Szkoła Podstawowa nr 2
im. Bohaterów 10 - tej Sudeckiej Dywizji Piechoty
w Lwówku Śląskim

Plan pracy szkoły
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Zatwierdzono dnia 13.09.2018r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 18/2018

Lwówek Śląski, sierpień 2018

I.

Podstawa prawna

-

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),

-

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

-

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60 z późn. zm.),

-

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 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939),

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646.)

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz.U. 2017 poz. 1534),

-

Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu
przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 z późn. zm.),

-

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

-

Statut Szkoły,

-

Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

II.

Plan pracy opracowano w oparciu o:

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019.
3. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2018/2019
4. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty
w Lwówku Śląskim.
5. Wnioski oraz sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sformułowane na posiedzeniu
rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2017/2018.

III.

Priorytety pracy szkoły

1. Wspieranie rozwoju dziecka w kolejnych etapach edukacyjnych, w tym diagnoza i modyfikowanie oferty
zajęć proponowanych przez szkołę.
2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole, w tym uwrażliwienie na potrzeby innych, działania na rzecz
zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniów – opracowanie programu WychowawczoProfilaktycznego w formie jednego dokumentu.
3. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów, w tym z trudnościami w nauce oraz uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edukacja włączająca.
4. 100 rocznica odzyskania niepodległości - integracja zespołów klasowych oraz całej społeczności szkolnej,
wychowanie do wartości, kształtowanie patriotycznych postaw i kompetencji społecznych.
5. Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.
6. Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
7. Podnoszenie efektów nauczania poprzez indywidualizację pracy z uczniem.
8. Motywowanie uczniów do pracy poprzez organizację szkolnych konkursów interdyscyplinarnych
i sportowych.
9. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży.

10.Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach,
w tym zapobieganie cyberprzemocy.
11.Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach doskonalących – poprawa efektywności nauczania, wzmacnianie
pracy zespołowej, poprawa jakości prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Sposoby realizacji priorytetów:
Zadania
1.

Wspieranie
rozwoju dziecka w
kolejnych etapach
edukacyjnych, w tym
diagnoza i
modyfikowanie
oferty zajęć
proponowanych
przez szkołę.

2. Profilaktyka agresji
i przemocy w szkole,
w tym uwrażliwienie
na potrzeby innych,
działania na rzecz
zdrowia oraz
zapewnienie
bezpieczeństwa
uczniów

3. Podniesienie
efektywności
kształcenia uczniów, w
tym z trudnościami w
nauce oraz uczniów
ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi.
Edukacja włączająca
uczniów
niepełnosprawnych

Sposoby realizacji
- wykorzystanie

Terminy
- cały rok

tablic multimedialnych
- udział uczniów w
konkursach
przedmiotowych i
artystycznych
- prezentacja talentów
podczas imprez
szkolnych
kontynuacja
zadań z
i środowiskowych
projektów
„Bezpieczny Dolnoślązak”,
Realizacja projektów
,,Akademia bezpiecznego
Puchatka”
Opracowanie programu
wychowawczoprofilaktycznego

- wg
harmonogramu

- nauczyciele klas IIII
bibliotekarze

- wg
harmonogramu

- wg
Harmonogramu

- organizacja i realizacja - wg potrzeb przez
pomocy psychologicznocały rok
pedagogicznej
-realizowanie
zindywidualizowanego
procesu kształcenia, form
i programów nauczania,
zajęć rewalidacyjnych,

Osoby
odpowiedzialne

wszyscy pracownicy
szkoły

- pedagog,
- nauczyciele,
- specjaliści

Uwagi

4. 100 rocznica
odzyskania
niepodległości integracja zespołów
klasowych oraz całej
społeczności szkolnej,
wychowanie do
wartości, kształtowanie
patriotycznych postaw i
kompetencji
społecznych.

- wyjazdy na basen

- raz w tygodniu

- wycieczki klasowe

- zgodnie z

- wychowawcy klas
III-cich
- wychowawcy

harmonogramem
- wyjazdy do kina i teatru

- wg potrzeb

- wyjścia do instytucji
pozaszkolnych

- wg potrzeb

- dyrektor,
wychowawcy
- wychowawcy

- wyjazdy na Zieloną
Szkołę
- uroczystości szkolne

- raz w roku
- wg
harmonogramu

- Organizacja i
przeprowadzenie imprez i
zawodów sportowych w
ramach działalności SKS
- Organizacja i
przeprowadzenie
konkursów, apel, wieczór
poezji, wykonanie
prezentacji i gazetek
okolicznościowych – 100
rocznica odzyskania
niepodległości
- spotkania z pedagogiem
szkolnym

- wychowawcy
dyrektor

- nauczyciele

- wg
harmonogramu

- nauczyciele,

- wg potrzeb

- pedagog
wychowawcy

- wg
harmonogramu

- nauczyciele/
wychowawcy

- przedstawienia szkolne i
inscenizacje
5. Zaangażowanie
rodziców w życie
klasy i szkoły.
Aktywizowanie RR

6. Wdrażanie
podstawy
programowej

- spotkania integracyjne
rodziców z wychowawcą i
dziećmi

- wg

- wychowawcy

harmonogramu

- zaangażowanie rodziców
w uroczystości klasowe i
szkolne

- wg potrzeb

- wychowawcy

- spotkania rodziców z
pedagogiem

- wg potrzeb

- pedagog
wychowawcy

- prowadzenie stosownej
dokumentacji rejestrującej
realizacje podstawy
programowej

cały rok

- lider WDN
- dyrektor szkoły
- nauczyciele

7. Podnoszenie efektów
nauczania poprzez
indywidualizację pracy
z uczniem

8. Motywowanie uczniów
do pracy poprzez
organizację szkolnych
konkursów

- praca z uczniem zdolnym
podczas zajęć
dydaktycznych.
- udział uczniów
w konkursach
przedmiotowych
i artystycznych

- wg planu

- prezentacja talentów
podczas imprez
szkolnych
i środowiskowych

- wg planu pracy
zespołów
przedmiotowych

- zajęcia pozalekcyjne:
wyrównawcze, koła
zainteresowań

harmonogramu

- udział uczniów
w konkursach
przedmiotowych
i artystycznych
- organizacja
i przeprowadzenie imprez
i zawodów sportowych

9. Rozwijanie
kompetencji
czytelniczych oraz
upowszechnianie
czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży

- podczas każdej
lekcji i zajęć
pozalekcyjnych

- spotkania z nauczycielem
bibliotekarzem

- nauczyciele

- nauczyciele
wychowawcy

- wg

- wg
harmonogramu

- nauczyciele
wychowawcy
- dyrektor,
wicedyrektor,
nauczyciele
bibliotekarze
- wychowawcy
dyrektor

- nauczyciele
- wg planu

- wg
harmonogramu

- konkurs
współzawodnictwa w
czytelnictwie
poszczególnych klas
- lekcje biblioteczne
- konkurs pięknego czytania

10. Rozwijanie
kompetencji
informatycznych dzieci i
młodzieży w szkołach
i placówkach

- udział w konkursach
przedmiotowych
szkolnych i
pozaszkolnych

wg
harmonogramu

- nauczyciele
informatyki
i matematyki

- udział w pilotażowym
programie wprowadzania
elementów
programowania

11. Uczestnictwo
Wybór przez nauczycieli
nauczycieli w
sposobów doskonalenia
zewnętrznych
z form oferowanych przez
szkoleniach
DODN i inne Placówki
doskonalących –
Szkoleniowe
poprawa efektywności
nauczania,
wzmacnianie pracy
zespołowej, poprawa
jakości prowadzenia
dokumentacji szkolnej.

- wg
harmonogramu

- wszyscy
nauczyciele

IV.

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły
Spis treści zawartych w planie

1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
2. Kalendarium szkolne.
3. Dni ustawowo wolne od pracy
4. Dni wolne ustalone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019
5. Harmonogram imprez szkolnych.
6. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.
7. Harmonogram konkursów.
1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły
Zarządzanie i organizacja
Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin
realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim
pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do końca
sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Rada pedagogiczna

Do końca
sierpnia

Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczoprofilaktycznego

Rada pedagogiczna

Do końca
sierpnia

Opracowanie planu nadzoru
pedagogicznego

Dyrekcja szkoły

Do końca
sierpnia

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i
wychowawczej

Wszyscy nauczyciele

Do końca
sierpnia

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

Dyrektor szkoły,
opiekunowie stażu

Cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Nauczanie

Zadania

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Realizacja podstawy programowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok
szkolny

Przeprowadzenie sprawdzianów diagnozujących dla
uczniów klas trzecich i siódmych, analiza oraz
opracowanie wyników, a także wdrażanie wniosków
do realizacji

Dyrekcja, zespoły
przedmiotowe

Cały rok
szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Wicedyrektor,
przewodniczący zespołów

Cały rok
szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

Wszyscy nauczyciele

Cały rok
szkolny

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

Wszyscy nauczyciele

Cały rok
szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i
pozaszkolnych.

Nauczyciele

Cały rok
szkolny

Praca z uczniami zdolnymi oraz mającymi trudności w
nauce.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok
szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących
uczniów do nauki.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok
szkolny

Badanie wyników nauczania

Wicedyrektor szkoły,
nauczyciele

Według planu
nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok
szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia
odpowiedzialności za uzyskane oceny

Wszyscy nauczyciele

Cały rok
szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania
uczniów przez nauczycieli

Wicedyrektor szkoły

Raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

Dyrektor, wicedyrektor
szkoły

Według
harmonogramu

i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i
możliwości uczniów.

Wychowanie
Osoba odpowiedzialna
Zadania

Termin
realizacji

Realizowanie programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań
uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych,
artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z
pedagogiem szkolnym, poradniami psychologicznopedagogicznymi

Wychowawcy klas

Cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

Opiekun samorządu

Cały rok

Kształtowanie postaw tożsamości patriotycznej,
regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym

Nauczyciele

Cały rok

Edukacja czytelnicza, informatyczna oraz
przyrodniczo - matematyczna

Nauczyciele, wychowawcy,
bibliotekarze

Cały rok

Zadania opiekuńcze
Osoba
odpowiedzialna

Zadania

Termin
realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie pomocy psychologicznopedagogicznej

Pedagog szkolny,
psycholog, wychowawcy,
nauczyciele

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich potrzebujących dzieci Wychowawcy klas,
opiekunowie świetlicy

Cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej

Cały rok

Wychowawcy klas, pedagog

2. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Termin

Zadanie

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

11 września 2018 r.

Spotkania z rodzicami – wybory RR

22 września 2018 r.

Sprzątanie świata - rajd

28 września 2018 r.

Samorząd uczniowski - wybory/Klasowe obchody Dnia Chłopaka

12 października 2018 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej – pasowanie
uczniów klas pierwszych.

31 października 2018 r.

Tradycja Wszystkich Świętych, porządkowanie grobów

1 listopada 2018 r.

Wszystkich Świętych

9 listopada 2018 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

15 listopada 2018 r.

Zebrania z rodzicami

26 listopada 2018 r.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

29 listopada 2018 r.

Andrzejki

6 grudnia 2018 r.

Mikołajki szkolne

08 grudnia 2018 r.

Kiermasz Świąteczny

21 grudnia 2018 r.

Jasełka, Wigilie klasowe

24 grudnia 2018
– 1 stycznia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2019 r.

Trzech Króli

28.01.2019 – 10.02.2019

Ferie zimowe

21 – 22 stycznia 2019 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

luty 2019 r.

Bal karnawałowy

14 lutego 2019 r.

Spotkania z rodzicami

14 lutego 2019 r.

Walentynki

08 marca 2019 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

21 marca 2019 r.

Pierwszy Dzień Wiosny – dzień samorządności

…….. 2019 r.

Rekolekcje szkolne

15 – 17 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia 2019 r.

Święto Flagi, Święto Konstytucji 3-go Maja - apel

3 maja 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

kwiecień – maj( 2019 r.)

Wycieczki, Zielone Szkoły

9 maja 2019 r.

Spotkania z rodzicami

24 maja 2019 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

30 maja 2019r.

Dyskoteka z okazji Dnia Dziecka

01 czerwca 2019 r.

Rajd Integracyjny 2

06 czerwca 2019 r.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych i ,,0”

08 czerwca 2019 r.

Święto Szkoły, Dyktando

21 czerwca 2019 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

3. Dni ustawowo wolne od pracy:


Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.,



Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r.,



Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.,



Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.,



Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r.,



Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r.,



Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,



Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2019 r.,



Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.

4. Dni wolne ustalone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019
 2 listopada 2018 – odrabiany 22 września 2018 (Sprzątanie Świata),
 15 kwietnia – egzamin, zapewniamy opiekę,
 16 kwietnia – egzamin, zapewniamy opiekę,
 17 kwietnia – egzamin, zapewniamy opiekę,
 29 kwietnia 2019 – 8 grudnia 2018 (Kiermasz Świąteczny),
 30 kwietnia 2019 – odrabiany 1 czerwca 2019 (Rajd integracyjny 2),
 2 maja 2019 - odrabiany 8 czerwca 2019 (Święto Szkoły),
 18 czerwca 2019 – zapewniamy opiekę,
 19 czerwca 2019 – zapewniamy opiekę,
5. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Formy
realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

03. 09. 2018 r.

apel
ogólnoszkolny

Dyrektor, p. M. Klosowska,
I.Modelska, wychowawcy

Sprzątanie Świata 2018

22. 09. 2018 r.

Rajd pieszy,
zajęcia terenowe
wg planu
poszczególnych
klas

opiekunowie grup
wiekowych 0-7,
wychowawcy, kierownik
administracyjny

Dzień Chłopaka

29. 09. 2018 r.

uroczystości w
klasach 0 – VIII

wychowawcy klas

Spotkanie pierwszoklasistów z pocztem
sztandarowym

październik
2018 r.

spotkania w
klasach

opiekun Pocztu
Sztandarowego,
wychowawcy klas
pierwszych

Pasowanie uczniów klas pierwszych na
czytelników biblioteki szkolnej

październik 2018 Uroczystość
szkolna dla
uczniów klas
pierwszych

B. Piechurska

Dzień Edukacji Narodowej

12. 10. 2018 r.

Wychowawcy klas,

apel
ogólnoszkolny,
pasowanie na
ucznia

A. Wrzesińska

p. R. Hołoga, B.
Piechurska – chór
p. M. Kłosowska, K. GreńSadowska

Tradycja Święta Zmarłych

31. 10. 2018 r.

porządkowanie
grobów

wychowawcy klas, SU

Obchody Narodowego Święta
Niepodległości

09. 11. 2018 r.

apel
ogólnoszkolny,
wieczór
poetycki o
tematyce
patriotycznej

p. B. Piechurska, R. Hołoga
– chór
p. I. Modelska,
M. Kłosowska,
B. Hołyszewska

Wieczór poetycki o tematyce patriotycznej

listopad 2018

aula

p. R. Hołoga – chór
p. I. Modelska,
M. Kłosowska,
I. Tomala
K. Greń-Sadowska

Światowy Dzień Pluszowego Misia

26. 11. 2018 r.

Konkurs
literacko –
plastyczny,
wystawa

nauczyciele bibliotekarze

Andrzejki

29. 11. 2018 r.

zabawy w
klasach

wychowawcy klas

Andrzejki w naszej bibliotece

listopad 2018

Kącik
wróżb w
bibliotece

p. A.Wrzesińska
B. Piechurska

Mikołajki

06. 12. 2018 r.

zabawy w
klasach

wychowawcy klas

Kiermasz Świąteczny

08. 12. 2018 r.

Hala
sportowa

wychowawcy klas,
nauczyciele

Wigilie klasowe

21. 12. 2018 r.

Przedstawienie bożonarodzeniowe
,,Jasełka”

grudzień 2018

Koncert kolęd i pastorałek

grudzień 2018

koncert

A. Hołoga

Wieczór z poezją

styczeń 2019 r.

Sala
gimnastyczna

nauczyciele j. polskiego

Spotkanie integracyjne z uczniami ZPOW w
Lwówku Śląskim

styczeń 2019

Warsztaty,
zabawy,
gry,
konkursy

p. J.Chudzik

wychowawcy klas
przedstawienie

p. B. Hołyszewska
A. Urbańska

M. Markulak
L. Mikłaszewska

Bal karnawałowy

luty 2019 r.

zabawy w
klasach

wychowawcy klas

Dzień Babci i Dziadka

21 – 22. 01.

uroczystości w
klasach 0 - III

wychowawcy klas 0 - III

2019 r.
Walentynki

14. 02. 2019 r.

poczta
walentynkowa

opiekun SU

Dzień Kobiet

08. 03. 2019 r.

uroczystości w
klasach

wychowawcy klas

Powitanie Wiosny

21. 03. 2019 r.

wg odrębnego
scenariusza

SU, wychowawcy klas

,,Targi edukacyjne”

marzec 2019

Egzamin ósmoklasisty

15-17. 04. 2019r. zgodnie z
procedurą

Dzień Flagi / Święto Konstytucji 3-go Maja

26. 04. 2019 r.

Akcja ,,Żonkil” – rocznica Powstania w
Getcie Warszawskim

kwiecień 2019 r. wystawa, apel

zespół nauczycieli
humanistów

Dzień Ziemi

maj 2019

E. Konecka

apel
ogólnoszkolny

apel

p. G.Połaczewski
I. Stopińska
N. Suska
dyrektor, nauczyciela,
komisje egzaminacyjne
p. B. Piechurska/
R. Hołoga – chór
p. I. Modelska
p. M. Kłosowska

M. Suchecka
,,Dzień bibliotekarza” w naszej szkole

maj 2019

Przedstawienie
w bibliotece
szkolnej i
dziecięcej

p. A.Wrzesińska

uroczystości w
klasach

wychowawcy klas

B. Piechurska

Międzynarodowy Dzień Matki

23. 05. 2019 r.

Rajd Integracyjny 2

01.06.2019 r.

rajd pieszy,
okolice
Lwówka Śl.

Święto Szkoły 2019

08.06 2019 r.

boiska, hala

VII Noc świetlicowa

czerwiec 2019

Zabawy,
podchody, bieg
na orientację

IV Dyktando Lwóweckie

08.06.2019r.

aula

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21. 06. 2019 r.

apel
ogólnoszkolny

dyrektor, opiekun SU,
wychowawcy

/Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2019/2020/

/02.09.2019 r./

apel
ogólnoszkolny

p. M. Kłosowska,
I. Modelska

wychowawcy klas,
kierownicy tras
wychowawcy, SU,
nauczyciele
M.Markulak
E.Siwka
M.Kulanica
J.Chudzik
L.Mikłaszewska
p. M.Kłosowska
I.Tomala
I. Modelska
K. Greń-Sadowska

6. HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/19
Miesiąc

Typ konferencji

27.08. 2018r.

Analityczno organizacyjna

30.08. 2018r.

13.09.2018r.

Organizacyjna,
informacyjna,
opiniująca

Szkoleniowo organizacyjna

Główne zagadnienia


Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
za rok szkolny 2017/18;



Przyjęcie szkolnego zestawu podręczników



Powołanie zespołów do aktualizacji
dokumentacji szkolnej.



Program wychowawczo- profilaktyczny informacja



Przyjęcie uchwałą sposobów wykorzystania
wyników nadzoru pedagogicznego w roku
szkolnym 2018/2019;



Przedstawienie propozycji dni wolnych od
zajęć dydaktycznych – opinia;



Zaopiniowanie kandydatów do nagrody
Burmistrza.



Zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego



Dokonanie korekt w przydziale godzin –
przyjęcie organizacji pracy szkoły;



Omówienie przebiegu uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego;



Przyjęcie organizacji roku szkolnego
2018/19



Przyjęcie szkolnego zestawu programów
nauczania



RODO, w tym czynniki ryzyka,
zabezpieczanie danych – szkolenie



Instrukcja ppoż – zasady ewakuacji



Przedstawienie planu nadzoru
pedagogicznego - powołanie zespołów
ewaluacji problemowych, harmonogram
obserwacji;



Przyjęcie planu pracy szkoły;



Zatwierdzenie innych dokumentów w
zakresie planowania pracy;



Zapoznanie ze zmianami prawa
oświatowego - reforma;



Opiniowanie planu doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

27.09.2018r.

szkoleniowa



Przemoc w rodzinie – niebieska karta

25.10.2018r.

szkoleniowa



Cyberprzemoc

22.11.2018r

szkoleniowa



Problem dziecka autystycznego

24.01.2019r.

Klasyfikacyjna



Zatwierdzenie klasyfikacji uczniów za I
semestr roku szkolnego 2018/19.

Uwagi

Dni wolne od zajęć po
konsultacji z rodzicami
i opiekunami.

Przygotowanie całości
planu nadzoru
pedagogicznego wraz
z zakresem wymagań
do ewaluacji
Przygotowanie
aktualizacji IPET,
Przygotowanie
programów
wychowawczych w
klasach.

Przygotowanie ocen
opisowych; wyników

klasyfikacji;
21.02. 2019r.

11.04.2019r.

04.06.2019r.

13.06.2019r.

27.06.2019
oraz



przygotowanie i przedstawienie
sprawozdań z pracy zespołów
przedmiotowych i psychologa oraz
logopedów;



Podsumowanie realizacji planu
wychowawczo-profilaktycznego;



Przedstawienie przez dyrektora szkoły
informacji o sprawowanym nadzorze
pedagogicznym.



Projekt Arkusza Organizacyjnego Szkoły na
rok szk. 2018/19 - informacja;



Egzamin ósmoklasisty – organizacja,
dostosowania.

Organizacyjna,
szkoleniowa



Ewaluacje – wyniki i analiza



Kandydaci do nagrody burmistrza - opinia

Klasyfikacyjna



Zatwierdzenie klasyfikacji końcoworocznej i
promocji uczniów;



Przedstawienie ewentualnych zmian w
prawie oświatowym.



Przedstawienie sprawozdań przez liderów
zespołów, psychologa
oraz logopedów;

Przygotowanie
sprawozdań i
podsumowań.



Podsumowanie realizacji Szkolnego
Programu Wychowawczego i Szkolnego
Programu Profilaktyki;

Sprawozdanie z
nadzoru.



Przedstawienie przez dyrektora szkoły
informacji o sprawowanym nadzorze
pedagogicznym, realizacji planu pracy
szkoły;



Przedstawienie analizy wyników
sprawdzianów diagnostycznych po trzeciej i
ósmej klasie – wnioski.

Podsumowująca,
analityczna;

Organizacyjna,
szkoleniowa

Podsumowująca,
analityczna;

27.08.2019

Przygotowanie
sprawozdań;
Przygotowanie
wniosków;

Przygotowanie
projektu organizacji
pracy szkoły.

Przygotowanie ocen
opisowych; wyników
klasyfikacji;

7. Harmonogram konkursów – klasy 0 - VIII
Lp.

Temat konkursu

1.

Szkolny Konkurs Baśniowy.

2.

Zdolny Ślązak

3.

Uczniowie
klas

Termin

V

październik

VI-VIII

październik

Szkolny konkurs plastyczny „Plakat –
100 lecie niepodległości Polski”.

I-III

październik

4.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Anioł w
moim życiu”.

I-VIII

październik

5.

Konkurs plastyczny MSU „Dary lasu”.

I-III

październik

6.

Dyktando w języku angielskim.

IV-VI
VII-VIII

październik

Odpowiedzialni
M. Kłosowska
I. Modelska
I. Tomala
K. Sadowska
M. Kłosowska
D. Kobiałka
J. Chudzik
E. Siwka
L. Mikłaszewska
B. Hołyszewska
A. Urbańska
E. Konecka
M. Suchecka
A. Bogdan
K. Kwiecień

7.
8.
9.

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Kolej w niepodległej” – etap szkolny.
Ogólnopolski konkurs plastyczny
„Wakacje” – etap szkolny.
II „Międzyszkolna Giełda
Plastycznych Talentów” – etap
powiatowy.

I-VIII

10 październik

M. Zubel

I-VIII

17 październik

M. Zubel

I-VIII

26 październik

M. Zubel
J. Pawłowska

I-III

październik/listopad

B. Łankowska
A. Wrzesińska
M. Kłosowska
I. Modelska
I. Tomala
K. Sadowska
K. Pawłusiów
J. Pawłowska
A. Wrzesińska
B. Piechurska
A. Bogdan
K. Kwiecień

10.

Fotograficzny

11.

Szkolny Konkurs Recytatorski o
tematyce patriotycznej.

IV-VIII

listopad

12.

Szkolny konkurs recytatorski języka
niemieckiego.

IV-VIII

listopad

13.

Konkurs wiedzy czytelniczej.

I-III
IV-VIII

listopad

IV-VIII

listopad

I-III

listopad

J. Pawłowska

IV-VIII

listopad

M. Zubel

VIII

grudzień

IV-VIII

grudzień

I-VIII

grudzień

I-VIII

grudzień

I-III
IV-VIII

grudzień
styczeń
grudzień
styczeń

I. Modelska
K. Szawłowska
A. Bogdan
K. Kwiecień
K. Kwiecień
A. Bogdan
J. Pawłowska
B. Łankowska
A. Wrzesińska
E. Siwka
B. Hołyszewska
A. Wrzesińska
B. Piechurska

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Szkolny konkurs recytatorski z języka
angielskiego.
Szkolny Konkurs Recytatorski z
języka angielskiego.
Zróbcie wspólnie coś dobrego „Dzieci
Dzieciom”.
Moje prawa.
Szkolny konkurs piosenki świątecznej
w języku angielskim.
MYCHRISTMAS CARD Konkurs na
kartkę bożonarodzeniową w języku
angielskim.

20.

Plastyczny „Dekoracje z masy solnej”.

21.

Konkurs plastyczny „Bohater mojej
ulubionej bajki”.
Regionalny Przegląd Kolęd i
Pastorałek w Lubomierzu.

22.

IV-VIII

A. Hołoga

23.

Szkolny Konkurs Polonistyczny
„Z polszczyzną za pan brat”.

VII-VIII

styczeń

M. Kłosowska
I. Modelska
I. Tomala
K. Sadowska

24.

Konkurs przyrodniczy.

IV-VIII

styczeń

J. Marecka

25.

Konkurs plastyczny MSU „Jestem
bezpieczny na drodze”.

I-III

styczeń

E. Konecka
M. Suchecka

26.

Szkolny konkurs na słownik języka
niemieckiego.

IV-VIII

luty

K. Pawłusiów
J. Pawłowska

27.

Szkolny Konkurs Fotograficzny
„Piękno lwóweckich świątyń”.

III-VIII

luty

B. Hołyszewska
A. Urbańska

28.

Festiwal Piosenki Polskiej w Lwówku
Śląskim ZSOiZ

IV-VIII

luty

A. Hołoga

29.

Konkurs na słownik obrazkowy.

I-VIII

luty

K. Kwiecień
A. Bogdan
J. Pawłowska

30.

Konkurs na słownik Ang.-Pol., Niem.Pol.

I-VIII

luty

J. Pawłowska
+zespół ang.

31.

Gminny konkurs plastyczny.

32.

Szkolny konkurs języka niemieckiego.

l. Mikłaszewska
M. Markulak
J. Chudzik
M. Kulanica
J. Kaszuba
K. Kalus-Mazurek

I-III

luty

IV-VIII

marzec

K. Pawłusiów
J. Pawłowska

33.

Szkolny Konkurs Ortograficzny.

IV-VIII

marzec

M. Kłosowska
I. Modelska
I. Tomala
K. Sadowska

34.

Konkurs przyrodniczo-ekologiczny.

IV-VIII

marzec

J. Marecka

35.

Szkolny Konkurs Plastyczny

I-VIII

marzec

B. Hołyszewska
A. Urbańska

36.

Szkolny konkurs piosenki
anglojęzycznej „TOP HIT”.

I-III
IV-VIII

marzec

A. Bogdan
K. Kwiecień
J. Pawłowska

37.

Szkolny Konkurs języka angielskiego.

I-III

marzec

J. Pawłowska

38.

Szkolny konkurs ortograficzny klas III.

III

marzec

J. Kaszuba
Elż.Konecka
M. Suchecka

39.

Konkurs przyrodniczo-krajoznawczy.

II-III

marzec

B. Łankowska
A. Wrzesińska

40.

Konkurs „Najpiękniejsza zakładka do
książki”.

I-III
IV-VIII

marzec
kwiecień

A. Wrzesińska
B. Piechurska

41.

Szkolny Konkurs Mitologiczny.

VI-VII

kwiecień

M. Kłosowska
I. Modelska
I. Tomala
K. Sadowska

42.

Szkolny konkurs na widokówkę język niemiecki.

IV-VIII

kwiecień

K. Pawłusiów
J. Pawłowska

43.

II Szkolny Konkurs Piosenki
Religijnej.

IV-VIII

kwiecień

B. Hołyszewska
A. Urbańska

44.

Konkurs Wiedzy Pożarniczej.

IV-VIII

kwiecień

A. Hołoga

45.

Szkolny konkurs na pozdrowienia z
Polski z ulubionego miejsca po
angielsku – widokówka po niemiecku.

I-III

kwiecień

J. Pawłowska

46.

Życie bez nałogów.

IV-VI
VII-VIII

kwiecień

K. Kalus-Mazurek
I. Stopińska

47.

Szkolny konkurs matematyczny.

II
III

kwiecień

J. Kaszuba
Elż.Konecka
M. Suchecka

48.

„Plastikowy świat wyobraźni”.

IV-VIII

kwiecień

M. Zubel

49.

„Zdrowe życie bez alkoholu”.

IV-VIII

kwiecień

I. Stopińska
K. Kalus-Mazurek

50.

Szkolne konkursy matematyczne.

IV-VIII

maj

N. Suska
R. Rosicka
D. Kobiałka

I-III

maj

J. Chudzik
E. Siwka
L. Mikłaszewska

„Znani Polacy”.

IV

maj

K. Szawłowska
B. Hołyszewska

53.

„Starożytność”.

V

maj

K. Szawłowska

54.

II Wojna światowa.

VI i VIII

maj

K. Szawłowska

55.

Unia Europejska.

IV-VIII

9 maj

K. Szawłowska
I. Modelska

56.

Turniej Wiedzy Ruchu Drogowego.

IV-VIII

maj

A. Hołoga

I-III

maj

L. Mikłaszewska
M. Markulak
J. Chudzik
M. Kulanica
J. Kaszuba
A. Wrzesińska
E. Siwka

III

maj

B. Łankowska
A. Wrzesińska

IV-VIII

jesień,zima,wiosna

51.

Szkolny konkurs recytatorski.

52.

57.

Gminny konkurs ortograficzny
„Ortografia na wesoło” .

58.

Czytanie ze zrozumieniem.

59.

Ogólnopolskie konkursy z matematyki
„Leon”.

N. Suska

