PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSZECINIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021.
I. Priorytety pracy szkoły:
1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem
zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne
korzystanie z technologii cyfrowych.
3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
4. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych.

Lp.

1.

2.

Zadanie do realizacji
Kształcenie
Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym
programów nauczania.
Składanie wniosków wyboru programu.
Opracowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego Zestawu
Podręczników.
Analiza dokumentacji z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, realizacja zaleceń.
Diagnoza potrzeb uczniów mających trudności w nauce i zapewnienie im różnych form
pracy odpowiednio do typu i stopnia zaburzeń.
Utworzenie zespołów wyrównawczych, zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych
i przydział zadań poszczególnym nauczycielom.
Planowanie i koordynowanie przez zespół nauczycieli form pomocy uczniom
niepełnosprawnym.
Opracowanie Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi.

Odpowiedzialny
nauczyciele poszczególnych
przedmiotów,
zespoły nauczycieli,
dyrektor
dyrektor,
wychowawcy,
nauczyciele

Termin
wykonania

czerwiec 2021

czerwiec 2020
/sierpień 2021
wrzesień 2020

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Indywidualizacja pracy na lekcji poprzez stopniowanie trudności wykonywanych
ćwiczeń i zadań oraz dostosowanie stopnia trudności zadania domowego do
możliwości uczniów.
Uwzględnienie wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych w procesie
edukacyjnym.
Przeprowadzenie pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów:
▪ diagnoza wstępna oraz diagnoza gotowości szkolnej w oddziale zerowym,
▪
▪

diagnoza wstępna w klasie I,
badanie umiejętności trzecioklasistów,

▪

diagnoza wstępna w klasie czwartej z matematyki i j. polskiego

Konkursy szkolne i zewnętrzne zgodnie z harmonogramem:
▪ przygotowanie uczniów do udziału w konkursach,
▪ eksponowanie osiągnięć uczniów.
Udział w projektach edukacyjnych:
• czytelniczych,
• „Zachowaj trzeźwy umysł”
• „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
• „Trzymaj formę”
• „Bieg po zdrowie” – profilaktyka antynikotynowa
• „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”
Działania związane z rocznicą nadania imienia szkole – Święto Patrona Szkoły –
warsztaty, konkurs wiedzy o patronie
Biblioteka szkolna:
1. Organizacja imprez, projektów i konkursów czytelniczych:
• uroczystość pasowania uczniów klasy I na czytelników,
• konkursy czytelnicze dla klas I – VI
2. Udział w akcjach ogólnopolskich:

dyrektor,
nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

dyrektor szkoły/
wychowawcy/
nauczyciele

wrzesień/październik
2020
kwiecień 2021
październik 2020
kwiecień/maj 2021
wrzesień 2020

opiekunowie kół,
wychowawcy klas,
wyznaczeni nauczyciele
dyrektor szkoły,
nauczyciel bibliotekarz
przydzieleni nauczyciele

cały rok szkolny

dyrektor szkoły
nauczyciele

maj/czerwiec 2021

nauczyciel bibliotekarz
nauczyciele
wychowawcy klas

wrzesień 2020
wg harmonogramu

cały rok szkolny

• Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,
• Tydzień Bibliotek,
• Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
2. Organizacja wystaw i gazetek bibliotecznych promujących książkę, czytelnictwo
i bibliotekę.
3.Współpraca z Radą Pedagogiczną: wspomaganie doskonalenia zawodowego
nauczycieli, gromadzenie materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych,
współpraca podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych, współpraca z
wychowawcami w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej.
4. Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców: informowanie o czytelnictwie
dzieci, imprezach i zajęciach bibliotecznych.

1.
2.

3.

Wychowanie i opieka
Opracowanie harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych. Obchody imprez
i uroczystości zgodnie z terminarzem.
Rozwijanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych:
▪ udział w akcji „Sprzątanie świata”
▪ propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
▪ organizacja szkolenia i egzaminu na kartę rowerową,
▪ realizacja zadań wynikających z przynależności do Sieci Szkół Promujących
Zdrowie - wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania, podnoszenie
świadomości wpływu prawidłowego odżywiania na zdrowie i jakość życia.
Kształtowanie postaw prospołecznych i samorządowych:
▪ wybory prezydium i opiekuna samorządu uczniowskiego,
▪ opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
▪ wspieranie działań samorządu przez całą społeczność szkolną,
▪ zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami,
▪ przestrzeganie obowiązującego prawa wewnątrzszkolnego.

październik 2020
maj 2021
czerwiec 2021
w miarę możliwości
cały rok
cały rok
cały rok

dyrektor szkoły/
wszyscy nauczyciele

zgodnie z
harmonogramem

wychowawcy klas
wychowawcy klas,
J. Bistram,
E.PobłockaJ. Bistram/
wszyscy nauczyciele

wrzesień 2020
cały rok
dwa razy w roku
cały rok
cały rok
cały rok

opiekun SU
opiekun SU
dyrektor/nauczyciele
wychowawcy klas
dyrektor/wszyscy
nauczyciele

wrzesień 2020
wrzesień 2020
cały rok
wrzesień 2020
cały rok

4.

5.

6.

Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocy w szkole:
▪ wdrażanie działań na rzecz profilaktyki agresji i przemocy, kształtowanie
postaw asertywnych,
▪ kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych,
▪ wzbudzanie
empatii,
tolerancji,
zachowań
prospołecznych
i antydyskryminacyjnych.
▪ wychowanie do wartości
▪ wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wdrażanie wybranych programów profilaktycznych:
▪ profilaktyka palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania „dopalaczy”,
▪ profilaktyka narkomanii, lekomanii,
▪ profilaktyka uzależnienia od Internetu, telewizji, komputera, telefonu,
Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków.
Pedagogizacja rodziców.
Kształtowanie postaw patriotycznych:
▪ organizowanie spotkań, wycieczek oraz imprez o charakterze patriotycznym,
▪ organizowanie akademii z okazji świąt narodowych,

dyrektor,
wychowawcy klas,
nauczyciele, psycholog
szkolny

cały rok

wychowawcy klas,
nauczyciele,
psycholog

cały rok

wychowawcy klas,
nauczyciele: j. polskiego,
historii, muzyki, plastyki

cały rok
zgodnie z
harmonogramem
cały rok

wychowawca klasy
pierwszej

październik 2020

dyrektor,
wychowawcy,
nauczyciele,
psycholog

wrzesień 2020
wrzesień 2020

▪

7.
8.

poznawanie sylwetek wielkich Polaków, utożsamianie się z ich postawami oraz
działalnością.
Przygotowanie uroczystości ślubowania uczniów klasy pierwszej.
Współpraca z rodzicami:
▪ wybory rad oddziałowych i rady rodziców,
▪ zapoznanie rodziców z planem pracy szkoły, statutem szkoły, programem
wychowawczo – profilaktycznym,
▪ systematyczne działania pedagogizujące i wzmacniające rodziców,
▪ aktywny udział rodziców w życiu klasy i szkoły.

9.

Udzielanie pomocy psychologicznej uczniom i rodzicom.

dyrektor szkoły,

zgodnie z
terminarzem spotkań
z rodzicami
cały rok
cały rok

10.

Realizacja zadań wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem wychowywania
przez sport.

11.

Organizacja wycieczek.
Rajdy i wycieczki piesze po okolicy.

12.

Organizacja uroczystości klasowych i szkolnych.

13.

Działalność opiekuńcza szkoły:
▪ rozpoznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
▪ zorganizowanie dożywiania w szkole,
▪ udział w „Programie dla szkół” – udostępnianie warzyw, owoców, mleka i
przetworów mlecznych
▪ współpraca z instytucjami wspierającymi.

1.
2.

3.

4.

Organizacja i zarządzanie
Przydział dodatkowych obowiązków.
Organizacja ewaluacji, kontroli przestrzegania prawa i wspierania nauczycieli:
▪ wybór obszarów poddanych ewaluacji wewnętrznej,
▪ powołanie zespołów ewaluacyjnych,
▪ określenie obszarów kontroli przestrzegania prawa – harmonogram i zakres
kontroli,
▪ przedstawienie tematyki szkoleń i rad pedagogicznych w ramach wspomagania
nauczycieli,
▪ przeprowadzenie badań, opracowanie wniosków, przedstawienie raportu.
Organizacja procesu awansu zawodowego nauczycieli:
▪ monitorowanie przebiegu stażu,
▪ przeprowadzenie procedury związanej z zakończeniem stażu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli i udział w kursach, szkoleniach, warsztatach

psycholog, wychowawcy
klas
wychowawcy,
nauczyciel wychowania
fizycznego
wychowawcy klas,
nauczyciele
Rada Rodziców
wychowawcy klas,
opiekun SU, rodzice

cały rok
cały rok
cały rok
w zależności od
potrzeb

wychowawcy klas,
dyrektor szkoły,

cały rok

dyrektor
dyrektor szkoły/
zespół ds. ewaluacji

wrzesień 2020
wrzesień 2020 maj 2021

dyrektor szkoły,

wrzesień 2020
cały rok
cały rok

dyrektor szkoły/

5.
6.

7.

8.

1.

2.
3.
4.

zgodnie z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Modyfikacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego .
Uporządkowanie w salach lekcyjnych posiadanych mebli i sprzętu szkolnego:
▪ dokonanie oceny stanu faktycznego mebli w salach lekcyjnych i dokonanie
pomiaru wysokości krzeseł i stolików,
▪ pomiar uczniów,
▪ przydział mebli do sal w zależności od potrzeb.
Systematyczny remont budynku szkolnego:
▪ opracowanie planu remontu,
▪ remonty i naprawy bieżące.
Wzbogacanie bazy dydaktycznej oraz wyposażenia szkoły zgodnie
z zapotrzebowaniem nauczycieli:
▪ przegląd szkoły,
▪ składanie zapotrzebowań na wyposażenie i pomoce dydaktyczne do
30 września na piśmie do kancelarii szkoły
Promocja szkoły
Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sąsiednimi placówkami oświatowymi oraz
instytucjami.
Kontynuowanie współpracy z Radą Sołecką wsi Wyszecino i Tępcz.
Prowadzenie Kroniki Szkoły.
Zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

5.

Wybór najlepszego ucznia klas I-III i IV-VI.

6.
7.

Aktualizacja strony internetowej szkoły.
Zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie.

nauczyciele
dyrektor szkoły
dyrektor,
wychowawcy klas

wrzesień 2020
wrzesień 2020

dyrektor szkoły/
konserwator

październik 2020
cały rok

dyrektor szkoły
wszyscy nauczyciele

sierpień 2020
wrzesień 2020

dyrektor szkoły,
nauczyciele
opiekun SU, nauczyciele

cały rok

dyrektor szkoły
p. Sabina Schulz
dyrektor szkoły
wychowawcy klasy I i
oddziałów przedszkolnych
dyrektor szkoły/
rada pedagogiczna
p. Dorota Pranga
p. Dorota Pranga

według
harmonogramu
cały rok
cały rok
wrzesień 2020
czerwiec 2021
cały rok
cały rok

8.

Prezentacja prac uczniów oraz wystrój korytarzy zgodnie z aktualnymi potrzebami.

9.

Aktywny udział uczniów w konkursach, zawodach organizowanych poza szkołą.

II. Organizacja pracy
Liczba oddziałów w roku szkolnym i przydział wychowawstw:
L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasa
I
II
III
IV
V
VI
Oddział „O”
Oddział przedszkolny

Imię i nazwisko wychowawcy
mgr Sabina Schulz
mgr Dorota Pranga
mgr Halina Jarzembińska
mgr Wioleta Formela
mgr Ewa Pobłocka
mgr Jolanta Bistram
mgr Daria Czerwionka
mgr Martyna Bistram - Formela

górny korytarz –
wychowawcy klas III – VI,
nauczyciel religii,
opiekun samorządu
uczniowskiego,
bibliotekarz
dolny korytarz –
wychowawcy klas I– II,
wychowawcy oddziałów
przedszkolnych
opiekunowie kół
zainteresowań, nauczyciele
przedmiotu

cały rok

cały rok

Kalendarz roku szkolnego:
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
2. Zimowa przerwa świąteczna
3. Ferie zimowe

1 września 2020 r.
23 grudnia 2020 – 31 grudnia 2020 r.
01 lutego –14 lutego 2021 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna
5. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
6. Wakacje

01 kwietnia – 06 kwietnia 2021 r.
25 czerwca 2021 r.
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Godziny pracy biblioteki:

Biblioteka

poniedziałek
7.45 - 10.50
12.40 – 14.00

wtorek
13.15 – 14.15

środa
8.50 – 9.50
10.05 – 11.00
13.35 – 14.30

czwartek
7.40 - 8.50
9.05 – 9.50
10.05 – 11.00
12.40 – 13.40

piątek
11.00 – 11.55

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

Godziny otwarcia sekretariatu:

Dyrektor szkoły

Uroczystości i wydarzenia szkolne:

L.p.

Termin

Forma

Nazwa uroczystości

Osoba odpowiedzialna

1.

01.09.2020r.

Spotkanie z wychowawcami

Rozpoczęcie roku szkolnego
Rocznica wybuchu II wojny światowej

p. B. Hojan
wychowawcy klas

3.

25.09.2020 r.

Wybory samorządu szkolnego

5.

18.09.2020r.

Wybory Prezydium i Samorządu
Uczniowskiego
Prace fizyczne na terenie szkoły

6.

21.09.2020r.

warsztaty

Dzień Przedszkolaka

7.

14-18.09.2020r.

Warsztaty „Budujmy więzi”

Tydzień wychowania

8.
9.

październik 2020r.
14.10.2020r.

Ślubowanie klasy I
Dzień Edukacji Narodowej

10.
11.

10.11.2020r.
wrzesień 2020r.

12.

22.02.2021.

Ślubowanie klasy I
Spotkania z wychowawcą z
okazji Dnia Nauczyciela
Warsztaty
Pasowanie na czytelników
uczniów klasy I
Warsztaty

13.

11.03.2021.

Warsztaty

14.

19.03.2021r.

Warsztaty

Sprzątanie Świata

Dzień Zdrowego Jedzenia – Śniadanie daje moc
pasowanie na czytelników
uczniów klasy I
Dzień Języka Ojczystego – szkolne eliminacje
Konkursu Poezji i Prozy Polskiej
Zagrożenia w Sieci
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z
zasobów dostępnych w sieci.
Dzień Jedności Kaszubów

wychowawcy klas
p. B. Hojan
wychowawcy klas
p. Martyna Bistram-Formela
p. Daria Czerwionka
nauczyciel religii
wychowawcy klas
p. Sabina Schulz
wychowawcy klas
wychowawcy klas
p. Ewa Pobłocka
wychowawca klasy I
p. Wioleta Formela
p. Ewa Pobłocka
p. Wiesława Rybakowka
p. J. Bistram – I-III
p. Wioleta Formela

15.

12-16 kwietnia
2021r.

Warsztaty

Szkolny Tydzień Zdrowia

p. Sabina Schulz
wychowawcy klas

16.

21.04.2021

Dzień Języka Angielskiego

Urodziny Królowej - warsztaty

17.

30.04.2021r.

Warsztaty

18.

01.06.2021r.

Zajęcia sportowe

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Rocznica Konstytucji 3-go Maja
Dzień Dziecka „Bawimy się i czytamy”

p. Natalia Richert
p. Dorota Pranga
p. E. Pobłocka

19.

maj 2021r.

Warsztaty

Święto Patrona Szkoły

20.

25.06. 2021r.

Apel

Zakończenie roku szkolnego

wychowawcy klas
p. Dyrektor
p. J. Bistram

21.

Według
harmonogramu
organizatorów
Według
harmonogramu
organizatorów

Wycieczki

Wycieczki

wychowawcy klas

Rôdno Mowa
Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej
Turniej Wiedzy Pożarniczej
Czytelnicze
Przedmiotowe
BRD
Konkurs ekonomiczny

p. W. Formela
p. J. Bistram
p. W. Formela
p. E. Pobłocka
p. Sabina Schulz
p. W. Formela
n–le przedmiotów
p. J. Bistram

22.

p. J. Bistram
p. E. Pobłocka
wychowawcy klas

Konkursy

Ważne terminy dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego:
Terminy
01.09.2020r. – 29.01.2021.
15.02.2021. – 25.06.2021r.

Informacje
Pierwszy semestr.
Drugi semestr.
Zebrania klasowe:
- wybory rad oddziałowych i przedstawiciela do rady rodziców,
- poinformowanie o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z
realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych

do 04.09.2020r.

(art. 44b ust. 8 ustawy).
Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.

październik/listopad
do 22.12.2020r.

- przedstawienie planu pracy wychowawcy klasy, zebranie propozycji i opinii rodziców.
- omówienie procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii,
- sprawy organizacyjne.
Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami - informacje o ocenach i zachowaniu uczniów,
sprawy bieżące.
Wychowawcy przekazują rodzicom informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych
z nauki oraz nagannej ocenie z zachowania.

do 15.01.2021r.
22.01.2021r.
22.01.2021r.
do 29.01.2021r.
marzec/kwiecień/maj
18.05.2021r.
do 10.06.2021r.
11.06.2021r.
18.06.2021r.
18.06.2021r.
25.06.2021r.
do 16.06.2021r.
od 23.08.2021r do 27.08.2021r.

Narada klasowa w sprawie ocen z zachowania.
Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych z nauki i zachowania.
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.
Zebrania klasowe - informacje o ocenach i zachowaniu uczniów, sprawy klasowe.
Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami - informacje o ocenach i zachowaniu uczniów,
sprawy bieżące.
Wychowawcy przekazują rodzicom informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych
z nauki oraz nagannej ocenie z zachowania.
Narada klasowa w sprawie ocen z zachowania.
Wychowawcy przekazują rodzicom informacje w formie pisemnej o przewidywanych rocznych
ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.
Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych z nauki i zachowania.
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.
Zakończenie roku szkolnego.
Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły dotyczące trybu ustalania
oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Egzaminy poprawkowe.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej:
Tematyka

Termin

Osoba odpowiedzialna

VIII

dyrektor

IX

dyrektor

Klasyfikacja osiągnięć uczniów za I semestr

I

dyrektor

Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze

II

dyrektor

Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021

IV

dyrektor

Roczna klasyfikacja osiągnięć uczniów

VI

dyrektor

Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

VI

dyrektor

Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły
Nowe akty prawne

III. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań/diagnoz:
Zakres badań:

Szczegółowa tematyka:

Organizacja badań:

Terminy:

Osoby odpowiedzialne
za realizację

Oddział
„0”
Klasa I-VI

Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole (diagnoza przedszkolna).
Realizacja podstawy programowej – planowanie
i dokumentowanie realizacji podstawy
programowej.
Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
po I etapie kształcenia.
Diagnoza wstępna wiedzy i umiejętności z j.
polskiego i matematyki
Diagnoza wstępna w klasie I.

Test, badania
przesiewowe
Analiza dokumentacji

wrzesień/maj

wychowawca oddziału „0”

luty, czerwiec

dyrektor,
wychowawcy klas I-VI

Ewaluacja pracy szkoły.

Struktura stopni cząstkowych i semestralnych

Klasa III
Klasa IV
Klasy I
Uczniowie klas
IV-VI, rodzice
uczniów klas
IV -VI
Klasy
IV-VI
Klasy
I - VI

Zasady oceniania uczniów, zgodność z WSO,
ocenianie kryterialne, ewaluacja systemów
oceniania zachowania

Testy kompetencji

wrzesień

dyrektor,
wychowawca klasy III
nauczyciele przedmiotu

październik

wychowawca klasy I

Badanie ankietowe

listopad/maj
na bieżąco

zespół ds. ewaluacji

Analiza dzienników
lekcyjnych
Analiza dokumentacji,
obserwacja, wywiad

grudzień, maj

dyrektor

marzec

zespół ds. WSO

Pomiar dydaktyczny
(test)
Pomiar dydaktyczny

marzec

