PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Dział pracy wychowawczej
Lp.
1.

2.

Zadanie
Edukacja pedagogiczna
rodziców, nauczycieli
i uczniów

Zapobieganie
niekorzystnym
zjawiskom
wychowawczym

Sposób realizacji
1. Uwzględnić w planach pracy wychowawców następującą tematykę oraz
realizować ją na zebraniach z rodzicami i podczas godzin wychowawczych:
 regulamin oceniania, klasyfikacji i promocji,
 statut szkoły - prawa i obowiązki ucznia,
 program wychowawczo-profilaktyczny,
 sposoby skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
problemowych,
 sposoby radzenia sobie ze stresem i frustracjami związanymi
z niepowodzeniami szkolnymi,
 uczymy się mówić „nie” w sytuacjach zagrożenia
(nałogi, sekty, grupy przestępcze itp.),
 propagowanie zdrowia, ekologii i wychowania
komunikacyjnego,
2. Funkcjonowanie zespołów wychowawczych klas I - III i klas IV -VII realizacja
zadań zgodnie z planami pracy zespołów.
3. Stała bezpośrednia współpraca rady pedagogicznej z rodzicami .
1. Integracja całej społeczności uczniowskiej - zwracanie uwagę na
akceptację dzieci wymagających szczególnej opieki.
2. Kształtowanie poczucia tolerancji i szacunku dla różnorodności wśród ludzi.
3. Asertywność i empatia –relacje w grupie rówieśniczej.
4. Kultura zachowania uczniów w relacjach z innymi, sposoby radzenia sobie z
agresją i nadpobudliwością, zagrożenia w „sieci”- kontynuacja działań
przeciwko wszelkim przejawom agresji ,przemocy rówieśniczej w szkole i
poza szkołą.
4.Organizacja Dnia Życzliwości.
5. Innowacja pedagogiczna „Młodzi Melomani”
6. Program edukacyjno-wychowawczy „Dobre maniery łamią bariery”
7. Konsekwentne i stałe piętnowanie negatywnych postaw uczniów zgodnie
ze Statutem Szkoły - Prawa i obowiązki ucznia.
8. Stała współpraca z organizacjami wspierającymi szkołę: poradnia, policja,
sąd itp.

Odpowiedzialni

Termin
zgodnie
z harmonogramu

Dyrektor, pedagodzy, wychowawcy

Dyrektor, pedagodzy, liderzy
zespołów
Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele,
Pedagodzy
Nauczyciele uczący

cały rok szkolny

zgodnie
z harmonogramem

Cały rok
Cały rok

Spotkania z psychologiem z poradni. W miarę potrzeb
Wszyscy nauczyciele

Cały rok
Cały rok

Wszyscy nauczyciele
p. Kusibab klasy IV
p. Kozioł –świetlica
Wszyscy nauczyciele

Listopad 2017r.
Cały rok (2 godzin w
jednej klasie)

3.

Edukacja zdrowotna

1. Opracowanie i realizacja planu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.

2. Kontynuacja programu „Nie pal przy mnie proszę”(III)
3.Wspieranie działań gabinetu pomocy przedlekarskiej i pracy higienistki
szkolnej.
4. Realizacja programów:






4.

Kształtowanie postawy
szacunku dla środowiska
przyrodniczego wychowujemy
ekologicznie

„Zapasy sportem wszystkich dzieci”
„Zawsze razem” (kl. III)
„Radosny uśmiech-radosna przyszłość”
„Trzymaj formę”
„Bieg po zdrowie” (kl. IV)

6.Konkursy według załączonego harmonogramu.
(załącznik numer 2 „Harmonogram konkursów na rok szkolny 2017/2018)”
1. Organizacja nowych i kontynuacja corocznych akcji:
 zbierania zużytych baterii, plastikowych zakrętek, makulatury
 promowanie zdrowego, ekologicznego trybu życia,
 eksponowanie na gazetkach treści związanych z ekologią i ochroną
przyrody,
 realizowanie w procesie dydaktycznym tematyki ekologicznej,
2. Organizacja Dnia Ziemi.
3. Dalsza współpraca z:
 Europejskim Centrum Pamięci i Pojednania –ekspozycje historycznodydaktyczne przy Górze Śmierci w Pustkowie.
 Osadą Słowiańską –Gród w Stobiernej.
4. Konkursy według załączonego harmonogramu.
(załącznik numer 2 „Harmonogram konkursów na rok szkolny 2017/2018”

p. Anna Wiktor
p. Jolanta Grzyb
p. Ewa Wiśniewska
p. Bernadetta Węgrzyn
p. Marta Pitak
p. Szczygieł-Grzybowska Elżbieta
p. Grażyna Augustynowicz
Nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej
p. Mateusz Wyszyński
p. Elżbieta Szczygieł -Grzybowska,
p. Jolanta Grzyb
p. Marta Pitak
p. Beata Śmietana

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Nauczyciele świetlicy
Cały rok

nauczyciele przyrody
p. Ostrowska , p. Węgrzyn p. Pitak
Wychowawcy, nauczyciele przyrody

22 kwietnia
cała szkoła

5.

6.

Zapewnienie bezpiecznych
warunków nauki,
wychowania
i opieki nad osobami
niepełnosprawnymi.

1. Integracja całej społeczności uczniowskiej - zwracanie uwagę na
akceptację dzieci wymagających szczególnej opieki.
2. Wspomaganie ucznia z niepełno sprawnościami, w tym uczniom z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, słabo widzących,
autystycznych, zapewniając stałą opiekę terapeutyczną i rewalidacyjną.
Angażowanie uczniów do udziału:
 konkursy szkolne, międzyszkolne,
 wycieczki,
 rozgrywki sportowe,
 uroczystości szkolne i innych
(dostosowując do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się).

Kształtowanie postawy
obywatelskiej, postawy
poszanowania tradycji i
kultury własnego narodu,
poszanowania dla innych
krajów.

Wszyscy nauczyciele
Nauczyciel wspomagający
pedagodzy

Cały rok

1. Uaktualnienie i realizacja programu wychowania patriotycznego.
2. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie (miejsca pamięci
narodowej, pomniki, cmentarze wojskowe, muzea - interesujące zabytkowe
miejsca itd.).
3. Kształtowanie więzi z patronem szkoły:
 gazetki tematyczne,
 izba tradycji,
 obchody Święta Patrona,
 spotkania z saperami itp.
4. Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
5. Angażowanie uczniów w wolontariat.

p. Renata Baran
Wszyscy nauczyciele
p. Katarzyna Wójcik

Cały rok

6. Kontynuacja działalności Klubu Europejczyka.
7. Kółko historyczne „Mali biało-czerwoni”
8. Konkursy według załączonego harmonogramu.

p. Joanna Błaszczak
p. Anna Borkowska

Cały rok
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Wszyscy nauczyciele
wychowawcy
Cały rok

(załącznik numer 2 „Harmonogram konkursów na rok szkolny 2017/2018”
BLOK NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO

7.

8.

Turystyka, krajoznawstwo i 1. Wycieczki turystyczno - krajoznawcze.
rekreacja
2. Udział w rajdach, biwakach.
3. Wycieczki zagraniczne w celu bliższego poznania krajów Unii
Europejskiej.
5. Wspieranie działań Klubu Sportowego „Olimp”.
6. Propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku

Dyrekcja,
wychowawcy klas

Edukacja czytelnicza

Nauczyciela biblioteki

Cały rok

p. Nauka -świetlica

Do końca maja
Cały rok

1.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych
wśród wszystkich uczniów klas I-VII - plan pracy biblioteki szkolnej.
2. Innowacja pedagogiczna „Wychowanie ku wartościom –na podstawie
wybranych Baśni Grimm”
3. Kontynuacja współpracy z Biblioteką Publiczną w Dębicy.
4. Konkursy czytelnicze-kontynuacja według załączonego harmonogramu.
(załącznik numer 2 „Harmonogram konkursów na rok szkolny2017/2018”
BLOK NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO

Cały rok
Nauczyciele języków
obcych
Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele biblioteki
Pedagog klas IV-VII

Cały rok

