Plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019
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I. Obszar pracy dydaktycznej
Cel główny

Cele szczegółowe

Szkoła lub
 Szkoła działa zgodnie ze statutem, Programem wychowawczoplacówka realizuje
profilaktycznym na rok szkolny 2018/2019
koncepcję pracy
 Tworzenie i na bieżąco uaktualnianie, zgodnie z przepisami prawa
ukierunkowaną na
oświatowego dokumentów dotyczących pracy szkoły.
rozwój ucznia
 Uwzględnianie w opracowanych dokumentach opinii nauczycieli,
rodziców oraz oczekiwań uczniów.
 Udostępnianie opracowanych dokumentów w bibliotece szkolnej
i na stronie szkoły.
Procesy
edukacyjne są
zorganizowane
w sposób
sprzyjający
uczeniu się.

 Systematyczne rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych
uczniów, wspomaganie jego rozwoju z uwzględnieniem jego
predyspozycji i indywidualnej sytuacji.
 Monitorowanie pracy ucznia oraz bieżące informowanie rodzica
o sukcesach dziecka oraz o obszarach wymagających wzmożonej
kontroli i wspomagania.
 Stosowanie różnych metod wspierania i motywowania uczniów
w procesie uczenia się.
 Ocenianie poziomu wiedzy zgodnie z przyjętymi w szkole
zasadami oceniania oraz ustalonymi z nauczycielami
wymaganiami edukacyjnymi.
 Systematyczne monitorowanie i ocenianie (wspierające) uczniów
przez nauczycieli.
 Gromadzenie i analizowanie osiągnięć uczniów oraz wdrażanie
wniosków z analiz w dalszej pracy.
 Praca nad właściwą komunikacją uczeń- nauczyciel.

Odpowiedzialni

Dyrekcja szkoły,
pedagog, nauczyciele ZKS
Dyrekcja szkoły,
pedagog, nauczyciele ZKS
Dyrekcja szkoły,
pedagog, nauczyciele ZKS
A.Popiołek, pedagog

Termin
realizacji

Uwagi

Cały rok
szkolny

Pedagog, nauczyciele ZKS,
wychowawcy, Zespół
opracowujący IPET
Dyrekcja szkoły,
pedagog,
wychowawcy
ZKS, pedagog
ZKS, pedagog

ZKS, pedagog
ZKS, pedagog
Dyrekcja szkoły,
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 Stosowanie przez nauczycieli różnorodnych metod i form pracy
odpowiadających celom kształcenia i potrzebom ucznia.
Uczniowie
nabywają
wiadomości i
umiejętności
określone w
podstawie
programowej

 Realizowanie treści edukacyjnych ujętych w podstawie
programowej na podstawie programów nauczania i podręczników
dopuszczonych przez MEN.

pedagog
wychowawcy, nauczyciele
ZKS
ZKS, pedagog, Zespół
opracowujący IPET
ZKS

II. Obszar pracy wychowawczej
Cel główny

Kształtowane są
postawy uczniów
i respektowane
normy społeczne

Cele szczegółowe

 Ustawiczna praca wychowawcza zmierzająca do krzewienia
postawy tolerancji, poszanowania godności własnej i innych.
 Uczenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, reagowanie na
wszelkiego rodzaju akty dyskryminacji.
 Prowadzenie działań profilaktycznych. Kształtowanie postaw
obywatelskich i wyrażających szacunek dla symboli narodowych.
 Zaszczepienie w uczniach zainteresowań aktywnością fizyczną
i zdrowym odżywianiem się, wdrażanie ich do zachowań
zgodnych z zasadami zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Uwagi

ZKS, wszyscy pracownicy
szkoły
Cały rok szkolny
Wszyscy pracownicy
szkoły
ZKS, pedagog,
wychowawcy
Nauczyciele żywienia, w-f,
pielęgniarka
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 Profilaktyka przemocy, zwłaszcza rówieśniczej i cyberprzemocyanaliza i oceny ich skuteczności.

Nauczyciele, pedagog,
wychowawcy

 Objęcie opieką pedagogiczną i psychologiczną (PPP) uczniów
przejawiających zachowania agresywne; monitorowanie zmian w
ich zachowaniu.

Pedagog, psycholog we
współudziale pracowników
PPP

- Szkoła lub
 Diagnozowanie indywidualnych możliwości uczniów na
placówka
podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
wspomaga rozwój
przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
uczniów, z
 Opracowanie dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie
uwzględnieniem
o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualnego Programu
ich indywidualnej
Edukacyjno- Terapeutycznego.
sytuacji i
 Zapewnienie uczniom
predyspozycji
- zajęć rewalidacyjnych wg zaleceń Zespołu orzekającego Poradni
psychofizyPsychologiczno- Pedagogicznej, nauczycieli oraz na prośbę
cznych
rodziców:
- terapii pedagogicznej, zajęć wyrównawczych, zajęć
z psychologiem.
- przydzielenie zajęć logopedycznych.
 Pomoc materialna uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej

Pedagog, psycholog,
wychowawcy

VIII-IX 2018

Wychowawcy, pedagog,
nauczyciele wchodzący
w skład Zespołu
Dyrekcja szkoły

Do 30 IX 2018

IX 2018

Pedagog przy współudziale Cały rok szkolny
instytucji powołanych do
w/w usług

 Organizacja konkursów na etapie szkolnym:
- ,,Jedz kolorowo – żyj zdrowo”,
- „Wystawa na święto dyni”,

D. Puchniarska,
IX 2018
M. Samujło,
A. Kuźniak, E. Przybylska, X 2018
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- konkurs plastyczny ,,Życzę Ci Polsko’’,

U. Szejny, E. Miłek, M.
Ignasiak
M. Maślanka

X 2018

- ,,Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”,

D. Puchniarska,
XII 2018
M. Samujło, , R. Kępska, J.
Izak

- konkurs Bożonarodzeniowy na najlepszy wypiek świąteczny oraz
najpiękniejszy stroik – połączone z wystawą

klasy Tż, C, O.P ,
D. Kujawska, M. Samujło,
A. Kuźniak,
D. Puchniarska,
M. Nowicka Chorągiewicz, M. Liburska,
J. Izak, E. Miłek, U. Szejny,
M. Ignasiak, E. Przybylska,
M. Kosek, I. Pułka, R.
Kępska
klasy Tż, C, O.P , K
A. Kuźniak, M. Kosek, I.
Pułka, R. Kępska,
E. Miłek, U. Szejny, M.
Ignasiak, E. Przybylska
L. Pakowska, ks.W.
XII 2018
Rozdeba, ks. K. Łuczek
D. Puchniarska,
X 2018
M. Samujło, M. Nowicka –
Chorągiewicz, J.Izak

- Konkurs Wielkanocny (stoły, stroiki, palmy, pisanki)

- Jasełka oraz kolędowanie
- ,,Szkodliwość palenia papierosów” (prelekcja + konkurs).

- ,,Dzień Kota’’
- Wojewódzki konkurs matematyczny dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

E. Miłek, M. Ignasiak, U.
Szejny
M. Polakowska

II 2019
III 2019
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- Szkolny konkurs matematyczny

U. Szejny, M. Polakowska
D. Puchniarska,
M. Samujło, J. Izak, R.
Kępska

III 2019
III 2019

ks.W. Rozdeba, ks. K.
Łuczek J. Suleja, L.
Pakowska,
M. Maślanka, M.
Polakowska
M. Ignasiak, A. Postawa,
U. Szejny, E. Miłek
M. Liburska

IV 2018

- Akcja „Chcesz mieć Powera, pij wodę od tera (z)”
- Organizacja wystawy zawodoznawczej
 Korelacja pracy nauczycieli Zespołu Kształcenia Specjalnego:
zespołowa analiza efektów pracy.
 Wspólne planowanie i podejmowanie działań w celu doskonalenia
metod i form pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
 Wzbogacanie wiedzy nauczycieli na temat funkcjonowania
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną poprzez ich udział
w szkoleniach
 Lekcje koleżeńskie

M. Liburska
M. Ignasiak, M. Liburska
Dyrekcja szkoły,
nauczyciele ZKS
ZKS, pedagog

X 2018
Cały rok szkolny
Cały rok szkolny

 Właściwy przepływ informacji, upowszechnianie osiągnięć
dydaktyczno- wychowawczych nauczycieli w pracy z uczniem.

ZKS

- ,,Najpiękniejsza kartka wielkanocna”,
- III szkolny konkurs „Ślady J.P. II w Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej.
- konkurs recytatorski ,,Wiersz dla Ojczyzny’’,
- „Dzień ze zdrowiem ”- warsztaty dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
- Akcja pod hasłem „To nic, że na kolanie, byle zdrowe śniadanie”

Nauczyciele
współpracują
w planowaniu
i realizowaniu
procesów
edukacyjnych

V 2019
VI 2019
IX 2018

Dyrekcja, pedagog,
psycholog
Justyna Izak
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 Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych oraz
komunikacji.

ZKS , pedagog, psycholog

 Obsługa techniczna imprez

A.Zieliński, K. Bielski

Cały rok szkolny

II. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym
Cel główny

Promocja szkoły
w środowisku
lokalnym

Cele szczegółowe

Odpowiedzialni

Termin realizacji

 Zajęcia adaptacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej
im. J. Tuwima i Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami
integracyjnymi w celu promocji SSPdP.

D. Puchniarska,
M. Samujło, D. Kujawska,
J. Izak

Cały rok szkolny

 VII Rajd im. Jana Pawła II szlakiem Czesława Piskorskiego –
integracyjny wyjazd do Szczecina
 Integracyjne spotkanie świąteczne dla uczniów Szkoły
Podstawowej Specjalnej im. J. Tuwima i Szkoły Podstawowej nr
2 z oddziałami integracyjnymi.

L. Pakowska

X 2018

D. Puchniarska, M.
Samujło, M. Sztuba, D.
Kujawska, M. NowickaChorągiewicz, J. Izak
M. Samujło, D.
Puchniarska,
M. Sztuba, J. Izak

XII 2018

 Kiermasz bożonarodzeniowy w Starostwie Powiatowym.

Uwagi

XII 2018
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 Kiermasz wielkanocny w Starostwie Powiatowym.
 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

 Udział w Targach Pracy i Aktywizacji Zawodowej „Sprawni
Razem”.
 Spotkanie z rodzicami i uczniami Szkoły Podstawowej Specjalnej
im. J. Tuwima i Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami
integracyjnymi w celu promocji SSPdP.
 VIII powiatowy konkurs Motoryzacyjno - kulinarny „Auto bez
tajemnic”, „Owocowe potyczki”.

 Warsztaty metodyczne dla rodziców i nauczycieli gimnazjów
( temat do ustalenia z prowadzącym warsztaty)
 Promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkoły poprzez
publikacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły i w prasie
lokalnej.
 Reprezentowanie szkoły na imprezach lokalnych organizowanych
przez Starostwo Powiatowe oraz inne stowarzyszenia
i organizacje.
 „Sprzątanie Świata – Polska 2018 ,, Akcja – Segregacja”
 Babie Lato

M.Sztuba, M. Samujło, D.
Puchniarska, J. Izak
M.Sztuba, M. Samujło, D.
Puchniarska, D. Kujawska,
J. Izak
M.Sztuba, M. Samujło, D.
Puchniarska, J. Izak, M.
Ignasiak
M. Sztuba, K. Bielski

IV 2019

M.Sztuba, M. Samujło, D.
Puchniarska, D. Kujawska,
M. NowickaChorągiewicz, J. Izak
M. Sztuba

V 2019

ZKS, A. Popiołek

Cały rok szkolny

M.Sztuba, M. Samujło, D.
Puchniarska, , D.
Kujawska, M. NowickaChorągiewicz, J. Izak
M. Ćwirta, M. Nowicka –
Chorągiewcz
J. Suleja

Cały rok szkolny

IV 2019

V 2019

IV-V 2019

V 2019

IX 2018
IX 2018
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Rodzice są
partnerami szkoły

 Organizacja promocji szkoły, współpraca z:
- władzami powiatu, miasta, gminy,
- gimnazjami powiatu stargardzkiego i choszczeńskiego,
- Urzędem Pracy w Stargardzie,
- Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Stargardzie
- Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
w Szczecinie
- Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym
w Stargardzie,
- Warsztatami Terapii Zajęciowej w Stargardzie, Zakładem
Aktywizacji Zawodowej „Centralna Kuchnia” w Stargardzie
- Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską w Stargardzie,
- Sądem Rejonowym w Stargardzie,
- MOPS, GOPS, Sanepidem, Poradnią Uzależnień „Monar”,
- Muzeum, Książnicą w Stargardzie,

Pedagog, wychowawcy
klas,

 Organizacja wycieczek tematycznych oraz zawodoznawczych dla
uczniów i rodziców

Nauczyciele, wychowawcy Cały rok szkolny

 Włączanie rodziców w planowanie, współdecydowanie i realizację
zadań szkoły.
 Opiniowanie przez rodziców dokumentów szkolnych (Rada
Rodziców).
 Przekazywanie rodzicom informacji na temat bieżących działań
szkoły oraz sukcesów ich dziecka w szkole, na cyklicznych oraz
indywidualnych spotkaniach z rodzicami.
 Wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci pedagogizacja.

Dyrekcja szkoły, pedagog,
wychowawcy

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Dyrekcja szkoły
Wychowawcy, pedagog

Wychowawcy, pedagog
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 Zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych.

Wychowawcy, pedagog

 Wsparcie rodziców i uczniów w tworzeniu i realizowaniu planów
życiowych oraz zapoznanie z rynkiem pracy

Wychowawcy, pedagog

 Pomoc w nawiązaniu kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia
oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych

Wychowawcy, pedagog

 Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie
szkoły.

Dyrekcja szkoły

Zarządzanie
 Zapoznanie nauczycieli z zasadami i procedurami nadzoru
szkołą lub
pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora.
placówką służy jej  Wdrażanie wniosków i rekomendacji wewnętrznego nadzoru
rozwojowi
pedagogicznego celem podnoszenia jakości pracy i rozwojowi
szkoły.
 Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej.
 Monitorowanie planów dyżurów nauczycieli, kontrola ich
pełnienia.

Dyrekcja szkoły

Szczegółowe zadania szkoły zawarte są w planie wychowawczo – profilaktycznym, planach pracy wychowawców klas, planie pedagoga
szkolnego, nauczycieli wchodzących w skład Zespołu Kształcenia Specjalnego.
Plan został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu……………………………………………………………….
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Plan pracy Szkoły Przysposabiającej do Pracy
na rok szkolny 2018/2019
opracował zespół w składzie:
Danuta Puchniarska
Marzena Samujło
Katarzyna Cichanowicz
Eliza Miłek
Tomasz Chmielewski

11

