PLAN PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
W MYŚLIBORZU
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

I. ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY:







daje możliwość skutecznej realizacji wizji szkoły;
wpływa na organizację pracy;
zapewnia systematyczność realizacji zadań;
pomaga nauczycielom w przygotowaniu własnych planów rozwoju zawodowego;
przyczynia się do podnoszenia wyników dydaktyczno - wychowawczych oraz poprawy jakości
pracy szkoły;
daje uczniom i rodzicom możliwość twórczego angażowania się w życie szkoły.

II. ORGANIZACJA PRACY
1. Liczba oddziałów i przydział wychowawstw

LP.

KLASA

WYCHOWAWCA

1.

Oa

Dominika Spychała

10

2.

Ob

Jolanta Szczepanowska

9

3.

Oc

Jolanta Mockałło

4.

Od

Alina Woźna

7

5.

1a

Jolanta Błażejewska

6

6.

1b

Zuzanna Michalak

4

7.

1c

Agnieszka Majchrzak

2

8.

2a

Kamila Witkowska-Drążyk

14

9.

2b

Anna Mirecka

11

10.

3a

Wanda Łojko-Zając

1

11.

3b

Bożena Szeląg

5

12.

3c

Iwona Zawada, Anna Socha-Gula

3

13.

4a

Żaneta Abramowicz

14.

4b

Diana Balcerczyk

16

15.

4c

Alicja Ptak

13

16.

4d

Elżbieta Downarowicz

20

17.

5a

Krystyna Smolik

19

18.

5b

Joanna Kamińska

22

19.

5c

Marek Jundziłł

21

20.

6a

Bożena Srokowska, Alina

15

Lenartowicz

SALA

9A

21.

6b

Sławomir Marszałek

17

22.

6c

Wioletta Szybylska

12

23.

7a

Grażyna Maciejewska

16

24.

7b

Anna Zabłotna

18

2. Liczba nauczycieli i pracowników / Załącznik nr 1 /

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
1.

2.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz. 1603.)

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz. 1603.)

3.

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2018 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie,
opolskie, zachodniopomorskie;
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz. 1603.)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz. 1603.)

5.

6.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz. 1603.)
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2017, poz. 1603.)

7.

Dni wolne od zajęć
dydaktycznych

-

12 stycznia - zabawa noworoczna,
2 maja i 4 maja,
1 czerwca – piątek po Bożym Ciele,
19 czerwca – Gminny Dzień Sportu,
21 czerwca – apel podsumowujący
konkursy

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

LP.
1.

ZADANIA
Przydział obowiązków służbowych.

ODPOWIEDZIALNI
dyrekcja

TERMIN
sierpień
wrzesień

2.

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

dyrekcja

sierpień
wrzesień

3.

Opracowanie planu pracy szkoły, planu nadzoru
pedagogicznego i kalendarium roku szkolnego.

dyrekcja

sierpień
wrzesień

4.

Przygotowanie wykazów uczniów oddziałów
“O” oraz klas I, IV.

dyrekcja

czerwiec

5.

Opracowanie przez nauczycieli planów pracy
dydaktycznej oraz planu pracy wychowawcy
klasowego.

nauczyciele
wychowawcy

do 15.09.2017 r.

6.

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego
na rok szkolny 2017/2018.

lider WDN

7.

Uaktualnienie adresów, nr telefonów
do rodziców/opiekunów uczniów.

wychowawcy

do 15.09.2017 r.

8.

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych
( plany pracy)

dyrekcja,
liderzy zespołów

wrzesień

wrzesień

9.

Promocja szkoły w środowisku:
a) propagowanie wydarzeń szkolnych
i lokalnych na stronie internetowej szkoły,
b) organizowanie imprez o zasięgu
środowiskowym, lokalnym,
c) udział w imprezach o zasięgu miejskim,
gminnym, powiatowym,
d) udział w konkursach międzyszkolnych,
powiatowych, rejonowych, wojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych,
f) aktualizacja na bieżąco strony internetowej
szkoły,

dyrekcja,
wszyscy nauczyciele,
rzecznik prasowy

cały rok

R.Topolski,
rzecznik prasowy,
szkoły, nauczyciele,
szkoły

na bieżąco

zgodnie
z terminarzem

10.

Opracowanie raportów SIO.

sekretarz szkoły

11.

Sprawozdanie z realizacji planu doskonalenia
nauczycieli.

dyrektor
lider WDN

12.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

dyrektor

czerwiec 2018 r.

sierpień 2018 r.

IV. PROCES DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY
LP.
1.

2.

3.

ZADANIA
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
uczniów
poprzez
indywidualizowanie
stawianych zadań oraz przygotowanie do
udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i
pozaszkolnych.
Systematyczne badanie poziomu wiedzy
i umiejętności uczniów z nauczanych
przedmiotów poprzez różne formy zawarte
w WSO i PSO /odp. ustne, kartkówki,
testy, sprawdziany oraz badanie
umiejętności/.
Dostosowanie wymagań programowych
do możliwości każdego ucznia.

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

wszyscy nauczyciele

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

wszyscy nauczyciele,
pedagog

cały rok

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Objęcie
pomocą psychologiczno-pedagogiczną
uczniów klas O-VII.

wszyscy nauczyciele,
pedagog szkolny,
psycholog

cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie postępów
uczniów w nauce.

wszyscy nauczyciele

cały rok

Przystąpienie do Ogólnopolskiego Badania
Umiejętności Trzecioklasistów.

wychowawcy klas III,
dyrektor

maj 2018 r.

Badanie umiejętności uczniów klas IV-VII.

nauczyciele przedmiotów

cały rok

5.

Diagnoza dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Przekazanie rodzicom informacji o
gotowości dziecka do podjęcia nauki w
szkole podstawowej.

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego

do 30 kwietnia
2018 r.

6.

Współpraca z rodzicami, informowanie
o postępach uczniów w nauce oraz ich
zachowaniu: zebrania z rodzicami,
indywidualne rozmowy z rodzicami, lekcje
otwarte

dyrekcja, nauczyciele

zgodnie
z terminarzem
na rok szkolny
2017/2018

7.

Stosowanie różnorodnych metod nauczania
i form pracy rozwijających twórcze myślenie
i pasje uczniów, w tym realizowanie
projektów edukacyjnych, organizowanie
wycieczek dydaktycznych, Zielonych Szkół
oraz wyjść do teatru, na wystawy, do muzeów
itp.

wszyscy nauczyciele

cały rok
szkolny

8.

Wizualizacja procesu dydaktycznowychowawczego poprzez stosowanie
nowoczesnych środków dydaktycznych,
technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

wszyscy nauczyciele

cały rok

9.

Opracowanie planów zajęć dydaktycznowyrównawczych, pracy z uczniem zdolnym,
rewalidacyjnych, korekcyjnokompensacyjnych i innych.
Udział uczniów w różnorodnych konkursach
(wg harmonogramu konkursów).

wszyscy nauczyciele

do 15.09.2017 r.

wychowawcy,
nauczyciele
przedmiotów

cały rok

4.

11.

10.

Przeprowadzenie zajęć otwartych
dla nauczycieli

chętni nauczyciele
różnych przedmiotów

według potrzeb

11.

Praca z uczniami zdolnymi.

wszyscy nauczyciele

cały rok

12.

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Bezwzględne dostosowanie
wymagań zgodnie z zaleceniami PPP.

cały rok

13.

Objęcie uczniów mających trudności
w nauce różnorodnymi formami pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

nauczyciele wszystkich
przedmiotów, pedagog,
logopeda, psycholog,
nauczyciele
prowadzący zajęcia
dydaktycznowyrównawcze
i rewalidacyjne.
pedagog, psycholog,
dyrektor szkoły,
wychowawcy

14.

Udział w pracach zespołu przedmiotowego.

nauczyciele wszystkich
przedmiotów

zgodnie
z terminarzem

15.

Terminy egzaminów poprawkowych.

dyrektor

sierpień 2018 r.

16.

Klasyfikacja uczniów za I i II półrocze

dyrektor, nauczyciele

styczeń
czerwiec

17.

Przeprowadzenie kontroli i diagnozy
logopedycznej

J.Topolska, K. Smolik

wrzesień 2017

18.

Organizowanie wystaw tematycznych i spotkań
bibliotecznych

B.Buchla

cały rok

19.

Przeprowadzenie półrocznej i rocznej analizy
wyników nauczania poszczególnych klas

M.Jundziłł,
R. Pelkniewska

styczeń
czerwiec

20.

MRÓWKA ROKU

K. Smolik

styczeń
czerwiec

na bieżąco,
w miarę potrzeb

V. PRACA OPIEKUŃCZA
LP.
1.

ZADANIA
Organizacja opieki psychologicznopedagogicznej.

ODPOWIEDZIALNI
dyrekcja, nauczyciele,
pedagog, wychowawcy,
psycholog,

TERMIN
cały rok

2.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa
na terenie szkoły:
- zorganizowanie dyżurów nauczycieli,
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
podczas różnorodnych zajęć prowadzonych
w szkole i poza nią.

dyrekcja,
Społeczny Inspektor
Pracy, wszyscy
nauczyciele

wrzesień
cały rok

3.

Kontynuacja ogólnopolskiej akcji - „Owoce
w szkole” i „Mleko w szkole” – klasy I-V

dyrekcja

cały rok szkolny

4.

Kontynuacja ogólnopolskiego programu
„Trzymaj formę”

nauczyciele
wychowania
fizycznego i
wychowawcy

5.

Kontynuacja programu „Czyste powietrze
wokół nas” i „Zdrowe zęby mamy, bo
marchewkę zajadamy”.

nauczyciele oddziałów
przedszkolnych

cały rok

6.

Kontynuacja programu „Nie pal przy mnie,
proszę” dla klas I-III.

I.Zawada i
wychowawcy klas I-III

cały rok

7.

Kontynuacja programu „Bieg po zdrowie” dla
klas IV.

D.Pokorska
i nauczyciele
wychowania
fizycznego.

cały rok

8.

Wprowadzenie programu „ Porozmawiajmy
o zdrowiu i nowych zagrożeniach” dla klas
VII.

I.Śmierska i
wychowawcy klas VII

cały rok

9.

Zapewnienie opieki świetlicowej uczniom.

dyrektor, wychowawcy
świetlicy

cały rok

10.

Zapewnienie zajęć opiekuńczowychowawczych dla uczniów w czasie dni
wolnych od zajęć lekcyjnych.

dyrektor,
wychowawcy świetlicy

wg
harmonogramu,
z podaniem
informacji do
rodziców

11.

Akcje charytatywne na rzecz uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
lub materialnej.

SU, wychowawcy
klasy

w miarę potrzeb

cały rok

VI.

LP.

ZADANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ UCZNIÓW

ZADANIA
Wysyłanie zaproszeń do rodziców dzieci
5,6 -letnich zamieszkałych w obwodzie
szkoły w celu zapisania dziecka do
oddziału przedszkolnego i kl. I.
Wywieszenie zaproszeń w przedszkolach.

ODPOWIEDZIALNI
wicedyrektor

2.

Spotkania adaptacyjne dla dzieci, które od
września rozpoczną naukę w oddziałach
przedszkolnych.

nauczyciele oddziałów
przedszkolnych

sierpień 2018 r.

3.

Spotkania adaptacyjne dla dzieci, które od
września rozpoczną naukę w klasach I.

zespół edukacji
wczesnoszkolnej – lider
I. Zawada

luty 2018 r.

4.

Zapisy dzieci 7-letnich do klasy pierwszej.

nauczyciele klas I-III

marzec 2018 r.

5.

Zebranie dla rodziców i dzieci 5,6 -letnich,
które z dniem 1.09.2018 r. rozpoczną
przygotowanie przedszkolne.

wicedyrektor

czerwiec
2018 r.

6.

Zebranie dla rodziców dzieci
7-letnich, które z dniem 1.09.2018 r.
rozpoczną naukę w klasie pierwszej.

wicedyrektor

czerwiec 2018

7.

Podział uczniów do klas pierwszych, czwartych
oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych.

dyrektor, wychowawcy

do 15 czerwca
2018 r.

1.

VII.

LP.
1.

TERMIN
do 28 lutego
2018 r.
Zapisy do
oddziałów
przedszkolnych
do 30 marca
2018 r.

ZADANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I WŁAŚCIWYCH
WARUNKÓW PRACY
ZADANIA

Przeglądy szkoły pod względem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków
z obiektów należących do szkoły.

ODPOWIEDZIALNI
dyrektor,
wicedyrektor,
Społeczny Inspektor
Pracy, konserwatorzy

TERMIN
31.08.2017 r.
styczeń 2018 r.

2.

Przeglądy obiektów szkoły zgodnie
z prawem budowlanym.

dyrektor, kierownik
gospodarczy

zgodnie
z terminami
określonymi
w ustawie

3.

Sprawdzenie planu lekcji pod kątem
równomiernego rozłożenia zajęć.

SANEPID,
dyrektor

zgodnie
z wytycznymi
zawartymi w
rozporządzeniu
MEN

4.

Sprawdzenie aktualności badań okresowych
pracowników.
Kierowanie na badania.

dyrektor

na bieżąco

5.

Kontrola stanu sprzętu sportowego
i urządzeń sportowych.

nauczyciele wych. fiz.
oraz edukacji
wczesnoszkolnej
prowadzący zajęcia
sportowe z uczniami

przed każdymi
zajęciami

6.

Odnotowywanie w zeszycie znajdującym się w
pokoju nauczycielskim wszelkich
zauważonych usterek i zagrożeń na terenie
obiektów należących do szkoły, które mogą
mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów i
pracowników.

wszyscy nauczyciele
i pracownicy szkoły

w miarę
potrzeb

7.

Remonty planowe i doraźne.

dyrektor, kierownik
gospodarczy,
konserwator

ferie zimowe,
wakacje, na
bieżąco

8.

Prowadzenie szkoleń w zakresie bhp dla
nowo zatrudnianych pracowników.

dyrektor szkoły

na bieżąco

9.

Zapoznanie z ryzykiem zawodowym nowych
pracowników.

BHP-owiec,
dyrektor szkoły

na bieżąco

10.

Kontrole higieny nauki i pracy.

SANEPID

cyklicznie
w ciągu roku
szkolnego oraz
w miarę potrzeb

11.

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji
budynku w przypadku zagrożenia:
- zapoznanie uczniów z zasadami
postępowania w przypadkach
zagrożenia

wychowawcy klas
i grup przedszkolnych
dyrekcja

wrzecień 2017

- przeprowadzenie praktycznych
ćwiczeń ewakuacji.

VIII. ZADANIA ZWIĄZANE Z POLITYKĄ KADROWĄ
LP.
1.

ZADANIA
Kontrola akt osobowych.

ODPOWIEDZIALNI
TERMIN
sekretarz szkoły, dyrektor wrzesień

2.

Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania.

dyrektor, wicedyrektor

na bieżąco

3.

Kontrola prawidłowości prowadzenia księgi
ewidencji dzieci i księgi uczniów.

dyrektor

cały rok

4.

Zakładanie arkuszy ocen uczniom kl. I

wychowawcy klas I

wrzesień

Zatrudnianie kadry pedagogicznej.

dyrektor

sierpień,
w miarę
potrzeby

6.

Zatrudnienie nowych pracowników
administracji i obsługi.

dyrektor

w miarę
potrzeby

7.

Pozyskanie stażystów z PUP.

dyrektor

w miarę
potrzeby

5.

TERMINARZ – ROK SZKOLNY 2017/2018

LP.
1.
2.

DATA
04.09.2017 r.
wrzesień

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: godz. 9.00

dyrekcja, SU

ZEBRANIA DLA RODZICÓW:
1.Wybór trójek klasowych
2. Zapoznanie rodziców z organizacją pracy w roku
szkolnym 2017/2018

wychowawcy,

3.

do
15.09.2017 r.

Zapoznanie się nauczycieli z opiniami i orzeczeniami
PPP

4.

wrzesień

5.

do 20
września

Zebrania zespołów przedmiotowych- opracowanie
harmonogramu i tematyki spotkań na cały rok
szkolny.

6.

wrzesień

SPRZĄTANIE ŚWIATA

7.

do
uzgodnienia

8.

październik

Dzień Komisji Edukacji Narodowej:
/dzień wolny od zajęć dydaktycznych /

9.

październik

Złożenie kwiatów na grobach nauczycieli

10.

01.11.2017

Święto Zmarłych
/dzień wolny od zajęć/

11.

listopad

APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

12.

według
potrzeb

Rada pedagogiczna szkoleniowa.

13.

do
15.12.2017

Pisemne poinformowanie przez wychowawców klas
rodziców uczniów o zagrożeniu ocenami
niedostatecznymi
/ informacja musi być pisemnie potwierdzona przez
rodziców/.
zajęcia wg harmonogramu:
2h –JASEŁKA i WIGILIE KLASOWE /każda klasa/;
oddziały przedszkolne – wg harmonogramu.

14.

grudzień

15.

do
15.12.2017

Rada pedagogiczna:
- przedstawienie przez dyrektora szkoły
Planu nadzoru pedagogicznego, Planu pracy szkoły na
rok szkolny 2017/2018,
- przedstawienie przez zespół do spraw ewaluacji
projektu ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny
2017/2018

Pasowanie na Przedszkolaka

Poinformowanie ucznia o przewidywanych dla niego
ocenach z zajęć edukacyjnych /nauczyciele
prowadzący zajęcia/ oraz ocenie zachowania
/wychowawca/.

nauczyciele
dyrektor,
wicedyrektor,
zespół ds.
ewaluacji

liderzy zespołów
przedmiotowych

LOP
wychowawcy
oddziałów
przedszkolnych

SU

dyrektor,
lider WDN

wychowawcy

wychowawcy
klas

wychowawcy,
nauczyciele

16.

styczeń
2018 r.

17.

styczeń 2018

18.

15.01.201828.01.2018
r.

19.

marzec
2018 r.

20.

RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA

dyrektor,
wicedyrektor

Zebranie rodziców
-poinformowanie rodziców o ocenie zachowania i
ocenach klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów

nauczyciele
wychowawcy

FERIE ZIMOWE

Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy
pierwszej

dyrekcja,
nauczyciele klas
I-III

Rekolekcje wielkopostne.

Katecheci

21.

29.03.03.04.

Wiosenna przerwa świąteczna.

22.

maj

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

23.

maj 2018 r.

Przystąpienie do ogólnopolskiego badania
umiejętności trzecioklasistów

dyrektor,
wychowawcy
klas III

24.

do
20.05.2018r.

Pisemne poinformowanie przez wychowawców klas
rodziców uczniów o zagrożeniu ocenami
niedostatecznymi
/ informacja musi być potwierdzona przez rodziców/.

wychowawcy

25.

do końca
maja

Poinformowanie ucznia o przewidywanych dla niego
ocenach z zajęć edukacyjnych / nauczyciele
prowadzący zajęcia/ oraz ocenie zachowania/
wychowawca/.

wychowawcy,
nauczyciele

czerwiec

ŚWIĘTO SZKOŁY – Festyn Sportowo-Rodzinny

dyrekcja,
wszyscy
pracownicy

początek
czerwca

Zebrania zespołów przedmiotowych – wybór
podręczników i programów, analiza realizacji
podstawy programowej.

przewodniczący
zespołów
przedmiotowych

Zebranie dla rodziców i dzieci 4,5,6-letnich, które z
dniem 1.09.2018 r. rozpoczną w szkole przygotowanie
przedszkolne

wicedyrektor

26.

27.

28.

29.

czerwiec

czerwiec

Zebranie dla rodziców oraz dzieci 7 -letnich, które z
dniem 1.09.2018 r. rozpoczną naukę w klasie
pierwszej

dyrektor
wychowawcy
klas

30.

18 czerwca
2018 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

31.

21 czerwca
2018 r.

Rada pedagogiczna podsumowująca

dyrekcja,
nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018:

dyrekcja,
wychowawcy
nauczyciele

32. 22.06.2018 r.

33.

23.06.201831.08.2018

Myślibórz, 15 września 2017 r.
29.06.2012 r.
/piątek/

WAKACJE

Dyrekcja,
nauczyciele,

