PLAN PRACY
SZKOŁY
ROK SZKOLNY
2019/2020

Plan uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny
2019/2020, wnioski i zalecenia wynikające z nadzoru dyrektora, Łódzkiego Kuratora,
organów pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019, priorytety pracy szkoły uwzględniające
specyfikę pracy w czasie trwania rozbudowy, realizację projektu unijnego i realizację
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
CELE:
1. Poprawa jakości i efektywności pracy szkoły poprzez wdrażanie nowej podstawy
programowej kształcenia ogólnego, realizację projektu unijnego, rozwijanie kreatywności,
przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.
2. Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie wychowania, kształcenia i opieki poprzez
wychowanie do wartości, rozwijanie demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole,
edukację patriotyczną, regionalną i europejską oraz upowszechnianie czytelnictwa.
3. Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym poprzez
zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, kształtowanie kultury osobistej uczniów,
promocję zdrowego stylu życia oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów
sieci.
4. Wzmacnianie pozycji szkoły w środowisku lokalnym poprzez zacieśnianie współpracy z
rodzicami, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku oraz usprawnienie
przepływu informacji.

5. Doskonalenie organizacji i zarządzania szkołą.
Poprawa jakości i efektywności pracy szkoły poprzez wdrażanie nowej podstawy
programowej kształcenia ogólnego, realizację projektu unijnego, rozwijanie kreatywności,
przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.

Zadanie

Sposób realizacji

Wdrażanie nowej
podstawy
programowej.

●Przypomnienie
treści
nowej Dyrektor
podstawy programowej.
wszyscy
●Zapoznanie uczniów i rodziców z nauczyciele
programem nauczania, wymaganiami
edukacyjnymi
wynikającymi
z
podstawy programowej i programu
nauczania, zasadami oceniania, itd.
●Realizacja zadań dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych
adekwatnie do celów określonych w
nowej
podstawie
programowej,
zgodnie z wybranym programem
nauczania i własnym planem pracy,
●Indywidualizowanie
pracy
z
uczniami w związku z ich różnymi
potrzebami i możliwościami,
● udzielanie bieżącego wsparcia oraz
zorganizowanej
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
●Dokonywanie ewaluacji własnej
pracy, monitorowanie realizacji
nowej
podstawy
programowej,
ocenianie
przydatności
wykorzystywanych
narzędzi
dydaktycznych,
●Współpraca
z
rodzicami
(informowanie
o
postępach,
dokumentowanie współpracy z
rodzicami, inne).

Wspieranie
nowoczesnych
form i metod pracy
dydaktycznowychowawczej
szkoły w celu
umożliwienia
osiągnięcia
sukcesu każdemu
uczniowi,
rozwijanie jego
kreatywności,
przedsiębiorczości,
samodzielności i
innowacyjności.

Wszyscy
●Poszukiwanie i wdrażanie nowych, nauczyciele
innowacyjnych metod pracy, ze
szczególnym uwzględnieniem metod
aktywnych, metod opartych na
neurodydaktyce i nauczaniu przez
doświadczenie.
●Wzbogacenie bazy dydaktycznej w
zakresie umożliwiającym stosowanie
nowatorskich metod nauczania.
●Upowszechnianie
stosowania
nowoczesnych
technologii
na
lekcjach.
●Realizacja programów własnych,
udział w projektach zewnętrznych w

odpowiedzialni

Termin
realizacji
wrzesień
cały rok
szkolny

Cały rok
szkolny

celu kreowania przedsiębiorczości
uczniów.
●Planowanie
wycieczek
i
przedsięwzięć
wspierających
realizację treści programowych.
●Stosowanie elementów oceniania
kształtującego
przygotowującego
uczniów do uczenia się przez całe
życie.
●Indywidualizacja pracy na lekcjach.
Zapewnienie wszystkim uczniom o
specjalnych potrzebach edukacyjnych
odpowiedniego wsparcia.

Wykorzystywanie
wyników
egzaminów
zewnętrznych,
sprawdzianów,
testów,

Wspieranie
zainteresowań i
uzdolnień uczniów

Podniesienie
jakości pracy
szkoły w zakresie
edukacji
matematycznej
oraz cyfryzacji i
informatyzacji

●Wnikliwa analiza osiągnięć uczniów
oraz formułowanie wniosków do
dalszej pracy,
●Opracowywanie
programów
naprawczych w obszarach, w których
uczniowie odnoszą najsłabsze wyniki.
●Udzielanie trafnej i skutecznej
informacji
zwrotnej
uczniom
wskazywanie
mocnych
stron,
wskazywanie co wymaga poprawy,
udzielanie wskazówek w jakim
kierunku uczeń powinien pracować
dalej.
●Stosowanie
urozmaiconych
i
atrakcyjnych form i metod pracy
(główne aktywnych) oraz narzędzi
twórczego myślenia.
●Realizacja bogatej oferty zajęć
pozalekcyjnych w tym zajęć z projektu
unijnego zgodnie z oczekiwaniami
rodziców i uczniów.
●Zapewnienie uczniom możliwości
udziału w różnorodnych konkursach i
zawodach. W
tym konkursach
czytelniczych
jako
zachęta
do
czytania i rozwijania kompetencji
czytelniczych.
●Promocja talentów i sukcesów
uczniów
●Upowszechnianie
stosowania
multimediów i narzędzi TIK na
wszystkich lekcjach.
●Wykorzystywanie
pracowni
komputerowej i czytelni do organizacji
różnorodnych zajęć w ramach kół
zainteresowań,
zajęć

Według
harmonogramu

Nauczyciele
języka
polskiego,
matematyki i
języka
angielskiego

Dyrektor ,
wicedyrektor,
odpowiedzialni
nauczyciele

Dyrektor,
wicedyrektor,
wszyscy
nauczyciele

Październik/
listopad

Cały rok
szkolny

Cały rok
szkolny

Październik,

procesu
edukacyjnego –
zastosowanie
technologii
informacyjnej i
komunikacyjnej

Rozwijanie
kompetencji
matematycznych
uczniów

terapeutycznych, wyrównawczych i
innych.
●Sukcesywne doposażanie szkoły w
sprzęt komputerowy i multimedia
wraz
z
oprogramowaniem
edukacyjnym:
wymiana
przestarzałego
sprzętu
komputerowego,
pozyskanie
z
projektu
unijnego
tablic
interaktywnych i tabletów
●Określenie potrzeb nauczycieli oraz
organizowanie szkoleń w zakresie
podnoszenia poziomu wiedzy i
umiejętności
niezbędnych
do
efektywnego
wykorzystania
nowoczesnych
technologii
informatycznych na co dzień.

Kwiecień 2020

Wrzesień 2019
Luty 2020

●Diagnoza potrzeb i możliwości
Nauczyciele
cały rok
uczniów.
matematyki,
szkolny
●Dostosowywanie
wymagań
nauczyciele
edukacyjnych.
edukacji
●Wykorzystywanie
technologii wczesnoszkolnej
informacyjno-komunikacyjnych
na
lekcjach matematyki.
●Zajęcia rozwijające zainteresowania
matematyką.
●Organizacja konkursów szkolnych
udział
w
konkursach
międzyszkolnych, ●realizacja zajęć
dodatkowych z projektu unijnego

Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie wychowania, kształcenia i opieki poprzez wychowanie do
wartości, rozwijanie demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole, edukację patriotyczną,
regionalną i europejską oraz upowszechnianie czytelnictwa.
Profilaktyka
uzależnień

●Realizacja programu dla klas IV –
VIII „Mądrzy cyfrowi”
●Realizacja
programów
profilaktycznych:
program
profilaktyczny
„Śieżnobiały uśmiech”
- program profilaktyczny dla klas VI
i VII dotyczący zapobiegania
chorobom krążenia
- program Warzywa, owoce i mleko
dla szkół (klasy I – V)
●Udział
w
teatrzykach
profilaktycznych
●Realizacja warsztatów, prelekcji,
pogadanek we współpracy z

Nauczyciel
informatyki,
nauczyciele
wychowawcy

Cały rok
szkolny

X 2019
Cały rok
szkolny

Pedagog,
dyrektor,
wychowawcy

Według
harmonogramu

instytucjami
wspierającymi
działania
szkoły
w
zakresie
wychowania i profilaktyki (, policja,
straż
pożarna,
poradnia
psychologiczno pedagogiczna itp.)
●Realizacja działań zawartych w
programie
wychowawczo
–
profilaktycznym.

Wyrównywanie
szans
edukacyjnych dla
uczniów.

Rozwijanie
demokracji,
samorządności i
wolontariatu w
szkole

●Organizacja i realizacja zajęć
dydaktyczno - wyrównawczych,
●korekcyjno-kompensacyjnych,
●rewalidacyjnych,
●logopedycznych,
●rozwijających
kompetencje
emocjonalne
społeczne,
●rozwijających
umiejętności
uczenia się,
● terapii pedagogicznej
●z
zakresu
doradztwa
zawodowego,
●Ukierunkowanie
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
na
podniesienie
kompetencji
w
zakresie
indywidualizacji
nauczania
●Opracowywanie
materiałów
informacyjnych dla rodziców na
temat
symptomów
dysfunkcji
rozwojowych
dziecka
oraz
możliwych form pomocy
●Opracowanie
Indywidualnych
Programów
Edukacyjno
Terapeutycznych,
●Wielospecjalistycznej
Oceny
Poziomu Funkcjonowania Ucznia,
●Dokonanie oceny efektywności
udzielanej pomocy psychologiczno
- pedagogicznej,
●Opracowanie
dostosowania
wymagań
edukacyjnych
do
indywidualnych
możliwości
psychofizycznych ucznia.
●Dostosowanie warunków i form
przeprowadzenia
egzaminu
ósmoklasisty.

●Wspomaganie

działań
samorządowych na
poziomie
klasowym i ogólnoszkolnym.
●Realizowanie
corocznych,
tradycyjnych działań, które mają
różnorodne walory wychowawcze –

Cały rok
szkolny

Dyrektor,
specjaliści,
odpowiedzialni
nauczyciele

Cały rok
szkolny

dyrektor

XII 2019

pedagog
wychowawcy,
nauczyciele
specjaliści

IX 2109

I 2020;
VI 2020

Nauczyciele
przedmiotów

IX 2019

Dyrektor,
wychowawcy
klas VIII

XI 2019

Wychowawcy,
opiekunowie
samorządu

Cały rok
szkolny

integrujące, tworzące poczucie
wspólnoty,
wychowujące
do
współpracy i współdziałania.
●Udział w akcjach charytatywnych i
wolontariacie.
●Organizowanie
wycieczek,
uroczystości
szkolnych,
akcji
charytatywnych, działań na rzecz
środowiska,
Doradztwo
zawodowe

Kształtowanie
postaw,
wychowanie do
wartości.

Kultywowanie
lokalnych tradycji
„małej ojczyzny”

●Opracowanie
i
wdrożenie
Szkolnego Programu Doradztwa
Zawodowego
●Wspomaganie
uczniów
w
podejmowaniu
decyzji
edukacyjnych i zawodowych.
●Udzielanie indywidualnych porad
w zakresie wyboru dalszej drogi
rozwoju uczniom i ich rodzicom.
●Organizowanie
spotkań
z
absolwentami, którzy osiągnęli
sukces zawodowy - promowanie
dobrych wzorców.
●Organizowanie
spotkań
z
uczniami
szkół
średnich
promujących swoje szkoły
●Organizowanie
spotkań
informacyjnych z rodzicami na
temat
wyboru
szkoły
ponadpodstawowej oraz rekrutacji.

●Prowadzenie lekcji do dyspozycji
wychowawcy
kształtujących
postawy patriotyczne i społeczne,
●Diagnoza wartości wyznawanych
przez
uczniów,
kształtowanie
wartości powszechnie uznawanych
za pozytywne.
●Opieka nad miejscami pamięci.
●Udział w konkursach o tematyce
historycznej i patriotycznej.
●Udział dzieci
w organizacji
uroczystości
szkolnych,
środowiskowych z okazji świąt
narodowych i religijnych.
●Udział uczniów, nauczycieli i
rodziców w akcjach charytatywnych

●Pamięć o Patronie Szkoły
okoliczne apele i konkursy.
●Dbałość o Kącik Patrona

–

Odpowiedzialni
nauczyciele

Cały rok
szkolny

Nauczyciel
doradztwa
zawodowego,
wychowawcy,
dyrektor

IX-X 2019

Dyrektor,
wychowawcy
klas VIII

III 2020

Wychowawcy,
pedagog,
odpowiedzialni
nauczyciele

Cały rok
szkolny

Odpowiedzialni
nauczyciele,

XI 2019
III 2020

Cały rok
szkolny

●Organizacja tradycyjnych imprez
środowiskowych
●Organizacja
imprez
ogólnoszkolnych
akcentujących
tożsamość europejską Polaków w
oparciu o tradycje regionalne i
ojczyste.
●Współpraca ze Stowarzyszeniem
Rozwoju Justynowa i Janówki udział
w
lokalnym
biegu
Justynowska Dycha

Upowszechnianie
czytelnictwa.
Rozwijanie
kompetencji
czytelniczych

●Udział w Narodowym Programie
Czytelnictwa
● Udział w konkursach, projektach,
przedsięwzięciach
rozwijających
czytelnictwo.
●Systematyczne
rozwijanie
kompetencji czytelniczych poprzez
organizację konkursów, spotkań z
pisarzami, rozmowy indywidualne z
czytelnikami, prowadzenie akcji
czytelniczych, pomoc w wyborze
literatury.
●Współpraca z Biblioteką Publiczną
w Andrespolu Filia w Justynowie
●Współpraca z nauczycielami,
rodzicami i środowiskiem lokalnym
w celu popularyzacji literatury
pedagogicznej oraz poznawania
zainteresowań czytelniczych.
●Przygotowanie do korzystania
przez uczniów z różnych źródeł
informacji.

Cały rok
szkolny

Dyrektor,
nauczyciel
wychowania
fizycznego

Nauczyciele
bibliotekarze,
wychowawcy

IV 2020

Cały rok
szkolny

Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym poprzez zapewnienie
bezpiecznych warunków nauki, kształtowanie kultury osobistej uczniów, promocję zdrowego stylu
życia oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci.

Zapewnienie
bezpieczeństwa
uczniom w czasie
trwania budowy
szkoły

● Zorganizowanie bezpiecznej drogi do
szkoły (ścieżki, chodnik, oświetlenie)
●Systematyczne spotkania Dyrektora z
Inspektorem budowy i Kierownikiem
budowy
celem
monitorowania
przebiegu prac budowlanych
●Zorganizowanie
pogadanek
na
godzinach z wychowawcą i lekcjach
przedmiotowych o bezpiecznej drodze

Dyrektor

Dyrektor
wszyscy
nauczyciele

X – XI 2019

do szkoły
●Zmiana organizacji pracy
-przeniesienie
i
zorganizowanie
pomieszczeń: gabinetu pedagoga, salki
terapeutycznej
i
pokoju
nauczycielskiego
-zmiana
organizacji
dyżurów
nauczycieli
●Przeniesienie dzwonka i videofonu,
zorganizowanie kącika dla czekających
rodziców.
●Uszczelnienie przepływu dorosłych
przez wprowadzenie rejestru wyjść i
wejść
● Przeniesienie i montaż systemu
monitoringu w szkole (dodatkowa
kamera)

Poprawa
bezpieczeństwa i
kształtowanie
kultury osobistej
uczniów.

●Opracowanie i wdrożenie programów
poprawy bezpieczeństwa, promujących
kulturę
na
co
dzień
oraz
zapobiegających przemocy i agresji.
●Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych.
●Stałe diagnozowanie problemów i
trudności
–
ścisła
współpraca
wszystkich podmiotów ze sobą, rodziną
ucznia, specjalistami spoza szkoły.
●Wdrażanie, rozwijanie i kształtowanie
umiejętności przestrzegania zasad i
norm współżycia społecznego.

Bezpieczne i
odpowiedzialne
korzystanie z
zasobów sieci.

●Edukacja społeczno-prawna uczniów,
nauczycieli i rodziców-jasne reguły i
zasady funkcjonowania, powszechnie
akceptowane i przestrzegane
procedury.

Promocja
zdrowego stylu
życia –
podnoszenie
poziomu
świadomości w
zakresie
podejmowania
aktywności
fizycznej i
zdrowego

●Realizacja przedsięwzięć mających na
celu propagowanie zdrowego trybu
życia – udział w międzyszkolnych
zawodach sportowych
-organizacja zawodów i turniejów
międzyszkolnych i międzyklasowych
●Kontynuacja programów – mleko i
warzywa w szkole.
●Dbałość o jakość posiłków w stołówce
szkolnej.
●Rozszerzenie oferty zajęć sportowych

VIII-IX 2019
Dyrektor

Październik
2019

Październik
listopad 2019

Pedagog,
odpowiedzialni
nauczyciele,
nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy,
nauczyciele
świetlicy

Dyrektor,
odpowiedzialni
nauczyciele

Cały rok
szkolny

IX 2019
cały rok
szkolny

Nauczyciele
wychowania
fizycznego

Według
harmonogramu

Dyrektor
wychowawcy

Cały rok
szkolny

odżywiania

Doskonalenie
współpracy z
rodzicami

●Współpraca z Jusportem – zajęcia
judo i tenisa stołowego
●Współpraca z LZS Justynów – piłka
siatkowa i piłka nożna
●Umożliwienie rodzicom aktywnego
spędzania wolnego czasu – wynajem
sali: piłka siatkowa, piłka nożna, joga

Dyrektor

Cały rok
szkolny

●Przypomnienie
rodzicom
o
istniejących w szkole procedurach
dotyczących bezpieczeństwa.
●Zapoznanie z zapisami Statutu
dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów.
●Organizowanie
indywidualnych
konsultacji nauczycieli z rodzicami, a
także spotkań „Rodzic – Uczeń –
Nauczyciel - Pedagog”.
●Systematyczne spotkania z rodzicami
tych
uczniów,
którzy
sprawiają
trudności wychowawcze.
●Informowanie uczniów w obecności
rodziców o konsekwencjach dalszych
niewłaściwych
zachowań
oraz
możliwościach
uzyskania
specjalistycznej pomocy dla dziecka i
jego rodziny.
●Prowadzenie pedagogizacji rodziców
w szczególności w zakresie czynników
wpływających na dobrą kondycję
psychofizyczną
uczniów
(poradnia
psychologiczno pedagogiczna, policja).
●Udzielanie
porad
i
wspieranie
rodziców
w
ich
powinnościach
wychowawczych.
●Angażowanie rodziców w życie szkoły

wychowawcy

IX 2019

wychowawcy,
nauczyciele
przedmiotów
pedagog

Cały rok
szkolny

Wzmacnianie pozycji szkoły w środowisku lokalnym poprzez zacieśnianie współpracy z rodzicami,
instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku i usprawnienie przepływu informacji

Otwarcie szkoły
na środowisko
lokalne

Promocja szkoły

●Organizowanie imprez kulturalnych Odpowiedzialni
dla
środowiska
(Noc
bibliotek, nauczyciele
Narodowe Święto Niepodległości)
●Udział w środowiskowych imprezach
kulturalnych i sportowych.
●Udział w akcjach charytatywnych i
wolontariacie.
●Imprezy szkolne z udziałem rodziców
(Rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień
Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas
pierwszych,
Ślubowanie
przedszkolaków, Zabawa noworoczna,
Pożegnanie absolwentów).
●Pozyskiwanie nowych sojuszników
Dyrektor
szkoły wspierających jej działalność.
wicedyrektor
● Rozwijanie współpracy z rodzicami
●Rozwijanie współpracy ze szkołami z
terenu Gminy
●Współpraca z Drużyną Zuchową i
Harcerską
●Pozyskanie
Firmy-Sponsora
do
opracowania nowej strony internetowej
szkoły
●Doskonalenie funkcjonowania, nowej
strony internetowej i
szkolnego
Facebooka
jako
interaktywnych
narzędzi komunikacji.

Dyrektor
wicedyrektor,
nauczyciel
informatyki

Według
harmonogramu

Cały rok
szkolny

Cały rok
szkolny

Doskonalenie organizacji i zarządzania szkołą.

Organizowanie
działalności
gospodarczej

●Przeprowadzenie
przetargu
na
wynajem
kuchni
i
prowadzenie
wyżywienia uczniów i przedszkolaków
●Umowa
wynajmu pomieszczeń
kuchennych.
●Wynajem sali gimnastycznej
●wynajem klas szkolnych na zajęcia
pozalekcyjne
●
Przeniesienie
i
organizacja
pomieszczeń sekretariatu, gabinetu
dyrektora
i
pokoju
socjalnego
pracowników obsługi
● Przeniesienie i organizacja pokoju
nauczycielskiego i pokoju socjalnego
dla nauczycieli
●Przeniesienie instalacji telefonicznej i
internetowej w szkole
●Zorganizowanie
podręcznego
archiwum
●Pozyskiwanie rodziców do prac na
rzecz szkoły.
●Pozyskiwanie sponsorów.

Dyrektor,
wicedyrektor
Według
harmonogramu

Wrzesień 2019

Październik
2019
Cały rok
szkolny

●Przekazywanie na rzecz szkoły
środków z dobrowolnych składek
funduszu Rady Rodziców

Poprawa bazy
szkoły

Poprawa
przepływu
informacji

Udoskonalenie
administracyjnej
działalności
placówki

●Doposażanie szkolnych pracowni
przedmiotowych.
●Wymiana w sali polonistycznej ławek i
zakup tablicy
●Zakup
nowych
programów
komputerowych do wykorzystania na
lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
● Pozyskanie środków na wyposażenie
pracowni
komputerowej
na
25
stanowisk komputerowych dla uczniów.
●Wykonanie modernizacji oświetlenia i
ogrzewania oraz remontu pomieszczeń
szkolnych: sal lekcyjnych, korytarzy
●Rozpowszechnienie
komunikacji
między nauczycielami, uczniami i
rodzicami
za
pomocą
funkcji
wiadomości dziennika elektronicznego.
●Wypracowanie
optymalnych
sposobów i form komunikacji pomiędzy
nauczycielami.
●Wdrażanie do pracy w chmurze
(zespołowe, jednoczesne tworzenie i
edytowanie dokumentów)
●Upowszechnienie
nauczycielskiej
poczty elektronicznej
●Rozwój
kompetencji
kadry
kierowniczej i administracyjnej poprzez
udział w szkoleniach aktualizujących
posiadaną wiedzę.
●Doskonalenie umiejętności obsługi
wdrożonych systemów informatycznych
wspierających zarządzanie placówką.
●Doskonalenie
jakości
przygotowywania
dokumentów
i
usprawnienie przepływu dokumentacji
administracyjno -finansowej szkoły z
CUW-em.
● Racjonalne dysponowanie środkami
określonymi
w
rocznym
planie
finansowym szkoły ze szczególnym
uwzględnieniem starań o pozyskiwanie
środków zewnętrznych na realizację
przedsięwzięć i projektów edukacyjnych
wzbogacających ofertę szkoły.

Dyrektor,
wicedyrektor
nauczyciele

Cały rok
szkolny

Dyrektor
wicedyrektor

Cały rok
szkolny

dyrektor
wicedyrektor
sekretarz szkoły

Cały rok
szkolny

