Plan Pracy Szkoły Podstawowej
im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach
na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw,
dyplomow państwowych i innych drukow szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placowki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajow tej
dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 83 poz. 562 ze zm.),
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674
ze zm.),
• Statut Szkoły Podstawowej w Manieczkach
• Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Manieczkach,
• Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Manieczkach.
Plan został opracowany w oparciu o:
1.Wnioski z nadzoru pedagogicznego roku szkolnego 2015/2016..
2. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016.
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny
2015/2016.
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Tworzenie
warunków do
pełnego
indywidualnego
rozwoju
każdego ucznia
zgodnie z jego
możliwościami

ZADANIE
1.Diagnoza uczniów
- klasa I

TERMIN
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R. Borowczyk

IX
V/VI

M. Nowakowska
D. Szulc

- klas III
IX
Nauczyciele
uczący

-klasa IV
IV/V

Nauczyciele
uczący

-klas VI
Cały rok
2.Praca z uczniem mającym trudności
w nauce (realizacja zaleceń PPP oraz na
podstawie obserwacji nauczyciela) –
zajęcia wyrównawcze na wszystkich
poziomach nauczania
3.Praca z uczniem zdolnym
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
rozwijających uzdolnienia i
zainteresowania uczniów w szczególności
matematyczne i przyrodnicze.
- Przygotowanie i udział uczniów
w konkursach szkolnych, gminnych,
powiatowych i innych.

Wszyscy
nauczyciele
Cały rok

Cały rok

Chętni
nauczyciele

4. Zapewnienie właściwych warunków
do nauki i wypoczynku dla wszystkich
uczniów .

Cały rok

6. Konsekwentne stosowanie się do
ustaleń wynikających z „Zasad
Wewnątrzszkolnego Oceniania”.

Cały rok

7. Różnicowanie wymagań w stosunku do
uczniów o różnym potencjale.
8. Sprawdzanie stopnia zrozumienia
poleceń i treści zadań u uczniów.
Praca nad koncentracją uwagi uczniów.

Chętni
nauczyciele

Cały rok

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele

Wszyscy
nauczyciele

Tworzenie
warunków
sprzyjających
twórczej
aktywności
uczniów

1.Wykorzystywanie podczas zajęć
lekcyjnych różnorodnych form i metod
pobudzających aktywność uczniów.
2. Wzbogacenie oferty zajęć
pozalekcyjnych i umożliwienie uczniom
udziału w nich.
3. Doskonalenie nauczycieli w celu
zdobywania nowych umiejętności
i wprowadzenie nowatorskich sposobów
pracy.

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele

Wszyscy
nauczyciele
Cały rok

Cały rok

Nauczyciele

Dyrektor
4.Organizowanie apeli podsumowujących
udział w konkursach i innych formach
współzawodnictwa.

Cały rok

Nauczyciele
5. Stworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi czytelnictwa.
Wykaz podejmowanych działań w
załączniku.

Wzmocnienie
pozytywnego
wizerunku
szkoły
w środowisku
lokalnym

Cały rok

Cały rok
1.Systematyczne prowadzenie strony
internetowej (facebook)

Cały rok

A.Kamiński
Dyrektor
Dyrektor

2. Gromadzenie artykułów prasowych
Cały rok
3. Organizacja konkursów, zawodów,
imprez gminnych i powiatowych
( w załączniku harmonogram konkursów,
imprez, zawodów sportowych)

Wszyscy
nauczyciele

Nauczyciele
Cały rok

4. Obchody Dnia Patrona
VI
5. Festyn Rodzinny

Cały rok

Nauczyciele
Wszyscy
nauczyciele

6. Podniesienie estetyki wystroju szkoły
Cały rok
- systematyczne eksponowanie prac
plastycznych uczniów, np. w świetlicy
szkolnej

Opiekunowie
świetlicy

Cały rok
7. Reaktywowanie kółka dziennikarskiego

SU

i szkolnej gazetki „Józio”

Cały rok

Dyrektor

8. Biuletyn szkolny

Kształtowanie
postaw
prozdrowotnych 1.Realizacja działań zawartych

Cały rok

w
Szkolnym Programie Profilaktyki :
- „ Owoce w szkole”
- „ Mleko w szkole”
- Fluoryzacja
- „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. V
- „ Nie pal przy mnie’
- „ Śniadanie daje moc” kl. I – III
- „Moje dziecko idzie do szkoły” kl. I
VI

Higienistka
Koordynator
zdrowia
Nauczyciele

Koordynator
zdrowia,
Higienistka

2. Przeprowadzenie lekcji propagujących
zdrowy tryb życia.
Cały rok

Koordynator
zdrowia

Cały rok

Wychowawcy
Nauczyciele WF

3. Przeprowadzenie w klasach I – VI zajęć
w zakresie udzielania I pomocy
przedmedycznej z wykorzystaniem
fantomów.
4. Propagowanie umiejętności aktywnego
spędzania czasu wolnego
- wycieczki szkolne
- rajdy
- zawody sportowe ( czwartki L A)

V/VI

M.Biegańska

5. Przygotowanie uczniów kl. IV do
egzaminu na kartę rowerową.
Cały rok

Kształtowanie
postaw
patriotycznych i
obywatelskich

1. Całoroczna opieka nad terenem wokół
obeliska Józefa Wybickiego w parku
w Manieczkach.
X

SU

Wychowawy
kl.II-III

2. Porządkowanie mogił w Żabinku.

3. Czczenie bohaterów walk
niepodległościowych. Upamiętnienie
bohaterskich czynów – rocznice powstań,
II Wojna Światowa, żołnierze wyklęci.
4. Przygotowanie apelu z okazji Świąt

Cały rok

R.Stefaniak
Chętni
nauczyciele

Majowych.
Cały rok
5. Nauka 4 zwrotek hymnu narodowego na
zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, języka
polskiego i muzyki
VI

Nauczyciele e.
wczesnoszkolnej,
poloniści N.
KmieciaK
M. Karcz

6. Wybory do SU
Cały rok

Wszyscy
nauczyciele

7. Kontynuowanie realizacji założeń
wynikających z Ogólnoszkolnego Kodeksu
Postępowania Uczniów.
8. Kształtowane są postawy i respektowane
normy społeczne. Dbałość o postawy i
wartości: tolerancja, szacunek kultura
słowa.
9. Udział w projekcie „Wybicki
reaktywacja”

Współpraca z
rodzicami

Wszyscy
nauczyciele

Nauczyciele

Wychowawcy
1. Różnorodne formy kontaktów
z rodzicami( zebrania klasowe, konsultacje
indywidualne, rozmowy telefoniczne.
e – mail, e-dziennik, dyżury dla rodziców)
2. Przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów do Rady Rodziców.
3. Włączenie rodziców do organizacji
imprez klasowych, szkolnych.
4. Zorganizowanie warsztatów dla
rodziców .

Dyrektor
Nauczyciele
uczący

