PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Plan pracy powstał na podstawie:
-wymagań państwa wobec szkół określonych w ustawie Prawo Oświatowe i
Rozporządzeniach
-kierunków polityki oświatowej MEN 2017/2018
-wyników wniosków z nadzorów prowadzonych przez Dyrektora szkoły
-ewaluacji działań Gimnazjum nr1 podejmowanych w roku szkolnym 2016/2017
-diagnozy potrzeb środowiska szkolnego
-propozycji zespołów nauczycielskich, samorządu uczniowskiego i rodziców.
Działania zaplanowane w planie pracy zmierzają do osiągnięcia:
-efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
-realizacji celów i zadań statutowych
-organizacji warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności uczniów
-współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
-zarządzania szkołą.
1.Doskonalenie uczniowskich umiejętności
uczenia się przez:
a) planowanie nauki – „Zarządzanie
czasem”
b) techniki pracy umysłowej
c) korzystanie z technik pozyskiwania
informacji
2.Udzielanie pomocy psychologiczno –
pedagogicznej:
a) wspieranie uczniów z trudnościami w
nauce oraz posiadających opinie i
orzeczenia PPP
b) wspieranie uczniów zdolnych
c) dostosowanie wymagań i form pracy do
potrzeb i możliwości uczniów na podstawie
zaleceń zawartych w orzeczeniach i
opiniach poradni oraz diagnozy uczniów z
trudnościami w nauce, uczniów zdolnych
objętych pomocą psychologiczno –
pedagogiczną
d) zorganizowanie opieki i pomocy w nauce
dla uczniów tego potrzebujących w
świetlicy szkolnej

Na zajęciach
dydaktycznych

Wszyscy nauczyciele
i wychowawcy

Cały rok zgodnie z
odrębnym
harmonogramem

Wszyscy nauczyciele
i wychowawcy,
zespół wychowawczy,
wychowawcy swietlicy

e) indywidualne spotkania z rodzicami
uczniów, którzy mają niepowodzenia w
nauce oraz objęci są pomocą
psychologiczno – pedagogiczną.
Monitorowanie niepowodzenia szkolnego
3.Stosowanie przez nauczycieli podczas
prowadzonych zajęć:
a) aktywnych metod uczenia się –
nauczania
b) metody projektu
c) technologii informacyjnej
d) coaching, asystentura.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

4.Dokonywanie systematycznych diagnoz
Cały rok
postępów uczniów oraz opanowania
najważniejszych umiejętności. Wdrażanie
systemu gromadzenia danych i
porównywania wyników diagnoz i
wykorzystanie wniosków z analiz.
5.Opracowanie szkolnego systemu pracy z II
uczniem zdolnym na podstawie
rozpoznania zainteresowań, uzdolnień,
możliwości i predyspozycji uczniów
6.Realizacja innowacji pedagogicznych,
Cały rok
programów własnych, udział w
programach i projektach zewnętrznych –
„Intermatma”, program nauczania
realioznawstwa, czyli wiedzy o krajach
anglojęzycznych, program autorski edukacji
teatralnej, program „Kreatywni ku
przyszłości”

Wszyscy nauczyciele

7.Rozwijanie wrażliwości społecznej i
otwartości na problemy innych ludzi
wolontariatu szkolnego
8.Tworzenie prawa szkolnego

Cały rok

9.Dzielenie się zdobytą wiedzą i
doświadczeniami w ramach lekcji i zajęć
otwartych:
a) elementy oceniania kształtującego
b) obserwacje koleżeńskie w ramach
zespołów
c) lekcja odwrócona

Cały rok

Wrzesień - grudzień

Nauczyciele,
wychowawcy,
psycholog
A. Okraska
E.Kucińska
B.Franczuk
J. Franczuk
M.Maćkowiak
K.Kozłowska
J.Dobrzyńska
M. Adamczyk
P. Chochoł
M. Adamczyk
E. Kucińska
A. Okraska
Zespół ds. prawa
szkolnego, zespół
wychowawczy,
Samorząd Uczniowski,
Rada Pedagogiczna
Wszyscy nauczyciele

d) udział w formach doskonalenia
10.Integracja rodziców wokół realizacji
zadań szkoły:
a) tworzenie i opiniowanie prawa
szkolnego
b) współdecydowanie o sprawach szkoły
c) wykorzystywanie kompetencji
zawodowych rodziców ( spotkania
zawodoznawcze z uczniami)
d) zaangażowanie rodziców w działania
dotyczące promocji szkoły
e) prezentacje twórczości uczniów,
rodziców i nauczycieli w „Szkolnej Galerii
Talentów”
11.Promocja szkoły:
a) prowadzenie strony internetowej –
praca zespołu redagującego informacje o
działalności szkoły
b) prowadzenie kroniki
c) współpraca z mediami lokalnymi
d) prezentowanie osiągnięć uczniów:
-w lokalnych mediach
-na apelach i uroczystościach
-na stronie internetowej
-prezentacja projektów uczniowskich
-na tablicy informacyjnej
e) prowadzenie kronik klasowych, strony
www, prezentacje multimedialne, itp.
f) współpraca z Rodziną Szkół im. Jana
Pawła II

Cały rok

Dyrekcja
Nauczyciele
Wychowawcy
Rodzice

Zespół ds. promocji
R. Rossa – Ponieważ
R. Koperska
Cały rok

P. Pomarański
B. Tymińska –
Malinowska
M. Maćkowiak
Nauczyciele
odpowiedzialni za dane
działanie
Wychowawcy
Uczniowie

AKCJE REALIZOWANE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY :
Nasze pasje: działania w ramach odkrywania talentów, prezentacje
dokonań i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców
Twoje dane, Twoja sprawa
Program GLOBE
Comiesięczne spotkanie z książką dla uczniów klas 7
Spotkania z bajką, głośne czytanie dla najmłodszych
„Żyj smacznie i zdrowo”

Nauczyciele,
wychowawcy, R.
Rossa Ponieważ
M. Rogala,
R. Rossa Ponieważ
A. Okraska
Nauczycieli
bibliotekarze
Nauczyciele
bibliotekarze
B. Franczuk
A. Okraska
E. Kucińska

„Jedz zdrowo, żyj sportowo”
„Dobre rady na elektroodpady”
„Drugie życie śmieci”
Wyjazdy na mecze
Spotkania ze sportowcami, olimpijczykami
„Słówko na tydzień”
Zajęcia poza szkołą – wycieczki edukacyjne:
-„Skołowany weekend”
-Centrum Nauki Kopernik, Planetarium
-Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
-BioCentrum Edukacji Naukowej

A. Okraska
E. Kucińska
A. Okraska
E. Kucińska
A. Trela - Skupińska
Nauczyciele
wychowania
fizycznego
Nauczyciele
wychowania
fizycznego
Nauczyciele języków
obcych
B. Gajewska
M. Czubak
M. Rogala
B. Franczuk
J. Franczuk
A. Trela – Skupińska
E. Nagłowska

CELE SZKOŁY REALIZOWANE SĄ PRZEZ NASTĘPUJACE DZIAŁANIA:
Wrzesień
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18
Diagnoza „na wejściu” poziomu wiedzy i umiejętności uczniów klas 7
Demokracja w szkole - wybory do Samorządu Szkolnego
Wrześniowy heroizm – obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej:
-lekcja patriotyzmu „Rocznica września”
-wycieczki edukacyjne do miejsc pamięci narodowej i do Muzeum Ziemi
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
-uczestnictwo społeczności szkolnej w uroczystościach na cmentarzu
wojskowym w Trojanowie i pod pomnikiem w Boryszewie
Wyjazd integracyjny klas 7
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Dyrektor
Nauczyciele
przedmiotu
A. Kącka
Nauczyciele
historii

Wychowawcy klas
A. Okraska
E. Kucińska

Pazdziernik
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
Konkurs „Mistrz pięknego czytania”
Czytamy literaturę patriotyczną

A. Sompor
A. Kotowicz
M. Adamczyk
M. Czubacka
B. Krasuska
Nauczyciele

Gimnazjada Ortograficzna
Dzień Retoryki
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Dni Języków Obcych
Bezpieczeństwo na drodze, spotkanie z policjantem
Hallowen w szkole
Turniej sportowy dla klas 7
Tydzień zdrowia
Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie kuratoryjnych konkursów
przedmiotowych
Projekt „Mistrzowie kodowania”
Powiatowy konkurs Zbiórki Makulatury i Puszek Aluminiowych
Dzień Mola

bibliotekarze
Nauczyciele języka
polskiego
M. Czubacka
B. Tymińska
Malinowska
Nauczyciele języka
polskiego i
biblioteki
Nauczyciele
bibliotekarze
Nauczyciele
języków obcych
A. Sompor
A. Kotowicz
K. Daniłowicz Cicha
Nauczyciele
wychowania
fizycznego
Nauczyciele
wychowania
fizycznego
Nauczyciele
przedmiotu
Nauczyciele
informatyki
E. Kucińska
wychowawcy
B. Franczuk
J. Franczuk

Listopad:
Konkurs wiedzy o kulturze
Konkurs wiedzy o Polsce dla maluchów
Święto Niepodległości – montaż słowno- muzyczny
Dzień pluszowego misia
Konkurs informatyczny LOGIA
Poznajemy tradycje – Andrzejki w klasie I
Monogram dla klas pierwszych

Grudzień:

M. Maćkowiak
M. Adamczyk
Nauczyciele
bibliotekarze
Nauczyciele
informatyki
A. Sompor
A. Kotowicz
A. Sompor
A. Kotowicz

Światowy Dzień AIDS
Turniej Judo Mikołajkowy
Konkurs Mikołajkowy, turniej świąteczny dla klas siódmych
Konkurs na animowaną kartkę bożonarodzeniową
Konkurs bożonarodzeniowy dla klas pierwszych
Konkurs kolęd
Tradycje bożonarodzeniowe, Wigilie klasowe
Wigilia szkolna - montaż słowno -muzyczny
Próbny egzamin gimnazjalny

A. Okraska
E. Kucińska
A. Sobieraj
Nauczyciele
bibliotekarze
Nauczyciele
informatyki
Nauczyciele
bibliotekarze
A. Koperska
I. Ochman
Wychowawcy
M. Maćkowiak
Koło teatralne
Klasy 3c i 7d
Dyrektor
Nauczyciele

Styczeń:
Przygotowanie uczniów do „Pucharu Wiosny” w Szkole
Podstawowej nr3 w Sochaczewie

A. Sompor
A. Kotowicz

Bal połowinkowy

Uczniowie klas2
Rodzice
Wychowawcy
J. Mróz
A. Sobieraj

Obóz narciarski

Luty:
Recytujemy wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima
Konkurs walentynkowy
Dzień Bezpiecznego Internetu (konkurs na plakat, komiks,
animacje, krzyżówkę)
Wewnątrzszkolny konkurs z języka angielskiego
Wewnątrzszkolny konkurs z języka niemieckiego dla klas 2 i 3
gimnazjum
Dzień Ochrony Danych Osobowych (debata oksfordzka)

A. Sompor
A. Kotowicz
Nauczyciele
bibliotekarze
Nauczyciele
informatyki
D. Stychlerz
D. Pawełek
M. Matusiak
M. Rogala
R. Rossa
Ponieważ

Marzec:
Szkolny Dzień Teatru (konkurs „Zaprzyjażnij się z teatrem”
Mały Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży
Turniej piłki siatkowej
Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie „Śladami Papieża Polaka”
VIII Powiatowy Turniej Wiedzy o Olimpizmie i Sporcie
Tydzień Matematyczny
Konkurs międzynarodowy „Kangur”
Festiwal piosenki obcobrzmiącej ( piosenki z filmu)

B. Krasuska
B. Bojarowska
Nauczyciele języka
polskiego
Nauczyciele
wychowania
fizycznego
A. Koperska
Nauczyciele
wychowania
fizycznego
Nauczyciele
matematyki
Nauczyciele
matematyki
Nauczyciele języków
obcych

Kwiecień:
Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja -montaż słowno muzyczny
Prezentacja multimedialna – III pielgrzymka Jana Pawła II
VIII Powiatowy turniej o sporcie
Turnieje piłki nożnej
Tradycje świąteczne – Wielkanoc w klasach pierwszych
Światowy Dzień Ziemi

B. Tymińska
Malinowska
A. Kocik
Nauczyciele
wychowania
fizycznego
Nauczyciele
wychowania
fizycznego
A. Sompor
A. Kotowicz
A. Okraska
E. Kucińska

Maj:
Sprawdzian kompetencji dla klas siódmych szkoły podstawowej i Nauczyciele
drugich gimnazjum
przedmiotu
Mistrz Komputera
Nauczyciele
matematyki i
informatyki
Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
A. Koperska
Ks. J. Łękarski
Tydzień Bibliotek
Nauczyciele

Festiwal Wody
Dni Unii Europejskiej w szkole

bibliotekarze
A. Okraska
B. Franczuk
J. Franczuk
Nauczyciele języków
obcych

Czerwiec:
Bal gimnazjalny
Konkurs Piosenki Dziecięcej w języku angielskim dla klas
pierwszych
Dzień Rodziny w klasach pierwszych
Noc muzeów
Akcja czytelnicza „Noc bibliotek”
Akcja czytelnicza „ Jak nie czytam, jak czytam”
Dzień Sportu
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Wychowawcy klas III
Rada Rodziców
A. Kotowicz
A. Sompor
A. Kotowicz
E. Wylot
Nauczyciele
bibliotekarze
Nauczyciele
bibliotekarze
Nauczyciele
wychowania
fizycznego
B. Franczuk
J. Franczuk
Dyrektor
Wychowawcy
Nauczyciele

