PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. HETMANA STEFAN CZARNIECKIEGO W TYSZOWCACH
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Zadania

Sposób realizacji

Terminy

Osoby
odpowiedzialne

Realizacja podstawy programowej i osiąganie standardów wymagań
Dostosowanie
szkolnego Utworzenie szkolnego zestawu programów
Do 31.08.2015 r.
zestawu
programów
nauczania do możliwości i
potrzeb uczniów oraz bazy,
a także wyposażenia szkoły
Opis realizacji programu w postaci rozkładu materiału lub Do 30.09.2015 r.
wynikowego planu nauczania, uwzględniającego cele edukacyjne

Określenie jednolitych kryteriów oceniania z poszczególnych Do 16.09.2015 r.
przedmiotów oraz wymagań edukacyjnych na poszczególnych
poziomach nauczania.
Wprowadzenie w zapisach statutu szkoły WSO, PSO zasad oceniania Do 30.09.2015 r.
kształtującego.
Monitorowanie realizacji
programów nauczania

Wybór programów
–
nauczyciele.
Dopuszczenie
do
użytku – dyrektor
szkoły
Nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów
(przekazanie
informacji uczniom)
Zespoły
przedmiotowe,
nauczyciele

Zespół
ds.
wprowadzania
zmian w statucie
Przeprowadzenie diagnozy wstępnej poziomu wiadomości i Do 30.09.2015 r. Nauczyciele
umiejętności w klasach pierwszych
poszczególnych
przedmiotów
Analiza realizacji w ramach pracy zespołów przedmiotowych
Tydzień
przed Zespoły
klasyfikacyjnym
przedmiotowe
posiedzeniem RP
Badanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w klasie Wg terminarza Nauczyciele

uwagi

trzeciej, próbne egzaminy maturalne

Badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w klasie I, II i III
przy wykorzystaniu opracowanych przez nauczycieli tzw. arkuszy
małej matury

Analiza wyników egzaminu maturalnego.
Analiza diagnozy w klasie I

Badanie wyników nauczania

Modyfikacja rozkładów
materiału i planów
wynikowych

Uwzględnianie w rozkładach materiałów zaleceń MEN, LKO,
wyników analiz, zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów
oraz szkoły

organizowanych
poszczególnych
matur przez CKE, przedmiotów
OKE,
wydawnictwa
Zespoły
przedmiotowe
Nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów
Wrzesień 2015 r. Zespoły
przedmiotowe,
zespół ds. analizy
wyników egzaminu
maturalnego,
nauczyciele
Nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
zespoły
przedmiotowe
Do
końca Zespoły
października
przedmiotowe,
2015 r.
nauczyciele

Osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego
Podnoszenie efektywności
nauczania wszystkich
przedmiotów

Wypracowanie skutecznych
form przygotowania

Przeprowadzenie pomiaru dydaktycznego i tzw. małej matury w Do 15.06.2016 r.
klasach I, II, III
Przeprowadzenie w klasie III co najmniej dwóch zewnętrznych Od
listopada
matur próbnych
2015
r.
do
kwietnia 2016 r.
Kontakty z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi, udział w Cały rok
drzwiach otwartych, wykładach, spotkaniach.

Nauczyciele
Nauczyciele
przedmiotów
maturalnych
Wszyscy nauczyciele

uczniów do egzaminu
maturalnego
Praca z uczniem zdolnym

Rozbudzanie aktywności
uczniów w celu osiągnięcia
jak najlepszych wyników w
nauce

Rozwijanie zainteresowań i
umiejętności uczenia się,
zamiłowania do
poszukiwania, zgłębiania,
dociekania prawdy i
fascynacji pięknem

Działania sprzyjające
integracji klas pierwszych i
ich wejściu w nowe
środowisko
Propagowanie twórczości

Prowadzenie przez nauczycieli w ramach 19 – tej godziny zajęć Cały rok
dodatkowych z poszczególnych przedmiotów.
Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych
Zapewnienie rozwoju uczniom zdolnym – dodatkowe zadania
domowe, wskazanie odpowiedniej literatury, konsultacje
indywidualne, zajęcia rozwijające, przygotowanie do konkursów,
olimpiad
Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów przedmiotowych,
sportowych, artystycznych i innych
Udział w olimpiadach przedmiotowych i zewnętrznych konkursach
Współzawodnictwo indywidualne i zespołowe w szkole.
Wyróżnianie i nagradzanie uczniów zgodnie ze Statutem szkoły.
Udział w Meczach Matematycznych, organizacja Mistrzostw
szkoły w Ortografii

Cały rok
Cały rok

Nauczyciele
przedmiotów
maturalnych
nauczyciele
Nauczyciele

Cały rok

Nauczyciele

Cały rok

nauczyciele

Cały rok

Nauczyciele
matematyki, języka
polskiego
Wszyscy nauczyciele

Organizacja i udział w konkursach przedmiotowych i zawodach
sportowych
Pielęgnowanie i rozwijanie kontaktów z przedstawicielami
środowiska twórczego (poetami, aktorami, muzykami itp.)

Cały rok

Wdrażanie do samokształcenia (korzystanie z zasobów pracowni
przedmiotowych, biblioteki szkolnej, Internetu)
Współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi – SCK, biblioteką
gminną. Udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach itp.
Udział w imprezach i uroczystościach szkolnych i środowiskowych
Uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności
szkolnej

Cały rok

Nauczyciele języka
polskiego, wok-u,
historii,
wychowawcy klas
Nauczyciele

Cały rok

Nauczyciele

Cały rok
Wrzesień/
październik 2015
r.
Wrzesień 2015 r.

nauczyciele
SU, wychowawca
klasy, dyrektor
szkoły
SU, wychowawca
klasy
wychowawcy klas,

Organizacja spotkania integracyjnego dla uczniów klasy pierwszej

cały rok

Eksponowanie bieżących osiągnięć uczniów w gazetce szkolnej Cały rok

uczniów w gazetkach
szkolnych i prasie lokalnej

„Szpilka”, na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły, pw
pracowniach przedmiotowych, w prasie lokalnej

Rozwijanie umiejętności
planowania rozwoju
osobistego

Systematyczne przekazywanie uczniom informacji dotyczących
możliwości dalszego kształcenia. Udział w Salonie maturzystów i
spotkaniach z przedstawicielami wyższych uczelni
Organizowanie dla uczniów warsztatów mających na celu
rozpoznanie ich osobistych predyspozycji – doradztwo zawodowe
Organizowanie spotkań z przedstawicielami UP w celu możliwości i
warunków uzyskania stażu oraz zapoznania z lokalnym rynkiem
pracy.
Organizowanie, w miarę możliwości spotkań z absolwentami szkoły,
którzy osiągnęli sukces
Motywowanie SU do podejmowania różnego rodzaju
przedsięwzięć, angażowanie w Zycie szkoły poprzez organizację
imprez według harmonogramu.
Edukacja prawna i obywatelska uczniów poprzez np. udział w
sesjach Rady Gminy
Wyróżnianie uczniów za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz
za pracę na rzecz szkoły i środowiska

Wdrażanie uczniów do
samorządności

Przestrzeganie
wypracowanego systemu
wyróżnień
Stosowanie postanowień
WSO

Dostosowanie wymagań
edukacyjnych do zaleceń
PPP
Analiza wyników
egzaminów zewnętrznych
jako podstawa do
doskonalenia pracy

Cały rok

Cały rok

P.
Mariusz
Pasiecznik, SU z
opiekunem
Wychowawcy klas

Cały rok

Dyrektor
szkoły,
wychowawcy klas
Wychowawcy klas

Cały rok

Wychowawcy klas

Cały rok

Opiekun
SU,
wychowawcy klas,
Dyrektor szkoły
Nauczyciel
wos,
wychowawcy klas
Dyrektor
i
nauczyciele

Cały rok

Styczeń 2016 r.
Kwiecień 2016 r.
(absolwenci)
Czerwiec 2016 r.
Zapoznanie uczniów ( na pierwszej lekcji) oraz rodziców (na Wrzesień 2015 r.
pierwszym zebraniu) w WSO
Kontrola przestrzegania WSO przez dyrektora szkoły
Cały rok
Sporządzenie
wykazu uczniów z orzeczeniami z PPP i 30.09.2015 r.
indywidualizacja pracy z tymi uczniami.
Sformułowanie wniosków do dalszej pracy dydaktycznej na Do 15.09.2015 r.
podstawie
przeprowadzonej
analizy
wyników
egzaminu
maturalnego

Wszyscy
nauczyciele,
wychowawcy klas
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas

Zespoły
przedmiotowe,
zespół ds. analizy
wyników egzaminu

dydaktycznej
Monitorowanie losów
absolwentów
Zapoznanie z prawem
szkolnym

Prowadzenie przez
pracowników szkoły i
rodziców działań
rozwiązujących
indywidualne problemy
uczniów

Budowanie wśród uczniów
świadomości
współodpowiedzialności za
mienie szkoły
Tworzenie zaufania między
wszystkimi pracownikami
szkoły, uczniami i rodzicami,
wzajemne motywowanie do
wspólnego działania

Zbieranie informacji o losach absolwentów
Wychowanie i profilaktyka zagrożeń
Zapoznanie uczniów klasy pierwszej oraz ich rodziców ze Statutem
szkoły oraz innymi dokumentami dotyczącymi edukacji,
wychowania i opieki obowiązującymi w szkole
Przestrzeganie prawa szkolnego
Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Bezpośredni kontakt z domem rodzinny w szczególnie trudnych
sytuacjach.
Prowadzenie systematycznych działań profilaktycznych w
przypadku problemów ze stresem i kłopotów w nauce.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Październik 2015
r.

maturalnego
Wychowawcy
klas

Wrzesień 2015

Wychowawcy klas

Cały rok
Cały rok

Społeczność szkolna
Wychowawcy klas

Doskonalenie działań mobilizujących uczniów do uzyskiwania
wysokiej frekwencji na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (
konsekwentne rozliczanie na bieżąco uczniów z nieobecności, stały
kontakt z rodzicami)
Przeciwdziałanie przejawom wandalizmu w szkole

Cały rok

Wychowawcy klas

Cały rok

Wszyscy pracownicy
szkoły

Włączanie rodziców do współpracy, wspólne planowanie działań
klasowych i szkolnych. Zachęcanie rodziców do wspólnego
analizowania osiągnięć uczniów i planowania ich rozwoju.

Cały rok

Dyrektor szkoły,
wychowawcy klas

Organizacja i udział w imprezach o charakterze towarzyskim
(spotkania świąteczne i okolicznościowe, wspólne wycieczki itp.)

Cały rok

Organizacja i udział w festynach środowiskowych, imprezach o
charakterze patriotycznym i rocznicowym

Cały rok

Dyrektor szkoły,
pracownicy szkoły,
społeczność szkolna
Dyrektor szkoły,
pracownicy szkoły,

Kształtowanie właściwego
stosunku do symboli
narodowych, rozwijanie
tożsamości narodowej i
regionalnej
Zapewnienie
bezpieczeństwa i higieny
pracy ucznia

Zapewnienie uczniom
pierwszej pomocy
przedmedycznej w nagłych
wypadkach
Rozstrzyganie poważnych
problemów
wychowawczych i
planowanie działań
zapobiegawczych

społeczność szkolna
Rada Rodziców,
Dyrektor szkoły,
pracownicy szkoły,
społeczność szkolna
Nauczyciele,
dyrektor szkoły,
wychowawcy klas
Dyrektor szkoły,
nauczyciele,
pracownicy
administracji i
obsługi, rodzice
Nauczyciele

Organizacja Festynu Rodzinnego

Maj/ czerwiec
2016 r.

Udział rodziców w lekcjach otwartych i spotkaniach informacyjnych
w formie debat

Cały rok

Dbałość o płynny przepływ informacji

Cały rok

Udział młodzieży w obchodach świąt państwowych, lokalnych oraz
szkolnych.
Przygotowywanie uroczystości szkolnych, gazetek tematycznych,
wystaw okolicznościowych

Cały rok

Przestrzeganie zasad BHP.
Pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z harmonogramem.
Przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem ich
bezpieczeństwa.
Szkolenie pracowników szkoły dotyczące bhp i opieki nad uczniami
(zgodnie z zapotrzebowaniem)
Ścisła współpraca z pielęgniarką szkolną i zakładem Opieki
Zdrowotnej

Cały rok

Cały rok

Dyrektor szkoły,
wszyscy pracownicy

Przeciwdziałanie agresji, wulgaryzmom oraz dbałość o kulturę
słowa. Organizowanie spotkań z psychologiem oraz
przedstawicielami ds. nieletnich.

Cały rok

Wszyscy pracownicy
szkoły, wychowawca
klasy

Cały rok

Wyznaczeniu
nauczyciele, SU
wraz z opiekunem
Dyrektor i wszyscy
pracownicy szkoły

Realizacja działań
wynikających ze Szkolnego
Programu Profilaktyki
Kształtowanie właściwych
relacji: nauczyciel – uczeń,
uczeń - nauczyciel
Korzystanie z technologii
Informatycznej w procesie
dydaktycznym

Tworzenie wizerunku szkoły
przyjaznej młodemu
człowiekowi

Szerzenie oświaty zdrowotnej i zasad higieny.
Organizowanie spotkań z lekarzem

Cały rok

Utrwalanie właściwych zachowań kulturowych i etycznych,
Cały rok
dostarczanie wzorców, wskazywanie autorytetów oraz
pielęgnowanie zasad savoir – vivre’u.
Wykorzystanie technologii informatycznej w praktyce szkolnej
Dobór form i metod nauczania z wykorzystaniem tablic
Cały rok
interaktywnych
Stosowanie w procesie dydaktycznym e – podręczników oraz
Cały rok
multimedialnych programów edukacyjnych
Udział uczniów w konkursach z zastosowaniem technologii
Cały rok
informatycznej
Prowadzenie i systematyczna aktualizacja strony internetowej
Cały rok
szkoły

Tworzenie dobrego klimatu szkoły
Organizowanie akcji charytatywnych, imprez szkolnych i
środowiskowych
Organizowanie konkursów przedmiotowych i sportowych dla
gimnazjalistów.

Organizacja lekcji otwartych
Organizacja Festynu Rodzinnego

Wychowawcy klas,
nauczyciel WDŻ i
biologii
Wszyscy pracownicy
szkoły

nauczyciele
nauczyciele
Nauczyciele
Nauczyciel
informatyki we
współpracy e
wszystkimi
nauczycielami

Cały rok

nauczyciele

II półrocze

Nauczyciele języka
polskiego,
angielskiego,
matematyki,
wychowania
fizycznego
Nauczyciele

Październik –
kwiecień
Maj/ czerwiec
2016 r

Zespół ds. promocji
szkoły, dyrektor
szkoły, Rada
Rodziców

Pomoc uczniom w trudnych
sytuacjach rodzinnych i
życiowych
Kształtowanie wśród
uczniów więzi
emocjonalnych ze szkołą

Promowanie ZS NR 5 w
Tyszowcach

Umożliwienie uczniom współdecydowania o ważnych sprawach w
szkole
Zachęcanie uczniów do rozwijania pozytywnych cech osobowości

Cały rok

Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole i w klasie.

Cały rok

Nagradzanie wyróżniających się uczniów

Styczeń 2016
Kwiecień 2016
(absolwenci)
Czerwiec 2016
Cały rok

Organizowanie wsparcia psychologicznego i poszukiwanie
możliwości pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów
Organizowanie spotkań i imprez szkolnych zgodnie z
harmonogramem imprez szkolnych opracowanym przez SU i
kalendarzem pracy szkoły
Wykorzystywanie bardzo dobrych wyników w pracy dydaktycznej i
wychowawczej do budowania poczucia dumy z przynależności do
społeczności szkolnej
Wykorzystywanie spotkań absolwentów jako przykładu
emocjonalnej więzi ze szkołą
Promocja szkoły
Opracowanie ulotki promującej szkołę wśród gimnazjalistów i w
środowisku lokalnym
Informowanie rodziców i środowiska lokalnego o wysokich
wynikach ewaluacji zewnętrznej i innych osiągnięciach szkoły
Kontynuowanie współpracy z lokalną prasą
Rejestrowanie na bieżąco wydarzeń z życia szkoły na stronie
internetowej i wykorzystanie tych materiałówko promocji szkoły

Utworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły „Osiągnięcia
uczniów” i jej uzupełnianie

Cały rok

Dyrektor szkoły,
nauczyciele
Wszyscy pracownicy
szkoły
Wszyscy pracownicy
szkoły
Dyrektor szkoły,
wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

II półrocze

Dyrektor,
wychowawcy klas

Styczeń 2016

Zespół ds. promocji
szkoły
Dyrektor,
wychowawcy klas
Dyrektor szkoły
Nauczyciel
informatyki we
współpracy z
nauczycielami
Nauczyciel
informatyki,

Cały rok szkolny
Cały rok
Cały rok

Cały rok

Gromadzenie fachowej
literatury, pomocy
dydaktycznych, sprzętu i
innych materiałów
niezbędnych do nauczani
Doposażenie sal lekcyjnych,
biblioteki szkolnej
Współpraca z władzami
samorządowymi i różnymi
instytucjami działającymi na
terenie powiatu

Organizowanie:
a. Wystaw i imprez prezentujących tradycje i osiągnięcia
szkoły,
b. Dzień Patrona Szkoły,
c. Zjazdy jubileuszowe
d. Konkursy przedmiotowe
e. Zawody sportowe
f. Uroczystości z różnych dziedzin nauki i kultury
g. Spotkań z młodzieżą gimnazjalną z powiatu celem
prezentacji szkoły
h. Lekcji otwartych dla uczniów ostatnich klas gimnazjum
i. „Drzwi otwartych” szkoły
j. Festynu rodzinnego
Włączanie rodziców do współpracy z RP w celu wspierania działań
na rzecz społeczności szkolnej.
Baza szkoły
Uzupełnianie przez nauczycieli warsztatu pracy w postaci
podręczników, literatury fachowej, pomocy dydaktycznych i innych
materiałów do nauczania

Zgodnie z
harmonogramem
imprez szkolnych

Zakup książek w miarę możliwości do biblioteki szkolnej
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Ubieganie się o pomoc finansową dla szkoły
Udział przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i organizacji
w ważniejszych wydarzeniach szkolnych
Organizowanie wycieczek przedmiotowych w ramach orientacji
zawodowej
Wspieranie ogólnopolskich akcji charytatywnych, WOŚP, Góra

wychowawcy klas
Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wychowawcy klas

Cały rok

Nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

Cały rok

Nauczyciel,
bibliotekarz

Cały rok
Cały rok według
kalendarza pracy
szkoły
Cały rok

Dyrektor szkoły
Dyrektor

Wychowawcy klas,
nauczyciele
przedmiotowcy

Efektywna współpraca z
rodzicami (opiekunami
prawnymi)
Realizacja Szkolnego Planu
Doskonalenia Nauczycieli

Umożliwienie odbycia stażu
na poszczególne stopnie
awansu zawodowego

Przepływ informacji
dotyczących prawa
szkolnego

grosza itp.
Włączanie rodziców w realizację zadań szkoły

Kształtowanie potencjału kadrowego
Udział nauczycieli w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
Udział nauczycieli w zewnętrznych formach szkolenia, konferencje
online
Organizacja warsztatów i konferencji metodycznych
Realizacja planów rozwoju zawodowego na okres stażu w związku z
ubieganie się o awans zawodowy

Cały rok

Wychowawcy klas

Według
harmonogramu
Wg potrzeb

Dyrektor szkoły,
nauczyciele
nauczyciele

Cały rok
Cały rok

Doradcy metodyczni
Nauczyciele
ubiegający się o
kolejne stopnie
awansu
Opiekunowie
nauczycieli
stażystów
Dyrektor szkoły

Sprawowanie opieki nad nauczycielami ubiegającymi się o awans.
Prowadzenie otwartych lekcji koleżeńskich

Cały rok

Spotkania szkoleniowe dla nauczycieli dotyczących prawa szkolnego
i oświatowego, prowadzenie dokumentacji szkolnej

Cały rok

