ROCZNY PLAN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ARMII KRAJOWEJ
W JABŁONNIE
2019/2020
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Plan pracy szkoły został opracowany w głównych obszarach działalności szkoły:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizacja pracy szkoły; w tym baza szkoły.
Kształcenie (proces dydaktyczny, nauczanie).
Opieka i wychowanie.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Bezpieczeństwo i higiena pracy, propagowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów.

Organizacja pracy szkoły, w tym baza szkoły
LP.

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN
REALIZACJI

Dyrektor

Wrzesień

1.

Przydział obowiązków służbowych.

2.

Opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznowychowawczych. Przygotowanie planu dyżurów nauczycieli.

Dyrektor nauczyciele

Wrzesień

3.

Przygotowanie Rocznego Planu Pracy Szkoły na rok szkolny
2019/2020

Wytypowany zespół
nauczycieli

Wrzesień

4.

Zatwierdzenie programów nauczania i szkolnego zestawu
podręczników szkolnych na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor nauczyciele

Czerwiec/sierpień
2019

5.

Modyfikowanie wymagań edukacyjnych i planów pracy z
poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową.

Nauczyciele

Przez cały rok
szkolny 2019/2020
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6.

7.

Opracowanie:
-Statutu Szkoły,
-planu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły
-planów wychowawczych poszczególnych klas,
-planu pracy psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty
pedagogicznego, specjalisty Integracji Sensorycznej,
-planu pracy świetlicy szkolnej,
-planu pracy biblioteki szkolnej,
-planów pracy zajęć pozalekcyjnych,
- Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
(IPET).
Opracowanie sprawozdań z realizacji zadań zawartych w planach
pracy zespołów nauczycieli uczących w klasach oraz w planach pracy
zespołów zadaniowych.

8.

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli po
uprzedniej analizie potrzeb szkoły i możliwości szkoły. Zapoznanie
z ofertą szkoleniową.

9.

Wykonywanie przeglądu technicznego szkoły.
Przeprowadzanie przeglądu warunków miejsca
pracy.
Naprawy i remonty.

10.
11.
12.

Dyrektor nauczyciele
specjaliści

Nauczyciele

Styczeń 2020
Czerwiec 2020

Dyrektor
nauczyciele

Wrzesień-październik
2019

Dyrektor
pracownicy obsługi
Dyrektor
kierownik gospodarczy

Kontynuacja działalności szkolnej stołówki.

Dyrektor

Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych.
Stałe wzbogacanie księgozbioru szkolnego.

Dyrektor
bibliotekarka
nauczyciele
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Wrzesień- październik
2019

na bieżąco

W trakcie roku
szkolnego
2019/2020
Przez cały rok szkolny
2019/2020
W razie potrzeb

13.

Aranżacja wnętrz tak, aby przestrzeń dydaktyczna
inspirowana uczniów do działania, pobudzała
myślenie, wyciszała emocje, tworzyła niepowtarzalny
klimat oraz utrwalała przeżycia dziecka.
Uporządkowanie w salach lekcyjnych posiadanych
mebli:
- dokonanie oceny stanu faktycznego mebli
i wyposażenia sal dydaktycznych.
Dbałość o teren wokół budynku szkoły.

14.

15.

Wychowawcy klas
kierownik gospodarczy

Przez cały rok szkolny
2019/2020

Wychowawcy klas

Wrzesień 2019

Dyrektor
pracownicy obsługi

Przez cały rok szkolny
2019/2020

Kształcenie (proces dydaktyczny nauczanie)
LP.

1.

ZADANIA
Zapoznanie uczniów i rodziców z:
-Statutem Szkoły;
-Programem Wychowawczo- Profilaktycznym;
-Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
-Przedmiotowym Systemem Oceniania,
-Planami pracy wychowawcy klasy,
-regulaminami i procedurami obowiązującymi w placówce.
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ODPOWIEDZIALNI

TERMIN
REALIZACJI

Wychowawcy klas

Wrzesień 2019

2.

3.

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z
rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami i możliwości uczniów,
dostosowanie wymagań, oraz praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych:
-zajęcia rewalidacyjne,
-zajęcia logopedyczne,
-zajęcia z psychologiem/ pedagogiem szkolnym,
-zajęcia z terapii pedagogicznej,
-zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej.
Ścisła współpraca z rodzicami, poradnią psychologiczno pedagogiczną.
Stworzenie uczniom możliwości poszerzania wiedzy, rozwijania
umiejętności, odkrywania uzdolnień oraz wspomagania ich w
indywidualnym rozwoju poprzez:
-udział w konkursach, projektach, zajęciach sportowych,
-uczestnictwo w uroczystościach i apelach szkolnych (wg
harmonogramu),
-opracowanie planów pracy i prowadzenie zajęć rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia.
Praca z uczniem mającym trudności w nauce,

Wychowawcy klas,
wszyscy nauczyciele
i specjaliści
zatrudnieni
w szkole

Nauczyciele
Wychowawcy klas

4.

Monitorowanie wyników nauczania w poszczególnych klasach.

5.

Diagnoza uczniów klas 1 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych,
diagnoza uczniów klas 4 - 8.

Wychowawcy klas

6.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, konsultacje
ze specjalistami PPP:
-kierowanie uczniów na badania,
-uwzględnianie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP.

Dyrektor
specjaliści,
nauczyciele

5

Dyrektor, nauczyciele

Przez cały rok szkolny
2019/2020

Przez cały rok
szkolny
2019/2020

Przez cały rok szkolny
2019/2020
Wrzesień 2019
Maj 2020
Przez cały rok szkolny
2019/2020

7.
8.

9.

10.
11.

Dostosowanie oferty edukacyjnej zarówno dla uczniów zdolnych, jak
i mających trudności w nauce. Opracowanie programu rozwijania
zainteresowań i uzdolnień uczniów.
Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez zachęcanie
uczniów do udziału w konkursach (np. powiatowy, szkolny, Kangur,
Olimpiada matematyczna, Logomocja, Olimpus, Galileo, Panda),
organizację akcji matematycznych (Dzień Tabliczki Mnożenia,
Dzień Matematyki, Dzień Liczby Pi)
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji
cyfrowych uczniów zorganizowanie dla uczniów naszej szkoły
konkursów (Logomocja, Międzynarodowy Konkurs Informatyczny
Bóbr)
Udzielanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
przez specjalistów, tj. logopedę, psychologa, specjalistę integracji
sensorycznej, pedagoga, terapeutę pedagogicznego.
Wdrażanie nowej podstawy programowej, monitorowanie realizacji
podstawy programowej oraz frekwencji uczniów.

12.

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego przez objęcie opieką
wszystkich chętnych 6-latków i w miarę możliwości 5-latków.

13.

Badania przesiewowe dotyczące lateralizacji w klasach pierwszych
oraz oddziale zerówkowym.

14.

Zwiększenie zasobów biblioteki szkolnej.

15.

Dyrektor
nauczyciele
nauczyciele

Przez cały rok
szkolny
2019/2020

nauczyciele

Według terminarza
konkursów

Specjaliści zatrudnieni
w szkole

Przez cały rok
szkolny
2019/2020

Dyrektor
nauczyciele
Dyrektor
nauczyciele
pracownicy obsługi
specjaliści,
nauczyciele
Dyrektor
bibliotekarki

Pobudzanie zainteresowań czytelnictwem:
-obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
-udział w obchodach Międzynarodowego Tygodnia Bibliotek
Szkolnych
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Przez cały rok szkolny
2019/2020

Bibliotekarki
nauczyciele

Przez cały rok
szkolny
2019/2020
Przez cały rok
szkolny
2019/2020
Przez cały rok
szkolny
2019/2020
Wrzesień 2019

według harmonogramu

-kontynuację akcji Bookcrossingowej
-lekcje biblioteczne,
-pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki
szkolnej,
-przeprowadzenie projektu edukacyjnego z okazji Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich
-udział w projektach: "Dziecięce bajanie czyli Dzieci Dzieciom",
"Jak nie czytam, jak czytam"

Opieka i wychowanie
LP.

1.

ZADANIA
Realizacja działań określonych w Programie WychowawczoProfilaktycznym na lata 2019/2020, m.in.
-stałe prowadzenie działań wychowawczych i opiekuńczych,
-realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania agresji, przemocy i
niedostosowaniu społecznemu. Propagowanie zachowań
bezpiecznych, pożądanych,
- bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnych oraz wskazywanie niebezpieczeństw nadużywania
komputera oraz racjonalnego korzystania z mediów
społecznościowych,
-diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów.
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ODPOWIEDZIALNI

TERMIN
REALIZACJI

Dyrektor
wychowawcy klas
nauczyciele

Przez cały rok
szkolny 2019/2020

Promowanie zdrowego stylu życia:
2. -wdrażanie nawyków prozdrowotnych i sportowych, organizacja Dnia
Sportu, organizacja Światowego Dnia Służby Zdrowia.

Wychowawcy klas
nauczyciele
pedagog/psycholog

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i
3. patriotycznych. Organizacja gry terenowej „Niepodległa”, apele
patriotyczne, wspomnienie ofiar z Katynia, Święto pracy. Wolontariat.
Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkolnego: rozpoczęcie i
zakończenie roku szkolnego, pasowanie na ucznia, apele
okolicznościowe, świąteczne. jasełka, wigilie, organizacja imprez
środowiskowych. Wskazywanie wzorców – Prymas Tysiąclecia – kard.
Stefan Wyszyński. (odwiedzenie miejsca pracy i wypoczynku wielkiego
Polaka, konkurs Prymas Tysiąclecia). „Adopcja serca” – opieka nad
dzieckiem z Afryki.Akcja Świąteczna paczka – pomoc Polakom na
Kresach.

Dyrektor
nauczyciele

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych:
-pomoc nauczycieli wspomagających,
-korzystanie z pracowni Integracji Sensorycznej wyposażonej w
nowoczesny sprzęt,
-podejmowanie działań na rzecz integrowania wszystkich dzieci z
klasy,
Działalność proekologiczna:
-sprzątanie świata,
-zwracanie szczególnej uwagi na zdrowe odżywianie i zdrowy tryb
życia,
-kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych,
- udział w konkursach, akcjach, projektach.

Wychowawcy klas
nauczyciele
wspomagający
specjaliści
pozostali nauczyciele

4.

5.
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Wychowawcy klas
nauczyciele

Przez cały rok
szkolny 2019/2020

Przez cały rok szkolny
2019/2020 według
Terminarza
uroczystości
szkolnych

Przez cały rok
szkolny 2019/2020

Zgodnie z terminarzem
uroczystości szkolnych

6.

7.

8.

Ustalenie listy dzieci korzystających z obiadów:
-płatnych,
-dofinansowanych przez GOPS w Jabłonnie.

Dyrektor
wychowawcy klas
pedagog

Zorganizowanie opieki wychowawczej uczniom znajdującym, się w
trudnej sytuacji materialnej:
-ustalenie listy uczniów w trudnej sytuacji materialnej,
-przyznanie wyprawki i stypendium szkolnego.

Dyrektor
wychowawcy klas
pedagog

Wrzesień 2019

Dyrektor
wychowawcy klas
nauczyciele świetlicy

Wrzesień 2019

Zorganizowanie zajęć opiekuńczo- wychowawczych w ramach
świetlicy szkolnej.

Wrzesień 2019

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
LP.

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN
REALIZACJI
Przez cały rok szkolny
2019/2020

1.

Organizacja i uczestnictwo rodziców we wszelkich działaniach
szkoły: uroczystości szkolne, imprezy szkolne, wycieczki, zabawy.

Wszyscy nauczyciele

2.

Rodzice i opiekunowie prawni uczniów wspierają szkołę w procesach
edukacyjnych i współdecydują w sprawach naszej placówki (ankiety,
spotkania indywidualne i zebrania, konsultacje).
Kontakty indywidualne z rodzicami. Zachęcanie rodziców dzieci z
trudnościami w nauce do częstszego spotykania się z nauczycielami
przedmiotów, podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców.

Wszyscy nauczyciele

3.
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wychowawcy
nauczyciel

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

4.

Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Jabłonnie

5.

Prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej z udziałem Straży
Pożarnej w Jabłonnie, Legionowie.

6.

Prowadzenie działań w
współpracy
z pielęgniarką szkolną.

we

Wychowawcy klas

Według
harmonogramu

7.

Korzystanie z oferty kulturalnej m.in. GCKiS w Jabłonnie, Muzeum
Historycznego w Legionowie

Wychowawcy klas

Przez cały rok szkolny
2019/2020

8.

Udział uczniów w konkursach gminnych i powiatowych.

Wszyscy nauczyciele

9.

Organizowanie pomocy materialnej, wyprawek szkolnych, obiadów
we współpracy z GOPS.
Prezentowanie dokumentacji szkoły, materiałów z pracy i oferty
edukacyjnej oraz zdjęć z uroczystości szkolnych na stronie
internetowej szkoły.

Według
harmonogramu
Według potrzeb

10.

11.

12.

zakresie

profilaktyki

Wszyscy nauczyciele

zdrowotnej

Dyrektor
nauczyciele

Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych z udziałem władz i
społeczności lokalnej.
Kształtowanie w środowisku lokalnym wizerunku szkoły dbającej o
ucznia utalentowanego (np. listy gratulacyjne dla rodziców, nagrody
dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz sporcie).
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Wychowawcy klas
pedagog
Nauczyciele
Administrator
strony internetowej
szkoły
Dyrektor
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Dyrektor Nauczyciele
Wychowawcy

Cały rok szkolny
Według
harmonogramu

Przez cały rok szkolny
2019/2020

Według
harmonogramu
Przez cały rok szkolny
2019/2020

Bezpieczeństwo i higiena pracy, propagowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów.
LP.

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN
REALIZACJI

1.

Zdrowie, higiena, bezpieczeństwo:
-organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu,
-dbanie o wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez
odpowiednie
wyposażenie szkoły i organizację zajęć,
-opieka nad dziećmi podczas zajęć i przerw- zorganizowanie dyżurów
nauczycieli,
-spotkania uczniów z policjantem na temat bezpieczeństwo w drodze
do i ze szkoły oraz bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych i wakacji
letnich,
-zorganizowanie dyżurów nauczycieli w dni wolne od zajęć
dydaktyczno- wychowawczych.

Dyrektor
nauczyciele

Przez cały rok
szkolny
2019/2020

2.

Dbałość
o bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

3.

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku w przypadku
zagrożenia:
-zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w warunkach
zagrożenia,
-przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji.

4.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole:
- realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły,
- regularne pełnienie dyżurów,
- zwalczanie wszelkich objawów agresywnych zachowań wśród dzieci,

wychowawcy klas
nauczyciele
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Dyrektor,
nauczyciele,
pracownicy obsługi,
pracownik BHP
Dyrektor,
nauczyciele,
specjaliści,
wychowawcy klas

Przez cały rok
szkolny
2019/2020
Według potrzeb

Przez cały rok
szkolny 2019/2020

- przeprowadzanie pogadanek wśród uczniów i rodziców na temat
bezpiecznych zachowań w szkole i poza nią.
-rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
- Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w
sieci.
- rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji
cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie
technologii informacyjno- komunikacyjnych w realizacji podstawy
programowej kształcenia ogólnego
5.

6.

Profilaktyka uzależnień w szkołach realizowana zgodnie z
programem wychowawczo - profilaktycznym.
Zaplanowanie i realizacja gazetki ściennej dotyczącej profilaktyki
uzależnień oraz szkodliwości środków psychoaktywnych.
Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu.
Działalność proekologiczna:
-sprzątanie świata,
- zwracanie szczególnej uwagi na zdrowe odżywianie i zdrowy tryb
życia,
- kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych,

Wychowawcy klas,
nauczyciele,
pedagog,
psycholog

Według potrzeb

Wychowawcy klas
nauczyciele

Zgodnie z terminarzem
uroczystości szkolnych

7.

Turystyka, krajoznawstwo i rekreacja:
- wycieczki turystyczno-krajoznawcze według harmonogramu,
- wycieczki i spacery w różne środowiska przyrodnicze.

Dyrektor,
wychowawcy klas

Przez cały rok szkolny
2019/2020

8.

Promowanie zdrowego stylu życia:
- wdrażanie nawyków prozdrowotnych i sportowych,
- organizacja Dnia Sportu,
- organizacja Światowego Dnia Służby Zdrowia.

Wychowawcy klas,
nauczyciele,
pedagog/psycholog

Przez cały rok szkolny
2019/2020

9.

Regularne pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z grafikiem
dyżurów.
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Nauczyciele

Przez cały rok
szkolny
2019/2020

Wnioski i rekomendacje z planu nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019
Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym
Lp.
Sposób wykorzystania
2018/2019
1.

Niektórzy nauczyciele mają problemy z zaplanowaniem faz
lekcji, występowały dość często przejawy złego planowania
zajęć w postaci braku czasu na podsumowanie, sprawdzenie
stopnia realizacji celów, ocenianie oraz zadawanie pracy
domowej. Pośpieszne wykonywanie tych czynności, wiąże się
z przedłużaniem czasu lekcji, jest postępowaniem mało
efektywnym.

2.

Nie wszyscy nauczyciele różnicują zadania na lekcji i
zadawaną pracę domową, dostosowując stopień trudności do
indywidualnych możliwości ucznia.
Nie wszyscy nauczyciele poświęcają wystarczająco dużo czasu
uczniowi zdolnemu.
Nadal część nauczycieli nie przestrzega przepisów prawa
oświatowego w prowadzeniu dokumentacji i terminów
wystawiania ocen rocznych.

3.
4.

5.

Zapoznawać uczniów z prawami i obowiązkami zawartymi w
statucie szkoły oraz procedurami szkolnymi.
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Doskonalić umiejętności nauczycieli w zakresie organizacji
procesu lekcyjnego, zwracając szczególną uwagę na:
· formułowanie celów lekcji,
· właściwy dobór metod do celów,
· stwarzanie na lekcji sytuacji sprzyjających zdobywaniu
przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych
wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów,
· ocenianie różnych form aktywności uczniów oraz
przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej dotyczącej
posiadanych umiejętności.
Tematyka planów pracy, ich powiązanie
z wnioskami z nadzoru z ubiegłego roku szkolnego.
W roku szkolnym 2019/2020 zorganizować zajęcia dla
uczniów zdolnych.
Wszyscy nauczyciele, w dokumentacji których stwierdzono
nieprawidłowości w jej prowadzeniu, uzupełnią je
niezwłocznie oraz zapoznają się dokładnie z przepisami
prawa w tym zakresie i dostosują termin wystawiania ocen
do zapisów w statucie i zarządzeń szkoły.
Przeprowadzenie zajęć z uczniami na temat praw i
obowiązków człowieka oraz praw i obowiązków ucznia z
odwołaniem do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz
Konwencji o Prawach Dziecka, analiza praw zawartych w
statucie szkoły.

