PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. A. I WŁ. NIEGOLEWSKICH W OPALENICY
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Plan opracowany został w oparciu o:
I. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:
1.Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2.Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4.Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

II. Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego - rok szkolny 2018/2019
III. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2018/2019
IV. Kierunki nadzoru Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.
1. „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”,
2. „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”.

Ogólne cele do zrealizowania:
ü kształtowanie postaw, wychowanie do wartości przez kształtowanie m.in. postaw obywatelskich i patriotycznych,
ü stwarzanie sytuacji, warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości i samodzielności,
ü zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki,

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

I.

wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych,
przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty i dalszego etapu edukacji,
zintegrowanie z rozwojem w sferze psychicznej, społecznej, duchowej i fizycznej,
przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu,
kształtowanie umiejętności asertywnych,
wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez uczenie prawidłowych nawyków,
rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa,
wskazanie negatywnych skutków palenia papierosów, picia alkoholu, środków psychoaktywnych oraz uzależnienia od komputera, telefonów.

PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrektor

do 31 sierpnia

Opracowanie tygodniowego plany zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowanie
planu dyżurów nauczycieli.

dyrektor, wicedyrektorzy

sierpień-wrzesień

dyrektor, wicedyrektor

do 31 sierpnia

dyrektor, wicedyrektor

do 15 września

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019
Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2019/2020

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Podjęcie uchwały w sprawie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny
2019/2020 oraz Planu pracy szkoły na rok szk. 2019/2020

rada pedagogiczna

do 15 września

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy szkoły na rok szk. 2019/2020

dyrektor, wicedyrektor,
rada pedagogiczna

do 15 września

Aktualizacja programu wychowawczo – profilaktycznego zgodnie
z wynikami diagnoz wewnątrzszkolnych oraz oczekiwaniami uczniów, rodziców i
nauczycieli

dyrektor, zespół nauczycieli PPP,
rada pedagogiczna

do 15 września

Opracowanie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

wszyscy nauczyciele

do 15 września

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian
prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury.

dyrektor, wicedyrektor,
zespoły zadaniowe

do 30 września
cały rok szkolny

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

dyrektor, wicedyrektorzy

cały rok szkolny

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym.
Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego.

dyrektor, wicedyrektor

do 15 września

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznych

dyrektor, wicedyrektor,
zespoły ewaluacyjne

do 15 września

Awans zawodowy nauczycieli, ocena pracy

dyrektor, opiekunowie staży

cały rok szkolny

Ocena pracy nauczycieli

dyrektor, wicedyrektor

cały rok szkolny

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja współpracy nauczycieli

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Zadania

Odpowiedzialni

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021

dyrektor

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych i oddziałów zerowych oraz
dyrektor, komisja rekrutacyjna
klas dwujęzycznych

Termin realizacji
do 30 kwietnia
kwiecień

NAUCZANIE
Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Dostosowanie realizowanych programów nauczania do możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

do 15 września

Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, także próbnych.
Opracowanie i analiza ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji

dyrektor, wicedyrektor,
zespoły przedmiotowe

cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

wicedyrektor,
przewodniczący zespołów

plany do 20.09.19 r.
cały rok szkolny

Diagnoza oczekiwań, predyspozycji i umiejętności uczniów

wszyscy nauczyciele

do 20 września

*Zdiagnozowanie stylów uczenia się dzieci i młodzieży w poszczególnych klasach.
Dostosowanie pracy z uczniami do ich możliwości, potrzeb i stylów uczenia się.

*wychowawcy klas
wszyscy nauczyciele

*wrzesień
cały rok szkolny

Informacja do rodziców i ich zgoda w sprawie rodzajów przyznanej pomocy
pedagogiczno – psychologicznej

wychowawcy, zespół PPP

do końca września

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradnia psychologiczno-pedagogiczną,
rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez
indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału
w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uzdolnionymi

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Motywowanie uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania, ich analiza i bieżące wdrażanie wniosków
opracowanych przez wyznaczonych nauczycieli.

wicedyrektor,
wszyscy nauczyciele

zgodnie z planem
nadzoru – plan badań
edukacyjnych

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny.

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

wicedyrektorzy

cały rok szkolny

Obserwacje lekcji, zajęć dodatkowych, imprez, uroczystości szkolnych

dyrektor, wicedyrektorzy

zgodnie
z harmonogramem

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

WYCHOWANIE
Systematyczna realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej

wychowawcy klas

cały rok szkolny
(praca ciągła)

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Organizowanie uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych, szkolnych
wycieczek edukacyjnych

wszyscy nauczyciele
(zgodnie z harmonogramem)

cały rok szkolny

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu

n-l doradztwa zawodowego,
wychowawcy klas, wszyscy n-le

cały rok szkolny

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, z pedagogiem szkolnym,
psychologiem, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego.
Przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności wolontariackiej

opiekun SU, lider szkolnego
wolontariatu

cały rok szkolny

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do
aktywnego spędzania czasu wolnego

wszyscy nauczyciele, intendent
szkolny

cały rok szkolny

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

wychowawcy klas, dyrektor

cały rok szkolny

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie
w środowisku lokalnym

wychowawcy klas,
wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

ZADANIA OPIEKUŃCZE
Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dyrektor, zespół PPP,
wychowawcy klas

cały rok szkolny

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących

nauczyciele świetlicy,
wychowawcy klas, dyrektor

cały rok szkolny

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej

wychowawcy klas,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Zapewnienie obiadów w szkole, mleka, owoców

dyrektor

cały rok

Zadania

Odpowiedzialni

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie zajęć
organizowanych w szkole i poza szkołą

Termin realizacji

wszyscy nauczyciele

cały rok

dyrektor

cały rok, w miarę
posiadanych środków

BAZA SZKOŁY I BHP
Baza szkoły - wyposażenie

Wykonanie remontu pomieszczeń szkoły :
• remont, modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Farnej do
potrzeb i możliwości uczniów klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych,
• remont i przeniesienie placu zabaw z ul. Poznańskiej na ul. Farną,
• remont i modernizacja 2 sal lekcyjnych (103, 104) w budynku przy ul. Poznańskiej,
• remont i przeniesienie biblioteki szkolnej,
dyrektor, organ prowadzący szkołę lipiec, sierpień 2019
• remont korytarzy szkolnych,
• remont i modernizacja kuchni i stołówki szkolnej,
• doposażenie boisk szkolnych w ławeczki,
• modernizacja i utwardzenie terenu na boisku szkolnym przy ul. Farnej.
Doposażenie sal w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny.

Dyrektor szkoły, organ prowadzący,
Rada Rodziców

Stała poprawa estetyki sal oraz dbanie o zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy i Opiekunowie
sal,
dyrekcja,
nauki.
konserwator, pracownicy obsługi
Stała pielęgnacja terenów zielonych wokół budynku szkoły oraz na boisku szkolnym

Konserwator oraz pracownicy obsługi

BHP - zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki, pracy,
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

dyrektor, wicedyrektor, pracownik
bhp

cały rok

cały rok szkolny

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Remont i modernizacja radiowęzła szkolnego w budynku przy ul. Poznańskiej

dyrektor we współpracy z Radą
Rodziców

wrzesień2019czerwiec 2020

Remont i doposażenie „Pokoju ciszy”

dyrektor

luty 2020- ferie
zimowe

Wirtualna gazetka szkolna w budynku przy ul. Poznańskiej

dyrektor

wrzesień2019- luty
2020

Remont i modernizacja monitoringu w budynkach przy ul.Farnej oraz Poznańskiej

dyrektor, organ prowadzący

cały rok

II.

KALENDARIUM SZKOLNE
1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze trwać będą od 02 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
I semestr: od 02 września 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.
II semestr: od 20 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.
3. Terminarz:
INNOWACJE, PROJEKTY I INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE SYSTEMATYCZNIE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY

L.P.

ZADANIE DO REALIZACJI

1.

Innowacja pedagogiczna

FORMA REALIZACJI

TERMIN

lekcje wychowawcze, gazetki szkolne, prelekcje,

rok szkolny

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
R. Kaczmarek 4-8
Ż. Umińska
J. Kaczmarek

rok szkolny

,, Ciszej proszę”

Prezentacje multimedialne.
Konkursy(tematyczne, plastyczny,
Ekspozycje ścienne, wystawki, kronika.
Fotorelacje. Spotkanie z audiologiem

S. Pasiciel
I. Chojnacka 0-3
D. Król
Samorząd Uczniowski
wychowawcy klas
nauczyciele

2

Innowacja pedagogiczna
,, Otwórz serce- pomóż więcej.”

3.
Innowacja pedagogiczna
„Oto moje miasto Opalenica,
moja gmina , mój powiat”

4.
Innowacja pedagogiczna

kiermasze,
akcje charytatywne,
spotkania i pogadanki z ciekawymi ludźmi,
wspieranie adoptowanych szkół z Afryki

rok szkolny

A. Szaj

Prezentacje multimedialne.
Konkursy(tematyczne, plastyczny,
Ekspozycje ścienne, wystawki, kronika.
Fotorelacje.
Spacery po okolicy, wycieczki.
Spotkania z ciekawymi, wyjątkowymi osobami
naszego regionu.

rok szkolny

E. Łysiak- Tupalska
M. Skiba

Prezentacje multimedialne.
Konkursy(tematyczne, plastyczny,
Ekspozycje ścienne, wystawki, kronika.

rok szkolny

D. Żybura- Jarosz
M. Borowiak
A. Chwalińska

godziny wychowawcze w kinie, teatrze, projekcje
filmowe, nawiązanie współpracy z fundacją ,, Dbam
o Mój Z@sięg”, konkursy, nawiązanie współpracy z
pisarką Joanną Szwechłowicz,
godziny wychowawcze, religia, wyposażenie
klasopracowni w urządzenia służące do medytacji,
medytacja słowa, obrazu, modlitwy, adoracje

rok szkolny

Danuta Stefańska
Iwona Radomska

rok szkolny

Danuta Stefańska

katecheci
Samorząd Uczniowski
zespół zadaniowy
wychowawcy klas

,, Lokalni bohaterowie i ich
wkład”
5.
Innowacja pedagogiczna
,,Czas na rodzinę”
6.
Innowacja pedagogiczna
,, Bliżej Boga”

7.

rok szkolny
Współpraca z UNICEF

8.

Program antynikotynowy

udział uczniów i nauczycieli w proponowanych
akcjach charytatywnych
lekcje wychowawcze, konkursy, gazetka szkolna

rok szkolny

,,Bieg po zdrowie”
9.

J. Kaczmarek
S. Pasiciel
A. Ławniczak
J. Kaczmarek
S. Pasiciel
A. Ławniczak
MałgorzataSznajderintendent
D. Kaczmarek
A. Bręk- Świtalska

Bezpieczne ferie
Bezpieczne wakacje
Bezpieczne zabawy
Współpraca z Europaschulei
Storkow

spotkania ze służbami mundurowymi,
warsztaty

cały rok

wyjazdy, prezentacje, zajęcia wg programu z
projektu

cały rok

11.

Projekt „Uczymy dzieci
programować”

zajęcia wg programu z projektu

Cały rok

12.

Współpraca z

Światowy Dzień Chorych
-Wizyta z kolędą
-Dzień Seniora
-Wielkanocne spotkanie,
-Droga Krzyżowa
-Dzień Matki i Ojca

cały rok

E.Kaczmarek
A.Szaj
A. Ławniczak
E. Faralewska

10.

Ośrodkiem OpiekuńczoLeczniczym w Opalenicy:

K. Komorowska
M.Garczarek
N.Kroma
S. Raj - Marchocka
S. Sołtysiak
M. Grabarz
P. Piechowiak
K. Karski
I. Uliczka
M. Dembina

13.

Projekt
Ekologia(klimatyczna klasa) Jak
chronić środowisko?

Zajęcia wg programu z projektu

cały rok

A. Kamińska

14.

Muzyczne przerwy

zabawy podczas przerw międzylekcyjnych

raz w miesiącu

D. Kaczmarek
M. Kasperczak
A. Wojciechowska

15.

Program Edukacji Ortograficznej

prezentacje,
wystawy,
gazetki

cały rok

M. Ginter
M.Borowiak
A.Bręk – Świtalska
H. Gmerek
K. Król
D. Żybura- Jarosz

16.

Pierwsza pomoc

Bicie rekordu resustytacji

wg terminarza

A.Owsiańska
M. Roszkiewicz
A. Wojciechowska

17.

Galeria szkolna

wystrój korytarza
- przy ul. Poznańskiej

cały rok

A.Bręk- Świtalska
M. Koszuta
H. Gmerek
D. Zybura- Jarosz
E. Kaczmarek
A. Ławniczak
R. Kaczmarek
N. Kroma
K. Mądra

- przy ul. Farnej

J. Sękowska- Kaczmarek
K. Przybylska i
wychowawcy
klas 0-III
K. Mądra
18.

Projekt Koder Junior

zajęcia wg programu z projektu

cały rok

I. Uliczka
D. Król
K. Ciechańska
A. Kamińska
A. Opala
E. Łysiak - Tupalska

19.

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa

kontynuacja programu

wrzesień-grudzień 2019

K. Mądra
nauczyciele
j. polskiego

wychowawcy
klas 0-3
20.

Projekt
Spotkania z Chotomską

-projekt dla klas I we współpracy z CK i B w
Opalenicy
- zajęcia wg programu z projektu

październik 2019 – luty 2020

21.

Przyrodnicza Liga Zadaniowa
klas VII i VIII

konkurs

cały rok

22.

Aktywny wypoczynek

według harmonogramu

23.

Akcje CARITAS

24.

Projekt Mały Medyk

wyjazdy,
rajdy,
wycieczki piesze i rowerowe
akcje charytatywne,
współpraca z Domem Dziecka ,,Droga ''w
Wolsztynie,
świąteczna zbiórka żywności
Odwiedziny chorych w oddziale leczniczo
opiekuńczym
zajęcia wg programu z projektu

25.

Projekt Uniwersytet Dzieci –„Mali
Detektywi”

zajęcia wg programu z projektu

cały rok

26.

„Twórczy maluch”

konkurs

13.09.2019 – 13.02.2020

27.

Projekt
„Od grosika do złotówki”

zajęcia wg programu z projektu - ODN

październik 2019 – grudzień 2020

28.

Konkursy proponowane przez
ośrodki zewnętrzne
Plastyczne konkursy pozaszkolne

konkurs

według terminarza

konkurs

według terminarza

29.

według harmonogramu

cały rok

A. Chwalińska
K. Przybylska
M. Kasperczak
Wychowawcy kl. I
I. Kurek
M. Wolska
M. Wojtkowiak
A. Wojciechowska
M. Roszkiewicz
I. Radomska
D. Stefańska
I. Majorek
J. Kaczmarek
P. Cicha
E. Łysiak - Tupalska
J. Sękowska- Kaczmarek
Joanna Kaczmarek
I. Uliczka
M. Dembina
E. Tupalska- Łysiak
H. Gałkowska
E. Faralewska
I. Chojnacka
A. Chwalińska
I. Uliczka
Wicedyrektorzy
wyznaczeni nauczyciele
A. Kamińska
kl. 0-III
M. Koszuta

nauczyciele plastyki
kl. IV-VIII
30.

Zajęcia do realizacji wg przyjętego programu

Wg terminarza

31.

Program Szkoła z Klasą edycja
2019/2020
„Między nami kobietkami”

prelekcja

według terminarza

32.

Zawody sportowe

zawody sportowe gminne, powiatowe, wojewódzkie

według terminarza

33.

Gminny Konkurs Wiedzy Religijnej

konkurs

według terminarza

34.

Współpraca
z CKiB i Urzędem Miasta.

udział w marszach, konkursy, przeglądy, akcje,
treningi i występy grupy mażoretek

w roku szkolnym

Dyrekcja
wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski

35.

Współpraca z innymi instytucjami
z gminy i miasta: policja, straż
pożarna, OPS, PPP, Akcja
Katolicka, OSiR, …
Spotkanie z ,,Kulturką”
Popołudniowe zajęcia wspierające

udział w marszach, konkursy, przeglądy, akcje,

w roku szkolnym

Dyrekcja
wychowawcy klas

udział w koncertach kl. 0-III
pomoc uczniom w nauce

w roku szkolnym
W roku szkolnym

dyrekcja
nauczyciele

36.
37.

dyrekcja i wybrani
nauczyciele
Wicedyrektor
A. Bręk-Świtalska
pedagog
psycholog
J. Flak-Marcinkowski
nauczyciele w - f
R. Kaczmarek(etap
szkolny)
D. Stefańska( etap
gminny)

Szczegółowy terminarz działań szkoły

TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

SEMESTR I
W R Z E S I E Ń
02 września

29 sierpnia

1 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020:
kl. I – III, godz. 10:00
kl. IV – VIII, godz. 9:00
Rada Pedagogiczna - Zmiany w prawie oświatowym, w tym nowe zasady awansu i oceny pracy
nauczycieli
Zasady bezpieczeństwa i higieny w szkole

dyrektor, wicedyrektorzy,
wszyscy nauczyciele

80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego-

M. Garczarek
K. Rybarczyk

09 września
11 września (środa)
12 września
(czwartek)

Badania edukacyjne w klasach III,
Badanie edukacyjne w klasach IV – j. polski, matematyka, j. angielski
Badania edukacyjne w klasach VII i VIII- j. polski, matematyka, j. angielski
Badania edukacyjne w klasach V- biologia
Badania edukacyjne w klasach VI- historia
Bezpieczna droga do szkoły- spotkania ze służbami mundurowymi

obowiązuje ubiór
galowy

dyrektor, wicedyrektorzy

Gminne Obchody Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej- uroczystości pod pomnikiem

wrzesień

do końca września

dyrektor, wicedyrektorzy,
nauczyciel prowadzący apel

apel, gazetka

nauczyciele uczące
w poszczególnych klasach

wg harmonogramu

dyrektor, wicedyrektorzy,

wrzesień

wychowawcy klas

Dokumentacja z
zebrań, listy
obecności , deklaracje
do wicedyrektora
szkoły
Od godz. 17:0019:00

Zebrania z rodzicami (klasy 0 – III)
Zebrania z rodzicami (klasy IV – VIII)
Na zebraniach wybory Rad Oddziałowych,
Zapoznanie rodziców m.in. ze statutem szkoły, koncepcją pracy szkoły, programem
wychowawczo – profilaktycznym, WZO, PZO, regulaminem świetlicy, procedurami
obowiązującymi w szkole. Przekazanie informacji dyrektora oraz przedstawienie organizacji roku
szkolnego 2019/2020.
Zebranie informacji nt. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

TERMIN
10 września

od 01 września
do końca września
09 września
21września

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Rada Pedagogiczna: Plan Pracy Szkoły- uchwała, Statut Szkoły, Regulaminy, innowacje,
projekty, wyrażenie opinii w sprawie nagród Burmistrza
- przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego
- bieżące sprawy
Akcja pt: „Uwaga kierowco – początek roku”- banery
Badania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach realizacji programu wychowawczo –
profilaktycznego szkoły:
kl. I – VIII Potrzeby uczniów
Narodowe czytanie w szkole - Czytanie nowel polskich na l. j. polskiego oraz w świetlicy
szkolnej
Rajd,, Pieczona Pyra”
„Diagnoza logopedyczna uczniów klas 0 -III”

wrzesień

13 września

Warsztaty dla klas VIII z doradztwa zawodowego
Festyn Parafialny św. Mateusza
Konkurs plastyczno -literacki ,,A to Festyn właśnie...''

15 września

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

dyrektor, wicedyrektorzy
dyrektor, wicedyrektorzy

pedagog, wychowawcy klas
M. Poznańska
n. j. polskiego i n. świetlicy
A.Wojciechowska
J. Kaczmarek
A.Chwalińska
E. Faralewska
E. Węgrzyn
Dyrekcja
Przedstawiciele PPP
D. Kaczmarek
E. Łysiak – Tupalska
M. Kasperczak
K. Ciechańska
A. Szaj
M. Koszuta
M. Garczarek
wychowawcy klas
nauczyciele j. polskiego

Rajd rowerowy

diagnoza

spotkanie

prezentacje wokalne,
prezentacje
plastyczne

TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

K. Przybylska
A. Wojciechowska
B. Grześkowiak
A. Opala
N. Kroma

wybory

„Podręcznik i zeszyt dla kolegi”

E. Kaczmarek
A. Szaj
R. Kaczmarek
wychowawcy klas
E. Kaczmarek
A. Ławniczak
S. Pasiciel
M. Kasperczak
K. Przybylska
Wychowawcy oddziałów
przedszkolnych
S. Sołtysiak
K. Przybylska
S. Raj - Marchocka
M. Grabarz
K. Karski
N. Kroma
A. Polak
P. Piechowiak
dyrekcja

akcje charytatywne

wrzesień
Sprzątanie Świata
wrzesień

Tydzień Języków Obcych

wrzesień

Udział w projekcie teatralno- interaktywnym o charakterze proekologicznym i etycznym ,,Gdzie
rośnie czekolada?”
,,Noc Naukowców”

wrzesień
Diagnoza językowa
wrzesień/październik

UWAGI

Wybory do SU
wrzesień

17 września

ODPOWIEDZIALNI

klas VIII

J. Sękowska- Kaczmarek
nauczyciele przedmiotów mat. –
przyr.
M. Grabarz
S. Sołtysiak
S. Raj - Marchocka
N. Kroma
K. Komorowska
K. Karski

akcja – sprzątamy
najbliższe otoczenie

gazetki,
wystawa,
loteria,
quiz

Prezentacja w auli
Przedszkola nr2
wyjazd
test diagnozujący

TERMIN

19-20 września

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Zdjęcia MAWI dla klas 0-8

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

dyrekcja, wychowawcy klas

P A Ź D Z I E R N I K
14 października

Dzień Edukacji Narodowej
Szkolenie RP -Nauczyciel 2.0- tam , gdzie kończy się strach, zaczyna się odwaga – czyli o
poszukiwaniu źródeł wewnętrznej motywacji do ciągłego rozwoju.

dyrekcja, SU

październik

Szkolne etapy konkursów kuratoryjnych

dyrektor, wicedyrektor

Dzień Tabliczki Mnożenia

Ż. Umińska
A. Chodorowska

akcja

Konkurs na najładniejszy album/przewodnik po kraju, mieście, regionie.

S. Lemańska
K. Przybylska

konkurs

Aktywny wypoczynek- rajd jesienny do Porażyna

A.Wojciechowska

rajd

przewodniczący zespołów

Dokumentacja do
25.10.19 r.

04 października

październik
06 października
IX/X

Spotkania zespołów przedmiotowych i zespołów nauczycieli uczących w poszczególnych
klasach.
- Drzwi otwarte 0-III
- Dla klas „0” przedstawienie rodzicom gotowości dzieci do oddziału przedszkolnego

16 października
17 października

Zebranie IV-VIII
- Omówienie wyników badań kompetencji dzieci na wejściu z określonych przedmiotów
- Bezpieczeństwo, regulaminy, Statut
- Sprawy bieżące w klasach
W zgodzie z naturą - Tydzień Zwierząt

październik

wychowawcy klas

E. Łysiak - Tupalska
E. Kaczmarek
M. Garczarek
K.Mądra

dzień wolny od zajęć
lekcyjnych
RP

Od godz. 17:0019:00
Dokumentacja z
zebrań, listy
obecności do
wicedyrektora szkoły

akcja

TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

T.Łysiak
A. Ławniczak
E. Faralewska
Konkurs plastyczny „Mój pies, mój przyjaciel”

E. Łysiak- Tupalska
E. Faralewska
Wychowawcy 0-3

konkurs

Archimedes Plus

M. Michalska
Ż. Umińska
A. Chodorowska
J. Walkowiak

konkurs

Dzień Drzewa

E. Kaczmarek
R.Kaczmarek
H. Hermann - Zimna
A. Owsiańska
wychowawcy
klas 0-3

akcja
prelekcja,
konkurs plastyczny

Drzewo genealogiczne mojej rodziny

K. Rybarczyk

wystawa

Święto Biblioteki: Pasowanie pierwszaków na czytelników

K. Mądra
Wychowawcy kl. I

uroczystość

Euroweek - obóz językowy

M. Grabarz
S. Raj- Marchocka
A. Wojciechowska
K. Komorowska
N. Kroma
K. Karski
S. Sołtysiak
P. Piechowiak
J. Flak - Marcinkowski
A. Wojciechowska

wyjazd, warsztaty
szkoleniowe

październik

październik

październik

październik

Plener malarski

kl. 0 - 3

plener

październik
październik

październik

październik

Jesienny test Coopera

bieg

TERMIN
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ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

L I S T O P A D
listopad

„Góra Grosza”

Realizacja projektu Opalenica - Storkow - miasta przyjazne dzieciom
listopad

listopad

Święto Niepodległości

Gminne obchody Święta Niepodległości
listopad

14 listopada

29 listopada

Samorząd Uczniowski
wychowawcy klas

akcja charytatywna

K. Komorowska
M. Garczarek
S. Sołtysiak
M. Grabarz
K. Karski
K.Król
M. Ginter
L. Wojtkowiak

wyjazd, prezentacja

dyrekcja
wychowawcy przedstawiciele
klas

Rada Pedagogiczna
Matematyka nie tylko na matematyce, czyli o rozwijaniu umiejętności matematycznych w
szkole- szkolenie RP

dyrektor, wicedyrektorzy

Odpowiedzialność cywilna i karna.

Anna Kamińska

Święto Patronów Szkoły
dyrekcja
zespół zadaniowy
Samorząd Uczniowski
wychowawcy klas
nauczyciele
katecheci

M. Dembina
B. Ziobro

apel, gazetki,
wystawa

apel, gazetki,
wystawa

-Pasowanie na
przedszkolaka oraz
ucznia SP -klas I

-Mistrzostwa Gminy
w Wieloboju
Sprawnościowym

TERMIN
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ODPOWIEDZIALNI
I. Radomska
A. Ziobro
M. Roszkiewicz
A. Wojciechowska

30 listopada

UWAGI
uczniów kl. I-III o
Puchar Dyrektora
Szkoły
-Festiwal nauki- kl.
IV-VIII

Dyrekcja,
wychowawcy klas
nauczyciele
Andrzejkowe wróżby

B. Grześkowiak
B. Szczygieł

zabawy

Dyskoteka andrzejkowa dla kl. 4-8

SU + uczniowie klas VII/VIII,

dyskoteka

Balik kl. 1 – 3

wychowawcy klas 1-3

listopad

listopad

listopad
listopad

Balik klas 0
Somosierrskie andrzejki
Dni Kultury Chrześcijańskiej
Gminny Konkurs Wiedzy Religijnej

dyrektor, wicedyrektorzy
SU
katecheci
K. Ciechańska

udział w gminnych
uroczystościach
konkursy,
prezentacje

wicedyrektor, przewodniczący
zespołu
E. Kaczmarek
Zespół d.s. wolontariatu

akcja, gazetki,
prezentacje

G R U D Z I E Ń
grudzień

Próbne egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Światowy Dzień Wolontariusza

05 grudnia

TERMIN
06 grudnia

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Aktywny wypoczynek
,, Mikołaj na łyżwach”

A.Wojciechowska
I. Radomska

Mikołajki w szkole

dyrekcja

06 grudnia

17 grudnia

ODPOWIEDZIALNI

SU
Rada Pedagogiczna : zagrożenia uczniów oceną niedostateczną i brakiem klasyfikacji
- przewidywane oceny z zachowania
- wyrażenie opinii na temat budżetu
- sprawy bieżące
Egzamin ósmoklasisty – procedury, terminy- szkolenie
-

UWAGI
wyjazd na lodowisko
odwiedziny św.
Mikołaja

dyrektor, wicedyrektorzy

Klasy 0 – 3 drzwi otwarte- wigilie klasowe
wszyscy nauczyciele

Od godz. 17:0019:00

dyrektor, wicedyrektorzy

Dokumentacja z
zebrań, listy
obecności do
wicedyrektora szkoły

18 grudnia
19 grudnia

Zebrania IV-VIII
- Przedstawienie ocen przewidywanych i zagrożeń klasy IV- VIII
Bezpieczeństwo, regulaminy
Klasy ósme- Spotkanie z rodzicami – procedury, harmonogram egzaminu ósmoklasistów.

grudzień
grudzień

Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
Wigilia szkolna
Przegląd jasełek

22 grudnia
Szkolny Konkurs - ,,Najładniejsza kartka świąteczną w języku obcym”
grudzień
grudzień

Świąteczny kiermasz charytatywny

M. Garczarek
D. Żybura- Jarosz

konkurs

dyrektor, wicedyrektorzy
I. Chojnacka
M. Kasperczak
K. Przybylska
M. Skiba
P. Piechowiak
S. Lemańska
n. j. obcych
A. Szaj

prezentacje
artystyczne

TERMIN
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Jarmark Bożonarodzeniowy

ODPOWIEDZIALNI
dyrekcja, nauczyciele ,
Rada Rodziców

grudzień

UWAGI
Prezentacje
artystyczne, wokalne,
plastyczne

STYCZEŃ
styczeń
10 stycznia
do 10 stycznia

16 stycznia

17 stycznia
styczeń

22 stycznia

Aktywny wypoczynek
Koniec wystawiania ocen za I semestr

A.Wojciechowska
I. Radomska

wyjazd na lodowisko

nauczyciele

Spotkania zespołów nauczycieli uczących w poszczególnych klasach.

wychowawcy klas

Rada Pedagogiczna-(Klasyfikacyjna – plenarna): - zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej
-informacje n/t realizacji budżetu za rok szkolny 2019/2020
-organizacja II półrocza
- omówienie przebiegu rekolekcji
- sprawozdanie RR za I semestr
- informacja z nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły w I semestrze

dyrektor, wicedyrektorzy

protokoły
do 15 stycznia

Koniec I semestru
Jak kiedyś bywało, czyli opowieści dziadków i rodziców.

M. Borowiak
D. Żybura- Jarosz

konkurs literacki
spotkanie

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III
Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych z poszczególnych zajęć
edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania. Podsumowanie pracy w I semestrze.
wychowawcy klas

23 stycznia

27 stycznia – 09
lutego

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII
Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych z poszczególnych zajęć
edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania. Podsumowanie pracy w I semestrze.
Ferie zimowe-bezpieczeństwo podczas ferii zimowych.

wychowawcy klas

pogadanki

TERMIN
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UWAGI

101 rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

M. Garczarek
H. Gmerek

Gminne obchody wybuchu powstania wielkopolskiego

dyrekcja, wszyscy nauczyciele z
uczniami
E. Kaczmarek
A. Ławniczak
S. Pasiciel
K. Muller
M. Kasperczak
K. Przybylska

udział w
uroczystościach
akcja, prezentacje

I.Radomska
A.Wojciechowska
J. Flak-Marcinkowski
wychowawcy
0-3

akcja

styczeń
styczeń

ODPOWIEDZIALNI

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
styczeń

WOŚP- Bieg 24-godzinny
styczeń
Razem z Babcią, razem z Dziadkiem...
styczeń
Dzień Seniora w szpitaliku. Kolędowanie dla chorych
styczeń

E. Faralewska
A. Szaj
E. Łysiak - Tupalska

apel, gazetki,
wystawa

klas

spotkania
program artystyczny,
laurka

L U T Y
Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce.
luty

luty

Tydzień Bezpiecznego Internetu

luty

,,Poczytajmy razem”- współpraca z CKiB

H. Gmerek
M. Garczarek
D. Żybura- Jarosz
R. Kurowiecki
S. Szaferski
A. Owsiańska
A. Kamińska
wychowawcy kl. 0 - 3
A.Chwalińska
Wychowawcy klas 2

konkurs- etap
powiatowy

prezentacje

Spotkania
biblioteczne dla kl.2

TERMIN
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Dzień Chorego

A. Zdarta
H. Gałkowska
A. Jarmużyk – Sadłocha
M. Przybysz
SU+uczniowie klas VII/VIII
wychowawcy
klas 1VIII
świetlica

11 lutego
Dyskoteka karnawałowa
luty
Szkolny i Gminny Konkurs Ortograficzny klas III - VIII
luty/marzec
Gminny Konkurs matematyczno- przyrodniczy
luty

13 lutego

ODPOWIEDZIALNI

I. Chojnacka
A. Chwalińska
W. Słaba
M. Ginter
I.Kurek
M. Wolska
Ż. Umińska
A. Chodorowska

Rada Pedagogiczna- sprawy bieżące
Bezpieczeństwo w szkole i jego uwarunkowania.- szkolenie RP

dyrektor, wicedyrektorzy

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

M. Poznańska
K. Król
M. Ginter

21 lutego

M A R Z E C

19 marca

Rada Pedagogiczna: - przedstawienie sprawozdań z przebiegu ewaluacji wewnętrznej
- wyrażenie opinii w sprawie projektu organizacyjnego
- sprawy bieżące
-Egzamin ósmoklasisty – procedury, terminy- szkolenie
Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować?- Szkolenie

dyrektor, wicedyrektorzy

UWAGI
program artystyczny

spotkanie

konkurs

konkurs

konkurs, prezentacje

TERMIN
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ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

RP
Pierwszy Dzień Wiosny –
Witamy Wiosnę

B. Grześkowiak
konkursy, prezentacje

21 marca

23 marca

25 marca
26 marca

marzec

Wiosenny korowód

A. Zdarta
A. Jarmużyk - Sadłocha

Rekolekcje

Nauczyciele katecheci

Drzwi otwarte dla rodziców kl 0-III
Drzwi otwarte dla rodziców kl IV-VIII

Światowy Dzień Liczby p
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

marzec

marzec

marzec

Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

Szkolny Konkurs Logopedyczny
Szkolne Święto Ortografii (klasy 1-3)

marzec

Nauczyciele uczący
w poszczególnych klasach
J.Walkowiak
M. Michalska
A. Chodorowska
Ż.Umińska
Ż. Umińska
J. Walkowiak
M. Michalska
A. Chodorowska
A. Chwalińska
J. Kaczmarek
A. Bręk- Świtalska
E. Faralewska
E. Węgrzyn
J. Kaczmarek
E. Węgrzyn
I. Chojnacka
A. Chwalińska
M. Kasperczak
W. Słaba

korowód

Od godz. 17:0019:00
Dokumentacja, listy
obecności do
wicedyrektora szkoły
quizy, zabawy,
konkursy

konkurs

akcja

konkurs plastyczny
prezentacje, wystawy,
konkursy

TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

E. Faralewska
wychowawcy kl. 0 - 3
Szkolne Święto Ortografii
(klasy 4 – 8)
marzec

K. Król
M. Ginter
K. Mądra
Poloniści

Dyktando otwarte
Konkurs logicznego myślenia

Ż. Umińska
J. Walkowiak

marzec

marzec
marzec
marzec
marzec

Powiatowy konkurs Przyrodniczy kl. VII-VIII

Świąteczny kiermasz charytatywny

M. Wolska
I. Kurek
K. Karski
nauczyciele j. obcych
A.Szaj

Wojewódzkie etapy konkursów kuratoryjnych

dyrekcja

,,Rysowanie po angielsku- między słowem a obrazem”

prezentacje, wystawy,
konkursy

konkurs

konkurs
konkurs plastycznojęzykowy – kl. 4-8
akcja

K W I E C I E Ń
od 21 do 23 kwietnia

Egzaminy ósmoklasistów

od 9 do 14 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna.

dyrektor

Rada Pedagogiczna – sprawy bieżące
16 kwietnia

Update- aktualizacja warsztatu pracy skutecznego nauczyciela. Zrozumieć- zaplanować- nauczyćzmotywować.- Szkolenie RP.

dyrektor, wicedyrektorzy

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno wychowawczych dla
uczniów
klas I – VII

TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Dzień Ziemi

kwiecień

Powitanie wiosny
kwiecień
Najpiękniejszy motyw wiosenny -konkurs plastyczny
kwiecień

ODPOWIEDZIALNI
E.Kaczmarek
M. Wolska
R. Kaczmarek
B. Grześkowiak
M. Dembina
D.Król
M. Skiba
E. Łysiak - Tupalska
H. Hermann – Zimna
A. Opala
Wychowawcy 0-3
A.Wojciechowska
I. Radomska
Samorząd Uczniowski
wychowawcy klas
świetlica

akcja- wg propozycji
zespołu- prezentacje,
wystawy, konkursy

rajd rowerowyŻarnowiec
wystawa, prezentacje

Konkurs matematyczny dla kl. III

I. Uliczka
M. Dembina
K. Ciechańska

konkurs

Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

K. Rybarczyk
M. Garczarek

konkurs

Powiatowy Młodzieżowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

A.Owsiańska

kwiecień

kwiecień
kwiecień

zadania konkursowe
Światowy Dzień Zdrowia.
Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem.

27 kwietnia

UWAGI

D. Kaczmarek
R. Kaczmarek
E. Kaczmarek
M. Michalska
A. Ławniczak
I. Chojnacka
D. Król
nauczyciele w-f

impreza
ogólnoszkolna- wg
propozycji zespołuprezentacje, wystawy,
konkursy.
Olimpiada sportowa.

TERMIN
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,,Żyję zdrowo, bo nie palę”
kwiecień
Powiatowe Potyczki Językowe kl. VII - VIII
kwiecień

kwiecień
kwiecień
kwiecień

ODPOWIEDZIALNI

J. Kaczmarek
S. Pasiciel
A. Ławniczak
M. Grabarz
K. Komorowska
N. Kroma
S. Raj - Marchocka
K. Karski
S. Lemańska

UWAGI

konkurs- komiks

konkurs

Wiosenny test Coopera

Jacek Flak- Marcinkowski

Gminny Konkurs Przyrodniczy dla kl. IV

R. Kaczmarek
H. Hermann- Zimna

konkurs

Gminny Przegląd Piosenki

K. Ciechańska
W. Słaba

konkurs

bieg

M A J
Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
03 maja
Święto Konstytucji 3 Maja
maj
Konkurs Pięknego Czytania – j. niemiecki
maj

dyrekcja
wychowawcy i przedstawiciele
klas
D. Żybura-Jarosz
M. Borowiak
M. Garczarek
K. Komorowska
N.Kroma
P. Piechowiak

udział w uroczystości

apel
gazetka

TERMIN
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Ogólnopolska akcja „Gazety Wyborczej” POLSKA BIEGA
maj

Szkolny Konkurs Recytatorski kl. I-III
maj
Majowe Dni Książki

maj

ODPOWIEDZIALNI

J. Flak-Marcinkowski
B. Ziobro
I. Radomska
A. Ziobro
M. Roszkiewicz
A. Wojciechowska
M. Skiba
K. Ciechańska
K. Mądra
K. Mądra
M. Ginter
H. Gmerek
K. Król
K. Muller

UWAGI

masowe biegi
rekreacyjne

konkurs
- wg propozycji
zespołu- prezentacje,
wystawy

-szkolny i gminny
Konkurs Recytatorski
kl. IV-VIII
Szkolny i gminny konkurs czytelniczy

M. Borowiak
A. Bręk- Świtalska
D. Żybura-Jarosz

Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

S. Szaferski
A. Owsiańska

maj

maj
15 maja
do końca maja

Informacja o przewidywanych ocenach ndst. i zagrożeniem brakiem klasyfikacji
Badania edukacyjne uczniów klas IV
Badania edukacyjne w klasach III,
Badania edukacyjne w klasach VII i VIII- j. polski, matematyka, j. angielski

zajęcia wg programu
z projektu

nauczyciele
nauczyciele uczące
w poszczególnych klasach

wg harmonogramu

TERMIN
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ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

Badania edukacyjne w klasach V- biologia
Badania edukacyjne w klasach VI- historia
Diagnoza po klasie pierwszej
Biegi Osiedlowe

J. Flak - Marcinkowski
nauczyciele w - f
wychowawcy kl. 0 - 3

maj
Szkolny konkurs poezji obcojęzycznej

P. Piechowiak
M. Grabarz

konkurs

Szkolny Przegląd Tańców

M. Kasperczak
K. Przybylska

przegląd

Szkolny Konkurs Wiedzy o Polsce- Moja Ojczyzna

E. Łysiak- Tupalska

maj
maj
maj

21 maja

27 maja
28 maja

wyścig

Rada pedagogiczna- zagrożenia oceną niedostateczną i brakiem klasyfikacji
- przyjęcie SZPN i SZP
- wyznaczenie terminów egzaminów klasyfikacyjnych
- wyznaczenie terminów egzaminów poprawkowych

Zebrania kl. 0-III
Klasy 0 – 3 informacja dla rodziców o postępach dzieci w nauce i zachowaniu połączone z
imprezami rodzinnymi

konkurs

dyrektor, wicedyrektorzy
Od godz. 17:0019:00
Wychowawcy klas

Zebrania kl. IV-VIII- Przedstawienie ocen przewidywanych i zagrożeń

Dokumentacja z
zebrań, listy
obecności do
wicedyrektora szkoły

C Z E R W I E C
01-03 czerwca
01 czerwca- sobota

Egzamin ósmoklasisty- dodatkowy termin

dyrektor, wicedyrektorzy

Dzień Dziecka w szkole- Wszystkie dzieci nasze są...

Dyrekcja
zespół zadaniowy

piknik rodzinny,
zabawy, prezentacje

TERMIN
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ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

Samorząd Uczniowski
wychowawcy kl. 0 - 8
Rada Rodziców
ostatni tydzień roku
szkolnego

Szkolny „Mam Talent”

B.Grześkowiak

Witamy Was - Dzień otwarty dla przedszkolaków

D. Kaczmarek
wychowawcy klas 3

Konkurs matematyczny o tytuł „Mistrza matematyki 2019/2020”

M. Michalska
Ż. Umińska
A. Chodorowska
J. Walkowiak

czerwiec

czerwiec

do 10 czerwca
12 czerwca

18 czerwca

Ostateczny termin wystawienia klasyfikacyjnych ocen rocznych i końcowych z zajęć
edukacyjnych i zachowania.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych- odpracowujemy 30 listopada
Rada pedagogiczna (klasyfikacyjna)- - zatwierdzenie wyników klasyfikacji końcoworocznej i
końcowej
- powołanie komisji na egzaminy poprawkowe
- omówienie organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

24 – 25 czerwca

Apele wychowawcze odpowiednio klas I – III oraz IV – VIII.

26 czerwca

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Rada Pedagogiczna ( analityczna)- zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych
- sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
- diagnoza i ewaluacja pracy szkoły za rok szkolny 2019/2020 ( podsumowanie pracy szkoły)
przyjęcie wniosków do pracy w nowym roku szkolnym

Terminarz i daty szczegółowe mogą ulec zmianie.

zabawy
prezentacje

konkurs

nauczyciele

dyrektor, wicedyrektorzy

dyrekcja ,nauczyciele, Rada
Rodziców
dyrekcja ,nauczyciele , Rada
Rodziców

SIERPIEŃ
24 sierpnia

prezentacje

dyrekcja ,nauczyciele,

dokumentacja do
11czerwca,

W trakcie roku szkolnego sporządzane są na bieżąco miesięczne plany pracy, w których ujmuje się również zadania wynikające z bieżącej pracy, potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.

