Plan pracy
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Heweliusza w Żukowie
na rok szkolny 2020/2021
Zadania (priorytety) na podstawie kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
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Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno –
pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych.

Zadania

Działania (sposoby realizacji)

Osoby odpowiedzialne

Sposób ewaluacji

termin

Prowadzenie zajęć rozwijających
zainteresowania uczniów.

Nauczyciele

Dziennik zajęć
dodatkowych

Cały rok szkolny

Wspomaganie ucznia w radzeniu sobie
Pedagog i psycholog
Dokumentacja szkolna, Cały rok szkolny
z trudnościami zagrażającymi
szkolny, wychowawcy,
e-dziennik
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu
nauczyciele przyrody
życiu.
i wychowania fizycznego
Ograniczanie i likwidowanie czynników
Pedagog i psycholog
Dokumentacja szkolna, Cały rok szkolny
ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój
szkolny, nauczyciele
e-dziennik,
i dezorganizują zdrowy styl życia.
dokumentacja
wychowawcy
Inicjowanie i wzmacnianie czynników
Wychowawcy klas
Kalendarz imprez, strona Cały rok szkolny
chroniących, które sprzyjają prawidłowemu
internetowa szkoły
rozwojowi i zdrowemu życiu.
Objęcie uczniów potrzebujących różnymi
formami pomocy w nauce adekwatnymi
do ich potrzeb.

Wszyscy nauczyciele,
pedagog i psycholog
szkolny

Dokumentacja szkolna Cały rok szkolny

Wdrażanie zadań zawartych
w programie wychowawczoprofilaktycznym.

Nauczyciele, rodzice

Dokumentacja szkolna Cały rok szkolny
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Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia
na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem narzędzi
i zasobów cyfrowych.

Nauczyciele

E-dziennik

Cały rok szkolny

Udział szkoły w projekcie Centrum
Mistrzostwa Informatycznego.

Dyrektor

Pedagogizacja rodziców na temat
bezpiecznego korzystania ich dzieci
z Internetu.

Zespół dyrekcyjny

Udział uczniów
w konkursach,
dokumentacja projektu
Dokumentacja szkolna

Październik
2020 –
czerwiec 2021
II okres

Organizowanie zajęć wychowawczych
i warsztatów profilaktycznych na temat
bezpieczeństwa w sieci.

Pedagog i psycholog
szkolny, wychowawcy
klas

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego
korzystania z Internetu i wykorzystania
narzędzi TIK wśród nauczycieli.

Nauczyciele

E-dziennik,
Cały rok szkolny
dokumentacja szkolna

Szkolenia nauczycieli

Cały rok szkolny
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Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie
postaw i respektowanie norm społecznych.

Promowanie właściwych wzorców i norm
społecznych.

Wychowawcy klas,
nauczyciele
Nauczyciele zespołu
Promowanie postaw patriotycznych
humanistycznego
poprzez organizację dni tematycznych,
i edukacji
wystaw, gazetek, wycieczek, itp.
wczesnoszkolnej,
wychowawcy klas
Nauczyciele edukacji
Organizacja konkursów tematycznych na
wczesnoszkolnej
poziomie szkoły i gminy (Gminny Konkurs
Wiedzy o 66. Kaszubskim Pułku Piechoty). i przedszkolnej, plastyki,
techniki, historii i WOS-u
Zapoznanie uczniów z życiem
Wychowawcy klas
i działalnością patrona szkoły.

E-dziennik

Cały rok szkolny

Dokumentacja szkolna, Cały rok szkolny
strona internetowa,
konto na portalu
społecznościowym szkoły,
e-dziennik
Dokumentacja szkolna, Cały rok szkolny
konto na portalu
społecznościowym szkoły,
strona internetowa
Dokumentacja szkolna,
I okres
e-dziennik
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