PLAN PRACY SZKOŁY
na rok szkolny 2016/2017
Temat wiodący :

W SZKOLE
Cel :

BEZPIECZNIE, RADOŚNIE I ZDROWO

Zintegrowanie działań organów szkoły ukierunkowanych na:
a)
b)
c)

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w szkole.
organizowanie różnych form integrujących społeczność szkolną.
stworzenie warunków dowszechstronnego rozwoju dziecka
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I DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRACY SZKOŁY

Jakie działania?

Jakie?

Zebrania rady
pedagogicznej

Zebranie Rady Pedagogicznej
przed rozpoczęciem roku
szkolnego.

Kiedy?

Kto
odpowiedzialny?

Uwagi o
realizacji

Dyrektor

VIII2016
Zatwierdzenie planu pracy szkoły,
zapoznanie z planem nadzoru
pedagogicznego dyrektora szkoły.

IX 2016

Dyrektor

Ocena realizacji podstawy
programowej kształcenia
ogólnego i wychowania
przedszkolnego za okres od
02.09.2016, zaopiniowanie planu
finansowego szkoły ,

29 XI 2016

Dyrektor
wychowawcy
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zatwierdzenie planu doskonalenia
nauczycieli.

Podsumowanie wyników
nauczania i zachowania za I
semestr. Ocena realizacji
podstawy programowej w I
semestrze, wyniki mierzenia
osiągnięć edukacyjnych uczniów ,
podsumowanie pracy szkoły,
wnioski z nadzoru
pedagogicznego i wnioski do
pracy w II semestrze

31.01. 2017

Dyrektor

Ocena realizacji podstawy
programowej, ocena
bezpieczeństwa uczniów na
podstawie przeprowadzonych
ankiet wśród uczniów i rodziców.

25 IV 2017

Dyrektor
wychowawcy
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Zebrania doraźne

Spotkania z
rodzicami

Zgodnie z
potrzebami
szkoły

Dyrektor

Wybór Rady Rodziców,
IX 2016
przypomnienie zasad oceniania,
zapoznanie z planem pracy szkoły,
programem wychowawczym,
programem profilaktyki

wychowawcy

Wyniki nauczania i zachowania za
okres od 02. 09 do 30. 11

29 XI 2016

Dyrektor

Wyniki klasyfikacji zachowania i
nauczania za I semestr,
frekwencja uczniów, uczniowie
wyróżniający się.

31 I 2017

wychowawcy

Dyrektor
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Pedagogizacja rodziców,,Postępowanie wobec
dyskryminacji, agresji, przemocy,
wykluczenia społecznego w
szkole.” wyniki nauczania i
zachowania za okres od 01.0230.04.17

25 IV 2017

Dyrektor
wychowawcy

II. DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE
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Jakie działania?

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY REALIZUJĄCE TERMIN

I. Podniesienie
wyników
nauczania

1. Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej ;
przygotowanie ucznia do podejmowania zadań z
różnych obszarów działalności człowieka, myślenie
twórcze, poszukiwanie, komunikowanie się, współpraca
i współdziałanie poprzez realizowanie planów
wynikowych zgodnych z podstawą programową.

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

2. Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i
aspiracji uczniów.
3. Programy i plany wynikowe realizowane w szkole
zapewniają uczniom osiąganie systematycznych
postępów, ciągły rozwój edukacyjny oraz możliwość
osiągania sukcesów.
4. Indywidualizowanie procesu nauczania.
5. Indywidualna praca z uczniem mającym trudności w
nauce.
6. Indywidualna praca z uczniami uzdolnionymi z
poszczególnych przedmiotów.
7. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w
kl. I-III i IV-VI
8. Kierowanie uczniów z trudnościami w nauce na
badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

Nauczyciele przedmiotów
Nauczyciele przedmiotów

Na bieżąco
Cały rok

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

Wychowawcy

W miarę potrzeb

9 Współpraca ucznia zdolnego z uczniem słabszym
(pomoc koleżeńska).
10.Objęcie pomocą pedagogiczną uczniów w
zależności od ich umiejętności i zdolności: (koła
zainteresowań, konkursy przedmiotowe)

Wychowawcy, nauczyciele
przedmiotów
Nauczyciele przedmiotów,
wychowawcy

Praca stała
Cały rok
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11. Współpraca nauczycieli w zespołach

Przewodniczący zespołów

Zgodnie z planem spotkań

przedmiotowych i klasowych. Wypracowywanie
nowatorskich metod pracy. Ujednolicenie
przedmiotowego systemu oceniania w obrębie danych
przedmiotów. (edukacja wczesnoszkolna)
12. Badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w
kl. III.
13. Objęcie szczególną opieką dydaktyczną uczniów ze
zdiagnozowanymi dysfunkcjami. Możliwości
kompensowania i wyrównywania różnic poprzez
organizowanie dodatkowych zajęć oraz stosowanie
zróżnicowanych wielopoziomowych metod pracy.

II. Rozwijanie
kompetencji

Dyrektor, wychowawca

zgodnie z terminarzem

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

14. Organizowanie indywidualnych konsultacji i porad
nauczycieli przedmiotów dla rodziców w celu
podniesienia wyników nauczania uczniów zdolnych i
mających trudności w nauce.

Wychowawcy

Zgodnie z planem spotkań, w
miarę potrzeb

15. Wdrażanie wniosków wynikających z mierzenia
osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz sprawdzianów
diagnostycznych.
16. Doskonalić pisanie z uwzględnieniem zasad
ortograficznych, interpunkcyjnych i staranności pisma.
17.Rozwijać i kształcić wnioskowanie na podstawie
przeczytanego tekstu
18. Doskonalenie umiejętności kluczowych ze
zwróceniem szczególnej uwagi na: wykorzystanie
wiedzy w praktyce, korzystanie z informacji oraz
rozumowanie
19. Doskonalenie tabliczki mnożenia oraz rachunku
pamięciowego
1.Ocenianie umiejętności czytania na wszystkich
przedmiotach.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Nauczyciele wszystkich
przedmiotów
Nauczyciele wszystkich
przedmiotów
Nauczyciele wszystkich
przedmiotów

Cały rok

Nauczyciel matematyki

Cały rok

Nauczyciele wszystkich
przedmiotów.

Cały rok

Cały rok
Cały rok
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czytelniczych
oraz
upowszechnianie
czytelnictwa
wśród dzieci i
młodzieży.

2. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
na wszystkich przedmiotach.
3.Kontynuowanie konkursów ,,Mistrz czytelnictwa” oraz
,,Rozumiem co czytam”.
4. Prezentacja wyników czytelnictwa na gazetce
szkolnej.

III. Edukacja
matematyczna i
przyrodnicza w
kształceniu
ogólnym.

1.Zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenia,
obserwacje, zajęcia w terenie.
2.Kształtowanie umiejętności wnioskowania, myślenia
przyczynowo – skutkowego, rozumienia pojęć
abstrakcyjnych.
3.Kształtowanie w uczniach umiejętności poszukiwania,
samodzielnego myślenia i podejmowania
samodzielnych wyborów przy rozwiązywaniu
problemów natury matematycznej i przyrodniczej w
praktyce.
4.Wykazanie przydatności wiedzy matematycznoprzyrodniczej w życiu codziennym.
5.Rozwijanie logicznego myślenia.
6.Pobudzanie do twórczego myślenia.
7.Atrakcyjne motywowanie do nauki poprzez konkursy
przedmiotowe.
1. Wyłanianie uzdolnionych uczniów i kierowanie ich do
szkolnych kół zainteresowań zgodnie z potrzebami
uczniów.
2. Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu
zainteresowań i zdolności poprzez tworzenie kół
zainteresowań (matematyczne, teatralne, plastyczne,
muzyczno-ruchowe, informatyczne, polonistyczne)
organizowanie konkursów
3. Praca z uczniami w kołach zainteresowań.

IV. Rozwijanie
zainteresowań i
zdolności
uczniów.

Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel biblioteki

Nauczyciel matematyki
Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej,
Nauczyciel przyrody

Nauczyciele przedmiotów,
wychowawcy klas

Cały rok

Opiekunowie kół
zainteresowań

Cały rok

Opiekunowie kół

Cały rok
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V. Doskonalenie
Procesu
lekcyjnego

Zachęcanie uczniów do poszukiwania informacji z
różnych źródeł, świadomego i umiejętnego ich
wykorzystywania.
4. Przygotowanie i motywowanie uczniów do udziału w
konkursach.
5 Rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez udział w
przedstawieniach teatralnych, seansach, wystawach.
6.Rozwijanie zainteresowań sportowych,
ekologicznych, plastycznych, muzycznych.
7. Organizowanie wycieczek mających na celu
poznanie najbliższych okolic i najważniejszych miejsc w
kraju.
8. Szkoła eksponuje osiągnięcia swoich uczniów na
terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
1. Wzbogacenie bazy dydaktycznej o środki
dydaktyczne i audiowizualne.
2. Wzbogacenie procesu dydaktycznego poprzez
stosowanie technologii komputerowej.
3. Wykorzystywanie na zajęciach różnorodnych
środków dydaktycznych.
4. Angażowanie uczniów w przygotowanie prostych
pomocy dydaktycznych (plansze,
albumy, makiety, prezentacje itp.).
5. Stosowanie metod aktywizujących pracę uczniów na
zajęciach ( dramy, w grupie, dyskusji za i przeciw, burzy
mózgów, zabaw odprężających, drzewka decyzyjnego,
kuli śniegowej, metaplanu itp.).
6. Ocenianie uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym
systemem oceniania i przedmiotowymi systemami
oceniania.
7. Kryteria oceniania uwzględniają możliwości uczniów
pozwalają na wszechstronny rozwój.

zainteresowań

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

Wychowawcy

Zgodnie z planem

Nauczyciele przedmiotów,
wychowawcy
wychowawcy

Cały rok

Nauczyciele

Cały rok

Dyrektor
Nauczyciele przedmiotów

W miarę możliwości
finansowych
Na bieżąco

Nauczyciele przedmiotów

W miarę potrzeb

Nauczyciele przedmiotów

Na bieżąco

Nauczyciele przedmiotów

Zgodnie z planem
dydaktycznym

Nauczyciele przedmiotów

Na bieżąco

Nauczyciele przedmiotów

Na bieżąco

Zgodnie z planem pracy
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VI. Realizacja
założeń reformy
edukacji

VII. Organizacja
pracy szkoły

VIII.
Kształtowanie
wśród uczniów
postaw
patriotycznych,
wychowanie w
pokoju i dla
pokoju
IX. Kształtowanie
wśród uczniów
świadomości

8. Organizowanie zajęć w terenie.

Nauczyciele przedmiotów

1. Doskonalenie systemu oceniania i zachowania w
klasach I-III, IV-VI.
2. Pełnienie nadzoru pedagogicznego nad
nauczycielami ze strony dyrekcji szkoły,
przygotowanie harmonogramu zajęć obserwowanych.
3. Podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji zawodowych
nauczycieli poprzez udział w konferencjach
metodycznych, kursach doskonalenia zawodowego dla
nauczycieli, studiach podyplomowych, studiach
magisterskich; dwuprzedmiotowość.
4. Monitorowanie realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego.
1. Ewaluacja wewnętrzna z uwzględnieniem priorytetów
MEN , KO, szkoły w oparciu o plan nadzoru
pedagogicznego.
2. Dokonanie zmian w statucie. Aktualizacja
regulaminów obowiązujących w szkole.
3. Dofinansowanie działalności szkoły poprzez
wykorzystanie środków unijnych.
1. Obchody rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

Dyrekcja, wszyscy
nauczyciele
Dyrektor

2. Pogadanki na lekcjach dotyczące życia Polaków
zasłużonych dla kraju.
3. Pogadanki dotyczące zasad zachowania zgodnych z
Kartą Praw Człowieka i Kartą Praw Dziecka.
4. Aktualizowanie kącików patriotycznych w salach
lekcyjnych.
1 Realizacja imprez kulturalnych wg kalendarza imprez
szkolnych.
2.Organizacja i uczestnictwo w konkursach

Wychowawcy

Zgodnie z planem
dydaktycznym
Cały rok
Zgodnie z planem nadzoru

Wszyscy nauczyciele

Zgodnie z terminarzem

Dyrektor

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele

Zgodnie z planem nadzoru

Dyrektor, nauczyciele

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele

Zgodnie z terminarzem

Nauczyciele

Wychowawcy

Zgodnie z harmonogramem
uroczystości
Zgodnie z planem wychowawcy
klasowego
Zgodnie z planem wychowawcy
klasowego
Na bieżąco

Wychowawcy

Zgodnie z terminarzem

n-l bibliotekarz

Zgodnie z planem pracy

Wychowawcy
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kulturowej i
kulturalnej

X. Kształtowanie
u uczniów
świadomości
ekologicznej

XI. Kształtowanie
postaw
prozdrowotnych,
propagowanie
zdrowego trybu

czytelniczych.
3. Uczestnictwo w Gminnym Przeglądzie Tanecznym
oraz Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej.
3. Udział w Konkursie Recytatorskim im. Kornela
Makuszyńskiego.
4. Prowadzenie pogadanek dla rodziców i uczniów na
temat zachowań zgodnych z kryteriami opracowanymi
w systemie oceniania zachowania uczniów oraz
zgodnych ze Statutem.
5. Realizacja rządowego programu „Bezpieczna i
przyjazna szkoła” poprzez współpracę z PPP, policją,
kuratorem, sądem rodzinnym.
6. Systematyczna kontrola realizacji obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki.
1. Uczestnictwo w akcji ,,Sprzątanie Świata”.
2. Organizacja i uczestnictwo w konkursach o tematyce
przyrodniczej i ekologicznej.
3. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
4. Włączenie się na szczeblu szkoły w obchody „Dnia
Ziemi”.
5.Realizacja edukacji ekologicznej na lekcjach
przyrody, edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i
nauczania zintegrowanego.
1. Organizacja wypoczynku fizycznego uczniów:
- realizacja zajęć sportowych
- rozgrywek międzyklasowych w grach zespołowych,
- udział w zawodach sportowych zgodnie z
kalendarzem imprez sportowych

Opiekunowie kół

Zgodnie z terminarzem

n-le bibliotekarze

Maj

Wychowawcy

Zebrania klasowe

Wychowacy, dyrektor,
nauczyciele

Cały rok

Wychowawcy

Na bieżąco

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej, przyrody
Nauczyciel przyrody, plastyki

Zgodnie z terminarzem

Nauczyciele edukacji
przedszkolnej,
wczesnoszkolnej, przyrody
Nauczyciel przyrody

W miarę potrzeb

Nauczyciele

Na bieżąco

Nauczyciel wychowania
fizycznego, edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolnej

Zgodnie z harmonogramem
imprez

Zgodnie terminarzem

Zgodnie z terminarzem
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życia:

XII. Integracja
środowiska
szkolnego
i rodzinnego
ucznia

- organizacja Dnia Dziecka – Dnia Sportu Szkolnego
2. Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów na
zajęciach w-f w ramach nauczania zintegrowanego.
3.Organizacja i uczestnictwo w kursie na kartę
rowerową.
4. Zapobieganie i korekta wady postawy poprzez
wprowadzenie na zajęciach wychowania fizycznego
elementów gimnastyki korekcyjnej oraz kreowanie
prawidłowej postawy.
5. Zwracanie uwagi na właściwą postawę siedzącą
uczniów w czasie lekcji.
5. Stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych.
6. Propagowanie na lekcjach wychowawczych
zdrowego trybu życia.
7. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas
przerw międzylekcyjnych.
8. Konieczność zjadania drugiego śniadania. Wspólne
śniadania z gorącą herbatą.
1.Organizacja spotkań wychowawcy klasy, rodziców
uczniów i nauczycieli uczących w danej klasie.
2. Stwarzanie warunków do integracji dzieci
niepełnosprawnych i ich rówieśników.
3.Pedagogizacja rodziców w ramach ogólnych spotkań
z rodzicami (wg potrzeb).
4. Organizacja wycieczek, itp.
5. Współpraca z rodzicami w zakresie organizacji
imprez szkolnych i klasowych (bal klas VI,
pasowanie na ucznia , Choinka Noworoczna, Święto
Rodziny)
6. Współpraca przy odnawianiu sal, ich

Nauczyciele

Cały rok

Nauczyciel techniki

Maj

Nauczyciel gimnastyki kor.

Na bieżąco

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Nauczyciele
Wychowawcy

Cały rok
Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Nauczyciele przedszkola,
oddziału przedszkolnego i
klas I-III
Wychowawcy

Cały rok

Nauczyciele i rodzice

Cały rok

Dyrektor

Styczeń

Wychowawcy
Nauczyciele, rodzice

Zgodnie z planem pracy
wychowawcy klasowego
Zgodnie z harmonogramem

Wychowawcy, rodzice

W miarę potrzeb

Zgodnie z planem spotkań
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zagospodarowaniu i przygotowaniu pomocy
dydaktycznych.
7.Zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne.

Dyrektor, wychowawcy

Zgodnie z harmonogramem

III. DZIAŁANIA SZKOŁY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA UCZNIÓW
Jakie działania?
Dyżury nauczycieli w czasie
przerw przy łazienkach, w szatni i
w świetlicy.

Kiedy?
Cały rok

Z kim?
uczniowie

Kto odpowiedzialny?
Nauczyciele
dyżurujący

Zapoznanie uczniów z zasadami
dotyczącymi bezpieczeństwa w
szkole.

wrzesień

uczniowie

Wychowawcy

Wzmocnienie bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi:
- zwrócenie uwagi na relacje
uczniów starszych z młodszymi
- prowadzenie rozmów z uczniami
na temat kulturalnego zachowania
wobec innych, wskazywanie
sposobów radzenia sobie z
agresją;
- punktualne rozpoczynanie zajęć
przez nauczycieli;
- zamykanie sal po lekcjach;
- zwrócenie uwagi na normy

Cały rok

uczniowie

Nauczyciele
dyżurujący

Uwagi o realizacji
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społeczne z przestrzeganiem
których uczniowie mają problem;
- prowadzenie rozmów z rodzicami
na temat problemów
wychowawczych.
Bezpieczne wakacje i ferie.

Czerwiec, styczeń uczniowie

Wychowawcy

Ćwiczenia ewakuacyjne PP

2 x w roku

uczniowie

Dyrektor

Lekcje praktycznego poruszania
się po drodze.

Cały rok

uczniowie

Nauczyciele kl.I-III

Zdobycie uprawnień na kartę
rowerową.

maj

uczniowie

Nauczyciel techniki

Udział w konkursach promujących
bezpieczny i zdrowy tryb życia.

Wg
harmonogramu

uczniowie

Nauczyciele kl.I-III
Nauczyciel plastyki

Spotkanie z policjantem.

2 x w roku

uczniowie

Dyrektor

Kontynuacja akcji „Ratujemy i
uczymy ratować”

Cały rok

uczniowie

M. Duk

Edukacja na temat zagrożeń w
kontaktach z nieznajomymi
osobami.

Wg planu pracy

uczniowie

Wychowawcy

Bezpieczeństwo w sieci.

Minimum 1 x w
roku
IX-XII

Uczniowie

Nauczyciele
Informatyki
Dyrektor, psycholog,
wychowawca, N-l zajęć

Warsztaty psychoedukacyjne dla
uczniów dotyczące radzenia sobie

Uczniowie kl.IV

14

ze stresem.
Pedagogizacja rodziców dotycząca Na bieżąco
profilaktyki uzależnień.

Rodzice

Akcja ,,Szklanka mleka”

Cały rok

Uczniowie

Akcja ,,Owoce w szkole”

Cały rok

Uczniowie

Realizacja programów
profilaktycznych ,,Trzymaj formę”,
,,Nie pal przy mnie proszę”,
,,Znajdź właściwe rozwiązanie”
,,Umiem powiedzieć - Nie”

Cały rok

Uczniowie

Kształtowanie nawyków
higienicznych i zdrowego
odżywiania.

Wg planu pracy,
zgodnie z
podstawą
programową

Uczniowie

wychowania do życia
w rodzinie.
Dyrektor, wychowawcy

Dyrektor,
Wychowawcy
Dyrektor
Wychowawcy
Nauczyciele wych.fiz.
Wychowawcy
Nauczyciele Edukacji
Wczesnoszkolnej

Wychowawcy,
Nauczyciel przyrody

IV DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Jakie działania?
Szkolne
uroczystości

Rozpoczęcie roku
szk.2016/17

Kiedy?
01.09.2016

Z kim?
uczniowie

Kto odpowiedział-ny?

Uwagi o realizacji

Małgorzata Słupska

15

Imprezy

Pasowanie na ucznia
kl. I

X. 2016r.

Klasa I

Paulina Sadowska

Dzień Edukacji
Narodowej

14.X.2016

uczniowie

Małgorzata Słupska

Święto Odzyskania
Niepodległości

10.XI.2016

uczniowie

Księżopolska Jolanta

Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

1.III.2017

Uczniowie klas
IV - VI

Nauczyciele historii, języka
polskiego, biblioteki

Pasowanie na
czytelnika

IV 2017

uczniowie

Iwona Papakul

Święto Konstytucji
3 Maja

05. V. 2017

uczniowie

Dziewulski Przemysław

Zakończenie roku
szkolnego

23.VI.2017

uczniowie

Iwona Papakul

Rozpoczęcie roku
szkolnego 2017/2018

01.09. 2018

uczniowie

Jolanta Księżopolska

Dyskoteka andrzejkowa

24.XI.2016

uczniowie

Słupska Małgorzata

Elżbieta Pulkowskaprzedstawienie(bezpieczeńst
wo)

16

Akcje

Spotkanie opłatkowe,
,,KOLĘDOWANIE”

22.XII. 2016

uczniowie

Wychowawcy, rodzice, N-l
muzyki, Ks. Marek Zalewski

Dzień Seniora

19. I. 2017

Uczniowie

Ewa Stańska, Joanna Zemła,
N-le edukacji
wczesnoszkolnej

Choinka szkolna

9.II.2017

Uczniowie

Ewa Wasilewska -dekoracja,
Sylwia Krasnodębska-występ
muzyczny, E. Pulkowska, J.
Zemła, E. Stańskaprzedstawienie

Bal karnawałowy

28.II.2017

uczniowie

M. Duk, E. Pulkowska, P.
Sadowska

Święto wiosny

III.2017

uczniowie

Wychowawcy, SU

Święto Rodziny

3.VI.2017

uczniowie

E. Wasiluk, P. Sadowskadekoracja; M. Słupskaprzedstawienie I. Papakul ,
E. Pulkowska- zawody
sportowe

Zbiórka makulatury

Cały rok

uczniowie

Joanna Zemła

Zbiórka nakrętek

Cały rok

uczniowie

wychowawcy
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Inne- jakie?

Zbiórka zużytych baterii

Cały rok

uczniowie

wychowawcy

Włączanie się w akcje
pomocowe CARITAS

Cały rok

Uczniowie,

Wychowawcy

,,Znajdź właściwe
rozwiązanie”

Cały rok

,,Trzymaj formę”

Cały rok

uczniowie

Joanna Zemła

,,Nie pal przy mnie
proszę”

Cały rok

Uczniowie

Małgorzata Duk

,,umiem powiedzieć
NIE”

Cały rok

Uczniowie

Małgorzata Słupska

Pomoc koleżeńska

Cały rok

Uczniowie

Samorząd Uczniowski

Sąd Koleżeński

Cały rok

Uczniowie

Samorząd Uczniowski

Dzień bez pracy
domowej, (raz w
miesiącu)

Cały rok

Uczniowie

Nauczyciele przedmiotu

Opiekun SU
Uczniowie

I.Tomaszewska- Papakul

kl. IV-VI

kl. I-III
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v. DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA WSPIERANIE UCZNIÓW, ROZWIJANIE ICH ZAINTERESOWAŃ I ZDOLNOŚCI

JAKIE DZIAŁANIA?

Konkursy

KIEDY?

Z KIM?

KTO ODPOWIEDZIALNY?

BRD

V. 2017

Uczniowie

Nauczyciel techniki

Król Ortografii kl.II-III

Cały rok

uczniowie

wychowawcy

Plastyczny- ,,Ilustracja do podanego
fragmentu opisu krajobrazu ,,W
pustyni i w puszczy”.

X. 2016

uczniowie

Ewa Wasilewska

Plastyczny- ,,Bądź zdrowy”

III. 2017

uczniowie

Joanna Zemła

Plastyczny- ,,Nie pal przy mnie
proszę”

IV.2017

Uczniowie

Małgorzata Duk

Konkurs pięknego czytania prozy H.
Sienkiewicza.

XI. 2016

UWAGI O REALIZACJI

Kl.I-III
Uczniowie

Małgorzata Słupska
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Kl.IV-VI
Konkurs na najpiękniejszą gwiazdę
betlejemską.

XII. 2016

uczniowie

Ks. Marek Zalewski

Konkurs na wzorową klasę

I i VI. 2017

Uczniowie

Dyrektor, Wychowawcy, SU

IV-VI
Konkurs ortograficzny dla

III.2017

( kl. IV-VI)

Uczniowie

Małgorzata Słupska

IV-VI

Plastyczne

Wg harmonogramu

uczniowie

Nauczyciel plastyki

Konkurs wiedzy z jęz. Angielskiego

V 2017

uczniowie

Przemysław Dziewulski

Konkurs recytatorski im. Kornela
Makuszyńskiego

IV 2017

uczniowie

Nauczyciel biblioteki

Konkurs czytelniczy dla uczniów kl.IVI

Cały rok

M. Słupska, E. Pulkowska

uczniowie

Nauczyciel biblioteki
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Festiwale ,
Przeglądy

Konkurs ,,Rozumiem co czytam”czytanie ze zrozumieniem

V. 2017

uczniowie

Nauczyciel języka polskiego

Konkurs matematyczny

V. 2017

uczniowie

Nauczyciel matematyki i
Edukacji wczesnoszkolnej II-III

Przegląd zespołów tanecznych

V. 2017

uczniowie

Iwona Papakul, Paulina
Sadowska, Ewa Stańska,
Joanna Zemła.

Festiwal Piosenki Dziecięcej

6.VI. 2017

uczniowie

Małgorzata Duk, Sylwia
Krasnodębska- dekoracja,
Iwona Papakul- dyplomy
zaproszenia, podziękowania,
Ewa Stańska- nagrody
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