PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014
GIMNAZJUM
„SZKOŁA W RUCHU”
Zadania

Formy realizacji

Koordynator

Termin
realizacji

ZADANIA DYDAKTYCZNE
1. Przeprowadzanie diagnoz
przedmiotowych na „wejściu” i „wyjściu”.
2. Przeprowadzanie próbnych
wewnętrznych egzaminów z
wykorzystaniem zewnętrznych i
1. Poprawa wyników wewnętrznych narzędzi. Analiza wyników.
3.Analiza i interpretacja wyników
nauczania, w tym z
zakresu matematyki egzaminów zewnętrznych:
- próbnych;
i języka polskiego
- właściwych.
4. Opracowanie i realizacja programów
poprawy efektywności kształcenia oraz
działań naprawczych.
5. Analiza EWD (Edukacyjnej Wartości
Dodanej) wg przyjętych kryteriów z
wykorzystaniem kalkulatora CKE.
2. Ukierunkowanie
1. Współpraca zagraniczna szkoły:
zainteresowań
• Wymiana uczniów ze szkołą w
młodzieży na
Leopoldshöhe w Niemczech.
różne dziedziny
• Partnerska współpraca ze szkołą z
wiedzy.
Trutnova.
• Partnerska współpraca z
gimnazjum im. H. Wietora w
Lubomierzu.
2. Organizacja kół zainteresowań
zgodnych z zainteresowaniami uczniów i
projektem organizacyjnym.
3. Przygotowanie uczniów do udziału w
konkursach przedmiotowych na różnych
szczeblach, w tym organizowanych pod
patronatem Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty.
4. Tworzenie gazetki szkolnej „Młodzi
Gniewni”.
5. Prenumerata i wykorzystanie w procesie
dydaktycznym czasopism wspierających
rozwój zainteresowań uczniów:
- Victor Gimnazjalista
- Turysta Dolnośląski
- Ekonatura
- Komputer Świat
6. Edukacja muzyczna. Organizacja
koncertów filharmonii na terenie szkoły.

n-le przedmiotowi

wrzesieńpaździernik/
maj- czerwiec

zespoły
przedmiotowe

cały rok

zespoły
przedmiotowe

wrzesieńpaździernik

zespoły
przedmiotowe,
n-le przedmiotowi
przewodniczący
zespołów
przedmiotowych

wrzesieńpaździernik
wg
harmonogramu

A. Stefańczyk,
dyrektor
G. Kuczaj
cały rok
R. Wiewióra
S. Kędzierska-Reut
wyznaczeni
nauczyciele

cały rok

n-le przedmiotowi

cały rok

R. Stachowski

cały rok

n-le biblioteki,
n-le przedmiotowi

cały rok

S. Kedzierska - Reut

cały rok

7. Edukacja europejska w ramach
A. Pawlonka
Szkolnego Klubu Europejskiego „Pałac” w
ramach koła zainteresowań.

cały rok

8. Organizowanie wyjść do kina, teatru,
filharmonii wspierających realizacją
podstawy programowej.

poloniści,
na-l sztuki,

9. Wykorzystanie tablic interaktywnych i
sprzętu komputerowego do realizacji treści n-le przedmiotowi
podstawy programowej.

3. Praca z uczniami
uzdolnionymi.

cały rok

cały rok

10. Realizacja wewnątrzszkolnego projektu
Wyznaczeni
edukacyjnego.
koordynatorzy

wg
harmonogramu

11. Poradnictwo zawodowe, w tym
organizacja spotkań z przedstawicielami
szkół ponadgimnazjalnych.

wg
harmonogramu
(II sem.)

12. Realizacja projektów z matematyki,
biologii i fizyki w ramach kół naukowych
Akademii Uczniowskiej CEO.
13. Profilaktyka palenia tytoniu,
wulgaryzmów, chorób cywilizacyjnych,
przyjmowania narkotyków i innych
substancji niebezpiecznych.
1. Organizowanie zdrowego
współzawodnictwa wspierającego
motywację, samodyscyplinę i
zainteresowania kierunkowe - Konkurs
” Najlepszy Uczeń - Sportowiec”.
2. Konkursy matematyczne:
• Koma,
• Liga Naukowa,
• Kangur,
• Konkurs Sudoku,
• Jeleniogórski konkurs
matematyczny,
• Konkurs Logicznego Myślenia,
• Mecze matematyczne,
• Maraton matematyczny,
• Multitest.
3. Udział w konkursach „Zdolny Ślązak
Gimnazjalista”, Liga Naukowa
4. Konkursy polonistyczne i historyczne:
• Konkurs literacki na baśń
edukacyjną
• Konkurs recytatorski
• Multitest
5. Konkursy językowe:
• Międzyszkolny konkurs recytacji
poezji niemieckiej
• Konkurs znajomości j.
angielskiego oraz kultury Wielkiej
Brytanii
• Szkolny konkurs wiedzy o krajach

H. Chrzanowska
Wychowawcy kl. 3
pedagog
M. Płuszewska

Wychowawcy klas

G. Kuczaj,
P. Piepiora,
P. Paciejewski

M. Płuszewska
M. Sochacka
M. Bródka

D. Bojanowska
n-le przedmiotowi
A. Polaczyk
W. Wojterek
M. Chyży
R. Wiewióra
D. Bojanowska

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

październik
wg
harmonogramu

wg
harmonogramu

A. Stefańczyk
wg
J. Ziarkowski
harmonogramu
M.Przychocka
M.Piątek-Kłakowska

niemieckojęzycznych
Organizacja międzyszkolnego
konkursu z j. angielskiego „Master
of Diktation”
6. Konkursy biologiczne:
• Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski
• Konkurs ekologiczny LOP
• Multitest
7. Ogólnopolski Konkurs Informatyczny
„Bóbr”
8.Olimpiada informatyczna
1. Organizacja zajęć korekcyjnokompensacyjnych oraz dydaktycznowyrównawczych dla uczniów z
problemami w nauce.
2. Organizacja zajęć terapii pedagogicznej
dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
3. Dostosowanie wymagań do zaleceń
poradni pedagogiczno-psychologicznych w
przypadku uczniów z obniżonymi
wymaganiami edukacyjnymi.
•

4. Praca z uczniami
mającymi problemy
dydaktyczne.

1. Przygotowanie tematyki zebrań
szkoleniowych Rady Pedagogicznej
zgodnej ze zdiagnozowanymi potrzebami.

M. Skóra
J. Rentflejsz-Panek

wg
harmonogramu

M. Wójs

wg
harmonogramu

n-le przedmiotowi

cały rok

pedagog
psycholog

cały rok

n-le przedmiotowi

cały rok

Lider WDN,
dyrekcja

wrzesień

2. Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych w oparciu o:
• plan doskonalenia zawodowego na
rok szkolny,
zainteresowani
nauczyciele,
• plany rozwoju zawodowego
nauczycieli realizujących staże na dyrektor
kolejny stopień awansu
zawodowego.

5. Samokształcenie
i doskonalenie
zawodowe.

3. Prenumerata i wykorzystanie w procesie
dydaktycznym czasopism metodycznych
dla nauczycieli:
- Biblioteka w Szkole
- Victor gimnazjalista
- Matematyka w Szkole
- Victor junior
- Mały Artysta
bibliotekarze,
- Chemia w Szkole
n-le przedmiotowi
- Geografia w Szkole
- Biologia w Szkole
- Wychowanie Muzyczne w Szkole
- Wiadomości Historyczne
- Lider
- Wszystko dla Szkoły

cały rok

cały rok

ZADANIA WYCHOWAWCZE

1. Kształtowanie
właściwych postaw
społecznych.

1. Działania na rzecz rozwoju wolontariatu
uczniowskiego:
•
WOŚP,
•
Góra Grosza,
opiekunowie SU
•
Zbiórka żywności dla zwierząt,
B. Konieczna
•
Sprzątanie Świata,
•
Zbiórka odpadów niebezpiecznych
•
Szkolne Koło CARITAS

styczeń
październik
październik luty
wrzesień

2. Organizacja wycieczek integracyjnych
dla uczniów klas pierwszych gimnazjum
wspierających aklimatyzację nowych
uczniów w szkole.

wychowawcy klas
pierwszych

wrzesień

3. Kiermasz używanych podręczników

bibliotekarze

Wrzesień,
czerwiec

1.Organizacja apeli tematycznych
związanych z obchodami:

2. Rozwijanie
samorządności
uczniów.

•
•

Dnia Edukacji Narodowej
Dzień Papieski

•

Święta Odzyskania Niepodległości

•

Świąt Bożego Narodzenia

•

Dnia Kobiet

•

Pożegnania klas III gimn.

2. Organizacja andrzejek i walentynek.

3. Kultura fizyczna
i turystyka szkolna.

3. Prowadzenie i aktualizacja strony
internetowej z wykorzystaniem aktywności
uczniów w tym zakresie.
1. Udział w zawodach sportowych
organizowanych we współpracy ze
Szkolnym Związkiem Sportowym,
Ludowymi Zespołami Sportowymi,
Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz
Uczniowskim Klubem Sportowym
„Pałac”.

S. Kędzierska-Reut
J.Politańska
R.Stachowski
Ks.A.Śliwiński
J. Pawłowski,
P. Paciejewski,
A. Pawlonka,
J. Politańska
Ks. A. Śliwiński
R. Stachowski
H. Chrzanowska
G. Kuczaj,
J. Ziarkowski,
R.Wiewióra,
SU
SU
A.Stefańczyk
J.Rentflejsz-Panek
S.Kędzierska - Reut
M.Płuszewska
G.Kuczaj
SU
wychowawcy klas
M. Wójs
G. Kuczaj,
P. Piepiora,
P. Paciejewski

październik

listopad

grudzień

marzec

czerwiec

listopad,
luty
cały rok
cały rok

2.Stworzenie i realizacja deklaracji
reprezentanta szkoły w zawodach
sportowych
3. Organizacja Otwartych Mistrzostw
Gminy w:
- tenisie stołowym,
- kolarstwie górskim
4.Organizacja zimowego obozu
sportowego we współpracy z czeskim
partnerem z gminy Semily
5. Udział w pieszym rajdzie turystycznym
(„Kuratorka”)

4. Współpraca
szkoły z rodzicami i
instytucjami na
terenie gminy.

nauczyciele
wychowania
fizycznego,
wychowawcy

cały rok

P. Paciejewski
G. Kuczaj,

Czerwiec
grudzień

G.Kuczaj
dyrektor

M. Wójs

styczeń

wrzesień

6. Współpraca z Centrum Edukacji
Ekologicznej w Krajoznawczej
„Salamandra” w Myśliborzu – organizacja
zajęć terenowych.

M. Skóra

cały rok

7. Organizacja wycieczek:
• krajoznawczo-turystycznych
• dydaktycznych (1-2 lekcje)
• dydaktyczno-wychowawczych
(całodniowe)
• przedmiotowych (kilka godz.)

wychowawcy klas,
n-le przedmiotowi

cały rok

1.Organizacja dziesięciolecia Klubu Ludzi
Ciekawych

R. Jaryczewska
dyrektor

2. Współpraca z Radą Rodziców w
zakresie opiniowania planów poprawy
efektywności kształcenia,
dyrektor
wychowawczego, profilaktyki i
dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktycznych.
3. Włączenie rodziców w życie szkoły
poprzez współorganizację imprez
klasowych, szkolnych, wycieczek., w tym : wychowawcy klas

•

konkurs na najlepszą klasę w
ramach Dnia Ucznia

4. Przekazywanie informacji rodzicom o
życiu szkoły, realizacji programów,
problemach wychowawczych i
edukacyjnych poprzez:
- ogłoszenia i komunikaty
- zebrania ogólne
- zebrania klasowe
- konsultacje
- dziennik elektroniczny „Librus”
- ogłoszenia i komunikaty na stronie
internetowej szkoły
5. Promocja szkoły poprzez:
- informacje na tablicach ogłoszeń
- stronę internetową szkoły

wszyscy nauczyciele

październik

wrzesień,

cały rok
czerwiec

cały rok

cały rok
wszyscy nauczyciele
zespół zadaniowy

- wymianę informacji z mediami
lokalnymi.
6. Organizacja IV Festynu Rodzinnego we
współpracy z Radą Rodziców.

7. Organizacja II Dnia Absolwenta

Rada Rodziców,
G. Kuczaj,
P. Piepiora,
P. Paciejewski
A.Sadowska
M.Przychocka
S.Kędzierska-Reut
J.Politańska
J.Ziarkowski
W.Wojterek
M.Chyży

czerwiec

maj

ZADANIA OPIEKUŃCZE

1. Opieka nad
dziećmi w zakresie
bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.

2. Opieka nad
dziećmi ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi w
zakresie
udzielania pomocy
psychologiczno -

1. Realizacja szkolnego programu
profilaktyki „Szkoła dbająca o
bezpieczeństwo”

P. Paciejewski
n-le wychowawcy

cały rok

2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Komisją AA, Sądem
Rodzinnym, Poradnią PP, Zespołem
Interdyscyplinarnym

pedagog
psycholog
kierownik świetlicy

cały rok

pedagog,
kierownik świetlicy

cały rok

3. Kontynuacja realizacji rządowego
programu spożycia produktów mlecznych
„Mleko z klasą”
4. Organizacja zajęć opiekuńczych w
świetlicy szkolnej i cztelni dostosowanych
do potrzeb rodziców., w tym podczas
dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktycznych
5. Organizacja pomocy materialnej dla
uczniów w trudnej sytuacji:
- stypendia szkole
- „wyprawka szkolna”
- pozyskanie środków od sponsorów na
dożywianie uczniów w formie darmowego
posiłku lub drugiego śniadania.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów
na terenie szkoły i imprez organizowanych
przez szkołę, w tym:
- organizację próbnych alarmów p.poż. i
ewakuacji budynków
- opracowanie harmonogramu dyżurów
nauczycielskich na przerwach
- kontrola ich pełnienia.
1. Organizacja pomocy psychologiczno –
pedagogicznej przez zespoły wspierające
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
2. Udzielanie uczniom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
• opracowanie wielospecjalistycznej

n-le świetlicy
bibliotekarze
n-le wg
harmonogramu

pedagog
dyrektor

cały rok
wg kalendarza

wrzesień
cały rok

wychowawcy
nauczyciel
dyrekcja
D. Bojanowska
wychowawcy klas,
Pedagog,
Psycholog
wychowawcy klas,
pedagog,
psycholog

2 razy w roku
wrzesień
cały rok

cały rok
cały rok

oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
• wdrażanie Indywidualnych Programów
Edukacyjno -Terapeutycznych

pedagogicznej.

3. Ocena efektywności udzielonej pomocy
psychologiczno - pedagogicznej.

przewodniczący
zespołów
przedmiotowych,
zespół ewaluacyjny

4. Przygotowanie informacji na temat
Pedagog,
form udzielonej pomocy psychologiczno Psycholog
pedagogicznej.

cały rok

cały rok

