PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO –
PRZEDSZKOLNEGO W SOKOŁOWSKU W ROKU
SZKOLNYM 2021/2022
Plan opracowany został w oparciu o:
- Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022:
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą
organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań
programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
3. 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.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologicznopedagogicznego, 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.
5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych
w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
6. Wzmocnienie

edukacji

ekologicznej

odpowiedzialności za środowisko naturalne.

- Wnioski z nadzoru pedagogicznego Dyrektora
- Wnioski z pracy szkoły w roku 2020/2021
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w

szkołach.

Rozwijanie

postawy

I. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Zarządzanie i organizacja
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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 31.08.2021r.

Przydział obowiązków służbowych
wszystkim pracownikom.

dyrektor

do końca sierpnia

Opracowanie kalendarza roku
szkolnego 2021/2022 oraz imprez
szkolnych.

J. Nowaczyk

do 31.08.2021r.

Opracowanie/modyfikacja programu
wychowawczo – profilaktycznego.

E. Frankiewicz
K. Hawrot

do 15.09.2021r.

Opracowanie planu nadzoru
pedagogicznego.

dyrektor

do 15.09.2021r.

Opracowanie planów pracy
dydaktycznej i wychowawczej.

wszyscy nauczyciele

do 15.09.2021r.

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

dyrektor
opiekunowie staży

cały rok

Promocja szkoły w środowisku
lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok

Przeprowadzenie wewnętrznej
ewaluacji pracy szkoły

zespoły

wg harmonogramu

Monitorowanie ważności badań
lekarskich pracowników

dyrektor

cały rok

Stosowanie procedur postępowania
nauczycieli w sytuacjach
zagrożenia

wszyscy nauczyciele

cały rok

Prowadzenie remontów i
konserwacji obiektu szkolnego
zgodnie z potrzebami

dyrektor
woźny

cały rok

dyrektor

według potrzeb i
możliwości placówki

Upowszechnianie informacji o
działalności szkoły:
- na stronie internetowej szkoły

wszyscy nauczyciele
K. Wolska
A. Groma

cały rok

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

dyrektor
zespół statutowy

według potrzeb

Awans zawodowy nauczycieli

Wzbogacanie bazy szkoły
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Działalność dydaktyczna
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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
rodzicami w celu rozpoznania
indywidualnych potrzeb i
możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

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

Prowadzenie zajęć na temat
zagrożeń ze strony internetu i gier
komputerowych

K. Wolska

cały rok

J. Nowaczyk

II.2022r.

Realizacja programów
profilaktycznych we współpracy z
Sanepidem

J. Nowaczyk

I-III.2022r.

Przygotowania do Gminnego
Sejmiku Ekologicznego

M. Gimzicka
A. Groma

II-V.2022r.

Działalność opiekuńcza
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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.

Monitorowanie przestrzegania przez pedagog, wszyscy nauczyciele
uczniów norm społecznych.
Współdziałanie z organami Policji,
Prokuratury, Sądu dla Nieletnich w
zakresie zjawisk powodujących
demoralizację dzieci.
Praca szkolnej pielęgniarki wg
harmonogramu

D. Czarnecka

cały rok

cały rok

Współpraca ze środowiskiem
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Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Współpraca z placówkami i
instytucjami kulturalnooświatowymi

wszyscy nauczyciele

cały rok

Działania szkoły na rzecz
środowiska lokalnego

cały rok

wszyscy nauczyciele

Współpraca z rodzicami

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. REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK
SZKOLNY 2021/2022
Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą
organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań
programu wychowawczo-profilaktycznego.
Zadania do realizacji

1.
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Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego
nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami
wychowania przedszkolnego. Zakreślenie obszarów
współpracy przedszkola z rodzicami.
Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy szkoły
i potrzebami w zakresie współpracy.

Termin

Osoby
odpowiedzialne

wrzesień

Wychowawcy
klas i
przedszkola

2.

Analiza bieżących problemów wychowawczych
pojawiających się w poszczególnych grupach,
przekazywanie informacji podczas spotkań z
rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w
celu ustalenia działań i profilaktyki.

Cały rok

3.

Udział w projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej
literatury" – moduł I

Wrzesień- J. Nowaczyk
maj

4.

Opracowanie gazetek ściennych/cyfrowych dla
rodziców dotyczących wychowania i wiodących
kierunków pracy w przedszkolu/szkole; tworzenie
folderów z zakresu psychologii, pedagogiki, porad
wspomagających rodziców w procesie wychowania i
edukacji dzieci.

Wrzesień
czerwiec

Wychowawcy
klas i
przedszkola

5.

Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami:
psychologiem, logopedą.
Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania
organizowanego przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną

W razie
potrzeb

Wychowawcy
klas i
przedszkola

Wychowawcy
klas i
przedszkola

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych
postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Zadania do realizacji

Termin

Osoby
odpowiedzialne

wrzesień

Wychowawcy
klas i
przedszkola

1.

Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu
przedszkolaka/ kodeksu ucznia, zawierającego zbiór
zasad obowiązujących w przedszkolu/szkole.
Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu na sali.

2.

Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie
wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci,
wrzesień
czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem.

Wychowawcy
przedszkola

Udział w projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej
literatury" – moduł V

J. Nowaczyk

3.

4.
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Udział w zbiórkach charytatywnych na rzecz
schroniska, zbiórka plastikowych nakrętek, udział w

luty-maj

5.

akcji „Góra Grosza”, paczki dla kombatantów z
Kresów Wschodnich, udział w akcji BohaterON

Wrzesień
czerwiec

Kartki świąteczne dla pensjonariuszy ZOL

Grudzień- Wychowawcy
czerwiec klas i
przedszkola

Wychowawcy
klas i
przedszkola

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.
Zadania do realizacji

1.

"Bohater-On" – akcja, której celem jest uhonorowanie
uczestników Powstania Warszawskiego oraz
promowanie historii Polski XX wieku.

2.

Prowadzenie zajęć umożliwiających poznanie:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

historii państwa polskiego
historii Święta Niepodległości 11 listopada
symboli narodowych
legend o miastach polskich
polskich poetów i autorów książek dla dzieci
polskich kompozytorów
polskich malarzy i rzeźbiarzy
polskich naukowców

Udział w projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej
literatury" – moduł realizujący temat patriotyzmu

4.

Udział w akcji MEiN: „Szkoła do hymnu”, udział w
uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości,
Konstytucji 3-go Maja itp.

5.

Prowadzenie współpracy z:
- Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
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Termin

Osoby
odpowiedzialne

W ciągu
K. Wolska
roku
Wychowawcy
szkolnego klas i
przedszkola
W ciągu
Wychowawcy
roku
przedszkola
szkolnego

Listopadgrudzień

J. Nowaczyk

Wrzesień
czerwiec

Wychowawcy
klas i
przedszkola

- Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu
- Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu
- MCK w Mieroszowie
- Księgarnią Taniej Książki w Tuliszkowie

W ciągu
Wychowawcy
roku
klas i
szkolnego przedszkola

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 informacyjnokomunikacyjne.

Zadania do realizacji

Termin

Osoby
odpowiedzialne

W ciągu
roku
szkolnego

E. Franiewicz

1.

Badanie rozwoju mowy przez logopedę. Zajęcia
logopedyczne: - przeprowadzenie badań
przesiewowych - prowadzenie zajęć indywidualnych
wg programu pracy logopedy

2.

Udział w próbnej ewakuacji szkoły

W ciągu
roku
szkolnego

K. Hawrot
Wszyscy
nauczyciele

3.

Współpraca z PPPP

Według
potrzeb

Wszyscy
nauczyciele

4.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez
zapoznanie rodziców przedszkolaków i dzieci
szkolnych z procedurami bezpieczeństwa
obowiązującymi w przedszkolu/szkole m.in.
przyprowadzania i odprowadzania dzieci; zakazie
odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem
alkoholu.

Podczas
Wychowawcy
pierwszego klas i
spotkania z przedszkola
rodzicami

5.

Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w
grupie dzięki zabawom integracyjnym

W ciągu
roku
szkolnego
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Wychowawcy
klas i
przedszkola

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności
zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się
dorosłych.

Zadania do realizacji

1.

2.

Przeprowadzenie warsztatów zawodoznawczych w
klasach VII-VIII

Spotkania z przedstawicielami różnych grup
zawodowych.

Termin

Osoby
odpowiedzialne

W ciągu
E. Franiewicz
roku
szkolnego
W ciągu
Wychowawcy
roku
klas i
szkolnego przedszkola

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy
odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zadania do realizacji

Termin

Osoby
odpowiedzialne

wrzesień

Wszyscy
nauczyciele

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
1.

2.

Udział w Sejmiku Ekologicznym

IV-V

M. Gimzicka
A.Groma

3.

Dzień Ziemi

IV

M. Gimzicka
A.Groma

4.

"Akcja-segregacja" – segregowanie śmieci w sali/na
korytarzu - wdrażanie dzieci do prawidłowej segregacji
odpadów

cały rok

Wszyscy
nauczyciele

12

III. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Data

Wydarzenie

01.09.2021r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

07.09.2021r.

Zebranie z Rodzicami

26.10.2021r.

Zebranie z Rodzicami

01.11.2020r.

Wszystkich Świętych

11.11.2020r.

Narodowe Święto Niepodległości

15.12.2021r.

Zebranie z Rodzicami

23.12 – 31.12.2022r.

Zimowa przerwa świąteczna;

01.01.2022r.

Nowy Rok

06.01.2022r.

Święto Trzech Króli

25.01.2022r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

31.01. – 13.02.2022r.

Ferie zimowe

15.02.2022r.

Zebranie z Rodzicami

05.04.2022r.

Zebranie z Rodzicami

14.04 – 19.04.2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2022r.

Święto Pracy

03.05.2022r.

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

24.05.2022r.

Zebranie z Rodzicami
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Egzamin Ósmoklasisty
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Egzamin Ósmoklasisty
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – Egzamin Ósmoklasisty
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16.06.2022r.

Boże Ciało

17.06.2022r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

24.06.2022r.

Zakończenie roku szkolnego

25.06 – 31.08.2022r.

Ferie letnie

❖ Dni ustawowo wolne od pracy:
✓ Wszystkich Świętych – 01 listopada 2021r. (poniedziałek)
✓ Narodowe Święto Niepodległości -11 listopada 2021r.(czwartek)
✓ Święto Trzech Króli – 06 stycznia 2022r. (czwartek)
✓ Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022r. (poniedziałek)
✓ Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022r. (wtorek)
✓ Boże Ciało – 16 czerwca 2021r. (czwartek)
❖ Dodatkowe dni wolne od pracy:
- 02.11.2021r.
- 12.11.2021r.
- 07.01.2022r.
- 02.05.2022r.
- 17.06.2022r.
III. Harmonogram zebrań z rodzicami
•
•
•
•
•
•

07.09.2021r.
26.10.2021r.
15.12.2021r.
15.02.2022r.
05.04.2022r.
24.05.2022r.

IV. Harmonogram Zebrań Rady Pedagogicznej
•

25.01.2022r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

•

17.06.2022r. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
Rady pedagogiczne bieżące, szkoleniowe będą odbywać się we wtorki.

V. Kalendarz imprez i uroczystości

Data

Uroczystość

Odpowiedzialni

1.

01.09.2021r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020\2021

Wychowawcy klas i
przedszkola

2.

17.09.2021r.

Sprzątanie Świata

Dyrektor

L.p.
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M. Gimzicka
Wychowawcy klas i
przedszkola

3.

20.09.2021r.

Dzień Przedszkolaka

J. Nowaczyk
K. Wolska

4.

30.09.2021r.

Dzień chłopaka

Wychowawcy klas i
przedszkola

Pasowanie na ucznia

I.Przybysz

5.
6.

10.11.2021r.

Rocznica odzyskanie niepodległości przez
Polskę

Wychowawcy klas i
przedszkola

7.

25.11.2021r.

Bal Pluszowego Misia

J. Nowaczyk
K. Wolska

8.

30.11.2021r.

Zabawa andrzejkowa

J. Nowaczyk
K. Wolska

9.

30.11.2021r.

Klasowe wróżby

Wychowawcy klas

10.

06.12.2021r.

Mikołajki

Wychowawcy klas i
przedszkola

Klasowa zabawa karnawałowa

Wychowawcy klas i
przedszkola

11.

15

12.

08.02.2022r.

Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu

J. Nowaczyk

13.

08.02.2022r.

Dzień Bezpiecznego Internetu

K. Wolska

14.

02 - 03.2022r.

Przyjęcia uczniów klasy I do biblioteki
szkolnej

W. Mielczarek

15.

08.03.2022r.

Dzień Kobiet

Wychowawcy klas i
przedszkola

16.

21.03.2022r.

Dzień Wiosny

Wychowawcy klas i
przedszkola

17.

03.2022r.

Wielkanoc – kartki świąteczne

J. Boczoń
I. Przybysz

18.

04.2022r.

Powiatowy Konkurs o Wielkiej Brytanii

J. Fidler

19.

22.04.2022r.

Światowy Dzień Ziemi

A. Groma
M. Gimzicka

20.

29.04.2022r.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wychowawcy klas i
przedszkola

21.

05.2022r.

Udział w Gminnym Sejmiku Ekologicznym

M. Gimzicka,
A. Groma

22.

01.06.2022r.

Dzień Dziecka/ Dzień Rodziny

Wychowawcy klas i
przedszkola
J. Boczoń

23.

06.2022r.

Karta rowerowa

J. Boczoń

24.

15.06.2022r.

Mały Miś i bezpieczne wakacje

J. Nowaczyk

25.

24.06.2022r.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

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.

Joanna Nowaczyk
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