Plan Pracy Publicznego Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego
w Białobrzegach
Zadania główne (wiodące):
1. Troska o poziom pracy szkoły i osiągane przez nią efekty.
2. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu.
3. Tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniów.
4. Tworzenie tradycji, obrzędowości i społecznej integracji szkoły.
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Zagadnienia
cząstkowe
A. I. Udział
nauczycieli
w realizacji celów
i zadań szkoły.
II. Badanie
osiągnięć
uczniów.

III. Wsparcie dla
uczniów
zdolnych,
indywidualizacja
kształcenia.
Podnoszenie
wyników
nauczania.

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1. Powołanie grup zadaniowych do realizacji określonych działań.
dyrektor,
2. Monitorowanie i ewaluacja przebiegu podejmowanych przez grupy zadaniowe
siebie działań.

wrzesień
cały rok

1.Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klasa III
- część humanistyczna, część matematyczna, część przyrodnicza,
- część językowa.
2. Analiza próbnego egzaminu gimnazjalnego.

dyrektor,
wychowawcy klas
trzecich,
zespół ds. badania
osiągnięć.
3.Egzamin gimnazjalny i jego analiza celem oceny skuteczności zespół ds. badań
pracy dydaktycznej szkoły.
osiągnięć

październik/ listopad
styczeń

4. Testy diagnostyczne z wiodących przedmiotów.

wrzesień,
październik
cały rok

nauczyciele
przedmiotów
1. Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce na nauczyciele
konsultacjach przedmiotowych, na spotkaniach kół zainteresowań
przedmiotów
i organizacji szkolnych.
2.Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów przejawiających sekcja nauki SU,
trudności w nauce (uczniowie doskonale radzący sobie z nauką samorządy
służą pomocą uczniom słabszym).
klasowe,
wychowawcy
3.Zachęcanie uczniów do korzystania z innych dostępnych źródeł
wiedzy i dóbr kultury:
a) Wykorzystanie programów multimedialnych,
b) Studiowanie prasy i czasopism,
c) Oglądanie programów edukacyjnych w telewizji,
d) Oglądanie spektakli teatralnych, itp.
4. Analiza stanu czytelnictwa na posiedzeniach rad pedagogicznych
i na lekcjach wychowawczych.

Uwagi

sierpień

w miarę potrzeb

nauczyciele
cały rok
przedmiotów,
wychowawcy,
nauczyciel
biblioteki szkolnej,
świetlica szkolna
n-l biblioteki,
na koniec każdego
wychowawcy
semestru

do pomocy
uczniowie
zgłaszają się sami
lub na prośbę n-la
przedmiotu bądź
wychowawcy
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IV. Podnoszenie
kwalifikacji
i doskonalenie
warsztatu pracy
oraz wymiana
doświadczeń
nauczycielskich
celem
unowocześnienia
procesu
dydaktycznego.

V. Współpraca
z Poradnią
Psychologiczno –
Pedagogiczną.

5. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji muzycznych nauczyciel
i plastycznych – zajęcia pozalekcyjne, referaty uczniów, spotkania muzyki,
z artystami, poszerzanie wiedzy o muzyce, twórcach kultury, wychowawcy klas
nauczanie odczytywania języka muzycznego i śpiewu, tańca,
wartościowanie dzieł kultury.

cały rok, według
harmonogramu
wycieczek

1.Udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych, kursach pracownicy
kwalifikacyjnych,
studiach
podyplomowych
(doskonalenie pedagogiczni
zewnątrz- i wewnątrzszkolne w ramach WDN).
2. Opieka nad studentami odbywającymi praktyki studenckie.
dyrektor,
nauczyciele
3.Podejmowanie działań na rzecz uzyskania stopnia awansu nauczyciele
zawodowego (w ramach odbywania stażu).
odbywający staż
na awans
4.Opieka nad nauczycielami ubiegającymi się o awans na stopień lekcje otwarte
nauczyciela mianowanego.
5.Wspomaganie nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole – dyrektor,
uwarunkowania, zagrożenia, potrzeby.
nauczyciele,
zespół
wychowawczy
1. Kierowanie uczniów mających trudności w nauce do PPP na pedagog,
wniosek rodziców i wykorzystywanie jej zaleceń w codziennej wychowawcy,
pracy.
n-le przedmiotów
2. Wykorzystywanie zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach nauczyciele
PPP oraz opracowanie sposobów wdrażania zaleceń PPP przedmiotów
w codziennej pracy
z
uczniami
ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi
(z dysfunkcjami).
3. Prowadzenie dokumentacji uczniów ze specjalnymi potrzebami wychowawcy klas
edukacyjnymi.

w miarę potrzeb
i możliwości

4. Zapraszanie specjalistów PPP do szkoły na spotkania z rodzicami dyrektor, pedagog,
i uczniami.
wychowawcy,
psycholog

rady szkoleniowe

w miarę potrzeb
przez cały okres
stażu wg planu
rozwoju
czas trwania stażu
w ciągu całego roku

w ciągu całego roku
na bieżąco

początek roku
szkolnego i na
bieżąco
w miarę potrzeb

pogadanki,
prelekcje, porady
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VI. Udział
uczniów
w konkursach
szkolnych.

1. Konkursy przedmiotowe (kuratoryjne ).

nauczyciele
przedmiotów

październik

2. Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko.

nauczyciel fizyki

marzec

3. Konkurs matematyczny „KANGUR”.

nauczyciele
matematyki

marzec

4. Konkurs historyczny pod hasłem: „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego”.

nauczyciel historii

I semestr

5. Szkolne konkursy profilaktyczne:
Ja nie palę
 Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS
 Stop uzależnieniom
 Podsumowanie konkursu Stop Uzależnieniom w Dniu
Ogólnopolski Głos Profilaktyki w czerwcu

PCK, Zespól ds.
profilaktyki

cały rok

zgodnie z
Programem
wychowawczoprofilaktycznym

6. Konkursy recytatorskie.

nauczyciele j.
polskiego

II semestr

7. Konkursy ekologiczne.

nauczyciele
biologii

w ciągu całego roku

8.Szkolny Konkurs „Moja Gmina”.

B. Nowakowska,
A. Łagoda
B. Woźniakowska
A Śmietanka

II semestr

zgodnie z
otrzymanymi
regulaminami
zgodnie z
otrzymanymi
regulaminami
test

nauczyciele
świetlicy

cały rok

9. Konkurs „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” i przeciwpożarowe.
10. Konkursy świetlicy szkolnej.

II semestr

wg.
harmonogramu
Konkursów
Zgodnie z
otrzymanym
regulaminem
zgodnie z
otrzymanym
regulaminem
zgodnie z
otrzymanym
regulaminem

eliminacje wg.
nadesłanego
harmonogramu
zgodnie z Planem
pracy świetlicy
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11. Ogólnopolski Konkurs z Języka Niemieckiego dla
Gimnazjalistów.
12.
Konkurs
wiedzy
o
krajach
anglojęzycznych
i niemieckojęzycznych.
13. Wewnątrzszkolny Konkurs z j. niemieckiego.
14. Wewnątrzszkony Konkurs z języka angielskiego.
15. Maraton „Pisania listów”

16. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.

listopad
II semestr
I semestr

test

I semestr

test

grudzień

maj

17. Konkurs międzyklasowy ogólnogeograficzny dla uczniów klas nauczyciel
drugich pt. „Poznaj Świat”.
geografii
18. Konkursy-„Światowy dzień Zdrowia”.
B. Nowakowska,
E. Sadowska

maj/czerwiec

test

kwiecień

quizy

19. Konkursy przedmiotowe „Olimpus”.

I, II semestr

test

wg terminarza
konkursów
wg kalendarza
imprez
listopad

zgodnie z
regulaminem

20. Ogólnopolski Konkurs „Ekoplaneta”.
21. Zawody sportowe.

VII. Edukacja
czytelnicza
i medialna.

nauczyciele j.
niemieckiego
nauczyciele
języków obcych
nauczyciele j.
niemieckiego
nauczyciele j.
angielskiego
B. Woźniakowska,
nauczyciele języka
polskiego
nauczyciele wos-u

nauczyciele
przedmiotów
nauczyciele
biologii
nauczyciele w-f

22. VII edycja konkursu piosenki „Cecylianka”.

nauczyciel religii,
wychowawcy klas

24. Konkurs wiedzy religijnej etap szkolny.

nauczyciel religii

1.Pogłębianie wiedzy poprzez wykorzystywanie zasobów biblioteki nauczyciele
szkolnej, Biblioteki Publicznej i Pedagogicznej oraz poprzez dostęp
do Internetu.

międzyszkolny
przegląd

II semestr
cały rok
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2. Lekcje biblioteczne dla uczniów.

nauczyciel
biblioteki

wg planu pracy
biblioteki szkolnej

3. Konkursy czytelnicze i imprezy biblioteczne.

nauczyciel
biblioteki

cały rok

4.Korzystanie
ze
szkolnego
sprzętu
komputerowego opiekunowie
i audiowizualnego podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
pracowni
komputerowej,
nauczyciele
przedmiotów
i biblioteki,
świetlica szkolna
6. Grupowe wyjazdy do teatru, kina, muzeum.
wychowawcy
7. Kiermasz taniej książki.

nauczyciel
biblioteki
dyrektor

VIII. Troska o
1. Zakup pomocy dydaktycznych.
właściwe
wyposażenie bazy 2. Systematyczne gromadzenie nowości wydawniczych z zakresu nauczyciel
dydaktycznej
metodyki i dydaktyki przedmiotów.
biblioteki,
i lokalowej.
nauczyciele
przedmiotów
3. Zakup książek do biblioteki szkolnej w celu uzupełnienia jej dyrektor,
księgozbioru.
nauczyciel
biblioteki
4. Gromadzenie w bibliotece informacji na temat programów, nauczyciele
planów nauczania oraz materiałów pomocniczych.
przedmiotów,
nauczyciel
biblioteki
5. Zorganizowanie i prowadzenie akcji zbierania pomocy nauczyciele
dydaktycznych dla świetlicy szkolnej.
świetlicy
IX. Promowanie
1.Wyłanianie i prezentowanie na łamach gazety lokalnej, szkolnej zespół do spraw
właściwych
stronie www, w kronice szkolnej i na spotkaniach z rodzicami promocji szkoły

quizy, testy

cały rok

wg harmonogramu
wycieczek
listopad/grudzień

lekcje muzealne,
spektakle, filmy
kiermasz

cały rok, w miarę
możliwości
cały rok

cały rok
wrzesień - maj

cały rok
na bieżąco oraz na
koniec każdego
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postaw uczniów i
zespołów
klasowych.
B. I. Dbałość o
wysoką
frekwencję
uczniów.
II. Kształtowanie
postaw
prospołecznych,
wartości i zasad
etycznych.
m

III. Pomoc dla
rodzin
znajdujących się
w trudnej sytuacji
rodzinnej.
IV.
Diagnozowanie
środowiska
uczniów

uczniów wyróżniających się szczególną postawą moralną, aktywną
działalnością na rzecz szkoły i środowiska oraz wynikami w nauce.

semestru

1.Kontrola przyczyn nieobecności w szkole. Wzmożona kontrola wychowawcy klas,
nad uczniami uchylającymi się od obowiązków szkolnych.
pedagog

na bieżąco i na
koniec każdego
semestru
praca ciągła

2.Ewidencjonowanie uczniów zagrożonych niedostosowaniem pedagog
społecznym.
1. Wdrażanie do działalności w organizacjach szkolnych i zajęciach opiekunowie
sportowych.
organizacji
szkolnych,
wychowawcy
2.Dzień Wolontariatu - 5 grudnia
opiekunowie
organizacji
szkolnych,
wychowawcy
3. Kształtowanie tolerancji wobec „inności”
nauczyciele,
dyrektor,
opiekunowie
organizacji
4.Zbiórki drużyny harcerskiej, podejmowanie działań zgodnie opiekunowi
z planem pracy.
drużyny
harcerskiej
1. Pomoc materialna – akcja „Jeśli możesz pomóż innym” – nauczyciele
zbieranie odzieży w świetlicy.
świetlicy

1. Diagnozowanie środowiska uczniów - ankietowanie uczniów:
 Ankieta ułatwiająca rozpoznanie funkcjonowania ucznia
w środowisku koleżeńskim – kl. II.
2.Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w szkole.

praca ciągła

5 grudnia 2017r.

cały rok

cały rok
cały rok

Pedagog,
cały rok
wychowawcy kl. II listopad
wychowawcy kl.
III,
pedagog

wg. Planu pracy
drużyny

ankiety

listopad

7

V. Wzmocnienie
wychowawczo –
opiekuńczej
funkcji szkoły.
Działalność
informacyjno –
szkoleniowa:
a) dla uczniów
b) dla rodziców
i nauczycieli.

VI.
Bezpieczeństwo
w szkole.

VII. Wychowanie
zdrowotne .

1.Współpraca z Miejsko – Gminną Komisją ds. Rozwiązywania psycholog,
Problemów Alkoholowych.
G. Kujawiak
2 Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

zespół do spraw
profilaktyki

3. Dni Otwarte dla rodziców.

dyrektor,
wychowawcy
4.Wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym zespól ds.
dzieci i młodzieży. Spotkania z przedstawicielami policji, PPP, profilaktyki
psychologiem, służbą zdrowia.
1. Omówienie na lekcjach spraw dotyczących BHP w szkole, wychowawcy,
bezpieczeństwa na przerwach oraz w drodze do i ze szkoły.
nauczyciele
 Zapoznanie z regulaminami pracowni przedmiotowych i sali przedmiotów,
gimnastycznej, świetlicy, stołówki oraz zasadami poruszania się wychowawcy
w budynku szkolnym, właściwego oczekiwania na autobus
i higieny pracy.
2. Opracowanie planu dyżurów nauczycielskich i obowiązków dyrektor,
nauczyciela dyżurnego.
R. Wiśniewski
3. Zapoznanie uczniów z aktualnych planami ewakuacyjnymi.
wychowawcy

wg. potrzeb
cały rok, zgodnie ze
Szkolnym
Programem
WychowawczoProfilaktycznym
wg harmonogramu
cały rok
wrzesień
wrzesień

wrzesień
wrzesień

4. Szkolenie BHP nowo przyjętych nauczycieli.

dyrektor

wrzesień

5. Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem wszystkich uczniów.

wychowawcy,
dyrektor
zespół d.s.
profilaktyki

wrzesień

koło PCK,
nauczyciele
biologii,

cały rok

1.Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
2. Eksponowanie treści wizualnych w zakresie ochrony zdrowia.

w ramach Dni
Otwartych

cały rok

forma wg planu,
zależna od
tematyki
gazetki, plakaty
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3.Profilaktyczne
SANEPIDEM.
VIII.
Wychowanie do
życia
w rodzinie.
C. I.
Przygotowanie
młodzieży do
demokratycznego
i
odpowiedzialnego
podejmowania
decyzji.

programy

zdrowotne

we

współpracy

pielęgniarka
z B. Nowakowska

1.Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, wychowawcy, s.
spędzanie wolnego czasu.
katechetka,

wg planów
wychowawczych

1. Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego.
opiekunowie SU
2.Demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego jak wyżej
i przydzielenie zadań opiekunom sekcji.

wrzesień
wrzesień

3. Wycieczka do Urzędu Miasta i Gminy na Sesje Rady Gminy.

w miarę możliwości

R. Wiśniewski

B. Woźniakowska
R. Wiśniewski
1. Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami: z MGOK, n-le j. polskiego,
Biblioteką Pedagogiczną, Klubem „Pilica” – udział w koncertach, wychowawcy,
wystawach, ogniskach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, itp.
n-l biblioteki i w-f

II semestr

1. Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu nauczyciele
gimnazjalnego z matematyki, języka polskiego i języków obcych, przedmiotów
przedmiotów przyrodniczych.

praca ciągła

2. Przygotowanie materiałów z doradztwa zawodowego dla B. Woźniakowska
wychowawców i uczniów kl. II i III.

praca ciągła

3.Zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas II-III

praca ciągła

4. Wyjazd do Sejmu.
II. Aktywny
udział młodzieży
w życiu
środowiska
lokalnego
III. Co chciałbym
robić w życiu –
perspektywa
przyszłego
zawodu
- moje
zainteresowania,
które chciałbym
rozwijać,
- ulubione
przedmioty

cały rok

wychowawcy,
nauczyciele,
bibliotekarz

warsztaty, akcje
tematyczne

praca ciągła
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szkolne,
4.Kwestionariusz i ankieta skłonności zawodowych – kl. III
dziedziny wiedzy,
które chciałbym
pogłębiać
- szkoły, w
których
chciałbym
kontynuować
moją naukę po
ukończeniu
gimnazjum,
- jak przygotować
się do egzaminu.
IV. Wychowanie 1.Sprzątanie Świata.
ekologiczne.
2.Konkursy ekologiczne.
D. I. Dziedzictwo
kulturowe
w regionie.

1. Prowadzenie kroniki szkolnej.

psycholog

grudzień

wychowawcy,
dyrektor

wrzesień/kwiecień

nauczyciele
biologii
D. Granis

cały rok

wg regulaminów

praca ciągła

2.Betlejemskie Światło Pokoju
II. Ogólnopolskie
dziedzictwo
kulturowe.

opiekunowie
grudzień 2017 r.
Drużyny
Harcerskiej
1. Kształtowanie postaw uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wychowawcy,
praca ciągła
wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
nauczyciele wos-u,
historii i języka
polskiego
2. Jasełka bożonarodzeniowe.
3. Akademia Filmowa

nauczyciel religii
nauczyciel muzyki
A. Komisarczuk

grudzień
cały rok
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III. Polska
w Europie.

1. Dni języków obcych.

nauczyciele j.
obcych
nauczyciele j.
angielskiego

II semestr

1. Realizacja projektów edukacyjnych.

opiekunowie grup
projektowych

I, II semestr

2. Prezentacja projektów edukacyjnych.

Koordynator
projektów,
opiekunowie
projektów

I, II semestr

2. Warsztaty językowe z native speakersem (wyjazdy lub spotkania
w szkole).
IV Aktywizacja
uczniów poprzez
realizację
projektów, a
także włączenie
rodziców i
przedstawicieli
środowisk
lokalnych do
współpracy że
szkołą.
V Promocja
szkoły.

1.Strona internetowa szkoły.
2. Artykuły do gazety lokalnej.
3.Udział sztandaru szkoły w lokalnych uroczystościach.
4.Udział Drużyny Harcerskiej nr 2 im.
w uroczystościach szkolnych i państwowych.

Jana

Pawła

A Komisarczuk,
G. Rzeczkowska
A. Łagoda
L. Drab
A. Śmietanka
R. Wiśniewski
II opiekunowie
Drużyny
Harcerskiej

cały rok

cały rok
cały rok
cały rok

13.09.2017r.
Przygotował zespół w składzie:
Bożena Nowakowska, Aneta Łagoda, Marta Mikulec
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