Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:


Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 XII 2016 r. ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),





Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze
zm.),
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 2018 r. poz. 967 ),



Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie.



Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny
2018/2019.
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019.
3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok
szkolny 2017/2018.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2018 r.
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I.

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły
Zarządzanie i organizacja
Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim
pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do 31 sierpnia
2018 r.

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Dyrektor, wicedyrektorzy,
Rada pedagogiczna

Do 31 sierpnia
2018 r.

Opracowanie programu
profilaktyczno - wychowawczego szkoły

Pedagog, psycholog

Do 30 września
2018 r.

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

Dyrektor szkoły,
wicedyrektorzy,
przewodniczący komisji,
zespołów

Do 30 września
2018 r.

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu
doskonalenia zawodowego

Dyrektor szkoły, lider WDN

Do 13 września
2018 r.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 14 września
2018 r.

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej

Dyrektor szkoły, komisja ds.
Do 13 września
ewaluacji obszarów pracy
2018 r.
szkoły

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły,
wicedyrektorzy

Cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

Dyrektor szkoły

Do końca kwietnia
2019 r.

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych
stopni awansu zawodowego

Dyrektor szkoły,
opiekunowie staży

Cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele,
komisja ds. promocji

Cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I

Dyrekcja szkoły, komisja
rekrutacyjna

Kwiecień–sierpień
2019 r.
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Nauczanie
Osoba
odpowiedzialna

Zadania

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Dyrektor,
wicedyrektorzy,
przewodniczący
zespołów

Cały rok szkolny
( plany do 13 IX
2018 r.)

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

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

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

Wychowawcy
klas I – VII
klas II – III G
Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Nauczyciele – zgodnie
z kalendarzem
Cały rok szkolny
konkursów i ofertami

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolna

Badanie wyników nauczania

Wicedyrektor szkoły,
nauczyciele

Według planu
nadzoru- zgodnie z
harmonogramem

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny
/ RP styczeń, czerwiec/

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za
uzyskane oceny

Wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog

Obserwacje lekcji

Dyrektor,
Według
wicedyrektorzy szkoły harmonogramu

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli
Dyrektor,
obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania
wicedyrektorzy,
i promowania oraz systematycznego oceniania uczniów
wszyscy nauczyciele
przez nauczycieli
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Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wychowanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin
realizacji

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności
szkolnej

Wychowawcy klas

Cały rok –
praca ciągła

Opracowanie i realizowanie programu
profilaktyczno - wychowawczego szkoły

Wszyscy nauczyciele

Do 30 IX 2018
real. cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele,
A. Czuwara- Janiuk

Cały rok

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

Wszyscy nauczyciele,
M. Cios,

Cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych,
artystycznych oraz wycieczek

Wicedyrektorzy,
nauczyciele – zg. z
kalendarzem

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci,
z pedagogiem szkolnym, poradniami
psychologiczno - pedagogicznymi

Wychowawcy klas

Cały rok

Wybór SU oraz doskonalenie pracy samorządu

Opiekunowie
samorządu

Do 30IX 2018 r.
praca - cały rok

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz
zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego
czasu zgodnie z programem wychowawczo –
profilaktycznym szkoły

Zespół ds. edukacji
zdrowotnej i
Cały rok
ekologicznej,pielęgniarki
Wychowawcy klas

Edukacja czytelnicza- opracowanie planu pracy biblioteki

Nauczyciele
bibliotekarze

Do 30IX 2018r.
Real. - cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

Dyrektor, wychowawcy
klas

Cały rok

Organizowanie dyżuru wychowawczo – konsultacyjnego
dla rodziców

Dyrektor, wszyscy
nauczyciele

Pierwszy
czwartek
miesiąca –
od 5 X 2018 r.
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Zadania opiekuńcze
Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej w szkole oraz
dokumentowanie jej przebiegu

Dyrektor, nauczyciele,
pedagog szkolny,
psycholog

Do 30IX 2018r.
Real. - cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci
potrzebujących takiej opieki, opracowanie
regulaminu świetlicy

Wychowawcy klas,
opiekunowie świetlicy

Do 15 IX 2018r.
Real. - cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

Cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole, opracowanie
regulaminu korzystania ze stołówki

Wychowawcy klas

Do 15 IX 2018r.
Real. - cały rok

II.

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2018/2019

KOLEJNY DZIEŃ
MIESIĄCA

3
13
18 - 20
12
1
2
20 - 22
20 - 21
24 – .01.19r.
16 - 18
31
4- 6
7
11- 24
21

WYDARZENIE
WRZESIEŃ
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Rada Pedagogiczna
Spotkania wychowawców klas z rodzicami
PAŹDZIERNIK
Dzień Komisji Edukacji Narodowej
LISTOPAD
Wszystkich Świętych - dzień wolny
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Spotkania wychowawców klas z rodzicami
GRUDZIEŃ
Termin informowania uczniów i rodziców o zagrożeniach semestralnymi
niedostatecznymi ocenami z zajęć edukacyjnych i naganną oceną zachowania
Zimowa przerwa świąteczna
STYCZEŃ
Termin udzielania uczniom informacji o przewidywanych ocenach z zajęć
edukacyjnych i ocenie zachowania za I semestr
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
LUTY
Spotkania wychowawców z rodzicami
Plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie pracy za I semestr
Ferie zimowe
MARZEC
Dzień Wiosny – Dzień Samorządności Szkolnej
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10 - 12
15 - 17
18 – 23
1
2
3
7 -9
13 – 14
30 - 31

14
20
21
24

KWIECIEŃ
Egzaminy gimnazjalne - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychow.
Egzaminy ósmoklasisty - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychow.
Wiosenna przerwa świąteczna
MAJ
Święto Pracy - dzień wolny
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny
Spotkania wychowawców klas z rodzicami
Termin informowania uczniów i rodziców o zagrożeniach niedostatecznymi ocenami
z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania na koniec roku
Termin udzielania uczniom informacji o przewidywanych rocznych ocenach
z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania
CZERWIEC
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
Boże Ciało – dzień wolny
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Plenarna Rada Pedagogiczna– podsumowanie pracy za r. szk. 18/19

Dni ustawowo wolne od pracy:
 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.,
 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r. - niedziela
 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.,
 Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.,
 Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r. – niedziela
 Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r.,
 Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,
 Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r.,
 Boże Ciało – 20 maja 2019 r.
Dni dodatkowo wolne:





2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.
10 – 12 kwietnia 2019 r. - egzaminy gimnazjalne
15 – 17 kwietnia 2019 r. - egzaminy ósmoklasisty
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III.
Lp.

Harmonogram zebrań rady pedagogicznej
Termin

Tematyka/cel

Sierpień

Zebranie organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym,
informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2018/2019.

2.

Wrzesień

Zebranie organizacyjne - tematyka związana z kierunkami polityki oświatowej
państwa, zatwierdzenie planu nadzoru, ewaluacji, planów pracy komisji i
zespołów zadaniowych.

3.

Listopad

Zebranie szkoleniowe– tematyka aktualna dla szkoły ( procedury
przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych).

4.

Styczeń

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna.

5.

Luty

Zebranie plenarne - podsumowanie półrocznej pracy szkoły.

6.

Kwiecień

Zebranie szkoleniowe – tematyka aktualna dla szkoły.

7.

Czerwiec

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna.

8.

Czerwiec

Zebranie plenarne podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

1.

IV.
V.
VI.

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych – załącznik do planu pracy nr 1
Harmonogram konkursów – załącznik do planu pracy nr 2
Plan wycieczek szkolnych - załącznik do planu pracy nr 3
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