Plan Pracy
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
w roku szkolnym 2020/2021
„Bóg nie stworzył tylko mnie. Stworzył nas”
– z opowiadania Bruno Ferrero „Jodły”
Wrocław, wrzesień 2010 r.
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Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.),



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i
innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),



Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)



Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie



Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.

Plan opracowany został na podstawie:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021.
3. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2019/2020.
I.Monitorowanie i wdrażanie reformy systemu oświaty
Lp.
Zadania. Sposoby realizacji zadań .
Wdrażanie
nowej podstawy programowej w szkole
1. Zadania związane z
podstawowej.
procesem kształcenia
Zorganizowanie pracy zespołów zadaniowych i
zespołów w danych oddziałach klasowych.
Przegląd opinii z Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej oraz dostosowanie wymagań do
możliwości uczniów.
Współpraca z psychologiem, pedagogiem,
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Odpowiedzialni
o Nauczyciele
o Dyrektor
o Nauczyciele
o Pedagog
o Wychowawcy
o Nauczyciele
o Nauczyciele

Termin realizacji
Cały rok
VIII/IX 2020 r.
Cały rok
IX 2020 r.
Cały rok
Cały rok

Uwagi

rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych
możliwości ucznia.
Rozeznanie potrzeb i możliwości edukacyjnych
uczniów – poszerzanie tematyki kół zainteresowań
w ramach godzin dodatkowych i innych zajęć
pozalekcyjnych.
Zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów z
trudnościami w nauce w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów
zdolnych w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej .
Przygotowanie uczniów do konkursów
przedmiotowych.
Organizacja konkursów szkolnych i
pozaszkolnych.
Opracowanie szkolnego zestawu programów
nauczania.

o Nauczyciele

IX 2020 r.
Cały rok

o Pedagog
o Psycholog
o Nauczyciele
o Pedagog
o Psycholog
o Nauczyciele
o Nauczyciele

IX 2020 r.
Cały rok
IX 2020 r.
Cały rok

o Nauczyciele
o Dyrektor

IX 2020 r.
Cały rok
IX 2020 r.
Cały rok
VIII –
IX 2020 r.

Podanie do wiadomości rodziców uczniów
zestawu programów nauczania i szkolnego
zestawu podręczników na następny rok szkolny.

o Dyrektor

VI 2021 r.

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

o Nauczyciele

Kontynuacja projektu ,,Misja: programowanie”

o Katarzyna Chilicka
o Adam Dąbrowski
o Agnieszka Dąbrowska

Strona 3

o Nauczyciele

W ciągu roku

2020/2021

o Grzegorz
Dzierzgowski
o Anna Kaczmarczyk
o Elżbieta Kucharczyk
o Małgorzata Zacharek
Utworzenie oddziału sportowego – klasa IV b.
Kontynuacja innowacji ,,Losy Polaków na Litwieprzygotowanie do wymiany młodzieży polskolitewskiej”
Innowacja pedagogiczna w zakresie preorientacji
zawodowej ,,Magiczny świat zawodów” –
kontynuacja.
Kontynuacja innowacji ,,Ja i moja pasja”

2. Efekty kształcenia

Zorganizowanie w szkole procesu kształcenia:
a) sporządzenie arkusza organizacyjnego szkoły
zgodnie z przepisami prawa;
b) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć
w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacyjny;
c) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć
przez członków RP;
d) kontrola i analiza dokumentacji szkolnej.
Opracowanie zmian w statucie szkoły z
uwzględnieniem strategii przygotowania i
zarządzania szkołą w czasie obecnym i na
wypadek wystąpienia pandemii COVID-19.
Systematyczna oraz rzetelna diagnoza i ocena
poziomu wiedzy i umiejętności uczniów:
a)
rzetelne
ocenianie,
klasyfikowanie
i
promowanie uczniów zgodne z ZWO;
b) monitorowanie efektów kształcenia z
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o Dyrektor
oElżbieta Bieniecka
oŻanetta Korczakowska
o Katarzyna Gałązka
o Barbara Rutkowska

2020/2021
Cały rok
X 2019 r.-VI 2021 r.

o Agnieszka Kosiorek
o Agnieszka Dąbrowska
o Dyrektor
o Wicedyrektorzy
o Kierownik filii

Od X 2019 r.
(co 2 miesiące)
IV, VIII 2020 r.
Cały rok

o Zespół zadaniowy

VIII-IX 2020 r.

o Nauczyciele
przedmiotów
o Dyrektor
o zespół zadaniowy d/s
badań osiągnięć

Cały rok

3. Zadania związane z
systemem oceniania w
szkole

poszczególnych przedmiotów;
c) analiza wyników klasyfikacji, sprawdzianów
kompetencji, testów diagnostycznych „na wejściu”
do kolejnego etapu kształcenia (klasy IV szkoły
podstawowej)
Zapoznanie uczniów i rodziców z ZWO wymagania edukacyjne i zasady oceniania.
Stosowanie elementów oceniania kształtującego w
szkole, kontynuowanie oceniania kształtującego w
klasie III c.

Uwzględnienie indywidualnych możliwości
psychologicznych i zdrowotnych uczniów oraz
zaleceń poradni P-P.
Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o
zagrożeniu oceną niedostateczną lub
nagannym zachowaniu.
Wystawienie ocen za I i II półrocze i
powiadomienie o przewidywanych ocenach
rocznych
z poszczególnych przedmiotów.
Ocena i wybór podręczników I, II etapu
4. Praca nauczycieli
w zespołach klasowych, kształcenia (podsumowanie i ocena).
dydaktycznoWymiana doświadczeń nauczycieli w pracy
wychowawczych
z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi.
(samokształceniowych,
problemowozadaniowych
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edukacyjnych uczniów

o Wychowawcy
o Nauczyciele
o Nauczyciele,
dyrektorzy
o Anna Kaczmarczyk
o Nauczyciele

IX 2020 r.
Cały rok

Cały rok

o Wychowawcy

I-II 2021 r.
V-VI 2021 r.

o Nauczyciele
o Wychowawcy

I-II 2021 r.
V-VI 2021 r..

o Nauczyciele
o Liderzy zespołów
o Wicedyrektor
o Liderzy zespołów
o Nauczyciele
o Rodzice
o Pedagog

V 2021 r.
Cały rok

o charakterze stałym
lub doraźnym

Analiza wyników diagnoz.

5. Terminarz zebrań
Rady Pedagogicznej

Przedstawienie terminarza zebrań podczas
posiedzenia Rady Pedagogicznej.

6. Zapoznanie
rodziców z:

Dokumentami szkolnymi

Formą egzaminu po klasie ósmej szkoły
podstawowej (uzupełnienie dokumentacji
dotyczącej dzieci z problemami dysleksji i
dysgrafii)
Wynikami egzaminu próbnego i zewnętrznego w
klasie ósmej szkoły podstawowej
Zasadami przeprowadzania egzaminu próbnego i
zewnętrznego w klasie ósmej szkoły podstawowej
Zasadami udzielania pomocy w zakresie
rozwiązywania problemów wychowawczych oraz
pomocy socjalnej uczniom.

Strona 6

o Liderzy zespołów
samokształceniowych
o Wicedyrektor
o Nauczyciele
oDyrektor

Wg harmonogramu
zdawania
sprawozdań
28.08.2020 r.
14.09.2020 r.
26.10.2020 r.
30.11.2020 r.
05.02.2021 r.
15.02.2021 r.
12.04.2021 r.
24.05.2021 r.
18.06.2021 r.
28.06.2021 r.
23.08.2021 r.

oDyrektor
oWychowawcy
o Nauczyciele
o Wychowawcy klas
VIII
o Pedagog

IX – X 2020 r.

o Wychowawcy klas
o Nauczyciele
o Wychowawcy klas
VIII
o Dyrektor
o Dyrektor
o Wicedyrektor
o Wychowawcy
o Nauczyciele
o Pedagog

IV-VI 2021 r.

IX – X 2020 r.

Do uzgodnienia

IX 2020 r.

oPsycholog
II Kontynuacja zadań związanych ze stymulowaniem rozwoju funkcji wychowawczej szkoły.
Szkolny monitoring.
1. Wdrażanie
o Dyrektor
rozwiązań
Współpraca z firmą ochroniarską.
o Dyrektor
służących
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji.
o Dyrektor
bezpieczeństwu
Dyżury nauczycieli przed szkołą.
o Nauczyciele
w szkole
Terminarz dni wolnych od zajęć edukacyjnych.

o Dyrekcja
o Nauczyciele

Przydział klas dla poszczególnych nauczycieli

o Dyrekcja
o Nauczyciele
o Dyrektor

Zorganizowanie w sali nr 23 dodatkowej świetlicy
szkolnej dla uczniów klas 0-III oraz utworzenie
tzw. ,,strefy rodzica”
Jednozmianowość w szkole
podstawowej/różnorodny harmonogram
dzwonków

2. Kontynuowanie
zadań
wychowawczych;

Kontynuacja, wdrażanie E-Biblio - elektronizacja
szkolnej biblioteki - wypożyczanie i przeglądanie
zbiorów i zasobów.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
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o Dyrektor

oAgnieszka Dudziec
oTeresa Leśniewska
o Dyrektor
o Samorząd

Cały rok
Cały rok
IX-XI 2020 r.
IX-X 2020 r.,
V-VI 2021 r.
14 IX 2020 r.
19 II 2021 r.
22-23 III 2021 r.
25, 26, 27 IV 2021 r.
1 VI 2021 r.
2 VI 2021 r.
4 VI 2021 r.
Według przydziału
IX 2020 r.
Cały rok/w
zależności od
potrzeb
wynikających z
bieżącej sytuacji
funkcjonowania
szkoły
lata 2018-2021
IX 2020 r.

Utrwalanie
tradycji szkoły.
Powitanie uczniów klas „0” i klas I.

Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej.

Przygotowanie obchodów Dnia Patrona Szkoły
Podstawowej – Mikołaja Kopernika
Prowadzenie kroniki szkolnej i strony internetowej
szkoły.
Dni otwarte szkoły, zebrania z rodzicami i
wywiadówki.

Apele organizacyjne ( informacyjnoporządkowe).
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o Nauczyciele
odpowiedzialni
o Dyrektor
o Samorząd
o Wicedyrektor
o Pedagog
o Wychowawcy
o Dyrektor
o Samorząd
o Wychowawcy klas 1
o Nauczyciele
o Rodzice
o Uczniowie
o Nauczyciele
o Nauczyciele
informatyki
o SU
o Nauczyciele
o Rodzice
o Uczniowie
o Dyrektor
o Wicedyrektor
o Pedagog
oPsycholog
o Dyrektor
o Wicedyrektor

IX 2020 r.

X/XI 2020 r.

Praca ciągła,
zgodnie z
opracowanym
harmonogramem
Praca ciągła

Zgodnie z przyjętym
harmonogramem
spotkań z rodzicami,
obowiązującym w
roku szkolnym
2020/2021

W zależności od
potrzeb
wynikających z
bieżącej sytuacji
funkcjonowania
szkoły

Integracja z rodzicami (włączenie rodziców
i wykorzystanie ich potencjału w pracy na rzecz
szkoły).
Pasowanie na czytelnika.

Dzień Edukacji Narodowej.

Gazetki klasowe, spotkania okolicznościowe,
uroczystości w klasach.
Dyskoteka andrzejkowa, walentynkowa,
choinka szkolna.
Mikołajki.

Wigilie klasowe.
Kiermasz świąteczny (Bożonarodzeniowy
i Wielkanocny).
Jasełka.
Dzień Babci i Dziadka – Kolędowanie z Babcią i
Dziadkiem.

Turniej Szachowy „Szach-Mat”
Dzień wiosny.
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o Dyrektor
o Nauczyciele
o Rodzice
o Bibliotekarz
o Wychowawcy klas I
o Nauczyciele
o SU
o Wychowawcy
o Rodzice
o Nauczyciele świetlicy
o Wychowawcy
o Rodzice
o Nauczyciele świetlicy
o SU
o Wychowawcy
o SU
o Wychowawcy
o Rodzice
o Wychowawcy klas
o Rodzice
o Wychowawcy
o Rodzice
o Nauczyciele
o Wychowawcy klas
młodszych
o Nauczyciele świetlicy
o Rodzice
o Nauczyciele w-f
o Wychowawcy klas
o SU

Cały rok

II 2021 r.

X 2020 r.

Cały rok

Według terminarza
6 XII 2020 r.

XII 2020 r.
XII 2020 r.
III-IV 2021 r.
XII 2020 r.
XII 2020 r.

XII 2020 r.
20 III 2021 r.

Opieka nad pomnikami zmarłych nauczycieli
pracujących na naszym terenie.
Bal ósmoklasisty.
Dzień Rodziny
Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego
V Festiwal Nauki w klasach VII i VIII SP

Festiwal Piosenki Dziecięcej- „Nutka” ( etap
szkolny i powiatowy).
Podsumowanie I półrocza r. szk. 2020/2021.

Pożegnanie klas VIII szkoły podstawowej.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.
3. Wychowanie do
wartości przez
kształtowanie postaw

Dzień Języków Obcych
Obchody Święta Niepodległości
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o Nauczyciele w-f
o Nauczyciele, SU
o Wychowawcy klas
VIII
o Dyrektor
o Wicedyrektor
o Rada Rodziców
o Wychowawcy
o Szkolny koordynator
projektów
o Opiekunowie
projektów
o Uczniowie
o Wychowawcy klas
o Organizatorzy
o Wychowawcy klas
o SU
o Dyrekcja
o Rodzice
o SU
o Wychowawcy klas
VIII
o Rodzice
Dyrektor
Nauczyciele
odpowiedzialni
o Nauczyciele języków
obcych
o Osoby

Cały rok
VI 2021 r.
1 VI 2021 r.

V 2021 r.
15 II 2021 r.

VI 2021 r.

25 VI 2021 r.
IX 2020 r.
XI 2020 r.

obywatelskich i
patriotycznych oraz
respektowanie norm
społecznych

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja i Dnia Flagi.

Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej „Watra”
4. Wychowanie
regionalne

Wycieczki, lekcje muzealne.

Wycieczki klasowe
5. Wychowanie
ekologiczne

odpowiedzialne
o SU
o Nauczyciele według
ustalonego
harmonogramu
o Osoby
odpowiedzialne
oElżbieta Bieniecka
oŻanetta Korczakowska
o Wychowawcy
o Rodzice

o Wychowawcy
o Rodzice
Akcja „Sprzątanie świata”.
o SU
o Wychowawcy
Zbiórka surowców wtórnych (baterie, plastikowe o Nauczyciele
nakrętki).
o Rodzice
Ekologiczne konkursy plastyczne i inne konkursy o Wychowawcy
wiedzy.
o Rodzice
o Nauczyciele przyrody,
biologii
i plastyki
Obchody Święta Ziemi.
o Nauczyciele przyrody,
biologii
Udział w programie ,,Kubusiowi przyjaciele o Katarzyna Gałązka
natury” – kontynuacja.
o Barbara Rutkowska
Udział w programie ,,Czyściochowe przedszkole”. o Katarzyna Gałązka
o Barbara Rutkowska
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V 2021 r.

V 2021 r.
Cały rok, w
zależności od
rozwoju sytuacji
epidemicznej w
powiecie
Cały rok
IX 2020 r.
Praca ciągła
Praca ciągła; zgodnie
z kalendarzem
wewnętrznym
i zewnętrznym
IV 2020 r.
2019/2021
2020/2021

Udział w projekcie edukacyjnym ,,Bliżej Pieska”.

6. Wychowanie
prozdrowotne

o Agnieszka Podleś
o Magdalena Tuszyńska
o Natalia Justyna Zięba

Udział w projekcie edukacyjnym ,,W drogę z o Dorota Sobotka
przyjacielem”
Dożywianie dzieci w stołówce szkolnej zgodnie z o Pedagog
zasadami zdrowego odżywiania.
o Wychowawcy
o GOPS
Zajęcia na basenie. Projekt MSiT ,,Umiem pływać o Nauczyciele w-f
kl. I-III”- kontynuacja.
o Klub Sportowy
TROPS
Akcja „Mleko w szkole”.
o Dyrektor
o Wychowawcy
o Rodzice
Akcja „ Owoce i warzywa w szkole”.
o Dyrektor
o Wychowawcy
o Rodzice
Prelekcja dotycząca zdrowia, pogadanki, film o Wychowawcy
wideo.
o Pielęgniarka
środowiska i nauczania
o Nauczyciele
Realizacja zadań w ramach programu ,,Szkoła o Koordynator
promująca zdrowie”.
o Pracownicy szkoły
o Pielęgniarka
środowiska i nauczania
o Przedstawiciele
zaprzyjaźnionych
instytucji
Kontynuacja
programu
,,Aktywna
Szkoła o Nauczyciele w-f
MultiSport”.
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Cały rok

2020/2021
Praca ciągła

Praca ciągła

Praca ciągła

Praca ciągła

Praca ciągła

2019/2021

III 2019 r.-XII 2020
r.

,,Sprintem do Maratonu” - bieg ogólnopolski o Natalia Justyna Zięba
przedszkolaków.
o Barbara Rutkowska
o Dorota Sobotka

7. Wychowanie
komunikacyjne

8. Wychowanie
prorodzinne

Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Zdrowo i o Katarzyna Gałązka
sportowo” w zakresie aktywizacji ruchowej
przedszkolaka.
Kontynuacja zajęć SKS.
o Dyrektor
o Nauczyciele w-f
Realizacja zadań wynikających z programów o Wychowawcy
własnych,
programu
profilaktyczno- o Rodzice
wychowawczego
Całoroczne
uczestnictwo
w
systemie o Nauczyciele w-f
współzawodnictwa sportowego szkół, Orlik –
imprezy sportowe.
Opracowanie
i
wdrażanie
programu o Zespół zadaniowy
wychowawczo-profilaktycznego.
o Pielęgniarka
środowiska i nauczania
o Pedagog
o Nauczyciele
o Rodzice
Zasady bezpieczeństwa (pogadanki, prelekcje,
o Nauczyciele
spotkania z przedstawicielami Policji).
o Rodzice
Kurs i egzamin na kartę rowerową .
o Nauczyciele
o Rodzice
Konkursy organizowane przez WORD.
o Nauczyciele
Opieka nad dzieckiem w świetlicy.
o Wychowawcy
świetlicy
Zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, o Logopeda
rewalidacja, zajęcia z psychologiem i pedagogiem
o Terapeuta
Udzielanie pomocy rodzicom o słabej wydolności
o Pedagog
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V 2021
IX-X 2020
2020/2021
Praca ciągła
Praca ciągła
Praca ciągła zgodnie
z kalendarzem
imprez sportowych
Cały rok szkolny

Praca ciągła
V, VI 2021 r.
Wg harmonogramu
Praca ciągła
Praca ciągła
Praca ciągła

wychowawczej.

o Wicedyrektor
o Zespół wychowawczy
o Wychowawcy
o Dyrektor

Bezpłatne podręczniki dla klas I, II, III, IV, V, VI,
VIII, IX 2020 r.
VII, VIII szkoły podstawowej.
III Kontynuowanie działań związanych z reformą programową i zmiana systemu sprawdzianów i egzaminów
Cały rok
1. Diagnozowanie jako Diagnozy osiągnięć edukacyjnych zgodnie
o Dyrekcja
z harmonogramem zamieszczonym w planie
forma oceny własnej
o Nauczyciele
nadzoru pedagogicznego.
nauczyciela,
przedmiotów
oraz wiadomości i
o Wychowawcy
umiejętności uczniów
Udział w ogólnopolskiej akcji „Noc bibliotek”.
X 2020 r.
2. Rozwijanie
o Nauczyciele biblioteki
kompetencji
Systematyczne badanie techniki czytania (2 -3 razy o Nauczyciele języka
IX, V
czytelniczych oraz
w ciągu roku).
polskiego
upowszechnianie
IX, I, V
o Nauczyciele edukacji
czytelnictwa
wczesnoszkolnej
wśród dzieci i
młodzieży
Lekcje pięknego czytania.
Raz w semestrze
o Nauczyciele języka
polskiego
o Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
o Nauczyciele biblioteki
Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Cały rok
o Nauczyciele
o Dyrektorzy
Konkursy pięknego czytania.
Według planu pracy
o Nauczyciele języka
biblioteki
polskiego
o Nauczyciele biblioteki
Realizacja programu „Czytamy razem”.
Cały rok
o Nauczyciele biblioteki
Udział w projekcie ,,Mały Miś w świecie wielkiej
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o Agnieszka Podleś

Cały rok

3. Doskonalenie
umiejętności
wykorzystania wiedzy
w praktyce
4. Rozwijanie
kompetencji
matematycznych
uczniów
5. Wspieranie uczniów
zdolnych

6. Wspieranie uczniów
mających trudności w
nauce

literatury”.

o Natalia Justyna Zięba

Udział w projekcie ,,Książka dla Przedszkolaka”

o Katarzyna Gałązka

2020/2021

Udział w projekcie ,,Bajeczna Księga”
Szkolny Konkurs Ortografii „Mistrz Ortografii”.

o Katarzyna Gałązka
o Joanna Gryczka
o Agnieszka Dudziec

2020/2021
XI/XII 2020 r.

Koła zainteresowań, wyjazdy edukacyjne, gry
dydaktyczne.
Udział w projekcie ,,Przedszkolaki na Mazowszu
grają w szachy”

o Nauczyciele

Indywidualna praca na lekcjach, zadania domowe,
koła zainteresowań.

o Nauczyciele
o Rodzice

Cały rok

Konkursy szkolne, międzyszkolne, ogólnopolskie.

o Liderzy zespołów
o Nauczyciele
o Rodzice
o Organizatorzy
konkursów
o Nauczyciele
o Dyrektor
o Wicedyrektor
o Nauczyciele
prowadzący dane
zespoły
o Nauczyciele

Cały rok

o Nauczyciele

Cały rok

Realizacja programu pracy z uczniem zdolnym.
Analiza efektywności pracy zespołów
wyrównawczych oraz samokształceniowych.

Indywidualizacja pracy z uczniem słabym
w czasie zajęć lekcyjnych.
Realizacja programu wspierania uczniów
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o Dorota Dumała
o Edyta Waszkiewicz

Cały rok
2020/2021

Cały rok
Cały rok

Cały rok

o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
IV Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
1. Udział nauczycieli w Wewnątrzszkolne lekcje otwarte dla nauczycieli.
Samodoskonalenie.
doskonaleniu
zawodowym
Korzystanie z nowości wydawniczych i publikacji
2. Śledzenie nowości
internetowych.
pedagogicznych
Wdrażanie planów do realizacji.
3. Realizacja planów
rozwoju
zawodowego na
poszczególne
stopnie awansu
zawodowego
nauczyciela
Dzielenie się doświadczeniami, lekcje otwarte
4. Kontynuowanie
dla młodych nauczycieli.
działalności zespołów
samokształceniowych

o Rodzice

Organizowanie różnych form szkoleń według
5. Rady szkoleniowe
potrzeb rady i kuratorium oświaty.
i warsztaty dla
nauczycieli
zgodnie z planem
doskonalenia
nauczycieli
V Usprawnienie procesu komunikacji
1. Usprawnienie
systemu
Strona internetowa, dziennik elektroniczny.
komunikowania się w
szkole

o Dyrekcja

o Zainteresowani
nauczyciele

Cały rok

o Nauczyciele

Cały rok

o Dyrektor
o Opiekunowie stażu

Cały rok

o Nauczyciele
o Rodzice
o Uczniowie

o Nauczyciele
informatyki
o Nauczyciele,
wychowawcy
VI Współpraca z Organizacjami, instytucjami, oraz z innymi placówkami oświatowymi
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Według
harmonogramów
zespołów
przedmiotowych
Według potrzeb

Cały rok

Udział w imprezach organizowanych przez te
1. Rada Gminy,
instytucje zgodnie z kalendarzem imprez,
Parafia,
szkolenia, konkursy.
GOKSiR, GOPS,
Biblioteka
Publiczna, Biblioteka
Pedagogiczna, MSCDN
Pomoc finansowa szkole.

2. Policja

Zajęcia z wychowania komunikacyjnego
i zasad bezpieczeństwa.
Organizowanie kursu i egzaminu na kartę
rowerową.
Opieka nad dzieckiem w drodze do szkoły i ze
szkoły.
Profilaktyka antynikotynowa i antyalkoholowa.

3. Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Czerwinie
4. Współpraca z

Badania specjalistyczne dzieci z trudnościami
w nauce i wychowaniu.
Dzień Dziecka, bieg pod hasłem „Polska
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o Dyrektor
o Nauczyciele
o Wicedyrektor
o Pedagog
o Dyrektor
o Rada Gminy
o GOPS
o Rodzice
o Szkolna Komisja
Stypendialna
o Dyrektor
o Policjanci
o Dyrektor
o Nauczyciele
o Dyrektor
o Policja
o Rodzice
o Wicedyrektor
o Pedagog
o Psycholog
o Pielęgniarka
środowiska i nauczania
o Nauczyciele
o Wychowawcy
o Pedagog
o Psycholog
o Wychowawcy
o Nauczyciele

Zgodnie z
kalendarzem imprez

Cały rok

Cały rok
V/VI 2020 r.
Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

GOKSiR-em w
Goworowie i OER-em
w Lipiance
5. Współpraca z
Sanepidem

Biega”,organizowanie biwaków, kolonii w
Lipiance.
Bieżące kontrole i ustalenie warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontynuacja programu „Trzymaj formę”.
Kontynuacja programu „Bieg po zdrowie”.

6. Współpraca z
WOŚP
7. Organizowanie
wycieczek
szkolnych z GOKSiR,
GOPS
8. Współpraca z
Zespołem
Szkół Powiatowych
w Goworowie
9. Współpraca z
innymi
krajami

10. Kontynuacja
współpracy
z Hospicjum w

Kontynuacja programu antynikotynowego
„Znajdź właściwe rozwiązanie”.
Zbiórka pieniędzy przez wolontariuszy.
Organizowanie grup i pozyskiwanie środków.

o Dyrektor
o Wicedyrektor
o Pedagog
o Nauczyciele
o Ewa Lubiak
o Elżbieta Bieniecka
o Aneta Gąsior
o Elżbieta Bieniecka
o Aneta Gąsior
o Dyrektor
o Nauczyciele
o Dyrektor
o Nauczyciele
o Wychowawcy

Cały rok

Cały rok
Cały rok
Cały rok
Cały rok
Praca ciągła

Mikołajowy Turniej Piłki Siatkowej,
Walentynkowy Turniej Piłki Nożnej, korzystanie
z hali sportowej.

o Nauczyciele w-f

Utrzymanie stosunków partnerskich z
zaprzyjaźnioną szkołą z Niemiec (kontakty
telefoniczne,korespondencja), przygotowanie
i organizacja wymiany młodzieży polskolitewskiej.

o Dyrektor
o Karolina Dąbrowska
o Elżbieta Bieniecka
o Żanetta
Korczakowska

Według harmonogramu

Akcja „Pola nadziei”.

o Bogumiła LewickaMróz
o Nauczyciele

Cały rok
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Cały rok

Ostrołęce
Akcja „Hospicjum to też życie”.

11. Szkolny Klub
Wolontariusza

Przeprowadzanie akcji zgodnie z harmonogramem
SKW.

12. Chorągiew
Mazowiecka ZHP
Hufiec w Ostrołęce

Działalność drużyny „ Zorza” według przyjętego
planu pracy.

o SKW
o Uczniowie
o Bogumiła LewickaMróz
o Nauczyciele
o SKW
o Uczniowie
o Barbara Grabowska
o Bogumiła LewickaMróz
o Aneta Gąsior
o Elżbieta Bieniecka

Cały rok

Cały rok

Według
harmonogramu

Niniejszy plan pracy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie wraz z jej Filią w Szczawinie został
zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr IX/2020/2021 na zebraniu w dniu 14 września 2020 r. (zmiany zostały wyróżnione
czerwoną czcionką).

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński
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