Publiczne Gimnazjum
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Węgierskiej Górce

Plan pracy szkoły
na rok szkolny 2015/2016
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Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.
U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.)
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami)
 Statut Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce
 Szkolny Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce
 Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce
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Cele i zadania gimnazjum
Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie,
a w szczególności:
1. Wprowadza uczniów w świat nauki przez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych
dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.
2. Kształci umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, przygotowuje do pracy w warunkach współczesnego świata.
3. Wdraża uczniów do samodzielności.
4. Wprowadza w świat kultury i sztuki.
5. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia godności narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
6. Pielęgnuje, kultywuje i propaguje tradycje i obrzędowość oraz zwyczaje zarówno małej, jak i wielkiej Ojczyzny.
7. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia poprzez:
A) koła zainteresowań;
B) zespoły artystyczne;
C) zajęcia rekreacyjno – sportowe i turystyczne;
D) współpracę z placówkami i stowarzyszeniami kulturalno – oświatowymi.
8. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi osobowemu ucznia (w wymiarze
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) w stosunku do jego
możliwości i warunków szkoły.
9. Stara się zapobiegać występowaniu rozmaitym patologiom i chronić uczniów przed wpływem niebezpiecznych
czynników destrukcyjnych przez realizację szkolnego programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego.
10. W swojej pracy wychowawczej wspiera rodziców.
11. Sprawuje opiekę odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
12. Udziela uczniom porady pedagogicznej na terenie szkoły oraz psychologicznej (konsultacje w poradni psychologiczno
– pedagogicznej).
3

13. Szczególną opieką i troską wychowawczą otacza uczniów niepełnosprawnych.
14. Realizuje zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej poprzez indywidualizację nauczania w oparciu o wydane
przez nią orzeczenie.
15. Pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji przez organizację wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa i zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.
16. Kształtuje w uczniach poczucie przywiązania do Europy, Polski oraz Podbeskidzia poprzez organizowanie wycieczek
turystyczno krajoznawczych, przedmiotowych i innych.

Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2015/2016:
Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami
realizacji polityki oświatowej państwa będą:
1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych
ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
2.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów
społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
3.Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
4.Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.
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Wnioski z przeprowadzonego nadzoru na rok szkolny 2015/2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Należy wzmocnić proces uczenia w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
Wszyscy nauczyciele powinni uwzględnić wyniki analizy egzaminów zewnętrznych w planowaniu procesu edukacyjnego.
Należy przygotować i wprowadzić zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
Należy w większym stopniu zachęcać uczniów do współpracy z nauczycielami w procesie uczenia się.
Należy rytmicznie realizować podstawę programową.
Dokumentację przebiegu nauczania należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania.
Należy wzmocnić efektywność promowania wartości edukacyjnej szkoły poprzez środki masowego przekazu. Ustanowić szkolnego
koordynatora.

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły
Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły

Dyrekcja szkoły, rada
pedagogiczna

Wrzesień

Opracowanie / modyfikacja programu wychowawczego i
programu profilaktyki

Rada pedagogiczna

Wrzesień

Przydział obowiązków służbowych wszystkim
pracownikom
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Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrekcja szkoły

Wrzesień

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

Dyrektor szkoły, opiekunowie
stażu

Cały rok

Promocja szkoły w środowisku

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Badanie losów absolwentów

Sekretariat szkoły

Cały rok

Nauczanie
Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych także
próbnych. Analiza oraz opracowanie ich wyników

Dyrekcja, zespoły przedmiotowe

Cały rok

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Przewodniczący zespołów

Cały rok
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Współpraca z pedagogiem, z poradniami psychologiczno –
pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania
indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Nauczyciele

Cały rok

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Praca z uczniami zdolnymi

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Badanie wyników nauczania– pomiar dydaktyczny

Nauczyciele

Wg. planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przygotowanie do udziału w konkursach (zawodach)
wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów Dyrektor

Na bieżąco

Obserwacje lekcji

Wg. harmonogramu

Dyrektor szkoły

Wychowanie
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Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego
szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych,
artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Wychowawcy klas

Cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

Opiekun samorządu

Cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i
funkcjonowanie w środowisku lokalnym

Nauczyciele

Cały rok

Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego

Wychowawcy klas

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami (opiekunami
prawnymi) dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradniami
psychologiczno – pedagogicznymi

Zadania opiekuńcze
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Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Wychowawcy klas, pedagog
szkolny

Cały rok

Organizacja dofinansowania obiadów szkolnych dla dzieci
najuboższych

Pedagog szkolny

Cały rok

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2015/2016

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

Udział społeczności szkolnej w uroczystościach
wrześniowych pod Fortem Wędrowiec w Węgierskiej
Górce

Wszyscy nauczyciele;

1 września

Organizacja koncertu „Pamiętaj nim pozostanie po nas
tylko milczenie”

Opiekun Baczyński Band

1 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor, opiekun samorządu

1 września
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Wybory do samorządu szkolnego oraz samorządów
klasowych

Opiekun samorządu

wrzesień

Wyjazd SGT Maska do miejscowości partnerskiej Pakozd
Węgry

Opiekunowie Szkolnej Grupy
Teatralnej Maska

Udział w rajdzie „Czyste góry”

Nauczyciel EDB

Wrzesień

Spotkanie z rodzicami – zaprezentowanie planu pracy
szkoły, bieżące informacje, zmiany w prawie oświatowym

Dyrekcja szkoły, wychowawcy

Wrzesień

Występ profilaktyczny przy współpracy z Gminną Komisją
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pedagog szkolny

Ślubowanie klas pierwszych, apel z okazji Święta Edukacji
Narodowej

Wychowawcy klas pierwszych

Przygotowanie szkolnego konkursu „Bezpieczna praca z
Internetem” dla klas pierwszych

Nauczyciel informatyki

Październik

Spotkanie z cyklu Herbaciarnia Literacka

Opiekunowie Szkolnej Grupy
Teatralnej Maska

Październik

wrzesień

Październik

14 października
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Przygotowanie czuwania pod obeliskiem Jana Pawła II w
rocznicę wyboru na Stolicę
Szkolenia rady pedagogicznej

Samorząd szkolny

Październik

Dyrekcja

Cały rok

Zorganizowanie wolontariuszy do sztabu WOŚP w
Węgierskiej Górce – pedagog szkolny;

Pedagog szkolny

Listopad

Akcja „Wkręć się w pomaganie”

Pedagog szkolny

Cały rok

Wychowawca klasy 2b ;

Listopad

Opiekunowie Szkolnej Grupy
Teatralnej Maska

Listopad

Samorząd szkolny

Listopad

Opiekunowie Szkolnej Grupy
Teatralnej Maska

Grudzień

Zespół artystyczno – sportowy;

Listopad

Wychowawcy klas

Listopad

Rada Rodziców, wychowawcy klas

Grudzień

Samorząd szkolny

Grudzień

Apel z okazji 11 listopada
Warsztaty teatralne dla członków Szkolnej Grupy
teatralnej Maska
Andrzejki
Spotkanie z cyklu Herbaciarnia Literacka –
Udział uczniów w Konkursie Pieśni Patriotycznej
organizowanym przez Akcję Katolicką,
Spotkanie z rodzicami
Mikołajki klasowe i szkolne
Przygotowanie kartek okolicznościowych i złożenie życzeń
w instytucjach samorządowych, jednostkach oświatowych,
u sponsorów i przyjaciół szkoły – samorząd szkolny;
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Przygotowanie Wystawy Witraży Świątecznych

Nauczyciel zajęć technicznych i
artystycznych

Grudzień

Udział w konkursie plastycznym „Tradycje
bożonarodzeniowe na Żywiecczyźnie” w MCK w Żywcu –
nauczyciel zajęć artystycznych;
Wigilijki klasowe – samorządy klasowe

Nauczyciel zajęć technicznych i
artystycznych

Grudzień

Wychowawcy klas

Grudzień

Klasa 2a z wychowawcą,
katecheta

Grudzień

Samorząd szkolny, biblioteka

Styczeń

Pedagog szkolny/ wychowawcy
klas

Styczeń

Przygotowanie broszury Informator dla rodziców

Biblioteka szkolna
/pedagog szkolny

Styczeń

Udział w gminnym konkursie piosenki świątecznej w
języku angielskim, niemieckim i polskim;
Ferie zimowe 15.02 –28 .02.2016

Biblioteka szkolna

Styczeń

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Przerwa świąteczna
Współorganizacja Gminnego Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Pedagogizacja rodziców / spotkanie z rodzicami
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Samorząd szkolny, zespół
wychowawczy;

Luty

Zespół ds. ewaluacji

Marzec

Opiekunowie Szkolnej Grupy
Teatralnej Maska, bibliotekarz

Marzec

Przegląd Filmów Dokumentalnych Watch Docs

Bibliotekarz

Marzec

Wyjazdy klas trzecich na Dni Otwarte do szkół
ponadgimnazjalnych;

Wychowawcy klas trzecich,
pedagog szkolny

Marzec

Dyrekcja

Marzec

Zespół artystyczno – sportowy;

Kwiecień

Dyskoteka karnawałowa

Rozpoczęcie ewaluacji wewnętrznej
Spotkanie z cyklu Herbaciarnia Literacka

Przygotowanie wystawy prac „Tradycje wielkanocne”

Marzec

Apel wielkanocny
Udział w konkursie Mistrza Gwary
Rekolekcje wielkopostne

Udział w Wojewódzkich Przeglądach Teatralnych – Szkolna
Grupa Teatralna „Maska”;

Polonista

Marzec

Ksiądz katecheta

Marzec

Opiekunowie Szkolnej Grupy
Maska, bibliotekarz

Kwiecień
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Wiosenna przerwa świąteczna 24.03.2015 – 29.03.2015
Dyrekcja

Kwiecień

Dyrekcja

Kwiecień

Nauczyciel edb

Kwiecień

Nauczyciel biologii, wychowawcy
klas

Kwiecień

Udział Uczniów w Konkursie Piosenki Angielskiej w Rajczy

Nauczyciele j. angielskiego,
bibliotekarz

Kwiecień

Uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3
maja –
Organizacja Gminnego Konkursu „Mistrz komputera” dla
szkół podstawowych – nauczyciel informatyki;
Spotkanie z rodzicami

Klasa z wychowawcą

Maj

Nauczyciel informatyki

Maj

Dyrekcja wychowawcy klas

Przygotowanie szkolnego dnia projektów

Nauczyciele prowadzący projekty

Czerwiec

Nauczyciele wychowania
fizycznego

2 Czerwca

Zastępca dyrektora, pedagog
szkolny;

Czerwiec

Egzaminy gimnazjalne 18,19,20 kwietnia 2016

Udział w Rajdzie Świętego Jerzego organizowanym przez
Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka
Sprzątanie Świata - Dzień Ziemi

Przygotowanie Szkolnego Dnia Sportu – rozgrywki między
klasowe – Zespół Artystyczno – Sportowy;
Przygotowanie nagród i podziękowań dla uczniów,
sponsorów, przyjaciół szkoły i rodziców

Maj
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Udział w konkursie Dzielni jak kadeci

Nauczyciel EDB

Czerwiec

Komers klas trzecich – Rada Rodziców;

Rada Rodziców;

Czerwiec

Bibliotekarz

Czerwiec

Święto szkoły – zespół artystyczno – sportowy, pedagog
szkolny;

Opiekunowie szkolnej Grupy
Maska

3 Czerwca

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, pożegnanie klas
trzecich, podziękowania, wręczenie nagrody im.
Baczyńskiego

Wychowawcy klas trzecich i
drugich

Czerwiec

Kiermasz używanych podręczników

Baza lokalowo - dydaktyczna
Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

Uzupełnić księgozbiór gimnazjum o brakujące lektury
uzupełniające i pomoce dydaktyczne (filmy dvd)

Dyrektor, bibliotekarz

Cały rok

Uzupełnić sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia
zajęć wychowania fizycznego na hali;

Dyrektor, nauczyciele
wychowania fizycznego

Cały rok

Dyrektor, nauczyciele

Cały rok

Zakupić programy multimedialne do prowadzenia lekcji na
tablicy interaktywnej;
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Uzupełnić pomoce dydaktyczne dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Dyrektor, nauczyciele

Cały rok

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2015/2016:

L.p.

Temat projektu

Nauczyciele - opiekunowie

1.

Uchodźcy

Nauczyciel wos

2.

Żyj smacznie i zdrowo

Renata Krzuś

3.

Brytyjska lista przebojów wszechczasów

Katarzyna Biegun Urszula Figura
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