Plan pracy Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy
na rok szkolny 2017/2018
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.u.z 2017 r. poz 59)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1611),
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze
zm.),
• Statut Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy
• Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Osiecznicy
Plan opracowany został w oparciu o:
1.
2.
3.
4.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018.
Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018.
Koncepcję pracy Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy .
Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny
2016/2017.

Cele do zrealizowania
* stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów
* praca z uczniem mającym problemy w nauce
* działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
* rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci
* Rozwijanie kompetencji informatycznych
Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2017/2018:
•
•
•
•

Systematyczne uatrakcyjnianie prowadzonych zajęć
Wdrażanie uczniów do samorządności
Kształcenie systemu wartości i postaw patriotycznych
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia 4.09.2017 r.
Spis treści zawartych w planie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
Kalendarium szkolne.
Harmonogram imprez szkolnych.
Harmonogram wycieczek.
Harmonogram konkursów.
Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.
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1. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Zarządzanie i organizacja

Zadania
Przydział obowiązków służbowych
wszystkim pracownikom
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły
Opracowanie programu wychowawczo profilaktycznego
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego
Opracowanie planów pracy dydaktycznej
i wychowawczej
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
Awans zawodowy nauczycieli
Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
dyrekcja szkoły
do końca sierpnia
rada pedagogiczna
rada pedagogiczna

do końca sierpnia
do końca września

dyrekcja szkoły
wszyscy nauczyciele

do 15 września
do końca sierpnia

dyrektor szkoły
dyrektor szkoły,
opiekunowie staży
wszyscy nauczyciele

cały rok
cały rok
cały rok

Nauczanie

Zadania
Realizacja podstawy programowej
Organizacja pracy zespołów
przedmiotowych
Współpraca z poradniami psychologicznopedagogicznymi i rodzicami w celu
rozpoznania indywidualnych potrzeb i
możliwości uczniów
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów przez
indywidualizowanie stawianych im zadań
oraz przygotowanie do udziału w
konkursach wewnątrzszkolnych
i pozaszkolnych
Organizacja konkursów szkolnych i
pozaszkolnych
Praca z uczniami mającymi trudności w
nauce
Wypracowywanie systemów motywujących
uczniów do nauki
Badanie wyników nauczania
Analiza wyników nauczania
Kształcenie u uczniów poczucia
odpowiedzialności za uzyskane oceny
Kontrola właściwego i systematycznego
oceniania uczniów przez nauczycieli

Osoba odpowiedzialna
wszyscy nauczyciele
Dyrektor przewodniczący
zespołów
wszyscy nauczyciele

Termin realizacji
cały rok szkolny
cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

nauczyciele

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Dyrektor nauczyciele
wszyscy nauczyciele
wszyscy nauczyciele

według planu nadzoru
cały rok szkolny
cały rok szkolny

dyrektor szkoły

raz w miesiącu
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cały rok szkolny

Obserwacje lekcji

według harmonogramu

dyrektor,

Wychowanie

Zadania
Realizowanie programu wychowawczo
- profilaktycznego szkoły
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych,
artystycznych oraz wycieczek
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci,
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego
Wychowanie prozdrowotne
Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i
funkcjonowanie w środowisku lokalnym
Edukacja czytelnicza i przyrodniczo - matematyczna

Osoba
odpowiedzialna
wszyscy nauczyciele

Termin
realizacji
cały rok

wszyscy nauczyciele
wszyscy nauczyciele

cały rok
cały rok

wychowawcy klas

cały rok

opiekun samorządu
nauczyciele
nauczyciele

cały rok
cały rok
cały rok

Wychowawcy
nauczyciele
bibliotekarz

cały rok

Zadania opiekuńcze

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Organizacja opieki pedagogicznej
Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Objecie opieką świetlicy wszystkich dzieci
potrzebujących
Organizacja opieki wychowawczej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
Zapewnienie obiadów w szkole
Organizacja pomocy materialnej dla uczniów

wszyscy nauczyciele
Dyrektor. wychowawcy
wychowawcy klas,
nauczyciele świetlicy
wychowawcy klas
wychowawcy klas
Pedagog, wychowawcy

Termin
realizacji
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok

2. KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Termin
Zadanie
4 września 2017 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego
23 grudnia 2017 r.–01 stycznia 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
Procedura informowania o zagrożeniach nieklasyfikacją,
Do 22 grudnia 2017 r.
oceną niedostateczną z przedmiotu lub naganną z
zachowania.
Termin przekazania informacji uczniom i ich rodzicom o
Do 11 stycznia 2018 r.
planowanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych
i zachowania.
12 – 25.02.2018 r.
Ferie zimowe
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29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Do 15 maja 2018 r.

24 maja 2018 r.
Do 18 czerwca 2018 r.
22 czerwca 2018 r.

Rekolekcje szkolne
Wiosenna przerwa świąteczna
Procedura informowania o zagrożeniach nieklasyfikacją,
oceną niedostateczną z przedmiotu lub naganną z
zachowania.
Termin przekazania informacji uczniom i ich rodzicom o
planowanych ocenach końcowych z zajęć edukacyjnych i
zachowania
Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dni ustawowo wolne od pracy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r.,
Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r.,
Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2017 r.,
Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r.,
Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r.,
Święto Pracy – 1 maja 2018 r.,
Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2018 r.,
Boże Ciało – 15 czerwca 2018 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
ustalanych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców ,
Rady Pedagogicznej i samorządu szkolnego
1.
2.
3.
4.

30 kwietnia 2018
02 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018

3. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Termin
wrzesień

Zadanie

Opiekun akcji

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
(4.09.17.)

Klasa V z wych.

Witaj szkoło – gazetka (4.09.17.)

Klasa V z wych.

Opracowanie planu pracy S.U.

Opiekun S.U.

Ogłoszenie całorocznych konkursów: Najlepsza klasa,
Viktory, Konkurs Czystości

Opiekun S.U.

24. Akcja „Sprzątanie świata” - Nie ma śmieci, są
surowce- (15 - 17.09.17.) – rajd rowerowy „Rodzina na
rowerze”. 23.09.

dyrektor, opiekun
SU

Jesień już!– gazetka (18.09.17.)

Klasa II z wych.

Szkolny Konkurs wiedzy o Patronie „As Orderu
Uśmiechu” – (22.09.2017.).
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Kl. II-VII z wych.
gazetka o patronie –
E. Przeździęk,
A. Brzezińska

Dyskoteka – (28.09.17.) - dyżur: p. B. Iskra, p.
E.Przeździęk

październik

Przygotowanie upominków dla kl. I z okazji pasowania
Naszym nauczycielom – gazetka (9.10.17.)
Święto Szkoły (13.10.17.)

listopad

grudzień

Klasa III z wych.

Jedz warzywa i owoce - gazetka (17.10.17.)

Klasa VI z wych.

Szkolny Dzień Zdrowej Żywności (31.10.17.)

Klasa IV z wych.,
M. Dudarska
PIwnicka

Święto Niepodległości – gazetka (6.11.17.)

Klasa V z wych.

Rocznica Odzyskania Niepodległości – apel (10.11.17.),
występ w kościele 12.11.17.

Klasa III z wych.

Prawa Dziecka – gazetka (14.11.2017.)

Klasa IV z wych.

Międzynarodowy Dzień Prawa Dziecka – apel
(20.11.2017.)

Klasa VII z wych.

Dyskoteka andrzejkowa z wróżbami (30.11.2017.) dyżur: p. A. Brzezińska, p. D. Będza, p. E. Stefanicka

Dekoracje – kl. VI,
sprzątanie kl. IV

Hej kolęda, kolęda! - gazetka (4.12.17.)

Klasa I z wych.
Klasy I - VII

Jasełka (21.12.17.). Życzliwy kolega.

Klasa II z wych.

„Kolędnicy idą” - grupa kolędnicza. (18-20.12.17.)

Klasa III z wych.

XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
(14.01.18.)

Cała szkoła

„W karnawale” - gazetka (4.01.18.)

Klasa VI z wych.,

Bal karnawałowy (18.01.18.) dyżur: p. M. Potocka, p. L. Wróbel

Dekoracje kl. VII,
sprzątanie kl. V

Dzień Babci i Dziadka – 22.01.2018
„Hu, hu, cha – zima wcale nie jest zła”” gazetka (23.01.18.)
Podsumowanie I półrocza – apel (26.01.18.)

luty
marzec

Klasy II - VII
Klasy I i VI z wych.
M. Dudarska Piwnicka

Konkurs na świąteczną dekorację klas – do 19.12.17.

styczeń

Dekoracje kl. IV,
sprzątanie kl. VII

Tłusty czwartek - 8.02.18.

M. Potocka,
L. Wróbel
Klasa IV z wych.
p. dyrektor
SU

Przedwiośnie – gazetka (1.03.18.)

Klasa V z wych

Wiosna – gazetka (15.03.18.)

Klasa I z wych.

I Dzień Wiosny (21.03.18.)

Klasa V z wych.
p. M. Dudarska Piwnicka

Wielkanoc – gazetka (26.03.18.)

Klasa III z wych.

Dbajmy o Ziemię (9.04.) - gazetka
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kwiecień
maj
czerwiec

Wiwat Maj! 3 Maj! - gazetka (24.04.18.)

Klasa IV z wych.

Witaj Majowa Jutrzenko – apel (30.04.18)

Klasa VII z wych.

„Książka moim przyjacielem” - gazetka (9.05.2018)

Klasa II z wych.

Festyn Rodzinny – 26.05.18.

M. Lebiedzińska

Wybory do Rady S.U. na rok szkolny 2018/2019,
Viktory 2017/2018
„Lato, lato czeka!” - gazetka (1.06.18.)

Opiekun S.U.

Klasa VI z wych.

Rozstrzygnięcie konkursów: Najlepsza klasa,
Viktory 2017/2018

Opiekun S.U.

„Żegnaj szkoło!” - uroczyste zakończenie roku szkolnego
(22.06.18.)

Klasa VI z wych.
p. M. Dudarska Piwnicka

4. PLAN WYCIECZEK SZKOLNYCH

Lp.

Klasa

Kierownik wycieczki

1.
2.
3.
4.

I-III
IV - VI
I-VII

A. Brzezińska
E. Przeździęk
B. Iskra

Miejsce, cel wycieczki
Zielona szkoła - Karpacz
Zielona szkoła - Kraków
Zielona Góra - Mikołajki

Termin
wycieczki
4-8.06.18
4-8.06.18
12.12.17

5. HARMONOGRAM KONKURSÓW

Nazwa
Lp.
konkursu

1.

2.
3.

4.

Osoby
odpowiedzialne za
organizację

Termin konkursu/imprezy
sportowej
Etap
Etap
Etap
szkolny rejonowy wojewódzki

Konkursy
Nauczyciele I-III,
plastyczne
n-l plastyki
Konkurs
L. Wróbel
2.02.18
porzedmiotowy z
matematyki
Konkurs
Nauczyciele I-III,
II – III
recytatorski
n-l języka polskiego 2018
Konkurs
B. Iskra
30.01.18
przedmiotowy z
języka polskiego
Konkurs
E. Przeździęk
1.02.18
przedmiotowy z
języka
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Uwagi
W-g zaproszeń

23.03.18.

11.05.18

III 2018

III 2018

24.03.18.

12.05.18

22.03.18

10.05.18

5.

6.

angielskiego
Konkurs Nauk M. Potocka
Przyrodniczych
„Świetlik”
Konkurs
Wychowawcy kl. 1-3
„Kangur
L. Wróbel
Matematyczny”

Konkurs
ogólnopolski
III 2018
Konkurs
ogólnopolski
III 2018

6. HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
Lp. Termin
1.
Sierpień
30.08.2017

2.

Wrzesień
4.09.2017

11.09.2017

3.

Październik
17.10.2017

4.

Listopad
15.11.2017

5.

Styczeń
25.01.2018
Luty
5.02.2018

6.

7.
8.

9.

Marzec
13.03.2018
Maj
14.05.2018

Tematyka/cel
Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.
Przydział wychowawstw, zajęć edukacyjnych, i innych czynności,
zatwierdzenie programów nauczania w ZE w roku szkolnym 2017/2018.
Cel - Organizacja pracy Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy w nowym roku
szkolnym.
Plan pracy Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy. Program wychowawczo –
profilaktyczny.
Cel - Organizacja pracy Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy w nowym roku
szkolnym.
Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu. Szkolenie
– dziennik elektroniczny „Librus”
Cel – zapoznanie z nadzorem pedagogicznym dyrektora Zespołu w roku
szkolnym 2017/18
Podnoszenie efektywności kształcenia w kontekście badań zewnętrznych i
wewnętrznych. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Cel – Podniesienie efektów kształcenia. Wskazanie umiejętności
opanowanych przez uczniów na najniższym i najwyższym poziomie,
sprecyzowanie problemów, zaproponowanie działań naprawczych.
Podniesienie efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Szczegółowa analiza osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów.
Cel – Ocena postępów w nauce i zachowaniu. Uczniowie zagrożeni.
Możliwości poprawy ocen z poszczególnych przedmiotów.
Klasyfikacja śródroczna, podsumowanie wyników nauczania.
Cel – Ocena efektów pracy szkoły i przedszkola.
Realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w I
półroczu roku szkolnego 2017/2018. Podsumowanie działań dyrektora w
zakresie nadzoru pedagogicznego. Diagnoza wstępna dzieci 5 – cio i 6 –
cioletnich.
Cel – Ocena efektywności działań prowadzonych w I półroczu.
Szkoleniowe –
Cel Szczegółowa analiza osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów. Wstępna
analiza projektu wyjazdu na „zielone szkoły”.
Cel – Ocena postępów w nauce i zachowaniu. Uczniowie zagrożeni.
Możliwości poprawy ocen z poszczególnych przedmiotów.

Czerwiec
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Klasyfikacja i promocja uczniów.
Cel – Ocena efektów pracy szkoły i przedszkola.
Realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w roku
szkolnym 2017/2018. Podsumowanie działań dyrektora w zakresie nadzoru
pedagogicznego. Wyniki ewaluacji wewnętrznej.
Cel – Ocena efektywności prowadzonych działań, wnioski do pracy na rok
szkolny 2018/2019.

12.06.2018
18.06.2018

7. PRZYDZIAŁ ORGANIZACJI I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ:
SAMORZĄD SZKOLNY – M. Dudarska – Piwnicka
godziny

poniedziałek

12.40 – 13.35

13.30 – 14.15

środa

wtorek
„Mały
Artysta”
E. Stefanicka

piątek

„Pobawmy się
matematyką”
A. Brzezińska

„Dwa łyki
Kółko
matematyki” humanistyczne
L. Wróbel
B. Iskra
„Zumba”
D. Będza

14.20 – 15.05

czwartek

ZHP
M. Muńko

SKS
M. Potocka

„Angielski
śpiewająco”
E. Przeździęk

SKS
M. Potocka

8. ZADANIA ZWIAZANE Z POLITYKA KADROWĄ
*

Terminy zawierania umów o prace z nauczycielami

*

Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu, konsultacje ze
związkami zawodowymi:

1.09.2017

od marca do maja 2018

9. ZEBRANIA Z RODZICAMI
Zebrania z rodzicami – 21 września 2017
23 listopada 2017
11 stycznia 2018 (kl. IV - VII)
01 lutego 2018
22 marca 2018
24 maja 2018
Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami – 26.10.2017
19.04.2018
10. DZIAŁANIA ZWIAZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM
ZŁOŻENIE WNIOSKU – do 04.09.2017
PLAN ROZWOJU:
• Nauczyciel stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
• Nauczyciel kontraktowy i mianowany plan rozwoju załącza do wniosku
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ZATWIERDZENIE PLANU ROZWOJU :
• Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU :
• Nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu .
PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA :
• Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi projekt oceny w terminie 14 dni od dnia zakończenia
stażu .
OPINIA RADY RODZICÓW
* Powinna przedstawić w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
dokonywanej ocenie pracy. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.
OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU :
• dokonuje dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania
przez nauczyciela odbywającego staż.
ZŁOŻENIE WNIOSKU O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU ROZMOWY :
* 14 dni przed datą posiedzenia komisji
11. DZIAŁANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I WŁASCIWYCH
WARUNKÓW NAUKI I PRACY:
Przegląd – kontrola komisji bezpieczeństwa stan przygotowania szkoły pod
względem bezpieczeństwa do rozpoczynającego się roku szkolnego: 30.08.2017, 26.01.2018.
Badania okresowe - zgodnie z terminami.
Szkolenia pracowników z BHP: wg potrzeb pracowników nowozatrudnionych.
Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych, czy są bezpieczne i czy spełniają wymagane normy:
08.09.2017.
12. TERMINY PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAN, RAPORTÓW I INFORMACJI
Termin składania sprawozdań SIO:
dane statystyczne na dzień 10.09.2017.

15.09.2017.

dane statystyczne na dzień 30.09.20017.

04.10.2017.

Termin tworzenia planu nadzoru pedagogicznego

15.09.2017

Sprawozdanie z planu nadzoru

31.01.2018
do 31.08.2018
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