Plan pracy szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Masłowicach
na rok szkolny 2018-2019
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Tytuł i zadania do realizacji
WRZESIEŃ 2018
Udział pocztu sztandarowego
w uroczystościach w Wieluniu
z okazji 79. rocznicy napaści
Niemiec hitlerowskich na Polskę.
Rozpoczęcie roku szkolnego
3 września 2018 r.
Udział pocztu sztandarowego szkoły
w powiatowej i gminnej inauguracji
roku szkolnego.
Przydział godzin i czynności, wybór
zespołów przedmiotowych
i problemowych (opinia rady).
Opracowanie planu pracy szkoły
i planu nadzoru pedagogicznego
oraz zatwierdzenie ich uchwałą rady
pedagogicznej. Opracowanie
kierunków działań dydaktycznych
na podstawie wniosków z
wewnętrznych badań osiągnięć
uczniów.
Rozpoznawanie indywidualnych
i zespołowych potrzeb
szkoleniowych w ramach WODN
i opracowanie rocznego planu
doskonalenia zawodowego.
Popołudniowe spotkanie rodziców
oddziału przedszkolnego z
dyrektorem szkoły i nauczycielką
oddziału przedszkolnego.
Diagnoza wstępna z przedmiotów
w klasie czwartej.
Przekazanie danych do SIO (10, 30
września).
Zatwierdzenie planów pracy
wychowawczej nauczycieli .
„ Program dla szkół” ( owoce,
warzywa , mleko)

Forma
uroczystości gminne

Osoba odpowiedzialna

wychowawca klasy VIII

inauguracja zgodnie z
dyrektor szkoły
ceremoniałem szkolnym Bożena Kubiak
wychowawca klasy VIII

zebranie

dyrektor szkoły

zebranie do
15 września 2018

dyrektor szkoły

diagnoza

Radosław Brożyna

zebranie

Paulina Mielczarek
dyrektor szkoły

test

nauczyciele uczący
w kl. IV
dyrektor szkoły

wypełnianie bazy
danych
przegląd dokumentacji
rozpoczęcie akcji,
zebranie deklaracji,
pieniędzy, zapoznanie
rodziców z regulaminem
akcji

dyrektor szkoły
Ewa Gniłka

1

zaplanowanie,
realizacja i ewaluacja
działań
w ramach
PPP
zebranie rady rodziców

zespoły ds. org. PPP
wychowawcy

zebrania z rodzicami

wychowawcy, dyrektor

wybory

Radosław Brożyna

opinia rady
pedagogicznej

dyrektor

szkolne święto książki

nauczyciel bibliotekarz

Dzień Chłopca

klasowe uroczystości

wychowawcy klas

18.

Udział w wybranych konkursach
międzyszkolnych organizowanych
w ciągu roku szkolnego 2018/2019

konkursy

nauczyciele

19.

Współpraca ze społecznością
lokalną – działania podejmowane
w ciągu roku szkolnego 2018/2019

•

współpraca
z miejscową
biblioteką

•

współpraca ze
Stacją
Doświadczalną
Oceny Odmian
w Masłowicach

11.

Organizacja pomocy
psychologiczno – pedagogicznej .

12.

16.

Przekazanie rodzicom informacji
dotyczących organizacji pracy
szkoły, zapoznanie z dokumentami:
statut szkoły, WSO, program
wychowawczo-profilaktyczny.
Wybór rad klasowych i rad
rodziców
Wybór samorządu uczniowskiego
i opiekuna samorządu
uczniowskiego
Przedstawienie organowi
prowadzącemu projektu planu
finansowego
Dzień z książką

17.

13.
14.

15.

•

1.

PAŹDZIERNIK 2018
Dzień Komisji Edukacji Narodowej

2.

Pasowanie na przedszkolaka

współpraca
z miejscową
strażą pożarną,
kołem gospodyń
wiejskich

zebrania klasowe
dyrektor szkoły
wychowawcy klas

nauczyciel bibliotekarz

Katarzyna Morawiak

nauczyciele

uroczysta akademia

Joanna Dończyk
Agnieszka Dawid

wewnętrzna impreza
oddziału
przedszkolnego

Paulina Mielczarek

2

3.

Ślubowanie klasy I

uroczystość
pierwszoklasistów

Alina Stępień

4.

Próbny sprawdzian ósmoklasisty

sprawdzian

nauczyciele przedmiotów
sprawdzanych na
egzaminie

1.

LISTOPAD 2018
Narodowe Święto Niepodległości

uroczysta akademia

Paulina Mielczarek
Renata Napieraj

2.

Udział pocztu sztandarowego
w uroczystościach z okazji 100.
rocznicy odzyskania niepodległości
11 listopada 2018 roku

uroczystości gminne

wychowawca kl. VIII

3.

Bezpieczeństwo na drogach

Bożena Kubiak

4.

Omówienie dotychczasowych
efektów pracy z uczniami.
Zabawa andrzejkowa.

spotkania
z policjantami
zebranie z rodzicami

5.

dyskoteka
z wróżbami

dyrektor szkoły,
nauczyciele
Joanna Dończyk
Radosław Brożyna

GRUDZIEŃ 2018
1.

Próbny sprawdzian ósmoklasisty

sprawdzian

2.

Jasełka

bożonarodzeniowe
przedstawienie

nauczyciele przedmiotów
sprawdzanych na
egzaminie
Paulina Mielczarek
Ewa Podyma
Jakub Jurdziński

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2018r.

2.

STYCZEŃ 2019
Podsumowanie klasyfikacji w I
półroczu
Dzień Babci i Dziadka

3.

Choinka szkolna

4.

Podsumowanie pracy z uczniami
w I półroczu.

1.

1.

LUTY 2019
Dzień Bezpiecznego Internetu

rada pedagogiczna

dyrektor szkoły

klasowe uroczystości

wychowawcy klas

dyskoteka
z zabawami
i konkursami
zebranie z rodzicami

Katarzyna Morawiak
Renata Napieraj
dyrektor, nauczyciele

szkolna akcja

Beata Bandera

3

2.

Dzień otwartych drzwi szkoły dla
rodziców i uczniów

spotkanie
z rodzicami
i uczniami

dyrektor, nauczyciele

3.

Próbny sprawdzian ósmoklasisty

sprawdzian

nauczyciele przedmiotów
sprawdzanych na
egzaminie

Ferie zimowe: 11 lutego – 24 lutego 2019 r.

1.

MARZEC 2019
Przekazanie danych do SIO

dyrektor szkoły
dyrektor szkoły

2.

Przekazanie informacji o sposobie
wykorzystania środków na
doskonalenie nauczycieli

3.

Dzień Kobiet

uroczystości klasowe

wychowawcy klas

4.

Maraton Ósmoklasisty

5.

Mam Talent

konkurs dla szkół
podstawowych
z gminy Wieluń
konkurs talentów

Ewa Gniłka, Katarzyna
Morawiak
Renata Napieraj
Jakub Jurdziński

1.
2.

KWIECIEŃ 2018
Szkolny konkurs języka
konkurs
angielskiego dla klasy III
Udział pocztu sztandarowego szkoły uroczystości gminne
w uroczystościach katyńskich

3.

Tradycje i zwyczaje wielkanocne

4.

Zaopiniowanie arkusza
organizacyjnego na rok szkolny
2019/2020
Informacja o efektach pracy
z uczniami.
Egzamin ósmoklasisty

5.

przedświąteczne
spotkanie
z tradycjami
i zwyczajami
wielkanocnymi

wychowawca klasy VIII

Katarzyna Morawiak
Ewa Gniłka

rada pedagogiczna ,
dyrektor
zebranie z rodzicami
•

język polski
15 kwietnia
• matematyka
16 kwietnia
• język obcy
nowożytny
17 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna : 18 kwietnia- 23 kwietnia 2019r.
6.

Joanna Dończyk

dyrektor szkoły,
nauczyciele
dyrektor szkoły,
członkowie komisji
egzaminacyjnej
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1.

MAJ 2019
Święto Konstytucji 3 Maja

uroczysta akademia

Bożena Kubiak
Alina Stępień
Anna Prażanowska
wychowawca klasy VIII

3.

Udział pocztu sztandarowego szkoły uroczystości gminne
w uroczystościach związanych
z obchodami 3 maja
Dzień Matki/ Dzień Rodziny
uroczystości klasowe

4.

Egzamin na kartę rowerową

egzamin

Bożena Kubiak

1.

CZERWIEC 2019
Szkolny Dzień Dziecka i Sportu

rozgrywki sportowe

Radosław Brożyna

2.

Podanie do publicznej wiadomości
zestaw podręczników
zestawu podręczników
4.
Klasyfikacyjne zebranie rady
zebranie
pedagogicznej
5.
Zakończenie roku szkolnego
uroczysta akademia
21 czerwca 2019r.
Ferie letnie :22 czerwca- 31 sierpnia 2019r.
3.

Dyrektor szkoły:

wychowawcy klas

dyrektor szkoły,
nauczyciele
dyrektor szkoły
Ewa Gniłka

Rada pedagogiczna:

5

