Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Lisięcicach
w roku szkolnym 2020/2021

Wrzesień 2020

Sierpień 2020

Miesiąc

Zadania

Odpowiedzialni

Narada inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021
Przydział godzin obowiązkowych i
ponadobowiązkowych, przydział wychowawstw, stan
przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego,
zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej
państwa, wnioskami i planem kuratora oświaty i
dyrektora szkoły
Rada Pedagogiczna - Omówienie zasad i form
nadzoru pedagogicznego oraz uchwał o
zatwierdzeniu planu nadzoru pedagogicznego i
planu pracy szkoły
Organizacja Akcji Sprzątania Świata

Dyrektor

Małgorzata Górka, SU

Harmonogram działań

Powołanie zespołów nauczycieli do spraw ewaluacji
i ustalenie planu pracy/ harmonogramu działań
Zgodność z przepisami prawa organizacji zajęć
pomocy psych. – pedagog., nauczania
indywidualnego, i innych zajęć.

Dyrektor

Zarządzenie/ omówienie z Radą
pedagogiczną
Analiza dokumentacji, planów, Arkusz
przeglądu;

Dyrektor
11.09.2020

dyrektor, nauczyciele

Wychowawcy klas
Dzień Chłopca

Październik
2020

Formy realizacji / dokumenty

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej
Analiza wyników egzaminu z OKE - opracowanie
planu działań dydaktycznych - posiedzenie

G. Surma, D.Walczak
zespół przedmiotowy

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna -organizacyjna,
protokół RP

Dowolna – ustalają wychowawcy z
uczniami
Uroczystość – zdjęcia, strona WWW
Wyniki OKE, EWD

Listopad 2020
Grudzień
2020

Profilaktyka uzależnień – klasowe debaty n.t.”Czy
telefon komórkowy uzależnia?”
Pasowanie na ucznia kl. I
Promocja książek

Wychowawcy,
pedagog
I Łata, SU
Biblioteka

Akcja ogólnoszkolna

Plany wychowawczo-profilaktyczne
( samorządność, aktywność uczniów szczególnie
mało zaangażowanych w życie szkoły, klasy,
promocja działań)

Dyrektor, Wychowawcy

Kontrola dokumentów – planów
wychowawczo - profilaktycznych

Monitoring prowadzenia obowiązującej dokumentacji

wicedyrektor

Organizacja Święta Niepodległości

B. Styczeń, B. Chudy

Profilaktyka uzależnień – plakat wyrazem sprzeciwu
I próbny test kompetencji w klasie VIII

B. Chudy, pedagog
Zespół nauczycieli

Organizacja imprez andrzejkowych

Wychowawcy klas

Analiza elektronicznych dzienników
lekcyjnych.
Uroczysty Apel – publikacja, pochód –
strona www;
Akcja ogólnoszkolna
Próbne testy kompetencji kl VIII cz.
humanistyczna, cz. matematyczna,
językowa
Impreza rozrywkowa wg potrzeb

Narada szkoleniowa

WDN

protokół

Spotkania z rodzicami

wychowawcy

Plan spotkań

projekt edukacyjny na oddział w szkole z
wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

Biblioteka, poloniści, kl IIII, przedszkole

akcja ogólnoszkolna

Analiza wyników badań testami kompetencji kl. VIII

Zespół przedmiotowy

Kontrola zajęć pomocy psychologiczno –
pedagogicznej i indywidualnej
Mikołajki
Kiermasz książki

wicedyrektor

Protokół posiedzenia zespołu
przedmiotowego.
Dzienniki, przepisy prawa, ipet

SU, wychowawcy
biblioteka

publikacja
Strona www szkoły

Uroczystość – zdjęcia, strona WWW
Gazetka, wystawa nowych książek, strona
www

styczeń 2021
luty 2021

Organizacja uroczystości Bożonarodzeniowych

K. Humeniuk,
wychowawcy

Jasełka klasowe i szkolne

Profilaktyka uzależnień – debata międzyklasowa na
tematy nurtujące młodzież

Pedagog, psycholog

Akcja ogólnoszkolna

Klasyfikacja śródroczna uczniów -

Dyrektor 13 styczeń 2021

Protokół RP

Ferie zimowe
Spotkanie z rodzicami

18-31 stycznia
Zebranie wychowawcy

Imprezy sportowe

Dzień Babci dziadka
Rada analityczna

przedszkole, kl. I – III,
Dyrektor 4.02.2021

Impreza środowiskowa
Protokół/ analiza wyników/ sprawozdanie z
nadzoru

Samorząd czyta w przedszkolu

SU, nauczyciele
przedszkola, biblioteka
Zespół przedmiotowy

Strona www

Zespół Przedmiotowy

Wyniki nauczania, z próbnych spr.

Wychowawcy klas,
M. Szczepańska, SU

Pierwszy dzień wiosny

B. Chudy
Wicedyrektor,
wychowawcy

Akcja środowiskowa
Analiza zajęć wychowawczych, dodatkowe
zajęcia

II próbny test kompetencji w klasie VIII

Marzec 2021

Analiza przygotowania klasy VIII do egzaminu
zewnętrznego
Powitanie wiosny

Kiermasz wielkanocny
Respektowanie norm społecznych

Dokumentacja badań -Próbne testy
kompetencji

Kwiecień 2021

Wybór komisji nadzorującej egzamin w SP
podsumowująca wdrażanie innowacji
pedagogicznych

Dyrektor rada 21.04.2021

Protokoły

Organizacja Dnia Ziemi

P. Kowalczyk, M. Górka

Harmonogram działań, publikacje

Szkolenie nauczycieli WDN
Kiermasz taniej książki – obchody DNIA KSIĄŻKI

dyrektor
biblioteka

Wg potrzeb, protokół
kiermasz

Organizacja Święta Patrona Szkoły

M. Klimek , A. Ustrzycki

Apel, publikacje
Testy kontrolne / Raport z badań

Nauczyciele

Egzaminy zewnętrzne

dyrektor

Protokół OKE

Dzień Matki

przedszkole, klasy I – III

Uroczystość wg scenariusza

Nauczyciele, SU

Wg. scenariusza

Dyrektor, nauczyciele

Relacja, publikacje

Dyrektor, wicedyrektor,
zespół ewaluacyjny
Dyrektor;
Wicedyrektor
25 czerwiec Wych. VIII

Analiza dokumentacji zespołów nauczycieli

Maj

Maj 2021

Ocena stopnia przygotowania uczniów kończących
etap edukacji do podjęcia nowych zadań
dydaktycznych

Czerwiec 2021

Organizacja Dnia Dziecka
Rajd rowerowy „wzdłuż Wisły” – zielona szkoła
Analiza zadań i wniosków z ewaluacji
przeprowadzonej przez zespoły nauczycieli
Posiedzenie Rady pedagogicznej klasyfikacyjnej
Zakończenie roku szkolnego

Rada Pedagogiczna, protokół
publikacja

