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PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Opracowany na podstawie:








Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe
Treść planu pracy szkoły jest efektem analizy i diagnozy potrzeb i możliwości szkoły.
Plan uwzględnia wyniki i wnioski wynikające z:
Badań opinii uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach monitoringu i ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły.
Wyników egzaminu gimnazjalnego przekazanych przez OKE.
Wyników próbnych egzaminu
Analizy sprawozdań z pracy nauczycieli.
Wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przedstawionego Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2017 roku.

Obszar : WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBOWEGO UCZNIÓW, ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI I KREATYWNOŚCI
Działanie

Sposób realizacji

- rozpoznanie preferencji uczenia się uczniów i
dostosowywanie form i metod pracy do tych
Opracowanie i wdrożenie działań dydaktycznowychowawczych poprzez aktywne metody pracy z potrzeb
uczniami
- prezentacja umiejętności uczniów podczas
( debaty, projekty, działania samorządowe)
imprez szkolnych
Realizacja programów własnych tworzonych
przez nauczycieli

Termin

Odpowiedzialni

wrzesień/cały
rok szkolny

nauczyciele –
wychowawcy
pedagog, wicedyrektorzy,
dyrektor

cały rok
szkolny

wszyscy nauczyciele

cały rok
szkolny

wszyscy nauczyciele,
dyrektor

cały rok
szkolny

nauczyciele realizujący
innowacje: D.Burdun,
I.Migas, A.Kuryś,
A.Kusak

- realizacja programu wspierającego
czytelnictwo-Rozczytana Szkoła oraz Cała
Polska Czyta Dzieciom
- praca nauczycieli w zespołach uczących w tej
samej klasie w zakresie doskonalenia własnego
warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem
- realizacja innowacji pedagogicznych
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Udział uczniów w przedsięwzięciach szkolnych i
środowiskowych realizujących programy
dotyczące przeciwdziałania agresji, radzenia
sobie w sytuacjach trudnych, zdrowego trybu
życia itp.

Praca z uczniem zdolnym

Podnoszenie poziomu znajomości języków obcych

Zapobieganie trudnościom w nauce (praca z
uczniem z trudnościami w nauce)

- tworzenie warunków do podejmowania przez
uczniów samodzielnych inicjatyw w zakresie
zdobywania wiedzy, jej prezentacji oraz działań
w samorządzie uczniowskim

cały rok
szkolny

opiekunowie samorządu
wszyscy nauczyciele

cały rok
szkolny

wszyscy nauczyciele

- opracowanie atrakcyjnych ofert zajęć
pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby
uczniów i oczekiwania rodziców

cały rok
szkolny

wszyscy nauczyciele
dyrektor

-prowadzenie zajęć poszerzających wiedzę na
temat efektywnego, kreatywnego myśleniaAkademia Sztuki Myślenia

cały rok
szkolny

dyrektor

- nawiązanie współpracy z instytucjami
pozaszkolnymi
-organizacja kół zainteresowań
- wystawianie przedstawień w języku angielskim
- organizacja festiwalu piosenki obcojęzycznej
- prezentowanie literatury dziecięcej w języku
angielskim

cały rok
szkolny

zespół nauczycieli
języków obcych

-prowadzenie zajęć wyrównawczych z uczniem
mniej zdolnym

cały rok
szkolny

wszyscy nauczyciele
zespół pedagogów

- zaplanowanie, wdrożenie, przeprowadzenie
konkursów olimpiad
przedmiotowych

-wykorzystanie metody projektu w celu
umożliwienia uczniom słabym odnoszenie
sukcesu w pracy zespołowej i w związku z
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podejmowaniem się innych ról
-współpraca z PPP w celu zdiagnozowania i
zmniejszenia problemów dydaktycznowychowawczych

Obszar: KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW I HIERACHII WARTOŚCI
Działanie
Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom
uczniów, podniesienie poziomu skuteczności
oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych

Promowanie zachowań pozytywnych i
bezpiecznych wśród uczniów

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

- opracowanie planu wychowawczoprofilaktycznego szkoły

wrzesień

zespół pedagogicznoterapeutyczny szkoły

- opracowanie i realizacja planów działań
wychowawczych dla każdej klasy
poprzedzonych diagnozą

wrzesień

nauczyciele-wychowawcy

cały rok
szkolny

wszyscy nauczyciele

II półrocze
cały rok
szkolny

opiekunowie samorządu
wszyscy nauczyciele
zespół pedagogów

-organizacja imprez promujących postawy
prozdrowotne i proekologiczne
- realizacja programu – Wartości w naszym
życiu

Badanie uczniów pod kątem problemów
emocjonalnych i wychowawczych

- przeprowadzenie akcji w zakresie
„międzykulturowego dialogu”
- analiza opinii Poradni PsychologicznoPedagogicznej
- analiza bieżących problemów wychowawczych
pojawiających się w poszczególnych oddziałach
- organizacja spotkań ze specjalistami w celu
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pedagogizacji uczniów i rodziców
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do
możliwości uczniów.
Dobór strategii nauczania

- opracowanie indywidualnych programów
cały rok
działań dla wskazanych uczniów, monitorowanie szkolny
skuteczności tych działań

wszyscy nauczyciele
zespół pedagogów

- opracowanie i wykorzystywanie narzędzi
badających preferowane style uczenia się

nauczyciele-wychowawcy

I półrocze

Obszar: WSPÓŁPRACA ZRODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM. PROMOCJA SZKOŁY
Działanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

-organizacja imprez klasowych- włączanie
rodziców, korzystanie z ich doświadczenia i
wiedzy
-spotkania z rodzicami w formie debat, dyskusji

cały rok
szkolny

wszyscy nauczyciele

Współpraca z rodzicami na poziomie
poszczególnych klas

- opracowanie harmonogramu spotkań

cały rok
szkolny

dyrektor

cały rok
szkolny

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

- organizacja konkursu międzyszkolnego – Ja
zwierzę

II półrocze

M.Bednarska
zespół humanistyczny

- przygotowanie festynu szkolnego i innych
imprez środowiskowych

maj 2018

zespół nauczycieli
świetlicy

- spotkanie informacyjne –Dzień otwartych
drzwi

marzec 2018

wszyscy nauczyciele,
dyrektor

Aktywna współpraca z Radą Rodziców

Promowanie działań szkoły w środowisku
lokalnym w innych placówkach i prasie

- organizacja debat dotyczących wymiany opinii
na temat kluczowych działań dydaktycznowychowawczych szkoły
- prowadzenie zajęć dla dzieci z okolicznych
przedszkoli

5

-stoisko bookcrossingowe- półka dla
społeczności szkolnej i okolicznych
mieszkańców połączona z akcją informacyjną

cały rok
szkolny

nauczyciele biblioteki

- prowadzenie lekcji i innych zajęć otwartych dla cały rok
rodziców
szkolny

wszyscy nauczyciele

Działanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Wprowadzanie zmian związanych z organizacją
nowego roku szkolnego

- aktualizowanie dokumentacji pracy szkoły pod
kątem zmieniających się przepisów prawa
( statut, dokumentacja działań wychowawczych
i profilaktycznych, pomocy psychologicznopedagogicznej, regulaminy)

wrzesień 2017

dyrektor

Obszar:

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

- ustalenie terminów monitorowania realizacji
przedsięwzięcia dotyczącego aktualizacji
dokumentacji
- zapoznanie ze zmianami uczniów, rodziców i
nauczycieli
- analiza zgodności zatrudnienia z
wykształceniem i kompetencjami nauczycieli
- dostosowanie wyposażenia szkoły potrzeb
uczniów
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Działania związane z pracą nauczycieli zgodnie z
nową podstawą programową

-monitorowanie podstawy programowej
- przeprowadzanie bieżących kontroli podstawy
programowej
- organizacja szkolenia – Co nowego w
podstawie programowej edukacji
wczesnoszkolnej?

Wspomaganie kształcenia i wychowania

- podniesienie kompetencji zawodowych
nauczycieli poprzez organizację szkoleń:
 kreatywna Świetlica
 indywidualizacja w pracy z uczniem
 asertywne postępowanie w sytuacjach
konfliktowych
 uczeń z trudnościami w zachowaniu
 i inne

- monitorowanie prawidłowości zapisów w
dokumentacji szkolnej
-doskonalenie procedur i form przepływu
informacji w placówce

cały rok
szkolny

dyrektor

wrzesień

dyrektor
cały rok
szkolny

