Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego
w Częstochowie w roku szkolnym 2019/2020
Plan pracy szkoły został opracowany w oparciu o:
a) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020
b) Koncepcje pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego
c) Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019

Cele do zrealizowania:
1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy szkoły.
2. Stwarzanie warunków do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
3. Wspieranie rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości.
4. Realizacja programu Erasmus+.
5. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Organizacja oddziałów i przydział wychowawstw rok szkolny 2019/2020
Lp. Klasa
1. Oddział przedszkolny
2. Oddział przedszkolny
3. Klasa I a
4. Klasa I b
5. Klasa I c
6. Klasa II a
7. Klasa II b
8. Klasa II c
9. Klasa III a
10. Klasa III b
11. Klasa III c
12. Klasa IV a
13. Klasa IV b
14. Klasa V a
15. Klasa V b
16. Klasa V c
17. Klasa V d
18. Klasa VI a
19. Klasa VI b
20. Klasa VI c
21. Klasa VI d
22. Klasa VII a
23. Klasa VII b
24. Klasa VII c
25. Klasa VIII a
26. Klasa VIII b

Imię i nazwisko wychowawcy
Justyna Nowakowska, Katarzyna Szczygieł
Edyta Szala – Bartolewska, Dominika Słabosz
Joanna Kokot
Izabela Majer
Anna Powroźnik
Sylwia Rosikoń
Aleksandra Dobosz
Joanna Knopik
Magdalena Kieliszek
Edyta Lara
Małgorzata Srokosz
Jadwiga Stengierska
Joanna Trzepizur
Daniel Skowron
Edyta Szeląg
Anna Papis
Joanna Filak
Małgorzata Zakłada-Szettel
Agnieszka Kielan
Magdalena Sikorska
Beata Kędzierska
Agnieszka Modlińska
Barbara Łebek
Dorota Wawszczak
Iwona Mielczarek
Monika Romańczuk

Liczba nauczycieli: 63
- pełnozatrudnionych: 61
- niepełnozatrudnionych: 2
- stażyści: 8
- kontraktowych: 8
- mianowanych: 8
- dyplomowanych: 39
Liczba pracowników administracji i obsługi: 27
- administracja: 3,5
- obsługa: 23,5
- pełnozatrudnieni: 25
- niepełnozatrudnionych: 2
Godziny pracy biblioteki i czytelni: 8:00 – 15:30

Biblioteka

Poniedziałek Wtorek
8:00-15:30
8:00-15:30

Środa
8:00-15:30

Czwartek
8:00-15:30

Piątek
8;00-15:00

Godziny pracy pedagoga: 7:30 – 16:30

Anna
WróblewskaKaczorowska
Anna Bielat

Poniedziałek
12:00-16:00

Wtorek
7:45-11:45

Środa
10:00-15:00

Czwartek
8:00-12:00

Piątek
10:00-15:00

7:45-11:45

10:00-15:00

7:45-12:45

12:00-16:00

8:00-12:00

Godziny pracy pielęgniarki:
Marianna
Okoń

Poniedziałek
8:00-15:00

Wtorek
12:00-15:00

Środa
--

Czwartek
12:00-15:00

Piątek
8:00-12:00

Godziny pracy sekretariatu: 7:30 – 16:00
Godziny pracy dyrekcji szkoły: 7:30 – 15:30
Godziny przyjęć interesantów przez dyrektora:
poniedziałek: 7:30 – 8:30
wtorek: 13:30 – 15:30
czwartek: 13:30 – 15:30
Przydział gabinetów/ sal lekcyjnych:
Numer gabinetu / sali lekcyjnej
sala gimnastyczna + magazyn
ze sprzętem sportowym
magazyn ze sprzętem na basenie
sala korekcyjna
świetlica szkolna (s. 13 i 14)
biblioteka 1 + biblioteka 2
pomieszczenia na książki na parterze
czytelnia
gabinet pedagoga I piętro
Gabinet pedagoga parter
gabinet terapii 1 + gabinet terapii 2
pielęgniarka szkolna
sala nr 1
sala nr 2 + zaplecze
sala nr 15

Opiekun
Zbigniew Markowski / Arkadiusz Cierpiał
p. Konrad Dzwonkowski / Michał Krzypkowski
p. Elżbieta Smaga / Tomasz Maciejewski
p. Barbara Lubowiecka / Anna Szumlińska
p. Paulina Szymańska / Beata Piech
p. Paulina Szymańska / Beata Piech
p. Beata Piech
p. Anna Bielat
p. Anna Wróblewska-Kaczorowska
p. Renata Szczygłowska
p. Marianna Okoń
p. Monika Romańczuk
p. Jolanta Krzypkowska
p. Edyta Lara /Magdalena Kieliszek

sala nr 16
sala nr 17
sala nr 18
sala nr 19
sala nr 20
sala nr 21
sala nr 22 + zaplecze
sala nr 23 + zaplecze
sala nr 24
sala nr 25 + zaplecze
sala nr 26
sala nr 27
sala nr 28
sala nr 29
sala nr 2 G
sala nr 5 G
sala nr 6 G
sala nr 8 G
sala nr 10 G
sala nr 12 G
sala nr 13 G
sala nr 15 G
sala nr 16 G
sala nr 17 G
sala nr 19 G
sala nr 20 G
sala nr 22 G + zaplecze
sala nr 24 G + zaplecze
sala nr 25 G + zaplecze
sala nr 27 G
sala nr 29 G
sala nr 31 G + zaplecze
sala nr 33 G + zaplecze

p. Joanna Kokot /Anna Powroźnik
p. Katarzyna Szczygieł/Justyna Nowakowska
p. Edyta Szala-Bartolewska / Dominika Słabosz
p. Aleksandra Dobosz
p. Małgorzata Srokosz
p. Izabela Majer/Joanna Knopik
p. Sylwia Rosikoń
s. Judyta
p. Jadwiga Stengierska
p. Daniel Skowron
p. Dorota Wawszczak
p. Agnieszka Kielan
p. Agnieszka Modlińska
p. Alina Bilińska-Ciszewska
p. Magdalena Sikorska
p. Joanna Trzepizur
s. Helena Kowalczyk
p. Małgorzata Zakłada - Szettel
p. Joanna Kądzioła
p. Beata Kędzierska
p. Mariola Zgrzebna
p. Barbara Lubowiecka
----------------------------p. Małgorzata Dobosz
p. Edyta Szeląg
p. Anna Papis
p. Barbara Łebek
p. Katarzyna Bender
p. Henryka Wuczyńska
p. Edyta Garska
p. Joanna Filak
p. Adam Wrzaszczyk
p. Iwona Mielczarek

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
1. Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09. 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna
3. Ferie zimowe
4. Wiosenna przerwa świąteczna
5. Próbny egzamin klas ósmych
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych.

23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.
13.01.2020 r. - 26.01.2020 r.
09.04.2020 r .- 14.04.2020 r.
02,03,04.12.2019 r.
26.06.2020 r.

7. Ferie letnie

27.06.2020 r. - 31.08.2020 r.

8. Egzamin ósmoklasisty
a) język polski
b) matematyka
c) język nowożytny
9. Egzamin ósmoklasisty dodatkowy
a) język polski
b) matematyka
c) język nowożytny

15.04.2020 r.
16.04.2020 r.
17.04.2020 r.
01.06.2020 r.
02.06.2020 r.
03.06.2020 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:
Dzień Nauczyciela – 14.10.2019 r. - poniedziałek
Wszystkich świętych – 01.11.2019 r. - piątek
Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2019 r. - poniedziałek
Boże Narodzenie - 25 – 26.12. 2019 r. - środa, czwartek
Nowy Rok – 01.01.2020 r. - środa
Święto Trzech Króli – 06.01.2020r. - poniedziałek
Święto Pracy – 01.05.2020 r. - piątek
Święto Konstytucji 3 Maja – 03.05.2020 r. - sobota
Boże Ciało – 11.06.2020 r. - czwartek
Dni dodatkowo wolne: /ustalone przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,
Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego





15,16,17.04.2020 r. egzamin ósmoklasisty
11.10.2019 r. przed dniem nauczyciela
31.10.2019 r. przed świętem zmarłych
12.06.2020 r. po Bożym Ciele

Terminy spotkań z rodzicami (zebrania informacyjne, konsultacje, wywiadówki)
- 10. 09.2019 r. zebranie klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych
- 17,18,19. 09.2019 r. zebranie z rodzicami klas II-VIII
- 17.10.2019 r. konsultacje
- 19,20,21. 11.2019 r. zebranie z rodzicami klas 0-VIII
- 12. 12.2019 r. konsultacje
- 06.01.2020 r. wystawianie ocen w pierwszym półroczu.
- 07.01.2020 r. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

- 09.01,2020 r. Rada Plenarna
- 28,29,30.01.2020 r. wywiadówka

- 20.02.2020 r. konsultacje
- 18,19,20. 03.2020 r. zebranie z rodzicami klas I-VIII
- 30.04.2020 r. konsultacje
- 19,20,21.05.2020 r. zebranie z rodzicami klas. I-VIII powiadomienie o zagrożeniu
oceną niedostateczną i naganną zachowania)
- 12.06.2020 r. wystawianie ocen rocznych
- 18.06.2020 r. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
- 26.06.2020 r. Rada Plenarna
Spotkania dyrektora z radą rodziców (godz. 17:00 / 18:00)
- 23.09.2019 r. godzina 17:00
- 27.01.2020 r.
- 22.06.2020 r.

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
p. Edyta Szala-Bartolewska – przewodnicząca (roczny urlop zdrowotny)
p. Dominika Słabosz - przewodnicząca
p. Justyna Nowakowska
p. Katarzyna Szczygieł
p. Natalia Bierzyńska
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW
p. Edyta Szeląg - przewodnicząca
p. Jadwiga Stengierska
p. Monika Romańczuk
p. Magdalena Sikorska
p. Edyta Garska
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO / HISTORII /BIBLIOTEKI
p. Joanna Filak - przewodnicząca
p. Anna Bednarek
p. Beata Piech
p. Agnieszka Kielan
p. Joanna Trzepizur
p. Beata Kędzierska
p. Iwona Mielczarek
p. Paulina Szymańska
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH
p. Barbara Łebek - przewodnicząca
p. Dorota Wawszczak
p. Henryka Wuczyńska
p. Agnieszka Modlińska

p. Jolanta Krzypkowska
p. Katarzyna Bender
p. Adam Wrzaszczyk
p. Daniel Skowron
p. Anna Papis
p. Alina Bilińska-Ciszewska
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH
p. Joanna Kądzioła - przewodnicząca
p. Barbara Lubowiecka
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
p. Elżbieta Smaga - przewodnicząca
p. Ewa Wąsowicz
p. Arkadiusz Cierpiał
p. Zbigniew Markowski
p. Tomasz Maciejewski
p. Konrad Dzwonkowski
p. Michał Krzypkowski
ZESPÓŁ NAUCZCIELI ŚWIETLICY
p. Barbara Lubowiecka - przewodnicząca
nauczyciele świetlicy
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
p. Joanna Kokot - przewodnicząca
p. Izabela Majer
p. Małgorzata Dobosz
p. Aleksandra Dobosz
p. Małgorzata Srokosz
p. Edyta Lara
p. Magdalena Kieliszek
p. Anna Powroźnik
p. Joanna Knopik
p. Sylwia Rosikoń
p. Alicja Głowa
p. Agata Sowińska
p. Izabela Wrona
p. Łaskowska Dorota
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI RELIGII
s. Celina / Helena Kowalczyk - przewodnicząca
s. Judyta / Edyta Kramarz
p. Zgrzebna Mariola

ZESPOŁY ZADANIOWE I PROBLEMOWE

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DO SPRAW PROMOCJI SZKOŁY
p. Joanna Trzepizur - przewodnicząca
p. Sylwia Rosikoń
p. Małgorzata Zakłada-Szettel
p. Iwona Mielczarek
p. Beata Piech
p. Agnieszka Kielan
p. Paulina Szymańska
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA STRONY INTERNETOWEJ
p. Agnieszka Modlińska – przewodnicząca
p. Arkadiusz Cierpiał
p. Izabela Majer
p. Joanna Trzepizur
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DO SPRAW NOWELIZACJI STATUTU, PROCEDUR
I DOKUMENTÓW
p. Barbara Łebek – przewodnicząca
p. Edyta Garska
p. Adam Wrzaszczyk
p. Anna Papis
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DO SPRAW NOWELIZACJI/ TWORZENIA
PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
p. Anna Bielat- przewodnicząca
p. Joanna Kokot
p. Anna Wróblewska-Kaczorowska
p. Jadwiga Stengierska
p. Henryka Wuczyńska
p. Renata Szczygłowska
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DO SPRAW EWALUACJI
I zespół
p. – Majer Izabela przewodnicząca
p. Słabosz Dominika
p. Szala-Bartolewska Edyta
p. Nowakowska Justyna
p. Szczygieł Katarzyna
Temat ewaluacji: Rodzice partnerami przedszkola. (maj)
II zespół
p. - Szumlińska Anna przewodnicząca
p. Lubowiecka Barbara
p. Bilińska-Ciszewska Alina
p. Szymańska Paulina
Temat ewaluacji: Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.(maj)
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DO SPRAW DIAGNOZ EDUKACYJNYCH
klasa 1

p. Joanna Kokot – przewodnicząca (odpowiedzialna za raport)
p. Izabela Majer
p. Anna Powroźnik

klasa 2
p. Joanna Knopik – przewodnicząca(odpowiedzialna za raport)
p. Aleksandra Dobosz
p. Sylwia Rosikoń
klasa 3
p. Edyta Lara – przewodnicząca (odpowiedzialna za raport)
p. Magdalena Kieliszek
p. Małgorzata Srokosz
klasa 4
p. – Joanna Trzepizur przewodnicząca / język polski (odpowiedzialna za raport)
p. Dorota Wawszczak / matematyka
p. Edyta Szeląg / język obcy
klasa 7
p. Iwona Mielczarek/Joanna Trzepizur – przewodnicząca / język polski
p. Barbara Łebek, Dorota Wawszczak / matematyka (odpowiedzialna za raport)
p. Jadwiga Stengierska / język obcy
klasa 8
p. Iwona Mielczarek – przewodnicząca / język polski (odpowiedzialna za raport)
p. Anna Papis / matematyka
p, Monika Romańczuk / język obcy
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DO SPRAW OPRAWY PLASTYCZNEJ
UROCZYSTOŚCI
SZKOLNYCH
p. Barbara Lubowiecka – przewodnicząca
p. Renata Szczygłowska
p. Anna Szumlińska
p. Alina Blińska-Ciszewska
p. Aleksandra Dobosz
p. Izabela Wrona
p. Patrycja Ryl
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DO SPRAW OPRACOWANIA PROGRAMU
DORADZTWA ZAWODOWEGO
p. Anna Wróblewska-Kaczorowska
p. Anna Powroźnik
NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY KLASOWE

Wychowawca oddziału /klasy jest przewodniczącym zespołu. W skład tych zespołów
wchodzą nauczyciele, uczący w danej klasie/oddziale.

Posiedzenia rad pedagogicznych:
Termin
29 sierpnia 2019 r.
12 września 2019 r.
październik 2019 r.
listopad 2019 r.
7 stycznia 2020 r.
9 stycznia 2020 r.

marzec 2020 r.
maj 2020 r.
18 czerwca 2020 r.
26 czerwca 2020 r.

sierpń 2020 r.

Tematyka
Wnioski z nadzoru pedagogicznego. Organizacja roku szkolnego 2019/2020
Przydział czynności stałych i dodatkowych.
Plan nadzoru pedagogicznego
Plan WDN
Rada pedagogiczna szkoleniowa
Rada pedagogiczna szkoleniowa
Rada pedagogiczna - klasyfikacja pierwsze półrocze
Zebranie plenarne rady pedagogicznej
- wnioski z nadzoru pedagogicznego
- sprawozdania z działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
Rada pedagogiczna szkoleniowa.
Rada pedagogiczna
- opinia w sprawie podręczników i programów nauczania
Rada pedagogiczna – klasyfikacja końcoworoczna
Zebranie plenarne rady pedagogicznej
- wnioski z nadzoru pedagogicznego
- sprawozdania z działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
Rada pedagogiczna - organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021 Wyniki
i
wnioski z nadzoru pedagogicznego. Przydział czynności stałych i dodatkowych

Plan posiedzeń rady pedagogicznej
29 sierpnia 2019 r.
 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego
 Przydział godzin i realizacja godzin przydzielonych przez dyrektora
 Opinia w sprawie przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć dodatkowo płatnych w
ramach wymagań zasadniczych
 Powołanie zespołów przedmiotowo – problemowych
 Uchwała opiniująca w sprawie planu finansowego szkoły
 Sprawozdanie z narady z przedstawicielami organu prowadzącego i organu
nadzorującego
 Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego obowiązujące w roku 2019/2020
 Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020
 Zatwierdzenie planu lekcji i planu dyżurów
 Zmiany w statucie szkoły
 Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

12 września 2019 r.
 Przedstawienie planu nadzoru
 Omówienie działań wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych
 Zatwierdzenie planów pracy powołanych zespołów
 Przedstawienie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
 Przyjęcie do realizacji programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
 Wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy i Nagrodę Dyrektora
 Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
30 września 2019 r.
 Opinia rady pedagogicznej po zatwierdzeniu przez radę rodziców programu
wychowawczo-profilaktycznego
 Sprawy różne
listopad 2019 r.
 Szkolenie rady pedagogicznej
 Sprawy różne
7 stycznia 2020 r.
 Rada klasyfikacyjna pierwsze półrocze. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji
9 stycznia 2020 r.
 Rada plenarna pierwsze półrocze
 Sprawozdania wychowawców klas z pracy dydaktyczno – wychowawczej i
opiekuńczej
 Sprawozdania przewodniczących zespołów przedmiotowych i zadaniowych
 Wnioski dyrektora z nadzoru pedagogicznego
 Omówienie stopnia realizacji podstawy programowej i realizacji wniosków z nadzoru
pedagogicznego
 Raport z egzaminu próbnego uczniów klas ósmych
 Sprawy różne
marzec 2020 r.
 Szkolenie rady pedagogicznej
 Sprawy różne
maj 2020 r.
 Opinia w sprawie programów nauczania i podręczników
 Sprawy różne
18 czerwca 2020 r.
 Rada klasyfikacyjna
 Zatwierdzenie ocen
 Nagrody, wyróżnienia, dyplomy
 Raport z ewaluacji
 Bhp uczniów podczas wakacji





Uchwały i wnioski
Sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
Raporty z badania wyników

26 czerwca 2020 r.
 Rada plenarna
 Podsumowanie pracy za rok 2019/2020
 Ewaluacja realizowanych projektów, programów
 Sprawozdania: wicedyrektora, pedagoga, biblioteki, świetlicy, SU, zajęć
pozalekcyjnych, kół zainteresowań, SIP, zespołów przedmiotowych , realizowanych
programów i projektów
sierpnia 2020 r.
Wyniki i wnioski z nadzoru
Koła zainteresowań:
Lp Imię i nazwisko
nauczyciela
1. Bednarek A.

Koła zainteresowań
płatne

Koła zainteresowań
społeczne

Koło jęz. polskiego kl. 8ab

2. Bender K.
3. Bielat Z.
4. Bierzyńska N.
5. BilińskaCiszewska A.

Koło informatyczne

6. Cierpiał A.

SKS piłka koszykowa
Koło turystyki rowerowej

7. Dobosz A.

Koło matematyczne kl. 2b

8. Dobosz M.
9. Dzwonkowski K.

SKS piłka nożna

10. Filak J.

Koło miłośników historii
Zajęcia wyrównawcze z historii

11. Garska E.

Koło jęz. niemieckiego kl. 7abc

12. Głowa A.
13. Kądzioła J.

Chór szkolny kl 4-8 / 2h

14. Kędzierska B.

Koło jęz. polskiego kl. 6cd

15. Kielan A.

Koło historyczne kl. 6a,b,c,d

16. Kieliszek M.

Koło czytelnicze kl. 3a
Koło matematyczne kl. 3a

17. Knopik J.

Koło przyrodniczo-naukowe kl.2c Zajęcia „Pierwsza pomoc”

18. Kokot J.

Koło matematyczne kl.1a

19. s. Celina Kowalczyk H.
20. Kramarz E.

Koło bibliodramy kl.III-IV

21. Krzypkowska J

Zajęcia wyrówn. z biologii
Zajęcia wyrówn. z przyrody

22. Krzypkowski M

SKS rugby

23. Lara E.

Koło matematyczne kl. 3b
Koło origami kl. 3b

24. Lubowiecka B.
25. Łebek B.

Koło fizyczne kl. 7abc

26. Maciejewski T.
27. Majer I.

Koło ogólnorozwojowe kl. 1b

Zajęcia „Pierwsza pomoc”
SKS piłka siatkowa

28. Markowski Z.
29. Mielczarek I.
30. Modlińska A.
31. Anna Papis

Koło matematyczne kl. 8ab

32. Piech B.
33. Powroźnik A.

Koło przyrodnicze kl. 1c

34. Romańczuk m.

Koło jęz. angielskiego kl. 6abcd
Koło jęz. angielskiego kl.8ab

35. Rosikoń S.

Koło polonistyczno-czytelnicze
kl. 2a

Zajęcia z programowana
Klub czytelnika

36. Sikorska M.
37. Skowron D
38. Słabosz D.
Zajęcia fitness kl. IV-VIII

39. Smaga E.
40. Sowińska A
41. Srokosz M.

Koło muzyczno – taneczne kl. 3c
Koło matematyczne kl. 3c

42. Stengierska J.
43. Szala –
Bartolewska E.
44. Szczygieł K.

Zajęcia terapeutyczne terapia ręki

45. Szczygłowska R.
46. Szeląg E.
47. Szumlińska A.
48. Szymańska P.

Koło jęz. angielskiego kl.6abcd

49. Trzepizur J.

Koło polonistyczne kl. 4ab

50. Wawszczak D.

Koło matematyczne kl. 4ab
Koło matematyczne kl. 6abcd

51. Wąsowicz E.
52. Wrona I.

Akademia kulinarna

53. WróblewskaKaczorowska A.
54. Wrzaszczyk A.
55. Wuczyńska H.

Koło chemiczne kl. 7abc
Koło chemiczne kl. 8ab

56. Zakłada-Szettel M. Koło polonistyczne kl..6ab

Schola parafialna

Uroczystości i wydarzenia szkolne - rok szkolny 2019/2020
Nazwa uroczystości
Termin
Uroczyste rozpoczęcie roku 2 września 2019
szkolnego

Sposób realizacji
Akademia/spotkania
z wychowawcami

Realizacja programu
Erasmus+

Spotkania, wycieczki,
wyjazdy zagraniczne,
projekty itp.
Wystawa
Pogadanki na lekcjach
edukacji
wczesnoszkolnej,
historii, j. polskiego
Apel

2018/2019
2019/2020

Rocznica wybuchu II wojny wrzesień 2019 r
światowej + 75 rocznica
śmierci K. K. Baczyńskiego
Apel porządkowy

wrzesień

Ślubowanie klas pierwszych październik 2019 r Akademia

Akcja - sprzątanie świata

wrzesień 2019 r.

Sprzątanie Promenady i
Lasku Aniołowskiego
Dzień Chłopaka
30 września 2019 r Spotkania klasowe
Pasowanie na przedszkolaka październik 2019 r Akademia
Pasowanie na Świetlika
Święto Komisji Edukacji
Narodowej
Pasowanie
Czwartoklasistów
Święto zmarłych

wrzesień 2019 r.
14 października
2019 r.
II p/października
2019 r.
1 listopad 2019 r.

Odpowiedzialni
p. B. Łebek kl. IV-VIII
p. E. Lara kl. I-III
p. B. Lubowiecka - dekoracja
wychowawcy
p. M. Sikorska – koordynator
zespół nauczycieli
p. A. Kielan, nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej, nauczyciele j.
polskiego

p. A. Bielat kl.I-IV
p.A. Wróbleska-Kaczorowska
kl.V-VIII
p. J. Kokot, p. I. Majer,
p.
A. Powroźnik

Uroczystość
Akademia

wychowawcy – na zajęciach
z
wychowawcą
wychowawcy
p. K. Szczygieł, p. D. Słabosz, p.
J. Nowakowska
p. A. Szumlińska
p. B. Kędzierska

Uroczystość

p. J. Trzepizur, p. J. Stengierska

Wyjścia na groby

wychowawcy

Narodowe Święto
11 listopada 2019 r Akademia
Niepodległości
“Andrzejki”
listopad 2019 r. Zabawa/dyskoteka
“Mikołajki”
grudzień 2019 r. Wyjścia do kina/teatru
Wigilia szkolna
20 grudnia 2019 r. Wigilie klasowe
Jasełka bożonarodzeniowe 20 grudnia 2019 r. Jasełka dla kl. 0-3
Tradycje bożonarodzeniowe
Tradycja dla kl. 4-8

p. A. Kielan

Dzień Babci i Dziadka

Spotkania

wychowawcy klas 0-3

Apel kl. 4-8

p. A. Papis

Podsumowanie I półrocza, luty 2020 r.
apel o bezpieczeństwie
Zabawa karnawałowa
luty 2020 r.

Apel kl. 1-3

p. E. Lara

Zabawa kl. 1-3

Dzień Otwarty
Dzień Kobiet
Pasowanie na Czytelnika
Krzysztof Kamil Baczyński
- patron SP2
Dzień Ziemi, Dzień
Zdrowia

Spotkania
Spotkania klasowe
Uroczystość
Akademia

p. Sylwia Rosikoń, p. J. Knopik,
p. A. Dobosz, p. D. Słabosz,
p. K. Szczygieł,
wyznaczeni nauczyciele
wychowawcy
p. P. Szymańska
p. M. Zakłada-Szettel

Podsumowanie I półrocza

20,21stycznia
2020 r.
styczeń 2020 r.

luty 2020 r.
marzec 2020 r.
marzec 2019 r.
kwiecień 2020 r.

22 kwietnia 2020 r Obchody - wystawy

wychowawcy + SU
wychowawcy + SU
wychowawcy
s. H. Kowalczyk

p. H. Wuczyńska, p. K. Bender
p. A. Wrzaszczyk kl. 4-8
p. S. Rosikoń kl. 1-3

Wielkanoc w tradycji i
kwiecień 2020 r.
zwyczajach polskich
Koncert “Talenty Dwójki” maj 2020 r.

Wystawa

R. Szczygłowska

Konkurs szkolny

Święto Flagi i symboli
Polskich

2 maja 2020 r.

Wystawy

Konstytucja 3 Maja
Dzień Matki i Ojca
Dzień Dziecka

maj 2020 r.
czerwiec 2020 r.
czerwiec 2020 r.

Akademia
Spotkania
Marszobieg

p. J. Kądzioła
p.M. Srokosz
p. B. Lubowiecka,
p. K. Szczygiel,
p. J. Nowakowska
p. J. Filak
wychowawcy
p. A. Cierpiał-koordynator,
nauczyciele wf
nauczyciele przedmiotów,
nauczyciele wychowawcy
p. K. Bender
nauczyciele, pracownicy szkoły

Wycieczki dydaktyczno cały rok szkolny Wycieczka
krajoznawcze
2019/2020
Egzamin na kartę rowerową czerwiec 2020 r. Egzamin
Festyn Rodzinny
czerwiec 2020 r. Festyn

Uroczyste zakończenie roku 31 maja 2020 r.
szkolnego 2019/2020
i sześciolatków

Rozpoczęcie roku
szkolnego 2020/2021

Akademia

1 września 2020 r. Akademia

p. M. Kieliszek kl. 1-3
p. D. Skowron kl. 4-6
p. M. Romańczuk kl. 7-8
p. D. Słabosz kl.0
p. A. Dobosz kl. 1-3
p. M. Sikorska kl. 4-8

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły
Zarządzanie i organizacja
Zadania
Przydział obowiązków służbowych wszystkim
nauczycielom
Opracowanie rocznego planu pracy

Przyjęcie do realizacji programu wychowawczoprofilaktycznego

Plan nadzoru pedagogicznego
Opracowanie planów pracy dydaktycznej i
wychowawczej
Opracowanie programu realizacji
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego
Realizacja programu rozwoju kompetencji w
zakresie kształcenia u uczniów przedsiębiorczości
i kreatywności
Opracowanie indywidualnych programów
edukacyjno-terapeutycznych

Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania
wymagań edukacyjnych
Organizacja egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
ósmoklasisty

Osoba
odpowiedzialna
dyrektor

Termin realizacji

przedstawiciele rady
pedagogicznej
dyrekcja
zatwierdzenie przez
radę rodziców w
porozumieniu z radą
pedagogiczną
dyrektor
wszyscy nauczyciele

do 15 września 2019 r.

A. WróblewskaKaczorowska
A. Bielat
J. Filak,
A. Powroźnik

do 13 września 2019 r.
realizacja cały rok szkolny

A. Bielat, A.
WróblewskaKaczorowska,
wychowawcy klas
nauczyciele
przedmiotów
dyrektor,
wicedyrektor,
przewodniczący
zespołów

cały rok

31 sierpnia 2019 r.

I połowa września 2019 r.

do 2 września 2019 r.
do 15 września 2019 r.

przez cały rok szkolny

do 3 września 2019 r.
zgodnie z obowiązującymi
procedurami
kwiecień 2020 r.

Zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników
z obowiązującymi w szkole wewnątrzszkolnymi
uregulowaniami (np. statut szkoły, kodeks etyki,
regulaminy, procedury)
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz
podczas zorganizowanych przez szkołę wyjść
i wycieczek
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
pływalni
Zapewnienie prawidłowego żywienia i
funkcjonowania stołówki szkolnej
Zapewnienie funkcjonowania szkoły w czasie awarii
Organizacja zebrań rady pedagogicznej

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

egzaminacyjnych
dyrektor

do 2 września 2019 r.

wszyscy pracownicy przez cały rok szkolny
szkoły
dyrektor, kierownik
pływalni
dyrektor, intendent,
kucharki
dyrektor,
wicedyrektorzy
dyrektor

przez cały rok szkolny
na bieżąco
wg potrzeb
zgodnie
harmonogramem
razie potrzeby
cały rok

Ocena dorobku zawodowego nauczycieli

zespól nauczycieli
do spraw promocji
szkoły/wszyscy
pracownicy
dyrektor, nauczyciele przez cały rok szkolny
stażyści, opiekunowie
stażu
dyrektor,
przez cały rok szkolny
wicedyrektorzy
dyrektor
czerwiec 2020 r.

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego

dyrektor

Awans zawodowy nauczycieli

Ocena pracy nauczycieli

2 razy w roku

Dydaktyka
Lp.

Zadania szczegółowe

Sposoby realizacji zadań

Odpowiedzialni

Termin

1.

Realizacja podstawy
programowej

Kontrola i monitoring realizacji
podstawy programowej i
programów nauczania
Kontrola planów
wychowawczych.
Obserwacja lekcji, kontrola prac
klasowych, sprawdzianów,
zeszytów uczniowskich.

dyrektor
wicedyrektorzy
nauczyciele

cały rok

2.

Skuteczne przygotowanie
uczniów do egzaminu
gimnazjalnego i
egzaminu ósmoklasisty

Ćwiczenie ortografii
i interpunkcji

nauczyciele

cały rok

z
iw

a) Ćwiczenia uzasadniające
dobór przykładów z
literatury/filmu itp.
b) Utrwalanie chronologii –
powtarzanie dat, ważnych
wydarzeń z
przyporządkowaniem ich do
konkretnych epok
c) Rozwijanie twórczego
myślenia, kreatywności
poprzez indywidualizację
pracy i stosowanie
różnorodnych form i metod
pracy
d) Maksymalne
wykorzystanie dostępnych
pomocy dydaktycznych
Stosowanie TIK na
wszystkich przedmiotach.
e) Ćwiczenie umiejętności
argumentowania,
wnioskowania, formułowania
opinii
f) Rozwijanie kompetencji
literackich (rozumienia sensu
utworów), kulturowych
(interpretacji plakatu),
językowych (świadomego
korzystania z różnych
środków językowych)
g) Kontrola znajomości lektur
obowiązkowych dla kl. 7-8

nauczyciele
języka polskiego

cały rok

nauczyciele
cały rok
języka polskiego,
historii,wiedzy
o społeczeństwie
nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele
cały rok
języka polskiego,
plastyki

nauczyciele
języka polskiego

cały rok

nauczyciele
języka
angielskiego i
języka
niemieckiego
i) Utrwalanie znajomości
nauczyciele
środków językowych
języka
angielskiego i
języka
niemieckiego,
języka polskiego
j) Stosowanie na każdej lekcji nauczyciele
ćwiczeń ze słuchania tekstu
języka
w języku angielskim i
angielskiego i
niemieckim; badanie jego
języka
zrozumienia przez uczniów
niemieckiego

cały rok

h) Doskonalenie umiejętności
redagowania, dłuższej
wypowiedzi pisemnej w
języku obcym

cały rok

cały rok

3.

Podnoszenie efektów
kształcenia

k) Zwiększenie ilości działań
na wyrażeniach
algebraicznych we
wszystkich klasach
l) Ćwiczenie przekształceń
wzorów

nauczyciele
matematyki

cały rok

nauczyciele
matematyki,
fizyki, chemii

cały rok

ł) Ćwiczenie określania form
terenu na podstawie mapy

nauczyciele
geografii

cały rok

m) Doskonalenie
umiejętności rozwiązywania
zadań tekstowych celem:
- wyszukiwania danych z
treści zadania,
- wykorzystania właściwego
wzoru,
- operowania jednostkami
matematycznymi,
fizycznymi, chemicznymi,
- przekształcania wzorów,
- wyciągania wniosków
końcowych,
- poszukiwania
niestandardowych metod
rozwiązania
o) Organizacja konsultacji dla
uczniów potrzebujących
wsparcia

nauczyciele
matematyki,
fizyki, chemii

cały rok

nauczyciele

wg potrzeb

p) Uczniowie i rodzice znają
szczegółowe warunki i
sposób oceniania
wewnątrzszkolnego,
przedmiotowe systemy
oceniania
r) Udzielanie uczniom,
rodzicom i nauczycielom
pomocy psychologiczno pedagogicznej
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych – udział w
spotkaniach metodycznych,
warsztatach, szkoleniach,
konferencjach
Doskonalenie umiejętności
planowania pracy własnej i
pracy uczniów

nauczyciele

cały rok

pedagodzy

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

Nauczyciele przeprowadzają
ewaluację lekcji, różnicują
pracę domową. Zwracają
uwagę na poprawność
ortografii i interpunkcję.
Rzetelne przygotowanie
nauczyciela do
realizowanego w danym dniu
tematu; ewaluacja własnej
pracy
Stosowanie elementów
oceniania kształtującego
Dostosowanie wymagań
edukacyjnych do możliwości
uczniów

wszyscy
nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

Stosowanie atrakcyjnych,
zróżnicowanych form i metod
pracy, aktywizacja uczniów,
motywowanie

nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie osiągnięć
uczniów
Zachęcanie uczniów do
kreatywności, samodzielności
(wykorzystanie różnych
źródeł wiedzy, stosowanie
technologii IT, realizacja
projektów edukacyjnych)
Maksymalne wykorzystanie
pomocy dydaktycznych
Realizacja projektów
Właściwe motywowanie
uczniów do dalszej pracy
poprzez wnikliwy,
zrozumiały komentarz przy
ocenie prac domowych/
sprawdzianów/ prac
klasowych ze szczególnym
uwzględnieniem tego, co
uczeń zrobił dobrze, nad
czym musi popracować
i z czego może skorzystać;
stosowanie pochwał, zachęt,
plusów, umożliwianie
poprawy oceny
Prowadzenie badań i działań
diagnostycznych,
diagnozowanie
indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele
nauczyciele

cały rok
cały rok

pedagodzy

cały rok

oraz możliwości
psychofizycznych dzieci i
młodzieży w celu określenia
ich mocnych stron
Stosowanie na każdej lekcji
języka obcego ćwiczeń
rozumienia tekstu
słuchanego, przetwarzania
tekstu
Systematyczne kontrolowanie
opanowania przez uczniów
umiejętności:
- płynnego czytania,
- sprawności rachunkowej,
- wykorzystanie i tworzenia
informacji,
- interpretowania informacji,
- rozumowania i argumentacji
w wymaganym na danym
etapie poziomie edukacyjnym
Zwiększenie ilości ćwiczeń
rachunkowych, zadań
tekstowych, przekształcenia
wzorów
Stosowanie i wykorzystanie
wiedzy w praktyce na
każdym przedmiocie
Doskonalenie umiejętności
logicznego myślenia,
wyciągania wniosków,
krytycznego podejścia do
pozyskanych z różnych
źródeł informacji
Organizacja pomocy
psychologicznopedagogicznej uczniom tego
potrzebującym
Różnicowanie prac
domowych/ sprawdzianów/
prac klasowych
Doskonalenie umiejętności:
- wypowiadania się w języku
ojczystym ze szczególnym
uwzględnieniem poprawności
stylistycznej i bogatego
słownictwa,
- poprawnego redagowania
tekstów użytkowych
- stosowania zasad
ortograficznych i interpunkcji

nauczyciele
języka
angielskiego
i języka
niemieckiego
nauczyciele

cały rok

nauczyciele
matematyki,
chemii, fizyki

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

dyrektor
pedagog
wychowawcy

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

cały rok

w tekstach pisanych,
- wdrażanie do
samodzielności,
- wyzwalanie u uczniów
przedsiębiorczości i
kreatywności,
- udział w projektach
edukacyjnych
Wykorzystanie
nowoczesnych technologii
informacyjnych do
wykonywania przez uczniów
prezentacji, projektów,
gazetek (np. kamery,
projektora, aparatu
fotograficznego,
wideoprojektora, tablicy
multimedialnej itp.)
Zapoznanie uczniów z
przedmiotowym systemem
oceniania
Uświadamianie rodzicom ich
roli w odniesieniu sukcesu
edukacyjnego przez dziecko
poprzez:
- kontrolę realizacji
obowiązku szkolnego,
- udział w zebraniach i
konsultacjach,
- kontrolowanie czasu
wolnego dziecka,
- udzielania wsparcia,
- zainteresowanie
problemami dziecka,
- zachęcanie do udziału w
projektach, konkursach,
wyzwalanie kreatywności,
- kontrolę przygotowania do
lekcji, wsparcie w
pokonywaniu trudności
Informowanie rodziców o
postępach ucznia w nauce, o
zachowaniu, nieobecnościach
Wykorzystanie zasobów
pozaszkolnych, współpraca
ze szkołami wyższymi,
ponadpodstawowymi,
muzeami, teatrem,
bibliotekami, zakładami
pracy itp.

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

wychowawcy

pierwszy
tydzień
września
cały rok

wychowawcy

cały rok

nauczyciele

cały rok

4.

Przeprowadzenie egzaminu
próbnego kl. 8
Wspomaganie uczniów
Dostosowanie programów
ze specjalnymi
nauczania i planów
potrzebami edukacyjnymi wynikowych odpowiednio do
potrzeb i możliwości uczniów
Realizacja zawartego
kontraktu z PPP nr 2 w
Częstochowie i SOD
Realizacja zaleceń
wydawanych przez poradnie
psychologicznopedagogiczne zawartych
w opiniach i orzeczeniach
Opracowanie i modyfikacja
IPETÓW dla uczniów
posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia
specjalnego

Zapewnienie pomocy
logopedycznej
Zapewnienie uczniom
możliwości korzystania z
zajęć rozwijających
kompetencje emocjonalnospołeczne
Zapewnienie uczniom
udziału w zajęciach
korekcyjnokompensacyjnych oraz zajęć
wyrównawczych, zajęciach
rozwijających kompetencje
emocjonalno-społeczne

Dokonywanie
wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania
dzieci i młodzieży objętych
kształceniem specjalnym

wyznaczeni
nauczyciele
nauczyciele

listopad 2019
r.
do 15
września 2019
r.

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

wychowawca
i nauczyciele
uczący ucznia
pedagog
A. Bielat
A. WróblewskaKaczorowska
J. Trzepizur
A. Powroźnik
B. Piech
M. Kieliszek
A. WróblewskaKaczorowska

do 30
września 2019
r.

cały rok
cały rok

A. Wróblewska- cały rok
Kaczorowska
Z. Bielat
J. Kokot
M. Sikorska
M. Srokosz
M. Kieliszek
nauczyciele
przedmiotów
pedagog
zespół
nauczycieli
uczących ucznia

cały rok

5.

6.

Praca z uczniem zdolnym

Prowadzenie

pomiaru

Tworzenie oferty zajęć
pozalekcyjnych
odpowiadającej potrzebom
uczniów

nauczyciele

do 15
września 2019
r.

Motywowanie, wspieranie
uczniów w rozwoju
zainteresowań, uzdolnień
i pasji
Umożliwienie uczniom
prezentowania swojego
dorobku, pasji, uzdolnień
(akademie, apele, zebrania z
rodzicami, tablice ogłoszeń,
wystawy, strona www szkoły,
kronika szkolna, dni otwarte,
festyn rodzinny, prasa,
biblioteka miejska itp.)
Tworzenie warunków
umożliwiających uczniom
pracę w zespołach, realizacja
projektów, prowadzenie
badań, stawianie hipotez,
poszukiwanie nowych
pomysłów oraz dokonywanie
ich weryfikacji
Rozwijanie umiejętności
zadawania problemowych
pytań
Różnicowanie prac
domowych
Zachęcanie do dyskutowania,
wyrażania własnych opinii i
prezentowania stanowiska
Kształtowanie umiejętności
proaktywnego zarządzania
projektami (czyli planowania,
organizowania, zarządzania,
kierowania i zlecania zadań,
analizowania,
komunikowania,
sporządzania raportów i
sprawozdań), kształtowanie
umiejętności skutecznej
pracy indywidualnej i
zespołowej
Uczenie uczenia się
Promowanie ucznia zdolnego

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele
nauczyciele

cały rok
cały rok

wiedzy, umiejętności
Egzamin próbny w klasach 8
i sprawności rachunkowej

Sprawdzian wiedzy w
klasach 7 z jęz. polskiego,
matematyki, jęz. angielskiego

Sprawdzenie wiedzy w
klasach 4 z jęz. polskiego,
matematyki, jęz. angielskiego

Przeprowadzenie
ogólnoszkolnych dyktand na
różnych poziomach edukacji
kontynuacja z roku
2017/2018
Przeprowadzenie testu
kompetencji po klasie 1

Przeprowadzenie testu
kompetencji po klasie 3

Rozpoznawanie
indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości
psychologicznych uczniów w
celu określenia mocnych
stron i predyspozycji ,
zainteresowań i uzdolnień
dziecka
Sprawdzenie umiejętności
matematycznych w zakresie
wiadomości praktycznych
uczniów klas 2
Organizacja
zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia

I. Mielczarek
/raport
A. Papis
M. Romańczuk
I. Mielczarek –
przewodnicząca/
raport
B. Łebek
J. Stengierska
J. Trzepizur przewodnicząca/
raport
D. Wawszczak
E. Szeląg
M.ZakładaSzettel kl.7-8
J.Trzepizurkl.4-6

styczeń
2020 r.

J. Kokot
przewodnicząca/
raport
I. Majer
A. Powroźnik
E. Lara przewodnicząca/
raport
M.
Kieliszek
M. Srokosz
pedagodzy
logopedzi
nauczyciele
wychowawcy
i specjaliści

maj
2020 r.

maj
2020 r.

wrzesień
2019 r.

luty 2020 r.

maj
2020 r.

cały rok

J.Knopik
- maj 2020 r.
przewodnicząca/
raport
A. Dobosz
S. Rosikoń
wyznaczeni
w zależności
nauczyciele
od potrzeb

WYCHOWANIE I OPIEKA
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom
Lp. Zadanie
1.
Znajomość
przepisów prawa
oświatowego i
prawa
wewnątrzszkolnego

2.

Sposoby realizacji
Zapoznanie uczniów
i rodziców
z obowiązującymi
dokumentami
regulującymi życie
szkolne (Statut,
przedmiotowy system
oceniania, regulaminy,
procedury)

Zapoznanie uczniów
z ich prawami
i obowiązkami
Organizacja opieki Współpraca pedagogów
pedagogicznej
szkoły:
- z instytucjami
zewnętrznymi
wspierającymi szkołę w
działaniach (z PPP w
Częstochowie, MOPSem, Policją, Strażą
Miejską, kuratorami
sądowymi Sądem
Rodzinnym i Nieletnich,
Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym,
Pogotowiem
opiekuńczym itp.)
- z nauczycielami szkoły
(w zakresie analizy
zaleceń poradni
psychologiczno pedagogicznej,
organizacji pomocy
psychologiczno pedagogicznej,
rozwiązywania
problemów
wychowawczych
i opiekuńczych,
monitoringu realizacji
obowiązku szkolnego
itp.)
- z rodzicami (udzielanie
pomocy i wsparcia,

Odpowiedzialni
dyrektor
wicedyrektorzy
nauczyciele

Termin realizacji
na bieżąco

pedagodzy

na bieżąco

motywowanie
do wywiązywania
się z obowiązków
rodzicielskich,
reagowanie
na zaniedbania,
prowadzenie mediacji
przy rozwiązywaniu
konfliktów itp.)
- ze środowiskiem
lokalnym (z parafią św.
Wojciecha i św. Kantego,
szkołami, przedszkolami,
SM "Północ" itp.)
Koordynowanie
realizacji programu
wychowawczo profilaktycznego szkoły
Koordynowanie
i realizacja programu
doradztwa zawodowego
Organizacja warsztatów,
pogadanek, prelekcji,
spektakli, wyjść
związanych z
wychowaniem i
profilaktyką
Otoczenie wszechstronną
opieką uczniów ze
środowisk rodzin
zagrożonych patologią
lub patologicznych
3.

Objęcie uczniów
zajęciami
opiekuńczymi w
świetlicy

Organizacja zajęć w
świetlicy szkolnej dla
uczniów rodziców
pracujących
Realizacja rocznego
planu pracy świetlicy
Podnoszenie przez
nauczycieli kompetencji
w zakresie potrzeb
rozwojowych dzieci i
młodzieży

wychowawcy
świetlicy

cały rok

4.

Realizacja
programu
wychowawczoprofilaktycznego

Rozszerzenie,
uatrakcyjnienie działań
świetlicy, pomoc w
odrabianiu lekcji
W szkole realizowany
i modyfikowany jest
program wychowawczo profilaktyczny
Treści i działania
programu wychowawczo
- profilaktycznego
dostosowane są do
potrzeb rozwojowych
uczniów, skierowane są
do uczniów, nauczycieli i
rodziców
Założenia programu, cele
i działania omawiane są
na zebraniach zespołów
zadaniowych, zespołów
wychowawczych,
zebraniach z rodzicami i
zajęciach z wychowawcą
Podejmowanie działań
pedagogizujących i
wspomagających
rodziców
Doskonalenie
kompetencji nauczycieli
w zakresie wychowania
i profilaktyki poprzez
udział w szkoleniach,
warsztatach,
konferencjach itp.
Organizacja apeli,
konkursów, realizacja
projektów i programów,
spektakli propagujących
pozytywne wzorce
zachowań i
przeciwdziałających
zagrożeniom ze stron
internetowych,
uzależnieniom,
cyberprzemocy.
Organizacja spotkań z
pracownikami Policji,
Straży Miejskiej, Sądu,
Poradni Psychologiczno -

wszyscy nauczyciele

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

pedagodzy
wychowawcy klas

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

Pedagogicznej nr 2 w
Częstochowie
Prowadzenie działań z
pedagodzy
zakresu profilaktyki
wychowawcy
uzależnień i innych
problemów dzieci i
młodzieży, w tym działań
mających na celu
przeciwdziałania
pojawianiu się zachowań
ryzykownych
związanych z używaniem
środków odurzających,
substancji
psychoaktywnych
i psychotropowych

cały rok

Realizacja edukacji
prozdrowotnej
(propagowanie zdrowego
stylu życia poprzez
realizację programów
i projektów
prozdrowotnych typu
"Trzymaj formę" itp.,
organizację form
otwartych wychowania
fizycznego, monitoring
czynnego udziału w
lekcjach wychowania
fizycznego, prezentacje
multimedialne, prelekcje,
spotkania z dietetykiem;
znajomość nr 112,
wdrażanie umiejętności
udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej,
propagowanie aktywnych
form wypoczynku)
Uwrażliwianie na
potrzeby osób
samotnych, starszych,
chorych,
niepełnosprawnych,
bezdomnych (organizacja
wolontariatu,
pedagogizacja) oraz na
potrzeby zwierząt.

wszyscy nauczyciele

cały rok

E. Szeląg
Samorząd
Uczniowski
wychowawcy
pedagodzy

cały rok

Podejmowanie działań
przeciwdziałających
agresji fizycznej i
psychicznej oraz
wandalizmowi
Kształtowanie postaw
prospołecznych działalność samorządu
uczniowskiego,
realizacja
indywidualnych
projektów przez uczniów
(organizacja kiermaszy,
wystaw, zbiórek,
wolontariatu, imprez
kulturalno rozrywkowych,
happeningów,
uroczystości klasowych,
szkolnych,
środowiskowych)
Wdrażanie do
uczestnictwa w kulturze udział i organizacja
(koncerty, spektakle,
wystawy, widowiska,
seanse filmowe itp.);
udział w konkursach,
akademiach,
wieczornicach, festynie,
Dniu Otwartym szkoły,
uroczystościach
lokalnych i miejskich
Rozwijanie postaw
proekologicznych
poprzez:
- udział w akcji
"Sprzątanie świata"
- udział i organizacja
konkursów o tematyce
ekologicznej
- organizacja akcji
recyklingowych (zbiórka
makulatury, nakrętki,
baterii)
- organizowanie wystaw
- przygotowanie
akademii/apelu
propagującego
zachowania

wszyscy nauczyciele

cały rok

opiekunowie SU
E. Szeląg
wychowawcy klas

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

wychowawcy klas
K. Bender
E. Smaga
H. Wuczyńska

cały rok

proekologiczne
- prezentacje
multimedialne
- udział w programach
i projektach
Wdrażanie uczniów do
aktywnego, kreatywnego
spędzania wolnego czasu
poprzez uświadamianie
uczniom znaczenia
aktywności fizycznej dla
zdrowia (organizacja
zajęć sportowo rekreacyjnych, rajdów,
wycieczek krajoznawczo
- rekreacyjnych; udział w
imprezach masowych
rekreacyjno - sportowych
organizowanych na
terenie szkoły i miasta;
udział w turniejach i
zawodach sportowych,
organizacja 4 godz.
wychowania fizycznego
zgodnie z potrzebami
uczniów; umożliwienie
uczniom odbycia
szkolenia i egzaminu
celem uzyskania karty
rowerowej
Prowadzenie działań w
zakresie edukacji
czytelniczej popularyzowanie
czytelnictwa, organizacja
wystaw nowości
czytelniczych,
organizacja konkursów
Kształtowanie postaw
obywatelskich i
patriotycznych poprzez:
- zapoznanie uczniów z
dziedzictwem
narodowym i jego
miejscem w kulturze
europejskiej i światowej
- naukę odpowiedniego
zachowania podczas
uroczystości szkolnych i
państwowych o

nauczyciele
wychowania
fizycznego,
wychowawcy klas,
nauczyciel WDŻ
I. Mielczarek
E. Wąsowicz
K. Bender

cały rok

nauczyciele
bibliotekarze
nauczyciele języka
polskiego
wychowawcy
świetlicy

cały rok

wychowawcy
nauczyciele historii,
WOS, jęz.
polskiego,wychowawcy świetlicy,
nauczyciele
biblioteki

cały rok

charakterze
patriotycznym
- znajomość hymnu
Polski, zachowania
odpowiedniej postawy
podczas słuchania i
śpiewania hymnu
- znajomość symboli
narodowych Polaków
- poznanie sylwetek
wybitnych Polaków
- organizacja akademii,
wystaw, konkursów o
tematyce patriotycznej
- udział w
uroczystościach
miejskich o tematyce
patriotycznej
- troska o miejsca
pamięci narodowej
- obchody 100-lecia
odzyskania
niepodległości przez
Polskę
- organizacja działań
wolontariackich
- organizacja Dnia
Patrona
Prowadzenie doradztwa
zawodowego
- nauczyciele udostępniają uczniom
bazę danych o szkołach,
zasadach rekrutacji i
preorientacji zawodowej
- przekazują uczniom
informacje o zawodach
funkcjonujących na
rynku pracy
- pomagają uczniom
rozwijać umiejętność
określania własnym
mocnych i słabych stron
- przekazują uczniom
informacje na temat
czynników, które należy
uwzględnić przy
wyborze dalszej nauki i
zawodach
- prowadzenie tablicy

pedagodzy
nauczyciele
przedmiotów
wychowawcy

cały rok

informacyjnej

Integracja społeczności
szkolnej:
- udział w imprezach o
charakterze
integracyjnym,
- akceptacja wszystkich
przez wszystkich bez
względu na wyniki w
nauce,
niepełnosprawność czy
wygląd,
- propagowanie
pozytywnych postaw
wobec osób z
dysfunkcjami,
- zapewnienie uczniom
wyalienowanym i
uczniom z dysfunkcjami
pomocy pedagoga,
logopedy, terapeuty
pedagogicznego i
pomocy nauczyciela
- organizacja
uroczystości klasowych,
szkolnych (dyskotek,
zabawy karnawałowej,
walentynek, andrzejek,
mikołajek),
- organizacja zawodów
sportowych,
marszobiegu,
- organizacja imprez
typu: " Pasowanie na
świetlika", "Pasowanie
na Czytelnika",
"Pasowanie na Ucznia",
"Pasowanie na
Czwartoklasistę"
- Organizacja spotkań
uczniów z pracownikiem
ZPPP
- organizacja "zielonych
przerw"

wszyscy nauczyciele

cały rok

Planowanie posiłków
zgodnie z zasadą dobrej
praktyki, zgodnie z
potrzebami rozwojowymi
i normami
żywieniowymi
Stosowanie systemu
HACCP przy
przyjmowaniu
surowców, przyrządzania
i wydawania posiłków
Prawidłowe prowadzenie
dokumentacji żywienia;
sporządzania dziennych
raportów, sporządzania
codziennych próbek
posiłków
Korygowanie wad Organizacja gimnastyki
postawy
korekcyjnej

5.

Zapewnienie
prawidłowego
żywienia i
funkcjonowania
stołówki szkolnej

6.

dyrektor
intendent
kucharki

cały rok

dyrektor
intendent
kucharki

cały rok

dyrektor
intendent

cały rok

dyrektor
E. Smaga
T. Maciejewski

wg potrzeb

KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI
Cel: Szkoła zapewnia rozwój osobowy i zawodowy pracownikom
Lp. Zadania
szczegółowe
1.
Integracja
wszystkich
pracowników
szkoły

2.

Doskonalenie
umiejętności
kadry
nauczycielskiej
w ramach
WDN

3.

Współpraca
„RODN”
„WOM”,„SOD
”
innyme
instytucje np.

Standardy

Sposoby
Odpowiedzialni Termin
realizacji
W szkole panuje Organizowanie
dyrektor
cały rok
atmosfera
spotkań
życzliwości,
okolicznościowych
zaufania i
Organizowanie
wzajemnej
wycieczek
współpracy
Organizowanie
Przestrzegany
wyjść na koncerty,
jest kodeks etyki spektakle
pracowniczej
Nauczyciele
Opracowanie
dyrektor
wrzesień 2018
uczestniczą w
planu podnoszenia lider WDN
różnego rodzaju
kwalifikacji
kursach,
zawodowych
szkoleniach,
nauczycieli
warsztatach,
spotkaniach
metodycznych
Nauczyciele
biorą udział w
kursach
doskonalących i
kwalifikacyjnych

Bieżące śledzenie
oferty
doskonalenia
zawodowego
WOM i SOD

dyrektor
wicedyrektor
lider WDN

cały rok

CEO, ORE,
Metis
4.

5.

6.

oraz studiach
podyplomowych

Ocena
pracy Dyrektor
nauczycieli
analizuje i ocenia
pracę nauczycieli

Ewaluacja
wewnętrzna

Zaangażowanie
Rady
Pedagogicznej,
rodziców,
uczniów w
pracę na rzecz
szkoły

Ocena
pracowników
odbywa się
zgodnie z
rozporządzeniem,
w oparciu o
czytelne kryteria,
wskźniki znane
wszystkim
Szkoła dokonuje
wyboru
obszarów, które
poddane będą
ewaluacji

Szkoła tworzy
dokumenty
dotyczące jej
pracy przy
współdziałaniu
nauczycieli,
rodziców i
uczniów

Współpraca z
doradcami
metodycznymi
Motywowanie,
wspomaganie,
monitoring

nauczyciele
przedmiotów

cały rok

dyrektor

cały rok

Ustalenie obszaru i
wymagania
poddanego
ewaluacji.
Powołanie zespołu
ewaluatorów.
Przeprowadzenie
ewaluacji zgodnie
z harmonogramem

dyrektor
rada
pedagogiczna

Opracowanie
raportu

przewodniczący
zespołu
ewaluatorów

maj 2020

Zapoznanie Rady
Pedagogicznej,
Rady Rodziców z
wynikami i
wnioskami z
nadzoru
pedagogicznego
Modyfikowanie
Statutu szkoły

dyrektor

cały rok

zespół
nauczycieli do
spraw
modyfikowania
dokumentów
B. Łebek
dyrektor
zespół
nauczycielski

cały rok

Opracowanie
rocznego planu
pracy szkoły

zespół
nuczycieli
ewaluatorów

sierpień 2020

7.

Awans
zawodowy
nauczycieli

Nauczyciele
uzyskują kolejne
stopnie awansu
zawodowego
Nauczyciele są
przygotowani do
pełnienia funkcji
opiekuna stażu

Opracowanie i
modyfikowanie
innych
dokumentów
dotyczących
funkcjonowania
szkoły
Wymiana
doświadczeń
Lekcje otwarte

dyrektor
wicedyrektor
rada
pedagogiczna
rada rodziców

wg potrzeb

nauczyciele

wg potrzeb

Realizowanie
zadań opiekuna
stażu

opiekun stażu

cały rok

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
Cel: Podtrzymywanie dobrych wzajemnych relacji oraz promowanie aktywnego partnerstwa
pomiędzy domem rodzinnym ucznia, szkołą i środowiskiem lokalnym

Lp. Zadania
szczegółowe
1.
Kreowanie,
kontynuowanie i
rozwijanie
współpracy z
instytucjami oraz
organizacjami z
terenu dzielnicy,
miasta

Standardy
Szkoła ma
własny
wizerunek,
wyróżniający
ją w
środowisku

Szkoła
współpracuje z
instytucjami
lokalnymi

Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin
zadań
Bieżąca
A. Modlińska
cały rok
aktualizacja strony I. Majer
internetowej szkoły A. Cierpiał
J. Trzepizur
Promowanie
wszyscy
cały rok
szkoły jako
pracownicy
środowiskowego
centrum edukacji
i kultury
-Współpraca z
dyrektor
cały rok
Biblioteką
wicedyrektorzy
Publiczną, z
pedagog
Biblioteką
nauczyciele
Pedagogiczną i
Filiami nr 1, 9 i 15
-Współpraca z
Muzeum im. H.
Pawlikowskiej
Jasnorzewskiej
- Współpraca z
przedszkolami nr
14 i 24
- Współpraca ze
szkołami

2.

Włączenie
Rodzice są na
rodziców w życie bieżąco
szkoły
informowani
o postępach
dzieci w nauce
i o zachowaniu
(dziennik
elektroniczny)
Rodzice,
nauczyciele
i uczniowie
integrują się
we wspólnych
działaniach

osiedlowymi
- Współpraca z
klubem
osiedlowym SM
„Północ”
- Współpraca z
Parafią św.
Wojciecha i św.
Kantego
- Współpraca z
MDK
- Współpraca z
Strażą Miejską
- Współpraca z
Policją
- Współpraca z
Sądem Rodzinnym
- Współpraca z
ośrodkiem
wychowawczym
- Współpraca z
MOPS-em
- Współpraca ze
schroniskiem dla
bezdomnych
zwierząt
- Współpraca ze
Strażą Pożarną
- Współpraca z
Radą Osiedla
Organizowanie
zebrań ,
wywiadówek,
indywidualnych
konsultacji
Organizowanie
„Dni Otwartych”
Działalność Rady
Rodziców,
Podejmowanie
Wspólnych
przedsięwzięć

dyrektor
pedagog
wychowawcy

cały rok

dyrektor

cały rok

3.

Podejmowanie
działań z zakresu
wolontariatu

Diagnozowanie Opracowanie
potrzeb
harmonogramu
środowiska
pracy
szkolnego
Diagnozowanie
potrzeb w
środowisku
lokalnym
Ustalenie
zakresu działań

Opiekunowie
Koła
Wolontariatu
E.Szeląg
Samorządu
Uczniowskiego
B. Piech
A. Kielan

cały rok

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW
PRACY I NAUKI
 Przegląd szkoły pod względem bezpieczeństwa – sierpień 2019 r.
 Przeglądy okresowe
 Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych (czy są bezpieczne i spełniają wymagane
normy) – oraz stanu pomieszczeń, z których korzystają uczniowie (regulaminy
korzystania z sal, boiska, świetlicy, jadalni, pływalni, placu zabaw.
 Próbny alarm ewakuacyjny (p.poż) – wrzesień 2019 r.
 Badanie okresowe pracowników – zgodnie z potrzebami
 Szkolenia pracowników z BHP – zgodnie z potrzebami
 Przegląd szkoły pod względem bezpieczeństwa – luty 2020 r.

BADANIE STOPNIA REALIZACJI PLANU
1.Analiza dokumentów: programów, planów wynikowych, wyników klasyfikacji,
protokołów Rady Pedagogicznej, zapisów w dziennikach, wyników sprawdzianów,
zeszytów uczniowskich
2. Obserwacja działań nauczycieli i uczniów w trakcie obserwowanych lekcji i zajęć
pozalekcyjnych
3. Analiza osiągnięć uczniów w konkursach, zawodach sportowych
4. Analiza programu wychowawczo-profilaktycznego, planów pracy wychowawczej,
kalendarza imprez, sprawozdań nauczycieli, kart samooceny nauczycieli
5. Ewaluacja wewnętrzna.
6. Kontrola realizacji planu budżetowego
7.Analiza udziału rodziców w życiu szkoły, analiza protokołów zebrań klasowych
i protokołów Rady Rodziców
Ewaluacja planu pracy szkoły:
1.Sprawozdania nauczycieli i pedagogów
2.Sprawozdania zespołów zadaniowych i zespołów przedmiotowych i wychowawczych
3. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego

