WDZIĘCZNOŚĆ , SZACUNEK , ŻYCZLIWOŚĆ , UCZCIWOŚĆ ,
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RODZINA
________________________________________________________________________________________________________________

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 118
im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2017/18

Wrocław , 1 września 2017 roku

„Wiotki pień drzewka w ogrodzie przywiązano do mocnego jesionowego pala. Służył drzewku jako podpora i osłona, pomagał,
by mogło wzrastać prosto. Gdy wiatr zapraszał do tańca, dorastające drzewko poruszało swą coraz bujniejszą koroną, kołysało się oraz krzyczało: „Zostaw
mnie, proszę, dlaczego mnie tak sztywno trzymasz? Popatrz tylko, wszyscy kołyszą się z wiatrem. Dlaczego ja muszę stać nieruchomo?”. „Bo się złamiesz”odpowiadał nieugięcie drewniany pal. „Poza tym mógłbyś przyjąć brzydką pozycję, wyrosnąć na karłowate, pokrzywione drzewo”. „Jesteś stary i zazdrosny.
Zostaw mnie w spokoju!”. Młode drzewo co sił chciało się uwolnić, lecz stary słup opierał się zdecydowanie, twardziej i uparciej niż zwykle. Jednego letniego
wieczoru, przyszedł gwałtowny huragan, zapowiadany przez gromy, błyskawice i ostre smagania gradem. Pochwycone przez oszalałe szpony wiatru, drzewko
skrzypiało we wszystkich swych rozgałęzieniach, a jego korona, w niektórych momentach prawie dotykała ziemi. Silniejsze porywy niemalże wyrywały go
z korzeniami. „To już koniec” - pomyślało drzewko.”Wytrwaj!” - skrzypiał stary pal. Zebrał wszystkie swe siły i stawił czoła nawałnicy. To była długa
i wyczerpująca walka, wskutek której drzewko ocalało, natomiast stary pal umarł, przełamany na dwa nędzne kikuty. Młode drzewo zrozumiało i zaczęło
płakać. „Nie zostawiaj mnie. Bardzo cię potrzebuję!”. Jego wołanie pozostało bez odpowiedzi. Kawałek pala pozostał przywiązany do pnia drzewka, tak jakby
w ostatnim objęciu. Dzisiaj przechodnie patrzą ze zdziwieniem na mocne drzewo, które w wietrzne dni wydaje się łagodnie kołysać stary kawałek suchego
drewna. Życie jest najbardziej niewiarygodnym darem , jaki otrzymałeś. Ilu osobom powinieneś podziękować.”
„Podpora” – Bruno Ferrero
W murach Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego rozpoczynamy kolejny rok pracy. Tegoroczna bajka „Podpora”
pokazuje nam, że czasem wydaje nam się, że coś nas „więzi”, trzyma, przeszkadza …a jest bardzo często ochroną, zabezpieczeniem. Takimi podporami
są dla dzieci rodzicielskie napomnienia, przestrogi, podpowiedzi. Również nauczyciele wielokrotnie przypominają „nie biegnij na szkolnym korytarzu”,
„przechodzimy prawą stroną”, „siedź prosto w ławce”, „powtarzaj tabliczkę mnożenia” , „zapamiętaj te słówka”… Takie przypomnienia , są jak ta podpora
w bajce – pozwalają rosnąć, prawidłowo rozwijać się , umacniać-chociaż wydają się niewygodne, przyciągające do ziemi .Zachęcam, abyście w tym roku
szkolnym ze szczególną wdzięcznością przyjmowali uwagi rodziców i nauczycieli , starali się zauważać te wszystkie „podpory” , dzięki którym wzrastacie.
Minister Edukacji Narodowej określiła na najbliższy rok kierunki polityki oświatowej państwa , które będą zadaniami priorytetowymi również w naszej
szkole w tym roku:
 Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

 Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.
 Podniesienie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
W bieżącym roku szkolnym będziemy kontynuowali realizację projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+
„Przez morze ku wartościom i lepszej szkole” we współpracy ze szkołami St.Josef oraz St.Francis Xavier .Chcemy w ramach realizowanego projektu skupić się
na omawianiu wartości, które w minionym roku wspólnie z rodzicami i uczniami uznaliśmy za najważniejsze: szacunek, życzliwość, uczciwość, przyjaźń,
rodzina. Do tych wartości chcemy dołączyć również „wdzięczność” - tegoroczna bajka uwrażliwia nas na bycie wdzięcznymi, więc o tej wartości chcemy
rozmawiać także z naszymi uczniami , wspierając rodziców w wychowaniu dzieci do bycia wdzięcznymi, zauważania tego co otrzymują i za co powinny
podziękować.
Rok 2018 będzie Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, z naszymi uczniami jak każdego roku chcemy zwracać
szczególną uwagę na karty z kalendarza naszej historii i pamiętać z wdzięcznością o tych, dzięki którym możemy cieszyć się wolnością

i niepodległością. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował , aby rok 2018 był Rokiem Ireny Sendlerowej - oddając w ten sposób "hołd Tej, która
z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka". W przyszłym roku przypada 10. rocznica śmierci Ireny
Sendlerowej. Ta wspaniała kobieta dzięki poświęceniu i ofiarności uratowała od śmierci około 2500 dzieci
Natomiast w 2017 roku Sejm podkreśla znaczenie działań wolontarystycznych , wsparcie i pomoc innym m.in.: poprzez wskazanie na postać
św. brata Alberta , który mówił „Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla
siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny” , stąd też chcemy kontynuować działania naszego wolontariatu szkolnego, uwrażliwiać dzieci na potrzeby
innych.
W tym roku końcówka lata była bardzo nieprzyjazna dla mieszkańców wielu rejonów Polski. Również w naszej szkole w lipcu doświadczyliśmy zniszczeń
w wyniku nagłej burzy. W niedzielne popołudnie w kilka chwil zastała zalana dolna część budynku szkolnego , dzięki bardzo sprawnej akcji pracowników
szkoły, rodziców, harcerzy straty nie były tak wielkie. Bardzo dziękuję za taką solidarność i pomoc.
Z nadzieją spoglądam na ten Nowy Rok Szkolny 2017/2018, życzę wszystkim uczniom , rodzicom, nauczycielom pracownikom szkoły, aby to
był szczęśliwy , dobry czas, życzę wielu wspaniałych przyjaciół , którzy będą niezachwianą „podporą” dla nas .
Z poważaniem i życzeniami Szczęśliwego Nowego Roku Szkolnego - dyrektor SP 118 B. Rotte

1. Główne kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2017/18 opracowane na podstawie kierunków polityki oświatowej , wniosków
z nadzoru pedagogicznego oraz statutowych zadań określonych w przepisach prawa oświatowego:
 Wdrożenie nowej podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych , w klasach pierwszych i czwartych.
 Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej poprzez skuteczne , innowacyjne nauczanie
z wykorzystaniem technologii IT oraz metod i technik twórczych.
 Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania u uczniów umiejętności prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym,
ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych.
 Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły poprzez opracowanie i systematyczną realizację programu wychowawczo - profilaktycznego.
 Wypracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o nowe przepisy prawa , podniesienie jakości
edukacji włączającej .

2. Sposoby realizacji zadań priorytetowych - załącznik nr 1 (plany pracy poszczególnych zespołów i komisji).

3. Organizacja pracy :
Dyrektor Szkoły: B. Rotte
Zastępcy Dyrektora: J. Skotnicka ( oddziały przedszkolne , świetlica szkolna),
D. Skibin ( I etap edukacji - klasy I-III),
T. Świrska (II etap edukacji - klasy IV-VI).

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

T. Świrska

7.30 – 14.00*

7.30 -15.30**

7.30- 14.00*

10.00 - 14.30**

7.30 - 13.00*

D. Skibin

8.00 – 15.00**

10.00 - 17.00**

7.30 – 13.00*

9.00 - 14.30**

9.00 - 17.00**

7.30 - 13.00*

11.00 -17.00**

11.30 - 17.00**

9.00 -15.00**

11.00 – 17.00**

J. Skotnicka

Liczba pracowników zatrudnionych w roku szkolnym 2017/18: 140 pracowników
 Liczba zatrudnionych nauczycieli: 106
 Liczba pracowników administracji i obsługi : 8 pracowników administracji , 16 pracowników obsługi , 4 asystentów nauczyciela ,
3 pomoc nauczyciela

4. I etap edukacyjny – klasy I – III

l.p.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY

ASYSTENT NAUCZYCIELA

Nadzorujący pracę

Oddziały przedszkolne :
1.

Oddział 0 ”a”

Agnieszka Zasańska, Katarzyna Pietrowska

2.

Oddział 0 ”b”

Barbara Dicuk, Magdalena Deresińska

J. Skotnicka

Klasy I-III:
1.

klasa I a

R. Sosulska

-

2.

klasa I b

A. Człapińska

-

3.

klasa I c

E. Jeziorek

-

4.

Klasa Id

B. Wyporkiewicz

-

5.

Klasa Ie

K. Kwasigroch

-

6.

Klasa II a

D. Mroczek

A. Szuba

7.

klasa II b

L. Maśluszczak

-

Dorota Skibin

8.

klasa II c

B.Holzhausen

J. Karpińska

9.

klasa III a

A.Skoropada

-

10. klasa III b

E.Podsiadło

-

11. klasa III c

A.Wróblewska

-

12. klasa III d

D.Bodkowska

-

13. klasa III e

J.Michoń

-

14. klasa III f

J.Boruszewska

-

15. klasa III g

J.Filipkowska

P. Drążek

16. klasa III h

B.Szmidt

J. Graczyk

5. II etap edukacyjny - klasy IV-VI
l.p.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY

Wychowawca „cień” ***

Nadzorujący pracę

Pomoc Nauczyciela
1.

klasa IV a

M. Palica

J. Selwesiuk

T. Świrska

2.

Klasa IV b

A. Dzierżanowska-Słowik

D. Szałata

3.

Klasa IV c

M. Dudziak

E. Rakoczy

4.

Klasa IV d

M. Niedziela

A.Madej

5.

Klasa IV e

M .Kapuśniak

J.Dominik A. Puszczewicz

6.

Klasa IV f

M. Kireńczuk

M. Krawczyk

7.

Klasa IV g

A. Janecka

M. Mielczarek

8.

Klasa IV h

B. Hucaluk-Pacek

M. Aszkiełowicz

9.

Klasa IV i

K. Fingas

T. Sienkiewicz

10.

Klasa V a

J. Pietruszewska

M. Sztuba, M. Kurek

11.

Klasa V b

J. Dyjakon

B. Brzozowski, P. Matyja

12.

Klasa V c

M. Gumienna

E. Żmidzińska

13.

Klasa V d

S. Nestorowicz

M. Bednarkiewicz

14.

Klasa V e

R. Lenart

B. Michoń

15.

Klasa VI a

J. Maciaszek-Klimczyk

M. Durlak

16.

Klasa VI b

P. Kuśmierek

R. Jakubowski

17.

Klasa VI c

E. Cichocki

M. Bogdańska - Bodych

18.

Klasa VI d

M. Król

K. Zagórska

*** Wychowawca „cień” pełni zastępstwo za wychowawcę w przypadku jego nieobecności.
6. ADMINISTRACJA SZKOŁY:
Stanowisko

Godziny pracy

Sekretariat szkolny:
sekretarz szkoły – p. G. Boczek,

poniedziałek, środa, czwartek , piątek ; od 7. 30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 15.30 lub od 9.00 17.00.
(wymiennie z p. Klim)
poniedziałek, środa, czwartek , piątek ; od 7. 30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 15.30 lub od 9.00 do 17.00.
(wymiennie z p. Boczek)
poniedziałek, środa, piątek ; od 7.30 do 15.30
wtorek i czwartek od godziny 9.00 do 17.00
poniedziałek – środa 8.00 -14.00
czwartek od 8.00 – 10.00

Sekretariat szkolny:
specjalista ds. uczniowskich – p. A. Klim
Kierownik ds. gospodarczych – p. G. Szymański
Referent ds. gospodarczych - p. E. Czachara

Starszy specjalista ds. kadr A. Nowosielska

poniedziałek , środa , piątek od 7.30 do 15.30
wtorek od 8.00 - 12.30 i od 13.30 do 17.00
czwartek od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.00

Nadzorujący pracę

B.Rotte

Specjalista ds. kadr – A. Czuryło

Inspektor bhp p. M. Drozdowska

wtorek , czwartek . 9.00 – 14.00 (awans zawodowy, czas
pracy ,nadzór nad aktualizacją książeczki zdrowia,
badaniami okresowymi, sprawozdania , PABS)
piątek 8.00 -16.00 oraz 2 godziny zgodnie z potrzebami

Informatyk – p. A. Zajączkowski

poniedziałek – czwartek 8.00 - 15.30

7. BIBLIOTEKA : p. A. Rodak , p. A. Grochala-Kopeć
Dni tygodnia
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

A. Rodak
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00

A. Grochala-Kopeć
8.00 – 14.00**
8.00 - 14.00**
8.00 -15.00**
8.00 - 14.00**
8.00 - 13.00**

** - dyżur przed zajęciami od 7.45

8. PEDAGODZY , PSYCHOLOG, LOGOPEDA:
Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

A. Paruszewska - Gamrot

8.00 - 13.30**

11.00 – 16.00

10.00 -15.00**

11.30 – 17.00

8. 00 -13.00

pedagog klas 0 – III (gabinet nr 42)

R. Barsznica-Kalinowska
pedagog klas IV-VI

9.00 - 15.00

9.00 - 14.00

13.00 - 17.00

9.00 - 14.30**

8.00 -14.30**

9.00 - 14.30

13.00 - 17.00**

8.00 – 14.30**

9.00 – 15.30

9.00 - 14.00

12.30 - 17.00**

8.00 -13.00**

-

8.00 - 12.30

-

12.30-16.30

11.30-16.30

11.30 – 16.30

11.30-15.30

9.00-14.30

-

-

-

12.30-14. 25

(gabinet nr 72)

D. Nowicka-Sójka
psycholog klas drugie oraz IV-VI (gabinet nr 14)
K. Matczak
psycholog - oddziały przedszkolne, klasy
pierwsze i trzecie (gabinet nr 18)
J. Dominik
logopeda oddziały przedszkolne, klasy pierwsze
i trzecie, terapia pedagogiczna
(gabinet nr 72a)
A. Szuba logopeda klasy drugie (gabinet nr 72 a)

** - dyżur przed zajęciami od 7.45
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniom – załącznik nr 2
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna:
 J. Michoń - oddziały przedszkolne
 M. Sztuba - klasy pierwsze
 L. Maśluszczak - klasy drugie

-

Wolontariat:
 B. Dicuk - oddziały przedszkolne
 K. Matczak –klasy 1
 A. Paruszewska-Gamrot – klasy 2
 J. Dominik – klasy 3 (UNICEF)
 E. Wdowczyk – klasy 4
 D. Nowicka-Sójka – klasy 5
 R. Barsznica-Kalinowska - klasy 6
Zajęcia pozalekcyjne – rozwój zainteresowań uczniów - załącznik nr 3
PIELĘGNIARKA : I. Dębowska pracuje codziennie od 8.30 do 16.00 , we wtorek od 7.30 – 15.00)
9. Przydział gabinetów do opieki:
NR GABINETU

OPIEKUN

61

P. Kuśmierek

63

R. Lenart , M. Krawczyk

64

M. Mielczarek

65

J. Maciaszek – Klimczyk , B. Michoń

66

T. Sienkiewicz

68

zdw kl. IV-VI , nauka j. polskiego

69

M. Gumienna

70

E. Cichocki

8

Pielęgniarka - I. Dębowska

9

S. Nestorowicz

10

B. Hucaluk-Pacek

11

E. Żmidzińska, D. Szałata,

12

E. Dołęga

14

D. Nowicka-Sójka ,

15

E. Rakoczy

** J. Pietruszewska – godzina z wychowawcą

16

W. Buchar

** M. Dudziak – godzina z wychowawcą

18

K. Matczak, nauczania indywidualne, zdw IV-VI , nauka j. polskiego

19

A. Rodak, A. Grochala-Kopeć

20

B. Brzozowski

21

A. Janecka

** M. Palica – godzina z wychowawcą

terapia pedagogiczna

Segment – D

23

M. Kapuśniak , A. Puszczewicz

24

M.Niedziela , P.Worsztynowicz, P.Matyja

25

J.Dyjakon , L.Cichal

26

M.Król ,M.Pawlina

27

Nauczyciele religii

30

A. Skoropada , T.Kiiak

31

E. Podsiadło , A. Żołdak

38

J. Selwesiuk , M. Bielak

39

A.Wróblewska, D.Bodkowska , B. Rejek, A.Niewiadomska

40

J.Michoń, B.Szmidt, P.Jankowska-Furmanek, A.Gorzelak

41

J. Boruszewska, J.Filipkowska, A.Masłyka, P.Drążek

42

A. Paruszewska , gabinet terapii pedagogicznej

43

Gabinet wicedyrektor – J. Skotnickiej
D1 - 0a

A. Zasańska, K. Piotrowska

** M.Kireńczuk- godzina z wychowawcą

Segment – A

D2 -0b

B. Dicuk, M. Deresińska

D3

zajęcia pozalekcyjne I-III , zdw I-III

2

B. Holzhausen , J. Karpińska

6

D. Mroczek, M. Kurek ** ( świetlica poranna klas drugich - 7.40 odbierają

1

wychowawcy )
L. Maśluszczak, A. Lech

4–5

Zajęcia wyrównawcze dla klas I – III , nauka j. polskiego

48

A. Dzierżanowska –Słowik, M. Bednarkiewicz

49

R. Sosulska, J. Skotnicka , J. Graczyk
(świetlica poranna klas pierwszych a, b, c ** 7.40 odbierają wychowawcy)

50

A. Człapińska, J. Bejmowicz

51

K. Kwasigroch, M. Wolańczyk

52 (archiwum)

G. Boczek, A. Nowosielska,

53(pralnia, magazyn)

E. Bogusz, E. Kuhn

54

B. Wyporkiewicz, D. Olenderek

(**świetlica poranna klas pierwszych d, e ** 7.40 odbierają wychowawcy)
55

E. Jeziorek

- s1

świetlica poranna – klasy 3 a, c, d
świetlica popołudniowa dla klas 3 c, d

- s2

świetlica poranna – klasy 3 b, e, h
świetlica popołudniowa klasy 3 f, g

- s3

świetlica poranna – klasy 3 f, g oraz IV
świetlica popołudniowa klas 3e,h

Radosna Szkoła

wychowawcy klas I-II (koordynatorzy K. Kwasigroch, B. Holzhausen )
oraz nauczyciele w-fu -koordynuje K. Zagórska

hala sportowa

Nauczyciele wychowania fizycznego - koordynuje M. Dudziak ,M. Kireńczuk

Magazyn sprzętu sportowego

Nauczyciele wychowania-fizycznego –koordynuje R. Jakubowski ,M. Palica

sala gimnastyki korekcyjnej
Mała sala
E –1

M. Sztuba
Nauczyciele w-fu - koordynuje M.Durlak, M.Bogdańska-Bodych
K.Fingas

E–2
72
72 A

Pokój nauczycielski – nauczycieli w-fu
Pedagog kl. IV-VI – R. Barsznica-Kalinowska
logopedia , terapia - J. Dominik ,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze I-III

33
33 B

Pokój nauczycielski
Pokój pracy nauczycieli, informatyk –A. Zajączkowski

35

Gabinet wicedyrektora –T. Świrska

34

Gabinet wicedyrektora – D. Skibin

33 „a”

Kadry – A. Nowosielska , A. Czuryło , bhp –M.Drozdowska

2a

Sekretarz Szkolny – G. Boczek , Specjalista ds. uczniowskich - A. Klim,

2b

Dyrektor – B. Rotte

2c

Kierownik gospodarczy – G. Szymański,
referent ds. gospodarczych – E. Czachara

10. Przydział tablic na korytarzu do opieki:
LOKALIZACJA TABLICY
„Szkoła Rodzica” – obok portierni
Hol główny –priorytety pracy szkoły , kalendarz szkolny
Przed zejściem do szatni –plan lekcji,

OPIEKUN
D. Nowicka-Sójka , A. Paruszewska. R. Barsznica -Kalinowska, K. Matczak
E. Żmidzińska
D. Olenderek

plan zajęć pozalekcyjnych
72

R. Barsznica-Kalinowska

19

A. Rodak, A. Grochala-Kopeć

23 - 31
28
49-55

Klasa 3a, 3b , świetlice sale 23-27
PPP nr 4
R. Sosulska, A. Człapińska, E. Jeziorek, B. Wyporkiewicz, K. Kwasigroch,
wychowawcy świetlicy klas pierwszych

wejście do szkoły – po lewej stronie
Segment - A

Rada Rodziców
D. Mroczek, M. Kurek L. Maśluszczak, A. Lech, B. Holzhausen,

J. Karpińska
Segment – D
„Tablica Sukcesów”
Tablice Samorządu Szkolnego-zejście do szatni:

wychowawczynie grup przedszkolnych
R. Sosulska , B. Rejek – 0-III , J. Dyjakon , M. Gumienna– IV-VI
T. Sienkiewicz, E. Żmidzińska

1- aktualności szkolne , informacje o konkursach,
zawodach
2- sprawy samorządu szkolnego
Tablice w gabinetach
Tablica UNICEF

Opiekunowie poszczególnych gabinetów ***UWAGA
J. Dominik

*** Informacje na tablicach w salach lub na korytarzu powinny być umieszczone na estetycznym papierze lub mieć podkładkę kolorową
(passe - partout), ozdobione elementami dekoracyjnymi, napisy powinny być czytelne (komputerowe lub pismo ozdobne), informacje nie
mogą zawierać błędów, prace nie mogą wystawać za tablicę , czcionka powinna być czytelna.
Tematyka powinna nawiązywać do omawianych na lekcjach treści, świąt, uroczystości…

Organizacja pracy świetlicy szkolnej – załącznik nr 4

11. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018:

4
8.30 – klasy czwarte,

września 2017 - uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

9.30 – klasy piąte, szóste ,

10.30 – klasy drugie, trzecie ,

12.00 - oddziały przedszkolne , klasy pierwsze

1

Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów

23 - 31 grudnia 2017r.

2

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r.

3

Wiosenna przerwa świąteczna dla uczniów

29 marca- 3 kwietnia 2018 r.

4

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2017 r.

5

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (organizowane są

02 maja 2018 (środa), 04 maja (piątek) , 01 czerwca (piątek)

zajęcia opiekuńcze):

Ważne terminy 2017/18 :
Termin:

Zadanie :

Odpowiedzialni:

WRZESIEŃ
promujemy postawy „wdzięczność” (cały rok) , szacunek IX - X , życzliwość XI-XII, uczciwość - I-II , przyjaźń -III-IV, rodzina -V-VI
4 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

wszyscy pracownicy szkoły

do 18 września

Wychowawcy omawiają w klasach przebieg ewakuacji, drogi ewakuacyjne,

wszyscy wychowawcy

zasady zachowania uczniów w czasie ewakuacji , podczas ataku
terrorystycznego.
18-20 września

Zebrania z rodzicami uczniów.

Wychowawcy, dyrekcja

21 września

Trening zachowania na wypadek ataku terrorystycznego

M. Drozdowska

22 września

Próbna ewakuacja na wypadek pożaru.

M. Drozdowska

25-29 września

Projekt Ogólnoszkolny „Znam zasady bezpieczeństwa – bezpiecznie

nauczyciele w-fu

w domu, szkole, na drodze” . Nauka udzielania I pomocy.
25 -29 września

Akcja „Posadź drzewko dla pokoju”- sadzenie drzewek, krzewów.

nauczyciele przyrody, p. Bogusz

29 września

Pasowanie na Ucznia Szkoły Orlińskiego - godz. 9.00

wychowawcy klas pierwszych

29 września

Dzień Chłopca

wychowawcy klas

wrzesień

Wybory do Samorządu Szkolnego

T. Sienkiewicz, E. Żmidzińska

wrzesień

Dzień Języków Obcych

komisja języków obcych

wrzesień

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych i czwartych

wychowawcy oraz pedagodzy i psycholodzy,
PPP nr 4

PAŹDZIERNIK

2-6 października

Projekt ogólnoszkolny „Zakwitniemy na wiosnę” – sadzenie cebulek

nauczyciele przyrody, p . Bogusz

kwiatów.
2 – 6 października

Apele porządkowe - w uzgodnieniu z wychowawcami klas ;
„Jestem wdzięczny za…..” , „ Szacunek ”

pedagodzy, psycholog – we współpracy
z wychowawcami

Wyróżnienie uczniów wskazanych przez wychowawców :
„Twoja wytrwałość zasługuje na uznanie!!!
6-13 października

Wizyta w szkołach partnerskich - realizacja programu „Erasmus +”

B. Rotte, A. Zasańska, P. Kuśmierek ,
M. Bednarkiewicz, , E. Cichocki, Dzierżanowska –
Słowik, J. Pietruszewska

16 października

„ Wdzięczni - Nauczycielom”

Samorząd Szkolny, Rada Rodziców

Ślubowanie Samorządu Szkolnego i Pocztu Sztandarowego
16 - 20 października

Trzymaj się prosto

nauczyciele w-fu , nauczyciele kl.0-III –
koordynator M.Bogdańska-Bodych, M.Sztuba

16 – 20 października

Uczczenie rocznicy wyboru JP II na papieża

nauczyciele religii

17 października (wtorek)

Spotkanie pracowników w związku z Dniem Edukacji Narodowej

B. Rotte

Rada szkoleniowa - 15.00 wszyscy nauczyciele SP 118 ,

B. Rotte

godz. 17.00
24 października

17.00 – świetlica i oddziały przedszkolne II zmiana.
25 -27 października

Odwiedziny uczniów klas czwartych na grobie Patrona

wychowawcy klas czwartych

październik (X-III)

Ogłoszenie Konkursu na Najładniejszy Gabinet

B. Rotte

październik

Zaopiekuj się książką

A.Grochala-Kopeć, A.Rodak

październik - luty

IT w edukacji – szkolenie p M. Kapuśniak – koordynator IT w SP 118,

B.Rotte

październik/listopad

Heurystyki twórcze –p. E. Cichocki

B.Rotte

LISTOPAD
Spotkania nauczycieli i wychowawców z rodzicami – przekazywanie informacji o postępach i trudnościach .
6 listopada 17.00-19.00

dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych , uczniów klas 3 c, f ,h

wychowawcy ,nauczyciele

7 listopada 17.00-19.00

dla rodziców uczniów klas IV-VI

wychowawcy, nauczyciele

8 listopada 17.00-19.00

dla rodziców uczniów klas I, II oraz III a, b, d, e, g

wychowawcy, nauczyciele

10 listopada

Święto Odzyskania Niepodległości – wdzięczni tym, którzy walczyli

Kl. I-III ; wychowawcy klas II

o odzyskanie niepodległości.

kl. IV-VI : happening Samorząd Szkolny

11 listopada

Radosna Parada Niepodległości

E. Rakoczy, Samorząd Szkolny

17 listopada

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

wychowawcy klas, pedagodzy

20 - 24 Listopada

Tydzień Edukacji Globalnej pod hasłem:

nauczyciele przyrody, wychowawcy klas

21 listopada
22 listopada

„Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!”
Dzień Życzliwości i Pozdrowień - wdzięczni kolegom, koleżankom
„Otrzęsiny klas czwartych i andrzejki” (16.00-18.00)

23 listopada

andrzejki klasy V i VI (17.00 -19.00)

24 listopada

Światowy Dzień Pluszowego Misia

28 listopada

Wolontariat, Samorząd Szkolny
Samorząd Szkolny ,wychowawcy klas IV
Samorząd Szkolny, wychowawcy klas V i VI
wychowawcy świetlicy, „0”

Rada szkoleniowa (godz. 15.00 i 17.00 – świetlice, II zmiana oddziały

B. Rotte

przedszkolne).

GRUDZIEŃ
27 XI - 01 XII

Apele porządkowe – „Jestem wdzięczny za….” ,

Życzliwość

pedagodzy, psycholodzy , wychowawcy

„Twoja wytrwałość zasługuje na uznanie”
1 grudnia

Listy do rodziców – informacja o terminie wystawienia prognozowanych

wychowawcy klas, dyrektor, wicedyrektorzy-

ocen, zaproszenie na konsultacje, informacja o bieżących sprawach

zgodnie z nadzorem

szkoły/klasy.
4 XII - kl. I i II ,

Omówienie efektów pracy z danym zespołem, planowanie,
modyfikowanie procesów edukacyjnych, prognozowanie wyników

wicedyrektorzy

5 XII - kl. IV – VI ,

klasyfikacji .

7 XII – kl. III
5 grudnia

Wystawienie ocen prognozowanych –poinformowanie uczniów i rodziców.

nauczyciele

6 grudnia

Mikołaj w szkole

wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy

8 grudnia

„100 dni w zerówce”

wychowawcy oddziałów przedszkolnych

Konsultacje nauczycieli oraz wychowawców dla rodziców ( 17.00 do 19.00 ) - na tydzień przed terminem konsultacji wysłanie zaproszeń do rodziców ,
zebranie informacji, którzy rodzice zechcą skorzystać z konsultacji ( zaproszenie rodziców na konkretną godzinę) .
W holu kiermasz - nauczyciele techniki, świetlicy, plastyki - kiermasz świąteczny , kolędowanie (wcześniej nagrany film) - nauczyciele religii i j. obcych
11 grudnia

dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klasy 3 c, f , h

J. Skotnicka

12 grudnia

dla rodziców uczniów klas IV-VI

T. Świrska

13 grudnia

dla rodziców uczniów klas 1 i 2, 3 a, b, d, e, g

D. Skibin

grudzień

WDZIĘCZNOŚC za wszystko co mamy , „ Życzliwość” - AKCJE „Dar Serca”

wolontariat

18 -22 grudnia

Wspólne kolędowanie w szkole

Samorząd Szkolny, nauczyciele religii, komisja
języków obcych

22 grudnia

8.00 – 11.30 - świąteczne spotkania klasowe – scenariusz spotkań koord.

wychowawcy klas, program artystyczny

liderzy pionów , pedagodzy, psycholog -wdzięczność, życzliwość .

przygotowują katecheci z podziałem na poziomy :

11.40 - spotkanie opłatkowe dla pracowników

(przemyśleć formułę)
8.00 – klasy 4
9.00 – klasy 5 i 6
10.00 - oddziały przedszkolne i klasy 1 i 2
11.00 – klasy 3

STYCZEŃ
2 stycznia
8 stycznia

Wystawienie ocen – poinformowanie uczniów i rodziców.

nauczyciele, wychowawcy

Listy do rodziców – zakończenie I semestru, zaproszenie na spotkanie

wychowawcy, wicedyrektor

po feriach.
9 stycznia godz. 15.00
15 - 26 stycznia
25 stycznia

rada klasyfikacyjna

B. Rotte

ferie zimowe
Przegląd szkoły i terenu przyszkolnego pod względem bhp.

bhp –p. M. Drozdowska, J. Maciaszek-Klimczyk

Zebrania z rodzicami : od godziny 17.00 - podsumowanie pracy w I semestrze, realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego ,
osiągnięcia edukacyjne klasy , zaplanowanie wycieczek, zielonych szkół.
29 stycznia

dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych , kl. III c , f , h

J. Skotnicka

30 stycznia

dla rodziców uczniów klas IV-VI

T. Świrska

31 stycznia

dla rodziców uczniów klas I, II , III a, b, d, g, h

D. Skibin,

29 - 31 stycznia

Dzień Babci i Dziadka – Wdzięczni Naszym Dziadkom

Wychowawcy klas

styczeń

Kolędnicy

Wolontariat

LUTY
2 lutego

Szkolny Dzień Sprawiedliwego Handlu

K. Fingas, M. Kapuśniak

5 - 8 lutego

5 lutego (poniedziałek) od 8.30 do 10.30 – oddziały przedszkolne,

wychowawcy klas , wychowawcy grup

od 15.00 do 17.00 – klasy pierwsze i drugie

świetlicowych , D. Skibin , J. Skotnicka,

- zabawa karnawałowa kl.0 – VI

6 lutego (wtorek) od 15.00 do 17.00 – klasy trzecie

T. Świrska, B. Rotte

7 lutego (środa) od 16.00 do 18.00 - klasy czwarte
8 lutego (czwartek) od 17.00 do 19.00 – klasy piąte i szóste
13 lutego

Rada plenarna – informacja o pełnionym nadzorze,

B. Rotte

podsumowanie pracy w I semestrze.
14 lutego

Urodziny Szkoły - Dzień Patrona, Walentynki

19 -23 lutego

Apele
porządkowe
–
Wdzięczność,
„Twoja wytrwałość zasługuje na uznanie”

Rada Rodziców, Samorząd Szkolny, Dyrektor

Uczciwość Pedagodzy, psycholodzy z wychowawcami

MARZEC
26 lutego – 2 marca

Zaproszenie przedszkolaków do szkoły, lekcje otwarte

wychowawcy klas trzecich, D. Skibin

3 marca (sobota)

Dzień Otwarty Szkoły ( 10.00 - 13.00)

wszyscy pracownicy szkoły

8 marca

Dzień Dziewczynek

wychowawcy klas

9 -16 marca

Tydzień Erasmusa – wizyta szkół partnerskich

zespół Erasmus+

do 13 marca

Wysłanie listów do rodziców - omówienie bieżących spraw w klasie,

wychowawcy

zaproszenie na spotkania z wychowawcą i nauczycielami
13 marca

rada szkoleniowa

B. Rotte

21 marca

Powitanie Wiosny oraz „Godzina dla Ziemi”

Samorząd Szkolny, wychowawcy klas ,
nauczyciele przyrody

Spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami
19 marca

oddziały przedszkolne oraz klasy 3 c , f , h

wychowawcy, nauczyciele, J.Skotnicka

20 marca

klasy 4-6 (17.00-19.00)

wychowawcy, nauczyciele, T.Świrska

21 marca

klasy I, II oraz 3 a, b, d, e, g (17.00-19.00)

wychowawcy, nauczyciele D.Skibin

29 marca - 3 kwietnia - Wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ
10 kwietnia

rada szkoleniowa

B.Rotte

19 kwietnia

Finał Konkursu Ekologicznego

zespół odpowiedzialny za organizację konkursu

20 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ziemi

nauczyciele przyrody

25-26 kwietnia

Światowy Dzień Książki

nauczyciele biblioteki

23 kwietnia – kl. pierwsze, drugie

Spotkania prognozujące klasyfikację, omówienie sytuacji dydaktyczno-

wicedyrektorzy

24 kwietnia - kl. czwarte
25 kwietnia - kl. trzecie

wychowawczej w poszczególnych klasach, wspólne uzgodnienia
nauczycieli uczących w oddziale klasowym – modyfikowanie procesów
edukacyjnych.

26 kwietnia – kl. piąte, szóste
27 kwietnia

Wystawienie ocen prognozowanych – poinformowanie o ocenach

nauczyciele, wychowawcy

uczniów i rodziców.
23 - 26 kwietnia - oddziały

Omówienie wyników diagnoz - gotowość szkolna

wychowawcy grup, J. Skotnicka

Święto

E. Rakoczy , S. Nestorowicz

przedszkolne
30 kwietnia

Uchwalenia Konstytucji – 3 maja

MAJ
Konsultacje nauczycieli i wychowawców dla rodziców konsultacje 17.00-19.00
POMOC DLA MUVALII – ciasto (Samorząd Szkolny)
7 maja

3 c, f , h

wychowawcy, nauczyciele , J.Skotnicka

8 maja

dla rodziców uczniów klas IV-VI

Wychowawcy, nauczyciele klas IV – VI , T. Świrska

9 maja

dla rodziców uczniów klas 1 2 i 3 a, b, d, e, g, h

wychowawcy , nauczyciele , D. Skibin

11 maja

Międzynarodowy Dzień Sprawiedliwego Handlu

komisja języków obcych

maj

Próbna ewakuacja

bhp

maj

wyjazdy na wycieczki (14-16)

wychowawcy, rodzice

maj

Festiwal Talentów

zespół ds. uzdolnień, wychowawcy

30 maja

Dzień Bociana Białego

świetlica

CZERWIEC
5 czerwca

Wystawienie ocen – poinformowanie uczniów i rodziców.

wychowawcy klas , nauczyciele

7 czerwca

Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich :

T. Świrska

Jak przygotować dziecko do nauki w klasie czwartej?
12 czerwca

rada klasyfikacyjna

B. Rotte

14 czerwca

Spotkanie rodziców przyszłorocznych klas pierwszych

D. Skibin

18 czerwca

Odwiedziny klas szóstych na grobie Patrona

wychowawcy klas szóstych

czerwiec

Festiwal Talentów

Zespół ds. uzdolnień

18 - 20 czerwca

Apele porządkowe omówienie zasad zachowania podczas wakacji.

Koordynatorzy poszczególnych pionów,

Rozdanie nagród dla zwycięzców konkursów .

pedagodzy

18 czerwca- klasy 1 - 3
19 czerwca –klasy 4
20 czerwca –klasy 5 - 6
22 czerwca - zakończenie roku
szkolnego 2017/2018

25 czerwca

godz. 8.30 - klasy 3

program artystyczny - wychowawcy klas

godz. 9.30 – klasy 1 i 2

program artystyczny - wychowawcy klas drugich

godz. 10.30 – klasy 4

Samorząd Szkolny

godz. 12.00 – klasy 5 i 6

Samorząd Szkolny

Sprzątanie gabinetów przed wakacjami, zabezpieczenie pomocy

Wszyscy nauczyciele, zespół kierowniczy

dydaktycznych, przekazanie dokumentacji do archiwum.
26 czerwca godz. 9.00

Rada pedagogiczna – podsumowanie pracy w roku szk. 2017/2018,

B.Rotte

wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego.



Apele porządkowe i okolicznościowe dla klas I-III i IV - VI: prowadzone są przez pedagogów w uzgodnieniu z wychowawcami.



Wszystkie konkursy organizowane są po lekcjach , z wyjątkiem konkursów zewnętrznych , gdzie godzina jest określona przez organizatora.



Wyjścia , wycieczki należy zaplanować na początku roku szkolnego uwzględniając realizację podstawy programowej.



W trosce o bezpieczeństwo oraz unikając anonimowości - każdy uczeń i pracownik szkoły posiadają identyfikator.
Identyfikator nauczycieli oraz pracowników szkoły służy jednocześnie do monitorowania wejść i wyjść.
Pracownik szkoły każdorazowo przy wejściu do szkoły i wyjściu ze szkoły przykłada kartę do czytnika zaznaczając wejście lub wyjście.



Rodzice otrzymują od wychowawców podczas zebrań karty identyfikujące wejście do szkoły, jak również opuszczenie szkoły.
Rodzice zobowiązani sa każdorazowo przed wejściem do szkoły przyłożyć kartę do czytnika przy portierni , również przed wyjściem ze szkoły przyłożyć
kartę do czytnika na drzwiach wyjściowych.



Uczniowie pozostawiają zmienne obuwie w szatni w podpisanym worku z materiału – wychowawcy sprawdzają porządek w szatni swojej klasy,
wychowawcy systematycznie prowadzą kontrolę w szatni swojej klasy , pedagodzy prowadzą monitoring w szatniach.
Pomimo różnorodności stanowimy dużą zintegrowaną społeczność szkolną, w symboliczny sposób uczymy się szacunku i tolerancji dla innych -

piątek jest również dniem integracji zespołów klasowych oraz integracji społeczności szkolnej – w każdy piątek uczniowie z poszczególnych klas przychodzą
w jednakowych koszulkach wyróżniających daną klasę.

Schemat organizacyjny obowiązujący w szkole - Dyrektorowi Szkoły bezpośrednio podlegają :


Wicedyrektor -

Wicedyrektor -

Wicedyrektor ds.

Pracownicy biblioteki:

Pracownicy administracji:

II etap edukacyjny

I etap edukacyjny

przedszkolnych i

A. Rodak

sekretarz szkoły, archiwista

(klasy IV-VI):

( klasy I-III):

świetlicy szkolnej

A. Grochala-Kopeć

- G. Boczek

T. Świrska

D. Skibin

J. Skotnicka

Pedagodzy :

specjalista ds. uczniowskich – A. Klim

R. Barsznica-Kalinowska

Inspektor bhp – M. Drozdowska

A. Paruszewska-Gamrot

specjalista ds. kadr – A. Czuryło

Psycholog:

starszy specjalista ds. kadr –A. Nowosielska

D. Nowicka-Sójka

kierownik gospodarczy–

K. Matczak

G. Szymański - nadzoruje pracę

Logopeda:

pracowników obsługi.

J. Dominik, A. Szuba

Informatyk , ASI –A. Zajączkowski
Referent – E. Czachara
Asystent nauczyciela :
J. Graczyk, J. Karpińska, A. Szuba, P. Drążek
Pomoc nauczyciela:
M. Kurek , P. Matyja, A. Puszczewicz

Zespół kierowniczy: B. Rotte, T. Świrska, D. Skibin, J. Skotnicka, G. Szymański – spotkania poniedziałki godz. 10.00 – odpowiada dyrektor

Spotkania komisji przedmiotowych - raz w miesiącu - odpowiada koordynator komisji
Spotkania przewodniczących komisji – raz na dwa miesiące – odpowiadają wicedyrektorzy
Rola i zadania koordynatora zespołu i koordynatora komisji: organizuje systematyczne spotkania komisji, prowadzi dokumentację
(plany, sprawozdania, protokoły ze spotkań), przekazuje informacje ze spotkań z wicedyrektorem, koordynuje realizację planu pracy komisji,
planuje lekcje otwarte, lekcje pokazowe, dzielenie się wiedzą w ramach komisji.
zespoły wychowawców:
Zespół wychowawców:

Koordynator

Nadzorujący pracę:

oddziały przedszkolne

A. Zasańska

J. Skotnicka

grupy świetlicowe

Kl .I – J. Bejmowicz
Kl. II – M. Kurek

J. Skotnicka

Kl. III –A. Niewiadomska
klasy pierwsze

K. Kwasigroch

D. Skibin

klasy drugie

B. Holzhausen

D. Skibin

klasy trzecie

E .Podsiadło

D. Skibin

klasy czwarte

M. Palica

T. Świrska

klasy piąte

M. Gumienna

T. Świrska

klasy szóste

J. Maciaszek -Klimczyk

T. Świrska

komisje przedmiotowe :
Nazwa komisji

Skład zespołu

Koordynator

Nadzorujący pracę:

Humanistyczna

nauczyciele j. polskiego, historii

M. Gumienna

T. Świrska

Języków obcych

nauczyciele j. obcych

M. Bednarkiewicz

T. Świrska

Matematyczna

nauczyciele matematyki

M. Niedziela

T. Świrska.

Sportowa

nauczyciele w-fu

M. Dudziak

T. Świrska

Przedmiotów artystycznych

nauczyciele techniki, muzyki

S. Nestorowicz

T. Świrska

informatyki, plastyki,
Przyrodnicza

nauczyciele przyrody

B. Hucaluk-Pacek

T. Świrska

Nauczycieli religii

nauczyciele religii

K. Wojtowicz

T. Świrska

wychowawcy klas pierwszych

K .Kwasigroch

wychowawcy klas drugich

B. Holzhausen

Edukacja Wczesnoszkolna

wychowawcy klas trzecich

E. Podsiadło

D. Skibin

zespoły zadaniowe RP:
Nazwa zespołu:

Skład zespołu:

Zespół ds. organizacji

A. Paruszewska , D. Nowicka-Sójka

pomocy psychologiczno-

R. Barsznica-Kalinowska , K. Matczak

Koordynator zespołu:

Nadzorujący pracę :

R. Barsznica - Kalinowska

B. Rotte

0 - III - E. Podsiadło , IV-VI - M. Kapuśniak , świetlica – J. Bejmowicz

B. Rotte

Zespól ds. szkolnego

M. Krawczyk, J. Maciaszek-Klimczyk,

B. Rotte

oceniania – zmiany w WZO.

M. Bednarkiewicz

Przygotowywane projekty

R. Sosulska , D. Mroczek ,

zmian w statucie szkoły

E. Podsiadło, A. Zasańska

Zespół ds. promocji zdrowia

M. Bogdańska –Bodych, M. Palica,

pedagogicznej oraz spraw
opiekuńczo-wychowawczych
Liderzy Wewnątrzszkolnego

J. Dominik , A. Szuba

Doskonalenia Nauczycieli

R. Jakubowski M. Kireńczuk ,
K. Zagórska, M. Durlak, D. Nowicka-

M. Krawczyk

M. Bogdańska – Bodych kl. IV-VI

B. Rotte

Sójka , R. Barsznica-Kalinowska,
M. Krawczyk, B. Hucaluk – Pacek ,
R. Lenart , E. Dołęga, I. Dębowska,
M. Sztuba, M. Dudziak,

M. Sztuba - kl. 0 - III

A. Paruszewska,
K. Matczak, B. Brzozowski,
K. Pietrowska, E. Jeziorek,
L. Maśluszczak, J. Michoń,
A. Masłyka, P. Matyja, L. Cichal,
I. Dębowska.
Zespół ds. rozpoznawania

wychowawcy klas oraz pedagodzy

R. Sosulska , B.Rejek, A. Paruszewska

promowania i wspierania

i psycholog

K.Matczak , B.Dicuk, B.Wyporkiewicz

INDYWIDUALNI – style uczenia się

B.Holzhausen , J.Boruszewska,

rozwoju uzdolnień

A.Zasańska,A.Grochala-Kopeć
(klasy 0-III)
J. Dyjakon , M.Gumienna , S.Nestorowicz
A.Rodak, M. Niedziela,
E. Cichocki , E.Rakoczy,
R. Barsznica-Kalinowska, ,

B. Rotte

D. Nowicka – Sójka – (klasy IV-VI)
Zespoły ds. diagnoz

A. Skoropada, K. Kwasigroch,

wewnętrznych -

B. Holzhausen, A. Zasańska

J. Skotnicka(oddziały

T .Sienkiewicz , Michoń , E. Rakoczy

przedszkolne)

monitorowanie i analizowanie
osiągnięć uczniów

M. Król, R. Lenart , A. Janecka,

A. Skoropada

T. Sienkiewicz

J. Selwesiuk
Zespół ds. promocji szkoły

A. Człapińska, A. Rodak ,

D. Skibin (I-III)

T. Świrska

A. Człapińska

B. Rotte

M. Pawlina

J. Skotnicka

M. Mielczarek, D.Szałata,
D. Olenderek , B.Szmidt,
B.Brzozowski ,M.Kapuśniak,
A.Grochala-Kopeć
Zespół odpowiedzialny za

M. Pawlina, , L. Cichal, M. Gumienna

organizację

E. Rakoczy, J. Pietruszewska,

XI Międzynarodowego

A. Zasańska, K. Kwasigroch, J. Michoń,

Konkursu Ekologicznego

E. Żmidzińska, S. Nestorowicz,
B. Wyporkiewicz, M. Mielczarek,
P. Matyja, M. Kurek, B. Rejek,
A. Wróblewska, P. Bejmowicz,
M. Deresińska, A. Grochala-Kopeć

M. Bednarkiewicz

ERASMUS +

B. Rotte

(zespół koordynujący współpracę ze szkołami partnerskimi)
Paulina Kuśmierek - koordynowanie opracowania i wdrażania systemu motywowania uczniów, uszczegółowienie programu wychowawczego
o elementy wartości etycznych – otwartość i tolerancja wobec innych kultur i religii.
Marcin Bednarkiewicz - skuteczne wykorzystanie IT na lekcjach zarówno w pracy z uczniami klas starszych, jak i młodszych.
Organizacja warsztatów, szkoleń , lekcje otwarte. Zeszyt uczniowski - wdrożenie strategii skutecznego informowania uczniów i rodziców o postępach
dziecka (ok. zeszyt). Koordynowanie całości projektu, promowanie projektu .
Agnieszka Zasańska - koordynowanie wdrażania TIK w pracy z dzieckiem młodszym, stosowanie strategii „ok.” na poziomie klas młodszych,
podniesienie poziomu zrozumienia wartości etycznych wśród uczniów klas młodszych, (ok. zeszyt).
Joanna Pietruszewska - koordynowanie współpracy nauczycieli i asystentów celem skutecznego wspierania ucznia, indywidualizacji nauczania.
Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez wypracowanie strategii obowiązujących na terenie szkoły.
Eryk Cichocki - koordynowanie opracowania systemu pracy z dziećmi, dla których j. polski jest językiem obcym. Koordynator upowszechniania
twórczych metod pracy – przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, „drzwi otwarte” podczas prowadzonych lekcji.

Anna Dzierżanowska-Słowik - wdrażanie elementów oceniania kształtującego na lekcjach poprzez „drzwi otwarte” na swoich lekcjach
dla nowych, młodych stażem nauczycieli . Koordynuje propagowanie wartości etycznych w klasach IV-VI.
Barbara Rotte - wypracowanie i wdrożenie we współpracy z nauczycielami i rodzicami bardziej skutecznego systemu informowania
rodziców i uczniów o postępach i trudnościach. Rozbudowa systemu bezpieczeństwa w oparciu o zaobserwowane rozwiązania podczas
wizyty partnerskiej.
Zespół realizujący projekt

E. Rakoczy, J. Dyjakon ,E. Cichocki,

Cichocki kl. IV-VI , J. Boruszewska kl. I-III

„Lekcje Twórczości”

J. Boruszewska, J.Michoń

-ustalenie lekcji otwartych dla N.

B. Rotte

Inne zadania dodatkowe przydzielone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2017/18:
Zadanie

Osoby odpowiedzialne

Administrator dziennika elektronicznego Librus

A. Zajączkowski

Synergia

Nadzorujący pracę

Kl. IV-VI B. Brzozowski

T.Świrska

Kl. I-III

D.Skibin

D. Mroczek , B. Holzhausen

„Szkoła Rodzica” –w formie gazetki oraz na

R. Barsznica – Kalinowska , A. Paruszewska –Gamrot,

stronie www szkoły

D. Nowicka –Sójka, K. Matczak

Prowadzenie Drużyny DI

J. Boruszewska

B. Rotte

Drużyna „Fair Trade”

K. Fingas

B. Rotte

Badanie losów absolwentów

B. Michoń, M. Durlak

B. Rotte

Ewaluacja Programu Wychowawczo -

R. Barsznica – Kalinowska , A. Paruszewska, D. Nowicka –Sójka,

B. Rotte

Profilaktycznego

K. Matczak

2017/2018.

B. Rotte

Opieka nad Samorządem Szkolnym

T. Sienkiewicz, E. Żmidzińska

B. Rotte

Opieka nad Pocztem Sztandarowym

R. Jakubowski, K. Zagórska

B. Rotte

Szkolny wolontariat „Klub Ośmiu”

R. Barsznica – Kalinowska; A. Paruszewska, D. Nowicka –Sójka,

B. Rotte

- organizowanie akcji dobroczynnych

K.Matczak , J.Dominik, B.Dicuk, M. Aszkiełowicz , E.Wdowczyk,

w szkole, krzewienie idei wolontariatu
SKO – współpraca z Bankiem PKO – nauka

P.Furmanek-Jankowska

B. Rotte

Klub Szkół UNICEF

J. Dominik , J. Bejmowicz, J. Skotnicka, A.Zasańska

B. Rotte

Gazetka Szkolna „Ikarek”

A. Rodak , A. Grochala-Kopeć

B. Rotte

Strona Internetowa Szkoły

M. Mielczarek, B. Brzozowski, A. Zajączkowski

B. Rotte

Protokoły Rad Pedagogicznych

nauczyciele w kolejności alfabetycznej

B. Rotte

Konkurs „zDolny Ślązaczek”

J. Dyjakon, E. Cichocki , K. Fingas

T. Świrska

Program „Edukacja Lotnicza”

Koordynatorzy:

B. Rotte

oszczędzania.

„0”- K. Pietrowska
Kl. I – E. Jeziorek
Kl. II – L. Maśluszczak
Kl. III –D. Bodkowska

Kl. IV-VI – E. Żmidzińska, A. Rodak

Realizacja programu „Cisza”

Zespoły promocji zdrowia (opracowanie planu zadań na rok

B. Rotte

szkolny 2017/18)
Projekt „Liga Klas”

T. Sienkiewicz, E. Żmidzińska

B. Rotte

Przygotowanie arkusza organizacji pracy szkoły

T. Świrska

B. Rotte

D. Skibin, M. Krawczyk

B. Rotte

i aneksy do arkusza.
Zmiany w planie lekcji i planie dyżurów

Plan pracy świetlicy i oddziałów przedszkolnych J. Skotnicka

B. Rotte

Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli

B. Rotte

p. T. Świrska – organizacja i rozliczenie - I semestr
p. D. Skibin – organizacja i rozliczenie - II semestr
p. J. Skotnicka – organizacja zastępstw - świetlica , oddziały
przedszkolne

Kalendarz konkursów i imprez na rok szk.

1) Świetlica – J.Bejmowicz, M.Kurek , P. Matyja

J. Skotnicka

2017/18:

2) oddziały przedszkolne – M. Deresińska,

D. Skibin

3) klasy 1-3 – J. Filipkowska

T. Świrska

4) klasy IV-VI – E.Rakoczy
Księga Laureatów

E. Żmidzińska , T.Sienkiewicz

B. Rotte

Kronika Szkolna

D. Olenderek

B. Rotte

Marsze na orientację

J. Dyjakon, M. Niedziela

B. Rotte

„OK zeszyt”

M.Bednarkiewicz, A.Zasańska, R.Sosulska,A.Wróblewska,

B.Rotte

J.Pietruszewska, J.Michoń
Przygotowanie zeszytu informacyjnego na rok
szk. 2017/2018
Koordynowanie drukowania świadectw

Klasy I-III D. Mroczek, B. Holzhausen
Klasy IV-VI M.Mielczarek, B.Brzozowski
A. Zajączkowski

Działalność dydaktyczna:







Szkolny Zestaw Programów Nauczania – załącznik nr 4.
Szkolny Zestaw Podręczników - załącznik nr 5.
Plan pracy zespołu ds. rozpoznawania i rozwijania uzdolnień uczniów - załącznik nr 6.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom – załącznik nr 7
Programy własne i innowacje realizowane w roku szkolnym 2017/18 – załącznik nr 8

Działania wychowawczo - opiekuńcze, profilaktyka:





B. Rotte

Plany wychowawczo-profilaktyczne klas – w teczkach wychowawców klas.
Plan pedagogizacji w ramach „Szkoły Rodzica” oraz tematyka spotkań z wychowawcą – załącznik nr 9.
Plany pracy zespołów ds. promocji zdrowia - załącznik nr 10.
Kalendarz konkursów i imprez szkolnych w roku szkolnym 2017/18 - załącznik nr 11.

B. Rotte












Plan pracy świetlicy - załącznik nr 12.
Plan pracy biblioteki - załącznik nr 13
Plan pracy pedagoga klas 0-III - załącznik nr 14.
Plan pracy pedagoga klas IV-VI – załącznik nr 15
Plan pracy psychologa („0”, kl.2 i 4) -załącznik nr 16
Plan pracy psychologa ( kl.1,3 oraz 5-6) – załącznik nr 17.
Plan pracy logopedy – załącznik nr 18
Plan pracy Samorządu Szkolnego - załącznik nr 19.
Plan pracy szkolnego wolontariatu – załącznik nr 20.
Wzbogacenie bazy szkoły – załącznik nr 21.

Plan pracy zaopiniowany pozytywnie przez Radę Szkoły , przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu
w dniu 12 września 2017 r .

