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PLAN PRACY
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W GOŃCZYCACH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

„Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny,
do kultury domowej, rodzinnej i narodowej.
I musi wychowywać w tym duchu”

Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
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I.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Zadania
szczegółowe
Organizacja
i dokumentacja
pracy Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego

Formy realizacji
Przyjęcie szkolnego zestawu podręczników na
rok szkolny 2019/2020
Przydział obowiązków służbowych
Opracowanie tygodniowego planu zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
Przygotowanie planu dyżurów nauczycieli
Opracowanie rocznego planu pracy Szkoły
oraz programu wychowawczo-profilaktycznego

Opracowanie planów:
- pracy wychowawcy klasowego,
- pedagoga szkolnego,
- świetlicy,
- logopedy,
- biblioteki.
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych i
zadaniowych oraz zespołu ds. ewaluacji
Opracowanie sprawozdań z realizacji zadań
zawartych w planach pracy zespołów
zadaniowych i przedmiotowych
Opracowanie terminarza zebrań rady
pedagogicznej i spotkań z rodzicami
Zapoznanie z ofertą doskonalenia zawodowego
nauczycieli (po uprzedniej analizie potrzeb
pracowników)
Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego
przez dzieci z rejonu Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego
Zapoznanie uczniów i rodziców z kluczowymi
dokumentami szkoły oraz wymaganiami
edukacyjnymi na poszczególne oceny
Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników
i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Dyrektor
Rada
Pedagogiczna
Dyrektor
Elżbieta Skoczek
Ewa Pudło

Czerwiec

Dyrektor
Wicedyrektor
Ireneusz
Kalbarczyk
Grzegorz
Marciniak
Bartłomiej Michta

Sierpień

Urszula Zygadło
Małgorzata
Owczarczyk
Anna Zając
Wychowawcy
klas
Pedagog szkolny
Opiekun świetlicy
Logopeda
Bibliotekarz
Dyrektor
Przewodniczący
zespołów
Przewodniczący
zespołów

Sierpień

Sierpień
Sierpień

Sierpień

Wrzesień

Wrzesień
Styczeń
Czerwiec

Dyrektor

Wrzesień

Dyrektor

Sierpień
Wrzesień

Dyrektor
Wychowawcy
Pedagog szkolny
Dyrektor
Nauczyciele
przedmiotów
Wychowawcy
Dyrektor
Wicedyrektor

Wrzesień
Wrzesień
Wrzesień
Do końca
sierpnia
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szkolnym 2019/2020
Pełnienie nadzoru pedagogicznego
Umożliwienie nauczycielom zdobywania
kolejnych stopni awansu zawodowego
II.

Dyrektor
Wicedyrektor
Dyrektor

Cały rok
Według
potrzeb

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA SZKOŁY

Zadania
szczegółowe
Podwyższenie
poziomu wiedzy i
umiejętności
uczniów

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Dyrektor
Nauczyciele
Wychowawcy
klas
Logopeda

W ciągu roku

Przeprowadzenie szkolnych etapów
konkursów przedmiotowych

Nauczyciele
przedmiotów

Wrzesień
Październik

Udział w programach i projektach

Nauczyciele

Cały rok

Dyrektor
Zespół
nadzorujący
Wychowawca
Dyrektor
Zespół
nadzorujący

Grudzień/Styczeń

Dokonanie analizy wyników po egzaminie
ósmoklasisty i opracowanie wniosków.

Wychowawca
Nauczyciele
zespołów
przedmiotowych

Czerwiec

Doskonalenie znajomości ortografii polskiej
poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń,
gier i zabaw ortograficznych
Kontynuowanie współpracy oddziału
przedszkolnego i pozostałych klas z
Biblioteką Gminną
Monitorowanie realizacji treści podstawy
programowej kształcenia ogólnego i
wychowania przedszkolnego
Powołanie organizacji szkolnych i kół
zainteresowań wspomagających rozwój

Nauczyciele
języka polskiego

Cały rok

Nauczyciele
oddziału
przedszkolnego
Dyrektor

Cały rok

Dyrektor

Sierpień/Wrzesień

Przygotowanie i przeprowadzenie
wewnętrznych diagnoz dydaktycznych:
 diagnoza wstępna uczniów kl. IV, VII
 wstępna diagnoza rozwoju mowy dzieci
przedszkolnych 4, 5,6-letnich
 diagnoza umiejętności dzieci
przedszkolnych, z oddziału
przedszkolnego oraz kl. Ii III

Przeprowadzenie próbnego egzaminu
ósmoklasisty
Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

Kwiecień

Cały rok
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uzdolnień i zainteresowań uczniów
Rozwijanie
zainteresowań
i pielęgnowanie
uzdolnień
i talentów
uczniów

Stosowanie metod aktywizujących,
umożliwienie dostępu do nowoczesnych
środków dydaktycznych (audiowizualnych,
multimedialnych itp.) oraz rozwijających
zainteresowanie uczniów nauką

Nauczyciele

Cały rok

Opiekun SU
Wychowawcy
Nauczyciele

Cały rok

Udział w koncertach muzycznych, seansach
kinowych, przedstawieniach teatralnych.

Wychowawcy
Nauczyciele

Wg planu

Podejmowanie różnorodnych działań w celu
rozwinięcia zainteresowań zawodowych i
postaw przedsiębiorczych u uczniów

Wychowawcy
Doradca
zawodowy
Pedagog
Nauczyciele
przedszkola
Nauczyciel religii

Wg planu

Nauczyciele w-f

Wg planu

Nauczyciele

Wg potrzeb

Korzystanie z Internetu
Wykonywanie gazetek ściennych

Nauczyciele
Uczniowie

Wg potrzeb
Cały rok

Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży
Udział w konkursach literackich na różnych
szczeblach
Organizowanie spotkań z twórcami literatury
Współpraca z Biblioteką Gminną w
Sobolewie i Gończycach

Bibliotekarz
Nauczyciele

Cały rok

Promowanie uczniów/dzieci szczególnie
uzdolnionych:
 eksponowanie na gazetce ściennej
nazwisk uczniów wyróżniających się w
nauce, osiągających wysokie wyniki w
konkursach i zawodach sportowych;
 umieszczenie materiałów
informacyjnych nastronie internetowej
szkoły,
 wystawa prac plastycznych,
fotograficznych

Organizacja zajęć dodatkowych w
przedszkolu (j. angielski, religia)

Wdrażanie
uczniów do
korzystania z
różnych źródeł
informacji
i twórczego
rozwiązywania
problemów
Edukacja
czytelnicza

Udział uczniów w konkursach i zawodach
sportowych na różnych szczeblach
Zastosowanie technologii informatycznej na
poszczególnych zajęciach

Cały rok
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III.

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA SZKOŁY

Zadania
szczegółowe
Wdrażanie
programów
z zakresu
wychowania

Podejmowanie
działań służących
adaptacji
dziecka/ucznia w
środowisku
przedszkolnym/
szkolnym

Ksiądz Kardynał
Stefan Wyszyński
Patronem naszej
Szkoły

Formy realizacji
Wdrażanie programu wychowawczoprofilaktycznego
Wdrażanie regulaminów szkolnych
Systematyczna realizacja zagadnień
programowych w procesie wychowania
(wszystkie etapy edukacyjne)
Egzekwowanie kultury zachowania w
zespole, uprzejmości w bezpośrednich
kontaktach
Zawieranie kontraktów grupowych/
klasowych i indywidualnych
Prowadzenie zajęć integrujących grupę

W ramach współpracy z rodzicami
przekazywanie informacji
ułatwiających adaptację dziecka w
przedszkolu/szkole
Wspomaganie dzieci w budowaniu
poczucia bezpieczeństwa i pozytywnego
obrazu siebie
Organizacja imprez i uroczystości
integrujących uczniów we wspólnym
działaniu: ogniska klasowe, wycieczki,
Mikołajki, Dzień Chłopaka, Dzień
Kobiet, Wigilia szkolna)
Praca wychowawcza w oparciu o naukę
Patrona szkoły podstawowej:
 Organizowanie uroczystości
szkolnych zgodnie z
wypracowanym ceremoniałem
szkolnym
 Ukazywanie sylwetki Patrona
 Konkurs wiedzy o Patronie
 Dzień Patrona Szkoły
Podejmowanie na lekcjach
wychowawczych tematyki dotyczącej

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Nauczyciele
Pedagog

Cały rok

Wychowawcy
Wychowawcy

Cały rok
Cały rok

Nauczyciele
Pracownicy
szkoły
Wychowawcy
Pedagog
Nauczyciele
oddz.
przedszkolnego
Wychowawcy
Pedagog
Nauczyciele
oddz.
przedszkolnego
Wychowawcy

Cały rok
Cały rok
Wrzesień

Wrzesień

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Wychowawcy

Zgodnie
z planami pracy
wychowawców
klasowych

Dyrektor

Wg planu

Nauczyciele

Wychowawcy

Wg planu pracy
wychowawcy
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Patrona jako wzoru do naśladowania

Wychowanie
patriotyczne,
poszanowanie
tradycji i kultury

Zwiedzanie miejsc związanych z życiem
i działalnością Patrona

Nauczyciele

Wg harmonogramu
wycieczek

Organizacja i aktywny udział w
akademiach, apelach i innych
uroczystościach o charakterze
rocznicowym i patriotycznym
Opieka
nad
miejscami
pamięci
narodowej, pamięć o poległych w czasie
II wojny światowej

Nauczyciele

Wg harmonogramu
uroczystości
szkolnych

Nauczyciele

Cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej,
regionalnej
i
funkcjonowanie w
środowisku lokalnym
Ukazywanie wielkich Polaków jako
wzorów postępowania
Udział społeczności szkolnej w Wigilii
szkolnej i wizycie duszpasterskiej

Nauczyciele

Cały rok

Nauczyciele

Cały rok

Dyrektor
Ks. Proboszcz
Nauczyciele

Grudzień/Styczeń

Nauczyciele

Grudzień

Opiekunowie
świetlicy

Kwiecień

Nauczyciele
języków obcych

Marzec

Opiekun SU
Opiekun PCK
Wychowawcy

Cały rok

Nauczyciele
Pedagog

Wg potrzeb

Organizacja pomocy PPP (opracowanie
dokumentacji)
Organizacja opieki pedagogicznej

Wychowawcy
Pedagog
Pedagog

Wg potrzeb

Ustalenie listy uczniów z rodzin
będących w trudnej sytuacji materialnej

Wychowawcy
Pedagog

Wrzesień/Grudzień

Ustalenie listy dzieci korzystających z
obiadów

Wychowawcy
Nauczyciele

Wrzesień

Wykonywanie szopki świątecznej,
stroików, ozdób choinkowych, palm
wielkanocnych i pisanek
Wzbogacanie
procesu
wychowawczego o
treści związane z
wielokulturowością
Uwrażliwienie na
potrzeby
środowiska,
osób słabszych i
niepełnosprawnych
Diagnozowanie
sytuacji rodzinnej
uczniów.
Organizowanie
pomocy
psychologicznopedagogicznej
i materialnej
rodzinom w
trudnej sytuacji

klasowego

Dzień Języków Obcych - udział uczniów
w konkursach o krajach Unii
Europejskiej oraz w konkursach
językowych
Akcja „Góra grosza”
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Kwesta PCK
Akcje charytatywne
Wywiady środowiskowe, wizyty
domowe, współpraca z GOPS,
współpraca z asystentem rodziny,
kuratorem sądowym

Wg potrzeb
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Zakwalifikowanie dzieci do bezpłatnego
dożywiania

Współpraca z
PPP i innymi
organizacjami
wspomagającymi
ZespółSzkolnoPrzedszkolny
w działaniach

Zapewnienie
bezpieczeństwa
i higieny pracy
ucznia

Konsultacje w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w sprawach
wychowawczych
Organizowanie spotkań dla rodziców z:
 psychologiem,
 pedagogiem,
 specjalistą ds. uzależnień
Współpraca z Proboszczem Parafii
Gończyce, Radą Rodziców, Gminną
Komisją do Spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, GOPS,
Policją
Planowanie pracy zgodnie z przepisami
BHP, dostosowanie wyposażenia
klas(ławek, krzeseł) do wzrostu dzieci
Organizacja zajęć sportoworekreacyjnych jako aktywnej i
bezpiecznej formy spędzania czasu
wolnego
Przygotowanie uczniów kl. IV do
zdobycia karty rowerowej i realizacja
zagadnień wychowania
komunikacyjnego w kl. I - III
Zbieranie pisemnych zgód od rodziców
na wyjazdy pozaszkolne, zajęcia
pozalekcyjne oraz imprezy odbywające
się po zajęciach szkolnych
Zebranie oświadczeń od rodziców dzieci
przedszkolnych i w oddziale
przedszkolnym dotyczących
zapewnienia im bezpiecznej drogi do i
ze szkoły
Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji
budynku w przypadku zagrożenia:
a) zapoznanie uczniów z zasadami
postępowania w warunkach zagrożenia;
b) przeprowadzenie praktycznych
ćwiczeń ewakuacji
Pogadanki na temat bezpieczeństwa
przed dłuższymi przerwami w nauce,
zapoznawanie uczniów z regulaminami
korzystania z obiektów sportowych
szkoły, regulaminami pracowni
przedmiotowych itp.

świetlicy
GOPS
Pedagog
Opiekun
świetlicy
Wychowawcy

Wrzesień

Nauczyciele

Wg potrzeb

Dyrektor
Pedagog

Wg potrzeb

Dyrektor

Wg potrzeb

Ks. Proboszcz
Rada
Pedagogiczna
Dyrektor
Wychowawcy

Wrzesień

Nauczyciele w-f
Opiekun
świetlicy

Cały rok

Nauczyciel
techniki
Nauczyciele I III
Wychowawcy

Wg planu

Nauczyciele
oddz.
przedszkolnego i
przedszkola

Wrzesień

Dyrektor

Wrzesień/Październik

Cały rok

Nauczyciele

Nauczyciele

Wrzesień

Wychowawcy

Styczeń
Czerwiec
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Zapewnienie
uczniom
pierwszej pomocy
przedmedycznej
w nagłych
wypadkach

Wdrażanie
programów
i projektów z
zakresu
profilaktyki
zdrowotnej i
bezpieczeństwa
Organizacja
świetlicy szkolnej

Efektywne pełnienie dyżurów
nauczycielskich
Współpraca z pielęgniarką szkolną

Dyrektor

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Zajęcia dla uczniów w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej
Przygotowanie do Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Pielęgniarka
szkolna

Wg planu

Nauczyciel
techniki

Marzec

Realizacja treści programowych zajęć
„Edukacja dla bezpieczeństwa”
Realizacja programu wychowawczoprofilaktycznego
Udział dzieci i uczniów w realizacji
programów o tematyce prozdrowotnej:
„Radosny uśmiech:
„Szklanka mleka”
„Warzywa i owoce w naszej szkole”

Bożena Jurczak

Wg planu

Pedagog

Cały rok

Małgorzata
Owczarczyk
Opiekun
świetlicy
Pielęgniarka
szkolna
Dyrektor

Wg planu

Zorganizowanie pobytu uczniów w
świetlicy szkolnej oraz prawidłowego
dowozu w roku szkolnym 2019/2020
Udział uczniów w zajęciach
świetlicowych

Wrzesień

Opiekun
świetlicy
Opiekun
świetlicy

Cały rok

IV. ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Zadania
szczegółowe
Opracowanie i
wdrożenie planu
WDNoraz
zewnętrznych
kursów
doskonalenia
Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych
nauczycieli
oraz dzielenie się
własnymi
doświadczeniami

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Dyrektor
Liderzy zespołów
przedmiotowych

Wrzesień

Uczestnictwo w różnych zewnętrznych
formach doskonalenia zawodowego
Planowanie osiągnięcia kolejnych stopni
awansu zawodowego

Nauczyciele

Wg
harmonogramu
Wrzesień

Gromadzenie w pokoju nauczycielskim
informacji o formach doskonalenia
zawodowego

Dyrektor

Organizacja spotkań szkoleniowych Rady
Pedagogicznej i poszczególnych zespołów
przedmiotowych

Dyrektor
Nauczyciele

Cały rok
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V.

BUDOWANIE DOBREGO KLIMATU SZKOŁY

Zadania
szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Podejmowanie
działań służących
integracji grona
pedagogicznego,
uczniów,
rodziców,
pracowników
szkoły

Organizacja i udział w imprezach o
charakterze towarzyskim (tradycje świąteczne,
wspólne wycieczki itp.)

Dyrektor

Wg potrzeb

Podejmowanie
tematyki praw
człowieka w
procesie
kształcenia

Demokratyczny wybór samorządów
klasowych i samorządu szkolnego

VI.

Organizacja i udział w uroczystościach
środowiskowych (Bal karnawałowy, Dzień
Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka,
Dzień Sportu, Festyn Rodzinny)

Nauczyciele
Dyrektor
Nauczyciele

Zgodnie z
harmonogramem

Rada Rodziców
Wychowawcy

Wrzesień

Opiekun SU
Zapoznanie uczniów z Prawami i
Obowiązkami Ucznia i Dziecka

Wrzesień

Wychowawcy

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI ORAZ ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Zadania
szczegółowe
Stworzenie
dobrego systemu
przepływu
informacji

Formy realizacji

Eksponowanie w widocznym miejscu na
terenie szkoły, przedszkola informacji dla
rodziców
Promowanie w środowisku lokalnym
szkolnej strony WWW
Organizacja spotkań z rodzicami

Wzmacnianie roli
rodziców w
planowaniu i
realizacji zadań
statutowych
szkoły

Współpraca z rodzicami podczas planowania
procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz
w pracach na rzecz przedszkola i szkoły
(zakup nagród, pomocy dydaktycznych itp.)
Zapoznanie rodziców z głównymi
założeniami dydaktyczno-wychowawczymi
szkoły i przedszkola, programem
wychowawczo-profilaktycznym oraz WSO

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Dyrektor

Na bieżąco

Nauczyciele
Dyrektor

Cały rok

Dyrektor
Wychowawcy
Dyrektor

Wg planu

Wszyscy
nauczyciele
Dyrektor
Nauczyciele

Cały rok

Wrzesień
i w miarę
potrzeb

10

Włączanie rodziców do prac na rzecz szkoły,
przedszkola, klasy oraz środowiska
lokalnego
Zapraszanie rodziców do udziału w
uroczystościach szkolnych i przedszkolnych
Wspieranie dziecka w rozwijaniu
umiejętności nabywanych w szkole –
warsztaty dla rodziców, lekcje otwarte
VII.

Dyrektor

Wg potrzeb

Nauczyciele
Dyrektor
Nauczyciele

Wg potrzeb

Nauczyciele

Wg
harmonogramu

POPRAWA BAZY MATERIALNEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Zadania
szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Rozwój bazy
materialnej
Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego

Poszukiwanie pozabudżetowych sposobów
finansowania wydatków, np. podejmowanie
działań o charakterze dochodowym
(sponsorzy, festyny), pozyskiwanie środków
unijnych

Dyrektor
Rada Rodziców

Cały rok

Dyrektor

Cały rok

Dyrektor
Pracownicy
niepedagogiczni
szkoły
Nauczyciele
Dyrektor

Cały rok

Ścisła współpraca z władzami
samorządowymi
Troska o stan budynków, sal lekcyjnych oraz
sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych

Dbałość o stan placu zabaw i boisk przy
szkole
Systematyczne doposażenie pracowni
lekcyjnych w pomoce dydaktyczne
Uzupełnienie zbioru bibliotecznego

Cały rok

Pracownicy
niepedagogiczni
Dyrektor

Cały rok

Bibliotekarz

Cały rok

Dyrektor

