Realizacja zadań w ramach koncepcji pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy w roku szkolnym 2012/2013
i zadań koniecznych wynikających z bieżącego nadzoru prowadzonego przez dyrekcję szkoły

L.p.

1.

Plan

Zrealizowane zadania

Odpowiedzialność

Termin

Opracowanie koncepcji zespołu

Praca zadaniowa nauczycieli, w tym m.in.:

Zespoły zadaniowe wg

październik 2012 –

ewaluacja dwóch tematów (oceniania w szkole i zajęć

harmonogramu

sierpień 2013

pozalekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013),

opracowanego przez

dopracowanie zapisów Wewnątrzszkolnego Systemu

dyrekcję

szkolno-przedszkolnego na



następne lata


Oceniania pod kątem oceny zachowania w gimnazjum,


dopracowanie Programu Wychowawczego i Szkolnego
Programu Profilaktyki

Praca metodą projektów z uczniami:

2.



projekty filmowe zrealizowane w ramach konkursów

Nauczyciele-

październik 2012 –

opiekunowie projektów

czerwiec 2013

Dyrekcja, nauczycielki

styczeń-luty 2013

języków obcych

kwiecień 2013

filmowych („TESCO dla szkół”) i zajęć artystycznych
w gimnazjum, uroczystości szkolnych;


I Dzień Projektów Gimnazjalnych (czerwiec 2013 r.),

Rozwijanie kształcenia językowego:

3.



język angielski (współpraca z native-speakerką z USA
w ramach projektu – przyg. dyrekcja Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Żernicy),



język mniejszości narodowej (język niemiecki) – klasy 1
i 4 od roku szkolnego 2013/2014

4.

Wspieranie rozwoju dziecka

Realizacja projektu EFS „Pilchowickie przedszkola dla każdego

Dyrekcja, nauczycielki

styczeń-czerwiec

młodszego m.in. w zakresie

dziecka” (przyg. Gmina Pilchowice)

przedszkola

2013

obniżenia wieku szkolnego

do sześciu lat

5.

6.

Budowa nowego oddziału przedszkolnego w ramach projektu

Inwestor – Gmina

grudzień 2012 –

EFS „Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka”;

Pilchowice;

maj 2013

wyposażenie oddziału

dyrekcja

Remont i modernizacja 3 sal przedszkolnych i toalety dziecięcej;

Dyrekcja

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do przedszkola

listopad-grudzień
2012

(w tym pomocy Montessori)
Remont i modernizacja 2 sal szkolnych dla klas najmłodszych;

Dyrekcja – wsparcie

czerwiec-sierpień

zakup wyposażenia do 1 sali

rodziców klasy 1b

2013

Realizacja projektu EFS „Indywidualne potrzeby uczniów gminy

Dyrekcja, nauczycielki

wrzesień 2012 –

Pilchowice” (przyg. Gmina Pilchowice)

klas 1–3

czerwiec 2013

Dopracowanie sposobu organizacji opieki świetlicowej

Dyrekcja, nauczycielki

wrzesień 2012 –

w związku ze zwiększoną liczbą dzieci w grupach świetlicowych

świetlicy

czerwiec 2013

Dyrekcja

styczeń-luty 2013

Realizacja zadań związanych z przystąpieniem do programu

Koordynatorki

wrzesień 2012 –

w zespole szkolno-

„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” zakończona

programu, nauczyciele,

maj 2013

przedszkolnym

uzyskaniem tytułu „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwa

dyrekcja

7.
8.

9.

(tzw. etat świetlicowy i godziny nauczycielskie z art. 42 KN)
Lifting pomieszczenia tzw. świetlicy szkolnej i zakup

10.

wyposażenia

11. Wzmacnianie bezpieczeństwa

Ogólnopolskiego Klubu „Bezpieczne Szkoły” przyznawanego
przez Fundację Państwo Obywatelskie

12.

Szkolenia dla nauczycieli (m.in. w zakresie postępowania
z dzieckiem chorym na cukrzycę, bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży na ternach wiejskich)

Dyrekcja, nauczyciele

październik,
listopad 2012

13.

Ćwiczenia – alarm próbny

Dyrekcja, nauczyciele

październik 2012

14.

Opracowanie i wdrożenie zasad zamykania terenu szkolnego

Dyrekcja

październik-listopad

w związku z koniecznością dodatkowego zabezpieczenia terenu

2012

– wynik monitoringu i wskazań policji
Dwukrotna zmiana instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

15.

Dyrekcja

odnowienie i uzupełnienie znaków ewakuacyjnych

16. *Dbanie o realizację zadań

listopad 2012,
czerwiec 2012

Malowanie całościowe pomieszczeń:

Dyrekcja – współpraca

wrzesień 2012 –

z zakresu bhp – remonty

10 sal lekcyjnych,

z rodzicami

sierpień 2013

i porządkowanie pomieszczeń

2 korytarze,

szkolnych zgodnie m.in.

1 stołówka,

z prowadzoną kontrolą

3 pomieszczenia kuchenne,

wewnętrzną dyrektora,

1 szatnia dla dzieci 1-3 SP

zaleceniami dotyczącymi bhp

2 pomieszczenia sanitarne

z ostatnich lat

1 archiwum
Malowanie częściowe pomieszczeń:

Dyrekcja – współpraca

wrzesień 2012 –

3 sale lekcyjne,

z rodzicami

sierpień 2013

1 pomieszczenie socjalne

17.

2 pomieszczenia biblioteki,
1 archiwum,
2 szatnie,
1 hol (sufit),
1 front przedszkola,
1 świetlica,
1 korytarz przy stołówce
2 pomieszczenia sanitarne

2 pomieszczenia magazynowe
Montaż wentylatorów mechanicznych w pomieszczeniach

18.

Dyrekcja

sierpień 2013

Dyrekcja

kwiecień-czerwiec

sanitarnych i wentylatora grawitacyjnego w korytarzu
przedszkolnym
Naprawa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego,

19.

naprawa elementów 2 sprzętów siłowni,

2013

remont furtki od ul. Miki i naprawa bramy bocznej
Wymiana podłóg: 5 sal lekcyjnych,

20.

Dyrekcja

wymiana wykładzin: 2 sale przedszkolne
Wymiana i montaż oświetlenia: 4 sale lekcyjne,

21.

lipiec 2013
Dyrekcja

wymiana części oświetlenia: 4 sale lekcyjne
Remont instalacji elektrycznej i przebudowa sieci komputerowej:

22.

listopad 2012 –
listopad 2012 –
sierpień 2013

Dyrekcja

lipiec-sierpień 2013

Dyrekcja

sierpień 2013

Dyrekcja

wrzesień 2012 –

1 sala lekcyjna
Demontaż zniszczonego fragmentu instalacji nagłośnienia sali

23.

gimnastycznej
Uporządkowanie 8 pomieszczeń magazynowych (parter,

24.

sierpień 2013

strychy, magazyny przy sali gimnastycznej, piwnice)
Uporządkowanie archiwum (archiwizacja dokumentacji: za okres

25.

Dyrekcja

styczeń-luty 2012

Dyrekcja

wrzesień-

od początku powstania szkoły)

26. Podnoszenie jakości pracy
z dziećmi i młodzieżą

Ewaluacja wewnętrzna sposobu prowadzenia analizy wyników
egzaminów zewnętrznych

październik 2012

Ewaluacja wewnętrzna – 2 tematy (funkcja oceniania, rola zajęć

Dyrekcja, zespoły

luty, sierpień 2013 –

pozalekcyjnych)

zadaniowe

zakończenie

28.

Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola i świetlicy

Dyrekcja

grudzień 2013

29.

Plan działań nastawionych na pracę z dziećmi z uzdolnieniami

Dyrekcja, nauczyciele

sierpień 2013

27.

(praca zadaniowa)
Wyjazdy uczniów na wykłady, spotkania, spektakle itp.

30.

Nauczyciele

cały rok szkolny –
zgodnie z
harmonogramem

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli (szkolenia

31.

Dyrekcja, nauczyciele

wewnętrzne, kursy kwalifikacyjne i doskonalące z grantów

październik 2012 –
czerwiec 2013

i współfinansowane przez szkołę)
Organizacja próbnych egzaminów zewnętrznych i ich analiza

32.

Dyrekcja, nauczyciele

listopad 2012 –
kwiecień 2013

Rozparcelowanie sprzętu multimedialnego i audiowizualnego do

Dyrekcja, współpraca z

3 sal lekcyjnych

nauczycielami

Udział uczniów w konkursach zgodnie z harmonogramem

Nauczyciele,

październik 2012 –

i motywowania uczniów do

(w tym w eliminacjach do konkursu interdyscyplinarnego dla

koordynatorka

czerwiec 2013

udziału w konkursach na

uczniów szkoły podstawowej i konkursów przedmiotowych dla

szczeblach powyżej gminnego

gimnazjalistów)
Prowadzenie zajęć w ramach projektu „Ja i mój mistrz” (przyg.

Nauczycielki

październik 2012 –

Gmina Pilchowice)

wychowania fizycznego

czerwiec 2013

Udostępnienie sali gimnastycznej na zajęcia sportowe (m.in.

Dyrekcja, trenerzy

wrzesień 2012 –

tenisa stosowego, piłki nożnej)

LKS-u

czerwiec 2013

Udział w projekcie „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” (przyg.

Dyrekcja, animatorka,

maj-czerwiec 2013,

Gmina Pilchowice)

nauczycielki

wrzesień-listopad

wychowania fizycznego

2013

Dyrekcja,

październik 2012 –

przedszkola www.przedszkole.zernica.pilchowice.pl

koordynatorka –

sierpień 2013

(twórcy: p. Karolina Wiśniewska, p. Krzysztof

współpraca z rodzicami

33.
34. Stwarzania warunków

35. Wspieranie zainteresowań
sportowych uczniów

36.
37.

38. Promowania zespołu szkolnoprzedszkolnego oraz dbanie
o jego wizerunek

Stworzenie i prowadzenie 2 stron internetowych:


styczeń-luty 2013

Szachniewicz)


szkoły www.szkola.zernica.pilchowice.pl (twórca:
p. Krzysztof Suchanek)

39.

Umieszczanie informacji w prasie (w tym podziękowań) –

Dyrekcja, nauczycielki

październik 2012 –

„Nowiny Gliwickie”, „Nasza Gmina”

(języka angielskiego,

sierpień 2013

wychowania
fizycznego)

40.

Współorganizacja festynu szkolnego z Radą Rodziców (Dom

Dyrekcja, nauczyciele

Kultury w Żernicy) – cel: integracja środowiska szkolnego,

– współpraca

pozyskanie funduszy na systemowe rozwiązanie dostępu do

z rodzicami

maj-czerwiec 2013

Internetu w szkole

41.

Organizacja festynu przedszkolnego (Zespół Szkolno-

Dyrekcja, nauczycielki

Przedszkolny w Żernicy)

przedszkola,

czerwiec 2013

koordynatorka
programu „Pilchowickie
przedszkola…” –
współpraca z rodzicami

42.

Udział w gminnych uroczystościach (np. Gminne Dożynki

Dyrekcja, nauczyciele

w Żernicy, odsłonięcie pomnika pomordowanych przez

wrzesień 2012 –
sierpień 2013

hitlerowców w obozie przejściowym w Nieborowicach, Święto
Niepodległości w Wilczy, Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy, uroczystość św. Floriana
w Pilchowicach, Gminne Dożynki w Leboszowicach)

43.

Organizacja konkursów: Konkurs Poezji Niemieckiej we
współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców
Województwa Śląskiego, Gminnego Konkursu Języka

Dyrekcja, nauczyciele

grudzień 2012,
luty, kwiecień 2013

Angielskiego, Gminnego Konkursu Recytatorskiego.

44.

Udział uczniów w działaniach o charakterze pomocowym na

Koordynatorzy

wrzesień 2012 –

terenie gminy i powiatu

wolontariatu,

czerwiec 2013

nauczyciele

45. Dbałości o dobrą atmosferę w
pracy

46.

Pozyskanie adresów służbowych z domeną pilchowice.pl w celu

Dyrekcja, informatyk

sprawnego przepływu informacji

UG Pilchowice

Rozmowy indywidualne na początku roku szkolnego i ewaluacja

Dyrekcja

po zakończeniu roku szkolnego

październik 2012
wrzesień 2012
czerwiec –
październik 2012

47. Racjonalne zarządzanie i

Realizacja zadań zgodnie z przyznanym budżetem, pozyskanie

Dyrekcja, główna

wrzesień 2012 –

gospodarowania budżetem

2-krotnie zwiększenia planu w związku z koniecznością

księgowa

sierpień 2013

placówki

wykonania niezbędnych remontów i doposażenia szkoły (np.

Dyrekcja

październik 2012 –

zakup opału, remont sali przedszkolnej, wyposażenie nowych
oddziałów przedszkolnych, remont i doposażenie sal szkolnych)

48.

Pozyskiwanie przez dyrektora sponsorów (m.in. ROCA Polska

sierpień 2013

S.A., Roedl&Partner Gliwice, MED-PROFIL NZOZ) lub
przychylności firm działających na terenie gminy i powiatu (m.in.
BUD-METALLCO, WITPOL, GZUT)

49.

Pozyskanie przez Radę Rodziców sponsorów (m.in. osoby

Dyrekcja – współpraca

prywatne – wsparcie festynu, firmy umieszczone na stronie www

z rodzicami

maj-czerwiec 2013

w zakładce „Przyjaciele szkoły”)

50.
51.

Pozyskanie środków ze sprzedaży złomu i pozyskanie przy

Dyrekcja – współpraca

październik 2012 –

współpracy z Radą Rodziców środków ze sprzedaży makulatury

z rodzicami

czerwiec 2013

Wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych

Dyrekcja, główna

październik 2012 –

księgowa

czerwiec 2013

52.
53. Współpraca z organem

Renegocjacje umów szkoły z innymi podmiotami w celu

Dyrekcja, główna

październik 2012 –

pozyskania oszczędności

księgowa

czerwiec 2013

Reorganizacja pracy szkoły pod kątem prac budowlano-

Dyrekcja

listopad 2012 – maj

prowadzącym pod kątem

remontowych – nowy oddział przedszkolny; udział

inwestycji w infrastrukturę

w spotkaniach roboczych

2013

zespołu szkolnoprzedszkolnego

54.

Reorganizacja pracy szkoły pod kątem prac budowlano-

Dyrekcja

lipiec-sierpień 2013

Dyrekcja

wrzesień 2012 –

remontowych – kotłownia; udział w spotkaniach roboczych

55.

Stałe informowanie UG Pilchowice o koniecznych do podjęcia
prac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (m.in. plac

sierpień 2013

zabaw „Radosna Szkoła” – etap reklamacji, dach sali
gimnastycznej, kanalizacja)

Przygotowanie: Beata Nawrath
Konsultacja: Aleksandra Kobielska

