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ZADANIE
DOCELOWE

SPOSÓB REALIZACJI

TERMI
N

ŚRODEK
REALIZACJI

1 Zapewnienie
uczniom,
nauczycielom i
pracownikom
zdrowych i
bezpiecznych
warunków nauki
i pracy.

1. Podejmowanie działań
zapewniających uczniom i
pracownikom bezpieczeństwa i
higienicznych warunków pracy i
nauki. Szkolenie nowych
nauczycieli i uczniów w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
2.Współpraca z Policją, Strażą
Pożarną w podnoszeniu poziomu
bezpieczeństwa szkoły

2017/18 Warsztaty dla
uczniów i
nauczycieli
szkolenia nowych
pracowników,
monitoring miejsc
niebezpiecznych .
Spotkania z
przedstawicielami
służb publicznych.

2 Doskonalenie
nauczycieli w
ramach WDN

1. Udział nauczycieli w
konferencjach, szkoleniach i
warsztatach dotyczących metod
prowadzenia zajęć.
2.udział nauczycieli w
szkoleniach z zakresu nowej
podstawy programowej

2017
Warsztaty ,
wrzesień prelekcje,
konferencje i
szkolenie.

3 Promocja szkoły 1. Organizacja imprez otwartych:
w środowisku
- festyn sportowy „trzech
lokalnym
pokoleń”
- dzień otwarty szkoły
- festyn rodzinny
2. Udział oraz organizacja
konkursów i imprez
międzyszkolnych.
3.prowadzenie strony internetowej
szkoły

Banery,
strona internetowa.
23.09.17 Konkursy
międzyszkolne,
28.02.17 scenariusze
9.06.201 imprez,
7
harmonogram.
2017/16

4 Ścisła
współpraca
nauczycieli z
rodzicami i
opiekunami.
h.

1. Kontynuacja działań
2017/18 - harmonogram
wpływających na zwiększenie
zebrań
frekwencji na zebraniach.
- kontakty z
2. Pomoc rodzicom w
rodzicami
rozwiązywaniu problemów
uatrakcyjnienie
wychowawczych: pogadanki,
zebrań poprzez
warsztaty, wskazywanie źródeł
ofertę edukacyjną
pomocy.
- systematyczny
3.Szybkie reagowanie na brak
kontakt poprzez
współpracy ze strony rodziców i
dziennik
opiekunów w sytuacjach
elektroniczny.
kryzysowyc
Procedury
4. Zaangażowanie rodziców w
postępowania w
imprezy klasowe, ogólno-szkolne,
sytuacjach
udział w wycieczkach, wyjściach
zagrożeń.
pozaszkolnych

5 Wzbogacanie

1. prowadzenie zajęć z zakresu :

2017/18 Pełnienie przez

UWAGI

oferty pomocy
socjoterapii, terapii
psychologiczno- pedagogicznej, terapii
pedagogicznej. logopedycznej
2. Systemowa pomoc uczniom w
nauce i zachowaniu.
3. Kontynuacja współpracy z
poradniami psychologicznopedagogicznymi , konsultacje z
psychologiem i pedagogiem na
terenie szkoły.

rodziców roli
opiekunów wyjść i
wycieczek. Zajęcia
prowadzone przez
terapeutów,
indywidualizacja
procesu nauczania.
Program
profilaktyczny
„Dziewiątka z
Plusem”. Zajęcia
wyrównawcze
korekcyjnokompensacyjne.

6 Podniesienie
poziomu
edukacji z
uwzględnieniem
edukacji
włączającej .

1.Stwarzanie przyjaznych i
2017/18 - praca biblioteki
bezpiecznych warunków dla osób
- testy, diagnozy
ze specjalnymi potrzebami
- raporty
edukacyjnymi, dysfunkcjami i
- dodatkowe
obcokrajowców.
zajęcia w ramach
2. Kontynuacja realizacji
KN,
programu poprawy efektywności
- programy
kształcenia z matematyki.
nauczania
3. wykorzystywanie środków
- praca metodami
multimedialnych, internetu.
aktywizującymi
4. wdrażanie programów
uczniów
autorskich, przygotowanych przez
- stosowanie
nauczycieli.
nowoczesnych
5. Kształtowanie postaw tolerancji
środków –
wobec osób z dysfunkcjami i
pracownia
problemami językowymi.
matematyczna.
- metody integracji
klasy

7 Propagowanie
aktywnych form
spędzania
wolnego czasu,
jako alternatywy
nadmiernego
korzystania
mobilnych
urządzeń
elektronicznych.

1. Udział w rajdach
2017/18 Organizacja rajdów
turystycznych (pieszych i
szkolnych,
rowerowych)
harmonogram
2. Bezpłatne zajęcia sportowe
wycieczek i zajęć
3. Wycieczki , wyjazdy klasowe
sportowych.
4. Umożliwienie uczniom nauki
Pogadanki i
pływania
warsztaty
5. wyjazdy w dni wolne od zajęć
profilaktyczne.
w ramach pracy świetlicy szkolnej
Stosowanie
6. Uświadamianie zagrożeń
regulaminu
wynikających nadmiernego
korzystania z
korzystania z urządzeń
urządzeń
mobilnych.
mobilnych.
Ścisła współpraca pracowników
szkoły w egzekwowaniu zasad
korzystania z urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły.

8 Wzbogacenie
oferty zajęć

1. Prowadzenie kół rozwijających 2017/18 Konkursy, szeroka
zainteresowania uczniów
oferta kół

pozalekcyjnych Organizacja konkursów, udział w
rozwijających
warsztatach.
zainteresowania i
uzdolnienia
uczniów

przedmiotowych i
zainteresowań

9 Propagowanie
zdrowego trybu
życia,
odżywiania i
prawidłowej
postawy ciała

Prelekcje, warsztaty na temat
odżywiania, profilaktyki
skrzywień kręgosłupa

2017/18 Godziny
wychowawcze
warsztaty,
konkursy, zajęcia
praktyczne.

10 Wzmacnianie
wychowawczej
roli szkoły.

Respektowanie przyjętych zasad i 2017/18 Regulaminy, Statut
regulaminów panujących w
szkoły,
szkole.
Harmonogramy i
Kształcenie postaw
scenariusze
prospołecznych i patriotycznych.
imprez szkolnych
nawiązujących do
świąt
państwowych.

