I. ZADANIA DYDAKTYCZNE
Zadania
1. Osiąganie
wysokich
wyników nauczania
Rozpoznawanie
indywidualnych
możliwości uczniów

Sposób realizacji
Aktualizacja planów i programów
pracy szkoly zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Współpraca z psychologiem,
pedagogiem, PPP i rodzicami w celu
rozpoznania indywidualnych
możliwosci i potrzeb ucznia
Realizacja systemu motywującego
uczniów do nauki ( systematyczna
praca)
Poprawa wyników nauczania
- zwrócenie uwagi na czytanie ze
zrozumieniem i wykorzystanie
wiedzy w praktyce
- ulepszenie rozkładów materiału
z uwględnieniem lekcji audiowizualnych, lekcji w terenie, wycieczek,
elementów wychowania regionalnego, zdrowotnego i prorodzinnego
- pracować nad podniesieniem wyników egzaminów zewnętrznych
Systematyczne eliminowanie wiedzy
encyklopedycznej
Analiza wyników nauczania
Zgłoszenie udziału szkoły w egzaminie próbnym OKE.
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych
ucznia oraz zastosowanie systemu
badań osiągnięć edukacyjnych służących ocenie realizacji podstawy

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

nauczyciele

cały rok

nauczyciele
przedmiotu

IX-VI

nauczyciele
przedmiotu
wychowawcy

nauczyciele
przedmiotu

nauczyciele
przedmiotu
nauczyciele
przedmiotu

IX - VI

IX - VI

IX - VI
IX - VI
XI

dyrektor szkoly
nauczyciele
przedmiotu

cały rok
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2. Przeciwdziałanie
obciążeniu uczniów
niewłaściwą organizacją zajęć w szkole

3. Kontrola
i systematyczna
ocena pracy

4. Praca z uczniami
uzdolnionymi
i mającymi trudności
motywowanie ucz.

programowej oraz prognozie wyników
na sprawdzianach zewnętrznych
Prównywanie wyników uzyskiwanych
przez uczniów w toku kształcenia
z uzyskiwanymi przez nich wynikami
sprawdzianu i przekazywanie informacji o wynikach rodzicom
Różnicowanie wymagań i zadań
w pracy na lekcji, sprawdzianach,
w pracy domowej
Dla uczniów posiadających opinię
z poradni psychologiczno - pedagog.
dostosować wymagania edukacyjne
(warunki i zasady dla n-li i rodziców)
Kształcenie u uczniów poczucia
odpowiedzialności za uzyskane oceny
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli
Badanie wyników nauczania
- przekazanie wiadomości o uczniach
z kl. III w kl.IV
- systematyczne diagnozowanie
postepów uczniów z matematyki
"Sesja z plusem" w klasach IV -VI
Obserwacje diagnozujące
Omówienie na zebraniu z rodzicami
zagadnienia oceniania uczniow posiadajacych orzeczenie lub opinię Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Zorganizowanie zespołów

nauczyciele
przedmiotu

cały rok

nauczyciele
przedmiotu

IX - VI

nauczyciele
przedmiotu

IX - VI

dyrektor szkoly

raz na miesiąc

dyrektor szkoły

wg. terminów
zaplanowan. w
pl. nadzoru
pedagog.

dyrektor szkoly

IX - VI

wychowawcy

IX

nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów
nauczyciele

cały rok
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do nauki

dydaktyczno-wyrównawczych
Eksponowanie prac kół
zainteresowań na gazetkach

Popularyzacja dorobku szkolnego
ucznia zdolnego
Organizowanie nauki własnej,
odrabianie prac domowych w świetlicy
i czytelni szkolnej

5. Ukierunkowanie
zainteresowań
uczniów na różne
dziedziny wiedzy

Systematyczne kontrolowanie
zeszytów przedmiotowych i zeszytów
ćwiczeń - walka z błędami ortograficznymi
Doskonalenie pracy w zespołach
koleżeńskich
Pomoc uczniom mającym trudności
w nauce i wybitnie uzdolnionym
w ramach PPP
Aktywnie współpacować z rodzicami
uczniów drugorocznych i sprawiających
problemy wychowawcze. Każdą próbę
pomocy odnotować w teczce
wychowawcy
Zachęcanie i przygotowanie uczniów
do udziału w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach
Przeanalizowanie osiągnięć uczniów
w konkurach przdmiotowych
Konkursy międzyszkolne i szkolne
KLASY I - III

poszczególnych
przedmiotów
opiekunowie kół
zainteresowań
oraz pozostali
nauczyciele
nauczyciele
przedmiotu
nauczyciele
prowadzący
zaj. świetlicowe
n-l bibliotekarz
nauczyciele
przedmiotu
nauczyciele
przedmiotu
nauczyciele
przedmiotu
i wychowawcy

IX

IX - VI

IX - VI

IX - VI

IX - VI

IX - VI
IX - VI

wychowawcy

IX - VI

nauczyciele
przedmiotu

IX - VI

dyrektor
szkoly

VI
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Tydzień o Bezpieczeństwie - konkurs dla klas I - III
" Bądź bezpieczny na drodze"

Październik miesiącem różańcowym-plastyczny dla klas II.
Konkurs plastycczny o Bożym Narodzeniu dla klas III.
U stóp Jezusa - stajenka Bożonarodzeniowa
dla klas I
Idziemy z Jezusem drogą krzyżową dla klas II.
Idzeimy z Jezusem drogą krzyżową dla klas III
Matka Teresa z Kalkuty - konkurs
plastyczny kl. I - II

Międzyszkolny Turniej " Tyskie Asy z III klasy"

E. Cywińska
S. Krzyszycha
Z. Średzińska
B. Lorens
B. Mazur
K. Sznapka
A. Miler
K. Sznapka

X
XII
XII

K. Sznapka
A. Miler
K. Sznapka

III
III
V - VI

XI

B. Kącik
R. Grzejdak
M. Christ
D. Makowiec
zespół ds. integracji

Tydzień o tolerancji
Międzyszkolny konkurs
"Kolędowanie Klas Integracyjnych klas I-III
Ogólnopolska Olimpiada "Olimpusek" (sesja zimowa)

III

XI
zespół ds..
Integracyjnych
E. Cywińska,
Mazur

Międzyszkolny turniej dla klas III
"Tyskie Asy z III klasy"

D. Makowiec
B. Kącik
R.Grzejdak
M. Christ

Szkolny konkurs recytatorski dla
klas I - III

B. Adamczyk
H. Rychter

XII
B.

I

II

III
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Ogólnopolski Konkurs "Zuch"
Miedzyszkolne warsztaty artystyczne dla uczniów
klas integracyjnych I - V

B. Mazur,
E.
Cywińska
M. Ciepielewska E.
Cywińska
S. Krzyszycha
Z. Średzińska,
Żurawka

Tydzień o zdrowiu

Międzyszkolny konkurs ortograficzny
dla klas III "Mistrz Ortografii"
Tydzień ekologiczny
Wygibajtus - konkurs
wiedzy dla uczniów klas I

Międzyszkolny konkurs rysunku
z natury "Złoty Ołówek"
Międzyszkolny konkurs biblijny o Bożym Narodzeniu
dla klas .III
Konkurs wiedzy o Matce Teresie z Kalkuty dla klas III
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych:

III

III

B.

B. Mazur
E. Cywińska
S. Krzyszycha
M. Lorens
Z. Średzińska
E. Habryka
B. Markiewicz
B.Adamczyk, H
Rychter
G. Golińska
J. Kliś
M. Szyroki
G. Brzoskowska
E. Muszko
B. Kula
M. Ciepielewska
J.Nowak-Deja M.
Lorens

IV

IV
IV-V

IV

V

K. Sznapka
A. Miler
A. Miler

V

bibliotekarze

X

I
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Szkolnych - pasowanie na czytelnika uczniów klas II, konkursy:
czytelniczy, plastyczny

bibliotekarze

X

Święto Pluszowego Misia impreza czytelnicza dla klas I

bibliotekarze

XI

bibliotekarze

V

bibliotekarze

VI

Tydzień Bibliotek - imprezy w ramach programu "Książka moich
marzeń"
Cała Polska Czyta Dzieciom - impreza czytelnicza
Pierwsze spotkanie z biblioteką dla
klasy I
Konkurs Szkolnych Talentów klas I-III

bibliotekarze
wychowawcy kl.
B, Żurawka,
E..Cywińska,
S.
Krzyszycha, M.

I
XI-XII

KLASY IV - VI
Międzyszkolny Konkurs
Matematyczno-Przyrodniczy "1 z 10"
dla klas V

nauczyciele
matematyki
i przyrody

V

Olimpus matematyczny ( sesja
jesienna, zimowa, wiosenna)

nauczyciele
matematyki

X, I, IV

Olimpus Przyrodniczy- sesja zimowa

nauczyciele
przyrody

I

Kangur Matematyczny

nauczyciele
matematyki

III

nauczyciele
informatyki

III / IV

Szkolny i międzypowiatowy konkurs o tytuł "Mistrza klawiatury"

"Bezpieczny ? Internet" - szkolny i wojewódzki

nauczyciele

XII/ I
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konkurs grafiki komputerowej

informatyki

XII/ I

nauczyciele
informatyki

I / IV

nauczyciele
informatyki

XI-XII

Szkolny konkurs techniczny na wykonanie pisanki wielkanocnej

nauczyciel techniki

V

Szkolny konkurs techniczny "Project Runway" dla uczniów klas
piątych na zaprojektowanie i wykonanie projektu stroju.

nauczyciel techniki

IV

B. Cieślak
A. Miler, Ks.
P.Czyrnik

VI

"www. sieciaki. pl"

szkolny konkurs dotyczący bezpieczeństwa
uczniów w sieci
Ogólnopolski konkurs informatyczny "Mój pierwszy mail"

"Międzyszkolny konkurs BRD"
Konkurs wiedzy biblijnej
dla klas IV - VI
Mój ulubiony święty-konkurs plastyczny dla klas IV-VI.

A. Miler, Ks. P.
Czyrnik

Droga Krzyżowa - konkurs plastyczny dla klas IV-VI

A. Miler, Ks. P.
Czyrnik

Międzyszkolny konkurs wiedzy o Matce Teresie z Kalkuty
pod hasłem: "Matka Teresa z Kalkuty-Misjonarką Miłości" kl.V.
Konkurs na „Mistrza Ortografii
Języka Angielskiego”

nauczyciele
religii
nauczyciele

X

XI

III

VI
X

j. angielskiego

Międzyszkolny Konkurs wiedzy o
Wielkiej Brytanii „ What do you
know about Great Britain?”

nauczyciele j.
angielskiego

III/IV
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Konkurs Szkolnych Talentów
kl.IV-VI

„Piękna nasza Polska cała” konkurs
międzyszkolny (klasy VI)
Konkurs recytatorski poezji humorystycznej
klasy IV - VI

Konkurs literacki "Baśniopisanie"
klasy IV
Szkolny konkurs "Śladami państw Unii Europejskiej"

Konkurs ortograficzny – „ Ortożabka”
klasy V – VI

Konkurs pięknego czytania
klasy IV, V.

Międzyszkolny Konkurs Gramatyczny dla uczniów klas V - VI
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych - konkursy

6. Samokształcenie
i doskonalenie
zawodowe

Tydzień Bibliotek - cykl imprez w ramach programu "Książka moich
marzeń"
Przygotowanie tematyki zebrań
szkoleniowych Rady Pedagogicznej
Podnoszenie kwalifikacji

K.Turczynowicz
E. Gajos
E.Szulik
J.Nowak- Deja
n-le przyrody
J. Ferdek
J.Lewicka
M. Nowicka, .
H.Rabczyńska
J. Ferdek,
J.Lewicka
J. Nowak-Deja
J. Ferdek
J.Lewicka
M.Nowicka
J.Ferdek,
H.Rabczyńska
bibliotekarze
H. Rabczyńska, . M.
Nowicka
J.Lewicka, J. Ferdek
J. Lewicka
J. Ferdek
M. Nowicka

XI/XII

XI
XI

XII

I

III

IV

V

bibliotekarze

X

bibliotekarze,
poloniści

V

dyrektor szkoły

IX, III

chętni

IX - VI
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7. Analiza wyników
sprawdzianu
zewnętrznego

8. Włączenie uczniów
niepełnosprawnych
w działania klasy
i szkoły

zawodowych
Współpraca z nauczycielami sąsiednich
szkół, odnośnie analizy wyników
sprawdzianu
Wykorzystanie wyników sprawdzianu
zewnętrznego podczas konstruowania
sprawdzianów i badań w br.
Włączenie do przedmiotowych planów
( rozkłady materiałów) działań
doskonalących, mający wpływ na
na wyniki nauczania
Angażowanie uczniów niepełnosprawnych
w przygotowanie apeli i akademii
Uczestniczenie w konkursch, zawodach
klas integracyjnych
Zorganizowanie międzyszkolnego
konkursu kolędowania klas integracyjnych
Akcja " Tydzień tolerancji"

9. Monitorowanie
i modyfikowanie
WZO.
WZO jest znany
i akceptowany
przez spoleczność
szkolną
10. Wspieraniae rozwoju
dziecka młodszego
w związku z
obniżeniem wieku

Zapoznanie uczniów i rodziców z WZO.

nauczyciele

IX - VI

nauczyciele
przedmiotow

IX - VI

nauczyciele
przedmiotu

IX - VI

nauczyciele
przedmiotu

IX - VI

nauczyciele

IX - VI

nauczyciele

IX - VI

nauczyciele

XII

E. Cywińska
J. Kliś

IX - VI

wychowawcy

IX - VI

Wspomaganie dzieci 6 letnich
w adaptacji do warunków szkolnych.
Kształtowanie u dzieci odporności
emocjonalnej, koniecznej do radzenia
9

realizacji obowiązku
szkolnego

sobie w nowych sytuacjach, w tym
także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek
Rozwijanie umiejętności społecznych
dzieci, niezbednych w poprawnych
relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi
Wspieranie rodziców w ich działaniach
wychowawczych oraz działaniach
związanych ze stymulowaniem
rozwoju intelektualnego i społecznego
II.

Sposób realizacji
Włączenie tematyki rocznic narodowych
- Odzyskanie Niepodległości
- Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

i patriotycznych uczniów Dzień Europejczyka

2. Wyrabianie
nawyków
kulturowych

cały rok

świetlicy

ZADANIA WYCHOWAWCZE

Zadania
1. Kształtowanie
postaw
obywatelskich

nauczyciele
wychowawcy
nauczyciele

Zorganizowanie Święta
Pierwszoklasisty
Zwracanie uwagi na kulturę
języka w czasie przerw
Uczenie zasad savoir – vivre
na godzinie wychowawczej
Systematyczne apelowanie do
rodziców o uczulanie swoich
dzieci na zasady dobrego
wychowania
W ramach godz. wychowawczych
wychowawcy mają zaplanować ćw.
pozwalające wyrabiać nawyki

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

nauczyciele

11 XI
3V

Nowak, Nowicka,
Campr, Ciepielewska
nauczyciele kl. I
nauczyciele
dyżurujący
wychowawcy
klas
dyrektor szkoły,
wychowawcy klas na
zebraniach

wychowawcy

V

IX/X
IX - VI
IX - VI

IX - VI

IX - VI
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3 Osiągnięcie
zadawalającego
stopnia
samorządności
młodzieży

4. Kultywowanie
tradycji i obrzędow

właściwego zachowania się
w różnych sytuacjach (gdy dziecko
wygrywa, przegrywa itp.)
Wybór opiekuna Samorządu
Uczniowskiego
Przeprowadzenie
demokratycznych wyborów do
Rad klasowych i Samorządu
Uczniowskiego
Przeprowadzenie apeli szkolnych
Zorganizowanie akademii
i uroczystości szkolnych:

klas

IX - VI

dyrektor szkoły

IX

wychowawcy klas
opiekun S.U.

IX

opiekun S.U.

IX - VI

Krzyszycha S.
Średzińska S.

IX

nauczyciele kl.I

X

Klasy I - III
Rozpoczęcie roku szkolnego

Pasowanie na ucznia
Giełda prac świątecznych
Święta Bożego Narodzenia

nauczyciele
klas I-III i katecheci
M. Szyroki
B. Kula
J. Kliś

Tradycje i zwyczaje śląskie

Kaizik B.

XII

Christ M.
B. Adamczyk
nauczyciele
klas I - III
E.Cywińska
Dziedzic K

I

Bal noworoczny

Tradycje i zwyczaje wielkanocne

XII
XII

IV
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Średzińska Z.
Dzień otwarty szkoły

nauczyciele
klas I - III
S. Krzyszycha

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16

Z. Średzińska

IV

II

IX

Klasy IV - VI
Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Święto Odzyskania Niepodległosci
.
Wigilia Szkolna

Jasełka - przedstawienie

Dzień Otwarty Szkoły. I prezentacja szkoły, II lekcje otwarte

Pierwszy dzień wiosny

Dzień Ziemi - apel

A.Matejko
M.Chrapan
A. Wrona
K.Herda
J.Nowak-Deja,
E. Gajos
M. Ciepielewska

X

XI
XII

K.Sznapka
A. Wrona
A.Miler
P.Czyrnik
A. Miler
K. Sznapka

XII

J. Kliś, R. Grzejdak nle kl.I-III

II 2016 r.

A. Marzec .
M.Chrapan,
M.Nowicka

III

I.Nawracka
K.Turczynowicz

IV
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IV
E.Szulik
Święto Konstytucji 3 maja - apel

Święto Patrona Szkoły

Pożegnanie klas VI

Zakończenie roku szkolnego
kl.IV-V
Festyn- Dzień dziecka

Rozpoczęcie roku szkolnego
2016/2017

I.Nawracka
K.Campr
R. Grzejdak
nauczyciele religii
A.Wrona
J.Ferdek
E. Gajos
J. Nowak - Deja
J.Lewicka

V

V

VI

A.Wrona
VI
J.Ferdek
zesp. ds. promocji

VI

J. Kliś
M.Szyroki

IX 2015

5. Podejmowanie
Zajecia profilaktyczne agresja i przemoc w szkole
działań profilaktycznych dla uczniow klas IV-VI
stop przemocy
i agrescji
Realizacja programu " Spójrz inaczej"

wychowawcy kl.
pedagog
psycholog
wychowawcy kl.
dyrektor szkoły

Akcja " Stop agresji"

wychowawcy kl
pedagog

III

wychowawcy kl.

IX

nauczyciel przyrody

IX - VI

6. Kształtowanie
etycznej
postawy
uczniów w
stosunku do
drugiego człowieka

Aktywny udział w akcji
„Sprzątanie Świata”

Eksponowanie ciekawostek
i prac uczniów z zakresu ochrony

IX - VI

IX - VI
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otaczającej
7. Kultura
fizyczna.
Turystyka

8. Współpraca
szkoły
z rodzicami
i instytucjami na
terenie gminy

środowiska
Przygotowanie uczniów klasy
IV do uzyskania karty
rowerowej
Aktywny udział uczniów
w szkolnych i międzyszkolnych
zawodach sportowych
Opracowanie planu wycieczek
szkolnych na rok szkolny
2015/2016
Udział w biegu jesieni
Udział uczniów w wycieczkach,
biwakach i kuligach – sposób
na poznanie regionu i czynna
forma wypoczynku
Przygotowanie wyborów do
Rady Rodziców
Włączenie rodziców w
organizację imprez klasowych,
szkolnych, wycieczek, biwaków
Przypomnienie rodzicom o ich kompetencjach oraz
przekonanie do dalszej współpracy
Nawiązywanie współpracy
z instytucjami, zakładami
pracy w celu sponsoringu
Nowatorskie formy spotkań
z rodzicami
Informowanie rodziców o
problematyce planowania
życia szkolnego, przebiegu
realizacji planów oraz
sprawach bieżących szkoły
Wypracowanie systemu

nauczyciel przyrody

IX - VI

nauczyciele techniki
i w-f

IX - VI

nauczyciele w-f

wg
kalendarza
impr. sport

dyrektor szkoły

X
nauczyciele w-f

wychowawcy klas
dyrektor szkoły
Przewodniczący
Rady Rodziców
wych. klas
dyrektor szkoły,
wychowawcy klas

IX

IX - VI

IX
IX - VI
IX - VI

dyrektor szkoły

IX - VI

wychowawcy klas

X-V

wychowawcy klas

X - VI

wychowawcy klas

IX - VI
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9. Promocja szkoły

współpracy z rodzicami
uczniów sprawiających
trudności wychowawcze
Prowadzenie teczki
wychowawcy klasowego
Aktualizacja strony
internetowej szkoły
LIBRUSpromocja szkoły
i systematyczne informowanie
rodziców o postępach uczniów
oraz życiu szkoły

wychowawcy klas

IX - VI

wychowawcy klas

IX

P. J. Kliś
wszyscy nauczyciele

IX - VI

III. ZADANIA OPIEKUŃCZE
Sposób realizacji

Zadania
1. Opieka nad
dziećmi
w zakresie
bezpieczeństwa
i ochrony
zdrowia

Realizacja zagadnienia:
- Bezpieczna droga do i ze
szkoły – ćwiczenia praktyczne i
pogadanki. Spotkanie z
policjantami
- Bezpieczny Internet
Tematyka lekcji wychowania
komunikacyjnego
BHP w pierwszym i drugim etapie
edukacji
Współpraca z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w celu
zapewnienia uczniom
podstawowych przyborów,
podręczników i dożywiania

Osoba
odpowiedzialna
wychowawcy kl.
n-le techniki
nauczyciele w-f

n-le informatyki
wychowawcy kl.
n-le techniki
nanuczyciele
przedmiotu

dyrektor szkoły

Termin
realizacji

IX/II/VI

IX - VI

IX - VI

IX - VI
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Spotkania z higienistką –
pogadanki i ćwiczenia
praktyczne na tematy higieny
osobistej i zdrowego stylu życia
- realizacja programów
profilaktycznych
Realizacja programu profilaktycznego
„Spójrz inaczej w klasach IV - VI
- Realizacja „ Programu działań
upowszechniających zasady
prawidłowego żywienia wśród
dzieci i młodzieży Szkoły
Podstawowej nr 35 z OI w Tychach"
Realizowanie elementów
programu profilaktycznego
„Spójrz inaczej" w kl. I-III
Próbna ewakuacja szkoły
Udział szkoły w programie
"Szkoła bez przemocy"
Ubezpieczenie dzieci od
nieszczęśliwych wpadków,
prowadzenie ewidencji wypadków

dyrektor szkoły
wychowawcy kl.

IX - VI

wychowawcy kl.
nauczyciele

IX -VI

nauczyciele klas I - III

IX - VI

dyrektor szkoły

2 razy w roku

opiekun S.U

IX - VI

dyrektor szkoły

IX
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