I. Podniesienie wyników nauczania

CELE
PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA
REALIZUJĄCA

TERMIN
REALIZACJI

1. Realizowanie planów dydaktycznych zgodnych z obowiązującą i nową podstawą
programową, programem nauczania oraz dobór metod i form pracy właściwego do
zespołu klasowego.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

2. Przygotowanie ucznia do podejmowania zadań z różnych obszarów działalności
człowieka poprzez wyposażenie ich w zasób wiedzy i umiejętności, które pozwolą w
dojrzały sposób zrozumieć otaczający świat. Nauka drugiego języka nowożytnego.

Nauczyciele
przedmiotów
Nauczyciele
języków obcych
Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

4. Indywidualizacja nauczania – rozpoznanie, objęcie pomocą psychologiczno –
pedagogiczną i zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka.

Wszyscy
nauczyciele

Na bieżąco

5. Ukierunkowanie pracy na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych na kształcenie
podstawowych umiejętności szkolnych.

Wszyscy
nauczyciele,
pedagog

Cały rok

6. Organizacja pracy na zajęciach lekcyjnych, rewalidacyjnych zgodnie z
opracowanym IPET-em dla uczniów z orzeczeniami. Pomoc uczniom z trudnościami
w nauce poprzez badanie w PPP – wskazówki dla rodzica.

Wszyscy
nauczyciele
pracujący z tymi
uczniami
Wszyscy
nauczyciele
Wychowawcy

Cały rok

3. Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i aspiracji uczniów (kontynuacja
projektu „Edukacja przez szachy w kl. II i III.

7. Wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające sprawne
komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały (zwracanie
uwagi na zajęciach na poprawny sposób wypowiadania się – kultura języka i
zachowania się).
8. Stworzenie uczniom warunków do logicznego i matematycznego myślenia.
Programowania, posługiwania się podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz
stosowanie tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów.

Nauczyciele
matematyki i
informatyki,
dyrektor

Cały rok

Na bieżąco

Cały rok
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CELE
PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA
REALIZUJĄCA

TERMIN
REALIZACJI

9. Rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez stały kontakt z książką, czytanie na
głos przez nauczycieli, zajęcia prowadzone w bibliotece szkolnej.

Nauczyciele
bibliotekarze

Cały rok

Dyrektor,
Nauczyciele uczący

Wg planu

11. Współpraca ucznia zdolnego z uczniem słabszym (pomoc koleżeńska). Warsztaty
uczenia się dla uczniów i rodziców. Kształtowanie u uczniów poczucia
odpowiedzialności za uzyskane oceny.

Nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy

Cały rok

12. Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego – rozwijanie zainteresowań i
uzdolnień uczniów – prowadzenie kół zainteresowań (oferta szkolna, GOKiS-u i inne
zewnętrzne).

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Logopeda

Cały rok

Zespołu nauczycieli
kl. I-III i IV-VI

Zgodnie z
harmonogramem
spotkań

15. Wdrażanie w praktykę szkolną badań naukowych.

Nauczyciele

W ciągu roku

16. Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów oraz opracowanie analiz wyników
i wniosków.

Wszyscy
nauczyciele

Wg planu

10. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi
dalszej edukacji – organizacja zajęć z doradztwa zawodowego.

13. Objęcie logo terapią dzieci z wadami wymowy – prowadzenie indywidualnych
zajęć dla dzieci korygujących wady wymowy, prowadzenie zajęć instruktażowych i
porad dla rodziców w zakresie korygowania mowy).
14. Współpraca nauczycieli w zespołach nauczycieli kl. I-III i IV-VI.
Wypracowywanie skutecznych metod i form pracy. Lekcje otwarte, przykłady dobrej
praktyki. Wypracowanie systemów motywujących uczniów do nauki.

17. Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, do aktywności poprzez
popularyzację ofert konkursów oraz realizację przyjętego planu konkursów – akcja
informacyjna dla uczniów i rodziców – stypendia za sukcesy w nauce.

Wychowawcy,
Nauczyciele
przedmiotowcy

W ciągu roku

18. Uczniowie otrzymują wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z
nauczanych przedmiotów.

Wszyscy
nauczyciele

Początek roku
szkolnego

19. Organizowanie indywidualnych konsultacji i porad nauczycieli przedmiotów dla
rodziców w celu podniesienia wyników nauczania uczniów zdolnych i mających
trudności w nauce.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Nauczyciele uczący
w kl. VII,
wychowawca kl. VII
Nauczyciele uczący
w kl. VII

II kwartał

20. Opracowanie programu przygotowującego uczniów do egzaminu po szkole
podstawowej.
21. Przygotowanie uczniów do egzaminu po kl. VIII

Wg planu

II. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów

CELE
PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA
REALIZUJĄCA

TERMIN
REALIZACJI

1. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez
indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w
konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

Nauczyciele
przedmiotów i
wychowawcy

Cały rok

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez udział w przedstawieniach
teatralnych, seansach, wystawach – wycieczki edukacyjne odpowiednie dla wieku i
zainteresowań (oferty instytucji kultury).

Wychowawcy

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele

Zgodnie z planem

4. Organizowanie wycieczek mających na celu poznanie najbliższych okolic i
najważniejszych miejsc w kraju. Prowadzenie lekcji w różnych formach (warsztaty,
lekcje muzealne, metoda projektów).

Wychowawcy

Cały rok zgodnie z
planem

5. Udział uczniów w konkursach. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i
pozaszkolnych.

Nauczyciele
przedmiotów

Zgodnie z planem

6. Eksponowanie osiągnięć uczniów na terenie placówki i w środowisku lokalnym
(tablice informacyjne, strona internetowa, wystawy prac, zebrania rodziców,
przedstawienia, artykuły do gazetki lokalnej.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

3. Rozwijanie zainteresowań sportowych, ekologicznych, plastycznych, muzycznych:
- udział w akcjach, konkursach
- ULKS „Zaklik”, udział w zajęciach SKS - kontynuacja
- projekt „Każdy Wat na wagę złota II” – małopolskie dzieci i młodzież uczą się jak
efektywnie oszczędzać energię w szkole
- w ramach projektu „Już pływam” – udział uczniów.

CELE
PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA
REALIZUJĄCA

TERMIN
REALIZACJI

Dyrektor

W miarę
możliwości
finansowych

2. Wzbogacenie procesu dydaktycznego poprzez stosowanie technologii
komputerowej. Nauka programowania od kl. I.
Bezpieczeństwo w sieci – realizacja zadania na l. wychowawczej i zajęciach z
informatyki.

Wszyscy
nauczyciele
Nauczyciele
informatyki

Cały rok

3. Wykorzystywanie na zajęciach różnych środków dydaktycznych.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

4. Angażowanie uczniów w przygotowanie prostych pomocy dydaktycznych.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

5. Stosowanie metod aktywizujących pracę uczniów na zajęciach.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

6. Ocenianie uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i
wymaganiami.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

7. Organizowanie zajęć w terenie, żywych lekcji.

Wszyscy
nauczyciele
Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

III. Doskonalenie procesu lekcyjnego

1. Wzbogacenie bazy dydaktycznej o środki dydaktyczne i audiowizualne.

8. Wdrażanie innowacji, eksperymentów, projektów w praktykę szkolną.

Cały rok

CELE
PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA
REALIZUJĄCA
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Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Zespoły
nauczycielskie

Cały rok

Dyrektor

Cały rok

Dyrektor, pedagog

Zgodnie z planem

5. Wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy nauczycielami. Doskonalenie
zawodowe w ramach zespołów nauczycieli.

Zespoły
nauczycielskie

Zgodnie z planem

6. Opieka nad stażystami.

Opiekunowie

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele zgodnie
z planami własnymi
i szkoły

Zgodnie z planem

IV. Realizacja założeń reformy oświaty

1. Praca w zespołach nauczycieli I-III i IV-VII.

2. Doskonalenie systemu oceniania i zachowania w klasach I-III, IV-VII.
Ograniczenie hałasu w przerwach międzylekcyjnych (opracowanie regulaminu
zachowania ucznia na przerwie).
3. Pełnienie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami ze strony dyrekcji szkoły,
przygotowanie harmonogramu zajęć obserwowanych.

4. Organizacja rad szkoleniowych.

7. Podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w
konferencjach metodycznych, kursach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
studiach podyplomowych, studiach magisterskich, kursach kwalifikacyjnych;
dwuprzedmiotowość.

V. Organizacja pracy szkoły

CELE
PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA
REALIZUJĄCA

TERMIN
REALIZACJI

1. Ewaluacja wewnętrzna z uwzględnieniem priorytetów MEN, KO, szkoły w oparciu
o plan nadzoru pedagogicznego.

Zespoły ewaluacyjne

Zgodnie z planem

2. Dokonanie zmian w statucie. Aktualizacja regulaminów obowiązujących w szkole.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

3.Organizacja sprawnego działania świetlicy szkolnej.

Wychowawca
świetlicy, wszyscy
wychowawcy

Cały rok

4. Poszukiwanie sponsorów i sposobów dofinansowania działalności szkoły.

Dyrektor, wszyscy
nauczyciele

Cały rok

5. Rzetelne zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia – egzekwowanie ich
przestrzegania (zapobieganie konfliktom wynikających z nieznajomości prawa) .
Tworzenie plakatów promujących prawa dziecka.

Wychowawcy

Zgodnie z planem

6. Prawa dziecka- opracowanie tablicy informacyjnej (korytarz szkolny).

Pedagog, SRU

I półrocze

VI. Kształtowanie wśród uczniów postaw obywatelskich,
patriotycznych i społecznych, wychowanie w pokoju i dla
pokoju

CELE
PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA
REALIZUJĄCA

TERMIN
REALIZACJI

1. Obchody świąt narodowych, szkolnych, religijnych, rocznic ważnych wydarzeń
historycznych.

Wszyscy
nauczyciele

Zgodnie z planem

Wychowawcy
Nauczyciel historii

Zgodnie z planem

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Pedagog szkolny,
wychowawcy

Zgodnie z planem

Wychowawcy

Październik 2017

Wszyscy uczący

W ciągu roku

Wychowawcy

W ciągu roku

Wychowawcy kl.
VI-VII
Opiekun SRU

W ciągu roku

2. Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej. Współpraca z IPN.
3. Pogadanki na lekcjach dotyczące życia Polaków zasłużonych dla kraju. „Żywa
lekcja historii” – spotkania z osobami pochodzącymi ze środowiska lokalnego,
zasłużonymi dla środowiska.
4. Pogadanki dotyczące zasad zachowania zgodnych z Kartą Praw Człowieka i Kartą
Praw Dziecka. Systematyczne powtarzanie i utrwalanie zasad bezpiecznego
zachowania się w różnych sytuacjach.
5. Opieka nad opuszczonymi grobami i grobami zmarłych nauczycieli.
6. Systematyczne powtarzanie i utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w
różnych sytuacjach.
7. Prowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących przeciwdziałaniu, agresji,
przemocy w szkole.
8. Działania na rzecz środowiska lokalnego – angażowanie się w wolontariat w celu
akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka. Włączenie wychowanków w pracę
wolontariatu (świąteczna paczka) „Szkolny Klub Caritas”.

CELE
PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

VII. Kształtowanie wśród uczniów świadomości kulturowej i
kulturalnej

1. Współpraca z placówkami kulturalnymi – zgodnie z ofertą.
2. Organizacja wyjazdów do kin i teatrów, muzeów.
3. Uczestnictwo w lekcjach zgodnie z ofertą edukacyjną.

4. Organizacja i uczestnictwo w konkursach czytelniczych oraz spotkaniach z
pisarzami.
5. Realizacja imprez kulturalnych wg kalendarza imprez szkolnych.
6. Prowadzenie pogadanek dla rodziców i uczniów na temat zachowań zgodnych z
wymaganiami opracowanymi w systemie oceniania zachowania uczniów oraz
zgodnych ze Statutem.
7. Systematyczna kontrola realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
8. Realizacja rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” poprzez
współpracę z PPP, policją, kuratoriami, sądem rodzinnym.
9. Praca z Patronem. Częstochowa jako ośrodek kultu Maryjnego i miejsce
szczególne dla Polaków. Rola Stefana Kardynałą Wyszyńskiego w życiu naszego
narodu.
10. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, rodziców – realizacja Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

OSOBA
REALIZUJĄCA

TERMIN
REALIZACJI

Nauczyciele i
pedagog szkolny
Wychowawcy klas,
nauczyciele
przedmiotów
Wychowawcy klas,
nauczyciele
przedmiotów
Bibliotekarz

Cały rok

Wychowawcy klas,
nauczyciele
przedmiotów
Pedagog,
wychowawcy

Cały rok
Cały rok

Zgodnie z planem
pracy biblioteki
szkolnej
Zgodnie z planem
Cały rok

Dyrektor

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele

Zgodnie z planem

Wychowawcy klas
Ksiądz

W ciągu roku

Dyrekcja, zespół
zadaniowy,
bibliotekarz

Zgodnie z planem

VIII. Kształtowanie u uczniów
świadomości ekologicznej

CELE
PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA
REALIZUJĄCA

TERMIN
REALIZACJI

1. Kontynuacja akcji zbiórki zużytych baterii, makulatury, segregacja odpadów itp.

SU, nauczyciel
przyrody

Cały rok

2. Przeprowadzenie lekcji tematycznych dotyczących zagadnień ekologicznych.
Realizacja projektu „Każdy wat na wagę złota”.

Nauczyciele
wychowawcy,
przyrody

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele

IX / XI 2016

Nauczyciel
przyrody,
wychowania
fizycznego, biologii

Zgodnie z planem

3. Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie świata”, Dzień zdrowego żywienia.

5. Organizacja Dnia Ziemi.

IX. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, propagowanie
zdrowego trybu życia: współpraca z odpowiednimi instytucjami:
policja, pedagog, poradnia uzależnień

CELE
PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA
REALIZUJĄCA

TERMIN
REALIZACJI

1. Organizacja wypoczynku fizycznego uczniów:
- realizacja zajęć sportowych, rozgrywek międzyklasowych w grach zespołowych,
organizacja szkolnych biegów przełajowych jesień-wiosna
- udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez sportowych
- organizacja Dnia Dziecka

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Nauczyciele klas IIII

Cały rok

Pedagog szkolny

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

5. Organizacja i uczestnictwo w kursie na kartę rowerową.

Nauczyciel zajęć
technicznych

Zgodnie z planem

6. Organizowanie zajęć korekcyjnych i rehabilitacyjnych dla potrzebujących
uczniów.

Nauczyciel w-f,
rehabilitant

Cały rok

7. Zwracanie uwagi na właściwą postawę siedzącą uczniów w czasie lekcji.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

2. Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów na zajęciach w-f w ramach edukacji
wczesnoszkolnej
3. Kontynuacja współpracy z Policją, Sanepidem w ramach ich programów.
4. Podniesienie świadomości uczniów w zakresie przeciwdziałania patologii i
uzależnień (ustawa z dn. 24.04.2015 r.). Udział ucznia w teatrzykach
profilaktycznych.

IX. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, propagowanie
zdrowego trybu życia: współpraca z odpowiednimi instytucjami:
policja, pedagog, poradnia uzależnień

CELE
PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA
REALIZUJĄCA

TERMIN
REALIZACJI

8. Stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

9. Propagowanie na lekcjach wychowawczych zdrowego trybu życia.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Pielęgniarka
szkolna,
wychowawcy

Cały rok

Nauczyciele
dyżurujący

Cały rok

Wychowawcy

Cały rok

Dyrektor

Cały rok

J. Ralska-Lenart

X/XI 2016

Wychowawcy
Dyrektor

Zgodnie z planem

10. Współpraca z pielęgniarką szkolną (fluoryzacja, pogadanki prozdrowotne).

11. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych.

12. Konieczność zjadania drugiego śniadania.

13. Kontynuacja programu Szklanka mleka i Owoce w szkole dla wszystkich
uczniów szkoły.
14. Organizacja wyjazdu na „Zieloną szkołę”.
15. Zachęcanie uczniów do udziału w imprezach rekreacyjnych i sportowych
organizowanych przez GOKiS.

X. Integracja środowiska szkolnego, lokalnego i rodzinnego ucznia

CELE
PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA
REALIZUJĄCA

TERMIN
REALIZACJI

1. Dyspozycyjność wychowawców, nauczycieli i pedagoga, psychologa przy
rozwiązywaniu problemów – kontynuacja dyżurów dla rodziców. Wdrożenie programu
wychowawczo – profilaktycznego.
2. Organizacja spotkań wychowawcy klasy, rodziców uczniów i nauczycieli uczących
w danej klasie.

Dyrektor
Nauczyciele wg
planu dyżurów
Wszyscy
nauczyciele

W ciągu roku

Zgodnie z planem

3. Pedagogizacja rodziców w ramach ogólnych spotkań z rodzicami (wg potrzeb).

Wychowawcy

Zgodnie z planem

4. Organizacja zajęć integracyjnych dla rodziców, dzieci i nauczycieli (integracja
wewnątrzklasowa i międzyklasowa).

Wszyscy
nauczyciele

Zgodnie z planem

5. Organizacja wycieczek.
6. Współpraca w zakresie organizacji imprez szkolnych i klasowych (pasowanie na
ucznia, pasowanie na czytelnika, konkursy przedmiotowe).

Wychowawcy
Wszyscy
nauczyciele

Zgodnie z planem
Cały rok

8. Zachęcanie rodziców do uczestniczenia w szkoleniach podnoszących kompetencje
rodzicielskie np. Szkoła dla Rodziców.
9. Zapraszanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych z rodzicami.

Wychowawcy
Dyrektor
Wszyscy
nauczyciele
Dyrektor

Wg potrzeb i ofert

10. Uhonorowanie rodziców dyplomem: „Przyjaciela szkoły” za pracę na rzecz
szkoły.
11. Współpraca z rodzicami, których dzieci wymagają pomocy poradni
specjalistycznych w oparciu o zaobserwowane problemy.
12. Współpraca z gazetą lokalną „Z czterech stron gminy” – informacje o działalności
szkoły.
13. Włączanie się szkoły w lokalne inicjatywy.
14. Współpraca władz lokalnych, środowiska ze szkołą – udział w uroczystościach.

Pedagog,
Wychowawcy,
Dyrektor
Nauczyciele
Dyrektor,
nauczyciele
Dyrektor
Wychowawcy

Zgodnie z planem
Zakończenie roku
szkolnego
W ciągu roku na
bieżąco
W ciągu roku
W ciągu roku
W ciągu roku

XI. Kształtowanie
empatycznych postaw
wobec innych

CELE
PROGRAMU

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
1. Udział w akcjach charytatywnych.

OSOBA
REALIZUJĄCA

TERMIN
REALIZACJI

SRU, wszyscy
nauczyciele

Cały rok

