ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
NR 3 im. JANA PAWŁA II
Cel:
- wspieranie rozwoju dziecka młodszego,
- wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole,
- kształcenie samorządności,
- rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa
wśród uczniów,
- edukacja matematyczna i przyrodnicza,
- pielęgnowanie tradycji w myśl słów Jana Pawła II „Bądźcie wierni temu
dziedzictwu”(…)
- wyrównywanie szans edukacyjnych,
- podniesienie wyników nauczania.

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2016/2017.

Zadania
1. Zadania
dydaktyczne

Środki realizacji
1. Aktualizacja planów i
programów pracy zespołu
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Doskonalenie i dokształcanie
zawodowe nauczycieli w ramach
kursów kwalifikacyjnych,
kursów i warsztatów
szkoleniowych organizowanych
przez WOM, EKO-TUR oraz
WDN
3. Realizacja zaleceń zawartych
w opiniach i orzeczeniach
wydanych przez PPP i inne
Poradnie Specjalistyczne
4. Awans zawodowy
nauczycieli. Realizacja zadań
zawartych w planach rozwoju
zawodowego
5. Organizacja i prowadzenie
zajęć pozalekcyjnych wg
harmonogramu
6. Rozwijanie zainteresowań
wychowanków:

Odpowiedzialni
Termin
Zespoły nauczycieli IX
klas I-III
i przedszkola,
zespoły nauczycieli
klas IV-VI
Nauczyciele wg
Cały rok
planu
Dyrektor

Nauczyciele
Wychowawcy

Cały rok

Dyrektor,
Zainteresowani
nauczyciele

Okres stażu

Nauczyciele

IX-VI

Nauczyciele
prowadzący koła i

IX-VI

a) realizacja zajęć
pozalekcyjnych:
- zespół wokalny
- SKS
- koło języka angielski
- koło języka polskiego
- koło gry i zabawy sportowe w
wodzie
- zajęcia ogólnorozwojowe
- koło ogólnorozwojowe
„Sówka-mądra główka’
„Poznaję świat”
- koło ortograficzne
- koło matematyczne
- koło plastyczne
- koło rozwijające czytanie
-gimnastyka korekcyjna
- zajęcia wyrównawcze
matematyczno-przyrodnicze
- zajęcia „Ćwiczenia buzi i
języka”
- koło informatyczne,
- trening ortograficzny,
- zajęcia wyrównujące szanse
edukacyjne,
- koło zajęć rewalidacyjnych.
b) wzbogacanie wiadomości
uczniów poprzez czytanie
książek, oglądanie filmów,
wycieczki szkolne, gry
dydaktyczne, programy
edukacyjne, zgaduj-zgadule,
konkursy itp.
c) udział w programach:
Czytające szkoły” w ramach
kampanii „Cała Polska Czyta
Dzieciom” oraz „Książka moich
marzeń”
d) organizowanie wystawek prac
dziecięcych
e) udział uczniów w konkursach
przedmiotowych i innych
konkursach szkolnych i
międzyszkolnych, zawodach
sportowych
f) poznanie zwyczajów
obrzędów związanych ze
świętami państwowymi i
religijnymi
g) zapoznanie uczniów z

zajęcia
pozalekcyjne,
wychowawcy,
opiekun Samorządu
Szkolnego

obrzędowością dotyczącą
sztandaru
h) pomoc uczniom mającym
trudności w nauce:
- realizacja zajęć:
 korekcyjno –
kompensacyjnych
 terapeutycznych
 rewalidacyjnych


zajęć wyrównawczych z
j. polskiego i matematyki
 zajęć wyrównawczych
w kl. I – III
 logopedycznych
w przedszkolu i szkole
7. Organizacja międzyszkolnych
konkursów:
- konkurs o Puchar Dyrektora
Zespołu
-Międzyszkolny Turniej Gier i
Zabaw po Śląsku
-Ogólnopolski Konkurs „Jan
Paweł II w oczach dzieci”
8. Organizacja i realizacja
praktyk studenckich
9. Stosowanie technologii
informatycznej i wychowania
komunikacyjnego na zajęciach
dydaktycznych

B. Kras
A. Gamoń
A.Dudek-Szymura
J. Walas
A. Sączek
Dyrektor
Nauczyciele
Nauczyciele
klas I-III
Ł. Widera
A.Gamoń
L.Polywka
Wychowawcy
Nauczyciele
Opiekunowie grup

10. Wyjazdy na wycieczki i
imprezy krajoznawczo –
turystyczne, wyjazd na Zieloną
Szkołę
11. Prowadzenie badań wyników Dyrektor
nauczania
Nauczyciele
12. Organizacja i
przeprowadzenie sprawdzianów
wiedzy i umiejętności dla
uczniów klas I -VI
13. Klasyfikacja uczniów za I
półrocze, analiza i ocena
wyników nauczania i
wychowania w I półrocze
Wnioski do pracy na II półrocze
14. Klasyfikacja i promocja
uczniów, ocena pracy szkoły za

Wicedyrektor
J. Walas

Wg
harmonogramu
konkursów

Zgodnie ze
zgłoszeniami
IX-VI

IX-VI

Wg planu
nadzoru
pedagogicznego
X-V

Dyrektor
Wicedyrektor
Nauczyciele

I

Dyrektor
Wicedyrektor

VI

2. Zadania
wychowawcze

rok szkolny 2016/2017
Wnioski do pracy na następny
rok szkolny
1. Aktualizacja szkolnego
programu wychowawczego
2. Wybór opiekuna samorządu
uczniowskiego

Nauczyciele

Wychowawcy
Pedagog
Uczniowie
Opiekun
Samorządu
Uczniowskiego
Wychowawcy
Uczniowie
Opiekun SU
Rodzice
Nauczyciele
Uczniowie

IX

Dyrektor
Wicedyrektor
Nauczyciele
Trójki klasowe RR

Cały rok

Nauczyciele
Wicedyrektor
Dyrektor

Cały rok

9. Wykonywanie prac
gospodarczych na rzecz zespołu
10. Organizowanie pomocy
koleżeńskiej
11. Opieka nad uczniami klasy I:
- opieka wychowawcy
- opieka świetlicy szkolnej
- opieka biblioteczna
- opieka pedagoga
12. Udział w akcji Sprzątanie
Świata i innych akcjach na
terenie placówki

Dyrektor

Cały rok

Opiekun SU
Wychowawcy
Wychowawca
Wychowawcy
świetlicy
Bibliotekarz
Pedagog
Zgodnie
z terminarzem

Cały rok

13. Kultywowanie tradycji
szkolnej – aktywny udział

Zgodnie
z kalendarzem

Cały rok

3. Wybór samorządów:
- klasowych
- szkolnego
- trójek klasowych rodziców
4.Wydawanie pisemka „Trójka”
5. Współdecydowanie o
sprawach zespołu
6. Prowadzenie dyżurów
szkolnych:
- przez nauczycieli /dyżury
międzylekcyjne/
- przez uczniów /uczniów w
klasach/
7. Współpraca z rodzicami:
- organizowanie zebrań
z rodzicami
- wspólne przygotowywanie
imprez klasowych i szkolnych
oraz środowiskowych
- realizacja programu
wychowawczego zespołu
- działalność Rady Rodziców
8. Organizacja imprez
i uroczystości szkolnych wg
kalendarza imprez

IX

IX

Cały rok

Cały rok

Cały rok

uczniów, wychowanków
w imprezach szkolnych,
środowiskowych
i ogólnopolskich zgodnie
z kalendarzem imprez
14. Wyrabianie poczucia
współodpowiedzialności
poprzez:
- dbanie o estetyczny wygląd
zespołu
- opieka nad zielenią wokół
placówki
- wspólne przygotowywanie
dekoracji szkolnej
- udział wychowanków
w organizowaniu uroczystości
szkolnych i środowiskowych
- działania integracyjne poprzez
gry zespołowe i zabawy
15. Udział w życiu społecznym
i rodzinnym:
- organizowanie wycieczek
krajoznawczych oraz po
najbliższej okolicy
- kształtowanie szacunku dla
symboli narodowych, ważnych
wydarzeń z historii Polski
- przygotowanie uroczystości z
okazji: Dnia Nauczyciela, Dnia
Babci i Dziadka, Dnia Matki,
Dnia Seniora, Dnia Górnika,
Święta Szkoły, świąt
państwowych /wg kalendarza
imprez/

imprez

16. Realizacja zadań
wynikających z programów
edukacyjnych o tematyce
wychowawczej i profilaktycznej:
- Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii
2011-2016
- Narodowy Program
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- Krajowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie 2006-2016
- Program Zapobiegania
Niedostosowaniu Społecznemu i

Nauczyciele
Wychowawcy

Cały rok

Nauczyciele
Wychowawcy
Rada Rodziców

Cały rok

Dyrektor
Wicedyrektor
Wychowawcy
Pedagog

Cały rok

Przestępczości wśród Dzieci i
Młodzieży
- Programy Ograniczania
Zdrowotnych Następstw Palenia
Tytoniu w Polsce
- Rządowy Program
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”
„Bezpieczna +”, spotkania z
policją, pedagogiem,
psychologiem -, pogadanki z
rodzicami,– profilaktyka agresji,
przemocy, cyberprzemocy,
przeciwdziałanie używaniu
substancji psychoaktywnych
przez uczniów, profilaktyka
uzależnienia od gier
komputerowych, internetu,
hazardu.
17. Udział w spektaklach
teatralnych, wyjazdy do kina,
organizacja dyskotek szkolnych

3. Zadania
opiekuńcze

Wychowawcy
Opiekun SU

Wg potrzeb
i możliwości

18. Podejmowanie działań
związanych z przynależnością
do Rodziny Szkół Papieskich

Ł. Widera
Rada Rodziców

1. Spotkanie z policjantem

Wychowawcy

Zgodnie z
harmonogramem
pracy Rodziny
Szkół Papieskich
IX

2. Prowadzenie pogadanek,
wyświetlanie filmów
o zachowaniu bezpieczeństwa na
drogach i na terenie placówki

Wychowawcy
Koordynator do
spraw
bezpieczeństwa
A. Sączek
Koordynator do
spraw
bezpieczeństwa
A. Sączek
Dyrektor
BHP Serwice
Ł.Janicki
Nauczyciele

Cały rok – wg
potrzeb

Dyrektor
Pedagog
Wychowawcy
Wychowawca
świetlicy
OPS

Cały rok

3. Udział placówki w programie
„Szkoła bez przemocy”

4. Prowadzenie ewidencji
wypadków
5. Prowadzenie dyżurów
międzylekcyjnych zgodnie
z harmonogramem
7. Udzielanie i pośredniczenie w
formach pomocy materialnej:
- przydzielenie stypendiów
szkolnych
- wypłacenie dofinansowania do
zakupu podręczników,
przyborów szkolnych

IX-VI

IX-VI
Cały rok

i mundurków szkolnych
- współpraca z OPS Rybnik
w zakresie organizacji
dożywiania dzieci
8. Pomoc dzieciom poprzez:
- rozpoznanie sytuacji
materialnej wychowanków
- otoczenie opieką dzieci
z rodzin niewydolnych
wychowawczo i opiekuńczo
9. Ocenianie stanu
bezpieczeństwa w zespole.
Nakreślanie najważniejszych
zadań celem poprawy
bezpieczeństwa.
4. Zadania
zdrowotne

1. Prowadzenie zajęć WF na
świeżym powietrzu,
-certyfikat programu „W-f z
klasą”
- promowanie zdrowego stylu
życia wśród uczniów,
- projekt „Sport i zdrowe
odżywianie”
2. Organizacja wyjazdów
uczniów klasy II i III dzieci na
basen.
3. Organizowanie wycieczek
pieszych i rowerowych wg
planów pracy
4. Organizacja lekcji i zajęć na
świeżym powietrzu w „zielonej
klasie”.
4. Realizacja programu „Mamo,
tato wolę wodę” oraz „Aqua
fresh”
5. Przystąpienie placówki do
programu „Szklanka mleka”,
„Warzywa i owoce w szkole”
6. Współpraca z Ośrodkiem
Zdrowia i rodzicami w ramach
realizacji pracy oświatowo –
zdrowotnej.

Wychowawcy
Pedagog
Kurator sądowy
Rodzice

IX-VI

Koordynator do
spraw
bezpieczeństwa,
BHP, SIP
B.Kras
I.Lange
Nauczyciel WF,
Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
B.Kras, A.DudekSzymura

IX-VI

B.Kras
B.Kras
B.Nierada
M.Bizoń
Nauczyciele
Wychowawcy

IX-VI

IX-VI
Cały rok

Nauczyciele
Wychowawcy

Cały rok

Nauczyciele
przedszkola
Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
Dyrektor
Wicedyrektor

Cały rok

Pracownicy
Ośrodka Zdrowia
Nauczyciele
Rodzice

IX-VI

Cały rok

