PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
(Dz. U. poz. 1700 i 1780),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664),



Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021
3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 5
4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2019/2020.
Źródła planowania
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe MEN ustaliło następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2020/2021:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i
matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
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2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem
zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne
korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

W roku szkolnym 2020/2021 monitorowane1 będzie przez MEN:
- Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”
W zakresie kontroli2 MEN zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują zagadnienia:
- Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach;

Monitorowanie – należy przez to rozumieć działania dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce, obejmujące zbieranie i analizę
informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń w
prawidłowej realizacji zadań szkoły lub placówki.
1

2

Kontrola – należy przez to rozumieć działania dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania
przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.
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W roku szkolnym 2020/2021 ewaluacja3 problemowa MEN będzie przeprowadzana w zakresie wymagań.
„Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”

Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego z roku 2019/2020.
Wnioski
1. Wymagania edukacyjne zostały dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej.
2. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są przez nauczycieli posiadających przygotowanie w tym zakresie
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Tematy lekcyjne wpisywane są w miarę systematycznie i są zgodne z tematami rzeczywiście realizowanymi na zajęciach.
5. Nauczyciele systematycznie oceniają uczniów z zachowaniem obowiązujących w tym względzie przepisów.
6. Rodzice są zawiadamiani we właściwym czasie o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenach zachowania.
7. Plany pracy wychowawczej są systematycznie realizowane, nauczyciele wprowadzają zmiany, które wynikają z aktualnych potrzeb.
8. Zebrania z rodzicami organizowano zgodnie z harmonogramem. Jeśli zachodziła taka potrzeba, odbywały się dodatkowe spotkania
i rozmowy indywidualne.

3

Ewaluacja – należy przez to rozumieć proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez
szkołę lub placówkę; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zape
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9. Kontrola doraźna obejmuje wszystkich nauczycieli w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do treści zawartych w opiniach
i orzeczeniach, jakie posiadają uczniowie naszej szkoły.
10. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża
wnioski z tych analiz. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.
11. Szkoła podejmuje działania związane z realizacją zaleceniach zawartych w orzeczeniach i opiniach wydanych dzieciom przez poradnie
psychologiczno – pedagogiczne.
12. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone są przez nauczycieli posiadających przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.
13. Szkoła opracowała regulamin oceniania, który zawarty jest w jej statucie.
14. Nauczyciele przestrzegają zasad oceniania zachowania uczniów.
15. Rodzice są informowani o zasadach oceniania zachowania.
16. Rodzice i uczniowie otrzymują uzasadnienie oceny.
17. W szkole funkcjonuje plan dyżurów nauczycieli.
18. Dyżury pełnione są podczas przerw na korytarzach, w szatni oraz w innych miejscach na terenie szkoły.
19. W szkole opracowane są zasady dotyczące bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć.
20. Wszystkie wyjścia poza budynek szkoły odnotowywane są w księdze wyjść.
21. Nauczyciele prawidłowo, zgodnie z regulaminem zorganizowali w szkole imprezy turystyczne.
22. Opiekunowie poprawnie wypełnili dokumentację imprez turystycznych.
23. Nauczyciele właściwie dbali o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
REKOMENDACJE DO PRACY w roku szkolnym 2020/2021
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1. Nauczyciele muszą terminowo oddawać dokumentację szkolną. Przygotowane dokumenty należy opracowywać zgodnie z prawem
oświatowym.
2. Wychowawcy powinni systematycznie i dokładnie kontrolować wpisy w dzienniku elektronicznym, a wszyscy uczący nauczyciele na
bieżąco uzupełniać braki, również ci, którzy przychodzą na zastępstwo.
3. Prowadzić obserwację stosowania przez nauczycieli indywidualizacji nauczania na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną na kolejny rok należy planować z uwzględnieniem nowych diagnoz uczniów.
4. Dostosować prace domowe do możliwości rozwojowych uczniów.
5. Dokumentację dotyczącą zachowania uczniów prowadzić zgodnie z przepisami prawa.
6. Wpisywać pochwały i uwagi uczniom do dziennika elektronicznego.
7. Przestrzegać terminu wystawiania przez uczących nauczycieli w danej klasie proponowanych ocen zachowania.
8. Rzetelnie i aktywnie pełnić dyżury, rozpoczynać i kończyć je punktualnie.
9. Zastępujący muszą pełnić dyżur za nieobecnych nauczycieli.
10. Wszyscy nauczyciele musza przestrzegać obowiązujących w szkole zasad bezpieczeństwa.
11. Systematycznie wpisywać imprezy turystyczne do zeszytu wyjść, który znajduje się w sekretariacie szkoły.
12. Dla większości nauczycieli praca zdalna jest czymś nowym, wymieniajmy się zatem doświadczeniami i pomysłami. Edukacja zdalna otwiera przed
nami szczególne możliwości indywidualizowania pracy z uczniem – dostosowania pracy do potrzeb i możliwości każdego, w tym osób z
niepełnosprawnościami, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będących w szczególnych sytuacjach życiowych.

13. Korzystając z wielu narzędzi cyfrowych, rozlicznych platform, programów, aplikacji, łatwo zapomnieć, o co chodzi w zdalnej edukacji. Uważajmy, by
nie zasypać uczniów zadaniami, kolejnymi linkami do filmów, materiałów online. Naszym celem jest kształcenie, przekazywanie wiedzy, ale i
rozwijanie umiejętności oraz kształtowanie postaw. Każde zadanie, wysłany materiał powinien czemuś służyć, nie zapominajmy więc, by go później
omówić, skomentować, wspólnie pochylić się nad tym, co zadane do samodzielnej pracy, podyskutować. Nie zgubmy w tym wszystkim uczniów,
pamiętajmy o ich zainteresowaniach, pasjach.
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14. Ściśle przestrzegajmy kolejnych, nowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, który nadzoruje, koordynuje i wytycza kierunki działania
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a ponadto zarządza procesem wymiany informacji z innymi organami administracji rządowej.

15. Wdrażajmy i realizujmy wnioski wynikające z Ewaluacji pracy szkoły przeprowadzonej w roku szkolnym 2019-2020.

Priorytet szkolny:


Tworzyć lepszą szkołę, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej
przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem.

Ogólne cele do zrealizowania:
 stwarzanie sytuacji, warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości i samodzielności,
 przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty i dalszego etapu edukacji,
 zintegrowanie z rozwojem w sferze psychicznej, społecznej, duchowej i fizycznej,
 zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki,
 przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu,
 kształtowanie umiejętności asertywnych,
 wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez uczenie prawidłowych nawyków,
 wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa,
 kształtowanie postaw, wychowanie do wartości przez kształtowanie m.in. postaw obywatelskich i patriotycznych,
 rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych,
 wskazanie negatywnych skutków palenia papierosów, picia alkoholu, środków psychoaktywnych oraz uzależnienia od komputera, telefonów.
Spis treści zawartych w planie:
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I.
II.

I.

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
Kalendarium szkolne.

PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom
Powołanie zespołów przedmiotowych:
- Sporządzenie harmonogramu spotkań zespołów przedmiotowych,
- Organizowanie lekcji koleżeńskich i otwartych
Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru
pedagogicznego z roku 2019/2020
Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły
Aktualizacja programu wychowawczo – profilaktycznego zgodnie
z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli

dyrektor

do 30 sierpnia

dyrektor, przewodniczący
zespołów

do 30 sierpnia
IX 2020

dyrektor, wicedyrektorzy

do 30 sierpnia

rada pedagogiczna

do 30 sierpnia

dyrektor, wicedyrektorzy,
do 30 września
rada pedagogiczna
wicedyrektor, zespół nauczycieli
do spraw programu wychowawczo do 13 września
- profilaktycznego

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego
dyrektor, wicedyrektorzy
na rok szkolny 2020/2021

do 13 września
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Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Opracowanie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

wszyscy nauczyciele

do 13 września

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian
prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury.

dyrektor, wicedyrektorzy,
zespoły zadaniowe

do 30 września
cały rok szkolny

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

wicedyrektorzy

cały rok szkolny

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym.
Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego.

dyrektor, wicedyrektorzy, lider
WDN
dyrektor, wicedyrektorzy,
zespoły ewaluacyjne
wicedyrektorzy, opiekunowie
staży

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznych
Awans zawodowy nauczycieli, ocena pracy

do 13 września
do 13 września
cały rok szkolny

Ocena pracy nauczycieli

dyrektor, wicedyrektorzy

cały rok szkolny

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Baza szkoły - wyposażenie

dyrektor

cały rok, w miarę
posiadanych środków

BHP - zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki, pracy,
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

dyrektor, wicedyrektorzy,
pracownik bhp

cały rok szkolny

Organizacja współpracy nauczycieli

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021

dyrektor

do 30 kwietnia
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Zadania

Odpowiedzialni

Aktualizacja strony www szkoły i prowadzenie profilu na Facebooku

dyrektor
D. Wiśniewska

Termin realizacji
cały rok

dyrektor, wicedyrektor,
wychowawcy klas III, pedagog,
wychowawcy świetlicy,
marzec 2021
nauczyciele, opiekunowie Małego
Samorządziku i Samorządu
Uczniowskiego
dyrektor, wicedyrektor, komisja
kwiecień – sierpień
rekrutacyjna
2021

Organizacja „Dnia Otwartego”

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
NAUCZANIE
Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Dostosowanie realizowanych programów nauczania do możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

do 13 września

Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, także próbnych.
Opracowanie i analiza ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji

dyrektor, wicedyrektor,
zespoły przedmiotowe

cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

wicedyrektorzy,
przewodniczący zespołów

plany do 14.09.20 r.
cały rok szkolny
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Zadania
Zdiagnozowanie stylów uczenia się dzieci i młodzieży w poszczególnych klasach.
Dostosowanie pracy z uczniami do ich możliwości, potrzeb i stylów uczenia się.

Odpowiedzialni

Termin realizacji

wychowawcy klas
wszyscy nauczyciele

wrzesień
cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
wszyscy nauczyciele
rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

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

wicedyrektorzy, nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uzdolnionymi

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Motywowanie uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania, ich analiza i bieżące wdrażanie wniosków
opracowanych przez wyznaczonych nauczycieli.

wicedyrektorzy,
wszyscy nauczyciele

zgodnie z planem
nadzoru

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny.

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny
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Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

wicedyrektorzy

cały rok szkolny

Obserwacje lekcji, zajęć dodatkowych, imprez, uroczystości

dyrektor, wicedyrektorzy

zgodnie
z harmonogramem

Rozwijanie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem
kompetencji matematycznych.

nauczyciele

cały rok

nauczyciele

cały rok

nauczyciele języka polskiego
nauczyciele bibliotekarze

cały rok

wychowawcy i nauczyciele

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w
tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Wzmocnienie roli biblioteki szkolnej we wspomaganiu rozwoju uczniawzbogacanie księgozbioru;
Prowadzenie działań motywujących uczniów do większego zainteresowania
czytelnictwem;
Inspirowanie uczniów do twórczości własnej, umożliwienie prezentacji efektów
owej twórczości poprzez organizowanie wystaw, występów, zawodów, galerii w
ramach Szkoły Odkrywców Talentów.
WYCHOWANIE
Systematyczna realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
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PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Zadania
Promocja zdrowego stylu życia - podnoszenie poziomu świadomości w zakresie
podejmowania aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Kontynuacja
,,Programu dla szkół”, który polega na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw
oraz mleka i przetworów mlecznych.

Odpowiedzialni

Termin realizacji

nauczyciele, pedagog

cały rok szkolny

Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej

wychowawcy klas

cały rok szkolny
(praca ciągła)

Diagnozowanie i monitorowanie zachorowań uczniów

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Organizowanie uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych, szkolnych
wycieczek edukacyjnych

wszyscy nauczyciele
(zgodnie z harmonogramem)

cały rok szkolny

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu

n-l doradztwa zawodowego,
wychowawcy klas, wszyscy n-le

cały rok szkolny

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, z pedagogiem szkolnym,
psychologiem, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

wychowawcy klas

cały rok szkolny
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PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządziku
Uczniowskiego. Przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności wolontariackiej
i kontynuowanie pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza. Aktywna praca w
szkolnym kole PCK, LOP, SKKT oraz promowanie zdrowego stylu życia.

opiekunowie Małego
Samorządziku i Samorządu
Uczniowskiego, opiekun SKW,
PCK, LOP, SKKT

cały rok szkolny

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do
aktywnego spędzania czasy wolnego

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie
w środowisku lokalnym

wychowawcy klas,
wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

ZADANIA OPIEKUŃCZE
Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dyrektor, pedagog, psycholog,
wychowawcy klas

cały rok szkolny

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących

nauczyciele świetlicy,
wychowawcy klas

cały rok szkolny
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Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej

wychowawcy klas,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

Zapewnienie obiadów w szkole, mleka, owoców

wicedyrektor

cały rok szkolny

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie zajęć
organizowanych w szkole i poza szkołą

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny
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PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
KALENDARIUM SZKOLNE
1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze trwać będą od 01 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
I półrocze: od 01 września 2020 r. do 01 lutego 2021 r.
II półrocze: od 02 lutego 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.
3. Terminarz:
TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

I PÓŁROCZE

09.09.2020

WRZESIEŃ
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
Ślubowanie klas I.
Zebrania z rodzicami (klasy I – IV).

10.09.2020

Zebrania z rodzicami (klasy V – VIII).

01.09.2020

Na zebraniach wybory Rad Oddziałowych.
Zapoznanie rodziców m.in. ze statutem szkoły, koncepcją pracy szkoły,
programem wychowawczo – profilaktycznym, WZO, PZO, regulaminem
świetlicy, procedurami obowiązującymi w szkole. Przekazanie informacji
dyrektora oraz przedstawienie organizacji roku szkolnego 2020/2021.
Zebranie informacji nt. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

dyrektor,
nauczyciel prowadzący

Obowiązuje ubiór
galowy

wychowawcy klas

Dokumentacja z
zebrań, listy
obecności do
wicedyrektora
szkoły

11.09.2020

Zebranie Rady Rodziców.

Przewodnicząca Rady
Rodziców

11.09.2020

Diagnoza czynników chroniących oraz czynników ryzyka wśród uczniów,
rodziców i nauczycieli w ramach realizacji programu wychowawczo –
profilaktycznego szkoły.

pedagog, psycholog,
wychowawcy klas

Przeprowadzenie
ankiet i ich
podsumowanie
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PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
TERMIN
14.09.2020

do 30.09.2020

30.09.2020

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Rada pedagogiczna.

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

dyrektor

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej:
- w klasach IV z przyrody,
- w klasach IV – VIII z matematyki,
- w klasach V, VI, VII, VIII z biologii
- w klasach VII i VIII z chemii,
- w klasach VII i VIII z fizyki,
- w klasach II, IV, VIII z języka angielskiego,
- w klasach IV-VIII z języka polskiego.
Zebranie przewodniczących zespołów samokształceniowych.

Nauczyciele przedmiotów

Sesja z plusem –
matematyka,
Lepsza szkoła –
język polski,
diagnoza
Macmillan –
język angielski

dyrektor, wicedyrektorzy

PAŹDZIERNIK
08.10.2020

Szkolenie nauczycieli.

lider WDN

14.10.2020

Dzień Edukacji Narodowej.

Samorząd Uczniowski,
Mały Samorządzik
Uczniowski

X.2021

Szkolne etapy konkursów kuratoryjnych.

wicedyrektorzy

21.10.2020

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas I – IV.

22.10.2020

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas V – VIII.

Dzień wolny od
zajęć lekcyjnych
dydaktycznych

wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog
i specjaliści
Wszyscy nauczyciele,
pedagog, psycholog i
specjaliści
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PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
TERMIN
IX/X 2020

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Spotkania zespołów przedmiotowych i zespołów nauczycieli uczących w
poszczególnych klasach.

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

przewodniczący zespołów

Dokumentacja do
20.10.2020 r.

LISTOPAD
10.11.2020

Narodowe Święto Niepodległości.

prezentacje multimedialne
dla klas I-VIII

13, 16, 17.
11.2020

Próbne egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka
angielskiego.

wicedyrektorzy,
nauczyciele przedmiotów
egzaminacyjnych

Przeprowadzenie badania wyników nauczania w klasach VIII z:
- matematyki.

Nauczyciele matematyki

Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły w zakresie świadomości i skali
cyberprzemocy wśród uczniów szkoły.

zespół ds. ewaluacji
wewnętrznej

Próbny egzamin z
wydawnictwa
,,Nowa Era”

GRUDZIEŃ
do 13.12.2020

Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
i naganną oceną zachowania.

nauczyciele, wychowawcy

22.12.2020

Wigilie klasowe i Jasełka.

Wychowawcy klas

Szkolenie nauczycieli.

dyrektor, lider WDN

Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły w zakresie świadomości i skali
cyberprzemocy wśród uczniów szkoły.

zespół ds. ewaluacji
wewnętrznej
dyrektor, wicedyrektorzy,
nauczyciele dyżurujący

23 – 31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna.
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ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

STYCZEŃ
I 2021
do 08.01.2021

Spotkania zespołów nauczycieli uczących w poszczególnych klasach.
Wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych
i zachowania – poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach.
Przeprowadzenie badania wyników nauczania w klasach VIII z:
- matematyki.
Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły w zakresie świadomości i skali
cyberprzemocy wśród uczniów szkoły.

14.01.2021

Rada klasyfikacyjna.

19.01.2021

Rada plenarna.

wicedyrektorzy,
wychowawcy klas

Protokoły do
24 stycznia 2021

nauczyciele, wychowawcy
nauczyciele matematyki
zespół ds. ewaluacji
wewnętrznej
wicedyrektorzy,
wychowawcy klas,
nauczyciele
dyrektor szkoły,
wicedyrektorzy,
wychowawcy klas,
nauczyciele

20.01.2021

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III
Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych z
poszczególnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.
Podsumowanie pracy w I semestrze.

wychowawcy klas,
nauczyciele

21.01.2021

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

wychowawcy klas,
nauczyciele

Przekazanie
arkuszy oceny
opisowej
rodzicom uczniów
za I sem. roku
szkolnego
2020/2021
Przekazanie
zestawienia ocen
rodzicom uczniów

Sporządziła Marta Dobrowolska – Wesołowska
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NA ROK SZKOLNY 2020/2021
TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych z
poszczególnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.
Podsumowanie pracy w I semestrze.

UWAGI
za I sem. roku
szkolnego
2020/2021

LUTY
II 2021

Próbny egzamin ósmoklasisty.

15.0228.02.2021

Ferie zimowe.

wicedyrektorzy,
nauczyciele przedmiotów
egzaminacyjnych
dyrektor szkoły,
wicedyrektorzy

Szkolenie nauczycieli.

Próbny egzamin z
wydawnictwa
,,Operon”

lider WDN
II PÓŁROCZE
MARZEC

III 2021

Szkoleniowa rada pedagogiczna/ szkolenie nauczycieli.

lider WDN

Rekolekcje.

katecheci, wychowawcy
klas, nauczyciele
KWIECIEŃ

01.0406.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna.

14.04.2021

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III.

dyrektor, wicedyrektorzy,
nauczyciele dyżurujący
wychowawcy klas,
nauczyciele
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TERMIN
15.04.2021

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII.

wychowawcy klas,
nauczyciele

Szkolenie nauczycieli.

lider WDN

Próbny egzamin ósmoklasisty.

wicedyrektorzy,
nauczyciele przedmiotów
egzaminacyjnych

Przeprowadzenie badania wyników nauczania w klasach VIII z:
- matematyki.

nauczyciele matematyki

UWAGI

MAJ
zespół nauczycieli

prezentacja
multimedialna
klasy I-VIII

25,26,27.05.2021 Egzamin ósmoklasisty.

dyrektor szkoły,
wicedyrektorzy, komisje
egzaminacyjne

wg
harmonogramu

do 14.05.2021

Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania.

wychowawcy klas

V/VI 2021

Diagnoza po klasie trzeciej.

wicedyrektor, nauczyciele
klas trzecich

Szkolenie nauczycieli.

lider WDN

Egzamin próbne klas siódmych.

wicedyrektorzy,
nauczyciele przedmiotów
egzaminacyjnych

03.05.2021

V/VI 2021
V/VI

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

wg
harmonogramu

Przeprowadzenie badania wyników nauczania w klasach VII z:
- matematyki,
- chemii,
Sporządziła Marta Dobrowolska – Wesołowska
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ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
- fizyki,
- biologii,
- geografii,
- języka polskiego,
- języka obcego.

01.06.2021
02.06.2021

CZERWIEC
Wystawianie przewidywanych ocen rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych
i zachowania – poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach.
Zebrania z rodzicami (klasy IV – VIII).
Zebrania z rodzicami (klasy I – III).
Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych z
poszczególnych zajęć edukacyjnych i rocznej/końcowej ocenie zachowania.
Podsumowanie pracy w II semestrze.

03.06.2021

Boże Ciało – dzień wolny.

14.06.2021

Rada pedagogiczna (klasyfikacyjna).

17.06.2021

Rada plenarna.

11.06.2021

Szkolenie nauczycieli.
22,23,24.06.2021 Drukowanie świadectw.
24.06.2021

Uroczyste przekazanie klas III klasom IV, zakończenie klas VIII.

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

Nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

wychowawcy klas,
nauczyciele
wychowawcy klas,
nauczyciele

wicedyrektorzy,
wychowawcy klas,
nauczyciele
dyrektor, wicedyrektorzy,
wychowawcy klas,
nauczyciele
lider WDN
nauczyciel informatyki,
wychowawcy klas,
nauczyciele
wychowawcy klas III,
nauczyciele klas IV, VIII,
opiekunowie Małego
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TERMIN

25 czerwca

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

Samorządziku i Samorządu
Uczniowskiego
opiekunowie Małego
Samorządziku i Samorządu
Uczniowskiego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
1 – 02.11.2020
2 – 04.01.2021
3 – 05.01.2021
4 – 25.05.2021

5 - 26.05.2021
6 – 27.05.2021
7 - 04.06.2021
8 - 24.06.2020 r.

Terminarz i daty szczegółowe mogą ulec zmianie.
Szczegółowe terminarze i plany pracy zespołów samokształceniowych stanowią załącznik do Planu Pracy Szkoły.
W trakcie roku szkolnego sporządzane są na bieżąco miesięczne plany pracy, w których ujmuje się również zadania wynikające z bieżącej pracy,
potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.
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