ROCZNY PLAN REALIZACJI KONCEPCJI I FUNKCJONOWANIA
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach
rok szkolny 2018/2019
Plan opracowany został w oparciu o:

1. Założenia wynikające z koncepcji pracy szkoły.
2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019;
- 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;
- kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów;
- rozwój doradztwa zawodowego;
- rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
- bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
3. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019.
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2017/2018.

I.
Lp
1.

2.
3.

KSZTAŁCENIE
ZADANIA

Zapoznanie uczniów i rodziców z:
a) Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania
b) Przedmiotowymi Zasadami Oceniania
c) wymaganiami edukacyjnymi i programami pracy wychowawczej
i profilaktycznej szkoły oraz planami pracy wychowawcy klasy.
d) zmianami w systemie oświaty związanymi z reformą edukacji.
Dokonanie aktualizacji wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów (na poszczególne stopnie i
okresy klasyfikacyjne)
i umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.
Dostosowanie wymagań nauczania do możliwości intelektualnych dziecka oraz praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych:
- rewalidacja, rehabilitacja i zajęcia integracji sensorycznej (zgodnie
z orzeczeniami PPP)
- zajęcia logopedyczne kl. 0 – VII,
- opracowanie indywidualnych programów (IPET) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
uczniów niepełnosprawnych
i przewlekle chorych.

TERMINY
wrzesieńpaździernik

do 27 września

cały rok

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Stworzenie uczniom możliwości poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz wspomagania ich w
indywidualnym rozwoju poprzez:
a) udział w konkursach:
a) czytelniczych, językowych, sportowych, z zakresu bezpieczeństwa, zdrowotnych i ekologicznych na
szczeblu szkolnym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim;
b) organizacja i udział w konkursach gminnych
- Matematyka w biznesie dla kl. IV-VII
- Mat- Myszka dla kl. III
c) udział w ogólnopolskiej olimpiadzie naukowej
d) uczestnictwo w uroczystościach, apelach szkolnych
i pozaszkolnych (wg harmonogramu)
e) opracowanie planów pracy kół zainteresowań
f) zajęcia indywidualne dla ucznia zdolnego z matematyki.
Doskonalenie u uczniów umiejętności językowych:
- korespondencja z obcokrajowcami
- szkolenie Rady Pedagogicznej i realizacja projektu edukacyjnego w ramach programu eTwenning
- zajęcia j. niemieckiego jako dodatkowego w klasach IV, V i VI
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez organizację:
- zajęć dydaktyczno –wyrównawczych,
- korekcyjno-kompensacyjnych,
- reedukacyjnych,
-praca z uczniem mającym trudności w nauce podczas lekcji.
Zwrócenie większej uwagi na indywidualną sytuację dzieci nie będących obywatelami polskimi, która często
zmienia się w czasie roku szkolnego:
- nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami ucznia,
- przydzielenie dodatkowych zajęć ogólnorozwojowych,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły,
- indywidualizacja pracy na lekcji.
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych w klasach I-VII:
- diagnozy przedmiotowe,
-diagnoza zewnętrzna po klasie III i VI.
Współpraca z PPP, konsultacje ze specjalistami PPP:
a) kierowanie uczniów na badania;
b) wykorzystanie opinii i orzeczeń w pracy z uczniami.
Dostosowanie oferty edukacyjnej zarówno dla uczniów zdolnych jak
i mających trudności w nauce:
- organizacja zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań w ramach dodatkowych godzin przydzielonych
nauczycielom.

cały rok

cały rok

cały rok

Cały rok

maj
wg potrzeb
wrzesień
cały rok

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

Udzielanie pomocy uczniom podczas konsultacji:
- ustalenie harmonogramu konsultacji dla uczniów,
- omówienie zasad korzystania z konsultacji.
Udzielanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych z udziałem specjalistów tj. logopedy,
pedagoga, psychologa i oligofrenopedagoga.
Unowocześnianie i wzbogacanie oferty dydaktycznej:
- wykorzystanie komputera i programów multimedialnych na różnych przedmiotach,
- wykorzystanie Zielonej klasy na zajęciach edukacyjnych, (m. in. lekcje otwarte, zapraszanie specjalistów na
lekcje przyrody)
- korzystanie z pracowni językowej na lekcjach j. angielskiego w kl. IV - VII
- korzystanie z platformy edukacyjnej FRONTER
- realizacja innowacji pedagogicznych
 „Świat według Biomów”,
 „Cztery żywioły”
- zakładanie Klubów Ortografitti na zajęciach wyrównawczych
- udział w projekcie KINO SZKOŁA
Analiza wyników i efektów nauczania w poszczególnych klasach oraz ewaluacja pracy zespołów
wyrównawczych i kół zainteresowań
Monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz nieobecności uczniów.
Wykorzystanie w pracy na lekcji elementów oceniania kształtującego:
 lekcje koleżeńskie
 zajęcia otwarte
Rozbudzanie u uczniów zainteresowań czytelniczych:
- opracowanie programu pracy edukacji czytelniczej
- „Tysiąc powodów by czytać” – udział w akcji czytelniczej Empiku
- 100 książek na 100 – lecie odzyskania Niepodległości
- Szkolne przygody Gangu Słodziaków (akcja Biedronki)
- udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”
- współpraca z biblioteką publiczną w Marcinkowicach oraz biblioteką miejską w Oławie
Realizacja programu pracy z uczniem zdolnym
Realizacja działań proekologicznych:
- sprzątanie świata 2018 r. pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”
- segregacja śmieci
-mini projekt edukacyjno-wychowawczy z okazji Święta Ziemi
- otwarte lekcje w Zielonej klasie

wrzesień
cały rok
cały rok

cały rok

wg harmonogramu
na bieżąco
styczeń
czerwiec
cały rok

cały rok

cały rok
wrzesień
cały rok
kwiecień

20.

21.

- prowadzenie działań ekologicznych we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz
Nadleśnictwem w Bystrzycy
- warsztaty edukacyjne nt. recyklingu i gospodarowania odpadami w klasach I-VII (realizowane przez edukatora
ekologicznego)
- wycieczki do Zakładu Gospodarki Odpadami Gać – kl. IV i V
Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz kształcenie rozwijające
samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów poprzez:
a) realizację projektów edukacyjno – wychowawczych:
 Rok Niepodległej:
- organizacja dnia 11 listopada, m.in. Bieg Niepodległości
- konkurs na najciekawszy strój patriotyczny
- wydanie specjalne szkolnej gazetki
- życzenia dla Polski – kronika na 100 – lecie odzyskania Niepodległości
- patriotyczne dekoracje klas
- konkurs fotograficzny „Wszystko to Polska”
- Tydzień Niepodległej: dyskoteka biało –czerwona, wieczór poezji i pieśni patriotycznej,
- żywa lekcja: „Nasza historia”
- okolicznościowe lekcje historii, muzyki, plastyki, informatyki, techniki i języka polskiego
- ocalić od zapomnienia – wystawa pamiątek po dziadkach i pradziadkach
- wycieczki do miejsc związanych z historią Polski
 Święto szkoły na sportowo połączone z obchodami Dnia Olimpijczyka (m. in. mecz „Polska – reszta
świata”)
 Kreatywny program edukacyjny “Destination Imagination”
 Gminny Piknik Kreatywnosci
 Obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem "Promieniowanie ojcostwa"
Stworzenie możliwości odnoszenia sukcesów i zadowolenia z siebie w różnych sferach działalności uczniów:
- kontynuacja prowadzenia klasowych drzewek sukcesów
- 100 sukcesów na 100 – lecie odzyskania Niepodległości – ogólnoszkolne drzewo sukcesów.

23 i 24 październik
5 listopad

XI
cały rok

6 lub 21 marzec
zgodnie z
harmonogramem
październik

cały rok

II. WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA
Lp
1.

2.

3.
4.

ZADANIA
Opracowanie planu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019.
Realizacja działań określonych w programach pracy wychowawczej
i profilaktycznej.
Zorganizowanie warsztatów i pogadanek z udziałem specjalistów
o charakterze psychologiczno - pedagogicznym i zdrowotnym (współpraca z rodzicami uczniów – lekarzem,
dietetykiem, pielęgniarką, kuratorem sądowym, terapeutą uzależnień, rehabilitantem, psychiatrą, policjantem,
itp.).
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Oławie
Promowanie zdrowego stylu życia:
- udział w Turnieju Aktywne Szkoły MultiSport
- udział w programie Sprawny zDolny Ślązaczek
- Trzymaj się prosto – program w kl. I-III
- Realizacja Programu „Owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne”
- Szkoła z witaminą
- Grupowe zajęcia nauki pływania – Termy Jakuba
- zajęcia SKS na hali sportowej
-udział w programie „Między nami kobietkami” – spotkania
z pielęgniarką Małgorzatą Młynarczyk

TERMINY
wrzesień
cały rok
wg harmonogramu
cały rok
cały rok
wg harmonogramu

wrzesień

5.
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w szkole:
a) zapewnienie wszystkim pracownikom i uczniom bezpiecznych warunków pracy i nauki w szkole
b) przeprowadzenie szkoleń w zakresie BHP
c) przeprowadzenie szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu
z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej
d) współpraca z ratownikami medycznymi
e) udział w XV edycji konkursu „Szkoły dbającej o bezpieczeństwo”
f) realizacja programu w kl. I-III Akademia Bezpiecznego Puchatka
g) działania związane z zapobieganiem agresji
h) uświadamianie dzieciom problemu cyberprzemocy
i) realizacja programu Cybernauci
j) realizacja programu „Technologie z klasą” w kl. I-III
k) prelekcje i spotkania dotyczące bezpieczeństwa- współpraca z Komendą Policji w Oławie
l) realizacja programu Bezpieczna i przyjazna szkoła

cały rok

zgodnie z
harmonogramem

6.

7.

8.
9.

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego:
a) typowanie uczniów do SU,
b) przeprowadzenie wyborów,
c) opracowanie planu pracy SU,
d) wybór uczniów do Pocztu sztandarowego,
e) organizowanie imprez szkolnych i klasowych
f) rozwijanie samorządności uczniowskiej i promowanie ich inicjatyw – m.in. „bank pomysłów” – kl. IV-VI;
- „marzycielska poczta” – kl. I-III
Promowanie wśród uczniów, nauczycieli, rodziców idei
Wolontariatu:
- organizowanie pomocy dla dzieci z rodzin potrzebujących
- prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz dzieci chorych i
potrzebujących pomocy
- działalność na rzecz schroniska dla zwierząt
- coroczny koncert charytatywny
Realizacja projektu związanego z kulturą na co dzień
Kształtowanie postaw prospołecznych w szczególności wobec osób niepełnosprawnych:
- warsztaty dla uczniów „Medyczny dla dzieci”
- Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
- Happening pod hasłem „Niepełnosprawni? Bardziej sprawni!”

wrzesień
zgodnie z
harmonogramem

cały rok

grudzień
cały rok
październik
grudzień
maj

III. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Lp
1.

ZADANIA
Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnych programów i planów:
-ustalenie form współpracy
- udział rodziców w imprezach klasowych i szkolnych - spotkania rodziców z zespołami klasowymi nauczycieli
-obieg informacji (konsultacje, dziennik elektroniczny, szkolna strona WWW)
-opinia rodziców na temat pracy szkoły (ankieta)

TERMINY
cały rok

2.

Prowadzenie działalności prewencyjnej z KPP w Oławie
Prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej z udziałem PKSP w Oławie
Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej we
współpracy z pielęgniarką szkolną i pracownikami SANEPID w Oławie
Prowadzenie działań związanych z bezpieczeństwem we współpracy ze Strażą Gminną

wg harmonogramu

3.
4.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Uśmiech za Uśmiech

cały rok

Udział w uroczystościach prowadzonych przez organ prowadzący Urząd Gminy w Oławie

wg harmonogramu

Organizowanie pomocy materialnej, wyprawek szkolnych, obiadów – we współpracy z GOPS w Oławie
Współpraca z parafią w Marcinkowicach

wg potrzeb

5.
6.
7.
11.
12.
13;
14.

Dbanie o rozwój sprawności fizycznej przy współpracy LKS Sokół Marcinkowice
Współpraca z Caritas w Oławie
Współpraca z klubem seniora „Magnolia”
Współpraca z sołectwem wsi Marcinkowice
Poszukiwanie nowych kontaktów w środowisku lokalnym do współpracy przy realizacji zadań i projektów
szkolnych (m. in. pozyskiwanie sponsorów wśród lokalnych przedsiębiorców)

cały rok
cały rok
wg potrzeb
cały rok
cały rok
cały rok

IV. PROMOCJA SZKOŁY

L.p.

1.
2.
3.

ZADANIA
Prezentowanie dokumentacji szkoły, materiałów z pracy i oferty
edukacyjnej szkoły:
a) aktualizacja strony internetowej szkoły
b) informacyjne gazetki na szkolnych korytarzach
Wydawanie gazetki szkolnej ,,Szkoła dookoła” w formie papierowej i
elektronicznej.
Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych z udziałem władz i
społeczności lokalnej, konkursów i akcji.

TERMIN
cały rok
cały rok
cały rok

4.
5.
6.
7.
8.

Zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej i na internetowej stronie
szkolnej, gminy i Marcinkowic
Prezentacja prac uczniów na korytarzach szkolnych i w klasach.
Eksponowanie sukcesów uczniów przy okazji zebrań z rodzicami, na
stronie internetowej szkoły, szkolnych gazetkach ściennych i w lokalnej prasie.
Prowadzenie Kroniki Szkolnej.
Udział uczniów w konkursach gminnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

cały rok
cały rok
cały rok
cały rok

V. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
L.p.

ZADANIA
Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z
1. 1.
obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja.
Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa
oświatowego
- udostępnienie dokumentacji prawnej w pokoju nauczycielskim,
2.
- udostępnienie dokumentów prawa szkolnego na stronie internetowej
szkoły.
Przydział obowiązków służbowych.
3.
Opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktyczno –wychowawczych.
4.
Przygotowanie planu dyżurów nauczycieli.
5.
Opracowanie Rocznego planu realizacji koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019
Zatwierdzenie programu nauczania i szkolnego zestawu podręczników
6.
na rok szkolny 2018/2019
Modyfikowanie wymagań edukacyjnych i planów pracy z
poszczególnych przedmiotów z uczniami mającymi trudności, uczniami
7.
zdolnymi w oparciu o podstawę programową i opinie poradni.
Opracowanie planów:
- planu wychowawczo-profilaktycznego
- planu pracy wychowawcy klasy
8.
- planu pracy pedagoga
- planu pracy psychologa
- planu pracy świetlicy
- planu pracy logopedy

TERMIN
cały rok

wrzesień
wrzesień

wrzesień
sierpień
wrzesień
cały rok

wrzesień

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

- planu pracy biblioteki szkolnej
- opracowanie planów pracy w ramach zajęć dodatkowych
Organizacja pracy zespołów nauczycieli, opracowanie planów pracy.
Opracowanie sprawozdań z realizacji zadań zawartych w planach pracy
zespołów nauczycieli uczących w klasach oraz zadaniowych.
Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli po
uprzedniej analizie potrzeb pracowników i możliwości szkoły oraz po
zapoznaniu się z ofertą zewnętrzną.
Organizacja i wyposażenie gabinetów przedmiotowych w związku z reformą edukacji
Racjonalne wykorzystywanie środków finansowych przyznanych w
planach finansowych na dany rok poprzez systematyczne analizowanie
wydatków i szukanie ekonomicznych rozwiązań.
Pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł:
- organizowanie – wspólnie z Radą Rodziców – imprez
środowiskowych (np. Bal Charytatywny, Festyn Rodzinny, itp.)
- udział w projektach edukacyjnych
- udział w projektach finansowanych lub współfinansowanych ze
środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w celu
wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły –współpraca ze Stowarzyszeniem ”Uśmiech za Uśmiech”
- poszukiwanie sponsorów
- pozyskiwanie od osób fizycznych środków pochodzących z odpisu
1% podatku należnego na rzecz naszej szkoły.
Poprawa bazy szkoły:
- diagnozowanie i określanie przez zespoły przedmiotowe listy potrzeb
dotyczących polepszania warunków lokalowych oraz wzbogacania
bazy dydaktycznej pracowni szkolnych.
- sukcesywne, w miarę pozyskanych środków wzbogacanie szkoły
w pomoce dydaktyczne;
- wzbogacanie zbiorów biblioteki szkolnej o lektury oraz nowe
pozycje, atrakcyjne dla uczniów .
- wyposażenie sal lekcyjnych w nowe stoliki i krzesła w miarę
możliwości i posiadanych środków.
- udział w akcji „Wzorowa łazienka”
- utrzymanie budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym;
- dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia;
- zakup sprzętu sportowego na bieżąco;
- poprawa bezpieczeństwa w szkole

wrzesień
styczeń
sierpień
wrzesień
wrzesień -październik
cały rok

cały rok

cały rok

16.

Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli:
-motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu
wymagań na określony stopień awansu zawodowego
- doskonalenie współpracy stażysta-opiekun
- podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie
z potrzebami szkoły
- analiza i monitoring szkolnego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli
- stworzenie regulaminu ocena pracy nauczycieli zgodnie z nowym rozporządzenie
- zapoznawanie nauczycieli ze zmianami w prawie oświatowym

cały rok

wrzesień
na bieżąco

Opracowała: Jadwiga Falkowska
Elżbieta Haczkowski

