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Dziedziny życia szkoły

1.

Organizacja pracy
w nowym roku szkolnym

ZADANIA

Osoba odpowiedzialna
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Termin realizacji

Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2018/2019

dyr K.Skrzypczak

wrzesień

Pasowanie na uczniów I klasy, Święto Patrona

M.Brylska, K.Wojtczak

wrzesień

Dbałość o klasy lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne. Sumienne
wykonywanie obowiązków dyżurnych.

nauczyciele, uczniowie,
obsługa szkoły

cały rok

Dbałość o czystość na terenie wokół szkoły.

nauczyciele, uczniowie

cały rok

Wybór Samorządów Uczniowskich na rok 2018/2019

opiekunowie SU

wrzesień

Wybór samorządów klasowych.

wychowawcy

wrzesień

Przypomnienie uczniom statutu szkoły, regulaminu
klasyfikowania i oceniania oraz praw i obowiązków uczniów
(Konwencja Praw Dziecka, Regulamin Ucznia).

wychowawcy

wrzesień

Podanie wymagań edukacyjnych oraz przedmiotowych
systemów oceniania.

nauczyciele

wrzesień

Zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci
w drodze do szkoły, w szkole i na boisku oraz w czasie
dojazdów.

wychowawcy, nauczyciele,
uczniowie

cały rok

Zorganizowanie uroczystości zakończenia nauki i pożegnania
klas III gimnazjum oraz klas VIII szkoły podstawowej.

wychowawcy

czerwiec
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Dziedziny życia szkoły
Program szkoły

ZADANIA

Osoba odpowiedzialna
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Termin realizacji

Realizacja programu dla klasy I z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego „Bezpieczny Puchatek” we współpracy
z Wydziałem Prewencji Policji.

K.Wojtczak, M.Brylska

cały rok

Realizacja programu „Moje dziecko idzie do szkoły” oraz
„Czyste powietrze wokół nas” dla rodziców i dzieci z oddziału
przedszkolnego.

K.Baraniak

wrzesień/październik
cały rok

Udział w projekcie z języka angielskiego English Teaching

J.Barełkowska J.Strzelczyk

wrzesień - grudzień

Włączanie młodzieży gimnazjalnej w opiekę nad młodszymi
uczniami oraz w organizację imprez w szkole podstawowej
(integrowanie społeczności szkoły).

nauczyciele

cały rok

Prowadzenie projektu czytelniczego w każdej klasie w ramach
wychowawcy, nauczyciele
wrzesień - grudzień
NPRC. Udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”,
R.Walkowiak B.Sokołowska cały rok
organizacja konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich.
Organizacja Dnia Praw Dziecka.

nauczyciele, A. Antos,
A.Różczka

20 listopada

Organizacja cyklu spotkań „Ciekawi ludzie wokół nas”

nauczyciele

cały rok

Działalność szkoły w zakresie wychowania patriotycznego i
obywatelskiego – organizacja uroczystości szkolnych, apeli,
wieczornic z okazji świąt narodowych, konkursów, wystaw,
spotkań, wycieczek. Uczestnictwo w gminnych uroczystościach.

wychowawcy
nauczyciele
K.Pietrzak
J. Barełkowska

cały rok

Organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości:
Tydzień dla Niepodległej
nauczyciele historii i
- przeprowadzenie lekcji okolicznościowych,
j.polskiego

4-9.11.2018 r.
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- organizacja konkursów: pieśni patriotycznych, recytatorskiego
i przyrodniczego – przyroda Polski,
- przygotowanie gazetek okolicznościowych,
- utrwalenie 4 zwrotek hymnu,
- organizacja Szkolnego Dnia Niepodległości – konkurs
gazetkowy, konkurs wiedzowy, projekt – tworzenie puzzli i laurki
dla Polski, wspólne śpiewanie hymnu, śpiewanie pieśni
patriotycznych

A.Oziemkowska,
B.Klemens, J.Strzelczyk
Klasy z wychowawcami
nauczyciele
R.Walkowiak,
A.Oziemkowska,
B.Klemens

Zorganizowanie okolicznościowego spotkania w świetlicy
wiejskiej dla mieszkańców Daszewic – prezentacja słowno –
muzyczna, śpiewanie pieśni patriotycznych.

B.Klemens,
A.Oziemkowska

10.11.2018 r.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i eliminowania
wad postawy:
- kontynuowanie gimnastyki korekcyjnej i przerw
śródlekcyjnych,
- organizacja zajęć dodatkowych w hali sportowej

T.Gendera
A. Wiatrowska

cały rok

Realizowanie treści wych. komunikacyjnego, przygotowanie
uczniów do zdobycia „Karty rowerowej”.

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
i techniki

cały rok

Współpraca z Biblioteką Publiczną w Daszewicach.

bibliotekarz szkolny

j.w.

Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji „Zakręcona nakrętka”
(zakup wózków inwalidzkich).

nauczyciele

j.w.

Opieka nad uczniami potrzebującymi pomocy pedagogicznopsychologicznej.

S.Wachowiak, A.Antos
wychowawcy

jw.

Zajęcia dla uczniów potrzebujących pomocy logopedycznej.

A.Jagła, A.Nowak Połącarz
S.Wachowiak, A. Antos

cały rok

Rozmowy i pogadanki z uczniami dot. walki z „ dopalaczami”,
oraz przeciwdziałania agresji w szkole i używania telefonów
komórkowych.

9.11.2018 r.

jw.
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Szkolny Tydzień Zdrowia – zwrócenie uwagi na problem
narkotyków, środków odurzających.

M.Mikulska,

marzec

Orientacja w środowisku szkolnym w zakresie potrzeb
socjalnych.

dyr K.Skrzypczak
S.Wachowiak, A.Antos

cały rok

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

j.w.

jw.

Opieka nad uczniami – działalność świetlicy szkolnej i świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej.

wychowawcy świetlicy

jw.

Współpraca z sądem dla nieletnich, policją, PPP, OPS, PCPR

dyrektor, S.Wachowiak,
A.Antos

cały rok

Współpraca z Radą Rodziców
(pomoc w organizacji wycieczek, konkursów, imprez szkolnych i
dochodowych), władzami wsi i gminy, nadleśnictwem,
dyr. K.Skrzypczak
jednostkami wojskowymi, strażą pożarną, parafią.

cały rok

Działalność Stowarzyszenia Ambito – we współpracy z Radą
Rodziców – wspólne pozyskiwanie środków finansowych na
doposażenie szkoły, zajęcia sportowe, wykorzystanie hali
sportowej.

dyr K.Skrzypczak
Prezes „Ambitio”
T.Gendera A.Wiatrowska

cały rok

Współpraca z Hospicjum Palium w Poznaniu.

H. Kostecka

cały rok

j.w.

Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych - język niemiecki w B. Sokołowska
klasach V, VI.

cały rok

Prowadzenie zajęć doradztwa zawodowego.

wg terminarza programu

A.Antos

Realizacja „Programu wychowawczo - profilaktycznego” - S.Wachowiak, A.Antos
spotkania z policją, prelekcje pedagoga szkolnego i psychologa policja, wychowawcy
oraz lekcje wychowawcze nt. bezpiecznej drogi do szkoły,
asertywności, zagrożeń nałogami, przemocą, agresją oraz
niebezpieczeństw w kontaktach z nieznajomymi, organizacja

cały rok
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akcji, debat, projektów, teatrzyków, wystaw, realizacja
programów; „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Trzymaj formę”.
Realizacja programów: „Cybernauci”, „Cyfrowobezpieczni”, dyr. K. Skrzypczak,
organizacja Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego.
A. Antos

październik-listopad
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3.

Dziedziny życia szkoły
Podnoszenie jakości
pracy szkoły.

ZADANIA

Osoba odpowiedzialna

Badanie efektów kształcenia uczniów, realizacja planu
naprawczego, ze szczególnym uwzględnieniem wyników
ewaluacji wewnętrznej oraz egzaminu i III gimnazjum

dyr. K. Skrzypczak
nauczyciele

Organizacja badań wybranych obszarów pracy szkoły w
ramach ewaluacji wewnętrznej.

zespół ds. ewaluacji
J. Strzelczyk
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Termin realizacji
cały rok

wg harmonogramu
ewaluacji

Nacisk na wykorzystanie na lekcjach TIK (komputera, Internetu, nauczyciele
programów multimedialnych, edu - romów, projektora, tablicy
interaktywnej, praca metodami aktywizującymi, metodą
projektu) oraz na efektywną realizację przedmiotów matemat.przyrodniczych.

cały rok

Organizowanie wycieczek poszerzających wiedzę o regionie.

nauczyciele

cały rok

Uświadamianie uczniom celów lekcji, kryteriów oceniania oraz
kształtowanie konkretnych umiejętności i sprawności.

nauczyciele

cały rok

Organizowanie konkursów przedmiotowych i sportowych –
różnych szczebli.

nauczyciele

cały rok

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
przedmiotowych.

nauczyciele

wg terminarza

Badania diagnostyczne.

nauczyciele, zespół ds.
badań, p. L. Kuciak

Egzaminy próbne i zewnętrzne w klasie III gimnazjum oraz VIII

nauczyciele, dyr. A. Pawlak

Realizacja projektów edukacyjnych:
1. Projekt przyrodniczy w kl. IV-VI: - konkurs gazetkowy,
- konkurs wiedzy przyrodniczej,

J. Strzelczyk

wg planu badań

wg terminarza
cały rok
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- pokazy doświadczeń,
- prezentacje.
2. Projekt z j. angielskiego w kl. IV-VI – rywalizacja o tytuł
szkolnego mistrza języka angielskiego i tytuł „Klasa z
angielskim”.
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J. Strzelczyk

cały rok

3. Długoterminowe projekty z języka polskiego:
- w kl.V „Znaki, ślady tropy”,
- w kl.VI „Od papirusu do komputera”,
- w kl.VII „ Pisarze dla uczniów, poeci dla dzieci”
4. Projekt „JAWI – Praktyczne nauczanie techniki”.
5. Projekty czytelnicze.
6. Projekty edukacyjne „Wielkie walki robotów”
7. Spotkania z historią i teatrem

A. Różczka

listopad
kwiecień
marzec

K. Pietrzak
wychowawcy
B.Klemens
J.Barełkowska

cały rok
cały rok

Przyznawanie stypendium naukowego i sportowego, statuetki
Absolwent Roku.

dyr.K. Skrzypczak

czerwiec/grudzień
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4.

5.

Dziedziny życia szkoły

Tradycje, obrzędowość
i społeczna integracja
szkoły

Ekologia

ZADANIA

Osoba odpowiedzialna
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Termin realizacji

Upowszechnianie w codziennym życiu cech Wielkopolan oraz
Kawalerów Orderu Uśmiechu:
- wykonywanie prac porządkowych wokół szkoły,
- sumienne wykonywanie obowiązków ucznia i dyżurnego,
- dbałość o klasę i szkołę,
- organizowanie wycieczek regionalnych,
- spotkania z ciekawymi ludźmi.

nauczyciele i uczniowie

cały rok

Kultywowanie tradycji związanych
z obchodami świąt państwowych,
religijnych i szkolnych – zgodnie
z „Kalendarzem imprez”.

dyrektor
nauczyciele,
wychowawcy

cały rok

Zbiórka pieniędzy na zakup prezentów, paczek dla dzieci
z rodzin wielodzietnych, ubogich.

D.Liphardt J.Barełkowska

grudzień
kwiecień

Okolicznościowe akcje charytatywne, np. Góra Grosza, Wielka Samorządy Szkolne wraz z
Orkiestra Świątecznej Pomocy, składanie kwiatów przy obelisku opiekunami
w Daszewicach.

cały rok

Zorganizowanie obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości

R.Walkowiak,
A.Oziemkowska,
B.Klemens , nauczyciele

5-9.11.2018 r.

Uświadomienie dzieciom konieczności dbania o środowisko
naturalne i konsekwencji jego dewastacji.

wychowawcy i nauczyciele

cały rok

Dokarmianie zwierząt i ptaków.

wychowawcy

grudzień-luty

Udział w akcjach "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi" ,
„Rykowisko”, „I ty posadź swoje drzewko” oraz w projektach

nauczyciele
wychowawcy

cały rok
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Dziedziny życia szkoły

6.

Stwarzanie warunków do
rozwoju zdolności
poznawczych, uzdolnień
i zainteresowań uczniów,
wyrównywanie szans
edukacyjnych

edukacyjnych, „Adopcja drzewa”.

J.Strzelczyk

Dbałość o tereny zielone wokół szkoły, kontynuacja opieki nad
ogródkiem szkolnym.

nauczyciele, obsługa

ZADANIA

Osoba odpowiedzialna
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cały rok

Termin realizacji

Praca z uczniem zdolnym:
- nauka dwóch języków obcych,
- realizacja projektu e – Twinning,
- udział w konkursach:
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy,
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
Wojewódzki Konkurs Historyczny
Międzynarodowy Konkurs Fizyczny

naucz. języków obcych
nauczyciele

cały rok
cały rok

A.Różczka,
J. Strzelczyk
L.Ratajczyk, L.Kuciak
J.Barełkowska
J.Barełkowska
M.Piórkowski

zgodnie z regulaminem

Konkursy matematyczne i informatyczne:
„Złota Żabka”, Złota Żaba, Kangur Matematyczny
Konkurs Logicznego Myślenia
Konkurs Informatyczny
Dzień Bezpiecznego Internetu

L.Ratajczyk, L.Kuciak

Szkolny Konkurs Językowy Speak Deutsch Sprech English

B.Sokołowska

Organizacja Gminnego Konkursu Edukacji dla Bezpiczeństwa

A.Oziemkowska

Konkurs „Eksperyment Chemiczny”

H.Kostecka

„Racjonalnie się odżywiam – zdrowie wygrywam” – konkurs
plastyczny

A.Antos

zgodnie z
harmonogramem

styczeń
czerwiec
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Dzień Młodego Czytelnika
Konkursy recytatorskie i literackie:
„Wiosenne przebudzenie”
„Wpisani w Historię”

B.Sokołowska
A.Różczka
B.Klemens

marzec
listopad

Powiatowy konkurs „Ortograficzne potyczki”, Złota Żabka, Złota
Żaba

A.Różczka, B.Klemens

listopad, marzec

Powiatowa Olimpiada Sportowa dla kl.I-III

K.Pietrzak, K.Wojtczak

listopad, kwiecień

Szkolny konkurs na najpiękniejszy stroik
świąteczny

Nauczyciele plastyki

grudzień/kwiecień

„Dyktando Gminne dla Klas III”

K.Pietrzak, A.Różczka,
K.Wojtczak

maj

Przeprowadzenie Międzygminnego Konkursu „Obycie umila
życie” – etap szkolny, gminny, międzygminny.

K. Wojtczak K.Pietrzak
M. Brylska A.Różczka

marzec - maj

Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego.

J. Strzelczyk

marzec

Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Ortograficznego

A.Różczka

maj

Organizacja Gminnych Mistrzostw w Zespołowych Biegach
Przełajowych.

T.Gendera A.Wiatrowska

październik

Warsztaty zawodoznawcze – Fundacja Rozwoju Talentów
Konkurs Szachowy SZACH MAT

wych. kl.III
K.Pietrzak,

maj

Konkursy religijne:
Najpiękniejszy Różaniec, Adwentowy Mikołaj, Aniołowie są
wśród nas, Chrzest Polski

D.Liphardt

październik, grudzień,
marzec
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Konkurs regionalny „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Daszewic”

dyr. K Skrzypczak,
nauczyciele

listopad – luty

Dzień Szkoły bez Przemocy

A.Antos

czerwiec

Realizacja projektów edukacyjnych, wystaw,
nauczanie wielopoziomowe.

nauczyciele

cały rok

Nocny Maraton Filmowy

opiekun SU

marzec

Udział uczniów w programie międzynarodowej wymiany
młodzieży – Hiszpania

dyr. K. Skrzypczak
wrzesień
J. Strzelczyk J.Barełkowska
M.Jankowska, R.Walkowiak

Wyjazd młodzieży na kurs językowy do Londynu

j.w.

kwiecień

Wymiana z młodzieżą z Niemiec - Gdańsk

B.Sokołowska,
R.Walkowiak
A.Oziemkowska

wrzesień

Koła zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów

Nauczyciele, wychowawcy

cały rok

Realizacja programów autorskich”:
„Ptaki wokół nas”,
„Program zajęć pozalekcyjnych nauki gry na flażolecie”

A.Skrzypczak
A. Oziemkowska

Realizacja programu „By hobby stało się zawodem”

A.Antos

Zajęcia w ramach działalności Ambitio”:
zajęcia szachowe

dyr.K. Skrzypczak
prezes „Ambitio”

SKS

T.Gendera A.Wiatrowska
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Zajęcia logopedyczne dla klas 0-III.
Zajęcia wyrównawcze

A.Jagła, A.Nowak Połącarz
Nauczyciele

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
„Spotkania z kulturą” – cykl koncertów.

S.Wachowiak
M.Brylska

Wycieczki:
- krajoznawcze,
- językowe,
- zawodoznawcze,
- rekreacyjne.

wychowawcy

Dzień Samorządności

Lp
7.

Dziedziny życia szkoły
Kultura zdrowotna
i opieka.

opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego
ZADANIA
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cyklicznie, cały rok

marzec / czerwiec

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja programu „Doskonałe mleko w szkole” we
współpracy z fundacją „Mleko dla szkół, mleko dla zdrowia.”

dyrektor, wychowawcy,
pani woźna

cały rok

Realizacja programu „Owoce w szkole” dla klas I-V

j.w.

j.w.

Realizacja programu autorskiego „Aktywnie, zdrowo i fitnesowo” A.Wiatrowska

j.w.

Kultura i estetyka przygotowywania i spożywania posiłków.

wychowawcy

j.w.

Umożliwienie dzieciom wypicia ciepłego napoju.
Organizowanie dożywiania.

dyr. K.Skrzypczak
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mosinie

j.w.

Opieka nad dziećmi w świetlicy szkolnej i opiekuńczowychowawczej.

pracownice świetlic

j.w.
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Pomoc finansowa:
- stypendia socjalne, zapomogi losowe,
- Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”,
- „wyprawka dla żaka”,
- dofinansowania do wycieczek, przyborów szkolnych.

dyr. K.Skrzypczak
Urząd Miejski w Mosinie
PCK
Rada Rodziców

cały rok

Pogadanki na temat zdrowia
i higieny, podstawowe badania profilaktyczne.

M.Mikulska
wychowawcy

cały rok

Przygotowanie do okresu dojrzewania, przygotowanie do życia
w rodzinie.

nauczyciel przyrody,
A. Oziemkowska

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach
Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/2019

Lp
8.

Dziedziny życia szkoły
Promocja działalności
szkoły

ZADANIA
Działania w kierunku promocji szkoły w środowisku, z włączeniem
społeczności szkolnej:
- prowadzenie strony WWW,
- organizacja imprez środowiskowych, Festynu Rodzinnego,
- współpraca z organizacjami lokalnymi,
organizowanie akcji charytatywnych
i ekologicznych,
- organizacja „drzwi otwartych”,
- udział dzieci w konkursach
(przedmiotowych, sportowych,
artystycznych),
- wręczanie podziękowań przyjaciołom
szkoły,
- zapraszanie przedstawicieli środowiska
lokalnego, „przyjaciół” szkoły
na uroczystości szkolne,
- publikowanie informacji o szkole w mediach,
- organizowanie konkursu gminnego
i międzygminnego, gminnych zawodów
sportowych
- organizacja zabawy karnawałowej
dla społeczności lokalnej we współpracy z Radą Rodziców

Osoba odpowiedzialna
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Termin realizacji
cały rok

R.Walkowiak
nauczyciele
dyr. K.Skrzypczak
Samorządy Uczniowskie
z opiekunami
J.Strzelczyk
dyrektorzy, nauczyciele

marzec

nauczyciele

dyr. K.Skrzypczak
dyr. K.Skrzypczak

nauczyciele

dyr. K.Skrzypczak

Działania w kierunku stworzenia oddziału dwujęzycznego w szkole dyr. K.Skrzypczak,
nauczyciele angliści

PLAN PRACY SZKOŁY został zatwierdzony Uchwałą Nr 8/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach z dnia 17.09.2018 r.

