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                                                                                                     „Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś,  
                                                                                                       musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś…” 

Coniguliaro Dominick 

I. Plan został opracowany w oparciu o: 

1. Statut Szkoły 

2. Ustawę o systemie oświaty 

3. Program Profilaktyczno - Wychowawczy Szkoły 

4. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 

5. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2019/2020 

6. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym pracę w roku szkolnym 2018/2019. 

 

II. Cele Planu: 

1. Stworzyć takie warunki w szkole, aby młodzież czuła się dobrze i bezpiecznie. 

2. Rozwijać poziom edukacji tak, aby uczeń mógł sprostać wymaganiom i zadaniom jakie niesie za sobą postęp techniczny i cywilizacyjny  

3. Zapewnić wszechstronny rozwój uczniom, rozwijać osobowość młodych ludzi, wykrywać talenty i umożliwiać ich rozwój. 

4. Angażować rodziców w życie szkoły i zwiększyć ich rolę w środowisku. 

5. Przeciwdziałać zjawiskom przemocy, agresji oraz uzależnieniom. 

6. Działać na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 
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III. Główne zadania dydaktyczne oraz  opiekuńczo-wychowawcze na rok szkolny 2019/2020:  

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność 

uczniów.  

2. Wychowanie do wartości  oraz kształtowanie  postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów  

3. Rozwój doradztwa zawodowego  (przybliżanie oferty kształcenia zawodowego) 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Wdrażanie profilaktyki uzależnień  

6. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
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I. Zarządzanie i organizacja. 

L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 
Przygotowanie planu dyżurów nauczycieli. 

L. Śleczka, B. Tymuła, K. 
Załucka 

sierpień/ wrzesień 2019 

2. Opracowanie rocznego Planu Pracy Szkoły i kalendarza roku szkolnego. R. Bartkowicz, T. Helowicz, 
M.Smykla 

sierpień/wrzesień 2019 

3 Opracowanie Projektu Programu Profilaktyczno- Wychowawczego M. Szeliga, U. Wąsik, A. Lubera 
 

sierpień/wrzesień 2019 

3. Opracowanie planów pracy: 
- wychowawcy klasy 
- świetlicy,                                                                                 
 -logopedy                 
Ewaluacja planów                                                                                    

 
 wychowawcy klas 
 K. Grochot 
 A.  Lubera                         

wrzesień 2019 
 
 
 
czerwiec 2020 

 Opracowanie planów pracy zespołów: 
-Przedmiotów humanistycznych 
-Przedmiotów matematyczno- przyrodniczych 
-Wychowawców 
Ewaluacja planów                                                                                    

 
L. Ślęczka 
M. Smykla 
A. Głodzik 

sierpień/wrzesień 2019 
 
 
styczeń/czerwiec 2020 

4. Opracowanie terminarza spotkań z rodzicami. Dyrektor szkoły, wychowawcy wrzesień 2019 

5. Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli po uprzedniej 
analizie potrzeb pracowników i możliwości szkoły oraz po zapoznaniu się             
z ofertami szkoleń. 

Dyrektor szkoły,  wszyscy 
nauczyciele 

 

wrzesień 2019- cały rok  

6. Uaktualnienie spisu potrzebnych pomocy dydaktycznych  wszyscy nauczyciele sierpień/wrzesień 2019 

7. Sporządzenie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły  wrzesień 2019 
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II. Dział pracy dydaktycznej 

L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1.  Wdrażanie nowej podstawy programowej w klasach III i VI wszyscy nauczyciele cały rok 

2.  Zapoznanie uczniów i rodziców z:                                                           
a) ZWO       
b)  PZO 
c)  Planami pracy wychowawcy klasy 

wychowawcy 

 

wrzesień 

3.  Ocenianie rytmiczne, jawne, dostosowane do możliwości ucznia. Przestrzeganie ustaleń 
zawartych w PZO.  

wszyscy nauczyciele cały rok 

4.  Korelacja międzyprzedmiotowa na wszystkich przedmiotach nauczania oraz zajęciach 
dodatkowych. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

5.  Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów: 

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki oraz informatyki-zachęcanie 
do rozwijania i prezentowania swoich zdolności i zainteresowań  

b) zorganizowanie Dnia Tabliczki mnożenia 
 

c) zorganizowane Dnia Matematyki 
 

d) zorganizowanie konkursu matematycznego klas V 
 

e) rozwijanie umiejętności matematycznych na  rożnych przedmiotach oraz 
zajęciach pozalekcyjnych 

 

nauczyciele matematyki, informatyki 
 
E. Gancarczyk, J. Kasprzak,                    
T. Helowicz 
E. Gancarczyk, J. Kasprzak,                   
T. Helowicz 
E. Gancarczyk, J. Kasprzak,                   
T. Helowicz 
 
wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 
 
marzec 2020 
 
marzec 2020  
 
maj 2020 
 
 
cały rok 

6.  Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne,                             
odpowiedzialne  i celowe korzystanie z zasobów dostępnych w sieci 
 Zdobywanie przez uczniów wiedzy poprzez: 

wszyscy nauczyciele cały rok 
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a) świadome korzystanie z Internetu, 
b) wykorzystywanie programów i narzędzi TIK na lekcjach, zajęciach 

pozalekcyjnych oraz podczas odrabiania pracac domowych, 
c) prowadzenie lekcji z użyciem tablicy multimedialnej, kina domowego,  

multimedialnych programów edukacyjnych, 
d) wykorzystywanie lub tworzenie prezentacji multimedialnych na lekcjach                 

i zajęciach pozalekcyjnych 
e) Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu 

 

 

 

 
J. Kasprzak. E. Gancarczyk  

 

 

 

 
luty 2020 

7.  Wstępne i końcowe  diagnozowanie dzieci sześcioletnich   U. Wąsik październik 2019, 
kwiecień 2020 

8.  Badanie wyników nauczania uczniów klas I-VII SP -rozpoznanie potrzeb klas  

objętych badaniem, przeprowadzenie badania, analiza wyników uczniów, sporządzenie 
raportów – wg harmonogramu  

nauczyciele przedmiotów 

 

czerwiec 2020 

 

9.  Przeprowadzanie testów próbnych  w formie obowiązującej na egzaminie 
ósmoklasisty  

nauczyciele przedmiotów 
egzaminacyjnych 

kl. VIII-  minimum raz                            
w półroczu. 
kl. VII  - raz w roku 

10.  Uwzględnienie w rozkładach materiału godzin na powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów.  
- przeprowadzenie sprawdzianów po kolejnych działach z różnych przedmiotów                    
w klasach I-VIII 

wszyscy nauczyciele 

 

wrzesień 

cały rok 

11.  Motywowanie uczniów do samooceny osiągnięć edukacyjnych. Ocena koleżeńska  wszyscy nauczyciele cały rok 

12.  Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkole:  
a) udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących zagadnień  edukacji włączającej,   
b) dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w tym z niepełnosprawnościami, 
c)  dobieranie programów i planów nauczania dostosowanych do możliwości, 

potrzeb i zainteresowań uczniów, 
d) dostosowanie metod nauczania do  możliwości psychofizycznych oraz tempa 

pedagog, wszyscy nauczyciele 

 

 

 

wg propozycji z placówek 
doskonalenia nauczycieli 
cały rok 
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uczenia się uczniów,  
e) indywidualne kontakty z uczniami mającymi problemy w nauce, 
f) współpraca z PPP,  konsultacje ze specjalistami PPP oraz logopedą szkolnym, 
g) sugerowanie rodzicom potrzeby przebadania uczniów w PPP, 
h) organizowanie pomocy uczniom z trudnościami edukacyjnymi. 

13.  Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci            
i młodzieży: 

a) współpraca wszystkich nauczycieli z biblioteką szkolną i publiczną w celu 
wdrażania uczniów do wykorzystywania różnych źródeł informacji, 

b) planowanie zadań domowych  z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych 
c) „Narodowe czytanie”  
d) Udział w programie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 
 

 

wszyscy nauczyciele 
 
 
R. Bartkowicz , M. Smykla 
U. Wąskik, A. Lubera  

 

cały rok 
 

wrzesień 2020 
cały rok 

14.  Praca kół przedmiotowych i kół zainteresowań: 
a) Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów z problemami edukacyjnymi 

oraz uczniów zdolnych; zachęcanie do rozwijania i prezentowania swoich 
zainteresowań, do udziału w konkursach, olimpiadach  

b) SKS 
c) PCK 
 

 
nauczyciele 
 
 
nauczyciele wf 
A. Stec 

 
wg harmonogramu 
 
 
cały rok 
cały rok 

15.  Udział uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych, rywalizacja 
sportowa: 

1) Konkurs patriotyczny „Moja Ojczyzna w różnych barwach” 
2) Konkurs bożonarodzeniowy pt. „Najpiękniejsza choinka”  (plastyczny) 
3) Konkurs recytatorski „Strofy o mojej Ojczyźnie” 
4) Konkurs  strażacki „Zapobiegamy pożarom”  (plastyczny) 
5) Konkurs wiedzy o patronie szkoły  
6) Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  
7) Konkurs wielkanocny „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna” 
8) Turniej Unihokeja o Puchar Dyrektora SP w Gawłuszowicach  

 

 
B. Tymuła 
M,Szeliga, A.Lubera, U.Wąsik 
B.Tymuła 
R.Bartkowicz 
A.Stec, A.Głodzik 
 B. Tymuła 
T.Helowicz 
Dyrektor szkoły 

 

 
listopad 2019 
grudzień 2019 
maj 2020 
październik 2019 
styczeń 2020 
luty 2020 
marzec 2020 
kwiecień/maj 2020 
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9) Turniej o Puchar przewodniczącego Rady Gminy   
10) XXIII Diecezjalny Konkurs Biblijny „Z Pismem Św. W trzecie tysiąclecie” 
11) Festiwal Nauki  
12) Konkursy recytatorskie: Chorzelów, Koprzywnica 
13) Konkursy przedmiotowe wg propozycji Kuratorium Oświaty oraz innych 

instytucji. 
14) Wiersz dla Mamy i Taty – konkurs poetycki 
15) „Kiedy się wypełniły dni…” – konkurs wiedzy o II wojnie światowej 
16) Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze zakątki mojej małej ojczyzny”  

Dyrektor szkoły  
ks. W. Szczur, ks. P. Klocek 
Ewa Gancarczyk  
Nauczyciele j. polskiego 
Nauczyciele przedmiotów 
 
R. Bartkowicz, L. Ślęczka  
A. Steć, A. Głodzik  
M. Smyka  
 

wrzesień 2019 
marzec2020 
wrzesień 2019 
wg zgłoszeń ze szkół 
wg harmonogramu KO 
 
kwiecień/ maj 2020 
wrzesień/ paź. 2019 
kwiecień/maj 2020 

III. Dział pracy wychowawczej 
 

L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Poznanie praw i obowiązków  ucznia oraz ich przestrzeganie w szkole                           
i środowisku 
- przypominanie obowiązków i praw ucznia na lekcjach wychowawczych. 

wszyscy nauczyciele cały rok  

 

2. Zapobieganie przemocy i agresji w szkole: 
a) pogadanki na godzinach wychowawczych na temat bezpieczeństwa w sieci 
b) pogadanki podczas spotkań z rodzicami  
c) współpraca z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego                                  

w Gawłuszowicach oraz Biurem Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie 
Powiatowym w Mielcu - warsztaty  dotyczące bezpieczeństwa  

 
wychowawcy 
 
 
E. Gancarczyk 

wg planów pracy 
wychowawcy 
 
 
wg harmonogramu 

3. Kształtowanie tożsamości europejskiej, patriotycznej i regionalnej, wzmacnianie 
uczuć patriotycznych:      

a) wdrażanie do szacunku do symboli narodowych i szkolnych (sztandar, hymn 
szkoły), 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 
 
 
wg kalendarza 
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b) wspólne obchody świąt narodowych,  
c) obchody Święta Patrona Szkoły, 
d) podejmowanie  problematyki patriotyzmu  na lekcjach historii, języka 

polskiego, wiedzy o społeczeństwie,  godziny do dyspozycji wychowawcy, 
e) udział uczniów w lekcjach muzealnych i wycieczkach edukacyjnych do miejsc 

pamięci 
f) udział w rajdzie rowerowym Szlakiem Jędrusiów  

 

 

 

 

J. Kasprzak, A. Stec 

styczeń , kwiecień 
 
cały rok 
 
wg harmonogramu 
 
wrzesień 2019 

4. Kultywowanie tradycji np.: mikołajki, bal karnawałowy,  wszyscy nauczyciele wg kalendarza  

5. 

 

Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości poprzez: 
a) realizowanie Programu  Profilaktyczno- Wychowawczego, 
b) dbanie o kulturę słowa i zachowania, 
c) rozmowy na lekcjach wychowawczych dotyczące zagadnień etycznych    

(rodzina, prawda, dobro, zło, wolność, odpowiedzialność, wybór) 
d) konkursy, wycieczki, apele o tematyce patriotycznej  

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

cały rok 

 

 

zgodnie                                  
z harmonogramem 

6. Uwrażliwianie na potrzeby innych poprzez: 
a) włączanie się uczniów w różne akcje charytatywne, np. „Góra grosza”,  

„Wkręć się w pomaganie” 
b) organizowanie  akcji „Paczka dla zwierzaczka”, 
c) rozmowy na lekcjach wychowawczych dotyczące niepełnosprawności  

 
wychowawcy 
 
M. Smykla 
Wychowawcy 

 
wg potrzeb 
 
październik 2019 
cały rok 

7. Organizowanie różnych form obcowania ze sztuką:  
a) zajęcia artystyczne, plastyka, lekcje języka polskiego i historii,  
b) wyjazdy do teatru, kina, 
c) projekcje filmowe, sztuki prezentowane przez objazdowe grupy teatralne. 

 

nauczyciele wymienionych 
przedmiotów, wychowawcy 

 

wg harmonogramu 

8. Zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego  Teresa Helowicz kwiecień  2020 
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9. Prezentacja prac plastycznych uczniów  w klasach i na korytarzach szkolnych. nauczyciele plastyki i techniki  cały rok 

10. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy:     
a) dbanie o wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez odpowiednie 

wyposażenie szkoły i organizację zajęć,   
b) opieka nad dziećmi podczas zajęć i przerw -zorganizowanie dyżurów 

nauczycieli, 
c)  zorganizowanie zajęć w ramach edukacji komunikacyjnej, 
d) przygotowanie i organizacja egzaminu na kartę rowerową dla uczniów klasy 

IV i V 
e) pierwsza pomoc przedmedyczna realizowana na zajęciach edb,     
f) spotkania uczniów z policjantem. 
g) zorganizowanie próbnej ewakuacji (Powiatowa Straż Pożarna w Mielcu) 

 
h) zorganizowanie wycieczki dla dzieci przedszkolnych 5 i 6-latków oraz 

uczniów kl. I-III do Pogotowia Ratunkowego w Mielcu 
i) zorganizowanie warsztatów dla uczniów klas IV-VIII - pierwsza pomoc 

przedmedyczna 

p. Dyrektor,  wszyscy nauczyciele,                                                                      
 
 
 
 
nauczyciel techniki 
nauczyciel techniki 
 
nauczyciel edb 
Dyrektor szkoły 
Dyrektor szkoły  
 
Ewa Gancarczyk 
 
Ewa Gancarczyk 

cały rok 
 
 
 
 
wg rozkładu materiału 
maj 2020 
 
wg rozkładu materiału 
wg harmonogramu 
wrzesień/październik 
2019 
listopad 
 
listpoad 

11. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu w grupie rówieśniczej: 
a) organizowanie ognisk integracyjnych, dyskotek szkolnych, wycieczek. 
b) udział uczniów w zajęciach SKS  
 

 
wychowawcy, SU 
nauczyciele wf 

 
wg harmonogramu 
każdy wtorek i  czwartek 

12. Promocja zdrowia 
a) Udział w ogólnopolskim programie „Trzymaj formę” kl. V-VIII 
b) Udział w ogólnopolskim programie antytytoniowym  „Bieg po zdrowie” - kl. 

IV 
c) Udział w programie „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”- kl. 

IV-VIII 

 
M.  Smykla, wychowawcy 
R. Staszczak 
 
R. Staszczak, M. Smykla 
  

 
wg harmonogramu 
PPIS w Mielcu  
 
 
 



 11 

d) Udział w wojewódzkim programie profilaktyki palenia „Znajdź właściwe 
rozwiązanie” kl. V-VIII 

e) Akademia Aquafresh – profilaktyka próchnicy  

M.  Skowron- Kapinos 
 
A.Lubera, U. Wąsik 

 
 
cały rok 

f) Turystyka, krajoznawstwo i rekreacja                                                      
a) wycieczki turystyczno – krajoznawcze,  
b)  biwaki, ogniska, spacery  

wszyscy nauczyciele  wg harmonogramu  

g) Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności  uczniów poprzez:                          
a) dbanie o estetyczny wygląd  klasy i szkoły, 
b) udział uczniów w organizowaniu uroczystości szkolnych i środowiskowych,   
c) działania integracyjne (gry zespołowe, dyskoteki, zabawy przy muzyce). 

wszyscy nauczyciele, wychowawcy cały rok 

h) Organizowanie klasowych zespołów pomocy koleżeńskiej, mających na celu pomoc 
uczniom z problemami w nauce. 

wychowawcy klas IV-VIII  cały rok 

i) Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego:               
a) przeprowadzenie wyborów do SU, 
b) opracowanie planu pracy SU,                                                 
c) wybór uczniów do Pocztu sztandarowego,  
d) organizowanie imprez szkolnych i klasowych 
e) zachęcanie  uczniów do zgłaszania i realizacji własnych pomysłów 

 
wychowawcy klas 
opiekun SU 
 
 
wszyscy nauczyciele  

 
wrzesień 
 
 
wg harmonogramu 
cały rok  

j) Doradztwo zawodowe w szkole: 
a) spotkania z doradcą zawodowym  
b) organizowania spotkań z rodzicami- prezentacja ciekawych zawodów 
c) spotkania z nauczycielami i uczniami szkół średnich i branżowych, 
d) rozmowy dotyczące dalszych losów edukacyjnych absolwentów ze 

szczególnym uwzględnieniem pozytywnych efektów uczenia się, 
e) wyjazdy na targi edukacyjne i dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych  
f) wyjazdy do zakładów pracy  
g) realizacja tematyki doradztwa zawodowego na zajęciach z wychowawcą  

nauczyciel doradztwa zawodowego, 
wychowawcy, psycholog szkolny 

cały rok  
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k) Działania wspierające rodzinę:        
a) pedagogizacja rodziców na temat wychowania dzieci, kłopotów 

wychowawczych, zagrożeń społecznych, 
b) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, 
c) realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”, 
d) współpraca z Policją, GOPS, PPP, Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, PCK  

 

wychowawcy  

nauczyciele przedmiotu 
Dyrektor szkoły  

 

wg. harmonogramu 
wg. harmonogramu 

 

IV. Dział pracy opiekuńczej 

L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Opieka nad uczniami w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.: 

a) rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów,  warunków ich życia, struktury 
rodziny, warunków bytowych, 

b) współpraca z GOPS  w Gawłuszowicach 
c) pomoc z PCK,   
d) ustalenie listy dzieci korzystających z obiadów -zakwalifikowanie dzieci 

do bezpłatnego dożywiania, 
e) dążenie do 100% ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (zwolnienie dzieci najuboższych). 

 

Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, 
wychowawcy  

opiekun PCK 
Dyrektor szkoły 

 

wrzesień 2019 

2 Zorganizowanie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej  Dyrektor szkoły , nauczyciele 
świetlicy 

cały rok 

3 Zorganizowanie opieki podczas dowozu i odwozu dzieci z klas 0- III  p. Dyrektor cały rok 

4 Prowadzenie obserwacji przebiegu rozwoju psychofizycznego młodzieży, wykrywanie 
nieprawidłowości. 

pedagog, wszyscy nauczyciele cały rok 

5 Działanie na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów:   
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a) profilaktyka przeciwuzależnieniowa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, dopalaczy i Internetu. 

b) uzyskanie karty rowerowej  

pedagog , wychowawcy 
 
T. Helowicz, Dyrektor szkoły 

cały rok 
 
maj 2020 

 
 

V. Dział promocji szkoły 

L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Prezentowanie oferty edukacyjnej szkoły:                                              

  -aktualizacja strony WWW szkoły. 

Ewa Gancarczyk cały rok 

 

2. Redagowanie i zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej i na internetowej stronie 
szkolnej. 

 

Ewa Gancarczyk , nauczyciele 

 

cały rok 

3. Prezentacja prac uczniów na korytarzach szkolnych i w klasach. nauczyciel plastyki, wychowawcy cały rok 

4. Udział uczniów w konkursach gminnych, rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich. wszyscy nauczyciele cały rok 

5 Zorganizowanie Festynu Rodzinnego wszyscy nauczyciele czerwiec 2020 
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HARMONOGRAM APELI, AKADEMII I INNYCH IMPREZ KULTURALNYCH 

Lp.  Odpowiedzialni Termin 

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 
 

B. Tymuła A. Stec, A. Głodzik 2 września 2019 

2.  80  Rocznica wybucha II Wojny Światowej A. Głodzik. A. Stec, B.Tymuła 20 września 2019  

3.  Dzień Przedszkolaka  A. Lubera, U. Wąskik 23 września 2019  

4.  Dzień Chłopaka (dyskoteka) SU , wychowawcy  26 września 

5.  Narodowe czytanie R. Bartkowicz, M. Smykla koniec września 

6.  Pasowanie na ucznia  M. Szeliga 2 października 

7.  Dzień Papieski Ks. W. Szczur, ks. P.Klocek 16 października  

8.  Wszystkich Świętych B.Tymuła,   31października  

9.  101 Rocznica Odzyskania Niepodległości  J. Kasprzak, K. Grochot, ks. W. Szczur  8 listopada  

10.  Szkolny Dzień Życzliwości K.Grochot,  T. Helowicz  21 listopada  

11.  Dzień Pluszowego Misia – przedszkole  A.Lubera, U. Wąskik 25 listopada  

12.  Andrzejki  (dyskoteka) SU, wychowawcy  28 listopada  
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13.  Mikołajki Rada Rodziców, wychowawcy klas 0-III 6 grudnia 

14.  Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia  A.Stec, Ks. Klocek,   20 grudnia  

15.  77 rocznica Śmierci Patrona Szkoły- audycja  A. Stec, A. Głodzik 9 stycznia  

16.  Dzień Babci i Dziadka  R. Staszczak, wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych i klas I-III 

30 stycznia  

17.  Bal karnawałowy i Walentynki Wychowawcy 13 luty 2020 

18.  Dzień Ziemi M. Smykla 20 kwietnia 

19.  Akademia z okazji 32 rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej R. Bartkowicz, L. Ślęczka, K. Załucka, L. Dec 30 kwietnia  

24 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – gazetka na korytarzach  R. Bartkowicz  ostatni tydzień kwietnia 

25 Festyn Rodzinny L.Dec,  A.Kasprzak, wychowawcy  30 maja 

26 Festiwal Nauki  E. Gancarczyk, nauczyciele klas V-  VIII                        11 czerwca 2020 

27 Dzień sportu szkolnego N. Jachowicz, wychowawcy 23 czerwca 

28 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020  A. Stec, T.Helowicz 26 czerwca  
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Planowane wycieczki: 

1. 3-4 latki – Ranczo Alpaka - Wola Baranowska  ( 30 kwietnia 2010) 

2. 3-4 latki – Brzezovka - park dinozaurów, park zabaw ( 2 czerwca 2020) 

3. 5-6 latki - Nadleśnictwo Tuszyma (październik 2019 ) 

4. 5-6 latki - Projekt edukacyjny Leroy Merlin w Mielcu ( marzec- kwiecień 2020) 

5. 5-6 latki  - Wycieczka do wioski indiańskiej w Zalasowej (czerwiec 2020) 

6. I - III – ZOO Leśnie Zacisze w Morawicy (maj/ czerwiec 2020) 

7. IV- V Zamość (maj/ czerwiec) 

8. Wyjazd rekolekcyjny przed bierzmowaniem (kwiecień/maj 2020) 

9. VI-VIII- Bolestraszyce, Krasiczyn, Przemyśl (maj/ czerwiec 2020) 

 

 

W Planie Pracy Szkoły mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia, o których na bieżąco będą informowani rodzice, uczniowie i pracownicy Szkoły. 
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Zapoznałem/am się z Rocznym Planem Pracy Szkoły Podstawowej w Gawłuszowicach na rok 2019/2020: 


