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1

Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku
szkolnym  programów nauczania  pod kątem zgodności z  rozporządzeniem
MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730)

Składanie wniosków wyboru programu

nauczyciele poszczególnych
przedmiotów,

dyrektor

maj 2013 r.

maj  2013 r.

2

Opracowanie planów działań wspierających dla uczniów objętych pomocą
psychologiczno- pedagogiczną.

Ewaluacja skuteczności i działań zespołów pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Analiza pracy zespołów, powołanie nowych zespołów

liderzy zespołów we współpracy z
koordynatorem  -  pedagog szkolny

dyrektor, pedagog szkolny

30 września 2012 r.

maj 2013 r.
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     Przygotowanie uczniów klas VI do próbnych sprawdzianów oraz do
sprawdzianu po szkole podstawowej w kwietniu 2013 r.

· zgłoszenie udziału Szkoły w egzaminie próbnym w OKE;

· organizacja dodatkowych zajęć kształtujących umiejętności
rozwiązywania testów, ćwiczenie umiejętności kluczowych

· zapoznanie uczniów klas VI z procedurą sprawdzianu;

· powołanie komisji;

· przygotowanie sal do przeprowadzenia sprawdzianu.

dyrektor szkoły

wychowawcy klas VI

nauczyciele języka polskiego,
matematyki, historii i przyrody

wrzesień 2012 –
            marzec 2013 r.

kwiecień 2013 r.

4
Udział w organizowanych konkursach szkolnych i zewnętrznych opiekunowie kół, wychowawcy klas,

wyznaczeni nauczyciele
Cały rok szkolny, zgodnie z
ofertą
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Zajęcia pozalekcyjne:

· organizacja zajęć pozalekcyjnych
· rozpatrzenie ofert przez Dyrektora Szkoły zgłoszonych przez nauczycieli

i przydzielenie zajęć poszczególnym nauczycielom zgodnie z potrzebami
edukacyjnymi szkoły i zainteresowaniami uczniów;

· opracowanie planów pracy kół zainteresowań i wdrożenie ich do
realizacji;

· gromadzenie i ekspozycja osiągnięć uczniów;
· udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
· uruchomienie zajęć w ramach UKS
· udział w projektach edukacyjnych organizowanych przez Miasto Łódź i

inne podmioty ( Domy Kultury itp)
· analiza osiągnięć uczniów uczestniczących w zajęciach pozaszkolnych

dyrektor
wicedyrektor szkoły

opiekunowie kół zainteresowań

wrzesień 2012 r.

zgodnie z odrębnym
harmonogramem

organizatorów
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Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania:
Badania uczniów:
- po klasie pierwszej w zakresie realizacji podstawy programowej wg
narzędzi nauczycieli wychowawców
-  test kompetencji ucznia klasy III – badanie OBUT
- międzyprzedmiotowe badanie umiejętności: rozumowania, korzystania z
informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce

· rozpoznanie potrzeb i wybór klas (uczniów) objętych badaniem
· opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego
· przeprowadzenie pomiaru
· opracowanie wyników i sporządzenie programu naprawczego

wychowawcy klas I i III

wicedyrektor szkoły

zespół ds. jakości kształcenia
pracownia badań i analizy wyników

czerwiec 2013 r.
kwiecień 2013 r.
grudzień 2012 r.

listopad 2012 r.

marzec 2013 r.
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1 Opracowanie terminarza imprez i uroczystości szkolnych. Obchody imprez i
uroczystości zgodnie z terminarzem.

dyrektor  szkoły sierpień 2012 r.
zgodnie z harmonogramem-

terminarz stanowi załącznik nr 2

2 Przygotowanie uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych wychowawcy klas pierwszych 12 październik 2012 r.

3 Współpraca z rodzicami, zajęcia dla rodziców, współpraca z psychologiem z
PPP nr 1 w Łodzi dyrektor, pedagog, wychowawcy

terminarz spotkań z rodzicami
stanowi załącznik, oferta zajęć po

przeprowadzeniu badań
wrzesień 2012 r.
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1 Przydział dodatkowych obowiązków dyrektor wrzesień 2012 r.

4
Przygotowanie uroczystości i imprez klasowych i ogólnoszkolnych z
udziałem rodziców i opiekunów wychowawcy klas

zainteresowani nauczyciele
wrzesień 2012 r.
czerwiec 2012 r.

5 Program zajęć profilaktycznych ( według odrębnego planu ) pedagog szkolny
wychowawcy klas cały rok

6

Realizacja zadań wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem
wychowywania przez sport.

Udział w turniejach i zawodach sportowych
Organizacja zajęć sportowych

Udział w programach tematycznych organizowanych przez Miasto Łódź

nauczyciele wychowania fizycznego
wychowawcy cały rok

7 Edukacja europejska – projekty, dzień UE, Klub Europa w Naszej Szkole kl. IV- VI nauczyciel informatyki,
historii, maj 2013 r.

8
Organizacja wycieczek, wypoczynku letniego i zimowego.
Rajdy i wycieczki piesze w okolicach Łodzi,
Zielone szkoły

wychowawcy klas
zainteresowani nauczyciele cały rok

9 Organizowanie klasowych zespołów pomocy koleżeńskiej, mających na celu
pomoc uczniom z problemami w nauce

samorządy klasowe
wychowawcy
wolontariusze

cały rok

10 Organizacja uroczystości klasowych  i międzyklasowych– (święta,
dyskoteki)

wychowawcy klas, opiekunowie
Samorządów Uczniowskich cały rok  w zależności od potrzeb

11 Działania promujące bezpieczne i kulturalne zachowanie w szkole Samorządy uczniowskie
Wychowawcy klas

Zgodnie z odrębnym
harmonogramem
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Organizacja ewaluacji, kontroli przestrzegania prawa i wspierania
nauczycieli

· wybór obszarów poddanych ewaluacji wewnętrznej
· powołanie zespołów ewaluacyjnych
· określenie obszarów kontroli przestrzegania prawa – harmonogram

i zakres kontroli.
· przedstawienie tematyki szkoleń i rad pedagogicznych w ramach

wspomagania nauczycieli.
· przeprowadzenie badań, opracowanie wniosków, przedstawienie

raportu

dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły

przewodniczący zespołów
ewaluacyjnych

wrzesień  2012 r.

czerwiec   2013 r.

3

Organizacja procesu awansu zawodowego nauczycieli:

· powołanie opiekunów stażu dla nauczycieli ubiegających się o
awans zawodowy

· zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego
· monitorowanie przebiegu stażów
· przeprowadzenie procedury związanej z zakończeniem stażów

dyrektor szkoły
opiekunowie stażów wrzesień 2013 r.

cały rok

maj – czerwiec 2013 r.

4
Doskonalenie zawodowe nauczycieli i udział w kursach, szkoleniach,
warsztatach zgodnie z indywidualnym planem doskonalenia zawodowego
nauczycieli
Modyfikacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

dyrektor szkoły
listopad 2013 r.

5 Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego
Przestawienie planu radzie pedagogicznej.
Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru

dyrektor szkoły
zespoły ds. ewaluacji

dyrektor

wrzesień 2013 r.

sierpnia 2013 r.

6
Systematyczny remont budynku szkolnego:

· remonty planowe (inwestycje) i naprawy bieżące dyrektor szkoły cały rok
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1
Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sąsiednimi placówkami
oświatowymi
Imprezy dla pobliskich przedszkoli – wizyty w przedszkolach, konkursy dla
przedszkolaków, bale karnawałowe

opiekunowie kół zainteresowań
dyrekcja szkoły

wychowawcy klas
według potrzeb

2 Kontynuowanie współpracy z Jednostką Pomocniczą Rady Miasta – Radą
Osiedla

dyrektor szkoły
komisja ds. promocji Cały rok

3 Przygotowanie planu działań PR dla szkoły i strategii poszukiwania
sponsorów

dyrektor szkoły
komisja do spraw promocji październik 2013 r.

4 Uroczystość 100 – lecia istnienia szkoły dyrektor, maj 2013 r.

5 Zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w
szkole i opuszczających szkołę

dyrektor szkoły
wychowawcy klas   I czerwiec 2013 r.

kwiecień 2013 r.

6 Organizacja aukcji prac uczniowskich i kiermaszów świątecznych nauczyciel  plastyki,
nauczyciel bibliotekarz

grudzień 2013 r. ‘
kwiecień 2013 r.

7 Systematyczna aktualizacja strony internetowej szkoły. dyrektor szkoły
nauczyciel informatyki cały rok

9 Wydawanie gazetki szkolnej oraz zamieszczanie artykułów w lokalnej
prasie, kontakty z mediami

opiekunowie gazetki i samorządu
uczniowskiego,
dyrektor szkoły

cały rok
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Przygotowanie dekoracji korytarzy szkoły
Prezentacja prac uczniów oraz wystrój korytarzy zgodnie z aktualnymi
potrzebami.

koordynacja nauczyciel plastyki
· parter – dyrektor, świetlica,

biblioteka
· I – piętro -  Samorząd Uczniowski

kl. IV-VI, opiekunowie pracowni
· II – piętro - Samorząd Uczniowski

kl. IV-VI, opiekunowie pracowni

cały rok

11 Aktywny udział uczniów w konkursach, zawodach organizowanych  poza
szkołą opiekunowie kół zainteresowań cały rok

12
Współpraca z miejscową parafią, sektorem samorządowym, organizacjami
pozarządowymi dyrektor szkoły cały rok


