ZADANIA I ICH REALIZACJA

ODPOWIEDZIALNY

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
Opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
p. XXX, p. XXX, p. XXX
p. XXX, p. XXX p. XXX
Przygotowanie planu dyżurów nauczycieli.
p. XXX, p. XXX, p. XXX
Opracowanie rocznego Planu Pracy Szkoły.
p. XXX, p. XXX
Opracowanie planów zespołów przedmiotowych.
p. XXX, p. XXX
Opracowanie Planu Wychowawczo – Profilaktycznego.
p. XXX, p. XXX, p. XXX ,p.XXX
Szkolenie dla nauczycieli dotyczące dziennika elektronicznego VULCAN.
p. XXX,
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
wg kalendarza uroczystości szkolnych
Ustalenie planu nadzoru pedagogicznego.
dyrektor szkoły
Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.
dyrektor szkoły
Decyzje związane ze zwolnieniem uczniów z wychowania fizycznego.
dyrektor szkoły
Spotkanie z Radą Rodziców i omówienie zasad współpracy.
dyrektor szkoły
Uchwalenie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.
dyrektor szkoły
Spotkania Rady Pedagogicznej (wg harmonogramu).
dyrektor szkoły
Przygotowanie wniosków nauczycieli do Nagrody Prezydenta Miasta
dyrektor szkoły
Częstochowy i Nagrody Dyrektora Szkoły.
Zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli.
dyrektor szkoły
Aneks do arkusza organizacji szkoły w roku szkolnym 2019/2020.
Aktualizacja danych w SIO.
Spotkania samokształceniowe nauczycieli humanistów, nauczycieli
przedmiotów ścisłych i wychowania fizycznego, nauczycieli klas 1 – 3 oraz
wychowania przedszkolnego.
Spotkania szkoleniowe wychowawców klas.
Spotkanie z Samorządem Uczniowskim i omówienie zasad współpracy.
Organizacja dyskotek.
Zbiórki charytatywne (wg potrzeb).
Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego Klas Młodszych.
Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów – zapoznanie z wymaganiami
edukacyjnymi, ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

dyrektor szkoły
wicedyrektorzy,
przewodniczący zespołów,
wszyscy nauczyciele
wicedyrektorzy,
wychowawcy klas
opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski, Koło Wolontariatu
p. XXX, p. XXX, p. XXX
lider WDN
wychowawcy klas

TERMIN
sierpień
sierpień
sierpień
wrzesień
sierpień/wrzesień
sierpień
02.09.2019 r.
wrzesień
wrzesień
zgodnie z potrzebami
wrzesień
wrzesień
cały rok szkolny
wrzesień
zgodnie z procedurami
cały rok szkolny
sierpień/wrzesień
sierpień, listopad,
marzec, maj
sierpień , listopad,
marzec, maj
wrzesień
cały rok szkolny
cały rok szkolny
wrzesień
wrzesień
10.09.2019
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z działaniami zawartymi w Planie Pracy Szkoły, z zasadami oceniania
zachowania, omówienie współpracy z rodzicami, zmiany w Statucie, wybór
Rad Oddziałowych i przedstawiciele do RR, pedagogizacja rodziców
dotycząca konieczności wdrażania dzieci do samodzielności w domu,
zachęcanie rodziców do zaangażowania się w pracę RR.
Przygotowanie konkursów.
Organizacja życia klasy: regulaminy klasowe, obowiązki porządkowo –
gospodarcze na terenie klasy. Zwrócenie uwagi na estetykę korytarzy i sal.
Wybór Samorządów Klasowych.
Przedstawianie uczniom oferty konkursów i zawodów sportowych na rok
szkolny 2019/2020 oraz zachęcanie ich do uczestnictwa.
Przekazanie szkole opinii PPP-P, które uprawniają do dostosowania
warunków nauczania do indywidualnych możliwości uczniów.
Informowanie o działalności kół zainteresowań.
Organizacja życia muzycznego uczniów – wyjścia do filharmonii.
Oprawa muzyczna imprez szkolnych.
Radio w szkole.
Działania w ramach współpracy z TPD.
Realizacja planów doskonalących.
Dzień Edukacji Narodowej – wręczanie nagród dyrektora.
Przygotowanie projektu planu finansowego szkoły na 2020 r.
Konsultacje z rodzicami.

nauczyciele
wychowawcy klas

cały rok szkolny
wrzesień

wychowawcy klas
wychowawcy klas

wrzesień
cały rok szkolny

wychowawcy klas

cały rok szkolny

wychowawcy klas
p. XXX
p. XXX oraz wyznaczeni nauczyciele
p. XXX, p. XXX,
zainteresowani nauczyciele
wszyscy nauczyciele
dyrektor szkoły
dyrektor szkoły
wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
14.10.2019
październik
zgodnie
z harmonogramem
zgodnie
z harmonogramem
listopad
11.10.2019 r.
grudzień
grudzień
23.12.2019 –
31.12.2019
07.01.2020
11.06.2020
09.01.2020
19.06.2020

Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – zebranie
informacyjne z rodzicami uczniów, pedagogizacja rodziców uczniów.
Narodowe Święto Niepodległości.
Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów.
Spotkania bożonarodzeniowe nauczycieli i pracowników szkoły.
Organizacja socjalnej pomocy świątecznej.
Przerwa świąteczna.

wychowawcy klas

Rady Klasyfikacyjne.

dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy, wszyscy
nauczyciele
dyrektor szkoły

Rady Plenarne.

wg kalendarza uroczystości szkolnych
wychowawcy klas pierwszych
katecheci
Samorząd Uczniowski, Koło Wolontariatu
-
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Dzień otwarty w naszej szkole.
dyrekcja, świetlica, wychowawcy klas
Ferie zimowe.
Przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny
dyrektor szkoły
2020/2021.
Wiosenna przerwa świąteczna.
Zapoznanie rodziców i uczniów z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi wychowawcy, nauczyciele przedmiotu
na I półrocze i na koniec roku szkolnego 2019/2020.
Zapoznanie rodziców i uczniów z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi
wychowawcy, nauczyciele przedmiotu
i propozycją oceny opisowej.
Przygotowanie Szkolnego Zestawu Podręczników – podanie do publicznej
dyrektor szkoły, nauczyciele przedmiotu
wiadomości.
Czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli.
dyrektor szkoły
Wyznaczenie egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych
dyrektor szkoły w zależności od potrzeb
– powołanie komisji.
Przegląd dokumentacji z przebiegu nauczania.
dyrektor szkoły, wicedyrektorzy
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
wg kalendarza uroczystości szkolnych
BEZPIECZEŃSTWO
Zapoznanie uczniów z przepisami BHP, regulaminem sali gimnastycznej i
nauczyciele techniki, informatyki, wf,
boiska szkolnego, biblioteki, czytelni multimedialnej i pracowni komputerowej. nauczyciele bibliotekarze
Troska o stan zdrowia.
Propagowanie wśród uczniów informacji dotyczących realizowanych działań
wszyscy nauczyciele
upowszechniających zasady bezpieczeństwa – organizacja różnorodnych
konkursów propagujących zasady bezpieczeństwa.
Doskonalenie nauczycieli z zakresu podnoszenia świadomości dotyczącej
koordynator ds. bezpieczeństwa
bezpieczeństwa poprzez warsztaty, prezentacje, wykłady prowadzone przez
specjalistów z różnych instytucji.
Twoje dane – Twoja sprawa.
p. XXX, p. XXX,
Realizacja projektu Bezpieczne dziecko (wg harmonogramu).
nauczyciele techniki
Bezpieczne korzystanie z telefonów komórkowych.
p. XXX
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.
nauczyciele techniki
Propagowanie literatury dotyczącej bezpiecznego ruchu drogowego – w
nauczyciele techniki
ramach programu Bezpieczni na drodze.
Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią w trosce o
wszyscy nauczyciele
swoje zdrowie – w ramach programu Bezpieczni w domu i w szkole.
Zachowanie się w miejscach publicznych – kino, teatr, filharmonia, muzeum,
wszyscy nauczyciele

styczeń/luty
13 - 24.01.2020 r.
kwiecień
09 – 14.04.2020 r.
grudzień, maj
zgodnie ze Statutem
Szkoły
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
26.06.2020 r.
wrzesień
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok
cały rok szkolny
cały rok
wrzesień
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
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komunikacja miejska – pogadanki, lekcje wychowawcze – w ramach
programu Bezpieczni w domu i w szkole.
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie i stan
zdrowia.
Droga do szkoły. Określenie podstawowych zasad bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym. Ćwiczenia w przechodzeniu przez jezdnię.
Kampania Europejski Miesiąc Bezpieczeństwa.
Warsztaty LOP dla klas 2d i 1b – „Jak właściwie zachowywać się w
środowisku naturalnym – las”
Prelekcja pracownika Straży Miejskiej dla uczniów klas III gimnazjum.
Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych.
Pogadanki na temat: Zdrowo i bezpiecznie spędzamy ferie świąteczne.
Uwrażliwienie na zabawy z petardami. Dostarczanie informacji na temat
skutków zachowań ryzykownych.
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Pogadanki na temat ferii zimowych, bezpiecznego spędzania wolnego czasu
oraz zabaw na świeżym powietrzu – Dbamy o swoje zdrowie w czasie nauki
i w czasie zabawy.
Dzień Bezpiecznego Internetu.

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

wychowawcy klas 1 - 3

wrzesień

nauczyciele techniki
p. XXX, p. XXX,

październik
październik

p. XXX,
nauczyciele techniki
wychowawcy klas, świetlica

październik/listopad
listopad
grudzień

p. XXX, p. XXX,
wychowawcy klas, świetlica

styczeń
luty

p. XXX, p. XXX, p. XXX , p.XXX, psycholodzy,
pedagodzy
wychowawcy klas, świetlica

luty

Zdrowo i bezpiecznie spędzamy wolny czas w czasie przerwy świątecznej –
pogadanki.
Szkolenie na kartę rowerową.
nauczyciele techniki
Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – w ramach programu p. XXX, p. XXX, p. XXX ,p.XXX
Bezpieczni na drodze.
Tydzień Bezpieczeństwa. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego.
Egzamin teoretyczny na kartę rowerową.
Egzamin praktyczny na kartę rowerową.
Zajęcia z okazji Dnia bez papierosa.
p. XXX
Czynny wypoczynek jako źródło zdrowia. Bezpieczne zachowanie w czasie
wychowawcy klas
wycieczek – pogadanki.
Obchody Międzynarodowego Dnia bez Przemocy.
psycholodzy, pedagodzy
Jak miło i bezpiecznie spędzać wakacje? – cykl pogadanek dotyczących
wychowawcy klas
spędzania wolnego czasu.
WYCHOWANIE I OPIEKA

kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
maj
maj
31.05.2020
maj - czerwiec
czerwiec
czerwiec
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Realizacja programu Trzymaj formę.
Realizacja Programu dla szkół.
Zbiórki charytatywne.
Realizacja programu A. Kołodziejczyka Spójrz inaczej – wdrażanie uczniów
do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Audycje radiowe na temat praw człowieka.
Kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, prospołecznych
i przedsiębiorczych – prawa człowieka.
Kultura osobista i kultura słowa jako wartości nieodzowne w kontaktach
międzyludzkich – pogadanki, redagowanie gazetek ściennych.
Pomagamy zwierzętom – akcje na rzecz Fundacji Animals, Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt. Dokarmiamy ptaki zimą.
Współpraca z Nadleśnictwem.
Działania w ramach współpracy z PCK.
Działalność turystyczna SKKT klas młodszych oraz SKKT WRZOSOWIAK.
Zbiórka artykułów szkolnych dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej
Zbiórka nakrętek dla Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym.
Prowadzenie działań przeciwdziałających agresji oraz wzmacniających
dyscyplinę – cykliczne zajęcia, warsztaty dla rodziców, uczniów i nauczycieli
ze specjalistami, przypomnienie uczniom o procedurach postępowania
w przypadku bójek.
Młodzieżowa Akademia Życia.
Młodzi – Kreatywni.
Realizacja programu Tolerancja dla niepełnosprawności.
Poznawanie regionu – rozwijanie postaw patriotycznych – dobór właściwych
działań.
Pogłębianie wiedzy i świadomości na temat nadmiernego korzystania
z mediów, komputera.
Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – organizacja
uroczystości szkolnych.
Zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.
Obchody Dnia Chłopca. Składanie życzeń chłopcom poprzez szkolny
radiowęzeł.

p. XXX, p. XXX, p. XXX ,p.XXX
koordynator p. XXX
Szkolne Koło PCK
wychowawcy klas

cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny

Rzecznik Praw Ucznia
wychowawcy klas, oraz wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny
cały rok szkolny

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Samorząd Klas Młodszych, LOP klas młodszych

cały rok szkolny
grudzień - marzec
cały rok szkolny

LOP klas młodszych, p. XXX,
p. XXX
p. XXX, p. XXX,
p. XXX, p. XXX, p. XXX ,
Samorząd Klas Młodszych

cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny

Samorząd Klas Młodszych
pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy klas

cały rok szkolny
cały rok szkolny

pedagodzy, psycholodzy
p. XXX, p. XXX,
p. XXX,
wychowawcy klas

cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

wg kalendarza uroczystości szkolnych

cały rok szkolny

wychowawcy klas VIII
wychowawcy klas, Samorząd Klas Młodszych

wrzesień
27.09.2019 r.
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Kampania Białych serc.
Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
Ogólnopolski Program Edukacyjny Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu.
Kampania Pola Nadziei.
Kwesta na rzecz hospicjum.
Cykl działań w celu wzmocnienia właściwych wzorców zachowań ucznia
w środowisku szkolnym – warsztaty i pogadanki.
Cykl działań w celu podniesienia świadomości uczniów na temat ich
sukcesów i przyczyn trudności w nauce – omawianie postępów w nauce
i sposobów uczenia się – pogadanki, lekcje wychowawcze.
Zbiórka makulatury.
Akcja Sprzątanie Świata.
Kształtowanie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych osób
pracujących w szkole – dobór właściwych działań.
Doradztwo rówieśnicze w szkole – zwiększenie zaangażowania uczniów
w działania wychowawcze i profilaktyczne – klasowy rzecznik praw ucznia.
Integracja klas czwartych – Otrzęsiny 2019.
Dzień Edukacji Narodowej.
Obchody Dnia Papieskiego.
Zbieranie darów dla zwierząt – współpraca z organizacją Animals.
Problemy współczesnej cywilizacji – walka ze stresem i otyłością, wpływ
odżywiania na samopoczucie człowieka – dobór właściwych działań.
Dzień Drugiego Śniadania
Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia odpowiedzialności
za kraj. Tematyczne cykle zajęć z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Realizacja programu w klasach 1. – Nie pal przy mnie, proszę.
Ogólnopolski Program Problem z głowy.
Światowy Dzień Pluszowego Misia – pasowanie uczniów klas pierwszych na
czytelników.
Ogólnopolski Program Edukacyjny Śniadanie daje moc.
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Włączenie się w akcje charytatywne organizowane na rzecz potrzebujących.
Kształtowanie postaw prospołecznych i przedsiębiorczych.
Audycja radiowa z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i Dnia

p. XXX, p. XXX,
pedagog, psycholog
p. XXX, p. XXX,
p. XXX, p. XXX, p. XXX
pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy klas

październik
październik
październik – czerwiec
kwiecień,
maj
cały rok szkolny

pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy klas,
nauczyciele przedmiotu

cały rok szkolny

p. XXX,
p. XXX, p. XXX,
wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, opiekun SU,
pedagog, psycholog
wychowawcy klas czwartych
Wg harmonogramu
p. XXX, p. XXX,
p. XXX, p. XXX,
wychowawcy klas, pedagog, psycholog,
logopeda, świetlica
p. XXX, p. XXX,
wg kalendarza uroczystości szkolnych
wychowawcy klas

cały rok szkolny

koordynator p..XXX, wychowawcy
p. XXX
p. XXX, p. XXX, p. XXX ,p.XXX

cały rok
cały rok
listopad

klas 1.

p. XXX, p. XXX, p. XXX ,p.XXX, p.XXX
p. XXX, p. XXX, p. XXX ,p.XXX
wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski,
Samorząd Klas Młodszych, świetlica
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

październik
październik
październik
cały rok szkolny
cały rok szkolny
listopad
listopad
listopad

październik/listopad
grudzień
grudzień
grudzień
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Ochrony Praw Dziecka.
Ukazywanie roli wartości rodziny w życiu człowieka. Wzmacnianie poczucia
więzi z rodziną, jej wpływ na zdrowie człowieka – dobór właściwych działań.
Maraton Pisania Listów 2019.
Projekt szkolny Historia Solidarności w Częstochowie.
Projekt we współpracy ze Stowarzyszeniem De Facto z siedzibą w Płocku
Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych; współfinansowany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Spotkanie mikołajkowe w klasach.
Wokół Bożego Narodzenia – tradycje rodzinne, obrzędy. Różne formy zajęć
okolicznościowych.
Spektakl bożonarodzeniowy.
Prezentacja stołu wigilijnego.
Wigilia klas integracyjnych.
Spotkania wigilijne klas.
Obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka.
Uczestniczenie w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Przyzwyczajanie dzieci do udzielania pomocy osobom chorym, starszym
i niepełnosprawnym – różne formy działania.
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.
Walentynki. Uruchomienie Poczty Walentynkowej – przesyłanie życzeń
bliskiej sercu osobie.
Zbiórka karmy dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
Obchody Dnia Kobiet. Składanie życzeń dziewczynkom poprzez szkolny
radiowęzeł.
Poszanowanie norm, wartości i autorytetów – praca kobiet w różnych
zawodach. Zapoznanie dzieci z życiem i pracą sławnych kobiet.
Marzannalia 2019 – cykl imprez z okazji powitania wiosny.
Stop uzależnieniom – zajęcia tematyczne w klasach.
Dzień Samorządności.
Higiena na co dzień – prezentacja.
Tradycje Świąt Wielkanocnych – kultywowanie tradycji rodzinnych – zajęcia
tematyczne.

wychowawcy klas

grudzień

p. XXX
p. XXX, p. XXX,
p. XXX

grudzień
grudzień
cały rok

wychowawcy klas
wszyscy nauczyciele

06.12.2018 r.
grudzień

p. XXX, p. XXX,
p. XXX, p. XXX,
p. XXX, p. XXX, wychowawcy klas
integracyjnych
wychowawcy klas, świetlica
wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski
wychowawcy klas, świetlica

grudzień
grudzień
20.12.2019 r.

psycholog
Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas

luty 2019
luty

Samorząd Uczniowski Klas Młodszych
wychowawcy klas , Samorząd Uczniowski Klas
Młodszych
wychowawcy klas

luty
08.03.2020 r.

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas, wg
kalendarza uroczystości szkolnych
wychowawcy klas, świetlica
Samorząd Uczniowski
p. XXX, p. XXX,
wszyscy nauczyciele

marzec

20.12.2019 r.
styczeń
styczeń
luty

marzec

marzec
marzec
marzec
kwiecień
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Prezentacja stołu wielkanocnego.
Rekolekcje wielkopostne.
Obchody Dnia Ziemi.
Akcja LOP - pokaz mody ekologicznej dla klas 1 – 3 i oddziału
przedszkolnego.
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Kształtowanie postaw patriotycznych związanych z rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3 maja oraz związanych z tożsamością kultury europejskiej –
dobór właściwych działań.
Dzień Europy.
Spektakl teatralny dla dzieci i młodzieży.
Dni Zdrowej Żywności
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Podsumowanie programu
profilaktyczno – edukacyjnego Bezpieczni w Internecie.
Uroczyste obchody Dnia Matki – pogłębianie więzi rodzinnych, okazywanie
szacunku i miłości.
Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka – imprezy sportowe.

p. XXX, p. XXX,
katecheci
p. XXX, Samorząd Klas Młodszych,
wychowawcy klas 1 – 3
p. XXX, p. XXX,

kwiecień
kwiecień
kwiecień

wg kalendarza uroczystości szkolnych
wychowawcy klas

maj
maj

p. XXX, p. XXX, p. XXX ,p.XXX,p.XXX
p. XXX
p. XXX, p. XXX, p. XXX ,p.XXX
p. XXX, p. XXX, p. XXX oraz zaangażowani
nauczyciele,
wychowawcy klas

maj
maj
kwiecień
kwiecień

p. XXX, p. XXX, . wychowawcy klas, wg
kalendarza uroczystości szkolnych
wszyscy nauczyciele w-f

czerwiec

kwiecień

maj

Udział w międzyszkolnych zawodach sportowych w ramach Igrzysk dzieci
oraz młodzieży szkolnej.
Festyn Wrzosowiak – kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
Samorząd Uczniowski, wszyscy nauczyciele
KSZTAŁCENIE

cały rok

Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz kryteriami
otrzymywania ocen cząstkowych i końcowych.
Dostosowanie oferty zajęć fakultatywnych do zainteresowań uczniów
(wychowanie fizyczne i zajęcia artystyczne).
Prezentacja osiągnięć i sukcesów wszystkich uczniów oraz ich zainteresowań
– zebrania okresowe dla rodziców, gazetki klasowe, autoprezentacje na
forum klasy, imprezy klasowe i szkolne – wg indywidualnego harmonogramu
klas.
Badania diagnostyczne.
„Narodowe Czytanie” we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną
RODN WOM w Częstochowie
Lekcja w Muzeum monet i medali Jana Pawła II.

wychowawcy klas

wrzesień

wicedyrektorzy

sierpień/wrzesień

wychowawcy klas

cały rok szkolny

wychowawcy klas 1.
p. XXX, p. XXX, p. XXX ,p.XXX

wrzesień
wrzesień

wychowawcy klas 7

październik

5.06.2020 r.

8

Cykl działań w celu podnoszenia jakości poprzez pracę z uczniem zdolnym.
Cykl działań w celu podnoszenia jakości poprzez pracę z uczniem mającym
trudności w nauce.
Program edukacyjno-profilaktyczny Dziel się uśmiechem.

wszyscy nauczyciele
wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny
cały rok szkolny

koordynator: p.XXX udział:
p. XXX, p. XXX, p. XXX ,p.XXX, p. XXX, p. XXX,
wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

p. XXX
p. XXX
przewodniczący zespołów do spraw testów,
wszyscy nauczyciele
koordynator: p.XXX udział: p. XXX, p. XXX, p.
XXX ,p.XXX

cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny

p. XXX
p.XXX
p. XXX, p. XXX, p. XXX ,p.XXX

cały rok szkolny
cały rok ?
październik

p. XXX, p. XXX,
p. XXX, p. XXX,

listopad
cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny
listopad - grudzień
grudzień
maj
marzec

Euroweek – wyjazd na warsztaty językowe.

p. XXX, p. XXX, p. XXX
p. XXX, p. XXX, p. XXX
p. XXX
p. XXX, p. XXX, nauczyciele matematyki i
przyrody
p. XXX, p. XXX, p. XXX ,p.XXX

Organizacja egzaminu ósmoklasisty.
W bibliotece – projekt szkolny. Parada Postaci Literackich.

wicedyrektor
p. XXX, p. XXX, p. XXX

21 – 23.04.2020
kwiecień – czerwiec
9

Uczestniczenie w formach doskonalących w zakresie poznawania nowych
metod i form pracy z uczniem.
Gazetka szkolna Dla nas o nas.
Projekt w klasie 3b – Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki.
Opracowanie i wdrożenie programów doskonalących.
Projekt Wiem więcej, umiem więcej – wspieranie zdolnej młodzieży poprzez
rozwijanie jej umiejętności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – III
edycja - współpraca Nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K.
Norwida i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Częstochowie.
Promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie – wystawy prac (łącznik D).
Realizacja projektu Szkolnych Klubów Gier Planszowych.
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – projekt szkolny
X Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Poetycki Pamięci Haliny
Poświatowskiej.
Dzień Kultury i Języka Rosyjskiego – projekt.
Podania i legendy jurajskiego szlaku – realizacja projektu czytelniczo edukacyjnego w klasach pierwszych we współpracy z ROD WOM
Częstochowa.
Realizowanie treści podstawy programowej oraz ramowych planów
nauczania.
Filozofia i my – cykl imprez dla uczniów klas 4 – 8.
Próbny egzamin gimnazjalny.
Międzynarodowy egzamin z języka angielskiego dla dzieci KET for Schools.
Marzec miesiącem przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

cały rok szkolny

cały rok szkolny

kwiecień/maj

Diagnoza umiejętności uczniów po klasie …
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – projekt.

wicedyrektor p.XXX, wyznaczeni nauczyciele
nauczyciele biblioteki, p. XXX

maj
czerwiec

Plan pracy szkoły opracowany przez p. XXX, p. XXX,
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