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Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021r., poz. 1082)



Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach, Statut Szkoły Podstawowej w Jankowicach, Statut Przedszkola Publicznego
w Jankowicach.

Plan opracowany został w oparciu o:









dopuszczone do realizacji w Zespole programy wychowania przedszkolnego, programy nauczania oraz programy własne,
diagnozę potrzeb i zainteresowań,
oczekiwania rodziców wobec przedszkola i szkoły,
treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy Zespołu,
treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach nauczania i wychowania,
treści podstawy programowej,
wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny 2020/2021
zadania priorytetowe wytyczone przez MEN.

Główne zadania wychowawczo-opiekuńcze i kształcące na rok szkolny 2021/2022:







Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie
oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości
o zdrowie.
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji
patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane
wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu
zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie
w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Ogólne wnioski z prowadzonego Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora w roku szkolnym 2020/2021 ze wskazaniami
na podjęcie konkretnych działań w nowym roku szkolnym 2021/2022:
Uwzględniające politykę oświatową oraz plan nadzoru pedagogicznego:
 Nauczyciele zapewniali wysoką jakość kształcenia oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne wszystkim uczniom/wychowankom
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 W procesach edukacyjnych nauczyciele wykorzystywali narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość.
 Nauczyciele zwracali uwagę na bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 W działaniach wychowawczych szkoły/przedszkola nauczyciele kładli nacisk na wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie
norm społecznych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W JANKOWICACH
Obszar: Baza szkoły
Priorytet: Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia gwarantującego właściwą realizację zadań szkoły.
Zadanie
1. Rozwijanie bazy
szkoły

Sposób realizacji
1. Wykonanie przeglądu technicznego szkoły.
Przeprowadzanie przeglądu warunków miejsca pracy.
2. Wykonanie potrzebnych modernizacji i remontów
pomieszczeń.
3. Uporządkowanie sal lekcyjnych.

4. Dbałość o teren wokół budynku szkoły.
5. Zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z potrzebami
edukacyjnymi uczniów.
6. Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej.

7. Doposażenie pracowni przedmiotowych.
8. Zakup nowoczesnego sprzętu audiowizualnego i
komputerowego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Termin realizacji

dyrektor, pracownicy obsługi

cały rok

dyrektor, pracownicy obsługi

cały rok

nauczyciele, pracownicy obsługi

cały rok

pracownicy obsługi

cały rok

dyrektor, Rada Rodziców

cały rok

nauczyciel -bibliotekarz

cały rok

dyrektor
dyrektor

cały rok
cały rok

Obszar: Kształcenie
Priorytet: Zapewnienie uczniom odpowiednich warunków i efektów kształcenia.

Zadanie
1. Podwyższanie
efektów kształcenia

2. Podnoszenie jakości
kształcenia

3. Wykorzystanie
technologii
informatycznej

Sposób realizacji
1. Wykorzystywanie wyników sprawdzianów, testów, diagnozy
poprzez wnikliwą analizę osiągnięć uczniów oraz
formułowanie wniosków do dalszej pracy.
2. Udzielanie trafnej i skutecznej informacji zwrotnej uczniom
- wskazywanie mocnych stron, wskazywanie co wymaga
poprawy, udzielanie wskazówek, w jakim kierunku uczeń
powinien pracować dalej.
3. Stosowanie urozmaiconych, atrakcyjnych form
i metod pracy (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji
matematycznej, przyrodniczej i informatycznej).
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.
1. Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia
zawodowego.
2. Systematyczne spotkania zespołów przedmiotowych analiza wyników nauczania.
3. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli poprzez
przeprowadzanie zajęć otwartych.
1. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji
cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe
wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Upowszechnienie stosowania multimediów i narzędzi TIK na
wszystkich lekcjach.
3. Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych,

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Termin realizacji

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

4. Wspieranie
zainteresowań
i uzdolnień uczniów

5. Zapewnienie
pomocy uczniom
mającym deficyty
i trudności w nauce, ze
szczególnym
uwzględnieniem
uczniów ze
specyficznymi
trudnościami

e -podręczników, multibooków; wykonywanie przez uczniów
projektów i prezentacji multimedialnych.
4. Wykorzystanie pracowni komputerowej do organizacji
różnorodnych zajęć w ramach kół zainteresowań, zajęć
terapeutycznych, wyrównawczych i innych.
5. Rozwijanie rozsądnego korzystania z narzędzi i zasobów
cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących
technologie informacyjno-komunikacyjne.
6. Określenie potrzeb nauczycieli oraz organizowanie szkoleń
w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy
i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania
nowoczesnych technologii informatycznych na co dzień
i w pracy zdalnej.
1. Zapewnienie uczniom możliwości udziału w różnorodnych
konkursach przedmiotowych, plastycznych, czytelniczych,
zdrowotnych, ekologicznych oraz zawodach sportowych na
wszystkich szczeblach.
2. Zachęcanie do uczestnictwa w uroczystościach i apelach
szkolnych (wg harmonogramu).
3. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w ramach kół
zainteresowań i innych zajęć dodatkowych (zgodnie z
potrzebami i możliwościami szkoły).
4. Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł
informacji i twórczego rozwiązywania problemów.
1. Organizacja zajęć dla uczniów objętych pomocą
psychologiczno -pedagogiczną.
2. Indywidualizacja pracy w procesie lekcyjnym.
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
uwzględnianie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach
PPP.
4. Organizowanie w miarę potrzeb indywidualnych spotkań
mających na celu wyrównywanie braków w wiadomościach

dyrektor

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele, psycholog szkolny

cały rok

6. Organizowanie
doradztwa
zawodowego

7. Podnoszenie jakości
edukacji włączającej

i umiejętnościach (wyrównywanie szans edukacyjnych).
5. Zapewnienie wsparcia, szczególnie w sytuacji kryzysowej
wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia
dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat
szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
1. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym.
Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego.
2. Wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych.
3. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom w
zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju.
4. Organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli
sukces zawodowy - promowanie dobrych wzorców.
5. Organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych firm,
pracodawcami.
1. Tworzenie właściwego klimatu w szkole i budowanie
właściwych relacji.
2. Organizowanie odpowiedniego wsparcia uwzględniającego
indywidualne potrzeby dzieci.
3. Ocenianie postępów ucznia w kierunku motywacji i
wspierania jego rozwoju.
4. Budowanie partnerskich relacji z rodzicami.
5. Włączanie uczniów ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi do życia społecznego.

wychowawcy klas VII i VIII doradca
zawodowy, psycholog

cały rok

nauczyciele, pedagog, psycholog,
specjaliści

cały rok

Obszar: Wychowanie
Priorytet: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i optymalnych warunków dla ich prawidłowego
rozwoju.
Zadanie
1. Zapewnienie
bezpieczeństwa
uczniom

2. Kształtowanie
postaw patriotycznych
i obywatelskich

Sposób realizacji
1. Badanie poziomu bezpieczeństwa na terenie placówki.

2. Podejmowanie działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa oraz zapobiegających przemocy i agresji
wśród uczniów (m. in. spotkania z pracownikami Straży
Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji,
zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym).
3. Aktywne i czynne sprawowanie dyżurów
międzylekcyjnych.
4. Organizacja próbnych alarmów i apeli o charakterze
informacyjno – porządkowym z przestrzeganiem zasad
reżimu sanitarnego.
5. Egzekwowanie od uczniów przestrzegania regulaminów
obowiązujących w pracowniach i pomieszczeniach szkolnych.
6. Przestrzeganie szkolnych procedur postępowania
w sytuacjach zagrożenia oraz w trudnych sytuacjach
wychowawczych.
1. Organizacja i aktywny udział w przedsięwzięciach
o charakterze rocznicowym i patriotycznym.
2. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec
symboli narodowych.
3. Pogłębianie wiedzy o historii narodowej poprzez udział
w imprezach i wydarzeniach kulturalnych.
4. Kultywowanie lokalnych tradycji „małej ojczyzny”.
5. Udział uczniów w konkursach o tematyce patriotycznej

Osoba odpowiedzialna za realizację

Termin realizacji

dyrektor, pedagog, psycholog, szkolny
zespół ds. bezpieczeństwa

maj/czerwiec
wg harmonogramu

pedagog, psycholog, nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

dyrektor, nauczyciele

wg harmonogramu

nauczyciele, inspektor bhp

cały rok

dyrektor, pedagog, psycholog,
nauczyciele, pracownicy obsługi

cały rok

nauczyciele

cały rok - wg
harmonogramu

3. Wychowanie do
wartości

4. Kształtowanie
postaw społecznych

5. Rozwijanie
wrażliwości
artystycznej
6. Upowszechnianie
czytelnictwa

i regionalnej.
6. Podejmowanie działań na rzecz szerszego udostępnienia
kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo
cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania
historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć
duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane
wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek
edukacyjnych.
1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie
wzorców postępowania.
2. Udział uczniów w akcjach i imprezach charytatywnych
oraz w pracach na rzecz społeczności lokalnej (wolontariat).
3. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów.
Uczniowie są: kulturalni, koleżeńscy, uspołecznieni.
4. Rozbudzanie u uczniów wrażliwości na prawdę i dobro.
5. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności,
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
1. Wdrażanie uczniów do respektowania powszechnie
akceptowanych reguł i zasad funkcjonowania (normy
społeczne).
2. Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy
życia społecznego.
3. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko
naturalne.
1. Zachęcanie uczniów do udziału w imprezach kulturalno rozrywkowych ( m.in. kino, teatr, muzeum, wystawy).
2. Organizowanie imprez artystycznych (m.in. konkursy
recytatorskie, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne).
1. Systematyczne rozwijanie zainteresowań i kompetencji
czytelniczych (konkursy, akcje czytelnicze).
2. Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł
informacji.

nauczyciele

cały rok - wg
harmonogramu

nauczyciele, pedagog, psycholog

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele, bibliotekarze

cały rok

7. Kształtowanie
postaw
odpowiedzialnego
korzystania z
mediów społecznych
8. Kształtowanie
postaw
prozdrowotnych

1. Podejmowanie działań mających na celu promowanie zasad
bezpiecznego korzystania z Internetu (akcje, prelekcje,
spotkania, projekcje filmów).
2. Organizowanie zajęć profilaktyczno - wychowawczych
na temat cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.
1. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych
nawyków żywieniowych (imprezy, akcje, konkursy
promujące zdrowy styl życia).

pedagog, psycholog, nauczyciele
informatyki, wychowawcy

cały rok

nauczyciele

cały rok - wg
harmonogramu
wg harmonogramu

2. Kontynuacja programów - mleko i warzywa w szkole.

3. Dbałość o jakość posiłków w stołówce szkolnej.

dyrektor, wychowawcy
klas I do V
dyrektor
cały rok

4. Promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie
imprez rekreacyjno -sportowych
( m.in. dzień sportu, bieg charytatywny).
5. Przeprowadzanie pogadanek na temat uzależnień oraz
przeciwdziałania agresji i przemocy.

9. Kształtowanie
postaw
proekologicznych
10. Wspomaganie
rodziny w wychowaniu
ucznia

6. Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką
uzależnień (PPP, policja, straż miejska, sąd rodzinny)
1. Udział w akcjach i happeningach proekologicznych ( m.in.
obchody Dnia Ziemi).
2. Zachęcanie uczniów do postaw proekologicznych w życiu
codziennym.
1. Opracowanie i realizacja programu wychowawczo –
profilaktycznego szkoły.
2. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej w celu organizacji
pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
3. Rozpoznawanie potrzeb i doraźna pomoc materialna

pedagog, psycholog, wychowawcy,
nauczyciele, pielęgniarka

pedagog szkolny, psycholog,
psycholog, wychowawcy
pedagog szkolny,
nauczyciele
nauczyciele

wg harmonogramu

pedagog, psycholog, wytypowany
zespół nauczyciele

wrzesień

cały rok

11. Podnoszenie
efektywności pracy
wychowawczo profilaktycznej

uczniom i rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
życiowej.
4. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych (pedagogizacja).
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności nauczycieli
w stosowaniu różnych metod pracy wychowawczej.
2. Zacieśnienie współpracy między wychowawcą,
pedagogiem, psychologiem i rodzicem w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych.
3. Wzmacnianie integracji w zespołach klasowych.
4. Realizacja zajęć wychowawczo - profilaktycznych zgodnie
z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Profilaktyka uzależnień – zajęcia z pedagogiem,
psychologiem.

cały rok

wychowawcy, pedagog, psycholog

cały rok

Obszar: Zarządzanie szkołą
Priorytet: Aktualizacja dokumentacji szkolnej.
Zadanie
1. Przydział
obowiązków
i przygotowanie
szkolnej dokumentacji

Sposób realizacji
1. Przydział obowiązków służbowych.
2. Opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktyczno wychowawczych. Przygotowanie planów dyżurów
nauczycieli.
3. Zatwierdzenie programów nauczania i szkolnego zestawu
podręczników szkolnych na rok szkolny2021/2022.
4. Modyfikowanie wymagań edukacyjnych i planów pracy
z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę
programową.
5. Opracowanie lub aktualizowanie dokumentów szkolnych:
• Rocznego Planu Pracy Szkoły 2021/2022,

Osoba odpowiedzialna za realizację

Termin realizacji

dyrektor, wicedyrektorzy
dyrektor i nauczyciele

sierpień/wrzesień
czerwiec/sierpień
cały rok

nauczyciele

wrzesień

dyrektor

wrzesień

wytypowane zespoły

2. Rozwój zawodowy
nauczycieli

• Statutu Szkoły,
• Programu Wychowawczo -Profilaktycznego,
• planów wychowawczych poszczególnych klas,
• planów pracy świetlicy, biblioteki szkolnej, pedagoga,
logopedy i specjalistów.
• opracowanie sprawozdań z realizacji zadań zawartych
w planach pracy ( m.in. biblioteki, świetlicy, pedagoga).
1. Wspieranie nauczycieli odbywających staż.
2. Motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających
spełnianiu wymagań na określony stopień awansu
zawodowego.
3. Podjęcie studiów podyplomowych, kursów
kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia zawodowego
zgodnie z potrzebami szkoły.
4. Ustalenie harmonogramu WDN.
5. Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli
po uprzedniej analizie potrzeb i możliwości szkoły.
Zapoznanie się z ofertą szkoleniową.
6. Przeprowadzenie zaplanowanych spotkań Rady
Pedagogicznej o charakterze szkoleniowym zgodnie z planem
szkoleń RP w planie nadzoru pedagogicznego.

wychowawcy klas
bibliotekarz, nauczyciel świetlicy,
pedagog, psycholog, logopeda,
specjaliści
nauczyciele
dyrektor, opiekunowie stażu

styczeń/czerwiec
cały rok
cały rok

nauczyciele

cały rok

przewodniczący zespołów WDN
dyrektor, nauczyciele

wrzesień
wg harmonogramu

dyrektor

wg harmonogramu

Obszar: Promocja szkoły i współpraca ze środowiskiem lokalnym
Priorytet: Tworzenie dobrego wizerunku szkoły jako organizacji uczącej.
Zadanie
1. Prezentacja oferty
szkoły

2. Otwarcie szkoły na
środowisko lokalne

3. Informowanie
o działaniach
podjętych w szkole

4. Współpraca
z organizacjami
i władzami
lokalnymi

Sposób realizacji
1. Rozpoznawanie oczekiwań edukacyjnych środowiska
lokalnego.
2. Zachęcanie nauczycieli do opracowywania programów
autorskich i innowacji.
3. Promowanie oferty edukacyjnej szkoły na zebraniach
rodziców.
1. Organizowanie imprez kulturalnych dla środowiska
zgodnie z wymaganiami obowiązującymi podczas pandemii.
2. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa
w życiu szkoły oraz w organizacji imprez szkolnych.
3. Pozyskiwanie nowych sojuszników szkoły, wspierających
jej działalność.
4. Udział w akacjach charytatywnych i w wolontariacie.
1. Informowanie o bieżących wydarzeniach na stronie
internetowej szkoły oraz na portalu społecznościowym
(facebook).
2. Prezentacja osiągnięć uczniów na gazetkach szkolnych.
3. Redagowanie szkolnej gazetki. Prowadzenie szkolnej
kroniki.
4. Współpraca z mediami lokalnymi (prasa, strona
internetowa UM).
5. Udział w Sesjach Rady Miejskiej poświęconych edukacji.
1. Prelekcje i spotkania z przedstawicielami policji, straży
miejskiej, straży pożarnej, służby zdrowia, parafii.
Udział władz miasta, Radnych Rady Miejskiej oraz
przedstawicieli środowiska lokalnego w uroczystościach
szkolnych.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Termin realizacji

dyrektor, nauczyciele

cały rok

dyrektor

cały rok

wychowawcy

wg harmonogramu
zebrań

dyrektor, nauczyciele

cały rok

nauczyciele

wytypowani nauczyciele
wytypowani nauczyciele

cały rok

dyrektor, nauczyciele
dyrektor, nauczyciele

dyrektor, nauczyciele

cały rok

2. Angażowanie się społeczności szkolnej w organizację
imprez miejskich.
Współpraca z organizacjami i władzami lokalnymi
organizowana zgodnie z zasadami sanitarnymi
obowiązującymi podczas pandemii.

HARMONOGRAM PRACY PRZEDSZKOLA
Rok szkolny 2021/2022
Lp.

Sposób realizacji

I

Harmonogram konkursów wewnątrzprzedszkolnych:
konkurs muzyczny „Mali muzykanci”
konkurs teatralny „Teatralia – witamy wiosnę na przedszkolnej scenie”
konkurs plastyczny „Portret Św. Mikołaja”

II

III

Harmonogram konkursów pozaprzedszkolnych:
konkurs plastyczny „Zimowe szaleństwo”

Osoby odpowiedzialne

Termin

Nauczyciele grup

X 2021
III 2022

M.Janyga, M.Noworyta

XII 2022

I.Mucha, K.Biela, K.Gąsior

I 2022

Nauczyciele Grup

IX 2021
IX 2021
X 2021
XI 2021
XI 2021
XI 2021
XII 2021
XII 2021
XII 2021
I 2022
II 2022
II 2022
III 2022
III 2022
IV 2022
IV 2022
V 2022
V 2022
VI 2022
VI 2022
VI 2022

Harmonogram imprez i uroczystości:
Dzień przedszkolaka
Dzień Chłopca
Pasowanie na przedszkolaka
Spotkanie z policjantem „Bezpieczni na drodze”
Dzień Pluszowego Misia
Andrzejki
„Barbórka” - spotkanie z górnikiem
Mikołaj
Poranek wigilijny
Dzień Babci i Dziadka
Bal karnawałowy
Poczta walentynkowa
Dzień Kobiet
Powitanie Wiosny
Zajączek
Dzień Ziemi – akcja sprzątania świata
Dzień strażaka
Dzień Dziecka
Dzień Rodziny
Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie sześciolatków

IV

Harmonogram akcji, wycieczek, wyjść poza przedszkole:
„Wkręć się w pomaganie” – zbiórka zakrętek
Wizyta w bibliotece, aptece, sklepie, OSP, częste wyjścia na spacery
Wycieczki na zakończenie roku szkolnego
Góra Grosza
„Pełna miska dla schroniska” – pomoc fundacji Arkadia

V

Nauczycielki grup
Nauczycielki grup
Nauczyciele grup
Nauczyciele grup
Nauczyciele grup starszych
Katarzyna Biela
Joanna Maślorz

Działania dodatkowe:
1. Redagowanie i wydawanie gazetki przedszkolnej „W Przedszkolnej
Krainie”
2. Redagowanie strony internetowej przedszkola
3. Prowadzenie kroniki przedszkolnej i wykonywanie zdjęć

Katarzyna Biela, Joanna Maślorz
Michalina Noworyta,
Monika Waleczek
Monika Żemła, Weronika Manowska

4. Dekoracja szatni i przygotowanie gazetek ściennych

Teresa Szromczyk, Anna Pitlok,
Katarzyna Skrobol

5. Przygotowanie dyplomów i podziękowań

Weronika Manowska, Katarzyna
Gąsior, Katarzyna Wojtas

6. Utrzymacie porządku w pomocach dydaktycznych

Katarzyna Gąsior, Katarzyna Wojtas
Iwona Mucha

7. Współpraca psychologiczno-pedagogiczna

Cały rok

Lp.
I

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY
SPOSÓB REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
1. Badanie wyników nauczania:
a) kl. III – sprawdzian kompetencji
trzecioklasisty

TERMIN

L. Przybyła, K. Dziadek,
J. Jakut-Klimek

IV/V

A.Bednarska, A. Myk

V/VI

c) kl. VIII – egzamin próbny

I. Szklanny, J.Rozmus –
Folek, B. Leki,
A. Stalmach,
D. Oparowska

III

2. Badanie poziomu bezpieczeństwa w szkole

J.Rozmus – Folek,
K.Prządka, A. Pośpiech,
B. Bąk-Ścierska

cały rok

nauczyciele klas I – VIII

cały rok

b) kl. III – język angielski

3.Bieżąca obserwacja postępów w nauce
i poziomu umiejętności uczniów
a) okresowe i roczne podsumowanie
wiadomości i umiejętności oraz określenie
stopnia opanowania przez uczniów materiału
programowego przewidzianego na dany
okres;
b) ocena poziomu nauczania i sytuacji
wychowawczej w szkole

dyrektor szkoły

UWAGI

II

Konkursy klas I – III:
1.Konkurs pięknego czytania – klasa III

L. Przybyła, K. Dziadek,
J. Jakut-Klimek

II/III

2.Konkurs recytatorski

K. Dziadek, J. JakutKlimek

IV/V

3. Konkurs gwarowy kl. II i III

B. Kuśka, R. Pudełko,
K. Dziadek, J. JakutKlimek, L. Przybyła,
J. Pietras

X/XI

4. Mistrz ortografii wśród najmłodszych

J. Pietras, R. Pudełko

II

L. Przybyła, K. Dziadek,
J. Jakut – Klimek

III

J. Jakut-Klimek,
J. Kosko, M. Deka,
K. Dziadek

cały rok

A. Bednarska, A. Myk

X

J. Kosko, M. Oszek,
M. Lachowski

XII/I

R. Pudełko, B. Kuśka,
K. Dziadek

III/IV

5. Konkurs wiedzy przyrodniczej

6. Konkursy plastyczne

7.Konkurs plastyczny „Halloween”
8. Konkurs piosenki religijnej

9.Międzyszkolny konkurs czytelniczy
„Czytam, rozumiem, wiem”
10. Konkursy logopedyczne

A. Śliwka

11.Konkurs wiedzy z j. angielskiego kl. III –
MACMILLAN TOURNAMENT

A. Bednarska, A. Myk

IV

12. Mistrz logiki

J. Pietras

V

cały rok

III

Konkursy klas IV – VIII:
1. Konkursy przedmiotowe:
- j. polski
- matematyka

J. Rozmus – Folek,
I. Szklanny, A. Stalmach,
D. Oparowska, B. Leki

XI

2.Szkolny konkurs ortograficzny

J. Rozmus – Folek,
I. Szklanny, A. Stalmach

X/XI

3. Szkolny konkurs „Ojczyzna –
Polszczyzna”

J. Rozmus – Folek,
I. Szklanny, A. Stalmach

V

4.Kangur

D.Oparowska, B.Leki

III

5. Maks matematyczny

D.Oparowska, B.Leki

X, III

6. Szkolny konkurs literacki

A. Stalmach, J. Rozmus
– Folek, I. Szklanny

IV

7. Wielka Liga Czytelników

L. Grygier

V

A. Bednarska, A. Myk

X

L. Grygier

cały rok

B. Stuchlik, B. Ochojska

cały rok

J. Synoczek

cały rok

8. Konkurs plastyczny „Halloween – Jack
o’Lantern”

9. Konkursy czytelnicze
10. Konkursy przyrodnicze
11. Test wiedzy o ruchu drogowym

A. Pośpiech, B. Bąk –
Ścierska, K. Prządka

IV/V

13.Konkurs biblijny

J. Kosko, M. Oszek,
B. Stuchlik

XI

14. Konkurs wiedzy na temat Różańca

J. Kosko, M. Oszek

X

15. Akcja charytatywna na rzecz Hospicjum
Ojca Pio w Pszczynie

J. Kosko, M. Oszek

IX

16.Zawody sportowe

A. Duda, J. Utrata,
J. Bałuch

cały rok

A. Pośpiech

V/VI

L. Grygier, M. Deka

cały rok

1. Redagowanie gazetki profilaktycznej
„Między Nami”

A. Pośpiech, B. BąkŚcierska, B. Kuśka, R.
Pudełko, J. Pietras,
K. Prządka

cały rok

2. Redagowanie „Gazetki Patriotycznej”

K. Spyra

cały rok

K. Prządka

cały rok

Samorząd Uczniowski

cały rok

J. Kosko

cały rok

12. Konkurs wiedzy na temat profilaktyki w
szkole – Turniej klas IV

17. Konkurs profilaktyczny „Uzależnieniom
stop!”
18. Konkurs plastyczno – czytelniczy

IV

Działania dodatkowe:

3. Prowadzenie kroniki szkolnej
4. „Co w szkole piszczy…” aktualności
5. Przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej

V

Imprezy szkolne:
1. Rozpoczęcie roku szkolnego
2021/2022

D. Oparowska,
I. Szklanny

IX

2. V Rodzinny Bieg Charytatywny

A.Duda, J. Utrata,
J. Bałuch, nauczyciele,
pracownicy

IX

3. Ślubowanie klas pierwszych

J. Pietras, J. Szczyrba

IX

4. Światowy Dzień Zdrowia
Psychicznego

B.Bąk-Ścierska,
A. Pośpiech, specjaliści

IX/X

5. Dzień Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski

X

B.Bąk-Ścierska,
A. Pośpiech

21 listopada

7. Halloween – plakat i dynia

A. Bednarska, A. Myk

X

8. Bal Wszystkich Świętych

J. Kosko, M. Oszek,
L. Grygier, B. Ochojska,
M. Deka

X/XI

wychowawcy klas

XI

J. Rozmus-Folek, K.
Spyra, A.Stalmach

XI

wychowawcy klas

XI

Samorząd Uczniowski

XII

6. Światowy Dzień Życzliwości
i Pozdrowień

9. Światowy Dzień Pluszowego Misia
10. Akademia z okazji Święta
Niepodległości
11. Zabawa andrzejkowa
12. Mikołajki

13. Kolędnicy misyjni

J.Kosko, M. Oszek

I

14. Bal karnawałowy

wychowawcy klas,
Rada Rodziców

I

Samorząd Uczniowski

II

16. Rekolekcje Wielkopostne

J. Kosko, M. Oszek

III

17. Tydzień Bezpiecznego Internetu

J.Synoczek,
D. Oparowska,
B. Bąk-Ścierska,
wychowawcy klas

II

18. Powitanie Wiosny

wychowawcy klas

III

19. Dzień Św. Patryka

A. Bednarska, A. Myk,
J. Kosko

III

20. Wiosenny Koncert Muzyczny

J. Pietras, M. Lachowski,
K. Prządka, L. Grygier

III

21. Dzień świadomości autyzmu

K. Prządka, G. Chrobok

III

22. Rocznica Konstytucji 3-go Maja

K. Spyra, A. Stalmach

IV/V

23. Dzień Matki

wychowawcy klas I-III

V

24. Dzień Dziecka – Dzień Sportu

A. Duda, J. Utrata,
J. Bałuch, wychowawcy
klas

V

Samorząd Uczniowski

V

15. Poczta Walentynkowa

25. Wybory do nowego Samorządu
Uczniowskiego

26. Akademia z okazji zakończenia roku
szkolnego 2021/2022

J. Utrata, A. Myk,
J. Bałuch

VI

27. Imprezy szkolne, zawody, konkursy

wychowawcy klas,
nauczyciele

cały rok

pielęgniarka

cały rok

29. Środowiskowy program wychowania
zdrowotnego w szkole

pielęgniarka, nauczyciele
wf, pedagog

cały rok

30. Wycieczki szkolne, wyjazdy do kina,
teatru

wychowawcy klas,
nauczyciele

cały rok

31. Zajęcia profilaktyczno –
wychowawcze

wychowawcy klas,
pedagog, psycholog

cały rok

A. Duda, J. Utrata,
J. Bałuch, wychowawcy
klas

cały rok

28. Narodowy Program Zdrowia

32. Edukacja przez sport – zajęcia
sportowo – rekreacyjne, zajęcia na
basenie
33. Program – „Szkoła przyjazna
środowisku”

B. Kuśka, R. Pudełko

- zbiórka makulatury
34. „Moja karta rowerowa”
35. Europejski Dzień Logopedy
36. Góra grosza

IV/V

J. Synoczek

cały rok

A. Śliwka

III

J. Jakut-Klimek,
M. Łowicka

III

37. Paczuszka dla chorego maluszka

J. Jakut-Klimek,
K. Dziadek, M. Deka,
G.Chrobok

III

38. Wielki cel – mały gest

J. Jakut-Klimek,
K. Dziadek, M. Deka,
G. Chrobok

cały rok

39. Paka dla zwierzaka

J. Jakut-Klimek,
K. Dziadek, M. Deka,
G. Chrobok

XI-III

Dyrektor

cały rok

40. Monitorowanie wybranego obszaru
szkoły

