Zał. nr 1 do uchwały 6/31/08/2018
PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W WIERBCE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

I. LIDERZY, KOMISJE I ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE:
1. Lider WDN – mgr J. M. Latacz.
2. Lider EWD – mgr Katarzyna Morawska.
3. Komisja BHP:
a) przewodniczący – mgr Tomasz Struzik,
b) członek komisji – mgr Jadwiga Szota,
c) członek komisji – Jacek Kotnis.
4. Komisja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
a) przewodnicząca – mgr Katarzyna Morawska,
b) członek komisji – mgr Mariusz Jędruszek,
c) członek komisji – emeryt Elżbieta Pietrusińska,
d) członek komisji – pracownik obsługi i administracji Mariola Włosek.
5. Komisja d/s pomocy uczniom:
a) przewodnicząca – mgr Joanna Korczyńska,
b) członek komisji – mgr Joanna Latacz,
c) członek komisji – mgr Lidia Szewczyk.
6. Zespół d/s ewaluacji pracy szkoły:
a) przewodnicząca – mgr Joanna Kwiecińska,
b) członek – mgr Małgorzata Chmura,
c) członek – mgr Jolanta Korczyńska.
7. Zespół d/s ewaluacji pracy przedszkola:
a) przewodnicząca – mgr Beata Kłysińska,
b) członek – Barbara Płoszaj,
c) członek – mgr Teresa Banaś,
d) członek – Lidia Birkowska.
8. Zespół d/s wychowawczo – profilaktycznych:
a) przewodnicząca – mgr Barbara Cholewka,
b) członek – mgr Barbara Król,
c) członek – mgr Anna Kowalska.
9. Zespół d/s statutu:
a) przewodnicząca – mgr Halina Kowalska
b) członek – mgr Agnieszka Garstka
10. Zespół d/s organizacji Święta Szkoły:
a) koordynator – mgr Elżbieta Kwiecińska, mgr Małgorzata Chmura,
d) program artystyczny – mgr Małgorzata Kończyk, mgr Sylwia Kotnis, mgr Joanna Kwiecińska,
mgr Halina Kowalska

11. Zespół nadzorujący egzamin w gimnazjum:
* część humanistyczna:
- z zakresu historii i WOS-u:
a) przewodnicząca – mgr Anna Kowalska
b) członek – mgr Mariusz Jędruszek
- z zakresu języka polskiego:
a) przewodnicząca – mgr Katarzyna Morawska,
b) członek – mgr Joanna Latacz
* część matematyczno – przyrodnicza:
- z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:
a) przewodnicząca – mgr Barbara Cholewka,
b) członek – mgr Jadwiga Szota.
- z zakresu matematyki:
a) przewodnicząca – mgr Renata Skowronek,
b) członek – mgr Wojciech Ptak.
– część z języka obcego nowożytnego:
a) przewodnicząca (podstawa) – mgr Elżbieta Kwiecińska,
b) członek – mgr Jolanta Korczyńska.
a) przewodnicząca (rozszerzenie) – mgr Barbara Król,
b) członek – mgr Joanna Latacz.
12. Zespół nadzorujący egzamin ósmoklasisty:
- z zakresu języka polskiego:
a) przewodnicząca – mgr Małgorzata Chmura
b) członek – mgr Joanna Kwiecińska
- z zakresu matematyki:
a) przewodnicząca – mgr Joanna Maria Latacz
b) członek – mgr Sylwia Kotnis
- z zakresu języka obcego:
a) przewodnicząca – mgr Joanna Korczyńska
b) członek – mgr Halina Kowalska
13. Zespół d/s planu pracy szkoły:
a) przewodnicząca – mgr Jadwiga Szota,
b) członek – mgr Joanna Korczyńska,
c) członek – mgr Katarzyna Morawska,
d) członek – mgr Agnieszka Garstka,
e) członek – mgr Joanna Maria Latacz.
14. Zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego:
a) przewodnicząca – Barbara Płoszaj,
b) członek – Lidia Birkowska,
c) członek – mgr Teresa Banaś,
d) członek – mgr Beata Kłysińska.,

e) członek – mgr Gabriela Szymusik.
15. Zespół d/s analizy wyników egzaminu:
– część humanistyczna: mgr Jolanta Korczyńska, mgr Renata Skowronek.
– część matematyczno – przyrodnicza: mgr Katarzyna Morawska, mgr Anna Kowalska.
– część z języka obcego nowożytnego: mgr Barbara Cholewka, mgr Daniel Szczechla.
16. Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
Szkoła podstawowa
a) przewodnicząca – mgr Justyna Głąb,
b) członek – mgr Agnieszka Garstka,
c) członek – mgr Małgorzata Kończyk,
d) członek – mgr Monika Szymków,
e) członek – mgr Katarzyna Piechowicz.
Przedszkole
a) przewodnicząca – mgr Gabriela Szymusik
b) członek – mgr Jolanta Korczyńska,
c) członek – mgr Joanna Kwiecińska
17. Zespól interdyscyplinarny:
a) mgr Danuta Kot,
b) mgr Joanna Latacz.
II. DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE (MIESIĘCZNE)

MIESIĄC

RODZAJ
UROCZYSTOŚCI
Rozpoczęcie roku szkolnego
2018/2019
Sprzątanie świata.
Narodowe Czytanie 2018

TERMIN
3 września
wrzesień

8 września

WRZESIEŃ
Rocznica wybuchu II wojny światowej
oraz bitwy na polach Kleszczowej.

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

września

Próbna ewakuacja.
Dzień Komisji Edukacji Narodowej,
pasowanie na ucznia.

wrzesień
12
października

Święto Odzyskania Niepodległości.

9 listopada

Andrzejki

29 listopada

Dzień walki z AIDS
Mikołajki klasowe
Kiermasz świąteczny

1 grudnia
4 grudnia
grudzień

Jasełka

21 grudnia

Gminny Przegląd Jasełek

6 stycznia

ODPOWIEDZIALNY
Dyrektor,
Joanna Kwiecińska
Wychowawcy
Współpraca z LO –
A. Garstka
W. Ptak
R. Skowronek
Dyr., A. Garstka
Dyrektor, W. Ptak
M. Jędruszek,
M. Chmura,
M. Kończyk, S. Kotnis
M. Szymków
Jol. Korczyńska
G. Szymusik
S. Kotnis
J. Głąb
Wychowawcy
L. Szewczyk,
J. Korczyńska,
J. Latacz, S. Kotnis
B. Król, M. Chmura,
K. Piechowicz
Koordynator
J. Szota

Zabawa karnawałowa

MARZEC

KWIECIEŃ

styczeń

Zabawa „ostatkowa” (za walentynki)
Dzień Wiosny i SU
Rekolekcje wielkopostne
„Biała szkoła”
Kiermasz świąteczny

5 marca
21 marca

Egzamin gimnazjalny

10 – 12
kwietnia
15 – 17
kwietnia
kwiecień

Egzamin ósmoklasisty

Zespół nadzorujący, dyr.
A. Kowalska

Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich

23 kwietnia

E. Kwiecińska

1 – 3 maja Dzień Flagi RP , Rocznica
Uchwalenia Konstytucji
Organizacja wyjazdu na „zieloną
szkołę”
Święto Szkoły i Rodziny

30 kwietnia

Jol. Korczyńska

maj

Halina Kowalska

Udział w XXVII Ogólnopolskim
Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich w
Olecku

maj

26 maja

MAJ

WRZESIEŃ

J. Szota, SU
Wychowawcy i SU
J. Latacz
M. Jędruszek
L. Szewczyk,
J. Korczyńska,
J. Latacz, S. Kotnis
Zespół nadzorujący, dyr.

marzec
kwiecień

Dzień Ekologii i Zdrowia

CZERWIEC

Rada Rodziców
Barbara Cholewka

Zespół d/s święta szkoły
Rada rodziców
H. Kowalska,
J. Kwiecińska
M. Kończyk, S. Kotnis
J. Szota
A. Garstka/R. Skowronek

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca

Dyrektor
Mariusz Jędruszek

Rozpoczęcie roku szkolnego
2019/2020

2 września

J. M. Latacz

III. DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE (CAŁOROCZNE)
DZIAŁANIA
1. Konkursy
a) związane z patronem:
- życie i twórczość H. Sienkiewicza,
- plastyczny,
- towarzyszące zlotowi;
b) przedmiotowe KO i inne,
c) Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego,
d) Turniej Wiedzy Pożarniczej,
e) zawody sportowe.

2. Organizacja karty rowerowej

TERMIN
styczeń
luty/marzec
wg harmonogramu

ODPOWIEDZIALNY
Halina Kowalska I – III
Joanna Korczyńska IV - VIII
Agnieszka Garstka
Magdalena Szymczyk
nauczyciele, A. Garstka

marzec

wg harmonogramu

J. Szota
J. Szota
M. Jędruszek, J. Szota

maj/czerwiec

W. Ptak

marzec

3. Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wg harmonogramu
rozwijające zainteresowania uczniów i inne
4. Prowadzenie strony internetowej
Cały rok szkolny

nauczyciele
Wojciech Ptak

www.zswierbka.pl

5. Opieka nad pocztem sztandarowym

Cały rok szkolny

R. Skowronek

6. Prowadzenie kronik szkolnych

Cały rok szkolny

7. Akcje ekologiczne
8. Akcje charytatywne

wg harmonogramu
Wg potrzeb

9. Udział w programach profilaktycznych

Cały rok

K. Piechowicz, M. Szymków
A. Garstka,
B. Król
J. Korczyńska, J. Latacz,
L. Szewczyk
B. Król, A. Kowalska

10. Współpraca z instytucjami

Wg potrzeb

nauczyciele

11. Świetlica środowiskowa

październik –
czerwiec
Cały rok szkolny
Cały rok szkolny

Małgorzata Chmura

12.Organizacja herbaty dla uczniów
13.Działalność SU

L. Szewczyk
M. Chmura, M. Jędruszek

14. Organizacja wycieczek:
a) Oblęgorek
b) Zlot Szkół Sienkiewiczowskich – Olecko
c) Świetlica Środowiskowa
e) Wycieczki klasowe
f) Wycieczki rowerowe – Jura
15.Działania i uroczystości wynikające z
bieżących potrzeb np. prezentacja projektu
16.”Żermun”

maj
Cały rok szkolny

Wychowawcy kl. IV
J. Szota, A. Garstka
M.Chmura

Cały rok szkolny

Wychowawcy klas
M. Jędruszek, W. Ptak
Nauczyciele

marzec

B. Cholewka
S. Kotnis

IV. HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI NA ZABAWACH
1. ZABAWA ANDRZEJKOWA – odpowiedzialna Gabriela Szymusik, Sylwia Kotnis
I TURA

II TURA

Barbara Król

Elżbieta Kwiecińska

Joanna Latacz

Joanna Kwiecińska

Małgorzata Chmura

Joanna Maria Latacz

Joanna Korczyńska

Monika Szymków

Justyna Głąb

Renata Skowronek

Sylwia Kotnis

Halina Kowalska

2. ZABAWA „OSTATKOWA” – odpowiedzialny Jadwiga Szota
I TURA

II TURA

Barbara Cholewka

Jadwiga Szota

Małgorzata Kończyk

Katarzyna Piechowicz

Daniel Szczechla

Jolanta Korczyńska

Mariusz Jędruszek

Lidia Szewczyk

Wojciech Ptak

Agnieszka Garstka

Anna Kowalska

Magdalena Szymczyk

3. ZABAWA CHOINKOWA – odpowiedzialni Rada Rodziców, Barbara Cholewka, SU
I Tura:

II Tura:

Barbara Cholewka

Joanna Maria Latacz

Renata Skowronek

Małgorzata Chmura

Joanna Latacz

Joanna Kwiecińska

Katarzyna Morawska

Barbara Król

Monika Szymków

Szymusik Gabriela

Daniel Szczechla

Wojciech Ptak

Joanna Korczyńska

Lidia Szewczyk

Halina Kowalska

Kończyk Małgorzata

Jadwiga Szota

Elżbieta Kwiecińska

Sylwia Kotnis

Jolanta Korczyńska

Justyna Głąb

Anna Kowalska

Mariusz Jędruszek

Katarzyna Piechowicz

Magdalena Szymczyk

Agnieszka Garstka

V. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Konkursy przedmiotowe

listopad/grudzień

3.

Zimowa przerwa świąteczna

4.

Ferie zimowe:

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

6.

Egzamin próbny:
– część humanistyczna,
– część matematyczno przyrodnicza,
– część z języka obcego nowożytnego (język angielski),
Egzamin próbny:
- język polski;
- matematyka;
- język obcy;

8.

23 – 31 grudnia 2018 r.
11 – 24 lutego 2019 r.

18 – 23 kwietnia 2019 r.
Listopad/grudzień 2018 r.

Egzamin gimnazjalny:
a) część humanistyczna
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno – przyrodnicza
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
– z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny
– na poziomie podstawowym – godz. 9:00
– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

10 kwietnia 2019 r. (środa)

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

Termin dodatkowego egzaminu gimnazjalnego
a) część humanistyczna
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno – przyrodnicza
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
– z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny
– na poziomie podstawowym – godz. 9:00
– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

9.

Egzamin ósmoklasisty:
j. polski – godz. 9:00
matematyka – godz. 9:00
j. obcy – godz. 9:00

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

4 czerwca 2019 r. (wtorek)

5 czerwca 2019 r. (środa)

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
16 kwietnia 2019 r. (wtorek)
17 kwietnia 2019 r. (środa)

Termin dodatkowy:
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j. polskiego – godz. 11:00
matematyka – godz. 11:00
j. obcy – godz. 11:00

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
4 czerwca 2019 r. (wtorek)
5 czerwca 2019 r. (środa)

10. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są:
11.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

2 listopada 2018 r.

21 czerwca 2019 r.

12. Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

13.

w ostatnim tygodniu ferii letnich

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

DNI WOLNE:
1 listopada – Wszystkich Świętych – czwartek
1 maja – Święto Pracy – środa
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja – piątek
20 czerwca – Boże Ciało – czwartek
DODATKOWE DNI WOLNE:
10 – 12 kwietnia 2019 - G
12 kwietnia 2019 r.

2 listopada 2018

15 – 17 kwietnia 2019 r. –SP

7 stycznia 2019 po jasełkach

2 maja 2019

27 maja po święcie szkoły

VI. TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKOWANIEM UCZNIÓW
(na miesiąc przed posiedzeniem

Termin poinformowania uczniów i rodziców o
przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach
niedostatecznych za I półrocze

klasyfikacyjnym)

Termin ustalenia – wpisania długopisem ocen klasyfikacyjnych
do dziennika

(na 3 dni przed konferencją
klasyfikacyjną)

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
(klasyfikacja śródroczna)

... stycznia 2019 r.

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

… stycznia 2019 r.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o
przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach
niedostatecznych

do … maja 2019 r. (na
miesiąc przed konferencją
klasyfikacyjną)

Termin poinformowania uczniów i rodziców o

do czerwca 2019 r. (na 8 dni
8

przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych i
przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

przed konferencją
klasyfikacyjną)

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
(klasyfikacja roczna)

… czerwca 2019 r.

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

… czerwca 2019 r.

VII. PLAN SPOTKAŃ Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

ZAGADNIENIE
1. Organizacja roku szkolnego, plan pracy
szkoły.

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

09.2018 r.

Dyrektor

10.2018 r.

Dyrektor

UWAGI

2. Informacja o ofercie edukacyjnej szkoły oraz
podejmowanych inicjatywach na rzecz
środowiska.
3. Przypomnienie podstawowych dokumentów
szkoły; bezpieczeństwo uczniów.
4. Tryb składania skarg i wniosków.
5. Opinia o ustalonych dodatkowych dniach
wolnych.
6. Powiadomienie o ustalonych dodatkowych
dniach wolnych.
1. Opinia o zmianach w statucie szkoły.

Opiekun SU

2. Prawa ucznia.

Zarząd SU
1. Organizacja konkursu o tematyce dotyczącej 12.2018/01. 2019 r.
Henryka Sienkiewicza.

Dyrektor
Opiekun SU
Zarząd SU

1. Opinie o pracy szkoły.

01.2019 r.

Opiekun SU

03. 2019 r.

Dyrektor

2. Podsumowanie pracy w I półroczu.
1. Organizacja Dnia Wiosny.

Opiekun SU
Zarząd SU
1. Minął rok – podsumowanie pracy,
informacja o osiągnięciach szkoły, efektach
działalności dydaktyczno – wychowawczych.

06.2019 r.

Dyrektor
Opiekun SU
Zarząd SU
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VIII. PLAN SPOTKAŃ Z RADĄ RODZICÓW I RODZICAMI

TERMIN

Do 30
września

TEMATYKA

1.

Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy
przedszkola, szkoły – plan pracy.

2.

Prezentacja informacji o ofercie edukacyjnej i
osiągnięciach szkoły i przedszkola oraz
podejmowanych inicjatywach na rzecz
środowiska.

3.

Przypomnienie podstawowych dokumentów
szkoły, określających jej działalność; określenie
zadań szkoły; bezpieczeństwo uczniów;
regulamin dowozu;

4.

Przedstawienie raportu z analizy wyników
egzaminu.

5.

Przedstawienie raportu z ewaluacji.

6.

Uchwalenie przez radę rodziców w
porozumieniu z radą pedagogiczną programu
wychowawczo – profilaktycznego.

7.

Nowelizacja regulaminu rady rodziców.

8.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o
warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

9.

Opinia rady rodziców o ustalonych dniach
wolnych od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

Dyrektor

Wychowawcy

10. Powiadomienie rodziców (prawnych
opiekunów) o ustalonych dniach wolnych od
zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
11. Przedstawienie planu wychowawcy klasy.
12. Przedstawienie procedury egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.
13. Przekazanie informacji na temat: wycieczek,
pomocy materialnej, zajęć dla uczniów; oferty
zajęć.

Wychowawcy III G

14. Wybór rad oddziałowych klas I, wybory
uzupełniające do rady rodziców.
15. Informacja o: warunkach i sposobie oraz
kryteriach oceniania zachowania, warunkach i
trybie uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Nauczyciele

16. Informacja o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z
realizowanego przez siebie programu nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
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uczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
d) zasadach nauczania języka obcego,
e) sposobie realizacji podstawy programowej,
f) wykorzystywanych pomocach,
g) ofercie zajęć dydaktycznych,
17. Szkolenie dla uczniów kl. I – III

listopad

1.
2.
3.

styczeń

1.

Informacja o działalności dydaktyczno –
wychowawczej szkoły.

2.

Prezentacja informacji o ofercie edukacyjnej i
osiągnięciach szkoły i przedszkola oraz
podejmowanych inicjatywach na rzecz
środowiska.

3.

Przekazanie rodzicom informacji na temat
wyników klasyfikacji ich dzieci.

4.

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych.

5.

Sprawy bieżące.

6.

Zorganizowanie szkolenia dla rodziców
uczniów kl. IV – VIII.

1.

kwiecień
2.
3.

połowa maja

Opinia planu finansowego przez radę rodziców.
Informacja na temat ocen bieżących, frekwencji
i zachowania uczniów.
Motywowanie uczniów do nauki.

1.

Justyna Głąb
Dyrektor
Wychowawcy,
nauczyciele

Dyrektor,
wychowawcy,
nauczyciele

Justyna Głąb

Informacja na temat ocen bieżących, frekwencji
i zachowania uczniów.
Sprawy bieżące.
Szkolenie dla uczniów.

Wychowawcy,
nauczyciele

Poinformowanie rodziców o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania ich dzieci.

Nauczyciele

2.

Informacja na temat ocen bieżących, frekwencji
i zachowania uczniów.

3.

Przypomnienie zapisów WO dotyczących
klasyfikacji, promocji, przeprowadzania
egzaminów poprawkowych, sprawdzających,
klasyfikacyjnych.

4.

Podsumowanie pracy z klasą, realizacja planu
wychowawczego.

5.

Szkolenie dla uczniów kl. III G

Justyna Głąb

Wychowawcy

Justyna Głąb
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1.

czerwiec
2.

Podsumowanie współpracy dyrektora z radą
rodziców.
Wnioski do pracy.

dyrektor

IX. PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Miesiąc

Tematyka obrad

Kto wnosi projekty
dokumentów, ocen,
wniosków

koniec

Sprawozdanie z narady dyrektorów.

Dyr.

sierpnia

Arkusz organizacji pracy szkoły i przydział zadań stałych, dodatkowych i
innych wynikających z działalności statutowej szkoły.

RP - opiniuje

Plan pracy szkoły.

RP uchwala

Dopuszczenie do użytku zaproponowanych przez nauczycieli programów,
które stanowią odpowiednio: zestaw programów wychowania przedszkolnego
i szkolny zestaw programów nauczania

RP opinia

Szkolny i przedszkolny zestaw programów nauczania.

RP - uchwała

Nowelizacja regulaminu rady pedagogicznej.

RP uchwala
zmiany

Tygodniowy rozkład zajęć.

RP - opiniuje

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych.

Dyr.,
nauczyciele

Program wychowawczo – profilaktyczny uchwalenie przez radę rodziców w
porozumieniu z radą pedagogiczną

Plan doskonalenia nauczycieli

RP opiniuje, RR
uchwala
RP opiniuje,
RR opiniuje, SU
opiniuje
Przew. WDN

Plan nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor

Dostosowanie statutu do obowiązujących zmian.
Nagrody dyr. szkoły.

RP uchwala

Ustalenia dotyczące dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych

wrzesień

początek
październik

Analiza „diagnozy na wejściu” - kl. I, IV
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego; raport z analizy.
Plan finansowy szkoły.
Analiza i ocena stanu wyposażenia materialno-technicznego szkoły.

listopad
Szkolenie – zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli.
styczeń

Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów w kl. I – III oraz frekwencji
uczniów.
Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów w kl. IV – VIII oraz frekwencji
uczniów.
Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów w kl. III gimnazjum oraz frekwencji
uczniów.
Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze.
Sprawozdanie wychowawców klas z pracy z uczniami.
Stopień realizacji treści programowych.
Analiza wyników klasyfikacji, nauczania i wychowania w I półroczu.
Uogólnione wnioski dyr. z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności szkoły

Dyr., RP
opiniuje
Wych. kl. I, IV
Odp. nauczyciele
RP opiniuje
Opiekunowie
pracowni
Lider WDN
RP zatwierdza

Wychowawcy
klas,
dyrektor
Dyrektor
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Luty/marzec
połowa
marca

Uchwalenie wniosków do pracy w II półroczu.
Monitorowanie działań naprawczych wynikających z analizy wyników
egzaminu.

Organizacja egzaminów zewnętrznych.
Stopień realizacji treści pp przez nauczycieli kl. III G.
Zasady rekrutacji uczniów.
Szkolenie – zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli.
Organizacja Święta Szkoły i Rodziny

maj

czerwiec

Podanie do wiadomości publicznej szkolnego zestawu podręczników.
Analiza osiągnięć dzieci przedszkolnych z uwzględnieniem diagnozy.
Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów w kl. I – III oraz frekwencji
uczniów.
Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów w kl. IV – VIII oraz frekwencji
uczniów.
Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów w kl. III gimnazjum oraz frekwencji
uczniów.
Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
Wnioski wychowawców klas dotyczące nagród dla uczniów.
Bezpieczeństwo w czasie wakacji.
Organizacja egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.
Sprawozdanie wychowawców przedszkola.
Sprawozdanie wychowawców klas z pracy z uczniami.
Stopień realizacji treści programowych.
Sprawozdanie z działalności zespołów przedmiotowych i problemowo –
zadaniowych.
Analiza działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły:
a) sprawozdanie z pracy nauczyciela biblioteki;
b) sprawozdanie z pracy nauczyciela świetlicy;
c) sprawozdanie z pracy pielęgniarki;
d) sprawozdanie z dowozu uczniów;
e) sprawozdanie z działalności świetlicy środowiskowej;
f) sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych,
problemowo – zadaniowych i innych koordynatorów.
Analiza wyników klasyfikacji i promocji, nauczania i wychowania
Raport z ewaluacji wewnętrznej.
Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego.
Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Wnioski do pracy w nowym roku szkolnym.

RP zatwierdza
Zespoły ds.
analizy
sprawdzianu i
egzaminu
Dyr.
Dyr.
Zespół ds. święta
szkoły, wych.
klas, rada
rodziców
Dyr.
wychowawcy

RP zatwierdza
Wychowawcy
klas
Wychowawcy
Dyr.
Wychowawcy
klas
przew. zespołów
przedmiotowych
i problemowo –
zadaniowych,
dyrektor,
wicedyrektor

Przew. zespołu
d/s ewaluacji
pracy szkoły
Dyr.
RP zatwierdza

X. PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
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L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11,
12.
13.

Klasa
Ia
Ib
II
III
IV a
IV b
Va
Vb
VI a
VI b
VII
VIII
III G

Wychowawca
Małgorzata Kończyk
Sylwia Kotnis
Joanna Kwiecińska
Halina Kowalska
Katarzyna Morawska
Renata Skowronek
Małgorzata Chmura
Joanna Maria Latacz
Barbara Król
Jadwiga Szota
Joanna Korczyńska
Jolanta Korczyńska
Barbara Cholewka

Plan pracy jest elementem koncepcji pracy szkoły realizującym m. in. zadania
programu wychowawczo – profilaktycznego, programu Patron i statutu szkoły.
Plan pracy został zatwierdzony uchwałą nr 6/31/08/2018
Plan pracy został przedstawiony SU w dniu ……………… oraz radzie rodziców i
rodzicom w dniu ……………………...

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW 2018/2019
IMIĘ I NAZWISKO
J. M. Latacz

PRZYPISANE OBOWIĄZKI
Lider WDN
Zespół d/s planu pracy szkoły – członek
Zespół nadzorujący egzamin ósmoklasisty – matematyka – przewodnicząca

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Elżbieta Kwiecińska

Zespół d/s organizacji Święta Szkoły – koordynato

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Zespół nadzorujący egzamin w gimnazjum – j. angielski (podstawa) – przew.
Barbara Cholewka

Zespół d/s wychowczo – profilaktycznych – przewodnicząca
Zespół d/s analizy wyników egzaminu z j. angielskiego
Zespół nadzorujący egzamin w gimnazjum – mat. – przyr. – przewodnicząca
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Żermun
Zabawa karnawałowa – zabawy i konkursy.
Małgorzata Kończyk,

Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej – członek
Ślubowanie kl. I
Święto Szkoły i Rodziny – program artystyczny.

Barbara Król

Zespół d/s wychowczo – profilaktycznych – członek
Udział w programach profilaktycznych.
Zespół nadzorujący egzamin w gimnazjum – j. angielski (rozszerzenie) –
przewodnicząca.
Akcje ekologiczne.
Jasełka – program.

Anna Kowalska

Zespół d/s wychowczo – profilaktycznych – członek
Udział w programach profilaktycznych.
Zespół d/s organizacji Święta Szkoły – prowadzenie
Jasełka – prowadzenie
Dzień Ekologii i Zdrowia.
Zespół d/s analizy wyników egzaminu część matematyczno – przyrodnicza
Zespół nadzorujący egzamin w gimnazjum – historia i WOS – przewodnicząca

Mariusz Jędruszek

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – członek
Zespół d/s organizacji Święta Szkoły – sponsorzy
Opiekun SU
Zespół nadzorujący egzamin w gimnazjum – historia i WOS – członek
Obóz narciarski – organizacja
Zawody sportowe
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Halina Kowalska

Zespół d/s statutu – przewodnicząca
Konkursy związane z patronem-odpowiedzialna klasy I-III
Organizacja „Zielonej szkoły”
Zespół nadzorujący egzamin ósmoklasisty – j. obcy – członek

Jadwiga Szota

Komisja BHP
Zespół d/s planu pracy szkoły – przewodnicząca

Gminny Przegląd Jasełek – koordynator
Zabawa ostatkowa (za walentynki)
Zespół nadzorujący egzamin w gimnazjum z zakresu przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych – członek
Udział w XXVII Ogólnopolskim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich – Olecko.
Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
Turniej Wiedzy Pożarniczej
Zawody sportowe.
Joanna Korczyńska

Komisja d/s pomocy uczniom – przewodnicząca
Zespół d/s organizacji Święta Szkoły – loteria
Zespół d/s planu pracy szkoły – członek
Kiermasz świąteczny

Akcje charytatywne
Konkursy związane z patronem – odpowiedzialna klasy IV – VIII
Zespół nadzorujący egzamin ósmoklasisty – j. obcy – przewodnicząca
Joanna Latacz

Komisja d/s pomocy uczniom – członek
Zespół d/s organizacji Święta Szkoły – loteria
Kiermasz świąteczny

Akcje charytatywne
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Zespół interdyscyplinarny przy UM i G
Rekolekcje
Zespół nadzorujący egzamin w gimnazjum – j. angielski (rozszerzenie) –
członek.
Zespół nadzorujący egzamin ósmoklasisty – j. polski – członek
Lidia Szewczyk

Komisja d/s pomocy uczniom – członek
Zespół d/s organizacji Święta Szkoły – loteria
Kiermasz świąteczny

Akcje charytatywne
Organizacja herbaty dla uczniów
Katarzyna Morawska

Lider EWD
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przewodnicząca
Zespół d/s organizacji Święta Szkoły – prowadzenie
Zespół d/s planu pracy szkoły – członek
Zespół d/s analizy wyników egzaminu część matematyczno – przyrodnicza
Zespół nadzorujący egzamin w gimnazjum – j. polski – przewodnicząca

Joanna Kwiecińska

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Zespół d/s ewaluacji pracy szkoły – przewodnicząca.
Zespół d/s pomocy psychologiczno – pedagogicznej – przedszkole – członek.
Zespół nadzorujący egzamin ósmoklasisty – j. polski – członek

Renata Skowronek

Zespół nadzorujący egzamin w gimnazjum – matematyka – przewodnicząca
Opieka nad pocztem sztandarowym.
Rocznica wybuchu II wojny światowej oraz bitwy na polach Kleszczowej.
Zespół d/s analizy wyników egzaminu część – humanistyczna.

Wojciech Ptak

Rocznica wybuchu II wojny światowej oraz bitwy na polach Kleszczowej.
Ewakuacja próbna
Prowadzenie strony internetowej
Zespół nadzorujący egzamin w gimnazjum – matematyka – członek
Organizacja karty rowerowej

Magdalena Szymczyk

Pomoc przy dekoracjach na różne uroczystości wg potrzeb
Konkursy plastyczne

Jolanta Korczyńska

Święto Odzyskania Niepodległości
Zespół d/s analizy wyników egzaminu część humanistyczna
Zespół d/s pomocy psychologiczno – pedagogicznej – przedszkole – członek
1 – 3 maja Dzień Flagi RP , Rocznica Uchwalenia Konstytucji
Zespół d/s ewaluacji pracy szkoły – członek
Zespół nadzorujący egzamin w gimnazjum – j. angielski (podstawa) – członek

Daniel Szczechla

Zespół d/s analizy wyników egzaminu – język niemiecki.

Małgorzata Chmura

Zespół d/s ewaluacji pracy szkoły – członek.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Jasełka – program.
Zespół d/s organizacji Święta Szkoły – koordynator.
Świetlica środowiskowa – osoba do kontaktu z OPS
Zespół nadzorujący egzamin ósmoklasisty – j. polski – przewodnicząca
Justyna Głąb

Zespół d/s pomocy psychologiczno – pedagogicznej – przewodnicząca.
Dzień walki z AIDS.
Organizacja szkolenia dla uczniów.
Organizacja szkolenia dla rodziców.

Agnieszka Garstka

Narodowe Czytanie 2018 – współpraca z LO w Pilicy
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Rocznica wybuchu II wojny światowej oraz bitwy na polach Kleszczowej.
Zespół d/s statutu – członek.
Zespół d/s planu pracy szkoły – członek.
Zespół d/s wczesnego wspomagania – członek.
Prowadzenie kronik szkolnych.
Zespół d/s pomocy psychologiczno – pedagogicznej – członek.
Konkursy dotyczące patrona.

Udział w XXVII Ogólnopolskim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich –
Olecko.
Sylwia Kotnis

Ślubowanie kl. I
Zabawa andrzejkowa
Kiermasz świąteczny
Zespół nadzorujący egzamin ósmoklasisty – matematyka – członek
Żermun

Święto Szkoły i Rodziny – program artystyczny.
Monika Szymków

Prowadzenie kroniki szkolnej
Zespół d/s pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Święto Odzyskania Niepodległości

Katarzyna Piechowicz

Prowadzenie kroniki szkolnej
Zespół d/s pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Jasełka – program .

Gabriela Szymusik

Zespół d/s pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Zabawa andrzejkowa.
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