Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Zarządzanie i organizacja

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Kontrola stanu urządzeń, pomieszczeń
i terenu wokół szkoły.

dyrekcja szkoły
SIP

sierpień /
wrzesień

Opracowanie tygodniowego planu zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.

dyrekcja szkoły

do końca
sierpnia

Zadania

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły
i kalendarium roku szkolnego.

rada
pedagogiczna

sierpień /
wrzesień

Porządkowanie sal lekcyjnych.

nauczyciele –
opiekunowie sal
lekcyjnych

sierpień

Przydział obowiązków służbowych.

dyrekcja szkoły

sierpień /
wrzesień

Opracowanie planów zajęć kółek
przedmiotowych, zajęć dydaktycznowyrównawczych i innych zajęć
pozalekcyjnych.

dyrekcja szkoły
nauczyciele

do 15
września

Opracowanie planu nadzoru
pedagogicznego

dyrekcja szkoły

do 15
września

Opracowanie planu zebrań Rady
Pedagogicznej.

dyrekcja szkoły

do 15
września

wybrany
nauczyciel

do 15
września

Przygotowanie planu dyżurów nauczycieli.
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do 15
września

Weryfikacja i zebranie, wymaganych
prawem oświatowym, danych o uczniach.

wychowawcy

Opracowanie / modyfikacja programu
wychowawczo - profilaktycznego szkoły.

rada
pedagogiczna

wrzesień

wszyscy
nauczyciele

do 15
września

dyrekcja szkoły
przewodniczący
zespołów

do 15
września

lider WDN

do 15
września /
cały rok

dyrekcja szkoły
nauczyciele

cały rok

przewodniczący
zespołów

styczeń
czerwiec

Opracowanie planów pracy agend
szkolnych, wychowawczych.
Organizacja pracy zespołów nauczycieli,
zespołu ds. ewaluacji.
Opracowanie planu doskonalenia
zawodowego na rok szkolny
2018 / 2019. Analiza i korekta planu
w miarę pojawiania się nowych ofert.
Sprawozdanie z realizacji planu
doskonalenia nauczycieli.
Monitorowanie stopnia realizacji podstawy
programowej oraz ramowych planów
nauczania.
Opracowanie sprawozdań z realizacji
zadań zawartych w planach pracy
zespołów.
Sprawowanie z nadzoru pedagogicznego.

dyrektor szkoły

2 razy
w roku

Monitorowanie przestrzegania WZO i jego
ewentualna modyfikacja

dyrekcja szkoły
nauczyciele

cały rok

Kontrola właściwego i systematycznego
oceniania uczniów przez nauczycieli oraz
prowadzenia dokumentacji szkolnej.

dyrektor szkoły

raz
w miesiącu

Obserwacje lekcji.

dyrektor szkoły

według
harmonogra
mu

Stworzenie warunków do uzyskiwania
kolejnych stopni awansu zawodowego.

dyrekcja szkoły,
opiekunowie
stażu

cały rok
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Kontrolowanie realizacji obowiązku
szkolnego przez dzieci z rejonu naszej
szkoły.
Przyjęcie szkolnego zestawu
podręczników na rok szkolny 2018/2019.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym - propagowanie wydarzeń szkolnych
- udział w konkursach międzyszkolnych
- aktualizacja na bieżąco strony
internetowej szkoły
- zbieranie informacji o losach
absolwentów.
Wyposażanie szkoły w meble i pomoce
dydaktyczne posiadające odpowiednie
atesty.

dyrekcja szkoły
sekretarka
szkolna
pedagog szkolny
dyrekcja szkoły,
rada
pedagogiczna

dyrekcja szkoły
nauczyciele

dyrekcja szkoły

wrzesień
cały rok

sierpień

cały rok

cały rok
wg potrzeb
i możliwości

Nauczanie

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Zapoznanie uczniów i rodziców z WZO
oraz trybem uzyskania wyższej oceny
niż prognozowana.

wszyscy
nauczyciele

wrzesień

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
Dostosowanie wymagań programowych
do możliwości każdego ucznia.

wszyscy
nauczyciele

wrzesień cały
rok szkolny

Realizacja podstawy programowej.

wszyscy
nauczyciele

cały rok
szkolny

Zadania
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Przeprowadzenie sprawdzianu dla
uczniów klasy ósmej (także próbnych)
oraz klasy trzeciej. Analiza oraz
opracowanie wyników, a także
wdrażanie wniosków do realizacji.

dyrekcja szkoły,
zespoły
przedmiotowe

cały rok
szkolny

wszyscy
nauczyciele

cały rok
szkolny

wszyscy
nauczyciele

cały rok
szkolny

Organizacja konkursów szkolnych
i pozaszkolnych.

nauczyciele

cały rok
szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów przez
indywidualizowanie stawianych im
zadań oraz przygotowanie do udziału
w konkursach wewnątrzszkolnych
i pozaszkolnych.

wszyscy
nauczyciele

cały rok
szkolny

Podnoszenie efektów
nauczania poprzez indywidualizację
pracy z uczniem.
Współpraca z pedagogiem,
psychologiem oraz poradnią
psychologiczno-pedagogiczną
i rodzicami w celu rozpoznania
indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów.

Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych.
Praca z uczniami mającymi trudności
w nauce.
Badanie gotowości szkolnej dzieci
z oddziałów przedszkolnych.
Przekazanie rodzicom informacji
o gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej.
Badanie wyników nauczania.

wychowawcy,
wszyscy
nauczyciele
wszyscy
nauczyciele

cały rok
szkolny
cały rok
szkolny

nauczyciele
klas 0

do
30.04.2019r

dyrekcja szkoły,
wszyscy
nauczyciele

styczeń /
czerwiec
cały rok
szkolny
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Współpraca z rodzicami, informowanie
o postępach uczniów w nauce oraz ich
zachowaniu: dni otwarte, zebrania
z rodzicami, indywidualne rozmowy
z rodzicami.
Systematyczne działania
pedagogizujące i wspomagające
rodziców.
Wizualizacja procesu dydaktycznowychowawczego poprzez stosowanie
nowoczesnych środków dydaktycznych,
technologii informacyjnej i
komunikacyjnej.
Wykorzystywanie komputera,
Internetu, multimediów jako źródeł
samodzielnego zdobywania wiedzy
i informacji, uatrakcyjnianie
zajęć lekcyjnych poprzez
wykorzystywanie programów
multimedialnych oraz tablicy
multimedialnej.

dyrekcja
nauczyciele
pedagog
wychowawcy

zgodnie
z
terminarzem

wszyscy
nauczyciele

cały rok
szkolny

Wychowanie

Zadania
Realizowanie programu wychowawczo profilaktycznego szkoły.
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań
uczniów.
Integracja zespołów klasowych, uczniów
i całej społeczności szkolnej.
Organizacja uroczystości i imprez
kulturalnych, artystycznych oraz
wycieczek.
Współpraca wychowawców z rodzicami
dzieci, z pedagogiem i psychologiem
szkolnym,

Osoba
odpowiedzialna
wszyscy
nauczyciele
wszyscy
nauczyciele

Termin
realizacji
cały rok
cały rok

wychowawcy
wszyscy
nauczyciele

cały rok

wychowawcy
klas

cały rok
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instytucjami w mieście.
Doskonalenie pracy samorządu
uczniowskiego.
Pomoc w wyborze szkoły średniej.
Zapoznanie uczniów i rodziców
ze szkołami na terenie dzielnicy.
Wycieczki do szkół średnich.
Spotkania uczniów klas VIII
z przedstawicielami szkół średnich.

opiekun
samorządu

cały rok

nauczyciele

II półrocze

Zadania opiekuńcze

Zadania

Organizacja opieki pedagogicznej.
Zapewnienie pomocy psychologicznopedagogicznej.
Objecie opieką świetlicy wszystkich dzieci
potrzebujących.
Organizacja opieki wychowawczej
uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej.

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

wszyscy
nauczyciele

cały rok

Zespół PPP
nauczyciele
dyrekcja szkoły
wychowawcy
klas,
opiekunowie
świetlicy

cały rok

cały rok

wychowawcy
klas

cały rok

dyrekcja szkoły,
pedagog

wrzesień,
cały rok

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo.

wszyscy
nauczyciele

cały rok

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji
budynku w przypadku zagrożenia.

społeczny
inspektor BHP

dwa razy
w roku

Zakwalifikowanie dzieci do bezpłatnego
dożywiania.
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Promocja szkoły

Zadania

Uaktualnianie strony internetowej szkoły
oraz szkolnego FB.
Prezentacja prac uczniów oraz wystrój
korytarzy zgodnie
z aktualnymi tematami.
Udział uczniów w zawodach
sportowych oraz innych konkursach
szkolnych i pozaszkolnych.

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

wybrany
nauczyciel

cały rok

nauczyciele,
wychowawcy
klas 0 - VIII
nauczyciele,
wychowawcy
klas 0 - VIII

cały rok

cały rok
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