ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
przygotowany przez zespół w składzie: D. Karpińska , D. Urbanek, K. Wójcik, J. Jasińska

L.p.

Cele i zadania

1.

Aktualizowanie dokumentów Szkoły
ze szczególnym uwzględnieniem
wprowadzenia tzw. pakietu
pomocowego i zmian po ewaluacji
wewnętrznej WSO

2.

Realizacja podstawy programowej
kształcenia ogólnego ze szczególnym
uwzględnieniem przygotowania
uczniów do sprawdzianu zewnętrznego
i uwzględnieniem wniosków z badania
osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby realizacji

data: 31.08.12

Termin

1. powołanie zespołu ds. aktualizacji
sierpień 2012
dokumentów Szkoły i rejestrowanie zmian
w prawie,
2. dokonywanie analizy zapisów w dokumentach
szkolnych w celu stwierdzenia zgodności
z obowiązującym prawem i przygotowanie projektu
cały rok
zmian,

1. powołanie zespołów badawczych,
2. analiza wniosków z przeprowadzanych badań
osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3. ułożenie harmonogramu sprawdzianów
4. zaznajomienie rodziców uczniów,
z możliwością dotarcia do zestawów testów
do pracy indywidualnej w domu,
5. opracowanie, wybór zadań i przeprowadzenie
sprawdzianów,
6. analiza wyników w kontekście opanowania
sprawdzanych umiejętności,
7. przekazanie informacji o wynikach
sprawdzianów,
8. zaplanowanie działań doskonalących
umiejętności słabo opanowane lub
nieopanowane,

Realizatorzy
zespół ds. aktualizacji
dokumentów

sierpień 2012
Rada Pedagogiczna
sierpień 2012
wrzesień 2012

wg harmonogramu
sprawdzianów

zespół badawczy i
dyrektor Szkoły

9. informowanie bieżące uczniów i rodziców
o wynikach i dalszych działaniach.
3.

Wzmacnianie pracy wychowawczej –
edukacja czytelnicza i medialna

1.

zaplanowanie przez wychowawców i bibliotekę
szkolną zadań wychowawczych działań
podnoszących kulturę czytelniczą,

2.

przeprowadzenie wśród uczniów klas IV-VI
wrzesień 2012
konkursów pięknego czytania ze zrozumieniem i
ilustrowania lektur w klasach I-III,
realizacja inowacji w klasie V „ Książka
kształtuje charakter- czytanie jako motywacja do cały rok
rozwoju uzdolnień”,
realizacja zadań w ramach akcji „ Czytająca
szkoła”,
Zaplanowanie przez bibliotekarza lekcji
aktywizujących uczniów do czytania.

3.
4.
5.

4.

Przygotowanie do obchodów 110.lecia 1.
2.
istnienia szkoły

powołanie zespołu do organizacji uroczystości,
opracowanie programu obchodów:
- zaplanowanie działań
- gromadzenie prac uczniów dotyczących historii
szkoły,
- wydanie jubileuszowego numeru gazetki,
- przygotowanie konkursu recytatorskiego dla
klas I-III,
- przeprowadzenie konkursu wiedzy ohistorii
szkoły dla klas IV-VI,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej o
szkole

wrzesień 2012

wrzesień 2012r.

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Wychowawcy klasI-III
Magdalena
II semestr 2021/2013 wszędyrówny
I semestr roku12/2013 klasy IV-VI Barbara
Kurzak-Kawka
listopad 2012
Barbara Kurzak -Kawka
cały rok

kwiecień/maj 2013
Rada Pedagogiczna

- działania przygotowujące do ufundowania
tablicy pamiątkowej dla szkoły,
- przyblizanie na lekcjach historii szkoły oraz
utrwalenie wiadomości o powstaniach śląskich.
3. bieżąca praca przygotowująca obchody,
4. podsumowanie działań.

5.

Propagowanie zdrowego trybu życia

1. Zaplanowanie przez wychowawców w planach
zadań wychowawczych działań szerzących
wiedzę i nawyki zdrowego żywienia.
2. Zorganizowanie spotkań dla uczniów i
rodziców z lekarzem i dietetykiem.
3. Realizacja zagadnień z zakresu higieny
osobistej i zdrowia psychicznego na godzinach
wychowawczych i zajęciach wychowania do
życia w rodzinie.
4. Prelekcje dla uczniów i rodziców na temat
higieny i profilaktyki zdrowotnej
przygotowane przez pielęgniarkę szkolną.
5. Przygotowanie cyklicznych klasowych gazetek
tematycznych.
6. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na
zdrowe jednodniowe menu.
7. Zorganizowanie szkolnego apelu połączonego
z happeningiem.
8. Włączenie się do programów „Szklanka
mleka” i „Owoce i warzywa w szkole”.
9. Przeprowadzenie masowych szkolnych imprez
sportowo - rekreacyjnych (np. „Pobiegnij ze

cały rok

Dyrektor Szkoły
zespół ds. promocji
iorganizacji imprez
Rada Pedagogiczna

wg harmonogramu

Wychowawcy klas

wg harmonogramu

Dyrektor, wychowawcy
klas
Wychowawcy klas,
D. Karpińska

cały rok

wg harmonogramu
kwiecień 2013

B. Syrek
kwiecień 2013
cały rok

Wychowawcy klas

wg harmonogramu

SU
SU, koło teatralne

cały rok

Dyrektor
Wychowawcy klas
Nauczyciel wych . fiz.

marzec 2013

D. Karpińska

mną”, „Pograj ze mną”, „Popływaj ze mną”
itp.)
10. Działalność Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Sokół 22” - rozwijanie
sprawności fizycznej i zainteresowań
sportowych uczniów. Organizacja zajęć
sportowo – rekreacyjnych w okresie ferii i
zimowych i wakacji.
11. Organizowanie szkolnych i środowiskowych
zawodów sportowych.
12. Udział w zawodach na terenie miasta.
13 Organizowanie Olimpiady Przedszkolaka”.
14 Aktywny udział w prelekcjach, pogadankach
i szkoleniach organizowanych w ramach
programu „Śląska Sieć Szkół Promujących
Zdrowie”.

6.

„Chcę być bezpieczny” – działania na
rzecz:
- uświadomienia uczniom konieczności
dbania o własne bezpieczeństwo
- uświadomienia rodzicom
odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dziecka

1.zaplanowanie przez wychowawców w planach
zadań wychowawczych działań podnoszących
stopień bezpieczeństwa.
2 zapoznanie uczniów z regulaminem zachowania
na terenie Szkoły i w czasie wycieczek oraz
imprez szkolnych.
3.zorganizowanie spotkań uczniów z
funkcjonariuszami policji i straży miejskiej.
4 zorganizowanie spotkań dla rodziców ze
specjalistami z policyjnych wydziałów
prewencji, sądu rodzinnego, ośrodków ds.
uzależnień, PCPR itp.
5.przeprowadzenie klasowych konkursów na

na bieżąco wg potrzeb

wrzesień 2012

D. Karpińska
J. Jasińska

wrzesień/ październik
2012
Wychowawcy klas
wrzesień 2012, na
bieżąco wg potrzeb
na bieżąco wg potrzeb
Wychowawcy klas

cały rok

Pedagog szkolny

cały rok

Dyrektor, Wychowawcy
klas, Pedagog

cały rok
Wychowawcy klas
cały rok
Wychowawcy klas
cały rok
J. Jasińska
cały rok
Wychowawcy klas,
Pedagog szkolny

temat bezpieczeństwa.
6.Pokazy udzielania pierwszej pomocy z mini
kursem dla uczniów.
7„Realizacja Programu Ratujemy i Uczymy
Ratować” Fundacji WOŚP.
8.Realizacja programu „Bezpieczne dziecko –
przyjaciel Sznupka”.
9 Systematyczna współpraca z kuratorami uczniów.
10 Realizacja wychowania komunikacyjnego,
przygotowane uczniów do egzaminu na kartę
rowerową.

7.

Rozwijanie świadomości ekologicznej
uczniów

1. Udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2012”
2. Ratowanie kasztanowców, poprzez zbieranie
opadłych jesienią liści.
3. Zbiórka pożywienia dla zwierząt ze schroniska w
Dąbrówce Małej
4. Organizacja tygodnia ekologicznego związanego z
obchodami Dnia Ziemi:
- Konkurs wiedzy ekologicznej dla klas I-III nt. Konkurs wiedzy ekologicznej dla klas IV – VI
- Akademia w Dniu Ziemi
- Prace porządkowe na terenie zielonym wokół szkoły
- Udział w obchodach Tygodnia Ziemi
organizowanych przez Zieloną Ligę.
5. Zbiórka surowców wtórnych:
- Zużytych baterii i wkładów do drukarek
- puszek aluminiowych
- makulatury.
6. Prowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce
ekologicznej.

Wychowawcy klas,
Pedagog szkolny
A. Piekorz

wrzesień 2012
cały rok
jesień 2012
2 lekcje w roku
szkolnym
cały rok
cały rok

D. Gawin,
wychowawcy
klas
D. Gawin,
obsługa szkoły,
wychowawcy świetlicy
wychowawcy
D. Gawin,

kwiecień 2013
cały rok
wychowawcy
Samorząd
Wychowawcy klas,
wychowawcy świetlicy

7. Opieka nad kwiatami w klasach i na korytarzach
szkolnych
8. Realizacja między przedmiotowej ścieżki
ekologicznej
9.
Udział w projekcie „ Podnoszenie kompetencji
uczniowskich w dziedzinie nauk matematycznoprzyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem
innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE:
- przeprowadzenie minimum 175 godzin zajęć
przypadających na jednego ucznia biorącego udział w
projekcie.
- przygotowanie sali do prowadzenia lekcji z
wykorzystaniem platformy
- stałe monitorowanie sprawnego wykorzystania
platformy przez administratora p. D Gawin
- nadanie uprawnień nauczycielom i uczniom do
korzystania z narzędzi umieszczonych na platformie
(login+hasło)

8.

Promocja szkoły w środowisku
lokalnym

1.Szkoła bada zainteresowanie kandydatów i uczniów
swoją ofertą
-dni otwarte dla rodziców uczniów przyszłych klas
pierwszych (możliwość poznania wychowawcy oraz
oferty szkoły)
ankieta do rodziców
-organizowanie dla przedszkolaków „Olimpiady” (gry i
zabawy ruchowe)
-występy uczniów w przedszkolu
2.Prowadzona jest promocja szkoły, wskazująca na
dbałość o potencjalnych uczniów.
-stworzenie folderu informacyjnego o szkole

D. Gawin
wychowawcy
rok szkolny 2012/2013

wrzesień

D. Gawin,
wychowawcy
klas
D. Gawin
B. Gwoździewicz

cały rok
wrzesień

dyrektor D.Gawin
na bieżąco

D. Gawin
D.Gawin

II semestr

dyrektor szkoły,
wychowawcy,
nauczyciele

na bieżąco

cały rok

dyrektor szkoły,
wychowawcy,
D. Gawin

aktualizacja internetowej strony szkoły - systematyczne
badanie opinii rodziców o działalności szkoły
-udział Rodziców w działaniach podejmowanych w
szkole
-pełna opieka w godzinach pracy szkoły
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
-możliwość korzystania z zajęć logopedycznych w
szkole
-organizacja „ III Pikniku Rodzinnego”
3. Szkoła prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku współpraca z Domem Aniołów Stróżów, PCK, MDK ,
Parafią p.w. Sw. Józefa w Załężu, Muzeum Historii
Katowic
-prezentacja dyscyplin sportowych uprawianych w
szkole - udział w konkursach międzyszkolnych (np.
Kangur, konkursy plastyczne, PCK),
4. Szkoła pozyskuje sojuszników wspierających jej
działalność -pozyskiwanie sponsorów
- współpraca z Kuratorium Oświaty i Urzędem Miastawspółpraca ze stowarzyszeniem Wiosna”-pozyskiwanie
wolontariuszy-współpraca z Centrum Aktywności Lokalnej

nauczyciele, rodzice
IIsemestr
cały rok

dyrektor szkoły,
wychowawcy,
D. Gawin
nauczyciele, rodzice

rok szkolny
uczniowie nauczyciele
cały rok

IX 2012
Ii IIsemestr

nauczyciele, dyrekcja,
rodzice
pedagog szkolny

działającej na Załężu

5.Nauczyciele wpływają na promocję i korzystny
wizerunek szkoły w środowisku
-powołanie grupy promującej szkołę,- organizowanie
na bieżąco
imprez środowiskowych – „Urodziny Barbórki” ,
„Dzień Babci iDziadka”, „Pikniku roddzinnego”,
przygotowywanie obchodów 110 – lecia szkoły, starania
o umieszczenie tablicy pamiątkowej na budynku
szkolnym(upamiętnienie Szpitala – Powstania Śląskie)
cały rok
6.Szkoła podejmuje starania uzyskania certyfikatów,
programów ogólnopolskich -starania o uzyskanie
ogólnopolskiego certyfikatu szkoły promującej zdrowie XII 2012

dyrektor szkoły, grupa
promująca szkołę,
pracownicy szkoły.
rodzice, parafia
Radny Dolinkiewicz
Dyrektor szkoły,
nauczyciele

9.

Rozwijanie poczucia tożsamości
narodowej i edukacja regionalna

1.Prowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce
regionalnej
2.Organizacja dni regionalnych:
„Biesiada Barbórkowa”
3.Współpraca z Parafią p.w. św. Józefa:
-Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych,
4.Wycieczki i wyjścia w celu poznania miejsc
związanych z historią Śląska i Katowic
5.Upowszechnianie wiedzy o regionie:
Ó Gazetki tematyczne w salach lekcyjnych,
Ó Apele o tematyce regionalnej,
Ó Artykuły w gazetce szkolnej
Ó Strona internetowa szkoły
Ó Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej tematyce regionalnej
Ó Organizacja Pikniku rodzinnego
6.Prowadzenie dodatkowych zajęć o tematyce
regionalnej:
Ó Przygotowywanie artykułów do gazetki
szkolnej i strony internetowej szkoły
Ó Przygotowywanie apeli o tematyce
regionalnej,
Ó Przygotowywanie uczniów do konkursów
(konkurs tańców regionalnych),
Ó Przygotowywanie uczniów do występów w
gwarze śląskiej.
7.Wyjścia do:
Ó Teatru lalki i Aktora „Ateneum”,
Ó Muzeum Historii Katowic
Ó MDK – u w Załężu

na bieżąco
IIsemestr
cały rok
na bieżąco

nauczyciele, B. K.
Kawka,wychowawcy
katecheta, wychowawcy

cały rok
nauczyciel historii,
wychowawcy
na bieżąco-cały rok
II semestr

cały rok

na bieżąco- cały rok

Cały rok

B. K.-Kawka
nauczyciele
Dorota Gawin
A. Burek
Dyrektor szkoły,
nauczyciele, rodzice

nauczyciele, B.K.Kawka, D. Gawin,
J. Jasińska, M. Szymik
wychowawcy,
B. K.-Kawka
nauczyciele
Dorota Gawin
Samorząd szkolny,

A. Willner

8.Opieka nad tablicą Teofila Patalonga
10.

Edukacja obywatelska i europejska

nauczyciele
na bieżąco

1. Wprowadzenie treści z zakresu edukacji
obywatelskiej i europejskiej na godzinach
wychowawczych, lekcjach historii, języka polskiego
oraz w nauczaniu zintegrowanym.

Cały rok - 1 godzina
w tygodniu

2. Zapoznanie uczniów z historią i kulturą krajów
anglojęzycznych na lekcjach języka angielskiego.

Maj 2013

3.Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej z cyklu
„Mały Globtrotter”.

Maj 2013

4. Organizacja Tygodnia Europejskiego.

Czerwiec 2013

5. Przygotowanie apelu w rocznicę przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej.

Październik 2012

6. Przygotowanie apelu „Jestem dzieckiem – znam
swoje prawa”.

Cały rok

M. Nikonowicz
A. Burek,
P. Matyszczak,
A. Willner
A. Burek,
A. Willner

7. Wykonanie gazetki na korytarzu „Prawa i
obowiązki ucznia”.
8. Zapobieganie lub/i zmniejszanie zjawiska
przemocy oraz skali aspołecznych zachowań.

Cały rok

P. Matyszczak
P. Matyszczak

Cały rok
9. Trwałe partnerstwo między organizacjami
wspierającymi działania szkół.
10. Nawiązanie bliższych relacji między uczniami,
rodzicami, nauczycielami oraz lokalną społecznością.

cały rok
Wychowawcy klas,
nauczyciele
przedmiotów,
nauczyciele klas I-III
A. Willner

Wychowawcy klas,
nauczyciele
przedmiotów,
pedagog szkolny
pedagog szkolny

