zar

eb

y.n
eo

str

ad

a.p
l

ROCZNY PLAN PRACY
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
IM. JANA PAWŁA II
W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH
NA ROK SZKOLNY 2011/2012

gim

Opracowany na podstawie:

1. PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2005 -2010.
2. STATUTU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM.
3. PODSUMOWANIA PRACY SZKOŁY ORAZ WNIOSKÓW Z NADZORU PED AGOGICZNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011.
4. WNIOSKÓW DO PRACY NA RO K SZKOLNY 2011/2012.

1

OBSZAR: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
ZADANIE: Określenie celów i kierunków pracy szkoły

str
ad
a.p
l

Spodziewane efekty :
- Szkoła posiada plan pracy uwzględniający oczekiwania uczniów , rodziców , nauczycieli.
- Opracowane programy służą wszechstronnemu rozwojowi uczniów i są akceptowane przez społeczność szkolną.

Działania prowadzące do uzyskania efektów.

Termin

Sposób
dokumentowania

Odpowiedzialni

do 15 IX

Dyrektor i powołane
zespoły nauczycieli

2. Modyfikacja programu profilaktyki .

do 15 IX

A. Pierzchanowska

X

Opracowane programy
i plany

eb

3. Opracowanie planów pracy :
- wychowawcy,
- harmonogramu imprez szkolnych i konkursów ,
- SU,
- kalendarza imprez i zawodów sportowych .

y.n
eo

1.Opracowanie rocznego planu pracy szkoły .

gim
zar

4. Zaznajomienie nauczycieli, uczniów i rodziców z celami działań
szkoły i sposobami ich realizacji .

IX-X

2

Wpisy w dziennikach ,
protokoły

wychowawcy
dyrektor
opiekunowie
K. Zakrzewska
G. Wasil

Dyrektor
wychowawcy

Uwagi

OBSZAR : KSZTAŁCENIE
1. Motywowanie uczniów do nauki.
2. Wspieranie uczniów mających trudności w nauce i uczniów zdolnych.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli.
4. Podwyższanie efektów kształcenia.

str
ad
a.p
l

Zadania :

Spodziewane efekty:

Działania prowadzące do uzyskania efektów.

Termin

cały rok

eb

1. Poszukiwanie i stosowanie nowych atrakcyjnych
metod. Wprowadzenie własnych rozwiązań
metodycznych podnoszących efektywność
prowadzonych zajęć.

y.n
eo

- Poprzez stosowane działania motywujące następuje poprawa efe któw edukacji.
- Poprawiają się wyniki uczniów mających trudności w nauce, zmniejsza się ilość ocen niedostatecznych.
- Szkoła rozwija zdolności i zainteresowania uczniów.
- Duża ilość uczniów bierze udział w konkursach i zawodach sportowych.
- Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę i umiejętnośc i w różnych formach doskonalenia .
- Uczniowie uzyskują zadowalające wyniki z zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego.

cały rok

gim
zar

2. Właściwa organizacja zajęć lekcyjnych (utrzymanie dyscypliny,
ewaluacja zajęć).

Sposób
dokumentowania
konspekty,
scenariusze

Odpowiedzialni

arkusze hospitacji

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

3. Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów kartkówki, odpytywanie ustne ( na każdej lekcji
przynajmniej jednego ucznia).

cały rok

dzienniki lekcyjne
hospitacja

wszyscy nauczyciele

4. Wykorzystywanie przez nauczycieli Internetu do
przygotowania się do zajęć i samokształcenia

cały rok

sprawozdania I i II sem

wszyscy nauczyciele

3

Uwagi

5. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem:
- Internetu,
- tablicy interaktywnej.

przynajmniej
dzienniki lekcyjne
raz w semestrze

6. Skuteczne egzekwowanie pracy domowej oraz kontrola
samodzielności jej wykonania .

cały rok

7. Różnicowanie prac domowych stosownie do
możliwości uczniów.

cały rok

8. Realizacja w kl. I - III programów zgodnych z nową
podstawą programową oraz dostosowanych do
możliwości i warunków szkoły.

cały rok

9. Przeprowadzenie sprawdzianu „ Na starcie ” w kl. I
z języka polskiego i matematyki.

IX- X

str
ad
a.p
l

R. Tumiłowicz
dzienniki
zeszyty uczniów

wszyscy nauczyciele

zeszyty uczniów

wszyscy nauczyciele

dzienniki
rozkłady zajęć

nauczyciele
uczący w kl. I-III

dzienniki
analiza sprawdzianu
protokół

Dyrektor
D. Wojciechowska
M. Zawistowska
M. Dmochowska

protokół, dzienniki
analiza sprawdzianu

dyrektor
nauczyciele

y.n
eo
eb

według
harmonogramu

gim
zar

10. Przeprowadzenie sprawdzianów dyrektorskich i ich
szczegółowa analiza.

wszyscy nauczyciele

11. Przeprowadzenie próbnych egzami nów w kl. III.

XI, XII, I, III

protokół, dzienniki
analiza sprawdzianu

dyrektor
nauczyciele

12. Zwiększenie ilości ćwiczeń, doskonalących
umiejętności, z którymi uczniowie mają najczęściej
problem na egzaminach .

cały rok

zeszyty

nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

4

do kwietnia

dzienniki zajęć
dodatkowych

D. Wojciechowska
M. Dmochowska

14. Systematyczne uczenie umiejętności c zytania ze
zrozumieniem, logicznego myślenia oraz
wykonywania zadań wymagających kilkuetapowego
rozwiązania.

cały rok

zeszyty

wszyscy nauczyciele

15. Przestrzeganie przez nauczycieli zasad WSO .

cały rok

16. Zwiększenie zainteresowania nauczycieli
trudnościami uczniów w nauce i organizowanie
w miarę możliwości odpowiedniej pomocy .

cały rok

17.Realizacja przez nauczycieli zaleceń z awartych
w orzeczeniach i opiniach poradni.

cały rok

21. Stwarzanie uczniom możliwości pr ezentacji
własnych osiągnięć w różnych dziedzinach
- organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych
i udział w zewnętrznych .

sprawozdania

wychowawcy
nauczyciele przedmiotów

dziennik

nauczyciele przedmiotów

hospitacja, zeszyty
uczniów

nauczyciele przedmiotów

cały rok

dzienniki zajęć

Wykorzystanie 19 i 20
godz. z KN

wpisy w dziennikach

wychowawcy
nauczyciele przedmiotów

protokoły
wytwory prac

SU
nauczyciele przedmiotów
opiekunowie projektów

cały rok

gim
zar

20. Częste informowanie rodziców o postępach w nauce
i przekazywanie wskazówek dotyczących
możliwości poprawienia ocen .

wszyscy nauczyciele

y.n
eo

19. Prowadzen ie dodatkowych zajęć przez nauczycieli z
uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce .

dzienniki

cały rok

eb

18. Angażowanie do pracy uczniów słabych, docenianie
ich wysiłku.

str
ad
a.p
l

13. Prowadzenie warsztatów przygotowujących do
egzaminu.

według
harmonogramu
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cały rok

23. Organizowanie w szkole warsztatów pedagogicznych
prowadzonych przez pracowników ODN .

cały rok

w miarę
możliwości

eb
gim
zar

nauczyciele

protokół
zaświadczenia

Dyrektor

wpisy do księgi
inwentarzowej

Dyrektor

y.n
eo

24. Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły – zakup
pomocy naukowych.

zaświadczenia
protokół

str
ad
a.p
l

22. Udział nauczycieli w konferencjach, radach,
warsztatach, kursach doskonalących zgodnie z
potrzebami szkoły.

6

OBSZAR: WYCHOWANIE I OPIEKA

str
ad
a.p
l

Zadania: Podejmowanie skutecznych działań wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze oraz działań
przyczyniających się do osobowego i społecznego rozwoju wychowanka.
Podniesienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów.
Spodziewane efekty:
Uczniowie przestrzegają przyjętych norm zachowania.
Uczniowie mający poczucie zagrożenia mają zagwarantowaną właściwą opiekę i uzyskują pomoc.
Dostrzegają potrzebę niesienia pomocy innym.
Program wychowawczy uwzględnia tradycje i zwyczaje szkoły.
Widoczny jest udział SU w życiu szkoły.

wpisy w dziennikach

Wychowawcy,
nauczyciele w-f,
dyrektor

cały rok

wpisy w dziennikach

nauczyciele
wychowawcy

dzienniki, sprawozdania

A. Pierzchanowska
wychowawcy

3. Realizacja programu profilaktycznego.

4. Przeprowadzenie w każdej klasie godziny
wychowawczej na temat zagrożeń i negatywnych
skutków absencji.

Odpowiedzialni

raz w sem.
Godz wych,
wych fiz, apele
cały rok

gim
zar

2. Utrzymanie od początku roku dyscypliny wśród
uczniów kl. I i niezwłoczne kontaktowanie się z
rodzicami w przypadku zaistniałych problemów.

Sposób
dokumentowania

eb

1. Systematyczne przypominanie o zasadach
bezpiecznego zachowania.

Termin

y.n
eo

Działania prowadzące do uzyskania efektów.

IX-X

wpisy w dziennikach

7

wychowawcy

Uwagi

cały rok

6. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Organizowanie przy współpracy GOPS-u pomocy
materialnej rodzinom niewydolnym wychowawczo
i materialnie.

cały rok

7. Współpraca z kuratorem, sądem rodzinnym i innymi
instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach
wychowawczych.
8. Wsparcie działań związanych z bezpieczeństwem
uczniów podczas pobyt u w szkole poprzez
rozbudowany monitoring wizyjny .

według potrzeb

korespondencja
sprawozdania

Dyrektor
wychowawcy

w miarę
możliwości

wpisy do księgi
inwentarzowej

Dyrektor

y.n
eo

wychowawcy
Dyrektor

cały rok

protokół

Dyrektor,
B. Śpiewakowska,
policja,

raz
w semestrze

wpisy w dziennikach

nauczyciele
języka polskiego, historii,
wychowawcy

harmonogram

chętni nauczyciele

gim
zar

10. Wdrażanie w artości etycznych w
proces dydaktyczny – prowadzenie lekcji i zajęć
pozalekcyjnych odwołujących się do nauki
i twórczości Jana Pawła II - patrona szkoły.

11. Organizowanie zajęć dla uczniów w czasie ferii
zimowych.

wychowawcy

wywiadówki
wizyty domowe

eb

9. Prowadzenie edukacji upowszechniającej wiedzę
w zakresie wychowania komunikacyjnego - egzamin
na kartę rowerową.

wpisy w dziennikach

str
ad
a.p
l

5. Natychmiastowe reagowanie w przypadku
podejrzanej nieobecności ucznia. Zastosowanie kar w
stosunku do uczniów wagarujących.

I

opiekunowie
8

I
IX
VI

cały rok

14. Monitorowanie efektów zastosowanych działań
wychowawczych:
- analiza ocen z zachowania uczniów ,
- rozmowy z nauczycielami, rodzicami.

I półrocze

15. Eksponowanie informacji z prawa wewnątrzszkolnego
na gazetkach ściennych.

cały rok

16. Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów na temat
praw, obowiązków ucznia oraz kar możliwych
do wymierzenia.

zarząd SU
opiekunowie

dzienniki
protokoły

Dyrektor
wychowawcy

informacje

Dyrektor
nauczyciele

godzina
wychowawcza
X

wpisy w dzienniku

SU
wychowawcy

cały rok

pisemne kary uczniów,
uwagi w dziennikach

Dyrektor
Wszyscy nauczyciele

gim
zar

eb

17. Egzekwowanie zakazu korzystania z telefonów
komórkowych na lekcji, zakazu nagrywania telefonem
w szkole i konsekwencje takiego zachowania.

zdjęcia na stronie
internetowej

y.n
eo

II półrocze

wpis w dzienniku

SU
zarząd SU
dyrektor, wychowawcy
SU

str
ad
a.p
l

12. Włączanie szkoły i uczniów w akcje środowiskowe
i ogólnokrajowe:
-WOŚP,
- Sprzątanie Świata,
- PCK.
-kwesta na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
13. Angażowanie uczniów w dbałość o estetykę
pomieszczeń i najbliższego otoczenia szkoły :
gazetki, konkurs na najładniejszy wystrój klasopracowni , itp.

9

OBSZAR: PROMOCJA SZKOŁY

str
ad
a.p
l

ZADANIA: Szkoła jest pozytywnie postrzegana i cieszy się zaufaniem w środowisku.
Spodziewane efekty:
Osiągnięcia uczniów i nauczycieli oraz życie szkoły są widoczne w środowisku .
Współorganizowanie u roczystości poświęconych patronowi szkoły
Termin

1. Uczniowie i nauczyciele przygotowują
( współprzygotowują ) i uczestniczą w uroczystościach
patriotyczno- religijnych odbywających się na terenie
gminy i parafii :
- 3 maja,
- 15 sierpnia,
- gminny festyn rodzinny,
- 11 listopada,
- gminna wigilia dla osób starszych i samotnych ,
- dzień patrona szkoły, rocznica śmierci Jana Pawła II.
2. Kontynuowanie opieki nad pomnikiem patrona szkoły .

cały rok –
- zgodnie z
harmonogramem

Odpowiedzialni

cały rok

strona internetowa

Opiekunowie SU

ferie, Dzień Dziecka

sprawozdania

nauczyciele
wychowania fizycznego

Cały rok

Kronika

Cały rok

Strona www

M. Dmochowska
D. Wojciechowska
nauczyciel informatyki

nauczyciele

eb

gim
zar

3. Organizowanie środowiskowych i międzyszkolnych
zawodów i turniejów sportowych
- Gminny Turniej Tenisa stołowego,
- Gminny Turniej Siatkówki,
- gry i zabawy sportowe dla d zieci z Domu Dziecka
W Zambrowie z okazji Dnia Dziecka .

Sposób
dokumentowania
harmonogram szkolnych
imprez
i uroczystości
zapisy w dziennikach

y.n
eo

Działania prowadzące do uzyskania efektów.

4. Rejestrowanie ważnych uroczystości poświęconych
patronowi w kronice szkoły
5. Prezentowanie na stronie internetowej szkoły osiągnięć
uczniów, informacji o wydarzeniach w szkole.
6. Wspieranie działalności szkoły przez instytucje lokalne
i stowarzyszenia.

W miarę potrzeb
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Dyrektor

Uwagi

OBSZAR : WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

str
ad
a.p
l

ZADANIA: Zwyżka zaangażowania i udziału rodziców w życie szkoły
Spodziewane efekty:
Rodzice biorą udział w planowaniu, zatwierdzaniu, i realizacji zadań pracy szkoły .
Rodzice współorganizują uroczystości i imprezy szkolne.

Działania prowadzące do uzyskania efektów.

Termin

Sposób
dokumentowania
sprawozdanie na koniec
roku

Odpowiedzialni

1. Organizowanie imprez środowiskowych oraz
udostępnianie lokalu, boiska i bazy szkoły na potrzeby
rodziców i uczniów
2. Uwzględnianie i re alizacja wniosków zgłaszanych
przez rodziców.
3. Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych
w życie szkoły w formie podziękowań pisemnych,
albumów.
4. Organizowanie imprez i podejmowanie działań o
charakterze dochodowym
5. Zapoznanie rodziców z p rzepisami prawa oświatowego
i wewnątrzszkolnego

według potrzeb

protokoły zebrań

dyrektor, n- wychowawcy

pisemne podziękowania
protokoły zebrań

dyrektor

cały rok

protokoły zebrań

dyrektor, n- wychowawcy

IX- X

zapis w dzienniku

wychowawcy kl. I

Sprawozdania
wychowawców

Dyrektor, wychowawcy

I, V

Zapis w dzienniku

wychowawcy

Cały rok

Zapis w dzienniku kontakty z rodz.

dyrektor, wychowawcy

cały rok

eb

y.n
eo

w miarę
potrzeb

Cały rok

gim
zar

6. Angażowanie rodziców do działań na rzecz całej
szkoły i podejmowanych przez szkołę. Zaproszenie
do udziału w uroczystościach szkolnych .
7. Informowanie o przewidywalnych ocenach na I semestr
i koniec
8. Stały kontakt z rodzicami przy rozwiązywaniu
problemów wychowawczych z uczniami .
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dyrektor

Uwagi

