PLAN PRACY
SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWALIBOGOWIE

na rok szkolny 2016/2017
„ Szkoła nie jest przystankiem.
Jest drogą, która otwiera się
Na coraz to nowe horyzonty”
( Celestyn Freinet )

SZKOŁA DROGĄ DO PRAWDY, DOBRA I PIĘKNA.
MISJA SZKOŁY
Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka w sferze intelektualnej, psychicznej, społecznej,
zdrowotnej, estetycznej, moralnej i duchowej na miarę jego indywidualnych możliwości.
Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego
i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie. Wychowywać w myśl obranych wartości: PRAWDA – DOBRO – PIĘKNO.
PRAWDA
Szkoła zapewnia uczniom zdobycie rzetelnej wiedzy ułatwiającej zaistnienie we współczesnym świecie. Promuje wszechstronny rozwój dziecka.
Prowadzi szeroką działalność pozalekcyjną, dzięki której nasi wychowankowie pogłębiają wiedzę i umiejętności zgodne z ich
zainteresowaniami. Praca pedagogów nastawiona jest na rozwijanie umiejętności, zainteresowań i talentów dzieci tak, aby w sposób twórczy
rozwiązywały różnorodne problemy, wierzyły we własne siły i możliwości. Uczniowie naszej szkoły czują się spadkobiercami historii, tradycji,
kultury wielkiej i małej ojczyzny oraz współtwórcami otaczającej ich rzeczywistości. Nasza szkoła to społeczność, którą tworzą nauczyciele,
pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice.
DOBRO
Szkoła zapewnia bezpieczeństwo i zaspokaja potrzebę kontaktów międzyludzkich. Uwrażliwia dzieci na ogólnoludzkie wartości. Propaguje
partnerstwo między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną a placówką oświatową.

Wychowuje w duchu poszanowania tradycji narodowych i lokalnych. Uczniowie naszej szkoły traktowani są podmiotowo, mogą oczekiwać
pomocy oraz akceptacji ze strony nauczycieli i rówieśników.
PIĘKNO
Szkoła dba o estetykę pomieszczeń i otoczenia, w którym dzieci spędzają czas. Promuje higieniczny i zdrowy styl życia. Uczy
odpowiedzialności za siebie i środowisko naturalne. Dążymy do tego, aby absolwenci naszej szkoły czuli się obywatelami Polski i Europy,
wyrastającymi z tradycji i kultury regionalnej.
Przygotowujemy uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników nauczania. Pragniemy wyzwolić w uczniach potrzebę zdobywania wiedzy i nowych
umiejętności, nauczyć korzystania z różnych źródeł informacji, w tym multimedialnej.

Zmierzamy do wyzwolenia w wychowankach postaw twórczych, do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie
z zagrożeniami współczesnej cywilizacji.
Zakładamy, że absolwenta będzie cechowała odpowiedzialność, umiejętność określania celów oraz realizowania ich w miarę swoich możliwości.
WIZJA SZKOŁY
Nasza Szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma szanse stać się wartościowym człowiekiem otwartym na dobro i piękno, wprowadzającym w
życie wartości humanistyczne i chrześcijańskie. Dołożymy wszelkich starań, aby nasz wychowanek:
czuł się dumny z tego że jest Polakiem, kochał swoją Ojczyznę i szanował jej tradycje;
umiał odnaleźć własne miejsce w rodzinie i społeczeństwie;
szanował życie i zdrowie;
był tolerancyjny , wrażliwy na potrzeby innych,
z szacunkiem traktował siebie i drugiego człowieka;
ponosił odpowiedzialność za swoje postępowanie;
w szkole czuł się bezpiecznie;

umiał żyć „tu i teraz„.
Zapewniamy rzetelną, nowoczesną edukację umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka, pozwalającą twórczo
i samodzielnie odkrywać i rozwijać drzemiące w nim możliwości.
W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów, społeczności lokalnej i instytucji państwowych.
Nasz absolwent jest:
dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa
innych;
człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, mającym różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości;
człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;
człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;
człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego.

ZADANIA
1. Doskonalenie procesu
nauczania poprzez
planowanie
i dokumentowanie.

SPOSOBY REALIZACJI
1. Dokonanie zmian w dokumentacji szkolnej zgodnie z
obowiązującym prawem oświatowym.
2. Planowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej.
3. Opracowanie kalendarza imprez szkolnych.
4. Opracowanie planów wynikowych z uwzględnieniem podstawy
programowej i standardów wymagań edukacyjnych, planów pracy
wychowawczej, ewaluacji przedmiotowych systemów oceniania z
uwzględnieniem zadań szkolnego programu wychowawczego i
szkolnego programu profilaktyki, statutu i innych zadań
normalizujących pracę szkoły.
5. Opracowanie planu wycieczek szkolnych na rok szkolny
2016/2017.
6. Sporządzenie planów organizacji i kół szkolnych.

ODPOWIEDZIALNI
dyrektor szkoły, zespoły
nauczycieli

TERMIN
REALIZACJI
VIII/IX 2016
VIII/IX 2016

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

VIII/IX 2016

IX /2016

nauczyciele, wychowawcy

IX /2016

opiekunowie kół i organizacji

VIII/IX /2016

7.
8.
9.
10.
2. Doskonalenie metod
nauczania.

1.
2.
3.
4.

5.

3. Stwarzanie warunków do
wszechstronnego rozwoju
uczniów zgodnie z ich
indywidualnymi potrzebami.

Zaplanowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Opracowanie projektów edukacyjnych i wychowawczych.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Dokumentowanie prac zespołów oddziałowych,
miedzyoddziałowych i zadaniowych.
Udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących metod uczenia .
Stosowanie różnych form i metod aktywizujących uczniów w
procesie dydaktycznym, motywująca funkcja oceny szkolnej
Rozpoznanie preferencji uczenia się uczniów i dostosowywanie
form i metod pracy do tych potrzeb
Praca nauczycieli w zespołach uczących w tej samej klasie:
doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się
wiedzą i doświadczeniem.
Systematyczna prezentacja Radzie Pedagogicznej wyników
kształcenia uczniów.

dyr. szkoły, nauczyciele
nauczyciele
wszyscy nauczyciele
przewodniczący zespołów

IX/X 2016
IX 2016
na bieżąco
na bieżąco

wszyscy nauczyciele
wszyscy nauczyciele

cały rok
szkolny

wszyscy nauczyciele

cały rok
szkolny
na bieżąco

wszyscy nauczyciele
uczący w danej klasie
zespół ds. ewaluacji
wewnętrznej

cały rok
szkolny

1. Szkoła wspiera uczniów w przezwyciężaniu trudności szkolnych
dyrektor szkoły,
poprzez:
nauczyciele, pedagog,
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjnych,
psycholog
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych,
• zajęcia logopedycznych,
• zajęcia rewalidacyjnych,
• zajęć z psychologiem,
• zajęć z pedagogiem,
• zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
2. Szkoła organizuje zajęcia wg zaleceń Poradni Psychologiczno –
dyrektor szkoły, poszczególni
pedagogicznej
nauczyciele prowadzący zajęcia
• nauczyciele realizują Indywidualne Programy Edukacyjno
nauczyciele oddziału
Terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach
specjalnego, psycholog,
edukacyjnych,
pedagog
• indywidualizacja pracy z uczniem
• przeprowadzane są spotkania zespołów do spraw pomocy
psychologiczno – pedagogicznych
• zespół nauczycieli dokonuje oceny efektywności z wnioskami

cały rok
szkolny

cały rok
szkolny

do dalszej pracy
3. Szkoła stwarza możliwości rozwoju zainteresowań i uzdolnień
poprzez organizację
• kół zainteresowań: historycznego, artystycznego, artystyczna
przygoda,
przyrodniczego,
czytelniczego,
dziennikarskiego, strzeleckiego, tańca, rytmiki, podczas
zajęć SKS,
• korzystając z zasobów sieci Internet poprzez Szkolne Centrum
Informacji Multimedialnej.
4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez:
• Czytanie młodszym dzieciom
• Konkurs recytatorski
• Rodzice czytają dzieciom
• Wieczór z Tuwimem
5. Szkoła stwarza uczniom możliwości
prezentacji własnych
osiągnięć poprzez udział w:
•konkursach,
•zawodach sportowych,
•projektach edukacyjnych.
6. Proces nauczania i wychowania wspomaga dojrzałość postaw
obywatelskich i uwrażliwia dzieci na ogólnoludzkie wartości,
w szczególności poprzez:
•akcje charytatywne PCK,
•akcję „Góra Grosza”,
•udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
•akcje „Sprzątanie Świata” , Dzień Ziemi, Kolędnicy Misyjni
•Akcja „Paczuszka dla maluszka”
•Zbiórka suchej karmy do schroniska zwierząt we Wrześni
7. Nauczyciele organizują imprezy kulturalne na terenie szkoły
promując lokalną kulturę oraz akcji promujących rodzinne
spędzanie wolnego czasu:
•warsztaty malarskie i rzeźbiarskie,
•akademie i uroczystości szkolne,
•warsztaty kulinarne – świąteczne pieczenie, pierników dzieci

wszyscy nauczyciele

cały rok
szkolny

wszyscy nauczyciele

cały rok
szkolny

wszyscy nauczyciele

cały rok
szkolny

wszyscy nauczyciele

cały rok
szkolny

wszyscy nauczyciele

cały rok
szkolny

4. Badanie efektów
podejmowanych działań.

5. Podejmowanie działań
wychowawczych
i profilaktycznych na rzecz
bezpieczeństwa i tworzenia
przyjaznego
środowiska
szkolnego.

i rodziców,
•wyjazdy do kin, teatrów,
•organizacja rajdów rowerowych dla dzieci i ich rodziców,
•spotkania z ciekawymi ludźmi.
1. Badanie wyników nauczania:
dyrektor szkoły, nauczyciele
• diagnoza wstępna
• diagnoza gotowości szkolnej
• badanie wyników nauczania po I etapie edukacyjny
• badanie wyników z poszczególnych przedmiotów w kl.IV - VI
2. Ewaluacja wyników konkursów przedmiotowych oraz
integrujących wiedzę uczniów.
3. Prezentacja osiągnięć uczniów:
•gablota szkolna,
•szkolna strona WWW,
•podczas imprez środowiskowych,
•w lokalnej prasie.
1. Wychowawcy opracowują plany pracy wychowawczej klasy na
Wychowawcy klas
podstawie programu wychowawczego szkoły i szkolnego
programu profilaktyki oraz zapoznają z nimi uczniów , a także
wszyscy nauczyciele
rodziców na spotkaniach klasowych.
2. Program wychowawczy jest akceptowany i wdrażany w życie
i pracownicy szkoły
wychowawcy klas
przez wszystkich pracowników szkoły.
ds. profilaktyki,
3. W szkole jest realizowany program profilaktyki spójny z zespół
wychowawcy klas
programem wychowawczym.
4. Szkoła propaguje zdrowy styl życia poprzez:
higienistka szkolna,
•systematyczną fluoryzację,
wychowawcy klas, pedagog
•realizację programów: „Moje dziecko idzie do szkoły”,
szkolny, Sanepid, higienistka
•„ Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal
szkolna
przy mnie proszę”, „ Znajdź właściwe rozwiązanie”,
„Organizacja Dnia Zdrowia”
• udział w obchodach „ Światowego Dnia Ziemi”,
wychowawcy klas
•przeglądy stomatologiczne dla uczniów klas I-III,
higienistka szkolna
• pogadanki organizowane prze higienistkę szkolną,
higienistka szkolna
•rajdy piesze i rowerowe.
opiekunowie SKKT

IX/ 2016
V/ 2017
VI/2017
VI/2017
cały rok
szkolny

IX/ 2016

cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
cały rok
szkolny

5. W szkole podejmowane są działania zapobiegające występowaniu
wśród uczniów zachowań ryzykownych:
- realizacja programów profilaktycznych,
-udział w kampaniach społecznych,
- organizacja szkolnych konkursów,
-diagnozowanie środowiska uczniowskiego pod kątem
reprezentowanych postaw,
-przeprowadzenie spotkań z rodzicami,
- szkolenia dla nauczycieli na temat sposobów
przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.
6. Nauczyciele prowadzą systematyczną ocenę efektów pracy
wychowawczej, na podstawie obserwacji zachowań uczniów,
analizy wpisów do zeszytów uwag, wywiadów lub ankiet dla
nauczycieli i rodziców.
6. Podniesienie poziomu
bezpieczeństwa uczniów.

7. Doskonalenie zawodowe
nauczycieli.

8. Przygotowanie uczniów do
uczestnictwa w życiu
publicznym, kultywowanie
tradycji patriotycznych

1. Szkoła zapewnia bezpieczne i estetyczne warunki nauki poprzez:
•codzienną dbałość o czystość i ład,
•zagospodarowanie gazetek szkolnych,
•zajęcia w świetlicy szkolnej,
•upowszechnianie wiedzy z zakresu bhp i ppoż. (regulaminy),
•próbny alarm przeciwpożarowy,
• stałą opiekę nauczycielską nad uczniami (lekcje, dyżury),
•bieżącą kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny placówki.
1. Organizacja pracy rady pedagogicznej umożliwia realizację
zespołowych form doskonalenia:
- szkolenie dla Rady Pedagogicznej.
2. Nauczyciele indywidualnie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności
na szkoleniach, kursach, konferencjach – zgodnie z planem
doskonalenia zawodowego.
1. Dzieci uczestniczą w Samorządach Klasowych i biorą udział w
audycjach Radiowęzła.
2. Wybrani uczniowie pracują w Samorządzie Uczniowskim.
3. Organizowanie i udział uczniów w akademiach i imprezach

nauczyciele

cały rok
szkolny

nauczyciele

cały rok
szkolny

pracownicy obsługi,
nauczyciele,
wychowawca świetlicy
inspektor bhp
inspektor bhp, dyrektor szkoły
wszyscy nauczyciele wg planu
lekcji i dyżurów
wszyscy nauczyciele

cały rok
szkolny

dyrektor szkoły

w ciągu roku
szkolnego

nauczyciele

nauczyciele, wychowawcy klas,
opiekun Samorządu

w ciągu roku
szkolnego
cały rok
szkolny

i lokalnych.

9. Podnoszenie kompetencji
uczniów w zakresie edukacji
przyrodniczej i ekologicznej.
10. Systematyczna współpraca
szkoły z rodzicami.

szkolnych:
•Rozpoczęcie Roku Szkolnego,
• apel z okazji napaści ZSRR na Polskę,
•„Sprzątanie Świata”,
•Dzień Chłopca,
•Dzień Edukacji Narodowej,
•Dzień Papieski,
•11 listopada- Święto Niepodległości,
•Andrzejki i Mikołajki,
•Jasełka,
•Wigilia klasowa,
•WOŚP,
•Dzień Babci i Dziadka,
•balik karnawałowy,
•Walentynki,
•tradycje wielkanocne,
•Konkurs taneczny
•Dzień Tolerancji
•Dzień Ziemi,
•Święto Flagi Państwowej,
•rocznica uchwalenia Konstytucji 3Maja,
•Dzień Matki, Dzień Ojca,
•Dzień Dziecka i Dzień Sportu,
• Pożegnanie Absolwentów,
•Zakończenie Roku Szkolnego
4.Udział delegacji szkolnych w patriotycznych uroczystościach
gminnych.
5.Wyjazdy do instytucji kulturalnych i urzędów.
1. Wychowawcy organizują wyjazdy i rajdy o tematyce ekologicznej:
rajd na Gminne Wysypisko Odpadów Komunalnych,
2. Uczniowie biorą udział w akcjach „Sprzątanie Świata” i „Dzień
Ziemi”.
1. Dyrektor i wychowawcy organizują spotkania z rodzicami (według
planu).

wychowawcy klas,
nauczyciele

wychowawcy klas,
nauczyciel przyrody

dyrektor szkoły, wychowawcy
klas, nauczyciele, Rada

cały rok
szkolny

cały rok
szkolny

11. Zaangażowanie rodziców
w pracę na rzecz klasy i
szkoły.

12. Wspieranie rodzin
wymagających pomocy.

13. Remonty i modernizacja
wyposażenia pomieszczeń

2. Nauczyciele prowadza indywidualne rozmowy z rodzicami.
3. Rodzice zapraszani są na lekcje otwarte oraz inne imprezy
szkolne.
4. Rada Rodziców współtworzy program wychowawczy i program
profilaktyki.
5. Pedagog szkolny i wychowawcy prowadzą działalność edukacyjną
wśród rodziców.
1. Rodzice współorganizują Rodzinny Rajd Rowerowy, balik
noworoczny, Dzień Dziecka.
2. Współpraca wychowawców z rodzicami w organizacji imprez
klasowych:
• pasowania na ucznia,
• Dnia Chłopca,
• Dnia Kobiet,
• pikników klasowych,
• rajdów i wycieczek,
• Wigilii klasowych,
• pożegnania absolwentów.
1. Pedagog monitoruje sytuacje rodzinne i udzielanie pomocy
bieżącej.
2. Szkoła współpracuje w zakresie prewencji z Policją.
3. Szkoła utrzymuje kontakty z Sądem i Kuratorem sądowym.
4. Wychowawcy i pedagog współpracują z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną
5. Szkoła współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we
Wrześni.
6. Firma ubezpieczająca we współpracy z dyrektorem szkoły zwalnia
ze składek ubezpieczeniowych najuboższych uczniów.
7. Biblioteka szkolna wypożycza zestawy podręczników szkolnych.
8. Szkoła organizuje dożywianie (obiady).
9. Odzież, środki czystości i artykuły spożywcze, pozyskane w trakcie
zbiórek charytatywnych przekazywane są potrzebującym.
1. Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku szkolnym.
2. Poprawa estetyki pomieszczeń szkolnych.

Rodziców

dyrektor, nauczyciele,
wychowawcy klas,
Rada Rodziców

cały rok
szkolny

dyrektor szkoły, pedagog
szkolny, wychowawcy klas

cały rok
szkolny

dyrektor szkoły, Rada
Rodziców

cały rok
szkolny

szkolnych.

14. Zagospodarowanie
terenów wokół budynku
szkolnego.

3. Doposażenie sal lekcyjnych w meble i sprzęt szkolny.
4. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu RTV (środki z budżetu
szkoły, środki od sponsorów).
5. Uaktualnienie zasobów biblioteki szkolnej w nowe lektury
określone programami nauczania (środki z budżetu szkoły, Rady
Rodziców oraz sponsorów).
6. Zakup zabawek do oddziału przedszkolnego (środki z budżetu
szkoły, Rady Rodziców oraz sponsorów).
7. Zakup gier dydaktycznych do świetlicy szkolnej.
1. Zagospodarowanie nieużytku.
2. Wzbogacanie "Ogrodu zmysłów" o nowe rośliny.
3. Przebudowa parkingu szkolnego.

Załączniki:
1. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017.
2. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.

dyrektor szkoły

w miarę
pozyskanych
środków

