. Współpraca wychowawców z pedagogiem, MOPR, Radą
Rodziców, Sądem Rodzinnym, Pogotowiem Opiekuńczo –
Wychowawczym.

pedagog, wychowawcy

na bieżąco

1. Organizowanie spotkań, wycieczek, imprez o charakterze
patriotycznym.

nauczyciele

cały rok

2. Poznawanie sylwetek wielkich Polaków.

wychowawcy

cały rok

3. Opiekowanie się miejscami pamięci narodowej.

wychowawcy

cały rok

12.

13.

Edukacja europejska

Wyrabianie nawyków
tolerancji

4. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach
szkolnych i miejskich

nauczyciele

wg ustalonego
harmonogramu

5. Dzień Edukacji Narodowej

J.Banach; E.Baur

październik

6. Święto Niepodległości

A.Kafar, E.Baur,
listopad
R.Woźnicka, M.Turniak

1. Dzień Europy- kl .I-III

E. Kot
M. Kowalewska
I.Nowak

maj

2. Konkurs jęz. angielskiego dla kl. III

Renata Woźnicka

czerwiec

R. Woźnicka
M. Krawczyk

marzec

3. Konkurs języka angielskiego dla kl. V/VI

4. Współpraca z „EURO CENTRUM” w Piotrkowie Tryb.

E. Kot, M. Kowalewska
R. Woźnicka

na bieżąco

5. Warsztaty europejskie
1. Udział w imprezach o charakterze integracyjnym i
charytatywnym w szkole i w mieście.

E. Kot, M. Kowalewska
A. Kafar, M.
Kowalczyk,
M. Kowalewska

cały rok
cały rok

2. Propagowanie pozytywnych postaw
i zachowań wobec osób z dysfunkcjami.

Nauczyciele

3. Akceptowanie ludzi o innej orientacji religijnej.

Nauczyciele

1. Doposażenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne
dla sześciolatków.

Dyrektor

cały rok

2. Udział w ogólnopolskiej akcji „Szklanka mleka”.

Wychowawcy świetlicy

cały rok

3. Zgłoszenie szkoły do udziału w programie „Owoce
w szkole”, realizacja programu

Wychowawcy świetlicy cały rok

4. Obiady w szkole.

A. Cygan

cały rok

5. Grill na zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Wychowawcy świetlicy

czerwiec

cały rok
cały rok

14.

Działalność świetlicy
szkolnej

Kadra nauczycielska

Cele:




Budowanie atmosfery szacunku, zaufania i wzajemnej współpracy wśród kadry
nauczycielskiej i pracowników administracji szkoły.
Doskonalenie zawodowych umiejętności nauczycieli.
Podnoszenie poziomu zarządzania w szkole.

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Zadania

Realizacja

Osoby odpowiedzialne

Termin
realizacji
na bieżąco

1. Organizowanie spotkań pracowników szkoły
z okazji świąt, wyjazdy do teatru.

W.Drząszcz

2. Organizacja wyjazdowych Rad Pedagogicznych.

Dyrektor

Doskonalenie
umiejętności kadry
nauczycielskiej
w ramach WDN.

1. Udział w konferencjach samokształceniowych Rady
Pedagogicznej.

nauczyciele

na bieżąco

2. Działalność zespołów wychowawczych
i przedmiotowych.

zespoły przedmiotowe
i wychowawcze

na bieżąco

Współpraca
z WODN.

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

nauczyciele

cały rok

2. Współpraca z doradcami metodycznymi.

nauczyciele

na bieżąc

1. Gromadzenie i aktualizowanie materiałów dotyczących
awansu zawodowego.

Dyrektor, nauczyciele

cały rok

2. Wymiana doświadczeń w zespołach samokształceniowych,
realizowanie zadań opiekuna nauczyciela.
1. Powołanie i praca zespołu doradczego

nauczyciele

na bieżąco

Dyrektor,
A. Boras,
M. Turniak
I. Pietras

Cały rok, wg
potrzeb

2.Aktualizacja dokumentów szkoły.

Dyrektor, A. Cygan,
A. Kafar, A. Krawczyk,
A. Boras

Cały rok, wg
potrzeb

3. Opracowanie Planu Pracy Szkoły.

I. Nowak, E.Kot
M.Kowalewska

wrzesień

M. Turniak, I.Pietras
Dyrektor , Zespół do
aktualizacji dokumentów
Dyrektor, nauczyciele

wrzesień
wrzesień,
styczeń
na bieżąco

Integracja wszystkich
pracowników szkoły.

Awans zawodowy
nauczycieli.

Planowanie pracy
szkoły.

4. Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć
Ocena pracy nauczycieli. 1. Modyfikowanie w zależności od potrzeb systemu
motywacyjnego w szkole.
1. Przekazywanie informacji, komunikatów na e-maile
Udoskonalenie
pracowników.
przepływu informacji
pomiędzy
pracownikami.
Baza szkoły

Cele:






Wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce i materiały niezbędne do prawidłowego
procesu kształcenia.
Modernizowanie infrastruktury technicznej szkoły.
Pozyskiwanie funduszy.
Tworzenie bazy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.
Unowocześnianie bazy szkoły umożliwiające podnoszenie jakości nauczania w
procesie dydaktycznym.

Lp.
1.

2.

Zadania
Wzbogacanie
i uzupełnianie bazy
dydaktycznej.

Poprawa warunków
pracy uczniów
i nauczycieli.

Realizacja

Osoby odpowiedzialne

1. Modernizacja sprzętu audiowizualnego.

Dyrektor

Termin
realizacji
na bieżąco

2. Wzbogacanie bazy multimedialnych programów
edukacyjnych.

Dyrektor

na bieżąco

3. Pozyskiwanie sponsorów dla wzbogacania księgozbioru,
drobnych pomocy dydaktycznych.

Dyrektor, nauczyciele

na bieżąco

1. . Uzupełnianie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne. Dyrektor

październik

2. Dokonywanie przeglądów sal i wyposażenia szkoły pod kątem Dyrektor,
bezpieczeństwa i czystości.
M. Kowalewska

na bieżąco

3. Kontrole wynikające z zadań inspektora pracy.

na bieżąco

M. Kowalewska

Współpraca ze środowiskiem

Cele:




Lp.
1.

2.

Tworzenie życzliwej atmosfery wokół szkoły w środowisku lokalnym.
Współpraca z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi poprzez wspieranie
i wzbogacanie pracy dydaktycznej; wspieranie i uzupełnianie pracy wychowawczej.
Doskonalenie współpracy z rodzicami poprzez:
- doskonalenie skutecznego porozumiewania się i przekazu informacji,
- rozbudzanie potrzeby zacieśniania więzi między rodzicami, nauczycielami
i uczniami,
- rozwijanie współuczestnictwa w życiu szkoły.
Zadania

Współpraca
z instytucjami oraz
organizacjami
i instytucjami
lokalnymi.

Włączenie rodziców w
życie szkoły.

Realizacja

Osoby odpowiedzialne

1. Kontynuacja i poszerzenie działalności dotyczącej promocji
szkoły.

Dyrektor, nauczyciele

Termin
realizacji
na bieżąco

2. Aktualizowanie strony internetowej

A.Wnęk

na bieżąco

3. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną oraz Biblioteką
Miejską.

bibliotekarz, nauczyciele

cały rok

4. Kontakty i współpraca z przedszkolami
i szkołami z terenu miasta.

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

5. Kontakt z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną.

pedagog, nauczyciele

na bieżąco

7. Współpraca ze Strażą Miejską.

pedagog, nauczyciele

na bieżąco

8. Współpraca z Policją.

pedagog, nauczyciele

na bieżąco

9. Współpraca ze Strażą Pożarną.

pedagog, nauczyciele

na bieżąco

10. Udział w imprezach organizowanych przez MOK, OSIR.

nauczyciele

na bieżąco

11. Współpraca z absolwentami
1. Organizowanie zebrań z rodzicami i dni otwartych.

nauczyciele
Dyrektor, nauczyciele

na bieżąco
cały rok

2. Działalność Rady Rodziców.

cały rok

3. Udział Rodziców w uroczystościach i imprezach szkolnych.

Rodzice, nauczyciele

na bieżąco

4. Dzień Otwarty

M. Sośnia, E. Świstak

styczeń

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
5. Pożegnanie kl. VI

R.Woźnicka, M.Turniak

czerwiec

6. Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

M. Smolarek, I. Pietrs,
M. Klęska

czerwiec

7. Piknik rodzinny

Dokument został opracowany przez zespół w składzie: Irmina Nowak, Elżbieta
Kot, Małgorzata Kowalewska

