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PLAN PRACY
Publicznej Szkoły Podstawowej z OMS
w Opocznie
na rok 2018 / 2019
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Lp.
1.

2.

Kształcenie

3.

4.

Zadanie do realizacji
Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji
w kolejnym roku szkolnym programów nauczania.
Składanie wniosków wyboru programu.
Analiza potrzeb - diagnoza uczniów mających trudności
w nauce i zapewnienie im różnych form pracy odpowiednio
do typu i stopnia zaburzeń.
Utworzenie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych
i wyrównawczych i przydział zadań poszczególnym
nauczycielom.
Przygotowanie uczniów klas VIII SP do egzaminów
w terminie ogłoszonym przez CKE w kwietniu br.
 zgłoszenie udziału Szkoły w egzaminie próbnym
w OKE;
 organizacja dodatkowych zajęć kształtujących
umiejętności
 rozwiązywanie testów, ćwiczenie umiejętności
kluczowych
 zapoznanie uczniów z procedurą egzaminów;
 powołanie komisji;
 przygotowanie sal do przeprowadzenia sprawdzianu
i egzaminów.
Udział w konkursach szkolnych i zewnętrznych.

Odpowiedzialny
nauczyciele poszczególnych
przedmiotów,
zespoły przedmiotowe

Termin wykonania
marzec

dyrektor
czerwiec
koordynatorzy - wicedyrektorzy wrzesień
nauczyciele j. polskiego,
historii,
przyrody,
matematyki,
pedagog szkolny
dyrektor szkoły
wychowawcy klas,
nauczyciele przedmiotów
humanistycznych i
matematyczno- przyrodniczych
wrzesień - kwiecień

opiekunowie kół zainteresowań,
zainteresowani nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy klas
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5.

6.

Zajęcia pozalekcyjne:
 organizacja zajęć pozalekcyjnych w oparciu
o przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczniów
 rozpatrzenie ofert przez Dyrektora Szkoły
zgłoszonych przez nauczycieli i przydzielenie zajęć
poszczególnym nauczycielom zgodnie z potrzebami
edukacyjnymi szkoły i zainteresowaniami uczniów;
 udział w projektach edukacyjnych organizowanych
przez Miasto Opoczno i inne podmioty (Miejski
Dom Kultury, Muzeum Regionalne, itp.)
 opracowanie planów pracy kół zainteresowań
i wdrożenie ich do realizacji;
 gromadzenie i ekspozycja osiągnięć uczniów;
 udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
 analiza osiągnięć uczniów uczestniczących
w zajęciach pozaszkolnych
Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania:
 testy kompetencji uczniów,
 badanie wyników nauczania poszczególnych
przedmiotów w wyznaczonych klasach,
 rozpoznanie potrzeb i wybór klas objętych badaniem,
 opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego,
 przeprowadzenie pomiaru,
 opracowanie wyników i sporządzenie programu
naprawczego,
 analiza porównawcza wyników testów pod kątem
stopnia opanowania umiejętności badanych w roku
szkolnym,

dyrektor szkoły,
wicedyrektorzy szkoły,
opiekunowie kół zainteresowań

wrzesień - maj

wicedyrektorzy szkoły,
przewodniczący zespołów
przedmiotowych:
edukacji wczesnoszkolnej,
zespołu matematyczno –
przyrodniczego,
humanistycznego, językowego,
nauczyciele egzaminatorzy

kwiecień – maj
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dyrektor szkoły

zgodnie z harmonogramem

1.

Opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.
Obchody imprez i uroczystości zgodnie z kalendarzem.

2.
3.

Przygotowanie uroczystości ślubowania uczniów.
Współpraca z rodzicami, tworzenie grup wsparcia.

4.

Przygotowanie obchodów Dnia Patrona Szkoły połączonego
z Dniem Otwartym Szkoły.

wrzesień
terminarz spotkań
z rodzicami stanowi
załącznik nr 3
marzec - maj

5.

Program zajęć profilaktycznych (według odrębnego planu).

6.

Realizacja zadań wychowawczych ze szczególnym
uwzględnieniem wychowywania przez sport.

Wychowawcy
dyrektor,
pedagog,
wychowawcy
wicedyrektorzy szkoły,
przewodniczący zespołów
przedmiotowych,
zespół ds. promocji szkoły
wicedyrektorzy,
pedagog szkolny
zainteresowani nauczyciele,
wychowawcy klas,
nauczyciele wychowania
fizycznego,
wychowawcy klas

Wychowanie i opieka

Realizacja programów tematycznych organizowanych przez
Miasto Opoczno.

7.
8.

Współpraca z UKS działającym na terenie szkoły.
Organizacja Dnia Kultury Europejskiej.
Organizacja wycieczek, wypoczynku letniego i zimowego.
Rajdy i wycieczki piesze w okolicach Opoczna,
zielone szkoły.

9.

Organizowanie klasowych zespołów pomocy koleżeńskiej,
mających na celu pomoc uczniom z problemami w nauce.

10.

Kształtowanie postaw szacunku dla kultury – organizacja
pasowania na czytelnika.

nauczyciele wychowania
fizycznego
nauczyciele języków obcych
wychowawcy klas,
zainteresowani nauczyciele,
Rada Rodziców,
zespół do spraw promocji szkoły
samorządy klasowe,
wychowawcy,
zespoły klasowe nauczycieli,
wolontariusze
opiekun biblioteki,
opiekun świetlicy
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cały rok
cały rok w zależności od
potrzeb

kwiecień
cały rok w zależności od
potrzeb
cały rok w zależności od
potrzeb

marzec
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11.

Organizacja i zarządzanie

12.

Kształtowanie postaw proekologicznych i szacunku dla
środowiska – organizacja obchodów Dni Ziemi i Dni
Ochrony Środowiska.
Organizacja działań w ramach oświaty zdrowotnej
i kształtowanie postaw prozdrowotnych.

nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych

kwiecień - maj

pedagog szkolny, opiekunowie
Szkolnego Klubu Wolontariusza,
zainteresowani nauczyciele
wychowawcy klas,
opiekunowie organizacji
działających na terenie szkoły

kwiecień,
cały rok w zależności od
potrzeb
cały rok w zależności od
potrzeb

13.

Organizacja uroczystości klasowych i międzyklasowych
(święta, dyskoteki).
Organizacja uroczystości szkolnych kształtujących postawy
patriotyczne uczniów (Dzień Edukacji Narodowej, Rocznica
Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Rocznica
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja).

1.
2.

Przydział dodatkowych obowiązków.
dyrektor szkoły
Organizacja ewaluacji, kontroli przestrzegania prawa
Wicedyrektorzy
i wspierania nauczycieli:
 wybór wymagań poddanych ewaluacji wewnętrznej
 powołanie zespołów ewaluacyjnych
 określenie obszarów kontroli przestrzegania prawa –
harmonogram i zakres kontroli
 przedstawienie tematyki szkoleń i rad
pedagogicznych w ramach wspomagania nauczycieli
 przeprowadzenie badań, opracowanie wniosków,
przedstawienie raportu

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Opocznie

wrzesień
wrzesień
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Organizacja procesu awansu zawodowego nauczycieli:
 powołanie opiekunów stażu dla nauczycieli
stażystów
 konstruowanie planów rozwoju zawodowego
nauczycieli ubiegających się o awans
 zatwierdzenia planów rozwoju zawodowego
 monitorowanie przebiegu stażu
 przeprowadzenie procedury związanej
z zakończeniem stażu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli i udział w kursach,
szkoleniach, warsztatach zgodnie z planem doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Modyfikacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

dyrektor szkoły,
wicedyrektorzy,
opiekunowie nauczycieli
stażystów

dyrektor szkoły,
wicedyrektorzy,
nauczyciele

cały rok

5.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

Wicedyrektorzy

wrzesień

6.

Uporządkowanie w salach lekcyjnych posiadanych mebli
i sprzętu szkolnego:
 dokonanie oceny stanu faktycznego mebli
w salach lekcyjnych i dokonanie pomiaru
wysokości krzeseł i stolików
 pomiar uczniów
 przydział mebli do sal w zależności od potrzeb
Systematyczne remonty budynku szkolnego:
 bieżące wykonywanie decyzji SANEPID – u
 remonty podłóg
 remonty i naprawy bieżące

wychowawcy klas,
wicedyrektorzy

wrzesień – grudzień

dyrektor szkoły,
ekipa remontowa

cały rok w zależności od
potrzeb

3.

4.

7.

wrzesień
cały rok

maj – czerwiec
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1.

Planowanie zadań dotyczących promocji szkoły

wicedyrektorzy, nauczyciele

wrzesień

2.

nauczyciele

cały rok w zależności od
potrzeb

3.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sąsiednimi
placówkami oświatowymi.
Imprezy dla pobliskich przedszkoli – wizyty
w przedszkolach, konkursy dla przedszkolaków, bale
karnawałowe.
Udział uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z OMS
w Opocznie w konkursach międzyszkolnych.
Kontynuowanie współpracy z Urzędem Miasta.

dyrektor szkoły,

cały rok

4.

Przygotowanie planu działań PR dla szkoły.

dyrektor szkoły,

październik

5.
6.

Prowadzenie Kroniki Szkoły.
Zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci
rozpoczynających naukę w szkole.
Organizacja i udział w różnego rodzaju akcjach
charytatywnych.

opiekun kroniki
dyrektor szkoły
wychowawcy klas 0 i I
dyrektor szkoły, wychowawcy
klas, pedagog szkolny,
zainteresowani nauczyciele,
opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego, Szkolnego
Klubu Wolontariusza, Rada
Rodziców.
dyrektor szkoły ,
administrator strony WWW

cały rok
maj

dyrektor szkoły

październik – listopad

Promocja szkoły

7.

8.

Aktualizacja strony internetowej szkoły.

9.

Powołanie stowarzyszenia nauczycieli, rodziców,
absolwentów i dobroczyńców.
Wydawanie gazetki szkolnej oraz zamieszczanie
artykułów w lokalnej prasie.

10.

cały rok w zależności od
potrzeb

cały rok w zależności od
potrzeb,

opiekunowie gazetki, Samorządu cały rok
Uczniowskiego, koordynator PR
- wicedyrektor
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11.

Dekoracja tablic. Prezentacja prac uczniów oraz wystrój
korytarzy zgodnie z aktualnymi potrzebami.

12.

Aktywny udział uczniów w konkursach, zawodach
organizowanych poza szkołą.

13.

Współpraca z miejscową parafią, sektorem
samorządowym, organizacjami pozarządowymi.

koordynacja nauczyciel plastyki,
wychowawcy klas, opiekunowie
sal lekcyjnych na danej
kondygnacji
 parter
 świetlica
 I – piętro
 II – piętro
opiekunowie kół zainteresowań,
nauczyciele określonych
przedmiotów
dyrektor szkoły,
wicedyrektorzy

cały rok w zależności od
potrzeb,

cały rok w zależności od
potrzeb,
cały rok w zależności od
potrzeb,

.
Załączniki:
1. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.
2. Terminarz dni otwartych i spotkań z rodzicami.
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