Plan pracy Szkoły Podstawowej w Sieńcu
na rok szkolny 2018/2019
Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.
2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019.
3. Koncepcję pracy szkoły.
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018.
Główne cele do zrealizowania:
- stwarzanie wszystkim uczniom warunków do jak najpełniejszego, bezpiecznego rozwoju, osiągania jak najlepszych wyników w nauce,
rozwijania kreatywności, zainteresowań i zdolności;
- wdrażanie nowej podstawy programowej, przygotowanie do egzaminów po 8 letniej szkole podstawowej i do dalszego etapu edukacji;
- podejmowanie działań na wszystkich etapach i płaszczyznach edukacyjnych, mających na celu przygotowanie uczniów do podejmowania
decyzji edukacyjno-zawodowych;
- dalsze, coraz pełniejsze włączanie ucznia z niepełnosprawnością ruchową w życie klasy i szkoły, rozwijanie wrażliwości i tolerancji;
- kształtowanie postaw patriotycznych, wychowanie do wartości;
- rozwijanie kompetencji informatycznych;
- promowanie szkoły w środowisku.
Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2018/2019:
 dążyć do jak najbardziej efektywnej współpracy z rodzicami w celu wspólnych, konstruktywnych rozwiązań i działań związanych z organizowaniem procesu wychowawczo- dydaktycznego, (dążyć do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego, poznać oczekiwania rodziców wobec szkoły). Działać wg zasady: Pracujemy dla dobra tego samego dziecka. Zjednoczmy siły, ujednolićmy
wymagania i metody wychowawcze, aby osiągnąć lepszy efekt.
 przygotować uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery, podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i kształcenia zawodowego;
 kontynuować działania służące integracji zespołu klasowego;
 współpracować z instytucjami wspomagającymi szkołę;
 wzbogacać bazę szkoły w celu stworzenia jak najlepszych warunków do realizacji podstawy programowej,
 wspierać uczniów w osiąganiu sukcesów, motywować do systematycznej pracy, uczyć tolerancji, szacunku, prawidłowych postaw społecznych;
 rozwijać kompetencje informatyczne;





upowszechniać czytelnictwo wśród uczniów;
budować dobrą atmosferę w szkole;
zapewnić pełne bezpieczeństwo uczniom podczas zajęć szkolnych, przerw lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, jak również bezpieczne korzystanie
z zasobów sieci.

Spis treści zawartych w planie
1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
2. Kalendarium szkolne.
3. Kalendarz imprez i ważniejszych wydarzeń szkolnych.
4. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej w roku 2018/2019
I.

PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrektor szkoły

do końca sierpnia

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły

dyrektor, rada pedagogiczna

wrzesień

Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i
programu profilaktyki
Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu
nadzoru pedagogicznego
Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

rada pedagogiczna

do 15 września

dyrektor szkoły

do 15 września

wszyscy nauczyciele

do 15 września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

cały rok

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym

dyrektor szkoły

cały rok

Promocja szkoły w środowisku

wszyscy nauczyciele

cały rok

Baza szkoły- wyposażenie.

dyrektor szkoły po konsultacjach
z radą pedagogiczną, wg
najpilniejszych potrzeb
dyrektor,
pracownik bhp
wszyscy nauczyciele

cały rok, w miarę posiadanych
środków

BHP-zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki i
pracy, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom.
Organizacja współpracy nauczycieli.

cały rok
cały rok

Nauczanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

dyrektor, przewodniczący
zespołów

cały rok

Współpraca z pedagogiem, z poradnią psychologicznopedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych
potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

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

wszyscy nauczyciele

cały rok

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uczniem
uzdolnionym.

wszyscy nauczyciele

cały rok

Motywowanie uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok

Analiza wyników nauczania

wszyscy nauczyciele

cały rok

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane
oceny.
Edukacja czytelnicza

wszyscy nauczyciele

cały rok

nauczyciel-bibliotekarz,
nauczyciele przed.
humanistycznych
nauczyciele przedmiotów mat.przyr.
dyrektor szkoły

cały rok

dyrektor szkoły

według harmonogramu

Edukacja matematyczno- przyrodnicza
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów
przez nauczycieli
Obserwacje lekcji , zajęć dodatkowych, imprez i uroczystości
szkolnych.

cały rok
raz w miesiącu

Wychowanie

Zadania
Realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego
szkoły i programu doradztwa zawodowego
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych
oraz wycieczek
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem
szkolnym, psychologiem, poradnią psychologicznopedagogiczną i innymi instytucjami wspomagającymi proces
wychowania w szkole

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

wszyscy nauczyciele

cały rok

wszyscy nauczyciele
wszyscy nauczyciele

cały rok
cały rok

wychowawcy klas
dyrektor

cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

opiekun samorządu
uczniowskiego.

cały rok

Edukacja zdrowotna
Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i
funkcjonowanie w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele
cały rok
nauczyciele przedmiotów
cały rok
humanistycznych , wychowawcy
Zadania opiekuńcze

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele

cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

pedagog szkolny,
wychowawcy

cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci dowożonych do
wychowawcy klas, nauczyciele
szkoły oraz dzieci, których rodzice pracują zawodowo, prowadzą świetlicy
działalność gospodarczą, posiadają gospodarstwo rolne, uczą się
w systemie dziennym, bądź znajdą się w trudnej sytuacji
życiowej
Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w wychowawcy klas
trudnej sytuacji życiowej

cały rok

Zapewnienie ciepłego napoju w szkole

cały rok

wychowawcy klas, nauczyciele
świetlicy

cały rok

Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych w
szkole i poza szkołą

II.

cały rok

wszyscy nauczyciele

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I semestr
- do 12 grudnia 2018 r. poinformowanie uczniów o wystawieniu przewidywanych ocen niedostatecznych
- do 11 stycznia 2019 r. wystawienie pozostałych przewidywanych ocen semestralnych
- do 18 stycznia 2019 r. wystawienie ocen semestralnych

II semestr
- do 17 maja 2019 r. poinformowanie uczniów o wystawieniu przewidywanych ocen niedostatecznych
- do 31 maja 2019 r. wystawienie pozostałych przewidywanych ocen semestralnych
- do 14 czerwca 2019 r. wystawienie ocen rocznych
Termin

Zadanie

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

5 września 2018 r.

Spotkanie dyrektora szkoły z przedstawicielami rodziców

17 września 2018 r.

Zebrania wychowawców z rodzicami

14 listopada 2018 r.

Zebranie z rodzicami, konsultacje dla rodziców

13 grudnia 2018 r.

Konsultacje dla rodziców (powiadomienie o ewentualnym zagrożeniu
ocenami niedostatecznymi)

Grudzień 2018 r.

Egzaminy próbne dla klasy VIII

23-31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

21 stycznia 2019 r.

Zebranie z rodzicami po I semestrze

11-24 lutego 2019 r.

Ferie zimowe

18 marca 2019 r.

Zebranie z rodzicami klasy VIII, konsultacje dla rodziców

marzec/kwiecień 2019 r.

Rekolekcje

15-17 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

18-23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

20 maja 2019 r.

Zebrania wychowawców z rodzicami (powiadomienie o ewentualnym
zagrożeniu ocenami niedostatecznymi)

21 czerwca 2019 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: Na podstawie art. 39 ust. 1Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004
r Nr 256 poz. 2572 z późni. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
-

2 listopada 2018 r.;
15 kwietnia 2019 r., 16 kwietnia 2019 r., 17 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty);
2 maja 2019 r.;
3 czerwca 2018r. (Dzień Dziecka).

