PLAN PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. OBROŃCÓW WIZNY W WIŹNIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Dokument opracowany w oparciu o:
 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019,
 Wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie.

Organizacja pracy Szkoły
l.p.

1.

Zadanie


Wdrażanie
nowej
podstawy
programowej 
kształcenia
ogólnego.

Sposoby realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Sposób
dokumentowania

Kryterium
sukcesu

Monitorowanie realizacji nowej
podstawy programowej.

wrzesień
2018 czerwiec
2019

dyrektor, lider
zespołu
ewaluacyjnego

protokoły
z zebrania Rady
Pedagogicznej,
dokumentacja
Dyrektora
Szkoły,
dokumentacja
dydaktyczna

W Szkole
Podstawowej
w Wiźnie
wdrażana jest
nowa podstawa
programowa
kształcenia
ogólnego.

Obserwacje zajęć lekcyjnych
pod kątem realizacji tego zadania.

dyrektor,
wicedyrektor



Sporządzenie zestawienia
dotyczącego realizacji podstawy
programowej w ujęciu ilościowym
i jakościowym - po I półroczu
i na koniec roku szkolnego.

nauczyciele
przedmiotów



Realizacja wniosków z raportu
końcowego ewaluacji
wewnętrznej przeprowadzonej

dyrektor,
nauczyciele
przedmiotów

w roku szkolnym 2017/2018
na temat : Wdrażanie podstawy
programowej kształcenia ogólnego.

2.

Ewaluacja
wewnętrzna.



Opracowanie projektu
ewaluacyjnego: Organizacja
i funkcjonowanie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
w szkole dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.



Przydział zadań zespołom i ich
realizacja.



Opracowanie wyników i raportu
końcowego.



Zatwierdzenie raportu.

wrzesień
2018 czerwiec
2019

dyrektor,
liderzy
zespołów

protokół
z zebrania Rady
Pedagogicznej,
dokumentacja
pracy zespołów

W Szkole
Podstawowej
w Wiźnie
przeprowadzono
ewaluację
wewnętrzną.

Odpowiedzialni

Sposób
dokumentowania

Kryterium
sukcesu

Kształcenie
Lp.

Zadanie

Sposoby realizacji

Termin

1.

2.

Rozwijanie
kompetencji
matematycznych,
przyrodniczych
i informatycznych.

Diagnoza wiedzy
i umiejętności
uczniów.



Zorganizowanie zajęć
pozalekcyjnych dotyczących
rozwijania kompetencji
matematycznych,
przyrodniczych
i informatycznych w ramach
projektu edukacyjnego
„K jak Kompetencje.”

wrzesień
2018 czerwiec
2019

dyrektor

dokumentacja
projektu,
protokół
z zebrania Rady
Pedagogicznej

Uczniowie
rozwijają
kompetencje
matematyczne,
przyrodnicze
i informatyczne
na zajęciach
lekcyjnych
i pozalekcyjnych.



Doskonalenie warsztatu pracy
nauczycieli języka polskiego,
matematyki, informatyki
i przedmiotów
przyrodniczych poprzez
udział w formach
doskonalenia.

cały rok

dyrektor

raport WDN

Nauczyciele
Szkoły
Podstawowej
w Wiźnie
doskonalą swój
warsztat pracy
poprzez
uczestnictwo
w formach
doskonalenia.

 Przeprowadzenie
próbnych egzaminów
w klasie ósmej oraz
w klasach trzecich
dotychczasowego
Gimnazjum.

listopad,
luty

wicedyrektor

arkusze
sprawdzianów
i egzaminów,
analizy ilościowe
i jakościowe

W Szkole
Podstawowej
przeprowadzane
są próbne
egzaminy
oraz
sprawdziany

 Przeprowadzenie
sprawdzianów
diagnostycznych
z poszczególnych
przedmiotów na początek
i koniec roku szkolnego.

wrzesień,
czerwiec

nauczyciele
przedmiotów

 Analiza wyników
przeprowadzonych
sprawdzianów
i egzaminów.

na bieżąco

nauczyciele
przedmiotów

umiejętności
uczniów.

Wychowanie i opieka
Lp.

1.

Zadanie

100 rocznica
odzyskania
niepodległości kształtowanie
patriotycznych
postaw uczniów.

Sposoby realizacji
 Udział w uroczystościach
gminnych i parafialnych,
związanych z setną
rocznicą odzyskania
niepodległości i rocznicą
bitwy pod Wizną (Zlot
Pamięci Września,
Narodowe czytanie,
spektakl o rotmistrzu W.

Termin

Odpowiedzialni

wrzesień listopad

dyrektor

Sposób
dokumentowania
protokół
z zebrania Rady
Pedagogicznej,
dokumentacja
wychowawców

Kryterium
sukcesu
Uczniowie
uczestniczą
w różnorodnych
działaniach i
przedsięwzięciach
służących
kształtowaniu
i pogłębianiu
postaw

Pileckim, gminne
obchody Święta
Niepodległości).
 Organizacja szkolnych
obchodów 100 rocznicy
odzyskania
niepodległości (uroczysta
akademia, Patriotyczne
śpiewanie, konkursy,
wystawki, zawody
sportowe, itp.).
 Marsz Pamięci Września
1939.

patriotycznych.

nauczyciele
historii, języka
polskiego, religii,
wychowania
fizycznego,
wychowawcy

nauczyciele
wychowania
fizycznego,
wychowawcy

Opracowali:
Marek Szabłowski – lider zespołu
Małgorzata Dąbkowska
Agnieszka Sawicka
Izabela Wróblewska

