PLAN PRACY SZKOŁY
NA ROK SZKOLNY
2021/2022.
ZADANIA

1.Wszechstronny rozwój
osobowości ucznia

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

TERMIN
REALIZACJI

1) Kontynuacja konkursu dyrektora w
zakresie:
- indywidualnych osiągnięć w nauce
(średnia ocen),

Dyrektor, wychowawcy
klas,

Koniec I i II
semestru,

- wychowawczo-organizacyjnych
osiągnięć klas (dyscyplina,
zaangażowanie społeczne, wystrój sal...)

Samorząd uczniowski,
wychowawcy,
samorządy klasowe

Cały rok

A. Grodzka

II semestr

2) Organizowanie konkursów
przedmiotowych i ortograficznych
wespół z innymi szkołami:
- konkurs ortograficzny dla kl. III
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- udział w Międzynarodowynm Projekcie
edukacyjnym wspierającym rozwój
czytelnictwa wśród uczniów klas I – III
CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod
chmurki

– uczniowie kl. II

Konkurs czytelniczy sponsorowany przez
Biedronkę

R. Saletnik

Cały rok

A.Grodzka
R. Saletnik
L.Wawrzonek i
poloniści z klas IV i V

Cały rok

- konkurs ortograficzny dla klas IV – VIII W. Bełch
S. Lepak
SP
R.Saletnik

- konkursy w ramach języka polskiego kl.
W. Bełch
IV- V, VIII
- Prowadzenie biblioteki szkolnej

L. Wawrzonek

3) Propagowanie czytelnictwa w ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom:
– 10 minut raz w miesiącu czytamy
fragment książki,

L. Wawrzonek
wspólnie z
wychowawcami klas
W. Bełch
J. Gabor
S. Błoniarz

- udział w Międzynarodowynm Projekcie
edukacyjnym wspierającym rozwój
czytelnictwa wśród uczniów klas I – III
CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod
chmurki

A. Grodzka

Maj czerwiec

W ciągu roku
Cały rok

Cały rok

Cały rok

– uczniowie kl. III

- zorganizowanie wspólnie z Biblioteką
Publiczną w Różance Światowego Dnia
Pluszowego Misia

J. Gabor
S. Błoniarz

Cały rok
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- realizacja ogólnopolskiego projektu
czytelniczego w przedszkolu „Mały Miś
w Świecie Wielkiej Literatury”
Mała książka – wielki człowiek” konkurs
czytelniczy wspólnie z biblioteką

L. Wawrzonek

Maj

- Pasowanie uczniów klas I na
czytelników (wspólnie z biblioteką
wiejską)

L. Wawrzonek
i wychowawcy

Cały rok

- wykonanie gazetek ściennych
popularyzujących czytelnictwo

L. Wawrzonek

Cały rok

E. Furtek

II semestr

Spelling bee – konkurs j.angielskiego dla
klas III-IV

K.Mucha,

II semestr

Across cultures – konkurs j.angielskiego
dla klas V-VIII

K.Mucha

II semestr

6) Udział uczniów szkoły w konkursach
zewnętrznych:
- zawody sportowe (wg. kalendarza SZS,
inne, Tymbark)

E. Furtek

Caly rok

- konkurs Alfik matematyczny

J. Cynarski
L. Wawrzonek
W. Bełch

I semestr

5) Organizowanie wewnątrzszkolnych
zawodów sportowych:
- tenis stołowy,
- gry zespołowe, lekka atletyka itp.

- konkurs Alfik humanistyczny
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- konkursy organizowane przez KO w
Rzeszowie:
- matematyczny
- humanistyczny
- j. angielski
- j. niemiecki

J. Cynarski

I semestr

W. Bełch
K. Mucha
L. Ciołkosz

7) Udział w konkursach organizowanych
przez Ośrodek Kultury w Wiśniowej

M. Sienkowska

I semestr

8) Wystawa najlepszych prac
plastycznych uczniów

M. Sienkowska

I semestr

10) Wykorzystanie strony internetowej
do prezentacji osiągnięć uczniów oraz
bieżących wydarzeń

A. Grodzka

Cały rok

11) Zbieranie zużytych baterii i
makulatury i zakrętek

Tadeusz Szaro

Cały rok

14) „Bezdomny zwierz jeść musi też” akcja zbiórki karmy dla zwierząt
będących pod opieką OTOZ Animals

Samorząd szkolny

Cały rok

Konkurs gminny chemia/fizyka

M. Nowak

Październik

Konkurs kuratoryjny: chemia i fizyka

M. Nowak
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II. Wychowanie uczniów
w duchu ideałów
humanistycznych,
patriotycznych i
religijnych

1) Uroczystość poświęcona rocznicy
walk Batalionów Chłopskich –
patrona szkoły

S. Lepak
W. Bełch
M. Nowak

Luty

2) Planowany wyjazd na cmentarz
żołnierzy Batalionów Chłopskich
w Osuchach

S. Lepak

Wrzesień grudzień

2) Organizowanie apeli i uroczystości
związanych z ważnymi rocznicami i
wydarzeniami:
- pasowanie na ucznia klasy pierwszej
oraz Dzień Edukacji Narodowej dla całej
społeczności szkolnej

M. Sienkowska
R. Saletnik
L. Wawrzonek

3) Apel z okazji Święta Niepodległości
dla całej społeczności szkolnej

S. Lepak
W. Bełch

Listopad

-strojenie szopki

Wychowawcy

Grudzień

4) Zorganizowanie konkursu na
najładniejsze ozdoby choinkowe w kl. I III

A.Grodzka

Grudzień

5) Uroczystości związane z
zakończeniem roku szkolnego:

J. Cynarski
A. Grodzka
L. Ciołkosz

Czerwiec

6) Umieszczanie na stronie internetowej
informacji i zdjęć z uroczystości
szkolnych

A.Grodzka

Cały rok

7) organizowanie koncertów przy

M. Sienkowska

Cały rok

Październik
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współpracy szkoły muzycznej oraz
mobilnej filharmonii
8) Udział uczniów w akcji zbierania
zniczy na cmentarz żołnerzy Batalionów
Chłopskich .

S. Lepak
Samorząd szkolny

październik

9) Opracowanie ściennej gazetki
tematycznej – „Czy znasz te miejsca? –
Promowanie znajomości atrakcji
turystycznych własnej okolicy.”

S. Lepak

wrzesień

10) Udział uczniów w spotkaniu z grupą
S. Lepak
„Reconstucto” rekonstrukcji historycznej

listopad

Wyjścia do Dębu Katyńskiego

Wychowawcy
Samorząd szkolny

dwa razy w
roku
szkolnym

S. Błoniarz
L. Wawrzonek
M. Sienkowska
J. Gabor, L.
Wawrzonek
Wychowawcy

cały rok
cały rok
cały rok
cały rok

11) udział w programach edukacyjnych:
 „Czyste powietrze wokół nas”
 „Nie pal przy mnie proszę”
 „Zawsze razem”
 „Moje dziecko idzie do szkoły”
III. Wdrażanie uczniów
do samorządności

1) Organizowanie dyskotek dla
uczniów

2) Działalność charytatywna poprzez SU
organizację kiermaszy
przedświątecznych

Cały rok
Przed
świętami

3) Aranżowanie imprez szkolnych:
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilia

SU oraz
wychowawcy klas

W zależności
od potrzeb

- Dzień Babci i Dziadka

J. Gabor,
S.Błoniarz

Styczeń/luty
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IV. Działalność
opiekuńczo –
wychowawcza

- Zabawa choinkowa
- Walentynki
- Dzień Kobiet
- Dzień Wiosny
- Dzień Rodziny

wychowawcy

4) Przeprowadzanie akcji „Czysta
szkoła” – kontrola obuwia

Pielęgniarka szkolna

Raz w
semestrze

5) Organizowanie rajdów edukacyjnych
po najbliższej okolicy oraz wycieczek

Wychowawcy klas

1) Realizacja programów dotyczących
bezpieczeństwa uczniów:
- spotkania dzieci i młodzieży z
policjantem
- diagnozowanie zjawiska odrzucenia w
klasach
- warsztaty integracyjne dla klas
sprawiających problemy wychowawcze
- zorganizowanie szkolenia dla
nauczycieli na temat przeciwdziałania
przemocy i agresji w szkole.
Bezpieczeństwo w Internecie!!! TAKIE
SZKOLENIE PROPONUJĘ DLA
RODZICÓW – KTOŚ Z ZEWNĄTRZ

Wychowawcy,
Edukatorzy z zewnątrz,
Policjant

Wrzesień,
październik,
maj, czerwiec
Cały rok

2) Otoczenie wszechstronną opieką
uczniów ze środowisk zaniedbanych:
- bezpłatne dożywianie (ciepły posiłek
oraz mleko)
- pomoc w ramach „Wyprawka szkolna”
- pomoc dydaktyczna dla mających
problemy w nauce
- samopomoc koleżeńska

Dyrektor,
Wychowawcy
pedagog

3) Kontynuacja współpracy
wychowawców klas z dyrektorem w celu
otoczenia szczególną opieką uczniów
sprawiających trudności wychowawcze

Wychowawcy,
nauczyciele
pedagog

4) Wspomaganie dzieci i młodzieży w
rozwiązywaniu problemów osobistych

Wychowawcy
Pedagog

Cały rok

Cały rok

Cały rok
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5) Otoczenie szczególną opieką dzieci
nieśmiałych, wyobcowanych,
zagubionych

Wychowawcy
Pedagog

Cały rok

6) Kontrolowanie realizacji obowiązku
szkolnego przez dzieci i młodzież z
obwodu naszej szkoły

Dyrektor
Wychowawcy klas

Cały rok

7) Szerzenie wiedzy dotyczącej
problematyki dysleksji wśród uczniów i
rodziców

Dyrektor
Wychowawcy

Cały rok

8) Realizacja polityki prorodzinnej w
szkole:

Pegagog

a) edukacja rodziców na temat
wychowania dzieci, kłopotów
wychowawczych, zagrożeń społecznych
poprzez:
- organizowanie spotkań z terapeutami,
dzielnicowym

Dyrektor, wychowawcy

Cały rok

- kontakty indywidualne z rodzicami

Dyrektor
Wychowawcy

Cały rok

- zapraszanie rodziców do szkoły na
rozmowę

Dyrektor,
wychowawcy

Cały rok

Wychowawcy
Pedagog

Cały rok

Wychowawcy
Pedagog

Cały rok

b) Współpraca z Sądem Rodzinnym i
Nieletnich, Policją, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
Asystentem rodzin naszych uczniów,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
c) Współpraca z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną
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9) Realizacja Szkolnego Programu
profilaktyczno-wychowawczego

V. Promocja szkoły w
środowisku lokalnym

Dyrektor
Pracownicy szkoły
Pedagog

Cały rok

10) Zdrowie, higiena, bezpieczeństwo
pracy – szerzenie oświaty zdrowotnej:

Dyrektor
wychowawcy
pedagog

Cały rok

- dbanie o wymogi bezpieczeństwa i
higieny pracy poprzez odpowiednie
wyposażenie szkoły i organizację zajęć

wychowawcy

- opieka nad dziećmi podczas zajęć i
przerw oraz dowozu

Pracownicy szkoły,
wychowawcy

Cały rok

- przygotowanie i organizacja egzaminu
na kartę rowerową dla uczniów klasy IV

D. Magryś
W ramach przedmiotu
technika

Cały rok

- spotkania uczniów z dzielnicowym w
ramach programu „Bezpieczne dziecko”

Dyrektor
policjant

Cały rok

- kształcenie komunikacyjne

Nauczyciele

Wrzesień

Propagowanie bezpiecznego korzystania
z zasobów internetowych w ramach Dnia
Bezpiecznego Internetu

A. Grodzka

Cały rok

Prowadzenie zajęć dla klasy VIII z
zakresu orientacji zawodowej (wybór
dalszego kierunku kształcenia i zawodu)

S. Lepak
R. Czaja
E. Furtek

Maj/czerwiec

1) Prezentowanie oferty edukacyjnej
szkoły:
- aktualizowanie strony internetowej

A.Grodzka

Cały rok

9

szkoły
2) Czynienie starań o pozyskanie
sponsorów w celu wspierania działań
szkoły

Dyrektor,
Rada Rodziców,
wychowawcy

Cały rok

3) Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego
promującego osiągnięcia uczniów w
środowisku lokalnym

Dyrektor,
Rada Rodziców,
pracownicy szkoły

Czerwiec

5) Jasełka zagrane dla rodziców i
uczniów

Dyrektor

Grudzień

- Bożego Narodzenia

Wychowawcy klas

Grudzień

- Wielkanocy

Wychowawcy klas

Kwiecień

7) Współpraca z pobliskimi
przedszkolami

J. Gabor
S. Błoniarz

Cały rok

8) współpraca z pobliskimi bibliotekami

L. Wawrzonek

Cały rok

8) Prezentowanie prac plastycznych
uczniów

M. Sienkowska

Cały rok

9) Udział w konkursach i przeglądach
organizowanych przez zewnętrzne
instytucje

Nauczyciele
przedmiotów

Cały rok

6) Zorganizowanie wystaw prac uczniów
w okresie:

VI. Wewnątrzszkolne
doskonalenie nauczycieli

10) Promocja szkoły na łamach lokalnych Dyrektor, nauczyciele
gazet

Cały rok

1) Doskonalenie warsztatu pracy
nauczycieli poprzez udział w
konferencjach i warsztatach
metodycznych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

2) Organizowanie i udział w lekcjach
koleżeńskich:

Wszyscy nauczyciele

I semestr
II semestr
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3) Organizowanie i udział w
szkoleniowych Radach Pedagogicznych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok
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