PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II
PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
W MESZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

I Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia
Cele główne:
- Podnoszenie

efektów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji
matematycznej, przyrodniczej i informatycznej,
- wdrażanie nowej podstawy programowej,
- bezpieczeństwo w Internecie,
- podnoszenie jakości edukacji włączającej.
Cele szczegółowe:
a) Opanowanie podstawy programowej – priorytet działalności edukacyjnej,
b) Praca z uczniem zdolnym – udział w konkursach przedmiotowych, z położeniem nacisku
na matematykę i przyrodę,
c) Rozpowszechnianie informacji wśród rodziców na temat instytucji wspierających szkołę
w procesie edukacyjnym oraz indywidualizacji procesu nauczania,
d) zacieśnienie współpracy na linii wychowawca – nauczyciel w sprawach wychowawczodydaktycznych,
e) Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
f) Kształtowanie krytycznego stosunku do informacji płynących ze środków masowego
przekazu i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych,
g) Zwrócenie uwagi na pracę z uczniami wymagającymi specyficznych warunków kształcenia

Lp.

Zadanie
Zaopiniowanie

1.

i

zatwierdzenie

Odpowiedzialny

szkolnego

programu

nauczania

zbudowanego na programach edukacyjnych, zaaprobowanych przez Rada Pedagogiczna
MENiS

Opracowanie

wymagań

programowych

z

poszczególnych

Termin

koniec

VIII

2017

zajęć

edukacyjnych i zapoznanie z nimi uczniów oraz ich rodziców.
Opracowanie tychże wymagań dla uczniów mających specyficzne
2.

trudności w nauce. Sporządzenie przez pedagoga wykazu uczniów

Nauczyciele, pedagog

z obniżonymi wymaganiami programowymi dla każdej klasy i zapoznanie

początek IX
2017

z nim nauczycieli.

Praca w zespołach przedmiotowych – wspólne planowanie, organizacja,
3.
4.

realizacja, analiza i doskonalenie warsztatu nauczyciela.

Wszyscy nauczyciele

Awans zawodowy – kreatywność i inwencja w realizacji założonych zadań. Nauczyciele w trakcie awansu
R. Kamińska

Cały rok
Cały rok

V 2018

Uwagi

5.

Zorganizowanie „Trzecioteściku” w klasie III celem zewnętrznego B. Jakubiec
ocenienia stopnia opanowania kluczowych umiejętności na zakończenie
pierwszego etapu nauczania.

Upowszechnianie umiejętności korzystania z Internetu na wszystkich Wszyscy nauczyciele
6.

zajęciach edukacyjnych celem m. in. poszukiwania informacji.

7.

Wykorzystanie w procesie dydaktycznym technologii informacyjnych

Wszyscy nauczyciele

cały rok

cały rok

i multimedialnych.
Ocena WO celem wprowadzenia do niego poprawek wynikających
8.

m. in. z nowych rozporządzeń MENiS oraz wprowadzenia dziennika

Rada Pedagogiczna

w miarę
potrzeb

elektronicznego. Zapoznanie z tymi zmianami uczniów i ich rodziców.
Podanie przez nauczycieli szczegółowych kryteriów oceniania
9.

z poszczególnych przedmiotów.

wszyscy nauczyciele

IX 2017

10.

Nadzorowanie prawidłowego działania sprzętu komputerowego.

G. Ewak

Sprawdzanie systematyczności oceniania, kontynuowanie monitoringu, zastępca dyrektora
11.

Cały rok

VI 2018

analiza na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Rozpoznawanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
12.

zachęcenie ich do udziału w kołach zainteresowań i konkursach.
Funkcjonowanie kół zainteresowań ujętych w projekcie organizacyjnym
szkoły:


koło teatralne / języka polskiego dla kl. IV- VI





koło historyczne kl. VI



koło plastyczne kl. VI



R. Durajczyk



koło muzyczne dla kl. IV-VI,



P. Bezymski



koło matematyczne dla kl. VI



M. Więzik



koło biblijne dla kl. IV-VI



G. Kubica



koło matematyczne kl. III b



G. Damek



koło czytelnicze kl. III b



G. Damek

R. Durajczyk;
R. Trela

cały rok



scholka,



G. Kubica



SKS kl. IV-VI



S. Trojak



SKKT „Wędrowiec”



B. Rojek



koło przyrodnicze kl. IV-VI



zajęcia rozwijające pracę poszczególnych zmysłów

 J. Prochownik
 M. Nawieśniak



SKO



M. Więzik



Samorząd szkolny



S. Trojak, M. Nawieśniak



Koło języka angielskiego



G Kłosowska



Zabawy czytelnicze dla klasy I



U. Jaskmanicka Kochaj



Zajęcia rozwijające pracę poszczególnych zmysłów kl. I



M. Nawieśniak



Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne



M. Nawieśniak



Koło przyjaciół biblioteki kl. IV i V



U. Jaskmanicka Kochaj



Zespół muzyczny „Górolicki”



S. Trojak, P. Bezymski, A.
Bezymska



Koło informatyczne kl. IV – VI



G. Ewak



Koło informatyczne kl. IV – VI



G. Ewak



Koło języka polskiego



A. Bezymska



SKS kl. IV-VI



R. Kubica



Koło czytelnicze



K. Iwona



Zajęcia szachowe



K. Laszczak



Koło matematyczne kl. II



B. Rojek

Otoczenie opieką uczniów z trudnościami w nauce.
13.

Funkcjonowanie zajęć wyrównawczych:


Zajęcia wyrównawcze we wszystkich klasach młodszych,

Nauczyciele edukacji

cały rok

wczesnoszkolnej

cały rok



Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

Pedagog,



zespół wyrównawczy z języka polskiego kl. V

A. Bezymska

cały rok



Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. V, III a

J. Piekarz

cały rok



Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego IV b i VI

M. Nocoń

jw.



Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego kl. V

G. Kłosowska



zajęć z pedagogiem szkolnym i opiekunami świetlicy.

M. Nawieśniak, opiekunowie
świetlicy






14.

zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. V
zajęcia wyrównawcze kl. II
zajęcia wyrównawcze z historii
zajęcia wyrównawcze z przyrody

M. Więzik
K. Laszczak
R. Trela
J. Prochownik

B. Rojek

jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.

cały rok

Rozwijanie pracy SKKT przez współpracę w PTTK w Bielsku-Białej,
udział w międzyszkolnych imprezach oraz propagowanie turystyki górskiej
i krajoznawstwa w czasie wycieczek terenowych.

Współorganizacja imprezy „Choinka dla zwierząt” przy Chacie na Groniu
15.

dla SKKT z terenu Bielska-Białej i okolic.

B. Rojek

XII 2017

Propagowanie śpiewu i kultywowanie lokalnych tradycji poprzez działanie wychowawcy klas młodszych,
16.

szkolnego zespołu folklorystycznego „Górolicki” oraz udział
i współorganizowanie przeglądu pieśni patriotycznej i konkursu kolęd

G. Kubica, P. Bezymski, S. Trojak,
A. Bezymska

XI 2017,
I 2018

i pastorałek.

Udział uczniów uzdolnionych i zainteresowanych z klas starszych
17.

w konkursach: j. polskiego,
Śląskie Kuratorium Oświaty.

R. Durajczyk,

matematycznego organizowanych przez M. Więzik,

XI 2017

18.

Udział uczniów w konkursach organizowanych na terenie szkoły:

-

pieśni patriotycznych

P. Bezymski, G. Kubica, wych. klas
młodszych

-

ortograficznym,

R. Durajczyk, A. Bezymska

-

wiedzy Biblijnej

G. Kubica,

-

turnieje sportowe,

S. Trojak, R. Kubica, nauczyciele
klas I-III,

- plastycznych,

wychowawcy klas,
R. Durajczyk,

-

Dzień języka angielskiego,

- czytelniczym

G. Kłosowska, M. Nocoń
U. Jaskmanicka Kochaj,
R. Durajczyk, A. Bezymska,

- mody ekologicznej

R. Kamińska, B. Rojek,

- na najładniejszą gazetkę tematyczną

R. Durajczyk,

- dzień życzliwości,

M. Nawieśniak, R. Trela,
A. Bezymska, K. Laszczak, S. Trojak

cały rok,
według
harmonogra
mu

Udział uczniów, za zgodą rodziców, w konkursach pozaszkolnych:

-

Kangur,

M. Więzik, G. Damek, B.Rojek,
I. Kwaśny,

19.

- Dzień tabliczki mnożenia

M. Więzik, I. Kwaśny

-

Fox,

G. Kłosowska, M. Nocoń

cały rok,

-

Kolęd i Pastorałek,

P .Bezymski,

według planu

-

wiedzy Biblijnej,

G. Kubica

-

sportowe,

S. Trojak, R. Kubica

-

turystyczne,

B. Rojek

-

plastyczne,

nauczyciele kl. I-III, R. Durajczyk

-

literackie

nauczyciele kl. I-III, R. Durajczyk,
A. Bezymska

-

Międzyszkolny konkurs z j. ang. dla klas IV – VI

G. Kłosowska,

Organizowanie wyjść do teatru, kina, muzeów,
20.

wychowawcy klas

cały rok

Zapoznawanie nauczycieli z ofertą kursów, szkoleń, warsztatów
21.

metodycznych prowadzonych przez WOM, inne ośrodki edukacyjne oraz M. Długosz

na bieżąco

wydawców.

22.

Współpraca z parafią Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny
poprzez przygotowanie oprawy liturgicznej mszy św. w I piątek i niedziele G. Kubica
miesiąca, roratnich, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, nabożeństw

zgodnie z
rokiem
liturgicznym

różańcowych i drogi krzyżowej.

II Opieka i wychowanie
Cel główny:

Kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych wśród uczniów poprzez:
a)

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły,

b)

Kształtowanie umiejętności dostrzegania przyczyn oraz właściwego rozwiązywania
konfliktów,

a)

Przyjęcie systemu wartości opartego na zasadzie dobra drugiego człowieka jako
podstawy znalezienia własnego miejsca w rodzinie, w klasie i społeczeństwie,

b)

Rozwijanie umiejętności współdziałania i pracy w grupie dla osiągania wspólnych
celów,

c)

Ochrona uczniów przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni,

d)

Podniesienie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Lp.

1.

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

Zapoznanie rodziców ze Szkolnym Programem Wychowawczo - Dyrektor,
Profilaktycznym

wychowawcy klas

IX 2017

.
2.

Dyrektor,
Pedagogiczna

Rada

VI 2018

Uwagi

Analiza

realizacji

Szkolnego

Programu

Wychowawczo

-

Profilaktycznego i przyjęcie wniosków do pracy w następnym roku
szkolnym.
3.

Zapoznanie rodziców i uczniów punktowym systemem oceniania z Pedegog, Dyrektor i
zachowania

Wychowawcy

Opracowanie przez wychowawców planów pracy wychowawczej
4.

zgodnych z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym Szkoły i
uwzględniających wnioski z Wewnątrzszkolnej Ewaluacji

IX 2017

wychowawcy klas,

IX 2017

pedagog

na bieżąco

A. Bezymska
Współpraca z GOPS-em w Wilkowicach i Buczkowicach celem
7.

objęcia dożywianiem uczniów z rodzin o bardzo trudnej sytuacji
materialnej.

R. Trela,
U. JaskmanickaKochaj,

cały rok

M. Nawieśniak
S. Trojak

8.

Opracowanie

harmonogramu

odpowiedzialnych nauczycieli.

imprez

szkolnych,

przydział

R. Durajczyk,
M. Więzik,
G. Kubica

IX 2017

Załącznik
nr 1

Opieka nad miejscami pamięci narodowej: pomnikiem harcerzy przy
kościele parafialnym, pomnikiem druha Józefa Kurowskiego
składanie pod nimi kwiatów, zapalanie zniczy z okazji Dnia
9.

Zmarłych, udział w Gminnych obchodach Święta Niepodległości
Polski. Odwiedzanie grobów zmarłych nauczycieli i harcerzy:
I. Urbanek, W. Stachewicz, A. Sromek, P. Jakubiec, J. Kurowski

10.

11.

Całoroczna zbiórka surowców wtórnych i zużytych baterii, tonerów
do drukarek

Uczestnictwo w akcji sprzątania centrum wsi w okolicach szkoły,
m. in. z okazji Dnia Ziemi i „Sprzątania świata”.
Stała

12.

13.

współpraca

z

powiatową

Poradnią

G. Kubica

Wszystkich

R. Trela

Świętych,

M. Nawieśniak,

11 XI 2017

S. Trojak

J. Prochownik

cały rok

wychowawcy klas

IX 2017, IV 2018

M. Nawieśniak

w miarę potrzeb

Psychologiczno-

Pedagogiczną z filią w Bielsku-Białej, m. n. za pośrednictwem
szkolnego pedagoga.

Przed uroczystością

M. Więzik
M. Nawieśniak

IX 2017

Kontynuacja pracy zespołu do rozwiązywania bieżących problemów S. Trojak
wychowawczych.

14.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

15.

Kierowanie uczniów do poradni.

I. Kwaśny

Pedagog

wychowawcy klas
Wychowawcy,
pedagog szkolny
Kierownik

16.

szkolny,

W miarę potrzeb

świetlicy,

Uruchomienie w ramach świetlicy szkolnej pomocy w nauce dla wychowawcy
uczniów z trudnościami.

Cały rok

świetlicy,

IX 2017

wychowawcy klas
R. Kamińska,
B. Rojek,
G. Damek,
I. Kwaśny
17.

Praca w zespołach wyrównawczych.

R Durajczyk,
M. Więzik
G. Kłosowska
A. Bezymska

10.

Cały rok

18.

19.

20.

Współpraca z posterunkiem policji w Szczyrku, prowadzenie przez M. Nawieśniak

jeden

dzielnicowego pogadanek profilaktycznych.

półroczu

Opracowanie

rozkładu

zajęć

dzielnicowy

edukacyjnych

i

nauczycielskich

i

w czasie przerw, zgodnego z zasadami BHP.

rozkładu

Współpraca z ośrodkiem zdrowia reprezentowanym przez higienistkę M. Nawieśniak

w miarę potrzeb

przedmedycznej,

zakupu

niezbędnych

leków

i

środków

opatrunkowych do apteczek szkolnych, szkolenia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy.

Udział w akcjach charytatywnych prowadzonych na terenie szkoły M. Nawieśniak
jako uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.

G. Kubica
Wychowawcy

22.

Promowanie wśród uczniów zasad kulturalnego zachowania oraz wychowawcy
dbania o swój wizerunek.

w

dyżurów B. Rojek, R. Kamińska koniec VIII 2017

szkolną – bieżące działania profilaktyki zdrowotnej, pomocy higienistka B. Kubica

21.

raz

po

zmianach

III Integracja ze środowiskiem lokalnym
Cel główny:
Współpraca Placówki ze środowiskiem lokalnym.
Lp.

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

Uwagi

Organizacja w ciągu roku szkolnego dwóch spotkań ze wszystkimi
1.

rodzicami na początku roku szkolnego i na zakończenie pierwszego Dyrektor, wychowawcy
półrocza. Pozostałe konsultacje z nauczycielami odbywać się będą w klas

IX 2016, I 2017

ostatni poniedziałek każdego miesiąca.

R. Durajczyk,
2.

Ustalenie kalendarza imprez szkolnych

M. Więzik,

IX 2017

G. Kubica
3.
4.

Zorganizowanie pogadanki dla rodziców w ramach ich pedagogizacji.

Dyrektor

IX 2017, I 2018

M. Nawieśniak

na bieżąco

Załącznik nr 1

R. Kamińska

Eksponowanie na korytarzu szkolnym informacji adresowanych
do rodziców, prowadzenie bieżącej informacji na szkolnej stronie www.

i J. Prochownik

w dzienniku elektronicznym

G. Ewak

Dyrektor,
5.

Uwzględnienie opinii rodziców w planowaniu pracy szkoły.

Komisja ds. planów pracy VIII 2017
szkoły, Rada Rodziców

6.

7.

8.

9.

Zapraszanie rodziców do współpracy przy organizacji szkolnych zabaw
(andrzejki i bal karnawałowy), wycieczek klasowych i innych spotkań.

Organizacja zabawy dochodowej w karnawale oraz Pikniku Rodzinnego
celem pozyskania dodatkowych środków na potrzeby placówek.

wychowawcy klas

cały rok

M. Długosz,
Rada Rodziców,

II 2017, VI 2018

Rada Pedagogiczna

Uroczyste ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia w obecności R. Kamińska
rodziców pierwszaków i pozostałych uczniów.
G. Kłosowska
U. Kochaj

X 2017

cały rok

Współpraca z miesięcznikiem informacyjnym Gminy Wilkowice, celem R. Trela
promowania osiągnięć szkoły.

10.

11.

12.

Kontynuacja strony internetowej i zamieszczanie na niej aktualności
dotyczących naszej szkoły.

Szkolne aukcje plastyczne i wystawy prac dzieci.

Udział w uroczystościach lokalnych, spotkania z ciekawymi ludźmi.

J. Prochownik

nauczyciele plastyki,
wychowawcy klas

wychowawcy klas
U. Kochaj,
R. Trela

cały rok

według potrzeb

według
twórców

Współpraca z organizacjami lokalnymi: Stowarzyszeniem Rodzin wychowawcy klas
13.

Katolickich, OSP, Kołem Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Rozwoju U.Kochaj, G. Kubica, P. cały rok
Mesznej, Gminną Biblioteką Publiczną w Wilkowicach- filia w Mesznej, Bezymski
GOK „Nad Borami” w Mesznej i GOK „Promyk” w Bystrej

możliwości

14.

15.

Udostępnienie pomieszczeń szkolnych dla społeczności lokalnej.

Dyrektor

Organizacja półkolonii letnich i zimowych pod patronatem Stowarzyszenia Wytypowani nauczyciele
Mesznej

według potrzeb

ferie zimowe i letnie

Bieżące uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej i zakup pomocy
16.

dydaktycznych na wniosek nauczycieli z uwzględnieniem możliwości U. Jaskmanicka-Kochaj

cały rok

finansowych szkoły oraz korzystanie z darmowych podręczników.

Wnoszenie do organu prowadzącego, Rady Gminy Wilkowice,
14.

o niezbędne remonty i inwestycje mające poprawić stan techniczny Dyrektor
budynku i warunki nauki.

w miarę potrzeb

Integralną częścią tego planu są:


kalendarz imprez szkolnych,



harmonogram i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej,



procedury hospitacji, ich tematyka i rozkład.

IV Wewnątrzszkolny system badania wybranych obszarów pracy szkoły
Cel główny:
Ewaluacja wybranego obszaru pracy szkoły
L p.

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

Uwagi

1.

Wyznaczenie obszaru, który będzie podlegał ewaluacji

Zespół nauczycieli

Do 15.09.2017r.

Projekt
ewaluacji na rok
2017/2018
w załączniku
nr 2

2.

Opracowanie technicznej strony ewaluacji

15.09. – 30.10.

Nauczyciele
odpowiedzialni
wyznaczone zadania

za

3.

Przeprowadzenie badań wg ustalonego harmonogramu.

Nauczyciele
odpowiedzialni

2.11.2017–

15.04.

za 2018

wyznaczone zadania
4.

Analiza informacji, pisanie raportu

R. Kamińska

15.04. – 30.05.2018

5.

Ustalenie planu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Dyrektor

X 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1
Imprezy i uroczystości szkolne:
1. Pasowanie na ucznia
2. Dzień tabliczki mnożenia
3. Dzień Edukacji Narodowej
4. Obchody Święta Niepodległości
5. Zabawa andrzejkowa
6. Choinka dla zwierząt
7. Jasełka
8. Wigilie klasowe
9. Zabawa Karnawałowa
10.Walentynki
11. Szkolny Konkurs Ortograficzny

12. Święto Książki
14. Rekolekcje parafialne
15. Apel z okazji ustanowienia Konstytucji 3 maja
16. Apel Wielkanocny
17. Dzień patrona szkoły
18. Piknik rodzinny
19. Dzień życzliwości
20. Pierwszy Dzień Wiosny
21. Pokaz mody ekologicznej
22. Sprzątanie świata
23. Dzień Dziecka i Sportu
24. Dzień języka angielskiego

Załącznik nr 2
PROJEKT EWALUACJI NA ROK 2017/2018
OPRACOWANY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ
Wymaganie 7

Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
Cele:
Zdefiniowanie potencjału szkoły i otaczających ją podmiotów środowiska lokalnego oraz refleksja nad
możliwościami wykorzystywania tego potencjału dla rozwoju obu stron.
Stwarzanie przestrzeni do celowej i systematycznej współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
Wykorzystywanie współpracy szkoły i środowiska lokalnego do podnoszenia poziomu rozwoju uczniów.

