Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 9
w Wejherowie
na rok szkolny 2016/2017
Plan opracowany został w oparciu o:
1.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/17:
1.
2.
3.
4.

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

2.Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2016/17:
1. „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”
2. „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”

3.Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie.
4.Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2015/16.

Priorytety pracy Szkoły:
1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci – Narodowy Program Rozwijania
Czytelnictwa.
2. Wspieranie rozwoju uczuć patriotycznych wśród dzieci.
3. Podnoszenie efektów nauczania poprzez wprowadzenie elementów oceny kształtującej.
4. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole (wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci, niwelowanie wszelkich przejawów agresji i
przemocy w szkole oraz uwrażliwienie na potrzeby innych, działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów).
5. Matematyka- podnoszenie efektów nauczania.
6. Promowanie Szkoły.
7. Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów.
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1. Rozwijanie
kompetencji
czytelniczych oraz
upowszechnianie
czytelnictwa wśród
dzieci – Narodowy
Program Rozwijania
Czytelnictwa.

Organizowanie konkursów, apeli, kółek zainteresowań
mających na celu promowanie czytelnictwa wśród
uczniów. Wprowadzenie akcji „Księgozbiór” oraz
„Tydzień Czytania”. Organizowanie spotkań literackich
pod hasłem „Dziewiątka czytam dzieciom”.

nauczyciele
biblioteki i j.
polskiego,
wychowawcy,
wszyscy nauczyciele

cały rok, według
harmonogramu

UWAGI

2. Wspieranie
rozwoju uczuć
patriotycznych wśród
dzieci.

Organizowanie obchodów ważniejszych rocznic
państwowych i historycznych (tradycja i obrzędowość)
na terenie szkoły i miasta zgodnie z harmonogramem.
Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej. Organizowanie
Dnia Patrona Szkoły (wycieczka uczniów kl. VI do
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie).

wszyscy pracownicy
szkoły

cały rok, według
harmonogramu

3. Podnoszenie
efektów nauczania
poprzez
wprowadzenie
elementów oceny
kształtującej.

Uświadamianie uczniom celów lekcji i nacobezu,
przekazywanie uczniom informacji zwrotnej oraz
dokonywanie podsumowań zajęć. Organizowanie lekcji
otwartych. Szkolenie liderów oceniania kształtującego

nauczyciele, liderzy
oceniania
kształtującego

cały rok, według
harmonogramu

4. Profilaktyka agresji
i przemocy
w szkole, wzmocnienie
bezpieczeństwa
dzieci.

Zmiana regulaminu dyżurów nauczycielskich.
Organizowanie spotkań, apeli oraz konkursów na temat
bezpieczeństwa. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z
panią psycholog oraz pedagog.

wszyscy pracownicy
szkoły

cały rok

5. Matematykapodnoszenie efektów
nauczania.

Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych nauczyciele
oraz kół zainteresowań. Wprowadzenie całorocznej akcji matematyki
„Polubić matematykę”.

6. Promowanie
Szkoły.

Promocja szkoły w mediach lokalnych i na
ogólnopolskich portalach edukacyjnych i
społecznościowych.
Współpraca z lokalnymi mediami.
Promocja działalności szkoły w różnych miejscach
użyteczności publicznej.

cały rok

wyznaczeni
cały rok
nauczyciele, wszyscy
pracownicy szkoły

Bieżąca aktualizacja pracy szkoły na stronach
internetowych poprzez prezentację konkursów i
laureatów.
Prezentacja umiejętności i osiągnięć uczniów w czasie
zebrań z rodzicami oraz podczas imprez i uroczystości
szkolnych.
7. Rozwijanie
kompetencji
informatycznych
uczniów.

Organizowanie kół zainteresowań oraz konkursów
szkolnych. Udział uczniów w międzyszkolnych
konkursach informatycznych. Przeprowadzenie akcji
„Dzień Bezpiecznego Internetu”.

nauczyciele zajęć
komputerowych,
wyznaczeni
nauczyciele

cały rok, według
harmonogramu

