Załącznik do Uchwały nr 2 RP z dnia 14.09.2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Szkoły Podstawowej w Świbie

Plan pracy Szkoły Podstawowej
w Świbie
na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481
ze zm.),


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze
zm.),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.( Dz. U. z
2017, poz. 1658 ze zm.) w sprawie nadzoru pedagogicznego,



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 ze zm.),



Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),




Statut Szkoły Podstawowej w Świbie,
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Świbie.

Plan opracowany został na podstawie:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny
2020/2021.
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021.
3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Świbie
4. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok
szkolny 2019/2020.

Cele do zrealizowania:


stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, z wykorzystaniem narzędzi i zaso-




bów cyfrowych
przygotowanie uczniów do dalszych etapów edukacyjnych,
zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole, szczególnie w wa-




runkach epidemii,
kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, wychowanie do wartości
rozwijanie innowacyjności i kreatywności uczniów.

Główne zadania na rok szkolny 2020/2021:





kontynuacja działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,
wybór patrona szkoły
wyposażenie pracowni przyrodniczej

Spis treści zawartych w planie



I.

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
Kalendarz pracy szkoły.
Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.
Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły
Zarządzanie, organizacja, baza szkoły
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

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i
wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku
szkolnym 2019/2020

Dyrektor szkoły

Do końca sierpnia

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i
dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego:
Dyrektor szkoły
statut, regulaminy, procedury

Do końca sierpnia

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu
doskonalenia zawodowego

Dyrektor szkoły

Wrzesień

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 15 września

Opracowanie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły

Rada pedagogiczna i rada
Do końca września
rodziców

Opracowanie WSDZ na nowy rok szkolny.

Doradca zawodowy

Do końca września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok

Stałe monitorowanie frekwencji uczniów na
zajęciach.

Dyrektor szkoły,
wychowawcy klas

Cały rok

Poprawa bazy dydaktycznej szkoły.

Dyrektor szkoły

Cały rok

Wykonywanie wymaganych przeglądów
technicznych

Dyrektor szkoły

Cały rok

Czuwanie nad zgodnym z procedurami wyborem
patrona szkoły

Dyrektor szkoły, zespół
zadaniowy

Wg harmonogramu

Nadzór na prawidłowością realizacji zadań w
ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa

Dyrektor szkoły

Do końca grudnia
2020 r.

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

Dyrektor szkoły

Do końca kwietnia

Umożliwienie nauczycielem zdobywania
kolejnych stopni awansu zawodowego

Dyrektor szkoły,
opiekunowie staży

Cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I

Dyrekcja szkoły

Kwiecień–sierpień

Nauczanie
Zadania

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny
Cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Dyrektor,
przewodniczący
zespołów
Wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień Wszyscy
uczniów przez indywidualizowanie stawianych im
nauczyciele
wymagań oraz przygotowanie do udziału w konkursach
wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu
rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów

Kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
patriotycznych postaw uczniów, wychowanie do
wartości

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

Dyrektor 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

Rozwijanie innowacyjności i kreatywności uczniów

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny

Obserwacje lekcji – kształcenie rozwijające
kreatywność i innowacyjność uczniów, wykorzystanie
narządzi i zasobów cyfrowych oraz pozostałe,
uwzględnione w planie nadzoru

Dyrektor szkoły

Według
harmonogramu

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli
obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Wychowanie i opieka

Zadania
Integracja zespołów klasowych

Osoba
odpowiedzialna
Wychowawcy klas

Wszyscy
Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego
nauczyciele,
szkoły
pedagog

Termin realizacji
Wrzesień
Cały rok

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły

Zespół ds.
programu
wychowawczoprofilaktycznego
szkoły

Wg harmonogramu

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy

Cały rok

nauczyciele,
pedagog
Profilaktyka agresji i przemocy w szkole w tym
w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów sieci

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych oraz
wycieczek

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Dokonanie wyboru patrona szkoły

zespół zadaniowy

Wg harmonogramu

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu
Uczniowskiego.

opiekun samorządu Wrzesień

Współpraca ze Stowarzyszeniem Apertus

pedagog

Cały rok

Zorganizowanie Międzyszkolnego Turnieju Pierwszej
Pomocy

wyznaczeni
nauczyciele

Wg kalendarza imprez
i uroczystości

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci,
z pedagogiem szkolnym, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi w tym w zakresie
realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Wychowawcy klas

Cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

Opiekun
samorządu

Cały rok

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz
zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego
czasu

Wychowawcy klas,
pedagog,
Cały rok
nauczyciel w-f

Edukacja czytelnicza w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa

Nauczyciele,
bibliotekarz

Cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

Wychowawcy klas

Cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Dyrektor

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy dzieci potrzebujących takiej
opieki

Dyrektor

Cały rok

Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas zajęć szkolnych w czasie epideDyrektor
mii, sumienne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych

Cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Cały rok

Dyrektor, pedagog

