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Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 110
w Łodzi
na rok szkolny 2016/2017
Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017.
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2016/2017.
3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr110.
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny
2015/2016.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2016/2017
 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i
młodzieży.


Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

 Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
Priorytet szkolny:
Realizacja projektu Erasmus+- „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury
ludowej”.
Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia ………………………………..
Spis treści zawartych w planie
I.
II.
III.
IV.

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym
Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

I.

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły
Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim
pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Dyrekcja szkoły i Rada
pedagogiczna

Do końca sierpnia

Opracowanie/modyfikacja programu
wychowawczego i programu profilaktyki

Rada pedagogiczna

Do końca sierpnia

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie planów pracy dydaktycznej
i wychowawczej

Wszyscy nauczyciele

Do 10 września

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

Dyrektor szkoły,
opiekunowie staży

Cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Koordynacja i realizacja projektu- „Mali
odkrywcy w magicznym świecie europejskiej
kultury ludowej”

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Nauczanie

Zadania

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny

Przeprowadzenie sprawdzianu dla uczniów klas
szóstych (także próbnego), analiza oraz opracowanie
wyników, a także wdrażanie wniosków do realizacji

Dyrekcja, zespoły
Cały rok szkolny
przedmiotowe,
wychowawcy klas VI

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Wicedyrektor,
przewodniczący
zespołów

Cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu
rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
uczniów przez indywidualizowanie stawianych im
zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach
wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Nauczyciele

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
nauki
Badanie wyników nauczania

Wicedyrektor szkoły, Według planu
nauczyciele
nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za
uzyskane oceny

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania
uczniów przez nauczycieli

Wicedyrektor szkoły Raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

Dyrektor,
wicedyrektor szkoły

Według
harmonogramu

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci

Nauczyciele zajęć
komputerowych

Cały rok szkolny

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny

Wychowanie

Zadania

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Realizowanie programu wychowawczego i programu
profilaktyki szkoły

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych,
artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci,
z pedagogiem szkolnym, poradniami psychologicznopedagogicznymi

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

Opiekun samorządu Cały rok

Wychowanie ekologiczne

Nauczyciele

Cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i
funkcjonowanie w środowisku lokalnym

Nauczyciele

Cały rok

 Edukacja czytelnicza- Upowszechnianie

Nauczyciel
bibliotekarz,
nauczyciele
przedmiotu

Cały rok

Wychowawcy klas

Cały rok

czytelnictwa, rozwijanie kompetencji
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
-skuteczne motywowania do czytania,
-planowanie pracy z lekturą,
-stosowanie metod aktywizujących i motywujących
uczniów do czytania,
-stosowania metod aktywizujących podczas pracy nad
tekstem literackim,
-realizacja projektów promujących czytelnictwo
wśród uczniów
Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

Zadania opiekuńcze
Zadania

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie pomocy psychologicznopedagogicznej

Pedagog szkolny

Cały rok

Objecie opieką świetlicy wszystkich dzieci
potrzebujących

Wychowawcy klas,
opiekunowie świetlicy

Cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

Cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Wychowawcy klas

Cały rok

ROK SZKOLNY 2016/2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 uzupełnia kalendarz roku szkolnego 2016/2017
o 6 kolejnych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:
 31 października 2016r.
 22 grudnia 2016r
 2,4,5 maja 2017r.
 16 czerwca 2017r.
Poinformowano nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o dokonanych ustaleniach dodatkowych
dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuj zajęcia
wychowawczo – opiekuńcze.

Dni ustawowo wolne od pracy:
 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2016 r.,
 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2016 r.,
 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2016 r.,
 Nowy Rok – 1 stycznia 2017 r.,
 Trzech Króli – 6 stycznia 2017 r.,
 Poniedziałek Wielkanocny – 17 kwietnia 2017 r.,
 Święto Pracy – 1 maja 2017 r.,
 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2017 r.,
 Boże Ciało – 15 czerwca 2017 r.

Harmonogram uroczystości
w roku szkolnym 2016/2017
Termin
Wrzesień

Wrzesień
Wrzesień
Wrzesień
Październik

Nazwa

Rozpoczęcie
roku
szkolnego
2016/2017
Bezpieczeństwo
na każdym
kroku
Zajęcia
integracyjne
dla klas I
Sprzątanie Świata
Święto KEN
Ślubowanie klas I

Forma
Apel

Odpowiedzialni
p.Cwen
p. Sadza

Warsztaty i apel

p. H. Sadza
świetlica p.Olczak

Zajęcia
profilaktyczne,
pogadanka, gry, zabawy

p. M. Kaczmarek

Forma
czynna,warsztaty,happenin
g
Akademia

p. P. Jonkisz, p.Gałka
p. M.Ziajska
p. E.Brykowska

Październik
Listopad
Listopad
Grudzień
Grudzień

Przegląd
stomatologicz
ny
Święto
Niepodległośc
i
Andrzejki
Mikołajki
Święta Bożego

Wizyta w przychodni

p. pielęgniarka

Akademia

p. M.Wysocka
p. M.Wildner

Dyskoteka
Impreza klasowa
Jasełka

Samorząd Uczniowski
Wychowawcy
p. A.Złotkowska

Narodzenia
Koniec półrocza

Styczeń
-

Marzec

Walentynki
Koncert
muzyczny
Światowy Dzień
Poezji
Dzień Teatru

Kwiecień

Dzień Zdrowia

Kwiecień
Kwiecień

Ogród Botaniczny
Dzień Ziemi

Luty
Marzec
Marzec

Maj

Konstytucja 3 V
Święto flagi

Maj

Przygotowania do
wizyty
partnerów
projektu
ERASMUS +
Dni Oświaty,
Książki i
Prasy
Festyn Rodzinny

Maj
Czerwiec
Czerwiec
Czerwiec
Wrzesień

Światowy Dzień
Muzyki
Zakończenie roku
szkolnego
2016/2017
Rozpoczęcie roku

p. M. Gralak
SU
Apel podsumowujæcy
Bezpieczeństwo
Dyskoteka lub inna forma
Koncert
Apel + Konkurs
Wiosenne Spotkania Teatralne
Apel*zajēcia edukacyjne
Impreza plenerowa
Warsztaty,prezentacja prac
Akademia,

Samorząd Uczniowski
p. M. Kotyło
p. M. Ziajska
p. S. Kamińska
p. H. Cwen
p. Posłajko
p. A.Reszke
p.A.Wiechowska
p. A. Kromer
Wychowawcy
p. Skoneczna
p. E. Karkowska

Apel

p. Ziajska
p.Cwen

Wystawa i innaforma

p. S. Kamińska

Impreza plenerowa

Wychowawcy
przedmiotu

Potyczki Rodzinne
Kanon
Akademia
Apel

i

n-le

p. Posłajko
p. H. Cwen
Nauczyciele klas VI
p. A.Fornalek
p. B.Banul
p.
U.Witczak,
p.M.Lipiński

