Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Skibniewie
na rok szkolny 2019/2020
Plan pracy opracowano na podstawie:
1.Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok 2019/2020.
2. Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.
3. Wniosków wynikających z:
- podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019;
- nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019.

Zadania
Bezpieczeństwo i
higiena pracy

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
Sposoby realizacji
Termin realizacji

Odpowiedzialni

1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas
zajęć, przerw, wycieczek.

IX 2019 – VI 2020

Dyrektor, nauczyciele,
wychowawcy

2. Uświadomienie zagrożeń współczesnego świata –
narkotyki, dopalacze, nikotyna, alkohol, Internet.
3. Udział w próbnej ewakuacji.

IX 2019 – VI 2020

4. Realizacja zadań z zakresu wychowania
komunikacyjnego- bezpieczne poruszanie się po
drogach, karta rowerowa.

IX 2019 – VI 2020

Nauczyciele przedmiotów,
wychowawcy
Dyrektor, nauczyciele,
wychowawcy, pracownicy
szkoły
Wychowawcy, Iwona Olędzka

5. Organizacja spotkań z przedstawicielem Policji,
Straży Pożarnej, służby zdrowia.

IX 2019 – VI 2020

Pedagog, wychowawcy

IX 2019

6. Propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z
Internetu oraz mediów społecznościowych.
7. Uwzględnienie w pracy wychowawczej tematów
związanych z bezpieczną drogą do i ze szkoły,
bezpieczeństwem podczas ferii zimowych i letnich.
1. Udział w projektach promujących zdrowy styl życiaPromocja zdrowego
Mleko w szkole, Owoce i warzywa w szkole, Śniadanie
stylu życiapodnoszenie poziomu daje moc, Trzymaj formę.; Dobrze jem „Ze szkołą na
świadomości w zakresie widelcu” i inne. Szkolny Dzień Zdrowia – „W
podejmowania
zdrowym ciele zdrowy duch” – sportowe imprezy
aktywności fizycznej i towarzyszące.
zdrowego odżywiania 2. Realizacja programu edukacji prozdrowotnej
poprzez udział w akcjach organizowanych przez
Sanepid, Agencję Rynku Rolnego itp.
3.Realizacja przedsięwzięć mających na celu
wzmocnienie działań szkoły w zakresie sportu i
turystyki poprzez organizowanie wycieczek szkolnych.
4.Dbałość o jakość posiłków w stołówce szkolnej.
5.Pedagogizacja uczniów i rodziców w zakresie
dietetyki.
1. Kształtowanie i respektowanie właściwych postaw i
Podnoszenie efektów
norm społecznych wśród uczniów.
pracy wychowawczej i
opiekuńczej szkoły
2. Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej
dzieciom z rodzin najuboższych.
3. Zawieranie z uczniami umów, kontraktów,
zobowiązań.

IX 2019 – VI 2020

IX 2019 - VI 2020
IX 2019 – VI 2020

IX 2019 – VI 2020
IX 2019 – VI 2020
IX 2019 – VI 2020
XI 2019
IX 2019 – VI 2020

Wychowawcy, pedagog,
Krzysztof Przyborowski,
Iwona Olędzka
Wychowawcy

Nauczyciele,
wychowawcy,

Marek Pogorzelski, Dariusz
Jastrzębski
Nauczyciele, wychowawcy,
Marek Mieteń
Wychowawcy, Marek
Pogorzelski, Dariusz
Jastrzębski, Joanna Próchenko
Dyrektor
Pedagog, wychowawcy

IX 2019 – VI 2020

Dyrektor, wychowawcy,
pedagog, nauczyciele
przedmiotów
Pedagog, wychowawcy

IX 2019 – VI 2020

Pedagog, wychowawcy

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

1. Realizacja projektu edukacyjnego „ Pamiętamy…
Kształtowanie postaw
patriotycznych uczniów Wrzesień 39” w ramach obchodów 80 rocznicy
wybuchu II wojny światowej,
2. Udział w uroczystościach szkolnych, pozaszkolnych,
w apelach i akademiach patriotycznych zgodnie z
ceremoniałem szkoły; w lekcjach muzealnych,
koncertach, spektaklach teatralnych, imprezach
okolicznościowych. Kultywowanie tradycji i historii
szkoły.
3. . Kształtowanie właściwej postawy uczniowskiej,
poszanowanie symboli narodowych.
5. Przygotowanie kodeksu postaw patriotycznych,
debata na temat „Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”
6. Wystawa „Oni rozsławili Polskę w świecie”

Kształtowanie
demokracji,
samorządności i postaw
prospołecznych

IX – XI 2019

IX 2019 - VI 2020

Dyrektor, wychowawcy,
nauczyciele zespołu
humanistycznego
Nauczyciele, wychowawcy

IX 2019 - VI 2020

Dyrektor, wychowawcy,
nauczyciele, katecheci

X- XI 2019

Wychowawcy, nauczyciele
zespołu humanistycznego
opiekunowie samorządu
uczniowskiego
wychowawcy, nauczyciele wg
harmonogramu wycieczek
szkolnych
opiekunowie samorządu
uczniowskiego
Dyrektor, wychowawcy,
nauczyciele, katecheci,
opiekunowie samorządu
uczniowskiego i szkolnego
koła wolontariatu

XI 2019

5. Wycieczki do miejsc pamięci narodowej,

IX 2019 - VI 2020

1. Rozwijanie aktywności uczniów poprzez działalność
w Samorządzie Uczniowskim,
2. Udział uczniów w akcjach charytatywnych – np.
WOŚP, pomoc zwierzętom ze schroniska, adopcja
grupy młodzieży z Ugandy, adopcja przez nauczycieli i
pracowników dziecka z Larre, Góra Grosza, akcja ,, I
Ty możesz zostać świętym Mikołajem…”, Szlachetna
paczka.
3. Kształtowanie postaw tj.: uczciwość,
odpowiedzialność, sumienność, pracowitość, tolerancja
oraz eliminowanie nieakceptowanych zachowań
4.Realizacja programu edukacji proekologicznej
poprzez udział w akcjach organizowanych przez szkołę

IX 2019 – VI 2020
IX 2019 – VI 2020

IX 2019 – VI 2020
IX 2019 – VI 2020

Dyrektor, pedagog,
wychowawcy, nauczyciele,
katecheci,
wychowawcy, Marek Mieteń

i instytucje współpracujące ze szkołą np. Nadleśnictwo
Sokołów Podlaski i inne.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych.
Rozwijanie
kompetencji
kluczowych uczniów,
podnoszenie efektów
kształcenia

1.Wdrażanie nowej podstawy programowej- analiza i
sposoby realizacji. Kształcenie rozwijające
samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów,
Dzień Projektów.
- Stwarzanie uczniom odpowiednich sytuacji
dydaktycznych umożliwiających naukę poprzez
działanie.
- wdrażanie do współpracy z innymi, ewaluacja
własnych działań, wyciąganie wniosków.

IX 2019-VI 2020

Nauczyciele przedmiotów

V 2020

Nauczyciele przedmiotów

Nauczyciele przedmiotów,
wychowawcy

2. Zapoznanie uczniów i rodziców z zapisami
Szkolnych Zasad Oceniania, stosowanie przez
nauczycieli Przedmiotowych Zasad Oceniania.

IX 2019

3.Zapoznanie rodziców z zatwierdzonymi do realizacji
programami.

IX 2019

4.Wspieranie rodziców poprzez pedagogizację,
szkolenia prowadzone przez pracowników PPP-P,
specjalistów, policję.
5.Stosowanie zasady indywidualizacji i aktywizacji
jako podstawy kształcenia, motywująca funkcja oceny
szkolnej
- udział uczniów w konkursach, projektach
edukacyjno- wychowawczych, zawodach sportowych,
prezentacjach.

IX 2019 – VI 2020
IX 2019 – VI 2020
Wg planów pracy
zespołów
przedmiotowych,
harmonogramu
konkursów,
napływających ofert

Nauczyciele przedmiotów,
wychowawcy
Dyrektor, wychowawcy,
nauczyciele przedmiotów
Dyrektor, pedagog,
wychowawcy
Nauczyciele przedmiotów,
wychowawcy

6.Analiza wyników egzaminów zewnętrznych,
wykorzystywanie wniosków do podniesieniajakości
pracy szkoły

Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów

7.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień: nauka gry w
szachy, nauka programowania, zajęcia teatralne,
Szkolny Ludowy Klub Sportowy, Szkolne Koło
Wolontariatu, zajęcia języka angielskiego, zajęcia
biologiczne, praca z aktywem bibliotecznym.
1.Organizowanie i przeprowadzenie diagnozy wstępnej
i końcowej w klasach I, III i IV oraz diagnozy pod
kątem objęcia wychowanków pomocą psychologiczno
– pedagogiczną..
2.Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną
uczniów z opiniami i orzeczeniami - zajęcia
rewalidacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze,
korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne,
kształtujące umiejętności emocjonalno- społeczne,
terapia pedagogiczna, konsultacje indywidualne.
3.Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do zajęć
specjalistycznych.
4.Stosowanie aktywnych metod nauczania, metody
projektu oraz dostosowanych metod pracy z uczniem o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia otwarte
i wymiana doświadczeń nauczycieli.
5. Wykorzystywanie komputerów do organizacji
różnorodnych zajęć rozwijających, terapeutycznych,
wyrównawczych i innych.

X 2019

IX 2019 -VI 2020

IX 2019, V 2020

Nauczyciele przedmiotów

Anna Miklas, Agnieszka
Borkowska, Iwona Olędzka,
Joanna Próchenko, Marek
Pogorzelski, Renata Pliszka,
Marek Mieteń, Edyta Smolik
Nauczyciele przedmiotów,
wychowawcy, pedagog

IX 2019 – VI 2020

Dyrektor, pedagog,
nauczyciele specjaliści,
wychowawcy

IX 2019 – VI 2020

Dyrektor, organ prowadzący

IX 2019 – VI 2020

Wychowawcy, nauczyciele
przedmiotów, nauczyciele
specjaliści

IX 2019 – VI 2020

Wychowawcy, nauczyciele
przedmiotów, nauczyciele
specjaliści

Rozwój bazy szkoły

Podniesieniejakości
pracy szkoły w zakresie
edukacji
matematycznej

6.Modyfikowanie Indywidualnych Programów
Edukacyjno -Terapeutycznych do pracy z dziećmi
posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.

I, VI 2020

Zespoły nauczycieli

1.Przyłączenie szkoły do Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w ramach wsparcia z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.
2.Wzbogacanie księgozbioru w bibliotece szkolnej.

I 2020

Dyrektor, organ prowadzący,
MEN

IX 2019 – VI 2020

Dyrektor, Rada Rodziców,
nauczyciel bibliotekarz
Dyrektor
Dyrektor

3.Doposażanie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne.
IX 2019 – VI 2020
4.Wyposażenie sal lekcyjnych w rolety.
XI 2019
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
1.Upowszechnienie stosowania multimediów i narzędzi
IX 2019 –VI 2020
TIK na lekcjach.
2. Zastosowanie technologii informatycznej do
IX 2019 –VI 2020
wzbogacenie wiedzy przedmiotowej, wyszukiwanie
informacji w Internecie, korzystanie z poczty
elektronicznej, tworzenie przez uczniów
multimedialnych pomocy dydaktycznych.
3. Sukcesywne doposażanie szkoły w sprzęt
IX 2019 –VI 2020
komputerowy i multimedia wraz z oprogramowaniem
edukacyjnym.
4. Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania
IX 2019 –VI 2020
uczniów matematyką (programowanie, szachy,
konkursy szkolne i zewnętrzne, projekty – Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień Matematyki)

Nauczyciele przedmiotów
Nauczyciele przedmiotów

Dyrektor, organ prowadzący

Nauczyciele matematyki, Anna
Miklas, Agnieszka Borkowska,
Iwona Olędzka

5. Rozwijanie kreatywności , przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe
wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia
ogólnego

1. Stwarzanie sytuacji dydaktycznych i
wychowawczych uczących samodzielności i zaradności
w życiu codziennym, podejmowania właściwych
decyzji.
2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i
nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z
zasobów dostępnych w sieci.
3. Bezpieczeństwo w Internecie – kształtowanie u
uczniów umiejętności stosowania zasad ochrony
osobistej, ochrony danych, ochrony tożsamości
cyfrowej.
4. Promowanie osiągnięć szkolnych – strona
internetowa szkoły, media lokalne, apele i uroczystości
szkolne i pozaszkolne, kronika szkolna.
2. 5.Podejmowanie działań w celu rozwinięcia
zainteresowań zawodowych uczniów i postaw
przedsiębiorczych.

Wspieranie
nowoczesnych form i
metod pracy
dydaktycznowychowawczych szkoły
w celu umożliwienia
osiągnięcia sukcesu
każdemu uczniowi, 1.
rozwijanie jego
kreatywności,
samodzielności i
innowacyjności.

3.

6. Zachęcanie rodziców do zgłaszania inicjatyw na
rzecz społeczności szkolnej i włączanie ich w
organizacje imprez.

IX 2019 – VI 2020

Nauczyciele, wychowawcy,
pedagog

IX 2019 – VI 2020

Nauczyciele, pedagog, Iwona
Olędzka, Krzysztof
Przyborowski
Nauczyciele, rodzice, pedagog,
Iwona Olędzka, Krzysztof
Przyborowski

IX 2019 – VI 2020

IX 2019 – VI 2020
IX 2019 – VI 2020

Dyrektor, nauczyciele,
wychowawcy, Krzysztof
Przyborowski, Sylwia Molska
Pedagog, wychowawcy

IX 2019 – VI 2020

Dyrektor, wychowawcy

Opracował zespół w składzie: Joanna Próchenko, Agnieszka Borkowska, Anna Miklas, Edyta Smolik

