PLAN PRACY
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W SOKOŁOWSKU
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Plan opracowany został w oparciu o:
- Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021:
1.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologicznopedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych.

2.

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii
cyfrowych.

3.

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i
respektowanie norm społecznych.

- Wnioski z nadzoru pedagogicznego Dyrektora
- Wnioski z pracy szkoły w roku 2019/2020

I. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Stosowanie prawa oświatowego wraz
z przestrzeganiem zapisów
dokumentów wewnątrzszkolnych.

Wszyscy nauczyciele

cały rok

Opracowanie rocznego planu pracy
szkoły.

J. Nowaczyk

do 31.08.2020r.

Przydział obowiązków służbowych

dyrektor

do końca sierpnia
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wszystkim pracownikom.
Opracowanie kalendarza roku
szkolnego 2020/2021 oraz imprez
szkolnych.

J. Nowaczyk

do 31.08.2020r.

Opracowanie/modyfikacja programu
wychowawczo – profilaktycznego.

E. Frankiewicz
K. Hawrot

do 15.09.2020r.

Opracowanie planu nadzoru
pedagogicznego.

dyrektor

do 15.09.2020r.

Opracowanie planów pracy
dydaktycznej i wychowawczej.

wszyscy nauczyciele

do 15.09.2020r.

Zapoznawanie Rady Pedagogicznej
ze zmianami w prawie oświatowym

dyrektor

cały rok

Doskonalenie nauczycieli zgodnie z
planem WDN realizowanym w
ramach Rad Pedagogicznych oraz
harmonogramem szkoleń
zewnętrznych

dyrektor
M. Gimzicka lider WDN

cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

dyrektor
opiekunowie staży

cały rok

Promocja szkoły w środowisku
lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok

Przeprowadzenie wewnętrznej
ewaluacji pracy szkoły

zespół

wg harmonogramu

Monitorowanie ważności badań
lekarskich pracowników

dyrektor

cały rok

Stosowanie procedur postępowania
nauczycieli w sytuacjach
zagrożenia

wszyscy nauczyciele

cały rok
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Prowadzenie remontów i
konserwacji obiektu szkolnego
zgodnie z potrzebami

dyrektor
woźny

cały rok

Wzbogacanie bazy szkoły

dyrektor

według potrzeb i
możliwości placówki

Upowszechnianie informacji o
działalności szkoły:
- na stronie internetowej szkoły
- w gazetce szkolnej

wszyscy nauczyciele
K. Wolska
A. Groma

cały rok

dyrektor
zespół statutowy

według potrzeb

Bieżąca aktualizacja zapisów w
Statucie Szkoły w aspekcie zmian w
prawie oświatowym.

Działalność dydaktyczna

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Omówienie na godzinach
wychowawczych i zebraniach z
rodzicami WO

wychowawcy klas

IX

Zapoznanie uczniów na pierwszych
lekcjach z Przedmiotowym
Systemem Oceniania i wymaganiami
edukacyjnymi

nauczyciele przedmiotów

IX

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie możliwości i potrzeb
edukacyjnych uczniów

Wychowawcy, nauczyciele
przedmiotów

cały rok

Współpraca z psychologiem,
pedagogiem, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi i

wszyscy nauczyciele

cały rok
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rodzicami w celu rozpoznania
indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów
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

Organizacja konkursów szkolnych i
pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok

Modyfikowanie systemów
motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok

Kontrola właściwego i
systematycznego oceniania
uczniów przez nauczycieli

dyrektor

według planu nadzoru

Obserwacje lekcji

dyrektor

według harmonogramu

pedagog
wychowawca

IX lub według potrzeb

Tworzenie IPET oraz ich ocena.

Nauczyciel techniki

VI

Przygotowanie uczniów i
przeprowadzenie egzaminu na kartę
rowerową dla uczniów

Działalność wychowawcza
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Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Opracowanie oraz realizowanie
programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły

zespoły, wszyscy nauczyciele

cały rok

Zapoznanie uczniów z regulaminami
obowiązującymi w szkole

wychowawcy klas,
nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie
zachowań uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja uroczystości i imprez
kulturalnych, artystycznych oraz
wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca wychowawców z
rodzicami dzieci, z pedagogiem
szkolnym, poradniami
psychologiczno- pedagogicznymi

wszyscy nauczyciele

cały rok

Doskonalenie pracy samorządu
uczniowskiego

opiekun samorządu J. Fidler

cały rok

Kształtowanie tożsamości
patriotycznej, regionalnej i
funkcjonowanie w środowisku
lokalnym

nauczyciele

cały rok

Działania rozwijające kompetencje
czytelnicze „Mały Miś w świecie
wielkiej literatury”

J. Nowaczyk

cały rok

Realizacja działań związanych z
edukacją prozdrowotną

wszyscy nauczyciele

cały rok

Wspomaganie uczniów w wyborze
dalszego kierunku kształcenia i
wyboru zawodu

Pedagog, nauczyciel
doradztwa zawodowego

cały rok
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Prowadzenie zajęć na temat zagrożeń
ze strony internetu i gier
komputerowych

K. Wolska

cały rok

J. Nowaczyk

II.2021r.

Realizacja programów
profilaktycznych we współpracy z
Sanepidem

J. Nowaczyk

I-III.2021r.

Przygotowania do Gminnego
Sejmiku Ekologicznego

M. Gimzicka
A. Gnoma

II-V.2021r.

Działalność opiekuńcza
Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

pedagog, wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

dyrektor, wychowawcy,
pedagog

cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich
dzieci potrzebujących

wychowawca świetlicy

cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

dyrektor
wychowawcy klas

cały rok

Organizowanie pomocy finansowej:
stypendia, bezpłatne obiady

OPS

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja opieki pedagogicznej
uczniom niepełnosprawnym przy
współudziale ich rodziców.
Zapewnienie uczniom bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy
podczas zajęć szkolnych i
pozaszkolnych.
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Monitorowanie przestrzegania przez
uczniów norm społecznych.
Współdziałanie z organami Policji,
Prokuratury, Sądu dla Nieletnich w
zakresie zjawisk powodujących
demoralizację dzieci.

pedagog, wszyscy nauczyciele

cały rok

Praca szkolnej pielęgniarki wg
harmonogramu

D. Czarnecka

cały rok

Współpraca ze środowiskiem

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Współpraca z placówkami i
instytucjami kulturalnooświatowymi

wszyscy nauczyciele

cały rok

Działania szkoły na rzecz
środowiska lokalnego

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca z rodzicami
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Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Zebrania i konsultacje z rodzicami

Wychowawcy klas, nauczyciele
przedmiotów

wg harmonogramu

Zebrania Rady Rodziców

Przewodniczący RR

wg harmonogramu

Realizacja wspólnych projektów

Dyrektor, Rodzice

cały rok

Imprezy okolicznościowe
wewnątrzklasowe

wszyscy nauczyciele

cały rok

Strona internetowa

K. Wolska
wszyscy nauczyciele

cały rok

II. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
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Data

Wydarzenie

01.09.2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

02-03.09.2020r.

Zebranie z Rodzicami

15.09.2020r.

Rada pedagogiczna

27-28.10.2020r.

Zebranie z Rodzicami

01.11.2020r.

Wszystkich Świętych

11.11.2020r.

Narodowe Święto Niepodległości

08-09.12.2020r.

Zebranie z Rodzicami

23.12 – 31.12.2020r.

Zimowa przerwa świąteczna;

01.01.2021r.

Nowy Rok

06.01.2021r.

Święto Trzech Króli

14.01.2021r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

18.01 – 31.01.2021r.

Ferie zimowe

02-03.02.2021r.

Zebranie z Rodzicami

02.02.2021r.

Rada Pedagogiczna Plenarna

30-31.03.2021r.

Zebranie z Rodzicami

01.04 – 06.04.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2021r.

Święto Pracy

03.05.2021r

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

11-12.05.2021r.

Zebranie z Rodzicami

25.05.2021r.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Egzamin Ósmoklasisty

26.05.2021r.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Egzamin Ósmoklasisty

27.05.2021r.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Egzamin Ósmoklasisty

03.06.2021r.

Boże Ciało

17.06.2021r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

25.06.2021r.

Zakończenie roku szkolnego

30.06.2021r.

Rada Pedagogiczna Plenarna

26.06 – 31.08.2021r.

Ferie letnie

 Dni ustawowo wolne od pracy:
 Narodowe Święto Niepodległości -11 listopada 2020r.(środa)
 Boże Narodzenie – 25 grudnia 2020r. (piątek)
 Nowy Rok – 1 stycznia 2021r. (piątek)
 Poniedziałek Wielkanocny – 05 kwietnia 2021r. (poniedziałek)
 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021r. (poniedziałek)
 Boże Ciało – 03 czerwca 2021r. (czwartek)
 Dodatkowe dni wolne od pracy:
- 25.05.2021r.
- 26.05.2021r.
- 27.05.2021r.
III. Harmonogram zebrań z rodzicami
- 02-03.09.2020r.
- 27-28.10.2020r.
- 08-09.12.2020r.
- 02-03.02.2021r.
- 30-31.03.2021r.
- 11-12.05.2021r.
IV. Harmonogram Zebrań Rady Pedagogicznej
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15.09.2020r. - Rada pedagogiczna



14.01.2021r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna



02.02.2021r. Rada Pedagogiczna Plenarna



17.06.2021r. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna



30.06.2021r. Rada Pedagogiczna Plenarna

V. Kalendarz imprez i uroczystości
L.p.

Data

Uroczystość

Odpowiedzialni

1.

01.09.2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020\2021

Wychowawcy klas i
przedszkola

2.

18.09.2020r.

Sprzątanie Świata

Dyrektor
M. Gimzicka
Wychowawcy klas i
przedszkola

3.

30.09.2020r.

Dzień chłopaka

Wychowawcy klas i
przedszkola

Pasowanie na ucznia

W. Mielczarek

4.
5.

10.11.2020r.

Rocznica odzyskanie niepodległości przez
Polskę

Wychowawcy klas i
przedszkola

6.

25.11.2020r.

Bal Pluszowego Misia

J. Nowaczyk
K. Wolska

7.

30.11.2020r.

Zabawa andrzejkowa

J. Nowaczyk
K. Wolska

8.

30.11.2020r.

Klasowe wróżby

Wychowawcy klas

9.

04.12.2020r.

Mikołajki

Wychowawcy klas i
przedszkola

Klasowa zabawa karnawałowa

Wychowawcy klas i
przedszkola

Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu

J. Nowaczyk

10.

11.

10

09.02.2021r.
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09.02.2021r.

Dzień Bezpiecznego Internetu

K. Wolska

13.

02 - 03.2021r.

Przyjęcia uczniów klasy I do biblioteki
szkolnej

W. Mielczarek

14.

08.03.2021r.

Dzień Kobiet

Wychowawcy klas i
przedszkola

15.

19.03.2021r.

Dzień Wiosny

Wychowawcy klas i
przedszkola

16.

03.2021r.

Wielkanoc – kartki świąteczne

J. Boczoń
I. Przybysz

17.

04.2021r.

Powiatowy Konkurs o Wielkiej Brytanii

J. Fidler

18.

22.04.2021r.

Światowy Dzień Ziemi

A. Groma
M. Gimzicka

19.

30.04.2021r.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wychowawcy klas i
przedszkola

20.

05.2021r.

Udział w Gminnym Sejmiku Ekologicznym

M. Gimzicka,
A. Groma

21.

01.06.2021r.

Dzień Dziecka/ Dzień Rodziny

Wychowawcy klas i
przedszkola
J. Boczoń

22.

06.2021r.

Karta rowerowa

J. Boczoń

23.

15.06.2021r.

Mały Miś i bezpieczne wakacje

J. Nowaczyk

24.

25.06.2021r.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Wychowawcy klas i
przedszkola

Kalendarz imprez i uroczystości będzie modyfikowany zgodnie z zaleceniami Ministerstwa
Zdrowia, wytycznymi GIS spowodowanymi trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i
choroby COVID-19, którą powoduje.
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