Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 9
w Wejherowie
na rok szkolny 2017/2018
Plan opracowany został w oparciu o:
1.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/18:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

2.Plan nadzoru pedagogicznego pomorskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/18:
1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

3.Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/17.
4. Określone przez radę pedagogiczną kierunki rozwoju szkoły oraz jej słabe i mocne strony.
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Priorytety pracy szkoły:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podnoszenie efektów nauczania z matematyki.
3. Podnoszenie jakości edukacji przyrodniczej i prozdrowotnej.
4. Bezpieczeństwo w Internecie. Profilaktyka cyberprzemocy.
5. Realizacja zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego.
6. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

KSZTAŁCENIE
CELE/ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

1. Wdrażanie oraz
monitorowanie nowej
podstawy
programowej
kształcenia ogólnego i
zapewnienie
warunków do jej
realizacji.

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych,
profilaktycznych i opiekuńczych adekwatnie do celów
określonych w nowej podstawie programowej.
Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia;
indywidualizacja pracy z uwzględnieniem warunków
sprzyjających nabywaniu wiedzy i umiejętności.
Dobór programów nauczania zgodny z podstawą
programową.
Określenie wymagań edukacyjnych i kryteriów
oceniania z poszczególnych przedmiotów.
Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
Zakup pomocy dydaktycznych.

wszyscy nauczyciele

cały rok
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2. Organizowanie
zajęć
uwzględniających
potrzeby i
zainteresowania
uczniów.

Organizowanie zajęć z uczniem zdolnym oraz mającym
trudności w nauce.
Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania
uczniów.
Dostosowanie form, metod i wymagań do potrzeb
uczniów z opiniami i orzeczeniami.
Organizowanie zajęć z uczniami w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych
oraz pozaszkolnych.
Wykorzystywanie urozmaiconych, aktywizujących i
atrakcyjnych form i metod pracy z elementami
pedagogiki i zabawy.
Wykorzystywanie technologii informatycznokomunikacyjnej w trakcie zajęć.

3. Podnoszenie
efektów nauczania z
matematyki.

Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych nauczyciele
oraz kół zainteresowań.
matematyki
Przygotowywanie uczniów do konkursów
matematycznych (szkolnych, międzyszkolnych oraz
kuratoryjnych).
Kontynuowanie akcji „Polubić matematykę” oraz „Dnia
Tabliczki Mnożenia”.
Opracowanie i realizacja innowacji metodycznej.

cały rok

4. Podnoszenie jakości
edukacji
przyrodniczej i
prozdrowotnej.

Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych
oraz kół zainteresowań.
Kontynuacja akcji ekologicznych i prozdrowotnych
(Dzień Sportu, Gimnazjalna Kuźnia Talentów,
Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, zbiórki surowców
wtórnych).

cały rok

wszyscy nauczyciele

nauczyciele nauk
przyrodniczych oraz
wychowania
fizycznego,
wychowawcy

cały rok
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5. Upowszechnianie
czytelnictwa.
Rozwijanie
kompetencji
czytelniczych.

Organizowanie konkursów, apeli i kółek zainteresowań
nauczyciele języka
mających na celu promowanie czytelnictwa wśród
polskiego, S. Szlas
uczniów.
Realizacja akcji „Gimnazjaliści czytają dzieciom”.
Organizowanie warsztatów literackich.
Opracowanie i realizacja innowacji metodycznej mającej
na celu stworzenie biblioteczki językowej.

cały rok

6. Badanie i analiza
wyników nauczania i
wyników egzaminu
gimnazjalnego.

Praca rady pedagogicznej nad zapewnieniem ciągłego
postępu efektów kształcenia.
Opracowanie oraz analiza testów diagnostycznych po II
półroczu nauki.
Przeprowadzenie egzaminów próbnych w klasach III
gimnazjum oraz analiza wyników.
Wykorzystanie wniosków z przeprowadzonych testów
diagnostycznych oraz egzaminów próbnych.

wszyscy nauczyciele

cały rok

7. Organizowanie i
przygotowywanie
uczniów do
konkursów.

Organizowanie konkursów szkolnych oraz
pozaszkolnych.
Udział w konkursach ogłoszonych przez Kuratora.
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych mających na celu
przygotowanie uczniów do konkursów.
Motywowanie i promowanie uczniów.

wszyscy nauczyciele

cały rok

8. Podnoszenie
efektów nauczania
poprzez stosowanie
elementów oceny
kształtującej.

Uświadamianie uczniom celów lekcji i nacobezu,
przekazywanie uczniom informacji zwrotnej oraz
dokonywanie podsumowań zajęć.
Organizowanie lekcji otwartych.
Analiza zajęć z wykorzystaniem oceniania
kształtującego.
Rozpowszechnianie oceniania kształtującego.

liderzy oceniania
kształtującego,
wyznaczeni
nauczyciele

cały rok
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9. Realizacja
innowacji
pedagogicznych,
projektów i
programów
edukacyjnych.

Motywowanie do opracowania i realizowania innowacji
metodycznych.
Opracowanie i realizacja innowacji metodycznych z
języka angielskiego i wychowania fizycznego.
Opracowanie i realizacja projektów i programów
edukacyjnych.

nauczyciele języka
angielskiego i
wychowania
fizycznego, chętni
nauczyciele

10. Stałe doskonalenie
i podnoszenie
kwalifikacji kadry
pedagogicznej.

Współpraca nauczycieli w ramach zespołów
przedmiotowych.
Współpraca nauczycieli odbywających staż z
opiekunami stażu.
Czynny udział w radach pedagogicznych.
Korzystanie z ofert edukacyjnych CEN i innych
instytucji.
Poznawanie i korzystanie z nowości wydawniczych.
Poszukiwanie i stosowanie innowatorskich form i metod
pracy.
Indywidualizacja procesu nauczania i wymagań
względem ucznia.

wszyscy nauczyciele

cały rok

11. Wprowadzenie
języka kaszubskiego.

Organizacja i realizacja zajęć z języka kaszubskiego.

H. Groth

cały rok

12. Podjęcie działań w
celu stworzenia klasy
dwujęzycznej.

Określenie celu i zapotrzebowania na klasę
dwujęzyczną.
Przeprowadzenie procedury i zapewnienie warunków do
funkcjonowania oddziału dwujęzycznego.

dyrekcja szkoły

cały rok

13. Organizowanie
wycieczek o

Organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjnym i
krajoznawczym:

wszyscy nauczyciele

cały rok
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charakterze
edukacyjnym,
związanych z
realizacją podstawy
programowej.

Klasy III – Piaśnica
Klasy IV – Wejherowo
Klasy V – Gdańsk
Klasy VI – Będomin
Klasy VII – Muzeum II Wojny Światowej
Klasy VIII – Muzeum Solidarności

OPIEKA I WYCHOWANIE
CELE/ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

1. Diagnoza sytuacji i
potrzeb uczniów.

Prowadzenie obserwacji i rozmów indywidualnych z
uczniem.
Współpraca wychowawcy z pedagogiem i
psychologiem.

wszyscy nauczyciele,
pedagog, pscyholog

cały rok

2. Otoczenie opieką
uczniów
wymagających
wsparcia.

Zorganizowanie pomocy materialnej dla uczniów z
rodzin dysfunkcyjnych.
Rozpoznanie problemów i udzielanie wsparcia
eurosierotom i obcokrajowcom.
Organizowanie i rozszerzenie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom i rodzicom.
Dostosowanie wymagań dla uczniów posiadających
opinię i orzeczenie PPP.
Organizacja zajęć z terapii pedagogicznej.
Indywidualna praca wychowawcy z uczniem.
Pomoc pedagoga i psychologa szkolnego.
Stała współpraca z asystentami rodziny, kuratorem
sądowym , poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz
innymi instytucjami.

wszyscy nauczyciele,
pedagog,
psycholog

cały rok
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Otoczenie opieką uczniów mających nauczanie
indywidualne.
Realizacja programów profilaktycznych („Spójrz
inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”).
3. Systematyczna
analiza realizacji
obowiązku szkolnego

Bieżąca współpraca z pedagogiem dotycząca
nieobecności uczniów.
Analiza frekwencji oraz badanie przyczyn absencji
uczniów.

wychowawcy,
pedagog

cały rok

4. Kształcenie
postawy
obywatelskiej,
poszanowanie tradycji
i kultury własnego
narodu, zapobieganie
dyskryminacji.
Kształtowanie
postawy sprzyjającej
rozwojowi
indywidualnemu i
społecznemu.

Realizacja programu wychowawczego i
profilaktycznego na zajęciach przedmiotowych i
godzinach z wychowawcą.
Organizowanie uroczystości i wydarzeń szkolnych
zgodnie z harmonogramem.
Opiekowanie się miejscami pamięci narodowej.
Kształcenie postawy szacunku wobec symboli
narodowych.
Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi
(zbiórki PCK, akcje charytatywne).
Aktywizacja Samorządu Uczniowskiego-wolontariat.
Organizowanie zajęć poświęconych zjawiskom agresji.
Kształtowanie dojrzałych postaw społecznych i
obywatelskich; wychowanie do wartości.
Przygotowanie młodzieży do pracy i życia w
społeczeństwie-prace na rzecz szkoły i miasta.
Promowanie wzorowych postaw kultury osobistej
uczniów.
Wyróżnianie i nagradzanie uczniów prezentujących
właściwą postawę społeczną i moralną (apele,
uroczystości „Najlepsi z najlepszych”).

nauczyciele nauk
przyrodniczych oraz
wychowania
fizycznego,
wychowawcy

cały rok
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5. Bezpieczeństwo w
Internecie.
Profilaktyka
cyberprzemocy.

Prowadzenie godzin wychowawczych oraz zajęć z
informatyki na temat bezpiecznego korzystania z
Internetu.
Prowadzenie podczas zebrań z rodzicami pogadanek na
temat bezpieczeństwa uczniów w Internecie oraz
zjawiska cyberprzemocy.
Organizowanie „Dnia Bezpiecznego Internetu”
(przygotowanie plakatów, ulotek, organizacja szkolnego
konkursu).
Spotkanie z przedstawicielami policji dotyczące
cyberprzemocy.

nauczyciele
informatyki,
wychowawcy

cały rok

6. Realizacja zajęć
edukacyjnych z
zakresu doradztwa
zawodowego.

Wprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w II
półroczu dla klas VII.
Organizowanie spotkań doradczych, warsztatów oraz
zajęć przygotowujących do świadomego planowania
kariery.
Współpraca z instytucjami zajmującymi się rynkiem
pracy.
Udzielanie indywidualnych porad uczniom oraz ich
rodzicom.

wyznaczeni
nauczyciele,
wychowawcy

cały rok

7. Promocja zdrowego
stylu życia.

Utrwalanie nawyków czystości i higieny osobistej
wychowanków.
Kształtowanie sprawności fizycznej (SKS, wycieczki
piesze).
Włączenie uczniów w życie sportowe miasta i regionu
(zawody i turnieje).
Uwrażliwienie na bezpieczeństwo w szkole, realizacja
programu profilaktyki.
Kształtowanie postaw ekologicznych.
Uwrażliwienie na bezpieczeństwo w czasie wolnym od

nauczyciele
wychowania
fizycznego i nauk
przyrodniczych,
wychowawcy

cały rok

8

zajęć (ferie, wakacje).
Podjęcie działań mających na celu zdobycie certyfikatu
„Szkoła promująca zdrowie”.
8. Praca
wychowawcza
uwzględniająca
tradycje szkoły,
miasta i kraju.

Organizowanie uroczystości i wydarzeń szkolnych
wszyscy nauczyciele
upamiętniających najważniejsze wydarzenia z historii
miasta i kraju.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Patrona
Szkoły.
Kształtowanie postaw szacunku dla symboli narodowych
(poczet sztandarowy, hymn, strój galowy).

cały rok

9. Rozwijanie
samorządności w celu
efektywniejszej
realizacji zadań
wychowawczych.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Rozwijanie współpracy SU z radą pedagogiczną
Organizacja apeli i konkursów organizowanych przez
SU w celu zintegrowania społeczności uczniowskiej.

cały rok

10. Wychowanie w
duchu integracji i
tolerancji.

Wpajanie wychowankom zasad tolerancji.
wszyscy nauczyciele
Poszerzanie wiedzy o integracji europejskiej (działalność
Szkolnego Klubu Europejskiego).
Kształtowanie tolerancji dla ras, narodowości, przekonań
i wyznań – udział w projekcie szkoleniowym EuroWeek.

cały rok

11. Zapewnienie
bezpieczeństwa na
terenie szkoły.

Propagowanie bezpiecznych zachowań, eliminacja
aktów przemocy.
Rozbudowa monitoringu na terenie szkoły.

cały rok

opiekunowie
Samorządu
Uczniowskiego

dyrekcja, wszyscy
nauczyciele
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WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
CELE/ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

1. Współpraca z
rodzicami.

Udział rodziców w pracach organu szkoły.
wszyscy nauczyciele,
Aktywny udział rodziców w pracach na rzecz szkoły.
rodzice uczniów
Udział rodziców w uroczystościach szkolnych.
Informowanie rodziców o wymaganiach, kryteriach
oceniania, ocenach i postępach ucznia na zebraniach,
konsultacjach oraz spotkaniach indywidualnych z
wychowawcą, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem,
dyrekcją.
Wspieranie inicjatyw rodziców.
Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.
Integracja środowiska szkolnego z rodzicami.
Wyróżnianie aktywnych rodziców.

cały rok

2. Współpraca z
mediami.

Systematyczne informowanie mediów o ważnych
wydarzeniach i osiągnięciach szkoły.

wszyscy nauczyciele

cały rok

3. Współpraca z
instytucjami.

Współorganizowanie uroczystości szkolnych.
Nawiązywanie współpracy z instytucjami (Cech, PUP).
Uświetnianie uroczystości instytucji lokalnych.
Uczestniczenie w konkursach i przedsięwzięciach
lokalnych.
Organizowanie praktyk studenckich.
Wpieranie Młodzieżowej Rady Miasta.
Przejmowanie roli kulturowej szkoły w środowisku.
Rozszerzenie działalności wolontariatu w środowisku
lokalnym.

wszyscy nauczyciele

cały rok

ODPOWEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI
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ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
CELE/ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

1. Organizacja

Opracowanie nowej dokumentacji szkoły.
Działania sprzyjające integracji pracowników szkoły.

dyrekcja szkoły

cały rok

funkcjonowania
szkoły w dwóch
budynkach.

UWAGI

Udzielenie wsparcia i pomocy pracownikom szkoły.

2. Zapewnienie
bezpiecznych,
korzystnych dla
zdrowia ucznia
warunków edukacji.

Systematyczna analiza stanu bazy i wyposażenia szkoły
oraz podejmowanie działań w celu zaspokajania potrzeb
w tym zakresie.

dyrekcja szkoły

cały rok

3. Ochrona przed
niepożądanymi
treściami w
Internecie.

Stosowanie oprogramowania zabezpieczającego
komputery w szkole przed dostępem użytkowników do
treści, które mogą stanowić zagrożenie.

dyrekcja szkoły,
nauczyciele
informatyki

cały rok

4. Zapewnienie
zdrowych,
higienicznych i
bezpiecznych
warunków pracy.

Szkolenia pracowników w zakresie BHP.
Rozpoznanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa
oraz podejmowanie działań zapewniających
bezpieczeństwo i higienę pracy.
Organizacja alarmów.
Umożliwienie nauczycielom udziału w kursie udzielania
pierwszej pomocy.

dyrekcja szkoły

cały rok

5. Rozwój bazy
szkoły.

Zakup pomocy dydaktycznych.
Modernizacja zaplecza kuchennego.
Rozbudowa bazy sportowej szkoły wraz z zapleczem dla
nauczycieli wychowania fizycznego.

dyrekcja szkoły

cały rok
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Dbałość o estetykę otoczenia szkoły.
Urządzenie biblioteki szkoły i uruchomienie czytelni.
Unowocześnienie gabinetu psychologa i pedagoga
szkolnego.
6. Promocja szkoły.

Umieszczanie informacji dotyczących pracy szkoły i
osiągnięć uczniów na monitorze przy wejściu do szkoły.
Prowadzenie strony internetowej szkoły i umieszczanie
informacji na portalu społecznościowym (Facebook).
Udział w akcjach i programach edukacyjnych.
Organizowanie Dnia Otwartego Szkoły.
Prowadzenie kroniki i gazetki szkolnej.
Organizowanie i uczestniczenie w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych.
Inicjowanie spotkań z absolwentami szkoły.
Ogłoszenie konkursu na „Maskotkę szkolną”.
Wyróżnianie odznaką „Przyjaciel szkoły” osób i
instytucji wspierających pracę szkoły.
Powołanie kapituły do nadania najwyższego szkolnego
odznaczenia – statuetki patrona szkoły gen. Józefa
Wybickiego.
Rozszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Wspieranie działań innowacyjnych.
Tworzenie publikacji i gadżetów szkolnych.

dyrekcja szkoły,
wszyscy nauczyciele

cały rok
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