Realizacja zadań w ramach koncepcji pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy w roku szkolnym 2015/2016
i zadań koniecznych wynikających z bieżącego nadzoru prowadzonego przez dyrekcję szkoły

L.p.

1.

Plan

Zrealizowane zadania

Odpowiedzialność

Termin

Wspieranie rozwoju dziecka

Działania zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciele edukacji

Cały rok szkolny

młodszego na pierwszym i kolejnych

wczesnoszkolnej

etapach edukacyjnych w związku z
obniżeniem wieku realizacji
obowiązku szkolnego
2.

Przygotowanie przyjaznego planu zajęć na rok szkolny

Wicedyrektor,

2016/2017.

nauczyciel

Sierpień 2016

odpowiedzialny za
układanie planu
3.

Organizacja zajęć otwartych dla rodziców dzieci przedszkolnych:

Wychowawczynie

21.01.2016

grupa „Biedronek”, „Muchomorów”, „Krasnali”.

grup przedszkolnych

10.02.2016
4.05.2016

4.

5.

Udział kl. IIIa w cyklu pokazowych zajęć „Efektywna nauka

Koordynatorka

z przyjemnością” (trener technik pamięciowych ECU EFEKT).

projektu

Wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci

Własny program edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” (cz. I

Zespół zadaniowy

i młodzieży i kształtowanie postaw

„Żyj smacznie i zdrowo”, cz. II „Trzymaj formę”).

Styczeń 2016

Cały rok szkolny

sprzyjających dbaniu o zdrowy tryb
życia w zespole szkolnoprzedszkolnym, w tym ze
szczególnym uwzględnieniem
dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
6.

Udział w projekcie „Śniadanie daje moc” (kl. 1-3 SP, PP) –

Nauczycielki klas 1-3

program promujący zdrowe żywienie i rozpoczynanie dnia od

SP

6.11.2015

śniadania (org. Partnerstwo dla Zdrowia – koalicja: Danone,
Lubella, marki Biedronka oraz Instytutu Matki i Dziecka).
7.

Wzmocnienie dyżurów, organizacja czasu na przerwach na

Wicedyrektor,

boisku – m.in. „taneczne przerwy”, aktywności sportowe.

odpowiedzialni

Cały rok szkolny

nauczyciele
8.

Program adaptacyjny „U progu 4 klasy”.

Nauczyciele

Czerwiec 2016

wychowawcy,
odpowiedzialni
nauczyciele
9.

Inauguracja projektu „Mediacje rówieśnicze”.

Pedagog szkolny

Przygotowanie –
cały rok szkolny

10.

Organizacja gminnej „Olimpiady przedszkolaków”.

Nauczycielki

Maj 2016

przedszkola
11.

Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”

Pedagog, psycholog

II półrocze

12.

w gimnazjum.

szkolny

Projekt „Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu”

Dyrektor, pedagog

warsztaty w gimnazjum, udział w Ogólnopolskiej Akademii –

szkolny

Cały rok szkolny

Konkursie Wiedzy o Prawie (podziękowanie na stronie szkoły),
w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa
Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego
i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa
skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowany ze
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
13.

14.

15.

16.

Kontynuacja działań i ewaluacji wewnętrznej z zakresu

Wicedyrektor,

Cały rok szkolny

profilaktyki cyberprzemocy, apel szkolny, lekcje z wychowawcą

odpowiedzialni

i profilaktyka rówieśnicza, prelekcje, spotkania z policjantami,

nauczyciele,

projekt „Bezpieczniki Taurona” i in.

pedagog szkolny

Projekt „Akademia Bezpiecznego Ucznia w gminie Pilchowice”.

Projekt UG

Wrzesień-

w Pilchowicach

grudzień 2015

Dostosowanie jadłospisów stołówki i oferty sklepiku szkolnego

Dyrekcja, pracownicy

Wrzesień 2015

do zasad określonych prawem.

obsługi szkoły

Alarm próbny – ćwiczenia.

Dyrektor, nauczyciel

Wrzesień 2015

odpowiedzialny
17.

Praca nad projektem kompleksowego zabezpieczenia wejścia

Dyrektor

Od lipca 2015

Firma zewnętrzna

Czerwiec 2016

do szkoły i monitoringiem.
Realizacja monitoringu zewnętrznego.

Rozbudowa sieci telefonicznej wewnętrznej.

Firma zewnętrzna

Czerwiec 2016

Konkurs i projekt „Rozwój ma wiele twarzy” (org. Fundacja

Nauczyciel zajęć

Listopad 2015

szkole m.in. poprzez uczestniczenie

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Przedstawicielstwo Komisji

artystycznych

w projektach edukacyjnych.

Europejskiej w Polsce) – oferta dla gimnazjalistów na

18. Podniesienie jakości kształcenia w

przygotowanie spotu kampanii społecznej (idea współpracy
rozwojowej).
19.

Projekty e-twinningowe (np. „My everyday life”, „24 zadania na

Odpowiedzialni

czas oczekiwania” oraz „Woda to skarb”).

nauczyciele

Cały rok szkolny

koordynatorzy
20.

Udział gimnazjalistów w warsztatach retorycznych z doradcą

Dyrektor

8.02.2016

Sierpiński Carpet Project - udział uczniów w finale

Dyrektor,

Zakończenie

międzynarodowego projektu „Sierpiński Carpet Projectˮ , który

koordynator

projektu:

odbył się w Palace of the Mediterranean Games w Almerii;

projektu

22.06.2016

„Ratujemy i uczymy ratować” – spotkanie z ratownikami

Koordynator

18.05.2016

medycznymi, przypomnienie zasad udzielania I pomocy

projektu

metodycznym Gliwickiego Ośrodka Metodycznego p. Marią
Grażyną Szepe, nauczycielką języka polskiego i retoryki
w I Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach.
21.

cykl lekcji terenowych z zakresu geografii, geologii
i geomorfologii zorganizowanych w Parku Krajobrazowym Cabo
de Gata i w górach Sierra Nevada.
22.

przedmedycznej.

23.

Gazetka „Szkolne rewolucje”.

Koordynator

Cały rok szkolny

projektu
24.

Dzień Słowiański – projekty tematyczne.

Zespół zadaniowy

21.03.2016

25.

Praca szkolnego koła Caritas, działania o charakterze

Odpowiedzialni

Cały rok szkolny

wolontariatu na rzecz DPS.

nauczyciele

Warsztaty „Prawie jak Leonardo da Vinci”, zorganizowane przez

Pedagog szkolny

24-25.05.2016

Modernizacja pracowni w ramach gminnego projektu

Projekt UG w

Listopad 2016

„Z komputerem na ty – przeciwdziałanie wykluczeniu

Pilchowicach

26.

PP-P Knurowa.
27.

cyfrowemu w gminie Pilchowice” – pozyskanie sprzętu
komputerowego do pracowni informatycznej.
28.

Wycieczki dydaktyczne (m.in. biblioteka gminna, miejska,

Odpowiedzialni

Biblioforum, muzeum, palmiarnia, ogród botaniczny), wyjazdy

nauczyciele

Cały rok szkolny

do kin, teatrów.
29. Otwarcie na inicjatywy uczniów

Realizacja projektu gier komputerowych.

Dyrekcja, uczniowie

12.03.2016

gimnazjum
30.

Wieczory filmowe.

31.

Tematyka projektów gimnazjalnych (np. filmowe).

Odpowiedzialny

22.01.2016

nauczyciel

13.05.2016

Odpowiedzialni

Cały rok szkolny

nauczyciele
32. Rozwijanie kompetencji
czytelniczych oraz upowszechnianie

Zakup książek w ramach rządowego programu „Książki naszych

Dyrekcja, projekt

Wrzesień-

marzeń”.

konsultowany z

grudzień 2015

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

nauczycielami,
rodzicami i uczniami

33.

Przystąpienie do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dyrekcja – za

Szkoła otrzyma wsparcie - zgodnie z rozporządzeniem Rady

pośrednictwem UG

Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu

w Pilchowicach

Marzec 2016

realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020
organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w
zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i
wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup
nowości wydawniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1667).
34.

Zajęcia origami i warsztaty podczas festynu szkolnego.

Nauczyciel

Cały rok szkolny

odpowiedzialny
35.

Happening czytelniczy „Biblioteki w szkole”.

Wicedyrektor,

Czerwiec 2016

nauczyciele biblioteki
36.

Ewaluacja z zakresu popularyzacji czytelnictwa w przedszkolu.

Wicedyrektor, zespół

Cały rok szkolny

zadaniowy
37. Położenie nacisku na edukację
matematyczną i przyrodniczą w

Aplikowanie do projektów matematycznych

Nauczyciele

Styczeń-maj

i okołomatematycznych Fundacji mBanku (3 wnioski)

matematyki

2016

Wdrożenie innowacji pedagogicznej z zakresu programowania

Koordynatorzy

Cały rok szkolny

w szkole podstawowej – „Mistrzowie kodowania”.

projektu

kształceniu ogólnym
38.

39.

Zakładka „Gry” na szkolnej stronie internetowej.

Koordynator strony

Cały rok szkolny

www
40.

Dzień liczby , Mistrz Tangramuˮ , „Mistrz Rachunkówˮ , „Mistrz

Nauczyciele zespołu

Pamięciˮ , zajęcia „Osobliwości Świata Przyrody”, „Osobliwości

przedmiotów

Świata Fizyki”.

matematyczno-

Cały rok szkolny

przyrodniczych
41.

42.

43.

44.

„Sierpiński Carpet Project” – akcja w szkole i wyjazd edukacyjny

Koordynator

Marzec-czerwiec

do Hiszpanii.

projektu

2016

Udział w kolejnej edycji „Nocy Naukowców” Politechniki

Koordynator

Jesień 2016

Śląskiej.

projektu

Projekt „Zielona pracownia”. Szkoła jest laureatem konkursu

Dyrekcja,

Zakończenie

„Zielona Pracownia”, zorganizowanym przez Wojewódzki

koordynator szkolny

remontu i

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

–

doposażenie-

Katowicach. W ramach tego projektu powstała w naszej szkole

projekt UG w

sierpień 2016.

nowa sala do nauki przedmiotów przyrodniczych. Spośród 53

Pilchowicach

Uroczyste

złożonych wniosków dofinansowanie do ekopracowni uzyskały

otwarcie:

zaledwie 24 placówki oświatowe.

7.10.2016

Zajęcia „Tajemniczy Świat Chemii” zorganizowane przez

Odpowiedzialny

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu

nauczyciel

4.05.2016

Chemicznego.
45. Promowanie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego oraz dbaniu o jego

Bieżące informacje na stronie www szkoły i w gazetce „Nasza

Dyrektor, osoby

Gmina”.

odpowiedzialne za

Cały rok szkolny

wizerunek.
46.

47. Racjonalne zarządzanie i
gospodarowanie budżetem plac

promocję szkoły
Uruchomienie próbnego szkolnego newslettera – plan stałych

Dyrektor we

numerów newslettera od października 2016 r.

współpracy z RR

Realizacja zadań zgodnie z przyznanym budżetem, pozyskanie

Dyrekcja, gł.

zwiększenia planu w związku z koniecznością wykonania

księgowa

Czerwiec 2016

Cały rok szkolny

niezbędnych remontów i doposażenia szkoły (np. remont części
kanalizacji, remonty doraźne przy okazji termomodernizacji
szkoły).
48.

Remont jednego z pomieszczeń z przeznaczeniem na salę

Dyrekcja, firma

Lipiec-sierpień

korekcyjno-logopedyczną z zapleczem sanitarnym i

zewnętrzna

2016

Pozyskiwanie przez dyrektora sponsorów lub przychylności firm

Dyrekcja, firmy

Cały rok szkolny

działających na terenie gminy i powiatu (np. montaż

zewnętrzne

magazynowym.
49.

accesspointa na sali gimnastycznej, doprowadzenie
światłowodu do sekretariatu).
50.

Pozyskanie przez Radę Rodziców sponsorów (m.in. osoby

Dyrekcja –

Maj-czerwiec

prywatne – wsparcie festynu).

współpraca

2016

z rodzicami
51.

Pozyskanie środków ze sprzedaży złomu i makulatury.

Dyrekcja, gł.

Cały rok szkolny

księgowa, kier. gosp.
52.

Wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych (np. zajęcia

Dyrekcja, gł.

sportowe, taneczne, językowe).

księgowa, kier. gosp.

Cały rok szkolny

53.

Dyrekcja, kier. gosp.

Cały rok szkolny

Reorganizacja pracy szkoły pod kątem prac budowlano-

Gmina Pilchowice

Maj-sierpień

prowadzącym pod kątem inwestycji

remontowych – III etap modernizacji budynku zespołu szkolno-

Dyrekcja, kier. gosp.

2016

w infrastrukturę Zespołu Szkolno-

przedszkolnego. Udział w spotkaniach roboczych budowlanych.

Dbanie o wyposażenie sal: zakup mebli (w tym do sali
korekcyjno-logopedycznej, sali doświadczania świata, sali zajęć
indywidualnych).

54. Współpraca z organem

Prace będą

Przedszkolnego

trwały do
września 2017 r.

55.

Stałe informowanie UG Pilchowice o koniecznych do podjęcia

Dyrekcja, kier. gosp.

Cały rok szkolny

Nastawienie na pracę metodą projektów z uczniami (np. IV

Dyrektor,

Na bieżąco

szkolno-przedszkolnego na następne

Dzień Projektów Gimnazjalnych).

nauczyciele

lata

Nastawianie na projekty edukacyjne.

pracach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (m.in.
remont kanalizacji sanitarnej, bieżący monitoring prac
remontowo-budowlanych).
56. Dopracowanie koncepcji zespołu

Nastawienie na kształcenie językowe: kontynuacja nauki języka
mniejszości narodowej (język niemiecki), kolejna edycja Dnia
Języków Obcych

Przygotowały:
Beata Nawrath
Aleksandra Kobielska

