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I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Program rozwoju szkoły na lata 2011 - 2016
Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015
Raporty z wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014
Wnioski z Rady Pedagogicznej z dnia 23 czerwca 2014 r. oraz z dnia 27 czerwca 2014 r.
Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego
Statut Szkoły
II. GŁÓWNE CELE:
3.

Wspierać rozwój dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

4.

Kształcić u uczniów odpowiedzialność za własną naukę i rozwój.

5.

Konsekwentnie przeciwdziałać wagarom i uzależnieniom.

6.

Wdrażać wnioski z analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, próbnego sprawdzianu i egzaminu oraz diagnoz
w pracy nauczycieli w celu poprawy wyników uczniów.

5.

Podnieść poziom wiedzy i umiejętności uczniów.

6.

Kształtować postawy ekologiczne, prozdrowotne, patriotyczne i obywatelskie.

7.

Promować edukację i działania szkoły.

8.

Monitorować realizację postawy programowej.

9.

Mobilizować uczniów ( szczególnie drugorocznych) do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

10. Wprowadzić zmiany w Statucie Szkoły oraz niezbędne regulaminy i procedury regulujące prawo wewnętrzne.
11. Uczyć dzieci systematycznej nauki poprzez częste sprawdzanie zeszytów przedmiotowych i ocenianie odpowiedzi ustnych.
12. Włączyć uczniów wszystkich klas podczas organizacji uroczystości szkolnych.
13. Modernizować bazę szkoły ( remont sali gimnastycznej, wyodrębnienie miejsca na przebieralnię dla uczniów przygotowujących się do zajęć
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wychowania fizycznego, uporządkowanie boisk)
III. OBSZARY PRACY SZKOŁY :
1) Kształcenie
2) Wychowanie i opieka
3) Zarządzanie i organizacja
4) Promowanie działań szkoły

OBSZAR: KSZTAŁCENIE

ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

REALIZACJI

ZA

DOKUMENTACJA

WYKONANIE
Diagnoza wstępna, test ze wszystkich z przedmiotów.

Przeprowadzenie wstępnych diagnoz i przyrostu
wiedzy uczniów.

TERMIN

Kl. I i IV szkoły podstawowej i I gimnazjum– wrzesień październik 2014 r.

Diagnozy w oddziałach przed- Oddziały „0a”, „0 b”
szkolnych.
i „0 c” październik 2014
r., kwiecień 2015 r.
Badanie przyrostu wiedzy.
Styczeń 2015 r., czerwiec 2015 r.
Analiza klasyfikacji uczniów.
Styczeń 2015 r., czerwiec 2015 r.
Maj 2015
Przeprowadzenie sprawdzianu
próbnego w klasie V.

Nauczyciele uczący

Nauczyciele uczący

Powołane zespoły
Powołane zespoły
Dyrekcja, nauczyciele

Raporty z diagnoz klas I, IV
s.p. i I gim. Do 30 października
2014 do przewodniczących
zespołów
przedmiotowych
i wicedyrektora szkoły.
Diagnozy gotowości do podjęcia nauki w kl. I.
Analiza przedstawiona na posiedzeniu plenarnym.
Analiza przedstawiona na posiedzeniu plenarnym.
Raport z próbnego sprawdzianu 23 czerwca 2015 r.
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Maj 2015 r.

Dyrekcja, nauczyciele

Raport z próbnego egzaminu
gimnazjalnego do 23 czerwca
2015 r.

Badanie OBUT w klasie III.

Marzec 2015 r.

Dyrekcja, nauczyciel

Próbny sprawdzian szóstoklasisty

Listopad/ grudzień 2014
r. i marzec 2015 r.
Listopad/ grudzień
2014 r. i marzec 2015 r.

Dyrekcja, nauczyciele

Raport z badania OBUT do 23
czerwca 2015 r.
Raport z próbnego sprawdzianu do 25 marca 2015 r.
Raport z próbnego egzaminu
gimnazjalnego do 25 marca
2015 r.

Do 23 czerwca 2015 r.

Nauczyciele odpowiedzialni za sporządzenie
raportu.

Raport ze sprawdzianu
Do 23 czerwca 2015 r.

Do 30 sierpnia 2015 r.

Nauczyciele odpowiedzialni za sporządzenie
raportu.

Raport z egzaminu gimnazjalnego.
Do 30 sierpnia 2015 r.

Przeprowadzenie egzaminu próbnego w klasie II gimnazjum.

Próbny egzamin gimnazjalny
uczniów klas III z części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej i języka obcego nowożytnego
Analiza wyniku sprawdzianu szóstoklasisty
Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody analizy wyników:
a) dane w tabelach, wykresy, prezentacje.
b) stanin szkoły,
c) miary tendencji centralnej, dane
ilościowe, jakościowe,
d) treści zadań o dużej i małej łatwości z poszczególnych przedmiotów
Analiza wyniku egzaminu gimnazjalnego
Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody analizy wyników:
a) EWD, dane w tabelach, wykresy, prezentacje.

Dyrekcja, nauczyciele

4

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
rok szkolny 2014/2015

b) stanin szkoły (gimnazjum),
c) miary tendencji centralnej, dane
ilościowe, jakościowe,
d) treści zadań o dużej i małej łatwości z poszczególnych przedmiotów.
Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności.

Opracowanie harmonogramu zadań przewidzianych do realizacji
w roku szkolnym 2014/2015, będącego integralną częścią „ Programu poprawy efektywności
kształcenia Szkoły Podstawowej
na lata 2013/2014- 2015/2016, w
oparciu o wyniki
sprawdzianu po szkole podstawowej.
Stosowanie aktywizujących metod
nauczania ze szczególnym
uwzględnieniem technik informatycznych, audiowizualnych, multimedialnych i innych.
Wdrażanie wniosków z analizy
wyników sprawdzianu i egzaminu
gimnazjalnego, próbnego sprawdzianu, egzaminu i diagnoz
w pracy nauczycieli.
Stosowanie oceniania kształtującego.

Opracowanie sierpień
2014 r.

Komisja opracowująca
i ewaluująca program:
Zbigniew Chodorowski koordynator
Marta Chawraj
Anna Błaszczuk
Magdalena Zarek.

Program poprawy efektywności kształcenia.
Analiza i ewaluacja działań.

Rok szkolny 2014/15

Wszyscy nauczyciele
uczący

Obserwacje zajęć.
Arkusze obserwacji.

Rok szkolny 2014/15.

Wszyscy nauczyciele.

Obserwacje zajęć.
Arkusze obserwacji.

Rok szkolny 2014/15.

Wszyscy nauczyciele.

Obserwacje zajęć.
Arkusze obserwacji.

Realizacja rok szkolny
2014/15.
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Opracowanie scenariusza zajęć
dotyczącego odpowiedzialności za
własną naukę i rozwój (TOC,
drzewo ambitnego celu).
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z
obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
Stosowanie metody projektu.

Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Realizacja jednej dodatkowej godziny w formie zajęć przygotowujących do sprawdzianu i egzaminu
przez nauczycieli klas V i VI oraz
II i III gimnazjum zgodnie z harmonogramem zajęć dodatkowych.
Zorganizowanie zajęć dodatkowych w ramach pomocy koleżeńskiej dla uczniów drugorocznych,
a także zajęć adaptacyjnych dla
uczniów kl. I s.p. Objęcie uczniów
kl. IV s.p., którzy otrzymali bardzo słabe wyniki z badania OBUT
oraz kl. I gim. którzy otrzymali
bardzo słabe wyniki na sprawdzianie w kl. VI zajęciami pozalekcyjnymi.

Listopad 2014 r.

Przewodniczący zespołów przedmiotowych.

Przykładowy scenariusz zajęć.

Rok szkolny 2014/15.

Nauczyciele klasy I i V.

Arkusze obserwacji lekcji
Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Rok szkolny 2014/15.

Wszyscy nauczyciele.

Obserwacje zajęć.
Arkusze obserwacji.

Rok szkolny 2014/15.

Nauczyciele klas V i VI
oraz II i III gimnazjum.

Obserwacje zajęć.
Dziennik zajęć pozalekcyjnych.

Rok szkolny 2014/15.

Opiekun S. U, pedagog
szkolny, wychowawcy
klas, wybrani nauczyciele wg ustaleń zespołów
przedmiotowych.

Wyniki klasyfikacji.
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Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, wyrównawczo - dydaktycznych dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i mających specyficzne trudności w
uczeniu się.
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Rok szkolny 2014/15.

Wszyscy nauczyciele,
dyrekcja, pedagog.

Dokumentacja realizacji zajęć.

Rok szkolny 2014/15.

Nauczyciele uczący
uczniów niepełnosprawnych.

Obserwacje zajęć.
Arkusze obserwacji.

Uwzględnienie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej przy
opracowaniu sprawdzianów, prac
domowych.
Objęcie uczniów zajęciami.

Rok szkolny 2014/15.

Wszyscy nauczyciele,
dyrekcja, pedagog.

Analiza sprawdzianów.
Wyniki klasyfikacji.

Dyrekcja, opiekunowie
kół, nauczyciele biblioteki i czytelni.

Wyniki konkursów, klasyfikacja, wyniki sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego.

Nauczyciele uczący w
klasach V i VI s.p., II i
III gim.

Wyniki konkursów.

Nauczyciel-bibliotekarz.

Sprawozdanie końcowe.
Analiza wyników bieżącej obserwacji.

Dyrekcja.

Karty monitorowania.

Rok szkolny 2014/15.
Organizowanie zajęć poza- Koła zainteresowań – praca z
uczniem szczególnie uzdolnionym.
lekcyjnych i konkursów
dla uczniów szczególnie
uzdolnionych.
Konkursy przedmiotowe.
Harmonogram KO

Monitorowanie realizacji
podstawy programowej.

Gromadzenie w bibliotece szkolnej
książek i materiałów niezbędnych
dla uczestników olimpiad, konkursów.
Monitoring realizacji podstawy
programowej przez nauczycieli.

Rok szkolny 2014/15.

Styczeń 2015 r.
Czerwiec 2015 r.
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OBSZAR: WYCHOWANIE I OPIEKA

ZADANIA
FORMY REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

REALIZACJI

ZA

SZCZEGÓŁOWE

Integrowanie
środowiska
uczniowskiego.

DOKUMENTACJA

WYKONANIE
Zapoznanie uczniów i rodziców
z Zasadami Wewnątrzszkolnego
Oceniania i Przedmiotowymi Systemami Oceniania, klasyfikowania,
promowania oraz ze statutem szkoły i innymi dokumentami regulującymi życie szkoły.
Kontynuacja prac związanych z realizacją kontraktu nauczyciele rodzice oraz postępowania interwencyjnego przy realizowaniu
obowiązku szkolnego, celem osiągnięcia lepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych.

Kontrola i analiza dokumentacji.
Zapis w dzienniku lekcyjnym,
protokole z zebrania.

Wrzesień 2014 r.

Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Wrzesień 2014r.

Wychowawcy klas.

Konsultacje indywidualne, kontrakty.

Prelekcje pedagogów z poradni
psychologiczno- pedagogicznej.

Rok szkolny
2014/2015.

Analiza dokumentów, ankieta.

Pasowanie uczniów klas I
- uroczyste ślubowanie ucz. kl. I.

Wg. kalendarza
uroczystości.

Wszyscy nauczyciele,
wychowawcy, pedagog
szkolny.
Nauczyciele kl. I.

Otoczenie szczególną opieką
uczniów klas I w: zaadaptowaniu

Rok szkolny
2014/2015.

Wszyscy nauczyciele,
wychowawcy, pedagog,

Analiza bieżącej obserwacji.

Analiza bieżącej obserwacji.
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się w nowej szkole, zapewnieniu
uczniom poczucia bezpieczeństwa.
Realizacja planu pracy S.U.
Organizacja Festynu Rodzinnego.

Rok szkolny
2014/2015.
Czerwiec 2015 r.

Opiekunowie SU.

Analiza bieżącej obserwacji.

Nauczyciele
i wychowawcy klas, Dyrekcja, SU, Rada Rodziców.

Analiza bieżącej obserwacji.

Nauczyciele wych. fiz.

Analiza bieżącej obserwacji.

Rozgrywki sportowe na terenie
własnej placówki.

Zgodnie z harmonogramem rozgrywek.

Organizacja imprez szkolnych.

Zgodnie z kalenda- Samorząd Uczniowski i
rzem imprez
wychowawcy klas, odszkolnych.
powiedzialni nauczyciele.
Wrzesień 2014 r. Opiekunowie SU.

Rozwijanie samorządności uczniów
(wybory Rzecznika Praw Ucznia,
do SU).
Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed
lekcjami i po nich oraz w
autobusie szkolnym.

pracownicy niepedagogiczni.

Prowadzenie świetlicy, czytelni.

Rok szkolny
2014/2015.

Zorganizowanie opieki w autobusie
szkolnym.
Aktywne dyżury nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na
przerwach.

Rok szkolny
2014/2015.
Rok szkolny
2014/2015.

Wychowawcy świetlicy,
czytelni.
Dyrekcja.
Dyrekcja.
Wszyscy nauczyciele i
pracownicy niepedagogiczni.

Obserwacja i monitoring, Strona
internetowa szkoły.

Analiza dokumentacji.

Analiza dokumentów.
Analiza
wyników
bieżącej
obserwacji.
Analiza
wyników
bieżącej
obserwacji.
Obserwacja. Arkusze obserwacji.

Wzmacnianie działań zmie-
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rzających do poprawy bezpieczeństwa ucznia w szkole
oraz przeciwdziałanie
zachowaniom agresywnym.

Pedagog, nauczyciele.

Procedura zwalniania uczniów
z zajęć.

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog,
dyrekcja.

Notatki wychowawcy, pedagoga,
kontrakty uczniowskie, protokoły
rozmów.

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog.

Program wychowawczy klasy,
tematyka godzin wychowawczych, zajęcia socjoterapeutyczne, rozmowy z pedagogiem.

Pedagog, zespół wychowawczy.

Notatki pedagoga, ewaluacja
pracy zespołu.

Spotkania z pracownikami KMP, Wrzesień 2014 r.
WORD-u na temat przemocy, agre- Czerwiec 2015 r.
sji i bezpieczeństwa.

Pedagog szkolny.

Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów przejawiających

Wychowawca, pedagog

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, ankiety wśród uczniów dotyczące ich poczucia bezpieczeństwa w szkole, Strona internetowa szkoły.
Dokumentacja
wychowawcy,
dzienniki lekcyjne.

Wzmożenie kontroli uczniów
przebywających poza szkołą.

Konsekwentne reagowanie i stosowanie procedur postępowania w
stosunku do uczniów stwarzających
zagrożenie dla innych i łamiących
regulamin szkolny.
Lekcje wychowawcze poświęcone
problematyce agresji i przemocy
wśród uczniów, kultury osobistej
oraz odpowiedzialności za swoje
zachowanie, udzielanie uczniom
pomocy w eliminowaniu napięć
psychicznych narastających na tle
niepowodzeń szkolnych oraz trudności w kontaktach z rówieśnikami.
Objęcie uczniów przejawiających
zaburzenia w zachowaniu szczególną opieką psychologicznopedagogiczną.

Rok szkolny
2014/2015.

Rok szkolny
2014/2015.

Rok szkolny
2014/2015.

Rok szkolny
2014/2015.

Rok szkolny
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trudności wychowawcze.
Szkolny dzień bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i
innych.

2014/2015.
Wg kalendarza
uroczystości.

Pedagog, wychowawca
świetlicy.

Dokumentacja pedagoga, wychowawcy świetlicy, Strona internetowa szkoły.

Konsultacje dla rodziców.

Rok szkolny
2014/2015.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, dyrekcja.

Obserwacja, wpisy na kartach
obecności.

Przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi.

Rok szkolny
2014/2015.

Wychowawcy, pedagog.

Obserwacja, notatki, prezentacja
multimedialna.

Kontynuacja monitoringu wizyjnego w szkole.

Rok szkolny
2014/2015.

Pedagog.

Obserwacja.

Uczenie wartości społecznych , alternatywnych zachowań i ważnych
umiejętności życiowych (kary i nagrody).

Rok szkolny
2014/2015.

Zespół wychowawczy.

Listy osób nagrodzonych, wnioski o przeniesienie do klasy równoległej, Strona internetowa
szkoły.

Promocja zdrowia, interwencje kryzysowe, terapie, korekta zachowań
agresywnych.
Konsekwentne i systematyczne
egzekwowanie zasad zawartych w
Statucie Szkoły i przyjętych regulaminach i procedurach.

Rok szkolny
2014/2015.

Pielęgniarka, nauczyciele, wychowawcy, pedagog dyrekcja, SU.
nauczyciele, wychowawcy, pedagog.

Obserwacja, notatki.

Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych, kultywo-

Rok szkolny
2014/2015.

Wg kalendarza
uroczystości.

Wszyscy nauczyciele,
SU.

Analiza wyników bieżącej obserwacji zachowań uczniów i
efektów wychowawczych.

Arkusz obserwacji, Strona internetowa szkoły.
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wanie tradycji szkolnych.
Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Kształtowanie postaw moralnych, poszanowanie ceremoniału i tradycji szkoły.

Akcentowanie na lekcjach historii,
WOS, języka polskiego, naradach
klasowych tematów związanych z
patriotyzmem i właściwą postawą
społeczną.

Nauczyciele i wychowawcy.

Zapisy w planach pracy nauczycieli.

SU, nauczyciele religii,
wychowawcy klas, pedagog
nauczyciele wf i zajęć
technicznych.
nauczyciele przedmiotów

Obserwacje, Strona internetowa
szkoły.

Rok szkolny
2014/2015.

Wdrażanie do poszanowania
wartości moralnych, tradycji i
uczestniczenia w kulturze;
np. udział w ogólnopolskiej akcji
„Sprzątanie świata”.
Prowadzenie projektów edukacyjnych związanych ze środowiskiem
lokalnym.

Udział w uroczystościach szkolnych, akcje ogólnopolskie.

Akademia z okazji Dnia Patrona.

24 marca 2015 r.

Zespół przedmiotów
humanistycznych.

Strona internetowa szkoły,
Scenariusz uroczystości.

Spotkania i warsztaty z rodzicami.

Rok szkolny
2014/2015.
Wg kalendarza
uroczystości.
Wrzesień 2013r.

Wychowawcy, pedagog.

Lista obecności, protokół.

Wychowawcy, pedagog.

Obserwacja.

Wychowawcy.

Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

W zależności od
potrzeb cały rok
szkolny.
Festyn Rodzinny

Dyrekcja.

Obserwacja, analiza dokumentów.

Wspólne spotkania dzieci i rodziców.
Poszerzanie wiedzy rodzi- Zapoznanie wszystkich rodziców z
ców w zakresie procesu wy- treściami Programu Wychochowania.
wawczego Szkoły oraz Programem
Profilaktyki.
Spotkania z Radą Rodziców.

Prezentacja osiągnięć uczniów, wy-

Rok szkolny
2014/2015.

Prezentacje projektów edukacyjnych.

Dyrekcja. Wychowawcy, Obserwacja wystawek, gazetek,
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stawy.

nauczyciele.

Strona internetowa szkoły.

Wyróżnianie rodziców szczególnie
zaangażowanych w życie szkoły.
Organizacja spotkań z wychowaw- Kalendarz zebrań
cą.
i w zależności od
potrzeb.

Dyrekcja, wychowawcy
klas.
Wychowawcy.

Listy Gratulacyjne.

Rozmowy z rodzicami i uczniami.
Karty informacyjne o uczniu.

Wrzesień 2014 r.

Pedagog, wychowawcy,
pielęgniarka.

Rok szkolny
2014/2015

Pedagog, wychowawcy.

Rok szkolny
2014/2015.

Pedagog, wychowawcy,
pielęgniarka.

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej ucznia.
Procedury postępowania interwencyjnego w wypadku braku kontaktu z rodzicami:
- rozmowa telefoniczna
- wezwanie pisemne
- wizyta domowa
Organizowanie pomocy pedagoga rodzinom niewydolnym wychowawczo lub
potrzebującym pomocy.

z okazji Dnia
Dziecka
Rok szkolny
2014/2015.
Czerwiec 2015 r.

Współpraca z GOPS.

Zapisy w dzienniku. Teczki wychowawcy. Analiza wyników
bieżącej obserwacji.
Protokoły rozmów. Analiza wyników bieżącej obserwacji.

Pedagog.

Dokumentacja związana z dożywianiem i inną pomocą materialną.
Raport analizy ankiet.

Rok szkolny
2014/2015.

Pedagog.

Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

Rok szkolny

Wychowawcy.

Analiza dokumentów, zapisy w

Ankiety dotyczące bezpieczeństwa i Wrzesień 2014 r.
opieki.

Prowadzenie zajęć wychowawZmniejszanie
przejawów czych.
agresji i przemocy w szkole
oraz przeciwdziałanie zagrożeniu niedostosowaniem
społecznym.
Analiza przyczyn nieobecności

Dokumentacja wychowawcy.
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uczniów (obowiązkowe zeszyty korespondencji z rodzicami)
Współpraca z rodzicami uczniów,
którzy sprawiają kłopoty wychowawcze: uczestnictwo rodziców w
lekcjach (w razie potrzeby).

2014/2015.
Rok szkolny
2014/2015.

Zespoły wychowawcze.

Nagradzanie klas z najlepszą frekwencją i wynikami dydaktycznymi.

Rok szkolny
2014/2015.

Wychowawcy klas, Dyrekcja, Rada Rodziców.

Dokumentacja wychowawców .

Rok szkolny
2014/2015.

Pedagog, wychowawcy.

Analiza wniosków i innych dokumentów.

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotu,
pedagog.

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

Tematy na godzinach wychowaw- Cały rok szkolny,
czych, prelekcje tematyczne.
zgodnie z Programem Wychowawczym i Programem
Profilaktyki.

Wychowawcy.

Analiza dokumentów wychowawcy, dzienników lekcyjnych,
sprawozdania wychowawców.

Gazetki ogólnodostępne.

Nauczyciel biologii.

Strona internetowa szkoły,
Obserwacje.
Obserwacje, Strona internetowa
szkoły.

Współpraca z Policją, Sądem, PPP.
.

Rok szkolny
Działania szkoły zapobiega- Uczestnictwo uczniów w zajęciach 2014/2015.
pozalekcyjnych.
jące występowaniu u
uczniów negatywnych skutObjęcie szczególną opieką ww.
ków emigracji zarobkowej
uczniów przez pedagoga.
ich rodziców.
Profilaktyka uzależnień.

Obchody Szkolnego Dnia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Rok szkolny
2014/2015.
Wg kalendarza
uroczystości.

S.. Magdziak, J. Majuk.

dzienniku, zeszyty do korespondencji.
Analiza dokumentacji pedagoga,
wychowawcy.
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OBSZAR:

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI
Sprawowany jest nadzór
Pedagogiczny.

Funkcjonuje współpraca w
zespołach nauczycieli.

Doskonalenie jakości
dokumentacji szkolnej i
prawa
wewnątrzszkolnego.

Zapewnienie poprawnego
obiegu informacji.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

REALIZACJI

ZA
WYKONANIE

DOKUMENTACJA

Wnioski z nadzoru są wdrażane i wykorzystywane do
rozwoju szkoły.
Ewaluacja wewnętrzna prowadzona przez
zespoły nauczycieli służy
ocenie pracy szkoły.
Funkcjonuje WDN, który
planuje pracę zgodnie
z potrzebami nauczycieli.
Nauczyciele współpracują ze
sobą.

Rok szkolny
2014/2015.

Dyrektor.

Sprawozdanie z nadzoru.

Rok szkolny
2014/2015.

Powołane zespoły.

Plan WDN oraz ewaluacja działań.

Wprowadzenie regulaminów,
procedur, instrukcji.
Ustalenie zasad konstruowania uchwał i protokołów.
Wprowadzenie zmian w statucie Szkoły.
Poprawa jakości współpracy
pomiędzy
Nauczycielami.

Rok szkolny
2014/2015.

Dyrektor, powołane
zespoły.

Regulaminy, procedury, instrukcje.

Rok szkolny
2014/2015.

Dyrektor.

Sprawozdanie z nadzoru, arkusze
obserwacji zajęć.
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Baza i wyposażenie
Szkoły.

Zagospodarowanie terenu
wokół szkoły.
Dokonanie niezbędnych
przeglądów związanych z
BHP, realizacje zaleceń pokontrolnych.
Dokonanie niezbędnych remontów.
Modernizacja bazy szkoły:
– zakup niezbędnego wyposażenia wskazanego w
diagnozie potrze niezbędnych do realizacji podstawy
programowej.
- doposażenie w przydatne
pomoce dydaktyczne.
Remont sali gimnastycznej i
szatni w szkole podstawowej.

W miarę potrzeb i
posiadanych środków finansowych.
W miarę potrzeb.

Dyrektor, kierownik
gospodarczy.

Obserwacja.

Dyrektor, kierownik
administracyjnogospodarczy.

Protokół przeglądu BHP.

W miarę potrzeb.

Dyrektor, kierownik
gospodarczy.

Niezbędna dokumentacja, faktury
zakupu i usług itp.

W miarę potrzeb i
posiadanych środków finansowych.

Dyrektor, kierownik
gospodarczy.

Dowody zakupu.

Rok szkolny
2014/2015.

Dyrektor, kierownik
gospodarczy.

Obserwacja. Niezbędna dokumentacja, faktury zakupu i usług itp.
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OBSZAR: PROMOWANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY

FORMY REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

ODPOWIEDZIALNI
ZA
WYKONANIE

DOKUMENTACJA

Prezentacja szkoły.

Prezentacja szkoły i szkolnych imprez w mediach
(prasa, internet).

Rok szkolny
2014/2015.

Zespół ds. promocji, nauczyciele odpowiedzialni
za imprezy i uroczystości
szkolne.

Artykuły w prasie, strona
www.

Promocja edukacji.

Wieczorki poetyckie, wystawy, spotkania z absolwentami, którzy odnieśli
sukces.

Rok szkolny
2014/2015.

Zespół ds. badania losów
absolwentów.

Sprawozdania, rozmowy.

Promowanie osiągnięć
uczniów
i nauczycieli.

Sprawnie działająca szkolna
strona internetowa.

Rok szkolny
2014/2015.

Zespół ds. Promocji, nauczyciele informatyki.

Szkolna strona internetowa.

Historyczne ujęcie osiągnięć
szkoły- zakładka na stronie internetowej.

Rok szkolny
2014/2015.

Zespół ds. promocji,

Strona www, Księga Prymusów.

Uaktualnienie folderu, ulotek
i prezentacji o szkole.
Wyjście do środowiska lokalnego.

Rok szkolny
2014/2015.

Zespół ds. promocji, nauczyciele informatyki, dyrekcja szkoły.

Folder, ulotki, prezentacja.

Reklama szkoły.

17

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
rok szkolny 2014/2015

Organizacja Dnia Otwartego
dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Przygotowanie materiałów
promujących szkołę.

Rok szkolny
2014/2015.

Dyrekcja, pedagog, zespół
ds. promocji.

Obserwacja, materiały promujące szkołę.

Organizacja konkursów dla
klas VI i III gimnazjum.

Konkurs „ Lepszy wynik”.

Czerwiec 2015 r.

Dyrektor szkoły.

Lista nagrodzonych.

Organizacja konkursów międzyszkolnych i szkolnych.

Konkursy: np.

Rok szkolny
2014/2015.

Nauczyciele organizatorzy.

Obserwacja.

Rok szkolny
2014/2015.

Zespół ds. badania losów
absolwentów.

Dokumentacja zespołu
i wychowawców.

- ortograficzny,
- ekologiczny,
- czytelniczo- teatralny,

Losy absolwentów Wykaz szkół ponadgimnazjalnych, do których idą uczniowie.

Zestawienie tabelaryczne.
Praktyki studenckie,
dyplomy.

Systematyczne informowanie
uczniów o sukcesach ich rówieśników.

Lekcje wychowawcze, tablice informacyjne, apele.
Sprawnie działająca szkolna
strona internetowa.

Rok szkolny
2014/2015.

Zespół ds. promocji. dyrektor szkoły.

Strona www naszej szkoły.
Dokumentacja apeli.

Organizowanie imprez i akcji
o charakterze środowiskowym, stymulowanie aktywności uczniów i rodziców.

Włączanie uczniów wszystkich klas do przygotowania
uroczystości szkolnych.

Wrzesień 2014 r.

Dyrektor.

Strona www naszej szkoły,
obserwacja.

Wzbogacać proces nauczania
o zajęcia praktyczne, do-

Rok szkolny
2014/2015.

Wszyscy nauczyciele

Karty wycieczek, obserwacja lekcji.
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świadczenia, wycieczki edukacyjne.

Współpraca z innymi instytucjami.

Zapraszanie rodziców do
udziału w uroczystościach
szkolnych.

Zgodnie z planem
imprez i uroczystości szkolnych.

Wychowawcy, Zespół ds.
promocji.

Strona www naszej szkoły,
obserwacja.

Wzmacniane bezpieczeństwa
w ruchu drogowym poprzez
współpracę z WORD-em i
KMP.

Rok szkolny
2014/2015.

Pedagog,

Karta współpracy.

Rozwijanie czytelnictwa i
kultury poprzez współpracę z
Biblioteką Publiczną, Pedagogiczną i GCK.

Rok szkolny
2014/2015.

Dyrekcja, bibliotekarz.

Sprawozdania z działań,
Karta współpracy.

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.
Diagnozowanie przyczyn
niepowodzeń i trudności
szkolnych (dydaktycznych i
wychowawczych).

Rok szkolny
2014/2015 .

Pedagog, nauczyciele.

Opinie, orzeczenia, IPET-y,
karta współpracy.

Zaopiniowano pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 28 sierpnia 2014r.
……………………………………………..
Podpis Przewodniczącej Rady Rodziców
Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2 z dnia 29 sierpnia 2014r.
……………………………………………..
Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły
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