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Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 9 

im. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

I Część wstępna 

1. Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 opracowała: mgr Grażyna Meger. 

2. Do opracowania planu wykorzystano: 

a) zalecenia Dyrekcji Szkoły, w tym koncepcję pracy na lata 2016-2021, 

b) postulaty Rady Rodziców, 

c) kierunki i ustalenia organów sprawujących nadzór pedagogiczny, 

d) wnioski z Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2017/2018. 

3. Koncepcja pracy Szkoły – główne założenia na rok szkolny 2017/2018: 

1. podniesienie efektów kształcenia poprzez realizacje wszelkiego rodzaju projektów edukacyjnych oraz wykorzystywanie nowocze-

snych środków i pomocy dydaktycznych (tablice interaktywne i rzutniki multimedialne, sala zabaw i platformy e-learningowej), 

2. podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i przeciwdziałanie agresji, 

3. dbanie o wizerunek szkoły, jako miejsca pracy i o właściwe relacje nauczyciel – rodzic – uczeń, 

4. realizacja podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście znowelizowa-

nych przepisów prawa, 

5. monitorowanie stanu zdrowia i prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i podejmowanie stosownych działań promujących 

zdrowy tryb życia, 

6. rozwijanie wielostronnej działalności wychowawczej, w tym m.in. wychowania marynistycznego, pomocy socjalnej. 
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4. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/2018: 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

5. Oczekiwane efekty: 

1. Opanowanie przez uczniów umiejętności określonych w podstawie programowej. 

2. Podniesienie poziomu nauczania z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

3. Poznanie przez uczniów zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uświadamianie potencjalnych za-

grożeń użytkowania mediów społecznych. 

4. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru szkoły, a następnie zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami. 

5. Wzrost atrakcyjności i efektywności działania szkoły. 

6. Stworzenie warunków dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych do realizacji programowej wychowania w duchu maryni-

stycznym. 

6. Realizacja kierunków polityki oświatowej Prezydenta Miasta Słupska na rok szkolny 2017/18: 

1. Wzmocnienie nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Wymiana krajowa i zagraniczna szkół oraz tworzenie klas i szkół partnerskich. 

3. Kształtowanie świadomego wyboru ścieżki zawodowej uczniów. 

4. Kontynuacja Planu działań strategicznych w zakresie polityki edukacyjnej miasta Słupska na rok, realizacja Pakietu zmian w 

strukturze oświaty i analiza strategicznych zmian w oświacie na lata 2016-2022. 

5. Włączenie pracodawców w obszar kształcenia zawodowego. 

6. Wzmocnienie i uatrakcyjnienie sposobu pozyskiwania wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli poprzez współpracę z partne-

rami edukacji. 

7. Warunki realizacji: 

1. Posiadane zasoby:  

 nauczyciele z kwalifikacjami i umiejętnościami do realizowania oczekiwanych efektów, 
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 programy innowacyjne, 

 oferta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i edukacyjnych. 

2. Warunki do spełnienia: 

 organizowanie szkoleń metodycznych dla nauczycieli, 

 zaplanowanie kół i innowacji pedagogicznych zgodnych z zainteresowaniami uczniów, 

 zapewnienie bazy lokalowej oraz nowoczesnych pomocy naukowych. 

 

II Część zasadnicza 

Priorytet 1 

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

Cel szczegółowy: nabywanie przez uczniów klas I – VII podczas lekcji przedmiotowych oraz wszystkich innych zajęć o charakterze edukacyjno-

wychowawczym umiejętności określonych w podstawie programowej. 

L.p. Zadania Terminy Odpowiedzialni  Uwagi 

1.  Realizacja lekcji przedmiotowych oraz 

wszystkich innych zajęć o charakterze edu-

kacyjno-wychowawczym. 

cały rok wszyscy nauczyciele  

2.  Patriotyzm – organizacja lekcji ze sztanda-

rem szkoły. 

1 raz w 

semestrze 

wychowawcy klas 1-7  

3.  Organizacja zajęć wyrównawczych z języka 

polskiego, angielskiego,  matematyki, che-

mii 

cały rok nauczyciele  przedmiotowcy  
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Priorytet 2 

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

Cel szczegółowy: Rozwój kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych wśród uczniów klas I -VII. 

L.p. Zadania Terminy Odpowiedzialni  Uwagi 

1.  Wdrażanie innowacyjnych metod nauczania 

matematyki – praca metodą projektów, sto-

sowanie aktywnych form nauczania (na-

uczyciel moderatorem lekcji), praca w ze-

społach, wykorzystywanie całej przestrzeni 

szkolnej i pozaszkolnej. 

cały rok nauczyciele matematyki  

2.  Udział uczniów w konkursach matematycz-

nych i turniejach szachowych. 

cały rok nauczyciele matematyki, opiekunowie kół szachowych  

3.  Edukacja szachowa – strefa gier w czasie 

długiej przerwy. 

cały rok Z. Stec,  

I. Sysojew-Osiński 

 

4.  Utworzenie w kl.4 na lekcjach matematyki 

grupy zaawansowanej(4ab) i grupy podsta-

wowej (6ab). 

cały rok nauczyciele matematyki  

5.  Udział uczniów w konkursach informatycz-

nych. 

cały rok nauczyciele informatyki i edukacji wczesnoszkolnej  

6.  Udział uczniów w konkursach przyrodni-

czych. 

cały rok nauczyciele przyrody, biologii, fizyki, chemii i eduka-

cji wczesnoszkolnej 

 

 

Priorytet 3 

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

Cel szczegółowy: nabywanie wiedzy w zakresie bezpiecznego poruszania w wirtualnym świecie, wyrabianie świadomości istnienia zagrożeń w 

sieci. 
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L.p. Zadania Terminy Odpowiedzialni  Uwagi 

1.  Spotkania o bezpieczeństwie w sieci. maj 2018 Iwona Kowanda  

2.  Tworzenie międzynarodowej bazy przydat-

nych linków nt. bezpieczeństwa. 

cały rok Iwona Poźniak  

 

Priorytet 4 

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

Cel szczegółowy: Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru szkoły, a następnie zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościa-

mi. 

L.p. Zadania Terminy Odpowiedzialni  Uwagi 

1.  Realizacja przedmiotu – doradztwo zawo-

dowe. 

cały rok specjalista nauczyciel  

2.  Nabywanie kwalifikacji do prowadzenia 

zajęć z doradztwa przez chętnych nauczy-

cieli. 

cały rok chętni nauczyciele  

 

Priorytet 5 

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

Cel szczegółowy: Wzrost atrakcyjności i efektywności działania szkoły. 

L.p. Zadania Terminy Odpowiedzialni  Uwagi 

1.  Realizacja projektu  – Budząca się Szkoła cały rok wg harmonogramu zadań  

2.  Realizacja projektu Szansa na sukces – pod-

niesienie  jakości edukacji ogólnej w słup-

skich szkołach podstawowych: 

 Polubić matematykę – interaktywna 

cały rok wg planu zajęć  
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matematyka 

 Magia matematyki – zajęcia dla 

uczniów uzdolnionych i zaintereso-

wanych przedmiotami ścisłymi 

 Rozszerzenie ofert edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów o spe-

cjalnych potrzebach edukacyjnych 

 Angielski teatrzyk dla uczniów klas 

I-VI SP M. Słupsk 

 Organizacja zajęć z doradztwa za-

wodowego dla uczniów klas VI SP1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8,  9, 10 M. Słupsk 

3.  Realizacja projektu w ramach Erasmus+ - 

„Młody Europejczyk – bezpieczny i świado-

my obywatel świata” 

cały rok wg harmonogramu zadań  

4.  Słupski Program Edukacji Morsko-

Żeglarskiej 

cały rok wg harmonogramu zadań  

 

Priorytet 6 

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

Cel szczegółowy: Stworzenie warunków dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych do realizacji podstawy programowej.  

L.p. Zadania Terminy Odpowiedzialni  Uwagi 

1.  Dostosowywanie form, metod pracy z tymi 

uczniami 

cały rok  nauczyciele uczący  

2.  Podnoszenie kwalifikacji nauczyciel realizu-

jących edukacje włączającą w szkole 

cały rok  nauczyciele uczący  
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III Część 

1. Harmonogram sprawdzianów w roku szkolnym 2017/2018 

 

Termin Klasa Odpowiedzialni 

wrzesień  kl. I – test umiejętności wychowawca kl. I 

maj /czerwiec Sprawdzian z języka polskiego, matematyki w klasach 1 – 7  nauczyciele uczący w klasach 

maj /czerwiec Sprawdzian z języka angielskiego w klasach 3 – 7 nauczyciele języka angielskiego 

 

Cel szczegółowy: Unowocześnienie procesu kształcenia poprzez realizację nowatorstwa pedagogicznego 

Etap kształ-

cenia 

Nazwa innowacji Autor Prowadzący 

I-III 

Zabawa w teatr Dorota Pawelczyk, 

Maria Jolanta Suszczewicz 

Katarzyna Kiersnowska 

Dorota Pawelczyk, 

Katarzyna Kiersnowska 

Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter Dorota Pawelczyk, 

Katarzyna Kiersnowska, 

Bożena Helinska, 

Grażyna Meger 

Dorota Pawelczyk, 

Katarzyna Kiersnowska, 

Bożena Helinska, 

Grażyna Meger 

 Die Kinder mogen das – nauczanie języka nie-

mieckiego metodą dramy 

Dorota Pietrzak  Dorota Pietrzak 

IV-VI Popularyzacja książki poprzez media. Grażyna Meger Grażyna Meger 

 

Cel szczegółowy: wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz zajęć wyrównawczych 

Lp. Nazwisko i imię Wykaz zespołów i kół 

1.  Bochenek Jacek Zespół wyrównawczy z języka angielskiego 7 

2.  Bojkowski Artur Koszykówka 

3.  wakat Zespół wyrównawczy z chemii 

4.  Butryn Anna Zespół wyrównawczy z matematyki 6 
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5.  Froehlich Wojciech Bibliodrama 

6.  Grajczak Dagmara Zespół wyrównawczy z języka angielskiego 6 

7.  Grądzka Beata Zespół wyrównawczy z angielskiego 5 

8.  Helinska Bożena Zespół korekcyjno-kompensacyjny  3b 

9.  Kiersnowska Katarzyna Zespół korekcyjno-kompensacyjny 3a 

10.  Kowanda Iwona Psychoedukacyjne 4-7 

11.  Kujawska-Kożuchowska Siatkówka 

12.  Maciaszek Iwona Zespół korekcyjno-kompensacyjny kl. 2a 

13.  Nowotarski Wojciech Liturgiczne 

14.  Meger Grażyna Zespół wyrównawczy z języka polskiego  6 

15.  Milczarek Danuta Zespół wyrównawczy z języka polskiego 5 

16.  Nowakowska Danuta Zespół wyrównawczy z matematyki 7 

17.  Pawelczyk Dorota Zespół korekcyjno-kompensacyjny  kl. 1a 

18.  Pietrzak Dorota Samorządności 

19.  Poźniak Iwona Bezpieczeństwa i wielokulturowości 

20.  Siedlar Sylwia Przyrodniczo-Ekologiczne 

21.  Skolarus Brygida Liga Morska – koło plastyczne  

22.  Somionka Małgorzata Zespół wyrównawczy z matematyki 5 

23.  Stec Zbigniew Zespół wyrównawczy z języka polskiego 7 

24.  Sucharska Monika Zespół wyrównawczy z języka angielskiego 6 

25.  Sysojew-Osiński Igor Liga Morska – koło wędkarskie 

26.  Tyborczyk Ewa Ekoludek 

27.  Woźniak Aleksandra Zespół wyrównawczy z języka polskiego 4 

28.  Wojciechowska Elżbieta Plastyczne 
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2. Zadania realizowane w ramach etatu 

 

L.p. Nazwisko nauczyciela Dodatkowe koła w etacie 

1.  Iwona Kowanda  WDŻ – 4, 5, 6, 7 

2.  Beata Grądzka Zajęcia komputerowe – 3ab 

3.  Danuta Nowakowska Zajęcia komputerowe – 2a 

4.  Brygida Skolarus Rewalidacja 

5.  Grażyna Meger Dodatkowy język polski dla obcokrajowców 

 

Cel szczegółowy: awans zawodowy nauczycieli 

L.p. Zadania Terminy Opiekunowie Uwagi 

1.  Opieka nad nauczycielami odbywającymi staż na nauczy-

ciela mianowanego: 

 ks. Wojciech Nowotarski 

cały rok   

2.  Ocena dorobku nauczycieli za bieżący rok VI Dyrektor  

3.  Opieka nad nauczycielami odbywającymi staż na nauczy-

ciela dyplomowanego: 

 Dorota Pawelczyk 

IX-V Dyrektor  

4.  Analiza materiałów gromadzonych przez nauczycieli od-

bywających staż. Pomoc w odbywaniu stażu 

cały rok Dyrektor  

 

3. Zadania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne 

Cel szczegółowy: pomoc dzieciom z dysfunkcjami 

 

L.p. Zadania Terminy Odpowiedzialni Uwagi 

1.  Wyłonienie dzieci do zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, wyrównawczych, logopedycznych i 

gimnastyki korekcyjnej 

IX Wychowawcy klas, nauczyciele przedmio-

tów 

 

 

2.  Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną z deficy-

tami w rozwoju 

cały rok I. Kowanda, wychowawcy klas, nauczyciele 

przedmiotów 
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Cel szczegółowy: stosowanie nowoczesnych metod pracy na lekcji 

L.p. Zadania Terminy Odpowiedzialni Uwagi 

1.  Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskona-

lenia zawodowego 

na bieżąco  D. Nowakowska  

2.  Opracowanie szkolnego planu doskonalenia nauczycieli z 

uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania 

październik D. Nowakowska  

3.  Organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej i pozosta-

łych pracowników Szkoły 

wg kalenda-

rza WDN 

D. Nowakowska  

4.  Organizowanie doskonalenia nauczycieli w ramach ze-

społów samokształceniowych: 

 wymiana doświadczeń pedagogicznych 

 lekcje otwarte i pokazowe uwzględniające akty-

wizujące metody nauczania 

wg kalenda-

rza planu 

pracy zespo-

łów 

przewodniczący zespołów przedmiotowych  

5.  Samodoskonalenie nauczycieli w oparciu o dostępną lite-

raturę fachową 

cały rok nauczyciele  

6.  Udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach orga-

nizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli 

na bieżąco nauczyciele  

7.  Monitorowanie stosowanych metod nauczania i poszcze-

gólnych sfer: zabawowa, dydaktyczna, samoobsługowa, 

sportowo-ruchowa, społeczna 

na bieżąco Dyrekcja  

8.  Wykorzystywanie tablic interaktywnych i rzutników mul-

timedialnych do prowadzenia zajęć 

cały rok nauczyciele  

9.  Podział klas czwartych na grupy: 4ab (grupa zaawanso-

wana) i 6ab (grupa podstawowa) na matematyce i języku 

angielskim  

cały rok nauczyciele matematyki i języka angielskie-

go 

 

10.  Apele z okazji: 

 11 Listopada 

 Jasełka i Wielkanoc 

 3 Maja 

 Lekcje pokazowe w ramach Erasmus+ 

 

 

 

 

X/XI 

 

A. M. Kujawska-Kożuchowska 

ks. W. Nowotarski 

I. Sysojew-Osiński 

A. Woźniak  
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 Lekcja pokazowa nt. bezpieczeństwa 

 

X/XI 

S. Siedlar  

B. Helinska 

 

Cel szczegółowy: Unowocześnienie bazy dydaktycznej 

L. p. Zadania Terminy  Odpowiedzialni Uwagi 

1.  Pozyskiwanie nowych pomocy dydaktycznych cały rok Dyrekcja, nauczyciele  

2.  Pozyskiwanie sponsorów cały rok Dyrekcja, nauczyciele  

3.  Doposażenie biblioteki szkolnej w lektury szkolne, litera-

turę pedagogiczną i nowości wydawnicze 

cały rok G. Meger, J. Bochenek  

4.  Doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy cały rok J. Bochenek, nauczyciele w-f  

5.  Monitorowanie użytkowania sali zabaw cały rok kierownik administracyjny, opiekun sali 

i nauczyciele 

 

6.  Nadzorowanie placu zabaw cały rok Dyrekcja, kierownik administracyjny i na-

uczyciele 

 

 

Cel szczegółowy: higiena i bezpieczeństwo pracy 

L. p. Zadania Terminy  Odpowiedzialni 

1.  Efektywne pełnienie dyżurów podczas przerw – jedna 

długa aktywna przerwa 12.25 – 12.45 20 min.; pozostałe 

10 min.; stworzenie trzech stref zabawowych: fitness – 

sala gimnastyczna, gry planszowe i szachy – IC. Na każ-

dym piętrze po 2 nauczycieli na dyżurze; opiekunowie 

stref + nauczyciele wspomagający 

cały rok wszyscy nauczyciele 

2.  Dbanie o wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy po-

przez odpowiednie wyposażenie szkoły i organizację za-

jęć 

cały rok Dyrekcja, nauczyciele 
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Cel szczegółowy: prowadzenie działań opiekuńczych 

L. p. Zadania Terminy  Odpowiedzialni 

1.  Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów cały rok Pedagog, wychowawcy 

2.  Pomoc uczniom wymagającym wsparcia cały rok wszyscy nauczyciele 

3.  Wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci poprzez 

rozmowy indywidualne 

cały rok Pedagog, wychowawcy 

4.  Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci – organi-

zowanie spotkań, imprez okolicznościowych, dni otwar-

tych, zebrań pokazowych dla rodziców 

cały rok wychowawcy 

5.  Zapewnienie opieki uczniom w dniach wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

wg harmono-

gramu 

wszyscy nauczyciele 

 

Cel szczegółowy: rozwój zainteresowań i zdolności uczniów wyróżniających się w nauce i aktywnością 

L. p. Forma Termin  Odpowiedzialni 

1.  Konkursy przedmiotowe (szkolne i pozaszkolne): 

 nauczanie zintegrowane 

 język polski 

 matematyka 

 przyroda 

 historia 

 wychowanie fizyczne 

 artystyczne 

cały rok nauczyciele przedmiotów 

2.  Koła zainteresowań: 

 koszykówka 

 siatkówka 

 psychoedukacyjne 

 liturgiczne 

 samorządności 

 bezpieczeństwa i tolerancji 

cały rok opiekunowie kół 
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 przyrodniczo-ekologiczne 

 pierwszej pomocy przedmedycznej 

 czytelnicze 

 wędkarskie 

 ekoludek 

 plastyczne 

 religijna twórczości dziecięca 

 matematyczne 

 logopedyczne 

 terapii pedagogicznej 

 warsztaty teatralne 

 warsztaty matematyczno-przyrodnicze  

 kodowania 

 mały olimpijczyk 

 gimnastyka korekcyjna 

 robotyka 

 żeglarskie 

3.  Zajęcia feryjne: 

 Morskie potyczki komputerowe 

ferie zimowe nauczyciele informatycy 

 

IV Część 

Promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i współpraca międzynarodowa 

Cel szczegółowy: kultywowanie tradycji marynistycznych Szkoły 

L. p. Zadania Terminy  Odpowiedzialni 

1.  Marynarskie pasowanie na ucznia i chrzest morski 

czwartoklasistów 

II połowa września D. Pawelczyk, A. Woźniak, A. M. Kujawska-

Kożuchowska 

2.  XXII Festiwal Piosenki Marynistycznej Łajba 24 III A. Butryn 
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2018: 

 Konkurs Piosenki 

 Konkurs Plastyczny 

 Konkurs Dziennikarski 

J. Porada 

B. Skolarus 

I. Poźniak 

D. Nowakowska 

K. Kiersnowska 

3.  Sportowe Potyczki Przedszkolaków VI M. Kujawska-Kożuchowska. K. Kiersnowska 

4.  Zaplanowanie lekcji o tematyce marynistycznej na 

każdym przedmiocie w każdej klasie  

1 raz w semestrze  wszyscy nauczyciele 

5.  Zaplanowanie lekcji ze sztandarem szkoły w każ-

dej klasie 

1 raz w semestrze wychowawcy klas 1-7 ( w starszych klasach na lekcji 

wychowawczej) 

6.  Prowadzenie kół Ligi Morskiej i Rzecznej 

Międzyszkolny Klub Żeglarski Omega 9 

cały  rok I. Sysojew-Osiński, I. Poźniak, B. Skolarus, 

J. Bochenek, P. Grzebieniak 

 

Cel szczegółowy: promowanie szkoły w środowisku lokalnym. 

L. p. Zadania Terminy  Odpowiedzialni 

1.  Udział uczniów w oficjalnych uroczystościach 

lokalnych - opieka nad pocztem sztandarowym i 

werblistami 

cały  rok wychowawcy klas szóstych, J. Bochenek 

2.  Współpraca z organizacjami społecznymi: 

 Informator Oświatowy 

 Parafia Mariacka 

 Parafia Ewangelicko-Augsburska 

 Liga Morska i Rzeczna 

 Polski Związek Wędkarski 

cały  rok  

I. Poźniak 

ks. W. Nowotarski 

ks. W. Froehlich 

opiekunowie szkolnych kół LMiR 

I. Sysojew - Osiński 

 

3.  Współpraca z instytucjami i firmami: 

 Urząd Morski 

 Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 

 Słupski Inkubator Technologiczny 

 Starostwo Powiatowe 

cały rok Dyrekcja Szkoły 
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 PZU 

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

 Przedszkola Miejskie nr 5 i 6 

 Urząd Miejski 

 Delegatura Pomorskiego Kuratorium 

Oświaty 

 Akademia Pomorska 

 PTTK 

4.  Organizacja konkursów przedmiotowych mię-

dzyszkolnych 

wg terminu ustalone-

go przez władze 

oświatowe 

Dyrekcja, nauczyciele przedmiotu 

5.  Administrowanie stroną internetową szkoły cały rok B. Grądzka 

6.  Administrowanie stroną internetową biblioteki 

szkolnej oraz fanpage biblioteki na Facebooku 

cały rok G. Meger 

7.  Opiekun strony szkoły na portalu edukacyjnym 

miasta Słupska i fanpage na Facebooku 

cały rok I. Poźniak 

8.  Festyn Naukowo-Rodzinny  czerwiec 2018 I. Maciaszek 

 

Cel szczegółowy: godne reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach 

L. p. Zadania Terminy  Odpowiedzialni 

1.  Analiza kalendarza konkursów, rozpropagowywa-

nie ich wśród uczniów, ustalenie zespołów kon-

kursowych, zgromadzenie niezbędnych materia-

łów dla uczestników konkursów, przeprowadzenie 

finału szkolnego oraz ustalenie reprezentacji szko-

ły w każdym konkursie 

cały rok D. Pawelczyk, liderzy zespołów samokształceniowych 

2.  Przygotowywanie reprezentantów szkoły do kon-

kursów 

cały rok wszyscy nauczyciele 

3.  Podsumowanie i analiza udziału uczniów w kon-

kursach 

styczeń/czerwiec lider zespołu d.s.promocji 
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Cel szczegółowy: podnoszenie prestiżu oddziałów przyszpitalnych 

L. p. Zadania Terminy  Odpowiedzialni 

1.  Ogólnopolska akcja „Cała Polska Czyta Dzie-

ciom” 

cały rok A. Butryn, nauczyciele pracujący w poszczególnych 

oddziałach 

2.  Międzynarodowy Dzień Lekarza 1 X M. Somionka koordynator + nauczyciele szpitala 

3.  Dzień Służby Zdrowia 10 IV M. Somionka koordynator + nauczyciele szpitala 

4.  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych 12 V M. Somionka koordynator + nauczyciele szpitala 

5.  Prowadzenie kroniki na bieżąco E. Tyborczyk, M. Somionka 

6.  Różnorodny charakter zajęć świetlicowych po-

przez stosowanie ciekawych form i metod pracy 

cały rok nauczyciele pracujący w poszczególnych oddziałach 

7.  Pokonywanie barier, uprzedzeń i przełamywanie 

kompleksów związanych z zaistniałą chorobą 

przez udział w zajęciach świetlicowych 

cały rok nauczyciele pracujący w poszczególnych oddziałach 

8.  Udział w pracach komisji badającej kompetencje 

uczniów 

wg wyznaczonych 

terminów 

nauczyciele pracujący w poszczególnych oddziałach 

9.  Współpraca z Działem Promocji i Marketingu 

WSS 

cały rok A. Butryn 

 

Cel szczegółowy: eksponowanie prac uczniów z różnych dziedzin na terenie Szkoły 

L. p. Zadania Terminy  Odpowiedzialni 

1.  Wydawanie gazetek szkolnych: 

 Ekoludek 

 

cały rok 

 

E. Tyborczyk, M. Somionka 

2.  Nagradzanie wyróżnionych uczniów na apelach i 

uroczystościach szkolnych – lekcje wychowawcze 

poziomami na jednej godzinie w piątek  

cały rok organizatorzy konkursów 

3.  Eksponowanie prac uczniów w salach dydaktycz-

nych i na korytarzach 

cały rok nauczyciele prowadzący zajęcia 
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4.  Nagradzanie uczniów w różnych kategoriach na 

koniec roku szkolnego, np. za najlepszą frekwen-

cję 

czerwiec wychowawcy klas 

 

Tworzenie warunków do zdobywania wiedzy w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz pomoc w adaptacji dzieci  

do środowiska szpitalnego 

Cel szczegółowy: doskonalenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczo-terapeutycznej 

L. p. Zadania Terminy  Odpowiedzialni 

1.  Przygotowanie nauczycielskich planów nauczania 

w zakresie: 

 zajęć świetlicowych 

1 IX nauczyciele pracujący w poszczególnych oddziałach 

2.  Systematyczne realizowanie materiału programo-

wego – wszechstronna interpretacja programu, 

dostosowanie zawartych w nim haseł do potrzeb 

emocjonalnych i intelektualnych dzieci oraz wa-

runków pracy na poszczególnych oddziałach szpi-

talnych 

cały rok nauczyciele pracujący w poszczególnych oddziałach 

3.  Udział nauczycieli w konferencjach przedmioto-

wo-metodycznych i szkoleniach 

cały rok nauczyciele pracujący w poszczególnych oddziałach 

4.  Nawiązywanie kontaktów ze szkołami macierzy-

stymi uczniów, którzy długo przebywają na lecze-

niu w szpitalu 

cały rok nauczyciele pracujący w poszczególnych oddziałach 

5.  Integracja działalności pedagogicznej z procesem 

leczenia: 

 stała współpraca z personelem medycznym 

(stosowanie się do zaleceń lekarzy) 

 organizowanie imprez i zajęć wspólnie z 

personelem medycznym w celu lepszej in-

tegracji, wspierania starań szkoły o lepsze 

warunki i jakość nauczania pacjentów 

cały rok nauczyciele pracujący w poszczególnych oddziałach 
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szpitala 

 indywidualizowanie psychicznych i fi-

zycznych możliwości uczniów poprzez 

dobór treści kształcenia: wspomaganie 

uczniów z trudnościami szkolnymi, kiero-

wanie pracą uczniów zdolnych 

 włączenie do procesu kształcenia zasad  

i metod pracy z dzieckiem chorym wg 

wskazań ortodydaktyki 

 doradztwo pedagogiczne dla rodziców 

uczniów przewlekle chorych 

6.  Udostępnianie książek z biblioteki przyszpitalnej: 

 propagowanie różnych form czytelnictwa 

 troska o księgozbiór biblioteczny – wzbo-

gacanie go poprzez pozyskiwanie nowych 

woluminów od sponsorów 

 aktywne uczestnictwo w akcji Cała Polska 

Czyta Dzieciom – organizowanie spotkań i 

konkursów czytelniczych 

cały rok nauczyciele pracujący w poszczególnych oddziałach 

7.  Dbałość o prawidłową i efektywną prace pedago-

giczną nauczycieli: 

 przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad 

BHP 

 właściwa organizacja czasu pracy uczniów 

i nauczycieli 

 udział nauczycieli w spotkaniach Zespołu 

Samokształceniowego Nauczycieli Od-

działów Przyszpitalnych 

 podnoszenie kwalifikacji poprzez studia 

podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i 

krótsze formy kształcenia 

 czuwanie nad atmosferą pracy, troska o 

cały rok nauczyciele pracujący w poszczególnych oddziałach 
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dobre i partnerskie rozwiązywanie pro-

blemów 

 przydział wychowawstw i rzetelne doko-

nywanie wpisów w dziennikach 

 prowadzenie ewidencji uczniów na oddzia-

łach przyszpitalnych 

 nadzorowanie dokumentacji na wszystkich 

oddziałach 

 uaktualnianie Kroniki 

 dbałość o wystrój sal i korytarzy oddzia-

łów szpitalnych 

 obserwacje pracy nauczycieli: 

o stosowanych metod, form, środków 

o interakcji nauczyciel – uczeń (sku-

teczność działań pobudzających ak-

tywność chorego dziecka, umiejęt-

ność elastycznego reagowania na 

nieprzewidziane sytuacje podczas 

zaje c w szpitalu, wzajemne rozu-

mienie się ucznia i nauczyciela, 

metody kontroli, oceniania i nagra-

dzania chorego dziecka, postawa 

nauczyciela podczas zajęć w szpi-

talu (rodzaj replik słownych, into-

nacja głosu, bezsłowne sposoby 

oddziaływania, stosunek do cier-

pienia, kalectwa, zmienionego cho-

roba wyglądu dziecka) 

 

 

 

 

A. Butryn, E. Tyborczyk 

 

A. Butryn 

 

M. Somionka, E. Tyborczyk 

 

nauczyciele pracujący na oddziałach 

8.  Ocena pracy wychowawczej, opiekuńczej i tera-

peutycznej: 

 udział nauczycieli w spotkaniach Zespołu 

Samokształceniowego Nauczycieli Od-

cały rok 

 

 

 

nauczyciele pracujący w poszczególnych oddziałach 
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działów Przyszpitalnych 

 sprawozdanie z pracy oddziałów przyszpi-

talnych 

 ocena pracy nauczyciela 

 

 

I, VI 

cały rok 

 

 

 

 

Dyrektor 

 

 

Cel szczegółowy: zapobieganie ujemnym skutkom powstałym na tle niekorzystnej sytuacji zdrowotnej i psychicznej dzieci przebywających na 

leczeniu w szpitalu 

L. p. Zadania Terminy  Odpowiedzialni 

1.  Współdziałanie nauczycieli ze służbą medyczną w 

realizacji zadań opiekuńczo-terapeutycznych: 

 systematyczna informacja o stanie zdrowia 

i możliwościach psychofizycznych 

uczniów 

 przestrzeganie w codziennej pracy zaleceń 

lekarskich 

 tworzenie warunków sprzyjających wła-

ściwemu rozwojowi emocjonalnemu cho-

rych dzieci 

 wspomaganie procesu adaptacji do warun-

ków środowiskowych oraz rozładowywa-

nia napięć związanych z zabiegami leczni-

czymi, kalectwem, zachwianym poczu-

ciem bezpieczeństwa 

 wdrażanie uczniów do ochrony swego 

zdrowia i życia, przestrzeganie higieny 

osobistej, zasad bezpieczeństwa nauki i 

zabawy (bezpieczeństwo na drogach, wła-

na bieżąco, cały rok nauczyciele pracujący w poszczególnych oddziałach 
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ściwe odżywianie się dzieci i młodzieży w 

profilaktyce chorób) 

2.  Przygotowywanie uczniów do powrotu do środo-

wiska rodzinnego i szkolnego poprzez wyrabianie 

umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej, 

poznanie zaistniałej choroby. 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci cho-

rych przez: 

 wdrażanie dzieci chorych do wysiłku umy-

słowego w warunkach szpitalnych – zaję-

cia świetlicowe 

 promowanie i przeprowadzanie różnorod-

nych konkursów szkolnych i międzyszkol-

nych  

 organizowanie zajęć plastycznych przez 

nauczycieli świetlicy i plastyki – wystawki 

plastyczne prac uczniowskich 

 systematyczne drukowanie nowości szpi-

talnych w książkach i gazetkach szkolnych 

cały rok nauczyciele pracujący w poszczególnych oddziałach 

 

Harmonogram zebrań i dni otwartych Szkoły 

Zebrania z rodzicami 

(środa - czwartek) 

Dni otwarte szkoły 

(czwartek 17:00 – 18:00) 

6-7 IX 2017 12 X 2017 

15-16 XI 2017 14 XII 2017 

24-25 I 2018 (PREZENTACJE)  1 III 2018 

11-12 IV 2018  17 V 2018 

13-14 VI 2018 
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Przed każdym dniem otwartej szkoły (do środy do godz.12:00) rodzice wysyłają wiadomość na Librusie do wicedyrektora, z jakimi nauczycie-

lami chcą się spotkać i dyżur pełnią tylko ci nauczyciele. 

 


