PLAN

PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej w Głębokiem
na rok szkolny 2009/2010

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

I. ZADANIA DYDAKTYCZNE
Zadania

I. Osiąganie
wysokich
wyników
nauczania.

1. Rozpoznawanie
indywidualnych
możliwości
uczniów.

Sposób realizacji

1. Aktualizacja planów i programów pracy szkoły zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Współpraca z psychologiem, pedagogiem z PPP i rodzicami w
celu rozpoznania indywidualnych możliwości ucznia.
2. Wypracować systemy motywujące
uczniów do nauki (systematyczna
praca)
3. Poprawa wyników nauczania
- zwrócenie uwagi na czytanie ze zrozumieniem i
wykorzystanie wiedzy w praktyce.
- ulepszenie rozkładów materiału z uwzględnieniem lekcji
audiowizualnych, lekcji w terenie, wycieczek, elementów
wychowania regionalnego, zdrowotnego i prorodzinnego
- pracować nad podniesieniem wyników egzaminów
zewnętrznych.
4. Systematyczne eliminowanie wiedzy
encyklopedycznej.
5. Analiza wyników nauczania.

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

n-le

Cały rok

n-le
przedmiotu

IX-VI

n-le przedm.
wychow.

IX - VI

n-le
przedmiotu

IX - VI

n-le
przedmiotu
n-le
przedmiotu

IX - VI

I – VI

6. Zgłoszenie udziału szkoły w egzaminie próbnym w OKE.
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz
zastosowanie systemu badań osiągnięć edukacyjnych służących
ocenie realizacji podstawy programowej oraz prognozie
wyników na sprawdz. zewnętrznych
7. Porównywanie wyników uzyskiwanych przez uczniów w toku
kształcenia z uzyskiwanymi przez nich wynikami sprawdzianu.

p. dyrektor
n-le przedmiotu

n-le przedmiotu
2. Przeciwdziałanie
obciążeniu
uczniów niewłaściwą
organizacją
zajęć w szkole.

1. Różnicowanie wymagań i zadań w
pracy na lekcji, sprawdzianach, w
pracy domowej.
2. Dla uczniów posiadających opinię z
poradni psychologiczno – pedagog.
obniżyć wymagania edukacyjne
(warunki i zasady dla n – li i
rodziców).

n-le
przedmiotu

IX – VI

3. Kontrola i
systematyczna
ocena pracy.

1. Kształcenie u uczniów poczucia
odpowiedzialności za uzyskane
oceny.

n-le
przedmiotu

IX – VI

2. Kontrola właściwego i
systematycznego oceniania
uczniów przez nauczycieli.

dyrektor
szkoły

raz na miesiąc

3. Badanie wyników nauczania
w klasach I – VI.
- przekazanie wiadomości o uczniach z kl. III w kl. IV

dyrektor
szkoły

wg terminów
zaplanowanych w pl.
nadzoru pedagog.

4. Hospitacje diagnozujące.

dyrektor
szkoły

IX - VI

5. Omówienie na zebraniu z rodzicami
zagadnienia oceniania uczniów
posiadających opinię z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej.

4. Praca z uczniami
uzdolnionymi,
mającymi
trudności.

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań.

2. Zorganizowanie zespołów
dydaktyczno-wyrównawczych.
3. Eksponowanie prac kół
zainteresowań na gazetkach.

4. Popularyzacja dorobku szkolnego
ucznia zdolnego.
5. Organizowanie nauki własnej, odrabianie prac domowych w
czytelni.

wychowawcy

n-le
poszczeg.
przedmiotów
n-le
poszczeg.
przedmiotów
opiekunowie
kół zainteres.
oraz pozostali
nauczyciele
n-le
przedmiotu

IX

cały rok

IX

IX - VI

IX - VI

n-l bibliotekarz

IX - VI

6. Systematyczne kontrolowanie
zeszytów przedmiotowych
i zeszytów ćwiczeń – walka z błędami
ortograficznymi.

n-le
przedmiotu

IX - VI

7. Doskonalenie pracy w zespołach
koleżeńskich.

n-le
przedmiotu

IX – VI

n-le
przedmiotu
i wychowawcy

IX - VI

8. Pomoc rodzicom uczniów mających
trudności w nauce i wybitnie
uzdolnionych w nawiązaniu
kontaktu z Poradnią Psychologiczno
– Pedagogiczną.

9. Aktywnie współpracować z rodzicami
uczniów sprawiających problemy
wychowawcze. Każdą próbę pomocy
odnotować w zeszycie wychowawcy
klasy.

wychowawcy

IX-VI

E. Nuszkiewicz

III

11. Zorganizowanie
Konkursu Ortograficznego dla
kl. III – IV oraz
V – VI.

B. Matczak
E. Fraszczyk

III

12. Konkurs z języka angielskiego

A. Kalęba

XII

M. Bartłomiejczak
W. Jurczyk

cały rok

E. Fraszczyk

V

SU

cały rok

SU

cały rok

Jan Wojciechowski

IV

10. „Kangur Matematyczny”

13. Konkursy plastyczne

14. Konkurs na najlepszego czytelnika
15. Konkurs na najlepszego ucznia
16. Konkurs klas na najlepszą frekwencję

17. Szkolny i Gminny konkurs ekologiczny

5. Ukierunkowanie
zainteresowań
młodzieży na
różne dziedziny
wiedzy.

1.Zachęcanie i przygotowanie uczniów
do udziału w konkursach
przedmiotowych na różnych
szczeblach.

n-le
przedmiotu

IX – VI

2. Przeanalizowanie osiągnięć uczniów
w konkursach przedmiotowych.

dyrektor
szkoły

VI

wychowawcy klas

IX

wych. i rodzice kl. I
J. Wojciechowski

VI

E. Fraszczyk

I

dyrektor

IX, III

dyrektor
szkoły

XI

3. Planowanie wycieczek klasowych,
Półkolonii, Zielonej Szkoły

4. Zorganizowanie Dnia Dziecka
5. Pierwsze spotkanie z biblioteką dla klasy I.

6. Samokształcenie
i doskonalenie
zawodowe.

1. Przygotowanie tematyki zebrań
szkoleniowych Rady Pedagogicznej.

1a.Urozmaicanie form
wewnątrzszkolnego doskonalenia
nauczycieli; zorganizowanie Rady
Pedagogicznej szkoleniowej z
udziałem gości (członków Rad
Pedagogicznych z sąsiednich szkół).

2. Aktywny udział nauczycieli
w szkoleniach
kursach organizowanych przez
Oddział Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

7. Analiza wyników
sprawdzianu
zewnętrznego

8. Wdrażanie
metod
aktywizujących
proces
nauczania.

chętni nauczyciele

IX – VI

4. Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych.

chętni nauczyciele

IX – VI

5. Współpraca z nauczycielami sąsiednich szkół, odnośnie
analizy wyników sprawdzianu.

n-le przedmiotów

IX – VI

n-le przedmiotów

IX – VI

2.Włączenie do przedmiotowych planów ( rozkłady, materiały)
działań doskonalących, mający wpływ na wyniki nauczania

n-le przedmiotu

IX – VI

1. Wykorzystanie elementów dramy na
lekcjach j. polskiego, historii oraz w
klasach I – III.

n-le przedmiotu

IX – VI

2. Burza mózgów przy wprowadzaniu
nowego materiału na
poszczególnych przedmiotach.

n-le przedmiotów

IX – VI

3. Stosowanie metod aktywizujących
na prowadzonych zajęciach.

n-le przedmiotów

IX - VI

zainteresow.
n-li

IX - VI

1.Wykorzystanie wyników sprawdzianu zewnętrznego podczas
konstruowania sprawdzianów i badań w bieżącym roku.

4. Udział w lekcjach koleżeńskich.

5. Prowadzenie zajęć otwartych dla
rodziców.

n-le przedmiotów

1. Zapoznanie uczniów z WSO.
9.Monitorowanie i
modyfikowanie WSO.
WSO jest znany i
akceptowany przez
społeczność szkolną

IX - VI

wych

IX - VI

2. Zapoznanie uczniów i rodziców z PSO kryteriami ocen z
zachowania.

wych

II. ZADANIA WYCHOWAWCZE

IX - VI

Sposób realizacji

Zadania

- Uchwalenie Konstytucji 3 Maja –
kl. V – apel szkoły
1. Kształtowanie
postaw
obywatelskich
i patriotycznych
młodzieży.

- Dzień europejski

Osoba odpowiedzialna

E. Nuszkiewicz

Termin
realizacji

3.V

A. Kalęba

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach gminnych
z okazji 11.IX i 3 Maja,
- Włączenie tematyki rocznic
narodowych
Odzyskanie Niepodległości - wszyscy uczniowie,

E. Fraszczyk
K. Górnik
W. Jurczyk
M. Bartłomiejczak

- Prezentacja programu artystycznego na gminnych obchodach
święta,

11.XI

opiekun samorządu
2. Ślubowanie uczniów kl. I połączone z imieniem szkoły

2. Wyrabianie
nawyków
kulturowych.

1. Zwracanie uwagi na kulturę
języka w czasie przerw.

2. Uczenie zasad sawoir – vivre,u
na godzinie wychowawczej.

M. Bartłomiejczak
E. Fraszczyk

IX / X

n-le dyżurujący

IX – VI

wych. klas

IX - VI

3. Znajomość życia
i twórczości patronki
szkoły- Marii
Konopnickiej

3. Systematyczne apelowanie do
rodziców o uczulanie swoich
dzieci na zasady dobrego
wychowania.
1. Organizacja konkursów literacko – poetyckich,
Plastycznych związanych z patronem szkoły.
2. Przygotowanie uroczystości Dnia Patrona.
3. Zaznajomienie uczniów klasy I z życiem i twórczością Patrona
Szkoły, znajomość hymnu szkoły.

dyrektor szkoły, wychowawcy
klas
na zebraniach

IX - VI

Wychowawcy klas
Nauczyciele
Cały rok

Dyrektor
Rodzice

4. W ramach godz. wychowawczych wychowawcy mają zaplanować
ćw. pozwalające wyrabiać nawyki właściwego zachowania się w
różnych sytuacjach (gdy dziecko wygrywa, przegrywa itp.)

wych. klas

IX - VI

dyrektor szkoły

IX

wychowawcy klas
opiekun S.U.

IX

opiekun S.U.

IX - VI

4. Zorganizowanie: ogniska, konkursów, dyskotek

opiekun S.U.

IX - V

5. Sklepik szkolny

E. Fraszczyk

1. Wybór opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.
3. Osiągnięcie
zadawalającego
stopnia
samorządności
młodzieży.

2. Przeprowadzenie
demokratycznych wyborów do
rad klasowych i Samorządu
Uczniowskiego.
3. Przeprowadzenie apeli szkolnych.

6. Prowadzenie strony internetowej
7. Dzień Nauczyciela – dzień samorządności

cały rok
.

K. Górnik

cały rok

SU
opiekun SU

X

8. Góra Grosza

Iwona Różycka

X - XI
XI

9. „Andrzejki”

K. Górnik

10. 20 rocznica Konwencji Praw Dziecka

E. Fraszczyk

XI

11. Mikołajki – uroczystości klasowe

12. Jasełka i wigilie klasowe,
Prezentacja w środowisku lokalnym
13. Akcja W. O .Ś . P.

14. Choinka / bal karnawałowy

15. Walentynki
16. Dzień Samorządności- pierwszy dzień wiosny

17. Misterium wielkanocne
18. Dzień Matki

19. Dzień Sportu
20. Zakończenie r. szkolnego 2009/2010
Pożegnanie kl. VI

Wychowawcy

XII

K. Górnik
M. Siuda

XII

U. Czerwińska

I

Wychowawcy klas

I

SU

II

Opiekun SU

III

M. Siuda

III/IV

kl. O
n-le wych. fiz.
Dyrektor szkoły
J. Wojciechowski

V
ost. tydz.
czerwca
VI

4. Dbałość o
estetykę
szkoły i terenów
wokół niej.
Motywowanie
do aktywnej
ochrony zasobów
środowiska
naturalnego.

1. Zadbanie o czystość sal
lekcyjnych, szkoły i jej
otoczenia.
2. Zieleń w klasach i wokół
szkoły- konkurs „Czysta klasa”

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „Na ratunek
kasztanowcom”.
4. Zorganizowanie konkursu na zbiórkę surowców wtórnych.

5. Kształtowanie
etycznej
postawy
uczniów w
stosunku do
otaczającej
przyrody i
świata zwierząt.

wychowawcy klas,
opiekun S.U.

IX – VI

wych. klas,
dyrektor szkoły

IX - VI

M. Bartłomiejczak

IX - VI

E. Nuszkiewicz
M. Bartłomiejczak

IX - VI

5. . Pielęgnowanie terenu
przyszkolnego – krzewy, iglaki.

W. Jurczyk
J. Wojciechowski

IX - X

1. Aktywny udział w akcji
„Sprzątanie Świata”.

wychowawcy klas

IX

2. Systematyczne dokarmianie
zwierząt i ptaków w okresie
zimowym.

wychowawcy klas

XI – III

3. Eksponowanie ciekawostek z
zakresu ochrony środowiska.

n-l przyrody

IX - VI

Jan Wojciechowski

IV

4. Zorganizowanie obchodów
Światowego Dnia Ziemi.

6. Kultura
fizyczna.
Turystyka.

1. Przygotowanie uczniów klasy
IV do uzyskania karty
rowerowej.

wych. kl. IV
W. Jurczyk

IX – VI

2. Aktywny udział uczniów w
szkolnych i międzyszkolnych
zawodach sportowych.

n-le
w-f

wg kalendarza
sportow.

dyrektor szkoły
3. Opracowanie planu wycieczek
szkolnych na rok szkolny
2009/2010

X

J. Wojciechowski

V – VI

dyrektor szkoły Rada Rodziców

IX

wych. klas

IX

4. Gminne rozgrywki sportowe

7. Współpraca
szkoły
z rodzicami i
instytucjami na
terenie gminy.

1. Przygotowanie wyborów do
Rady Rodziców.
2. Prowadzenie zeszytu
wychowawcy klasowego.

8. Promocja szkoły.
3. Włączenie rodziców w
organizację imprez klasowych,
szkolnych, wycieczek,
kuligów, półkolonii, Zielonej Szkoły.

Rada Rodziców,
wych. klas

IX - VI

4. Inspirowanie rodziców do
pomocy materialnej szkole.
5. Nawiązywanie współpracy z
instytucjami, zakładami
pracy w celu sponsoringu.
6. Wypracowanie systemu
współpracy z rodzicami
uczniów sprawiających
trudności wychowawcze.
7. Współpraca z mediami i z Gminną Biblioteką Publiczną w
Głębokiem.
8. Nowatorskie formy spotkań z
rodzicami.
9. Informowanie rodziców o
problematyce do planowania
życia szkolnego, przebiegu
realizacji i planów oraz
sprawach bieżących szkoły.

dyrektor szkoły, wychowawcy
klas

IX - VI

dyrektor szkoły

IX - VI

wychowawcy klas

IX - VI

dyrektor szkoły

IX - VI

X-V

wychowawcy klas

X - VI

wychowawcy klas

III ZADANIA OPIEKUŃCZE
Zadania

1. Opieka nad
dziećmi
w zakresie
bezpieczeństwa
i ochrony
zdrowia.

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1. Ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych
wypadków, prowadzenie ewidencji wypadków.

dyrektor szkoły

wrzesień

2. BHP w zakresie nauczania
początkowego.

n-le przedmiotu

IX – VI

dyrektor szkoły

IX - VI

wychowawcy klas
n-l techniki
n-le w-f

IX
II
VI

3. Współpraca z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w celu
zapewnienia uczniom
podstawowych przyborów,
podręczników i dożywiania.
4. Realizacja zagadnienia:
Bezpieczna droga do i ze
szkoły – ćwiczenia praktyczne i
pogadanki. Spotkanie z
policjantami.
20. BHP
5. Spotkania z higienistką –
pogadanki i ćwiczenia
praktyczne na tematy higieny
osobistej i zdrowego stylu
życia
21. realizacja programów profilaktycznych.

IX - VI

dyrektor szkoły

wych. klas
6. Dzień Szkoły bez przemocy
7. Udział szkoły w programie ,,Szkoła bez przemocy”.

8. Próbna ewakuacja szkoły

M. Bartłomiejczak

VI

M. Bartłomiejczak

cały rok

dyrektor
J. Wojciechowski

1 raz w roku

