PLAN PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Jana Pawła II w Wojcieszycach
rok szkolny 2021/2022

„Wy jesteście przyszłością świata”

Motto szkoły:
Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły.
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Wojcieszyce 2021r.

Szkoła zapewnia uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, moralnego i
emocjonalnego przy przestrzeganiu poszanowania ich godności osobistej oraz wolności wyznania i
światopoglądu. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole jest priorytetem wymagającym
konsekwentnych i odpowiedzialnych działać prowadzonych w różnych obszarach przez wszystkich
pracowników szkoły.
Szkoła dba o jak najlepsze efekty kształcenia i rozwój uczniów.
Uczniom naszej szkoły oferujemy:
 edukację dostosowaną do ich możliwości,
 szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych – stymulujących i wspomagających rozwój i
umożliwiających uczestnictwo w projektach edukacyjnych,
 naukę w atmosferze życzliwości i poczucia bezpieczeństwa,
 możliwość uczestnictwa w rywalizacji sportowej, przedmiotowej, wymianie doświadczeń z
rówieśnikami,
 pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych,
Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie.
Dbając o bezpieczeństwo dzieci w szkole należy:
 rzetelnie pełnić dyżury nauczycielskie według i niezwłocznie eliminować pojawiające się
zagrożenia,
 reagować na wszelkie formy agresji, arogancji, wulgarnego oraz niestosownego zachowania się
uczniów,
 promować wzorowe zachowanie uczniów, wyróżniać tych, którzy dają dobry przykład swoim
rówieśnikom (pochwała na apelu, listy gratulacyjne do rodziców itp.),
 uczestniczyć w programach profilaktycznych,
 ściśle współpracować z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 organizować spotkania uczniów jak i rodziców z policjantami, ratownikami medycznymi,
psychologiem, pedagogiem oraz innymi osobami zajmującymi się problematyką zachowań
i bezpieczeństwa dzieci.
Szkoła jest instytucją współpracującą ze społecznością lokalną.
Integracji szkoły ze środowiskiem służą następujące działania:
 wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie
jej osiągnięć na stronie internetowej szkoły i Facebooku oraz w lokalnej prasie, telewizji,
internetowych portalach regionalnych,
 stworzenie warunków do udziału rodziców w życiu szkoły poprzez pracę w Radach
Oddziałowych oraz w Radzie Rodziców,
 współpraca z Sołtysem wsi Wojcieszyce, Radą Sołecką, OSP Wojcieszyce, Towarzystwem
Przyjaciół Wojcieszyc, Akademią Rozwoju Wsi,
 współpraca z instytucjami, wspierającymi działalność opiekuńczo- wychowawczą szkoły:
Wójtem gminy Stara Kamienica, Radą Gminy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w
Szklarskiej Porębie, Policją, Sądem Rodzinnym, GOPS -em,
 organizacja wspólnych uroczystości okolicznościowych i imprez środowiskowych celem
integracji społeczności lokalnej ze szkołą, jak również promocja szkoły na zewnątrz,
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 wspólne opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych służących rozwojowi wsi.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2021/2022
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczoprofilaktycznego.
Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności,
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w
dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania
polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie
w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe
i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia
dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie
bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych
oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji
formalnej i pozaformalnej.
Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za
środowisko naturalne.
SPOSOBY REALIZACJI PRIORYTETÓW:

I. DYDAKTYKA
Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin

CEL: TRAKTOWANIE UCZNIA W SPOSÓB INDYWIDUALNY POPRZEZ AKTYWNA PRACĘ,
ZARÓWNO Z UCZNIEM SŁABYM I ZDOLNYM;
- przeprowadzanie
- diagnoza umiejętności uczniów
diagnozy poziomu wiedzy i klasy IV- VI (język polski,
umiejętności uczniów,
matematyka, język angielski)
realizacja wniosków
- badanie umiejętności uczniów
klasy III
- diagnoza umiejętności uczniów
klasy 0 i I
- przygotowanie uczniów
do konkursów
przedmiotowych.

-prowadzenie dodatkowych zajęć
projektowych wspomagających
rozwój uczniów

- n-l matematyki, - wrzesień 2021
języka polskiego,
angielskiego,
informatyki
- nauczyciel klasy - maj 2022
III
- n-l klasy 0 i I
- wrzesień 2021
- nauczyciele

- cały rok szkolny

CEL: STWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW NAUKI DZIECIOM O SPECJALNYCH
POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
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- praca z uczniami
wymagającymi dodatkowej
pomocy dydaktycznej,

- analiza i monitoring sytuacji dzieci
objętych pomocą psychologicznodydaktyczną

- dodatkowa praca z
- prowadzenie zajęć terapii
uczniami będącymi pod
pedagogiczne, rewalidacji,
opieką poradni psych.- ped. socjoterapii i zajęć z logopedą

- nauczyciele,
pedagog

- cały rok

- nauczyciele terapeuci

- cały rok

CEL: WZMACNIANIE MOTYWACJI UCZNIÓW DO UCZENIA SIĘ
- praca z uczniami
wykazującymi uzdolnienia
kierunkowe
- promowanie osiągnięć
uczniów

- realizacja zajęć rozwijających
uzdolnienia plastyczne,
matematyczne oraz językowe

- nauczyciele

- cały rok szkolny

- realizacja kalendarza konkursów
szkolnych i pozaszkolnych
(konkursy pozaszkolne odbędą się,
jeżeli sytuacja epidemiczna na to
pozwoli)

- nauczyciele

- zgodnie z
kalendarzem

Odpowiedzialny

Termin

II. OPIEKA I WYCHOWANIE
Zadania

Sposoby realizacji

CEL: STWORZENIE WARUNKÓW DO WYCHOWANIA UCZNIA UMIEJĄCEGO
REALIZOWAĆ SWOJE CELE ŻYCIOWE Z POSZANOWANIEM PRAW I POTRZEB
DRUGIEGO CZŁOWIEKA
- wdrażanie realizacja
Programu Wychowawczo Profilaktycznego

- prowadzenie działań
diagnozujących w obszarze
wychowania i opieki,
- prowadzenie systematycznych
działań pedagogizujących i
wspomagających rodziców,
- prowadzenie działań
propagujących pozytywne wzorce
zachowań,
- analiza całościowego zachowania
uczniów (nie tylko podczas zajęć
lekcyjnych) przez nauczycieli klas
IV-VI wystawiających propozycję
ocen z zachowania
- rozwijanie postaw
proekologicznych i prozdrowotnych
poprzez udział w akcjach na rzecz
środowiska i zdrowia

- zespół
wychowawczy
- wychowawcy,
pedagog

- cały rok szkolny

- n-l terapeuta

4

- wychowanie do wartości i
kształtowanie postaw
patriotycznych
prospołecznych i
samorządowych,

- wspieranie działań Samorządu
Uczniowskiego,
- aktywny udział w uroczystościach
szkolnych - patriotycznych,
lokalnych
- wdrażanie do kreatywnego
uczestniczenia w życiu szkoły
- organizowanie spotkań, wycieczek
i imprez o charakterze
patriotycznym
- organizowanie wyjazdów do
teatru, kina, muzeów, schroniska
dla zwierząt, opieka nad grobami,
rozmowy uwrażliwiające naprawdę
i dobro,
- współpraca z pielęgniarką,

wychowanie
do
wrażliwości na prawdę i
dobro.
- kształtowanie właściwych
postaw
szlachetności,
zaangażowania społecznego
i dbałości o zdrowie.
rozwijanie
postawy - lekcje wychowawcze o tematyce
odpowiedzialności
za ekologicznej,
środowisko naturalne.
- nadzór odpowiedniej segregacji
śmieci przez uczniów,
- udział uczniów w projekcie
przyrodniczym i innowacji
„Murarki”,
- wycieczki terenowe

- opiekun SU

- cały rok

- wychowawcy

- zgodnie z
kalendarzem

- nauczyciele

- nauczyciele

- cały rok

- wychowawcy

- cały rok

- wychowawcy

- cały rok

- nauczyciele

- cały rok

- nauczyciel
przyrody i
pedagog
- nauczyciele

- cały rok
- cały rok

CEL: ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW
- rozwijanie kompetencji
matematycznych uczniów
- wykonywanie obliczeń,
- stawianie i weryfikowanie
hipotez,
- wykazywanie się
umiejętnością logicznego i
przestrzennego myślenia,
- poszukiwanie i
porządkowanie informacji,
- wykorzystywanie
informacji z różnych źródeł
- kreatywne rozwiązywanie
problemów

- stosowanie zestawów ćwiczeń z
instrukcjami,
- wykorzystywanie gier
dydaktycznych, tablic
matematycznych, kalkulatorów,
komputerów,
- prezentacja multimedialna,
foliogramy ilustrujące wykład,
- sporządzanie map pojęciowych,
- rozwiązywanie zadań w grupach,
- udział w XII Światowym Dniu
Tabliczki Mnożenia

nauczyciele

cały rok

CEL: ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMPETENCJI
CYFROWYCH UCZNIÓW, W TYM BEZPIECZNE I CELOWE WYKORZYSTYWANIE
TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
- rozwijanie kreatywności,
przedsiębiorczości i
kompetencji cyfrowych
uczniów, w tym bezpieczne i
celowe wykorzystywanie

- udział w zajęciach projektowych
z robotyki i informatyczno –
fotograficznych
- kształtowanie umiejętności

- nauczyciele
- wychowawcy

- zgodnie z
kalendarzem
- cały rok
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technologii informacyjnokomunikacyjnych

cyfrowych, wykorzystania przez
ucznia Internetu w celach
edukacyjnych, praca na platformie
Teams,
- upowszechnienie zasad
bezpiecznego i właściwe
go zachowywania się w Internecie,
- wskazanie na konsekwencje
nielegalnego umieszczania w
Internecie nagrań audio, video lub
zdjęć, wykonanych za pomocą
dostępnych urządzeń,
wykorzystując technologię
informatyczną (np. za pomocą tel.
komórkowych).
- zapoznanie użytkowników
Internetu z programami
zapewniającymi bezpieczne
porusza-nie się w „sieci” i
sposobami zabezpieczeń.
- zabezpieczenie szkolnego systemu
komputerowego przed możliwością
dostępu uczniów do niewłaściwych
treści.

- pedagog

CEL: ZAPEWNIENIE UCZNIOM OPIEKI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ I ZAPEWNIAJĄCEJ
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
-wzmocnienie działalności
opiekuńczej szkoły,

-objęcie dodatkową opieką
dzieci w wieku
przedszkolnym

-rozeznanie sytuacji materialnej i
rodzinnej uczniów,
- udzielanie wsparcia rodzinom
dysfunkcyjnym,
- współpraca z GOPS, PPP i
Sądem Rodzinnym,
- pełnienie dyżurów
nauczycielskich przed każdą lekcją
w danej klasie
- objęcie szczególną opieką dzieci
5-letnich rozpoczynających naukę
w oddziale przedszkolnym (opieka
psych.-ped. wg wskazań zespołu
planującego i koordynującego
udzielanie pomocy PP w oddziale
przedszkolnym i klasie pierwszej)
- opracowanie i wdrożenie planu
działań wspierających i
indywidualnych programów
edukacyjno - terapeutycznych

- pedagog,
wychowawcy,
opiekunowie
świetlicy

- cały rok

-pedagog
- nauczyciele
wychowania
przedszkolnego

- cały rok
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- sposoby zapewniania sobie
własnego bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo fizyczne,
psychiczne, emocjonalne
dzieci w szkole i poza nią.

- rozmowy wychowawcze, dramy,
wychowanie do życia w rodzinie,
itp.
- kontrakty klasowe
- zachowanie przepisów bhp i
p.poż. próbna ewakuacja
- właściwa realizacja dyżurów
nauczycielskich, świetlicy
- realizacja programów
profilaktycznych

- dyrektor

- cały rok

- wszyscy
nauczyciele i
pracownicy
szkoły,

- pedagog

CEL: DOSTOSOWANIE METOD I FORM NAUCZANIA DO PROCEDUR POSTĘPOWANIA W
CZASIE EPIDEMII

- przestrzeganie zaleceń
MEN i GIS w zakresie
profilaktyki zdrowotnej, w
związku z pojawiającymi
się przypadkami zakażeń
COVID – 19

- dbanie o przestrzeganie
podstawowych zasad higieny przez
uczniów podczas przebywania w
szkole

- wszyscy
pracownicy
szkoły

- cały rok

- wykorzystanie narzędzi i
zasobów cyfrowych w
kształceniu na odległość

- prowadzenie zajęć online,
- stały kontakt z uczniami i
rodzicami

- nauczyciele

- w razie potrzeby

III. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin

CEL: SZKOŁA JAKO CENTRUM KULTUROTWÓRCZE WSI
- praca nad komunikacją
między szkołą a rodzicami

-kreowanie i rozwijanie
współpracy z organizacjami
i instytucjami działającymi
na terenie gminy,

- współpraca z rodzicami podczas
imprez
okolicznościowych,
lokalnych
- udział rodziców w zebraniach
klasowych
- współpraca ze Stowarzyszeniem
„Akademia Rozwoju Wsi”
- współpraca z Towarzystwem
Przyjaciół Wojcieszyc
- współpraca z OSP, radą sołecką

- wychowawcy
klas

-cały rok

- dyrektor
- nauczyciele
- pedagog

- zgodnie z
kalendarzem
imprez
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-tworzenie wizerunku
wyróżniającego szkołę w
środowisku

- prowadzenie strony internetowej
szkoły,
- promocja szkoły poprzez
wydawanie gazetki szkolnej,
- artykuły w prasie lokalnej
- organizowanie imprez
integracyjnych oraz wystaw
wytworów uczniów

- informatyk,

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

-cały rok

nauczyciel
polonista,
dyrektor
- wszyscy
nauczyciele

I. KADRA I BAZA
Zadania

Termin

CEL: ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEGO ROZWOJU OSOBOWEGO I ZAWODOWEGO
WSZYSTKIM PRACOWNIKOM SZKOŁY
- integracja wszystkich
pracowników szkoły,

- organizowanie uroczystych
spotkań pracowników szkoły z
okazji świąt i uroczystości ,

- dyrektor

- wg kalendarza
imprez

- podnoszenie kwalifikacji i
doskonalenia zawodowego
kadry nauczycielskiej,

- opracowanie harmonogramu
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych nauczycieli,
- udział w konferencjach
samokształceniowych rady
pedagogicznej,
- uzyskiwanie kolejnych stopni
awansu zawodowego,

- dyrektor,

- cały rok,

- dyrektor,

- zgodnie z
planem pracy,

- nauczyciele

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna
Termin klasyfikacji semestralnej

23 grudnia 2021r. – 31 grudnia 2021r.
10 stycznia 2022r.

Ferie zimowe

31 stycznia – 13 lutego 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna
Termin klasyfikacji rocznej

14 kwietnia – 19kwietnia 2022r.
10 czerwca 2022r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca 2022r.

Wakacje letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.
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TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
01 września 2021r.

Oddziały przedszkolne

15 września 2021r.

Klasy I – VI

17 listopada 2021r.

Oddziały przedszkolne
Klasy I – VI
Oddziały przedszkolne
Klasy I – VI
Oddziały przedszkolne
Klasy I – VI

26 stycznia 2022r.
20 kwietnia 2022r.

TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
30 sierpnia 2021r. powierzenia obowiązków dla nauczycieli i zatwierdzenie dokumentacji na rok szkolny
2020/2021
15 września 2021 r. Rada Pedagogiczna
17 listopada 2021r. śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania
10 stycznia 2022 r. Rada klasyfikacyjna
26 stycznia 2022 r. rada plenarna
20 kwietnia 2022 r. śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania
10 czerwca 2022 r. zebranie klasyfikacyjne
18 czerwca 2022 r. rada zatwierdzająca wyniki nauczania
26 sierpnia 2022 r. analiza pracy szkoły za roku szkolnego 2021/2022
UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE
Zgodne z kalendarzem imprez i konkursów na rok szkolny 2021/2022
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