Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie
Plan Pracy Szkoły
na rok szkolny 2017/2018

Priorytety szkoły w bieżącym roku szkolnym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
Rok dla Niepodległej
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły – promowanie nowej sylwetki ucznia – absolwenta szkoły,
zmniejszenie występowania przejawów wszelkiej agresji wśród uczniów.
7. Udzielanie skutecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej ukierunkowanej na osiągnięcie sukcesu
ucznia.

STYMULOWANIE I WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIA W SFERZE: FIZYCZNEJ, EMOCJONALNEJ, INTELEKTUALNEJ I
AKSJOLOGICZNEJ.

Nazwa zadania

Pomoc w odkrywaniu
zainteresowań i
uzdolnień

Rozwijanie
zainteresowań
Poznanie nietypowych
świąt

Kryterium
sukcesu

Sposób realizacji

Okres/termin
realizacji

- większość
uczniów wierzy
we własne
możliwości,
- zna swoje
mocne strony,
- 30% bierze
udział w
konkursach
organizowanych
na terenie
szkoły;

Międzynarodowy
dzień Kropki
Realizacja
scenariusza
kampanii „ Mamy
mocne strony”.

15 września
2017

- uczniowie
biorą aktywny
udział w
realizacji
scenariuszy;
- 30% klasy
potrafi
wyciągnąć
wnioski z
przedstawionego
na lekcji

Udział w programie Listopad 2017„Pomysłowy Rok”
maj 2018
(ze strony
internetowej
„Scenariusze
lekcji”) – zgłoszenie
klasy do udziału w
projekcie

Wykonawcy/osoba
odpowiedzialna

Środki/zasoby

Sposób
sprawdzenia
wykonania zadania

wychowawca

kartki, kredki,
mazaki,
karteczki,
karty pracy,
ankiety

notatki, udział w
konkursach,

wychowawca

Prezentacje,
scenariusze,
karty pracy

Poprawne
wykonanie zadań,
zdjęcia

Grudzień 2017

problemu;
Promocja edukacji
terenowej

- udział uczniów
na zajęciach w
terenie;

Dzień Pustej Klasy

Czerwiec 2018

wychowawca

Zadania, piłka,
chusta
animacyjna

Udział w zajęciach,

Realizacja
czytelniczego projektu
klas I-III

Rozwijanie
zainteresowań
czytelniczych

Udział w
wyznaczonych
działaniach

Rok szkolny
2017/2018

Wychowawcy, inni
nauczyciele

Książki, karty
czytelnika,
artykuły
papiernicze

Prace plastyczne,
wypełnione karty
czytelnicze,
nagodzenie
zwycięzców.

Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania
Klasy I-VII

Większe
zainteresowanie
biblioteką i
książką, wzrost
wypożyczeń,
promocja
książki i
biblioteki w
środowisku
szkolnym

głośne czytanie na
początku lekcji
(10-15 min)
fragmentów
książek wybranych
przez uczniów

29 września
2017

Nauczyciele,
nauczyciele
biblioteki

Wybrane
książki

zdjęcia, informacja
na stronie WWW
szkoły

Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek
Szkolnych

Większe
zainteresowanie
biblioteką i

- akcja „Drzewko Październik 2017 nauczyciele
Dobrej Książki” –
biblioteki
promocja utworów

Książki,
materiały
papiernicze,

Zdjęcia, informacja
na stronie WWW
szkoły

Klasy I-VII

książką, wzrost
wypożyczeń,
promocja
książki i
biblioteki w
środowisku
szkolnym

polecanych
czytelników

przez

- „Moja podróż z
książką” – pierwsze
spotkanie w
bibliotece szkolnej
– zajęcia literacko –
plastyczne - kl. I
- „Czytam, więc
jestem” – zajęcia
literacko –
plastyczne - kl. IIIII
- wystawa i
konkurs – „Galeria
pisarzy i poetów
polskich” - kl. IV VII
- konkurs literacki
dla kl. IV – VII „Fraszka o książce
‘’, konkurs
plastyczny „Plakat zachęcający
do czytania”,

dyplomy,
nagrody w
konkursach

„Projekt okładki
ulubionej lektury ”
Projekt edukacyjny klas
I-III promujący
czytanie
Cały rok

Dzieci znają
historię
powstania
święta, wzrost
czytelnictwa
Uczniowie znają
regulamin
biblioteki

Impreza czytelnicza
z okazji
Światowego Dnia
Pluszowego Misia
dla uczniów„Towarzysz
dzieciństwa - Mój
miś”
Pasowanie na
czytelników
uczniów klas
pierwszych

Listopad

nauczyciele
biblioteki

Książki,
materiały
papiernicze,
regulamin
biblioteki

Zapis w dzienniku,
zdjęcia, informacje
na stronie WWW
szkoły

Październik

„Mikołajkowy ekspert”
Klasy III-VII

Dobra
znajomość
lektury

- konkurs dla
miłośników książek
o Mikołajku

Grudzień

nauczyciele
biblioteki

Książki, karta
pracy,
dyplomy,
nagrody w
konkursie

Zapis w dzienniku,
zdjęcia, informacje
na stronie WWW
szkoły

Cała Polska Czyta
Dzieciom-

Większe
zainteresowanie
biblioteką i
książką, wzrost
wypożyczeń,
promocja
książki i

- „Poczytaj mi
przyjacielu ”
spotkania literackoplastyczne dla kl. IIII– cykl zajęć
promujących
czytelnictwo

Cały rok

nauczyciele
biblioteki,
zaproszeni
goście ,
uczniowie

Książki,
materiały
papiernicze

Zapis w dzienniku,
zdjęcia, informacje
na stronie WWW
szkoły

biblioteki w
środowisku
szkolnym
„Rusz głową”
Kl. IV-VIII

uczniowie znają
związki
frazeologiczne

- konkurs ze
znajomości
związków
frazeologicznych

Międzynarodow
y Dzień Języka
Ojczystego
Luty 2018

nauczyciele
biblioteki

Karty pracy,
dyplomy,
nagrody w
konkursie

Zapis w dzienniku,
zdjęcia, informacje
na stronie WWW
szkoły

„Mistrz czytania” kl.
III

Umiejętność

konkurs czytelniczy
kl. 3

Marzec 2018

nauczyciele
biblioteki

Książki, karty
pracy,
materiały
papiernicze,
dyplomy,
nagrody w
konkursie

Zapis w dzienniku,
zdjęcia, informacje
na stronie WWW
szkoły

pięknego
czytania,

Dzień Patrona szkoły
Kl. IV-VIII

Pogłębiona
wiedza o
patronie szkoły

wystawa, konkurs
Kwiecień 2018
wiedzy o Wojciechu
Kętrzyńskim

nauczyciele
biblioteki

Książki, karty
pracy,
materiały
papiernicze,
dyplomy,
nagrody w
konkursie

Zapis w dzienniku,
zdjęcia, informacje
na stronie WWW
szkoły

Projekt edukacyjny
„Czytam, bo lubię”

Wzrost
zainteresowania
czytelnictwem

Lekcje biblioteczne
Konkursy
Gazetki
Pasowanie na

Nauczyciele kl.I III
Nauczyciele

-

zdjęcia

Rok szkolny

czytelnika
Poranki czytelnicze
impreza czytelnicza
z okazji
Światowego Dnia
Pluszowego Misia

biblioteki

„ Bajkowy przyjaciel”

Rozwijają swoje
uzdolnienia

konkurs plastyczny
dla kl. I

Maj 2018

wychowawca

Prima Aprilis

Dzieci integrują
się z
rówieśnikami

konkursy i zabawy
na wesoło dla kl.I

Kwiecień 2018

wychowawcy

Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia

Liczba
odpytanych
uczniów z klas
V-VII

„Młodsi sprawdzają
czy starsi tabliczkę
mnożenia znają”

Październiklistopad 2017

A.Mamiński

Ilość uczestników w
zabawie/konkursie

Listopad 2017

D. Szczepaniak

Wyniki konkursu

Wojewódzki Konkurs
Matematyczny- etap
szkolny
Kangur matematyczny

Liczba
uczestników

konkurs

Marzec 2018

A.Mamiński
M.Rangosz
D.Szczepaniak
A.Żytyńska

Szkolny Dzień
Matematyki

Udział uczniów
klas IV-VII

konkurs
międzyklasowy;

Czerwiec 2018

M.Rangosz

wykorzystanie
umiejętności
teoretycznych w
praktyce
„Recepta na nudę czyli jak
spędzić wolny czas?” ukazanie różnych
możliwości
spożytkowania wolnego
czasu.

- uczeń pobudza
aktywność w
różnych formach
zainteresowań;
- uczeń
atrakcyjnie
spędza wolny czas
(np. podczas
przerw grając w
gry dydaktyczne,
planszowe typu
warcaby, szachy);

- konkurs na temat
„Jak ciekawie spędzić
wolny czas”;

D.Szczepaniak

Rok szkolny
2017/2018

Wychowawca klasy
trzeciej

Prelekcje,
Internet.
Artykuły i
przybory
papiernicze.

Nagradzanie
zwycięzców.

M. Kołakowska
M. Ałaj

Zestaw zadań
konkursowych.

Sprawdzenie prac
przez organizatorów
konkursu.
Nagrodzenie
zwycięzców.

- pogadanki;
- gry planszowe,
warcaby, szachy;

- opracowuje
ciekawe
propozycje
spędzania
wolnego czasu i
przygotowuje
gazetki;
Zmagania gramatyczno ortograficzne

Uczniowie
piszą tekst
zwracając
uwagę na
poprawną
pisownię

konkurs

Marzec 2018

wyrazów pod
względem
gramatycznym
i
ortograficznym
.
„Mały Pitagoras”

uczeń sprawnie
liczy i rozwiązuje
zadania.

konkurs
matematyczny

Kwiecień 2018

W. Dańkowska

Zestaw zadań
konkursowych

Sprawdzenie prac.
Nagrodzenie
zwycięzców.

„Mali bajkopisarze”

uczeń napisze
poprawnie
wypowiedź
pisemną.

konkurs literacki

Maj 2018

A. Rusinek
B. Łada

Kryteria pisania
wypowiedzi
pisemnej,
kartki,
długopisy.

Sprawdzenie prac,
nagrodzenie
zwycięzców.

Konkurs „Młody literat”

uczeń pisze
wypowiedź
pisemną.

konkurs

Czytam
i rozumiem

uczeń rozumie
czytany tekst,
zaznacza
prawidłowe
odpowiedzi,
wyszukuje
potrzebne
informacje w
tekście.

konkurs czytania ze
zrozumieniem.

Czerwiec 2018

styczeń 2018

Cały zespół
nauczycieli klas III

M. Bogdan

Nagrodzenie
zwycięzców.

Tekst do
czytania ze
zrozumieniem

Sprawdzenie prac.
Nagrodzenie
zwycięzców

„Czytelniczy
poniedziałek” Rozwijanie
zainteresowań uczniów, w
tym kulturalnych i
czytelniczych.

uczeń codziennie
głośno czyta w
klasie wybrany
fragment książki,
opracowuje
pytania dotyczące
jego treści;
- słucha baśnie,
bajki, poezję
czytaną przez
nauczyciela
biblioteki;
uczestniczy w
zajęciach,
prezentacjach
multimedialnych;

udział w akcji: ,
„Głośne czytanie” ,
„Poczytaj mi, proszę,
koleżanko, kolego”;

Rok szkolny
2017/2018

Wychowawcy,
uczniowie.

Wiersze,
fragmenty
książek,
opowiadania

Udzielanie
odpowiedzi na
pytania.

„BARWY JESIENI”

udział 50 %
uczniów klas II
w konkursie

konkurs plastyczny

Październik 2017 M. Chorąży
E. Merta
M. Zając

nagrody dla
zwycięzców
konkursu

wystawa prac

„ANDRZEJKOWE
WRÓŻBY”

przygotowanie
przez
poszczególne
klasy wróżb

impreza integrująca
klasy drugie

Listopad 2017

M. Chorąży
E. Merta
M. Zając

zdjęcia i opis
imprezy na stronie
internetowej szkoły

„KAŻDY MOŻE
ZOSTAĆ ŚWIĘTYM

zaangażowanie
w akcję

przygotowanie
paczek

Grudzień 2017

M. Chorąży
E. Merta

prezentacja
przygotowanych

- cykliczne spotkania
w bibliotece;

MIKOŁAJEM”

większości
uczniów klas
drugich i ich
rodziców

świątecznych dla
potrzebujących

M. Zając
we współpracy z
pedagogiem
szkolnym

paczek

„ĆWICZĘ, LICZĘ,
OBSERWUJĘ”

uczniowie
turniej
stosują w
interdyscyplinarny
praktyce zdobyte klas II
wiadomości i
umiejętności,
aktywnie
współpracują w
zespole

Maj 2018

M. Chorąży
E. Merta
M. Zając

udział obserwatora
w konkursie

UPOWSZECHNIANIE
CZYTELNICTWA
WŚRÓD DZIECI

uczniowie
projekt czytelniczy
wykazują
klas
I - III
większą
samodzielność w
rozwijaniu
swoich
zainteresowań
czytelniczych

cały rok szkolny

nauczyciele klas
I – III i nauczyciele
biblioteki

wystawki, gazetki,
prezentacje
podsumowujące
projekt

Program realizowany z
całą klasą „Lubię
łamanie głowy”

50%
uczestników
rozwiązuje
zadania o
wyższym

Cały rok szkolny

M. Kołakowska

udział w zajęciach

Zestawy zadań
o różnym
stopniu
trudności

Udział w
konkursach
klasowych

stopniu trudności
„Wędrująca książka”podsumowanie
rozpoczętego w ubiegłym
roku szkolnym projektu

„Zimowy krajobraz”

„Wiosna, ach to Ty”

POLSKA MOJA
OJCZYZNA

Większość
uczniów bierze
udział w realizacji
projektu.

oglądanie, czytanie
książki

Listopad 2017

B. Łada

Książka
napisana przez
uczniów

Samodzielne
wykonanie prac,
większość
wykonana jest
estetycznie,
według wymagań
i wskazówek.

konkurs plastyczny
dla klas III

Grudzień 2017

A.Rusinek

Artykuły i
przybory
papiernicze

Komisyjna ocena
prac. Nagrodzenie
zwycięzców.

Posiadają
umiejętność
dostrzegania
świata i
przedstawiania
doznań w formie
literackiej

konkurs na
napisanie wiersza

Marzec 2018

D. Brzdąkiewicz
E. Merta

nagrody
dyplomy

Zapis w dzienniku,
prace uczniów wiersze

wystawa

praca plastyczna

Listopad 2017
klasy IV-VII,

nagrody,
dyplomy
indywidualne

Beata Kucharska

- z okazji
11 LISTOPADA
CHOINKA - ciekawa
forma przestrzenna

wystawa

MASKA
KARNAWAŁOWA

wystawa

Grudzień 2017
forma plastyczna
przestrzenna po
jednej z każdej
klasy, naturalne
materiały

papieroplastyka

klasy IV-VII,
wychowawcy,
Beata Kucharska

nagrody,
dyplomy
(dla klasy)

klasy IV-VII,

nagrody,
dyplomy
indywidualne

Luty 2018
Beata Kucharska

KAPELUSZ
WIOSENNY

wystawa

OBWOLUTA
ULUBIONEJ KSIĄŻKI

wystawa

"Kapliczka
Gietrzwałdzka"

Konkurs

forma plastyczna
przestrzenna,
naturalne materiały

plastycznywykonanie

obwoluta

Marzec/kwiecień
2018

klasy 4 - 7,
wychowawcy,
Beata Kucharska

nagrody,
dyplomy
(dla klasy)

klasy IV-VII,
Beata Kucharska

nagrody,
dyplomy
indywidualne

Maj 2018

Wrzesień 2017

klasy
II-III-IV

kapliczki
Maryjnej

Koordynator:
Renata Szok

"140 rocznica Objawień
Matki Bożej w
Gietrzwałdzie"

Konkurs wiedzy
religijnej: etap
szkolny i
międzyszkolny

"Idziemy naprzód z
nadzieją"

XVII Dni
Papieskie

wrzesień/
październik 2017

Klasy VII
Jadwiga Klimek

Październik 2017 kl. I-III kl. IV-VII
Koordynator: Lidia
Makaruk

"Różaniec
Październikowy"

Konkurs
plastyczny

Październik 2017 Klasy VII
Jadwiga Klimek

"Być dobrym jak chleb"
Św. Mikołaj w oczach
dzieci

Światowy Tydzień
Misyjny

Konkurs
plastyczny: etap
szkolny i
ogólnopolski

Październik 2017 Klasy I-III

Spotkanie z
misjonarzem

Listopad 2017

Renata Szok

klasy IV-VII
Lidia Makaruk

"Zaproszenie na
Urodziny Pana Jezusa"

Konkurs
plastyczny:

Grudzień 2017

Klasy VII
Jadwiga Klimek

wykonanie
zaproszenia

"Pier Giorgio Frassati człowiek ośmiu
błogosławieństw"

XVII
Diecezjalny
Konkurs Wiedzy
Religijnej: etap
szkolny i
dziecezjalny

Styczeń- marzec
2018

klasy IV-VI
Lidia Makaruk

"Okładka do Ewangelii
wg św. Mateusza"

Konkurs
pastyczny:
zaprojektowanie
okładki do
Ewangelii

marzec/kwiecień
2017

Klasy VII
Jadwiga Klimek

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH I EKOLOGICZNYCH W DUCHU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Nazwa zadania

Kryterium
sukcesu

Sposób realizacji

Okres/termi
n realizacji

Wykonawcy/osoba
odpowiedzialna

Uczymy się
segregować śmieci

- uczniowie
znają kolory
pojemników
do
segregowania
odpadów,

Segregowanie
śmieci w sali
lekcyjnej

Rok szkolny
2017/2018

Wychowawca,
inni nauczyciele

„Śnieżnobiały
Uśmiech”

Przestrzega
zasad higieny
osobistej

Program
profilaktyczny

I półrocze

Wychowawcy klas
pierwszych

Program
profilaktyczny

II półrocze

Wychowawcy klas
pierwszych

„Nie pal przy mnie,
proszę”

Środki/zasoby
worki na odpady

Sposób sprawdzenia
wykonania zadania
Prawidłowe
korzystanie z
worków na odpady

Zielona szkoła w
ośrodku Kulka

100 %
uczniów
uczestniczy w
zielonej
szkole

Udział dzieci w
zajęciach

czerwiec
2018

M. Kołakowska

Program zielonej
szkoły

Wytwory prac dzieci,
udział w zajęciach

Wychowanie
komunikacyjne

- zdają
egzamin na
Kartę
rowerową
(70%uczniów
otrzyma
uprawnienia).

- organizacja
egzaminu na Kartę
rowerową

maj/ czerwiec
2018

nauczyciel techniki

testy
rowery
karty
rowerowe

protokół
z przeprowadzonego
egzaminu

Pogłębianie
świadomości
ekologicznej oraz
kształtowanie
szacunku do
środowiska
naturalnego.

- biorą udział
w akcji
„Sprzątanie
świata” i
sprzątanie
„Warmii i
Mazur”,
- uczestniczą w
wycieczkach
po okolicy i
regionie
poznając
przyrodę i
pamiętają o jej
ochronie.

podejmowanie
działań na rzecz
ochrony środowiska;
- organizowanie
wycieczek po
najbliższej okolicy,
poznawanie
przyrody okolicy i
regionu

wrzesień 2017

wychowawca
rodzice

worki, rękawiczki,
rzeczy niezbędne na
każdą wycieczkę

karty wycieczek

kwiecień 2018

Podnoszenie wiedzy i
umiejętności z zakresu
zdrowego stylu życia i
zapobiegania
uzależnieniom.

60% uczniów
prowadzi
zdrowy styl
życia,

realizacja programów
profilaktycznych:
„Domowych
Detektywów”,
- udział w
programach :
”Warzywa i owoce”,
„Szklanka mleka”.

II półrocze

Akcja sadzenia
drzewek ze swoim
imieniem.

Projekt klasowy
IV A
„Żyjmy zdrowo”

wychowawca

broszury dla
każdego ucznia

wypełnione broszury

uczniowie
wiedzą jak
ważne jest
dbanie o
nasze
środowisko,
jak je chronić
i jak ważne są
drzewa dla
naszego życia

uczniowie posadzą
drzewka z
przyczepioną
etykietką imienną
na Szczycionku

1października
2017

Uczniowie klasy IV A,
wychowawca P. Gogola
i opiekun
P. Suchowiecki

Drzewka ze
szkółki leśnej

Nadzór posadzonych
drzewek i coroczne
ich doglądanie

uczniowie
znają zasady
zdrowego
odżywiania i
wiedzą jak
aktywnie
spędzać czas
wolny
-potrafią
dzielić się
zadaniami i

uczniowie
podzieleni na grupy
wykonają
przydzielone im
zadania w
określonym
terminie: plakat,
wywiad, film,
zdjęcia.

wrzesień
2017styczeń 2018

Uczniowie/wychowawc
a

Materiały biurowe, Prezentacja w
komputer, Internet, styczniu przed
aparat
Dyrekcją i rodzicami
fotograficzny

cały rok

pracować w
ŚWIATOWY DZIEŃ
ZDROWIA„Depresja”

Uświadomieni
e uczniom
zagrożenia
związanego z
depresją, jak
sobie z nią
radzić, jakie są
symptomywzbudzenie
świadomości,
wrażliwości

Przygotowanie przez
uczniów prezentacji
na godzinie
wychowawczej

Październik
2017

Uczniowie VII C

Szczycieński Dzień
Ekologii

Przygotowanie
oprawy
artystycznej i
pozyskanie
dr hab. A.
Biedunkiewicz
z UWM, która
podczas
uroczystości
wystąpiła z
wykładem

październik
2017

U.Chrzanowska
J.Mazur
A.Chrzanowska Żemek
P.Suchowiecki
B.Kucharska
R.Jaworski

Podsumowanie
projektu
ekologicznego oraz
występ
dla nauczycieli i

Pokaz dla
społeczności
naszej szkoły

16
października
2017

U.Chrzanowska
J.Mazur
A.ChrzanowskaŻemek
P.Suchowiecki

Zademonstrowanie
prezentacji na forum
szkoły

Własne/
współfinansowani
e
Urząd
Miasta

Materiał na stronie
WWW

Materiał na stronie
WWW

uczniów

B.Kucharka
R.Jaworski

Talerz pełen zdrowia

Znają
wartości
odżywcze
owoców i
warzyw

Konkurs plastyczny

Październik
2017

J. Banaś
M. Ałaj

Materiały
papiernicze/
nagrody dyplomy

Zapis w dzienniku,
prace uczniów

Czyste powietrze –
zanieczyszczone
powietrze

Posiadają
wiedzę
dlaczego i w
jaki sposób
należy dbać o
naszą planetę

Konkurs plastyczny

Kwiecień
2018

T. Bilińska

Materiały
papiernicze/
nagrody
dyplomy

Zapis w dzienniku,
prace dzieci

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole, promowanie zachowań chroniących przed zagrożeniami ze strony środowiska oraz promowanie
aktywnych form spędzania czasu wolnego

Nazwa zadania

Uczymy się
asertywności, znamy
skutki uzależnienia.

Dzień Bezpiecznego
Internetu
Klasy I-VII

Przeciwdziałanie agresji.
Kształtowanie postawy
empatycznej.
Wzmacnianie poczucia
bezpieczeństwa.

Kryterium
sukcesu
Połowa klasy
zna podstawowe
informacje na
temat środków
uzależniających.
- postawa
asertywna u
połowy klasy
Świadome i
bezpieczne
korzystanie z
Internetu
bierze udział w
zabawach
integrujących
klasę;
- zna i stosuje
sposoby na
radzenie sobie z
dokuczaniem

Sposób realizacji

Okres/termi
n realizacji

Wykonawcy/osoba
odpowiedzialna

Środki/zasoby

Sposób
sprawdzenia
wykonania zadania

Realizacja projektu
„Cukierki”

III 2018

wychowawca

Bajka
Agnieszki
Grzelak
„Cukierki”

Prace plastyczne
uczniów.

Konkurs plastyczny
na temat
bezpieczeństwa w
Internecie, konkurs
wiedzy na ten temat

Luty 2018

nauczyciele
biblioteki

Karty pracy,
dyplomy,
nagrody w
konkursie

Zapis w dzienniku,
zdjęcia, informacje
na stronie WWW
szkoły

scenariusze projektu
„ Bądź kumplem- nie
dokuczaj”;
- pytania stawiane
przez uczniów –
dyskusja

Rok szkolny
2017/2018

Wychowawca klasy
III

Projekt,
scenariusze.

Samoocena.

Kształtowanie właściwych
postaw podczas zabaw w
szkole. Przełamanie
zahamowań i bierności.

uczeń zdaje sobie
sprawę z
konsekwencji
swoich zachowań;
- rozwija
umiejętność
wypowiadania się
poprzez różne
formy ekspresji

sztuki plastyczne i
konkursy sportowe pt.
„Bawię się
bezpiecznie”;

Rok szkolny
2017/2018

Zapoznanie uczniów z
zasadami zachowania
bezpieczeństwa i
stosowania ich w szkole i
po za nią.

uczeń zachowuje
się poprawnie w
szkole i poza nią;
- zna zasady
bezpieczeństwa
obowiązujące w
szkole;

regulaminy, pogadanki,
projekty;

Rok szkolny
2017/2018

Wychowawca klasy

Prezentacje,
wycieczki.

Gazetki tematyczne

Internet – Komputer Bezpieczeństwo

Uczeń
świadomie
korzysta z
komputera i
Internetu

Zajęcia warsztatowe

Styczeń 2018

I.Babicka
M.Maroszek

Rozsypanka
wyrazowa,
ilustracje
Prezentacja
multimedialna

Rozmowy z
rodzicami podczas
zebrania

Przestrzega
ustalonych
wspólnie z
rodzicami zasad

Wychowawca klasy

Artykuły i
przybory
papiernicze.

Komisyjna ocena prac.
Nagradzanie
zwycięzców

Sprzęt sportowy

Zasady
korzystania z
komputera

Rozmowy z dziećmi

korzystania z
komputera
„BEZPIECZEŃSTWO
uczniowie
W SZKOLE, W DOMU, zauważają
W INTERNECIE”
sytuacje
zagrażające
bezpieczeństwu
własnemu i
innych

konkurs klas II

Luty 2018

M. Chorąży
E. Merta
M. Zając

Strażnicy Uśmiechu

90% klasy radzi
sobie z
sytuacjami
stresowymi i
konfliktowymi

warsztaty

Listopad
2017kwiecień
2018

M. Kołakowska

„Nie jesteś sam”

Uświadomienie
uczniom (50%
społeczności
szkolnej)
zagrożenia
spowodowanego
korzystaniem z
portali
społecznościowyc
h

Przygotowanie
prezentacji- wywiady z
osobami dotkniętymi
negatywnym wpływem
portali
społecznościowych

Marzec 2018

Uczniowie
KoordynatorAgnieszka Czauderna
KonsultacjeDyrekcja Szkoły/
pedagog/ psycholog

Dzieci
uczęszczające do

Konkurs plastyczny

Wrzesień

B. Łazicka

(projekt wychowawczy)

Jestem widoczny, jestem
bezpieczny

udział obserwatora w
konkursie

Program,
materiały do
realizacji
projektu

Ewaluacja programu,
rozmowa na temat
zmian zaistniałych w
klasie
Ankieta- kwiecień

Materiały
papiernicze/

Zapis w dzienniku,

świetlicy znają
zasady
bezpieczeństwa

2017

nagrody
dyplomy

prace uczniów

Bezpieczne ferie

Znają zasady
bezpieczeństwa
podczas zabaw
zimowych

Konkurs plastyczny

Styczeń 2018

D. Wilkosz

Materiały
papiernicze/
nagrody
dyplomy

Zapis w dzienniku,
prace uczniów

„Bezpieczny Internet”

Znają zasady
bezpiecznego
korzystania z
Internetu

Konkurs plastyczny

Luty 2018

M. Chorąży
M. Zając

Materiały
papiernicze/
nagrody
dyplomy

Zapis w dzienniku,
prace uczniów

Środki/zasoby

Sposób
sprawdzenia
wykonania zadania

Kształtowanie kultury osobistej i poprawnych relacji interpersonalnych.

Nazwa zadania

Kryterium
sukcesu

Sposób realizacji

Okres/termi
n realizacji

Wykonawcy/osoba
odpowiedzialna

„WITAMY WIOSNĘ
NA WESOŁO”

Promowanie postawy
uczniów godnej
naśladowania.

uczniowie
stosują zasadę
fair play

wie jakie
warunki musi
spełniać, aby
być godnym
naśladowania.

zawody sportowe
klas II

Marzec 2018

M. Chorąży
E. Merta
M. Zając

propagowanie kultury
słowa wśród uczniów program autorski
„Kulturalni na topie”.

Grudzień 2017

wychowawca

program

sprawozdanie

wychowawca

pomoc
rodziców w
zakresie działań
integrujących
klasę

wyniki badań odnośnie
potrzeb i problemów
klasy, zapisy
w dzienniku odnośnie
integracji

wychowawca,
organizatorzy apeli,
imprez, festynu,
kiermaszów

pomoc
rodziców

zapisy
dzienniku

Budowanie poczucia
przynależności oraz
więzi ze społecznością
szkolną,

wszyscy
uczniowie znają
potrzeby i
problemy klasy,
w pełni
uczestniczą w
życiu klasy.

- Diagnoza potrzeb i
problemów
- Działania integrujące
zespół klasowy.

I półrocze

Wspieranie rozwoju cech
osobowościowych
sprzyjających
kształtowaniu u uczniów
postaw prospołecznych.

wszyscy znają
Statut i wiedzą
gdzie go
znaleźć,
- część uczniów
uczestniczy w
życiu szkoły

Zapoznanie uczniów
ze „Statutem SP z OI
nr 2”, celebrowanie
ceremoniału
szkolnego,
organizowanie
ogólnoszkolnych apeli,
uroczystości, imprez,
festynów, kiermaszów
( „Festyn Wojcieszki
Ucieszki”, „Dzień
Sportu”, „Dzień

cały rok

cały rok

zdjęcia i opis
imprezy na stronie
internetowej szkoły

w

Dziecka” itp.).

Projekt klasowy IV A
„ Mój pupil-moim
przyjacielem''

-uczeń wie, jak
opiekować się
zwierzętami,
jak je chronić,
jak o nie dbać i
jaką rolę
odgrywają w
naszym życiu
- uczeń wie, co
to jest przyjaźń

wykonanie zadań
przydzielonych
uczniom w
ustalonym terminie

Lutyczerwiec
2018

Uczniowie/wychowawc
a

Prezentacja
wykonanego
projektu Dyrekcji
oraz rodzicom w
czerwcu 2018

Realizacja programu
„Wśród przyjaciół jest
nam raźniej”

Zaangażowanie
uczniów w
pomoc innym,
altruizm;
rozwijanie
kreatywności
poprzez
organizowanie i
przeprowadzeni
e form pomocy
uczniom klasy I
(30 % uczniów)
W szczególność
dobór osób w
taki sposób aby
zintegrować ich
działania;

Opieka nad uczniami
klasy I podczas
przerw, czytanie
dzieciom wybranych
książek, udział w
przygotowaniach do
ślubowania, pomoc w
nauce podczas
wyznaczonych
dyżurów, wspólne
wykonanie dekoracji
(z okazji świąt),
przygotowanie
pacynek na szkolny
festyn, przygotowanie
krótkiego

Cały rok
szkolny

Uczniowie klas siódmych
wraz z wychowawcami

Efekty zaprezentowane
podczas wspólnych
uroczystościprzedstawienie,
pasowanie I klas

zmniejszenie
negatywnych
emocji,
niewłaściwego
stosunku do
siebie
nawzajem.

przedstawienia itp.

Zapobieganie nieprzystosowaniu społecznemu-ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole oraz zapobieganie wagarom.
Nazwa zadania

Kryterium
sukcesu

Sposób realizacji

Przeciwdziałanie agresji.

Połowa klasy
zna i stosuje
sposoby na
radzenie
sobie z
dokuczaniem
;

Realizacja scenariuszy
projektu „Bądź
kumplem- nie
dokuczaj”

Okres/termi
n realizacji

Wykonawcy/osoba
odpowiedzialna

Środki/zasoby

Październik
2017

wychowawca

Scenariusze,
filmiki, zbiór
zabaw

Sposób sprawdzenia
wykonania zadania
Mniej skarg, lepsze
relacje w klasie.
Kodeks Kumpla

Kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
Nazwa zadania
Tolerancja i szacunek

Kryterium
sukcesu
- zna

Sposób realizacji
Udział w Światowym

Okres/termi
n realizacji

Wykonawcy/osoba
odpowiedzialna

Środki/zasoby

Sposób sprawdzenia
wykonania zadania

kwiecień

wychowawca

Film, karty

Poprawne

wobec odmienności
drugiego człowieka

charakterystyczn
e cechy osób z
autyzmem

Dniu Świadomości
Autyzmu

2018

pracy

Wesoła gwiazdka

Udzielają się w
ramach akcji
charytatywnych

Zbieranie maskotek
dla dzieci z Domu
Dziecka

Listopadgrudzień
2017

wychowawca

Akcja „Kapsel”

Pomagają
słabszym

Zbieranie kapsli na
pomoc innym

Rok szkolny

wychowawca

wypełnienie kart
pracy.

Kształtowanie tożsamości narodowej, regionalnej, tradycji, kultury i postaw patriotycznych w oparciu o wychowanie do wartości oraz
szerzenie idei wolontariatu.
Nazwa zadania
Ślubowanie uczniów
klas I

Rok dla Niepodległej

Kryterium
sukcesu

Sposób realizacji

Okres/termi
n realizacji

Wykonawcy/osoba
odpowiedzialna

Poczucie
przynależnośc
i do
społeczności
szkolnej

Program artystyczny

Listopad
2017

nauczyciele klas
pierwszych

Uczniowie
znają historię

prezentacja

Listopad
2017

wychowawca klasy
pierwszej

Środki/zasoby

Sposób sprawdzenia
wykonania zadania

swojej
ojczyzny

„Rok dla Niepodległej”

- uczeń zna
znaczenie
święta 11
listopada

prezentacje, gazetki,
rozmowa

Listopad 2017

Wychowawcy klas
trzecich

Ilustracje,
prezentacje,
Internet

Udzielanie poprawnych
odpowiedzi.

Projekt „Jestem
Polakiem”

Uczeń nazywa
symbole
narodowe i
okazuje im
szacunek

Nauka wiersza S.
Bełzy „Kto ty jesteś?”

Październik –
listopad 2017

I.Babicka

Papier biały i
czerwony,
patyczek

Recytacja wiersza

Godło Polski –
puzzle

Zachowuje
postawę
podczas
śpiewania
hymnu
narodowego

Układanie z puzzli
godła Polski – praca w
grupach.

Flaga biało –
czerwona
Ułożone puzzle z
godłem Polski

Wykonanie flagi
Polski.

Wysłanie pocztówki
do rodziców z
życzeniami z okazji
setnej rocznicy
odzyskania
niepodległości
Śpiewanie hymnu
narodowego

Pocztówki
patriotyczne
znaczki

Otrzymanie przez
rodziców pocztówki z
życzeniami
Śpiewanie hymnu w
postawie zasadniczej

„SYMBOLE
NARODOWE”

uczniowie
rozpoznają i
wymieniają
symbole
narodowe i
barwy
ojczyste

konkurs plastyczny
(kotylion, godło
Polski)

Listopad 2017 M. Chorąży
E. Merta
M. Zając

nagrody dla
zwycięzców
konkursu

wystawa prac

Kształtowanie poczucia
przynależności do „małej
ojczyzny”

posiadają
wiedzę o
mieście i
regionie oraz
patronie szkoły,
- zachowują się
właściwie
podczas
wycieczek do
miejsc pamięci
narodowej.

zapoznanie uczniów z
historią miasta i regionu,
- wycieczki edukacyjne
do regionalnych miejsc
pamięci narodowej:
Muzeum Mazurskiego,
Chaty Mazurskiej i
innych wybranych przez
nauczycieli związanych
z realizacją programów
nauczania,
- przybliżenie sylwetki
patrona szkoły.

cały rok

wychowawca,
nauczyciel historii, j.
polskiego, plastyki

pomoc rodziców
w
zorganizowaniu
wycieczek

zapisy
dzienniku, karty
wycieczek

Pobudzenie u
uczniów
wartości
patriotycznych,
kreatywności,
rozbudzanie
ciekawości
poznawczej
uczniów oraz

Przygotowanie
przedstawienia na forum
szkoły

Listopad 2017

Judyta Mazurorganizator/
pomysłodawca/
scenarzysta,
aktorzy: uczniowie
klasy 7c,
Agnieszka Czauderna,
Jolanta Napiwodzka,
Magdalena Lipińska-

Odwiedzanie miejsc
pamięci narodowej.

Rok dla Niepodległejprzygotowanie
przedstawienia z okazji
NARODOWEGO
ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI-

Spektakl ” Żeby nie było
nudy”

w

Spektakl, materiał na
stronie WWW

motywacji do
nauki poprzez
różnorodne
formy pracy
(90% uczniów
klasy 7c)

Wąsik

Pobudzenie
wartośś ci
ofiarnośś ci,
wśpoś łpracy,
śolidarnośś ci i
altruizmu (90
% ucznioś w
klaśy)

Przygotowanie zbiórki
na rzecz schroniska dla
zwierząt, nawiązanie
kontaktu ze
stowarzyszeniem
działającym zagranicą
na rzecz pomocy
dzieciom
poszkodowanym w
konfliktach zbrojnych

Listopad/
grudzień 2017
(1 akcja)

Szkolny Koncert Kolęd

Udana
impreza

Konkurs dla klas IVVII

22 grudnia
2017

J.Mazur
wychowawcy klas;
poloniści, dyrekcja

Rada
Rodzicównagrody

Koncert w formie
konkursu,
materiał na stronie
WWW

Powiatowy konkurs
Wielkanocny

Znają tradycje
wielkanocne

Konkurs

Marzec 2018

Nauczyciele
świetlicy

nagrody
dyplomy

Zapis w dzienniku,
zdjęcia prac,
informacje na stronę
internetową szkoły

POLSKA
NIEPODLEGŁA

wystawa

plakat, prezentacja
multimedialna

Kwiecień
-czerwiec
2018

klasy 6 - 7,
wychowawcy,
Jolanta

„Pomagamy innym”

Uczniowie;
koordynator
Agnieszka Czauderna,
rodzice uczniów

Przekazanie zebranych
rzeczy, potwierdzenie
przekazania pomocy

Maj/ kwiecień
2018(2 akcja)

Napiwodzka,
Beata Kucharska

"Jak spędzamy niedzielę
z moją rodziną"

Konkurs
plastyczny

Luty 2018

klasy I-III
Renata Szok

"Zwyczaje Wielkiego
Tygodnia"

Konkurs
plastyczny

Gietrzwałd - miejsce
objawień Matki Bożej

Pielgrzymka

Marzec 2018

Klasy II-III-IV
Monika Fuks

Maj 2018

kl. III Renata Szok

Uroczystości stałe w szkole:
Wybory do Samorządu Uczniowskiego16 września 2017
Pasowanie pierwszoklasistów, Ślubowanie klas pierwszych- 17 listopada 2017
Dzień bez samochodu-23 września 2017
Święto Latawca -20 października 2017
Dzień Chłopaka, Dyskoteka szkolna-29 września 2017
Sprzątanie Świata- październik 2017

Dzień Edukacji Narodowej-13 października 2017
Święto Niepodległości-20 listopada 2017
Andrzejki, Mikołajki -24 listopada, 6 grudnia
Szkolne Jasełka- 22 grudnia 2017
Dzień Babci i Dziadka- styczeń 2018
Zabawy karnawałowe- styczeń 2018
Walentynki-14 lutego 2018
Dzień Kobiet- 8 marca 2018
Święto Szkoły- Wojcieszki-Ucieszki – kwiecień 2018
Święto Konstytucji 3 Maja
Dzień Matki
Dzień Dziecka
Zielona Szkoła

