„Rozwój to ciągłe działanie, doskonalenie, tworzenie”

PLAN PRACY SZKOŁY
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku
NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015
Na podstawie PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2012-2017
Opracował zespół w składzie:
Grażyna Tomaszewska
Lucyna Majerska
Katarzyna Kumko
Anna Kowalska
Grażyna Palko
Dorota Węgrzyn
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PLAN PRACY SZKOŁY
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

CEL

DZIAŁANIA

jako fakt dokonany
pożądany stan rzeczy
standard, który chcemy osiągnąć

jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel

Szkoła zapewnia
bezpieczne warunki
pracy i nauki

Zasoby ludzkie
i materialne

Termin realizacji

ODPOWIEDZIALNI

Kontynuować działania: „Bezpieczna droga do/ze szkoły”
we współpracy z Policją

dyrekcja
pedagodzy
nauczyciele

wrzesień 2014

Przeszkolić nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy
przedmedycznej

pielęgniarka
dyrektor

do ustalenia

Kontynuować szkolenia dla uczniów w zakresie pierwszej
pomocy przedmedycznej

pielęgniarka

Kontynuować przedwakacyjną akcję
wakacje” we współpracy z WOPR
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„Bezpieczne

pedagodzy

ul. Jana Pawła II/4, 57-300 Kłodzko

wg harmonogramu

czerwiec 2015

CEL

DZIAŁANIA

jako fakt dokonany
pożądany stan rzeczy
standard, który chcemy osiągnąć

jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel

Termin realizacji

ODPOWIEDZIALNI

nauczyciele
wychowawcy

cały rok

zapoznać rodziców i uczniów z obowiązującym prawem
szkolnym-STATUTEM, WSO

wychowawcy

wrzesień 2014

Doskonalić
kształtowaniu
uczniowskich

działania
edukacyjne
sprzyjające
i uzyskiwaniu pożądanych postaw

nauczyciele
pedagodzy
wychowawcy

cały rok

Kontynuować działania związane z: Galą Małego Mistrza
oraz Galą Mistrzów;

V. Głasek
opiekunowie
samorządu

wg harmonogramu

Zapraszać i angażować rodziców do współorganizowania
i udziału w szkolnych uroczystościach i wycieczkach

Kultura i klimat
szkoły sprzyjają
osiąganiu wysokiej
jakości kształcenia
i wychowania

Zasoby ludzkie
i materialne
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CEL

DZIAŁANIA

jako fakt dokonany
pożądany stan rzeczy
standard, który chcemy osiągnąć

jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel

Termin realizacji

ODPOWIEDZIALNI

Zorganizować
„Tydzień
oświaty
zdrowotnej”
we współpracy z Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

Szkoła promuje i dba

Zasoby ludzkie
i materialne

Zgłosić uczniów Szkoły do akcji „Sprzątanie Świata”

wychowawcy klas
I-III
wychowawcy
nauczyciele przyrody

zgodnie z kalendarzem
imprez
wrzesień/październik
2014

o zdrowy styk życia
Kontynuować działania w zakresie ochrony zasobów
wychowawcy
środowiska: „Dzień Ziemi”, pogadanki, konkursy, itp.
nauczyciele przyrody
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zgodnie z kalendarzem
imprez
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CEL

DZIAŁANIA

jako fakt dokonany
pożądany stan rzeczy
standard, który chcemy osiągnąć

jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel

Termin realizacji

ODPOWIEDZIALNI

środowiskowych

wychowawcy
nauczyciele

zgodnie z kalendarzem
imprez

Zorganizować – we współpracy z Radą Rodziców Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu

wychowawcy
nauczyciele
wychowania
fizycznego

zgodnie z kalendarzem
imprez

Kontynuować działania związane z promocją szkoły
w środowisku: „Jesień w Szkole wita Przedszkole”
i „Dzień Otwarty Szkoły”

n-le edukacji
wczesnoszkolnej

zgodnie z kalendarzem
imprez

Informować media lokalne o ważniejszych bieżących
wydarzeniach z życia Szkoły

Rafał Pleśniak
Beata Bogusławska

na bieżąco

Uczestniczyć
w
imprezach
organizowanych na terenie miasta

Szkoła uczestniczy
w działaniach
inspirowanych przez
środowisko lokalne
oraz promuje swoją
działalność w tym
środowisku

Zasoby ludzkie
i materialne
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CEL

DZIAŁANIA

jako fakt dokonany
pożądany stan rzeczy
standard, który chcemy osiągnąć

jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel

Zasoby ludzkie
i materialne

Termin realizacji
KIEDY ?

ODPOWIEDZIALNI

CO ROBIĆ ?
organizować pedagogizację rodziców we współpracy

Szkoła stwarza
warunki do poprawy
kontaktów
z rodzicami

z PPP

szkoły biorą udział
i są laureatami
konkursów i zawodów
sportowych

cały rok

wychowawcy klas

cały rok

wychowawcy klas
I-III

cały rok

nauczyciele
przedmiotów

zgodnie z kalendarzem

Marek Morawski

maj/czerwiec 2015

nauczyciele
wychowania
fizycznego

cały rok

Zorganizować warsztaty mające na celu doskonalenie
kompetencji

nauczycieli

w

zakresie

kontaktów

z rodzicami
Zorganizować

Uczniowie naszej

wychowawcy klas

zajęcia

dla

uczniów

uzdolnionych

w klasach I-III
Kontynuować konkursy wewnątrzszkolne
zorganizować konkurs piosenki rajdowej na szczeblu
miejskim
umożliwiać uczniom udział w zawodach sportowych
i konkursach na szczeblu rejonowym, gminnym,
powiatowym i wyższym
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CEL

DZIAŁANIA

jako fakt dokonany
pożądany stan rzeczy
standard, który chcemy osiągnąć

jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel

Termin realizacji

ODPOWIEDZIALNI

stosować aktywne metody nauczania mobilizujące do
efektywnej pracy

Uczniowie naszej
szkoły uzyskują stały
przyrost wiedzy i
umiejętności, zgodnie
ze swoimi
możliwościami oraz
potrzebami

Zasoby ludzkie
i materialne

nauczyciele

cały rok

zorganizować zajęcia dla uczniów o mniejszych pedagog, nauczyciele,
predyspozycjach edukacyjnych
wychowawcy

cały rok

wspierać rozwój dzieci młodszych w związku z
obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

nauczyciele klas I

cały rok szkolny

upowszechniać czytelnictwo wśród dzieci CZYTANIE
FRAGMENTÓW TRYLOGII H.SIENKIEWICZA

M.Zwardoń
naucz. j. polskiego,
bibliotekarze

wrzesień 2014

nauczyciele
wychowawcy

wg harmonogramu

włączać w edukację uczniów niepełnosprawnych
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CEL

DZIAŁANIA

jako fakt dokonany
pożądany stan rzeczy
standard, który chcemy osiągnąć

jakie należy podjąć, aby uzyskać zamierzony cel

Zasoby ludzkie
i materialne

Termin realizacji

ODPOWIEDZIALNI
Zorganizować i prowadzić zajęcia w ramach ppp
w

Zapewniamy uczniom
różne formy pomocy
opiekuńczej, socjalnej
i innej

oparciu

o

opinie

z

wychowawców{zespoły
zajęcia

PPP

oraz

rozpoznanie

dydaktyczno-wyrównawcze,

korekcyjno-kompensacyjne,

logopedyczne,

pedagodzy,
psycholog,
nauczyciele

cały rok

pedagodzy,
psycholog

cały rok

terapii pedagogicznej}
Nawiązanie

współpracy

socjoterapeutyczną,

z

OPS,

Poradnią

świetlicą

Psychologiczno-

Pedagogiczną oraz innymi organizacjami działającymi
na rzecz wsparcia uczniom potrzebującym pomocy

Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2014/2015 został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18-09-2014r.

Kłodzko, 18 września 2014 roku
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