Realizacja zadań w ramach koncepcji pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy w roku szkolnym
2016/2017 i zadań koniecznych wynikających z bieżącego nadzoru prowadzonego przez dyrekcję szkoły

L.p.

1.

Plan

Zrealizowane zadania

Odpowiedzialność Termin

Upowszechnianie czytelnictwa,

Zakup książek w ramach rządowego programu

Dyrekcja,

Wrzesień-

rozwijanie kompetencji

„Narodowy Program rozwoju czytelnictwa”.

projekt

grudzień 2016

czytelniczych wśród dzieci

Szkoła otrzymała wsparcie - zgodnie z rozporządzeniem

konsultowany

i młodzieży.

Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków,

z nauczycielami,

Zadania

form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego

rodzicami

projektowe –

Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego

i uczniami

cały rok szkolny

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).
Realizacja zadań programu, w tym zawarcie
porozumienia w sprawie współpracy z ww. zakresie
z MBP w Gliwicach, działania wspólne z biblioteką
gminną m.in.:

2.

Program czytelniczy „Z Baśnią Przez Świat” oraz głośne

Nauczyciele

czytanie w grupach przedszkolnych

koordynatorzy

Spotkania z dziećmi klas 1-3 SP „Cała Polska czyta
dzieciom i my też”.
Projekt „Literackie skarby dzieciństwa”.
Szkolny Konkurs Recytatorski „Kram z wierszykami pani
Wandy Chotomskiej”.
Wydanie tomiku opowiadań – na stronie ridero.pl
został opublikowany zbiór opowiadań Sploty, supły i
pętle stworzony przez uczniów (ogólnopolski konkurs
„Misja – książka”).
Projekt czytelniczy „Po drodze mi do biblioteki”.
Wydanie kilku numerów szkolnej gazetki „Szkolne
Rewolucje” (juniormedia.pl) – przygotowanie tekstów
w czasie zajęć dziennikarskich.
Projekt czytelniczy uczniów gimnazjum – przygotowanie
pacynek i zapoznawanie dzieci przedszkolnych z
wierszami pisarzy polskich.
Liczne konkursy szkolne i międzyszkolne, czytelnicze i
plastyczne.

Cały rok szkolny

3.

Ewaluacja wewnętrzna z zakresu „Rozwijanie

Wicedyrektor,

kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży

zespół zadaniowy

Cały rok szkolny

w przedszkolu i szkołach”.
4.

Rozwijanie kompetencji

Kontynuacja programu „Mistrzowie kodowania”.

informatycznych dzieci i

Koordynatorzy

Cały rok szkolny

projektu

młodzieży.

5.

Prowadzenie gazetki „Szkolne Rewolucje” na portalu

Koordynator

Cały rok szkolny

Koordynatorzy

Cały rok szkolny

juniormedia.pl.
6.

Przygotowywanie projektów szkolnych, w tym
filmowych.

7.

Położenie nacisku na edukację

Aplikowanie do projektów matematycznych

Nauczyciele

Styczeń-maj

matematyczną i przyrodniczą w

i okołomatematycznych Fundacji mBanku.

matematyki

2017

kształceniu ogólnym
8.

Udział gimnazjalistów w warsztatach pt. „Barwy chemii” Koordynatorka

26.04.2017

zorganizowanych przez Górnośląskie Centrum
Edukacyjne wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i
Techników Przemysłu Chemicznego w Gliwicach.
9.

Projekt matematyczny „Zrobię, zrozumiem,

Koordynatorki

zapamiętam” (Polifelty 3D).

projektu, dyrektor

Cały rok szkolny

10.

Udział w przedsięwzięciu „Osobliwości świata fizyki” kl.

Koordynator

27.09.2016

Udział w kolejnej edycji „Nocy Naukowców”

Koordynator

8.10.2016

Politechniki Śląskiej.

projektu

Projekt „Zielona pracownia”. Szkoła jest laureatem

Dyrekcja,

Zakończenie

konkursu „Zielona Pracownia”, zorganizowanym przez

koordynator

remontu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

szkolny –

i doposażenie-

Wodnej w Katowicach. W ramach tego projektu

projekt UG w

sierpień 2016;

powstała w naszej szkole nowa sala do nauki

Pilchowicach

uroczyste

2-3G (Politechnika Śląska).
11.

12.

przedmiotów przyrodniczych. Spośród 53 złożonych

otwarcie:

wniosków dofinansowanie do ekopracowni uzyskały

7.10.2016

zaledwie 24 placówki oświatowe.
13.

Udział w konkursie projektów gimnazjalnych „Projekt z

Koordynator

Grudzień 2016

Dzień Matematyki połączony ze Świętem Liczby Pi.

Koordynatorzy

13.03.2017

Kształtowanie postaw.

Dzień papieski „Bądźcie świadkami miłosierdzia” –

Koordynator

27.10.2016

Wychowanie do wartości

spektakl przyg. przez uczniów „Oskar i Pani Róża” (DK w

Pedagog szkolny

27.10.2016

klasą” z projektem pt. „Magiczna fizyka” (wyd. Nowa
Era).
14.
15.

Żernicy).
16.

Lekcja „na żywo” w Sądzie Okręgowym w Gliwicach –

spotkanie z sędzią.
17.

18.

Wybory do samorządu uczniowskiego – poprzedzone

Odpowiedzialni

kampanią.

nauczyciele

Szkolny konkurs „Szkolny detektyw”.

Koordynatorzy

26.09.2016

Rozstrzygnięcie:
10.11.2016

19.

20.

Organizacja apeli i przedsięwziąć związanych ze

Koordynatorzy

10.11.2016

świętami narodowymi, np. Szkolny konkurs „Godło

Rozstrzygnięcie

Polski w oczach dziecka” (kl. 1-3 SP) – apel z okazji Dnia

konkursu:

Niepodległości.

21.11.2016

Udział uczniów klas gimnazjalnych w Targach Zawodów

Pedagog,

– org. Centrum Kształcenia Zawodowego

psycholog

4.11.2016

i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, Gliwicki Ośrodek
Metodyczny oraz Zespół Doradców Zawodowych
w Gliwicach.
21.

22.

Angażowanie rodziców w działania na rzecz uczniów

Nauczyciele klas

(np. stomatolog, muzyk; przygotowywanie ozdób na

1-3SP, nauczyciele

kiermasz bożonarodzeniowy).

przedszkola

Organizacja przedstawienia z okazji św. Mikołaja

Koordynatorzy

„Święty Mikołaj w krainie Smerfów” (przyg. członkowie
Szkolnego Koła Caritas).

Cały rok szkolny

6.12.2016

23.

Udział w projekcie „Zaprzyjaźniona klasa” (współpr.

Psycholog

Cały rok szkolny

Psycholog

19.02.2017

Wychowawczyni

11.01.2017

Pedagog

26.05.2017

Pedagog

II półrocze

Cały rok szkolny

z Zespołem Szkół Specjalnych w Knurowie).
24.

Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego jako część projektu
Cyfrowobezpieczni.pl, realizowanego na zlecenie
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

25.

Przedstawienie jasełek klasy III c dla pensjonariuszy
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni
Nieborowskiej.

26.

Organizacja cyklicznych wycieczek regionalnych dla klas
III SP – zapoznanie z historią i kulturą regionu (Gmina
Pilchowice).

27.

Program profilaktyczny „Domowi detektywi, czyli Jaś
i Małgosia na tropie”.

28.

Wspieranie rozwoju dziecka

Liczne działania zespołu nauczycieli edukacji

Nauczyciele

młodszego na pierwszym i

wczesnoszkolnej (np. wycieczki do Willi Caro,

edukacji

kolejnych etapach

Międzynarodowy Dzień Kropki).

wczesnoszkolnej

Przygotowanie przyjaznego planu zajęć na rok szkolny

Wicedyrektor,

2016/2017.

nauczyciel

edukacyjnych
29.

odpowiedzialny

Sierpień 2016

za układanie
planu
30.

Organizacja zajęć otwartych dla rodziców dzieci

Wychowawczynie

Wg

przedszkolnych.

grup

harmonogramu

przedszkolnych
31.

Udział uczniów w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni

Koordynatorzy

Cały rok szkolny

Koordynatorki

Finał: 6.12.2016

Przejęcie obiektu przy ul. Górniczej 2M pod kątem

Dyrekcja, UG

Otwarcie:

pracy z dziećmi najmłodszymi (dodatkowe 2 oddziały

w Pilchowicach

9.01.2017

Zakup pomocy dydaktycznych, organizacja kącików

Dyrektor,

Cały rok szkolny

pracy pod kątem wspierania dzieci ze specjalnymi

współpraca

potrzebami edukacyjnymi.

z nauczycielkami

Kształtowanie postaw

Uroczyste otwarcie odnowionej sali gimnastycznej

Dyrekcja,

sprzyjających dbaniu o zdrowy

z udziałem Wójta Gminy Pilchowice.

nauczyciele wf

(prof. P.G.Zimbardo). Cel: uczenie młodych ludzi, jak
kształtować w sobie postawy niezgody na zło.
32.

Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną z
życzeniami w języku angielskim i niemieckim.

33.

przedszkolne). Monitorowanie inwestycji UG
w Pilchowicach.
34.

35.

tryb życia w zespole szkolno-

27.09.2016

przedszkolnym
36.

Konkurs na kampanię społeczną „Stop uzależnieniom”.

Koordynatorzy

Finał: 1.12.2016

37.

Udział w projekcie „Na nudę najlepszy jest ruch” przyg.

Dyrekcja,

Finał: 18.11.2016

przez Urząd Gminy w Pilchowicach.

koordynatorki
projektu
z ramienia UG

38.

Organizacja Dnia Sportu.

Nauczyciele

1.06.2017

wychowania
fizycznego
39.

Podniesienie jakości kształcenia
w szkole m.in. poprzez

Udział w projekcie Klub Odkrywców Niemieckiego
w ramach kampanii „Bilingua – łatwiej z niemieckim!”.

Koordynatorki

Wydawanie gazetki „Szkolne rewolucje”.

Koordynator

Cały rok szkolny

projektu

uczestniczenie w projektach
edukacyjnych
40.

Cały rok szkolny

projektu
41.

42.

Praca szkolnego koła Caritas, działania o charakterze

Odpowiedzialni

Cały rok szkolny

wolontariatu na rzecz DPS.

nauczyciele

Konkurs recytatorski „Treffen mit den deutschen

Koordynatorzy

3.12.2016

Koordynatorki

II półrocze

Dichtern”.
43.

Udział w międzynarodowym matematycznym projekcie

edukacyjnym „Let’s play to classify surfaces!” – zajęcia
prowadzone przez p. G. Morgę.
44.

Organizacja projektu z udziałem prof. Josė Rodrigueza z Koordynatorka

20-24.05.2017

Uniwersytetu w Almerii (Hiszpania) „Let’s play to
classify surfaces!”.
45.

Udział w projekcie e-Twinningowym „Moje miasto/

Koordynatorki

26.03.2017

Udział w projekcie GOK-u „Kręcimy, ale filmy!”

Koordynator wsp.

Luty-sierpień

(6 osób – SP/G).

Z GOK-iem w

2017

okolica w okresie drugiej wojny światowej” („Our town
during Second War World”).
46.

Pilchowicach
47.

Eliminacje do Konkursu Wiedzy o Prawie,

Pedagog

24.03.2017

Nauczycielki

26.04.2017

języków obcych

20.06.2017

Nauczycielki

27.04.2017

organizowanego przez Centrum Edukacji Prawnej
Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu
„Szkoła bliższa prawu”.
48.

49.

Dzień Języków Obcych.

Dzień Czytania Tolkiena.

języka polskiego
50.

Dzień Przyrodniczy.

Koordynatorka

16.05.2017

51.

Udział w konkursie „Mega Średnia”, którego

Pedagog -

organizatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania

koordynatorka

Finał: 22.06.2017

Problemów Alkoholowych w Pilchowicach.
52.
53.

Dzień Projektów Szkolnych.
Otwarcie na inicjatywy uczniów. Realizacja projektu gier komputerowych.

Koordynatorka

2.06.2017

Dyrekcja,

5.11.2016

uczniowie
gimnazjum
54.

Wieczory filmowe.

Odpowiedzialny

np. 27.10.2016

nauczyciel
55.

Tematyka projektów gimnazjalnych (np. filmowe).

Odpowiedzialni

Cały rok szkolny

nauczyciele
56.

Wzmacnianie bezpieczeństwa

Spotkanie klas 1G z funkcjonariuszkami Wydziału

dzieci i młodzieży

Prewencji Komendy Policji w Gliwicach.

i kształtowanie postaw
sprzyjających dbaniu o zdrowy
tryb życia w zespole szkolnoprzedszkolnym, w tym ze
szczególnym uwzględnieniem
dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Pedagog szkolny

12.10.2016

57.

Spotkanie uczniów klas 1-3SP z policjantami z Komendy

Pedagog szkolny

Wrzesień 2016

Nauczyciele

Czerwiec 2017

Miejskiej w Knurowie.
58.

Program adaptacyjny „U progu 4 klasy”.

wychowawcy,
odpowiedzialni
nauczyciele
59.

Realizacja projektu „Mediacje rówieśnicze”.

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

60.

Alarm próbny – ćwiczenia.

Dyrektor,

Wrzesień 2016

nauczyciel
odpowiedzialny
61.

Udział w projekcie gminnym „Na nudę najlepszy jest

Dyrektor, UG w

18.11.2016

ruch” – zajęcia uczniów klas 1-6 SP oraz przedszkolaków Pilchowicach
na makiecie miasteczka rowerowego.
62.

Udział uczniów gimnazjum, nauczycieli i rodziców

Dyrektor,

30.11.2016

w projekcie gminnym „Narkotyki – nie dziękuję!”.

pedagog,

7.12.2016

psycholog, UG w
Pilchowicach
63.

Wprowadzenie zapisów dotyczących ograniczenia

Dyrektor, Rada

dostępu uczniów do telefonów komórkowych.

Pedagogiczna w
por. z Radą

II półrocze

Rodziców i
Samorządem
Uczniów
64.

Promowanie Zespołu Szkolno-

Bieżące informacje na stronie www szkoły i w gazetce

Dyrektor, osoby

Przedszkolnego oraz dbaniu o

„Nasza Gmina”.

odpowiedzialne

jego wizerunek.

Cały rok szkolny

za promocję
szkoły

65.

66.

Uruchomienie szkolnego newslettera (do czasu wprow.

Dyrektor,

Od października

dziennika elektronicznego).

koordynatorzy

2016 r.

Udział dzieci w Gminnym Dniu Seniora (Nieborowice,

Koordynatorzy

9.11.2016

Kuźnia Nieborowska, Żernica).

15.11.2016
17.11.2016

67.

68.

Udział uczniów klasy IIIc i IIc w kolędowaniu przy

Wychowawczynie

ognisku za Domem Kultury w Żernicy.

klas

Projekt uczniowski dot. Tragedii Górnośląskiej. Nasza

Dyrekcja,

szkoła została nagrodzona za zasługi w szerzeniu wiedzy

nauczyciel historii

6.01.2017

29.01.2017

o Małej Ojczyźnie z okazji obchodów Dnia Pamięci o
Tragedii Górnośląskiej.
69.

Wprowadzenie dziennika UONET+ tylko w wersji

Dyrekcja,

elektronicznej.

przeszkolona

II półrocze

kadra
70.

Udział w gali (Centrum Nauki i Biznesu Gliwickiej

Dyrektor

7.04.2017

Współpraca w RR przy organizacji festynu szkolnego.

Dyrekcja

17.06.2017

Racjonalne zarządzanie i

Realizacja zadań zgodnie z przyznanym budżetem,

Dyrekcja, gł.

Listopad 2016

gospodarowanie budżetem plac

pozyskanie zwiększenia planu w związku

księgowa

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości) zorg, przez
Kuratorium Oświaty w Katowicach, z udziałem
gimnazjalistów–laureatów wojewódzkich konkursów
przedmiotowych oraz dyrektorów szkół, a także
uczniów wyróżnionych Stypendium Ministra Edukacji
Narodowej.
Kacper Suchanek, uczeń klasy III a gimnazjum, został
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z
Matematyki (opiekun: p. Grażyna Morga) oraz
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii
(opiekun: p. Marta Suchanek; p.Miranda Duda).
Łukasz Kerner, uczeń klasy III b gimnazjum, został
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z
Języka Niemieckiego (opiekun: p. Julia Kochmańska).
71.
72.

z koniecznością wykonania niezbędnych remontów

i doposażenia szkoły (np. modernizacja odpowietrzenia
separatora tłuszczów, budowa kranu do czyszczenia
kanalizacji).
73.

Unowocześnianie wyposażenia szkoły:

Dyrekcja

- założenie alarmu przy ul. Górniczej 2M, modernizacja

w porozumieniu

wejścia do szkoły (pomieszczenie woźnej, wiatrołap),

z gł. księgową

Cały rok szkolny

- modernizacja wejścia do pokoju nauczycielskiego,
- remont pomieszczenia socjalnego pracowników
obsługi,
- zakup nowych kontenerów na śmieci,
- zakup nowych lamp do sal lekcyjnych.
74.

Doposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej.

Dyrekcja

Listopad 2016

75.

Pozyskanie przez Radę Rodziców sponsorów (m.in.

Dyrekcja –

Maj-czerwiec

osoby prywatne – wsparcie festynu).

współpraca

2017

z rodzicami
76.

Pozyskanie środków ze sprzedaży makulatury.

Dyrekcja, gł.

Czerwiec-

księgowa, kier.

sierpień 2017

gosp.
77.

Wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych (np. zajęcia

Dyrekcja, gł.

sportowe, taneczne, językowe).

księgowa, kier.

Cały rok szkolny

gosp.
78.

79.

Dbanie o wyposażenie sal dla dzieci ze specjalnymi

Dyrekcja, kier.

potrzebami edukacyjnymi.

gosp.

Współpraca z organem

Reorganizacja pracy szkoły pod kątem prac budowlano-

Gmina Pilchowice

prowadzącym pod kątem

remontowych – III etap modernizacji budynku zespołu

Dyrekcja, kier.

inwestycji w infrastrukturę

szkolno-przedszkolnego. Udział w spotkaniach

gosp.

Zespołu Szkolno-

roboczych budowlanych. Zakres prac m.in.:

Przedszkolnego

- dokończenie generalnego remontu sali gimnastycznej i
całego zaplecza,
- budowa drogi ppoż. na zewnątrz budynku, montaż
części ogrodzenia,
- wymiana częściowa drzwi szkolnych,
- budowa klatek ppoż.,
- remont instalacji wodnych i hydrantowych,
- remont instalacji elektrycznych;
- budowa szybu windowego z platformą (parter-II
piętro),
- montaż platform dla niepełnosprawnych,
- przebudowa biblioteki szkolnej,
- generalny remont 9 sal lekcyjnych (nowe podłogi,

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

ściany),
- zabudowa ciągów wentylacyjnych w jadalni i rur
wodnych w piwnicach (w tym w szatniach),
- wymiana okien w szatniach,
- przebudowa wejścia do szatni dla klas 1-3SP,
- budowa nowej sieci wodnej dla mieszkań.
80.

Współpraca szkoły przy remontach przedwakacyjnych i

Dyrekcja,

Kwiecień-

wakacyjnych (przygotowanie sal do remontów).

pracownicy

sierpień 2017

obsługi
81.

Czuwanie nad realizacją prac remontowych w budynku

Dyrekcja

przy ul. Górniczej 2M.
82.

Styczeń, lipiec
2017

Stałe informowanie UG Pilchowice o koniecznych do

Dyrekcja, kier.

podjęcia pracach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

gosp.

Cały rok szkolny

w Żernicy.
83.

Dopracowanie koncepcji

Nastawienie na pracę metodą projektów z uczniami

zespołu szkolno-przedszkolnego (np. V Dzień Projektów Gimnazjalnych).
na następne lata

Nastawianie na projekty edukacyjne.
Nastawienie na kształcenie językowe.
Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Dyrektor,
nauczyciele

Na bieżąco

Przestrzeń szkolna jest przyjazna – „nowinki

Współpraca

korytarzowe”.

z Radą Rodziców

Przygotowały:
Beata Nawrath
Aleksandra Kobielska

