Załącznik nr1
do Uchwały nr 4/2016/2017
Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu

PLAN PRACY
Szkoły Podstawowej im. J. Porazińskiej
w Styrzyńcu
na rok szkolny 2016/2017
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1. Warunki realizacji

Na czym bazujemy?
1. Pozytywne nastawienie nauczycieli
do zadań związanych z dokształcaniem i
doskonaleniem efektywności swojej pracy.

2. Dość dobry poziom wyposażenia klas,
baza sportowa zapewniająca
możliwość realizacji celów kształcenia
oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa.
3 Organizacja zajęć pozalekcyjnych
zarówno rozwijających talenty i
zainteresowania, jak i wyrównawczych.
4. Otwartość nauczycieli na podejmowanie
nowatorskich form pracy z uczniem,
w tym pracy wychowawczej.
5. Pozytywne nastawienie większości
uczniów i rodziców do nauki,
otwartość i zaangażowanie.

6. Sprawnie działający system spotkań z

Jakie warunki musimy spełnić?
1. Uzupełniać, unowocześniać bazę pomocy
dydaktycznych w miarę pojawiających się potrzeb.

2. Zapewnić wszelką pomoc uczniom
mającym trudności edukacyjne, wychowawcze
i emocjonalne oraz uzdolnionym i
utalentowanym.

3. Organizować różnego rodzaju konkursy,
wycieczki, lekcje muzealne, imprezy, wyjścia do
kina, przedstawienia teatralne, koncerty.

4. Podnieść do zadawalającego poziom
kształcenia i wychowania w szkole.

5. Motywować rodziców do aktywnego
uczestnictwa w planowaniu i realizacji działań
szkoły.

rodzicami i właściwy przepływ informacji.
6. W pełni konsekwentnie realizować podstawę
wychowania przedszkolnego i podstawę
programową kształcenia ogólnego.
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2.Aspekt programowy
Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w
podstawie programowej i standardach edukacyjnych.
Działania
Aktualizacja Szkolnego
Zestawu Programów
Nauczania
Przygotowanie klasowych
zestawów programów
(wpis do dzienników
lekcyjnych)
Opracowanie planów
wynikowych
uwzględniających
wymagania programowe
podstawowe
i ponadpodstawowe..
Dostosowanie PSO do
wymagań programowych
zawartych w planach
wynikowych.

Wykonawcy
Nauczyciele przedmiotów
/ do użytku dopuszcza
dyrektor szkoły
Nauczyciele przedmiotów,
wychowawca
odpowiedzialny za
kompletny wpis do
dzienników.

Termin realizacji

Nauczyciele przedmiotów

30.IX. 2016

Nauczyciele przedmiotów

30.IX.2016

15.VI. 2017

8.IX. 2016
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3. Aspekt dydaktyczny
Działania
Zajęcia dydaktyczno
wyrównawcze klasy I - VI

Zajęcia dodatkowe
doskonalące poziom
kompetencji uczniów klasy
VI.

Język angielski
Klasy PP – VI
Koło języka niemieckiego kl. IV, V,VI
Koło redakcyjne

Wykonawcy
A.Abramowska
E.Byszuk
B.Kaliszuk
W.Jasińska
M. Danilewicz
B. Chodun
T.Semeniuk
Nauczyciele według
harmonogramu w programie
naprawczym
E.Byszuk
A.Abramowska
B.Kaliszuk
W.Jasińska
T.Semeniuk
W.Jasińska

Termin
Praca ciągła

listopad 2016 –
marzec 2017

Praca ciągła

W.Jasińska
W.Jasińska/Samorząd
Uczniowski
T.Semeniuk

Praca ciągła
Praca ciągła

Koło matematyczne kl. IVVI
Koło historyczne kl.IV-VI

Anna Abramowska

Praca ciągła

E.Byszuk

Praca ciągła

Koło przyrodnicze kl.IV-VI

B.Kaliszuk

Praca ciagła

Koło religijne dla kl.II

T.Mich

Praca ciągła

Uczniowski Klub Sportowy

Z.Maksymiuk

Praca ciągła

Gry i zabawy
ogólnorozwojowe kl.I
Zwiększenie wymiaru
matematyki w II etapie
edukacyjnym o 1 godz.
Stosowanie metod
aktywizujących na lekcji
Wykorzystywanie
technologii komputerowej
Różnicowanie poziomu
wymagań, form i metod
pracy zależnie od
możliwości uczniów

M.Danilewicz

Koło polonistyczno-teatralne

Praca ciągła

Praca ciągła

A.Abramowska

Praca ciągła

Wszyscy nauczyciele

Praca ciągła

Wszyscy nauczyciele

Praca ciągła

Wszyscy nauczyciele

Praca ciągła
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Prowadzenie zajęć
„Wychowanie do życia w
rodzinie”
Uczestnictwo nauczycieli
doskonaleniu zawodowym
- udział w różnych
formach
doskonalenia

T. Mich

Wszyscy nauczyciele

kl. V i VI - I semestr

Cały rok
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4. Wykorzystanie technologii informacyjnej
w praktyce szkolnej
Działania
Tworzenie gazetki szkolnej –
dwumiesięcznik
„Podstawka”
Teksty na tablice
dekoracyjno-informacyjne

Wykonawcy
Red. naczelny W.Jasińska

- okolicznościowa
- o wybitnych Polakach

(według harmonogramu
uroczystości)
M. Danilewicz

(według harmonogramu
uroczystości)
marzec

- „Ważne informacje”

B. Chodun

praca ciągła

„Z nich jesteśmy dumni”

A.Abramowska

- sportowa

Z. Maksymiuk

- religijna

T. Mich

praca ciągła

- poświęcona patronce szkoły T.Semeniuk
- Samorządu Uczniowskiego

Termin
praca ciągła

opiekun samorządu
uczniowskiego

czerwiec 2017
praca ciągła
praca ciągła
praca ciągła

praca ciągła

języka angielskiego

W. Jasińska
praca ciągła

- tablice ekspozycyjne
w klasach

opiekunowie sal lekcyjnych

- „Galeria plastyczna”

W.Jasińska/M.Danilewicz/

- kwiaty przy portrecie
Porazińskiej
- historyczna
Czerpanie informacji
z Internetu na lekcje
Stosowanie technologii
informacyjnej w przebiegu
zajęć
Samodoskonalenie
Prowadzenie witryny
internetowej szkoły
Tworzenie pism urzędowych,
pisemnych ogłoszeń,
informacji artykułów do
prasy

W.Jasińska

praca ciągła
praca ciągła
praca ciągła

E.Byszuk
Wszyscy nauczyciele

październik
praca ciągła

Wszyscy nauczyciele

praca ciągła

Wszyscy nauczyciele
A.Abramowska

praca ciągła
praca ciągła
praca ciągła

B.Chodun i inni nauczyciele
wg chęci i potrzeb.
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5.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami szkoły.
Działania
Przeprowadzenie wśród
uczniów sondażu
dotyczącego zainteresowania
poszczególnymi kołami
zainteresowań.
Wybór przez uczniów
interesujących kół
zainteresowań z oferty
Przygotowywanie do
zewnątrzszkolnych
konkursów przedmiotowych

Wykonawcy
Opiekun Samorządu
uczniowskiego

Termin
12 września 2016

Nauczyciele
przedmiotów/Dyrektor
szkoły
A.Abramowska
B.Kaliszuk
T.Semeniuk
E.Byszuk

15 września 2016

Przygotowywanie do
zawodów sportowych

Z. Maksymiuk

Praca ciągła

Rozwijanie uzdolnień
teatralnych, językowych,
literackich

T. Semeniuk

Rozwijanie umiejętności
dziennikarskich,
informatycznych.

W.Jasińska
A.Abramowska

Cały rok szkolny

Rozwijanie talentów
plastycznych.

M. Danilewicz
W.Jasińska

Cały rok szkolny

Według harmonogramu

Cały rok szkolny

Rozwój predyspozycji
językowych – j. angielski

Cały rok szkolny
W. Jasińska

Rozwijanie umiejętności
wokalnych

W.Jasińska
M.Danilewicz

Cały rok szkolny

Rozwijanie właściwych
postaw etycznych i
religijnych

T. Mich

Cały rok szkolny

Rozwijanie zainteresowań i
zamiłowań przyrodniczych

B. Kaliszuk
Cały rok szkolny
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6.Aspekt wychowawczo – opiekuńczy, bezpieczeństwo.
Działania
1. Pełnienie dyżurów nauczycielskich
podczas przerw międzylekcyjnych..
2. Opracowanie planów
wychowawcy klasy oraz tematyki
godzin do dyspozycji wychowawcy
klasy zgodnie z założeniami
Programu WychowawczoProfilaktycznego
3. Organizacja spotkań z twórcami
kultury i innymi ciekawymi ludźmi.

Wykonawcy
Nauczyciele wg
harmonogramu
dyżurów.

Termin realizacji
Cały rok szkolny

Wychowawcy klas
30 września 20156

Wychowawcy klas

Według ustaleń
z zapraszanymi gośćmi
I/II okres

4. Organizacja spotkań z pielęgniarką
szkolną.

Wychowawcy klas,
nauczyciel przyrody,
nauczyciel zajęć
technicznych

Według potrzeb

5. Szkolenie z udzielania pierwszej
pomocy dla klas IV , V

Anna Abramowska

II półrocze

6. Organizacja spotkań
z policjantem i instruktorem ruchu
drogowego.

A.Abramowska

listopad 2016
kwiecień 2017

7. Organizacja spotkania
Bożena Kaliszuk
z pracownikami Parku Krajobrazowego
„Podlaski Przełom Bugu” i nadleśnictwa

listopad 2016

8.. Przygotowanie uczniów do
egzaminu na kartę rowerową.

A.Abramowska

I półrocze

9. Współpraca z poradnią
psychologiczno- pedagogiczną,
organizacja spotkań jej
pracowników i pedagoga
szkolnego z uczniami
i rodzicami.

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

Według potrzeb cały
rok szkolny

10. Objęcie uczniów wszechstronną
pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Wychowawcy klas
Nauczyciele
przedmiotów.
Pedagog szkolny

marzec 2017

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny
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11. Objęcie pomocą socjalną
uczniów
z rodzin najuboższych, współpraca
z GOPS w Białej Podlaskiej

Wychowawcy klas
B. Chodun (dyrektor
szkoły)

12. Niezwykłe lekcje

A. Zbaracka
B.Panasiuk
M.Danilewicz
Anna Abramowska
Z.Maksymiuk
wszyscy chętni
nauczyciele

wg możliwości
gości
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7. Diagnozowanie potrzeb klientów szkoły
Diagnozujący
Opiekun Samorządu
Uczniowskiego

Zespoły
wychowawcze
nauczycieli

Dyrektor szkoły

Obszar i zakres
Diagnoza potrzeb
uczniów w zakresie
uczestnictwa w
zajęciach
pozalekcyjnych
Czy oferta zajęć
odpowiada
potrzebom uczniów?
Czy oferta jest
modyfikowana
i wzbogacana oraz
umożliwia rozwój
zainteresowań
uczniów?
Jak szkoła jest
postrzegana przez
środowisko?

Terminy
14 września 2016

marzec 2017

Według
harmonogramu
wynikającego z
ewaluacji
problemowej

Narzędzia
Ankieta skierowana
do uczniów

Ankieta skierowana
do uczniów

Ankieta skierowana
do rodziców
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8. Praca pozalekcyjna
Działania
Odpowiedzialni
Przygotowanie do konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.
Konkurs „Znam części
mowy” dla klasy II i III
Konkurs ortograficzny dla
klasy II i III
Konkurs matematyczny dla
klasy II i III „Kangurek”

Termin

kwiecień 2017
B.Chodun
etapowy” listopad/styczeń/
marzec/maj 2016-2017
maj 2017

Konkurs matematyczny „Już
umiem liczyć” kl.I

kwiecień 2017

Konkurs kaligraficzny dla
klasy I „Mistrz kaligrafii”

maj 2017

Konkurs społecznoprzyrodniczy dla I etapu
kształcenia „Mały
światowiec”

M. Danilewicz

maj 2017

luty 2017
Konkurs plastyczny o
tematyce antynikotynowej
dla wszystkich uczniów
Konkurs plastyczny
„Jesteśmy dla siebie
uprzejmi.
Konkurs historycznoplastyczny na album
„Żołnierze Wyklęci” dla
klas IV-VI
Konkurs wiedzy o Św. Janie
Pawle II dla klas IV – VI
Konkurs dla klas IV-VI
„Mistrz matematyczny”

październik 2016
maj 2017
E.Byszuk
kwiecień 2017
wrzesień 2016-maj 2017
A.Abramowska

Konkurs dla klas IV-VI
„Ja i łamigłówki
matematyczne”
Konkurs dla klas IV –VI
„Jeden z dziesięciu”
Konkurs zewnętrzny
„Jestem bezpieczny”

wrzesień 2016-maj 2017

Konkurs zewnętrzny
„Młodzież zapobiega
pożarom”
Konkurs zewnętrzny
matematyczny

wg terminarza

czerwiec 2017
wg terminarza

wg terminarza
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„Kangur”
Konkurs czytelniczy
Konkurs ortograficzny
dla uczniów klas IV-VI

wrzesień 2016 - maj 2017
T.Semeniuk

Konkurs recytatorski dla
wszystkich dzieci szkolnych
i przedszkolnych.
Konkurs plastyczno-literacki
„Kwiaty polne i leśne”
Konkurs plastyczny

kwiecień – czerwiec 2017

październik 2017

wrzesień – grudzień 2016
grudzień 2016
W. Jasińska

Konkurs wiedzy o życiu i
twórczości Fryderyka
Chopina
Konkurs dla zespołów
klasowych SUPERKLASA
dla klas IV-VI
„Najlepszy sportowiec
szkoły” – konkurs
ogólnoszkolny

luty 2017

Opiekun SU
Sekcja higieniczna SU

wrzesień 2016- czerwiec
2017
rok szkolny 2016/2017

Z. Maksymiuk

Noworoczny „Turniej tenisa
stołowego”
Konkurs wiedzy
przyrodniczej dla klas IV-VI B. Kaliszuk

luty/marzec 2017r.

„Czysta ziemia” – konkurs
wewnętrzny i zewnętrzny

rozstrzygnięcie w
listopadzie 2016 i grudniu
2016
wg/harmonogramu
organizatora

„Zachowaj Trzeźwy umysł”kampania ogólnopolska
Konkurs dla pieciolatków
„Najlepszy rysownik
szlaczków”
Konkurs dla
przedszkolaków „Najlepszy
tancerz”
„Wesoły jeżyk” – konkurs
plastyczny

A. Zbaracka

kwiecień 2017

marzec 2017

luty 2017
październik 2016

Przygotowania do konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
Konkurs przyrodniczy
Konkurs matematyczny

B. Kaliszuk
A.. Abramowska

wg terminarza
wg terminarza

Konkurs polonistyczny
Konkurs historyczny

T.Semeniuk
E.Byszuk

wg terminarza
wg terminarza
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Przygotowanie i analiza testów osiągnięć szkolnych
Diagnoza wstępna w klasie I Zespól nauczycieli edukacji
– badanie poziomu
wczesnoszkolnej
dojrzałości szkolnej
Diagnoza wstępna w klasie
Zespól nauczycieli edukacji
II
wczesnoszkolnej
Diagnoza wstępna w klasie
Zespól nauczycieli edukacji
III
wczesnoszkolnej
Diagnoza wstępna z
A. Abramowska
matematyki w klasie IV, V,
VI.
Diagnoza wstępna z
B. Kaliszuk
przyrody w klasie V, VI.
Diagnoza wstępna z historii E.Byszuk
w klasie V, VI.
Diagnoza wstępna z języka
T. Semeniuk
polskiego w klasie IV, V,
VI.
Diagnoza wstępna z języka
W.Jasińska
angielskiego w klasie IV, V,
VI.
Badanie poziomu osiągnięć
Zespół nauczycieli edukacji
szkolnych po klasie III
wczesnoszkolnej
Badanie poziomu osiągnięć
T. Semeniuk
szkolnych z języka
polskiego
w klasie IV, V,VI.
Badanie poziomu osiągnięć
A.Abramowska
szkolnych z matematyki w
klasie IV, V,VI.
Badanie poziomu osiągnięć
B.Kaliszuk
szkolnych z przyrody w
klasie IV, V,VI.
Badanie poziomu osiągnięć
szkolnych z języka angielW. Jasińska
skiego klasie IV,V, VI.
Badanie poziomu osiągnięć
E.Byszuk
szkolnych z historii w klasie
IV, V,VI.
Prowadzenie kół zainteresowań
UKS
Z. Maksymiuk
Koło polonistyczno-teatralne T.Semeniuk
Zespół utrwalający wiedzę
z j. polskiego .
Koło religijne / zajęcia
T. Mich
z religii w punkcie
przedszkolnym
Koło języka niemieckiego
W. Jasińska
Koło redakcyjne / język
angielski w punkcie
przedszkolnym

30 września 2016

30 września 2016
30 września 2016
30 września 2016

30 września 2016
30 września 2016
30 września 2016

30 września 2016

30 maja 2017
30 maja 2017

30 maja 2017

30 maja 2017

30 maja 2017

30 maja 2017

1 godzina tygodniowo
1 godzina tygodniowo
1 godzina tygodniowo
1 godzina tygodniowo
1 godzina tygodniowo

1 godzina tygodniowo
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Koło przyrodnicze/zespół
dydaktyczno-wyrównawczy
Koło matematyczne dla klas
IV-V
Zajęcia utrwalające materiał
z matematyki dla klasy VI

B. Kaliszuk

Koło historyczne kl.IV-V

E.Byszuk

Gry i zabawy
ogólnorozwojowe

M.Danilewicz

1 godzina tygodniowo
1 godzina tygodniowo

A. Abramowska
1 godzina tygodniowo
1 godzina tygodniowo
1 godzina tygodniowo

Zajęcia dydaktycznowyrównawcze kl. I

1 godzina tygodniowo

Zajęcia dydaktycznowyrównawcze kl. I

1 godzina tygodniowo

Zajęcia dydaktycznowyrównawcze kl. I

B.Chodun
1 godzina tygodniowo

Przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych
Uroczyste rozpoczęcie roku W. Jasińska
szkolnego 2017/2018
Sprzątanie świata.
Wychowawcy klas
Dyrektor szkoły
B. Kaliszuk
Szkolny Dzień Chłopaka
Wychowawcy klas/SU
Festyn „Smaki jesieni”

Ślubowanie uczniów klasy I
Bieg Żołnierzy Wyklętych

Wychowawcy klas, dyrektor
szkoły – współpraca z GOK w
Białej Podlaskiej
M. Danilewicz
E.Byszuk

1 września 2017
20 września 2016
kwiecień 2017
30 września 2016

10 października 2016
5 października 2016
7 października 2016

Dzień Patrona szkoły /Dzień
Edukacji Narodowej
Narodowe Święto
Niepodległości
Andrzejki/Katarzynki
Mikołajki
Jasełka /spotkanie
opłatkowe

T.Semeniuk, A.Zbaracka

13 października 2016

W.Jasińska

10 listopada 2016

Wychowawcy klas
Wychowawcy klas
T.Mich
B. Chodun
W.Jasińska

25 listopada 2016
6 grudnia 2016
22 grudnia 2016

„Choinka szkolna”

Występy – wychowawcy klas
Dekoracje- W.jasińska,
A.Zbaracka /pomoc
pozostałych

14 stycznia 2017

Organizacja - Z.Maksymiuk
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Noworoczny turniej tenisa
stołowego

Samorząd Uczniowski
Z. Maksymiuk

luty 2017

Dzień Babci i Dziadka

Organizacja : A.Abramowska,
T.Semeniuk

8 lutego 2017

Występy: M. Danilewicz,
W.Jasińska
Samorząd Uczniowski,
Wychowawcy klas

8 marca 2017

Dzień Dziewczyny/Dzień
Kobiet
Dzień Otwarty Szkoły
(rekrutacja)

Dzień Jana Pawła II

Organizacja : B.Chodun
Wychowawcy klas młodszych
i punktu przedszkolnego
Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski,
wychowawcy klas
T.Mich

Światowy Dzień Ziemi

B.Kaliszuk

25 kwietnia 2017

Wyprawa do grobów
lotników z okresu II wojny
światowej

M.Danilewicz, W.Jasińska
/Kaliszuk, E.Byszuk,
T.Semeniuk A.Abramowska,

maj 2017
październik 2016

Święto Konstytucji 3 Maja

T.Semeniuk

28 kwietnia 2017

Festyn Rodzinny

Organizacja – dyrektor szkoły
Organizacja występów klas
konkursów i konkurencji
sportowych, współpraca w
sprawie atrakcji zewnętrznych
– wychowawcy klas i inni
nauczyciele
Prowadzący – Z. Maksymiuk
Organizacja – wychowawcy
klas

28 maja 2017

A.Abramowska

23 czerwca 2017

Sekcja kulturalna SU
B.Chodun
n-le wg potrzeb
T.Semeniuk , M.Danilewicz,
A.Zbaracka

Praca ciągła

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień Dziecka

Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2016/2017

14 marca 2017
godz.16.30
21 marca 2017
6 kwietnia 2017

godz. 14.30

1 czerwca 2017

Inne:
Kontakty z prasą i mediami

Wyjazdy na przedstawienia
teatralne

Według oferty
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Wyjazdy na basen, do
Multicentum, biblioteki,
Muzeum Południowego
Podlasia,
Wyjazd do Nadleśnictwa
w Białej Podlaskiej

Wychowawcy klas,
Z.Maksymiuk, B.Kaliszuk

Biwak dla uczniów
w Serpelicach
„Zielona szkoła” dla
przedszkolaków w
Porosiukach

wychowawcy klas

maj/czerwiec 2017

A.Zbaracka

maj 2017

Wycieczka uczniów klas IV
-VI do drukarni A-tronic
w Styrzyńcu
Wyjazd do Białej Podlaskiej
dla przedszkolaków
Spotkania z pielęgniarką
szkolną .
Spotkania z policjantem

T.Semeniuk

kwiecień 2017

A.Zbaracka

do uzgodnienia z rodzicami

A.Abramowska, wychowawcy
klas, B.Kaliszuk
A.Abramowska
M.Danilewicz
M.Danilewicz

wg/potrzeb cały rok szkolny

Nauczyciele plastyki,
nauczyciele techniki,
wychowawcy klas
T.Semeniuk, A.Abramowska

listopad 2016
kwiecień 2017

Spotkanie z poetką Izabelą
Kłusek
Niezwykła lekcja z
A.Borodijuk
Wycieczka szkolna do
Białegostoku

Spotkanie z pracownikami
parku krajobrazowego
Podlaski Przełom Bugu
Spotkanie z pracownikami
nadleśnictwa
Zajęcia w Klubie Kultury –
wyroby z wełny, papierowej
wikliny, krepiny itp.

październik /listopad 2016

kwiecień/maj 2017

listopad 2016
kwiecień 2017
listopad 2016

maj 2017

październik 2016
B.Kaliszuk
kwiecień 2017
Wychowawcy klas

cały rok szkolny wg potrzeb

Zapewnienie dożywiania
dzieciom z rodzin
niezamożnych oraz innym
chętnym

B. Chodun
Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Pozyskiwanie sponsorów
i środków finansowych
pozabudżetowych.

B. Chodun, w miarę
możliwości inni nauczyciele

Cały rok szkolny
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Wdrożenie działań
związanych z przybliżeniem
uczniom postaci patronki
szkoły : wspólne czytanie
fragmentów „I w sto koni
nie dogoni”
Udział w akcji „Śniadanie
daje moc”
Cykl „Zdrowe odżywianie
w gazetce szkolnej
„Podstawka”
Udział w programach
„Szklanka Mleka”, Owoce i
warzywa w szkole”, „Czyste
powietrze wokół nas”, „Nie
pal przy mnie proszę”,
„Znajdź właściwe
rozwiązanie”, „Trzymaj
formę” , „Bieg po zdrowie”,
„Nie dla meningokoków”,
„Akademia Aqua fresk”,
„Klub bezpiecznego
Puchatka”

Dyrektor szkoły, wychowawcy
klas, nauczyciel języka
polskiego i opiekun biblioteki
szkolnej.
W.Jasińska, Samorząd
Uczniowski, B.Kaliszuk
Opiekun Samorządu
Uczniowskiego /M.
Danilewicz/B.Kaliszuk
Dyrektor szkoły
wychowawcy klas IV-VI,
wychowawcy klas I-III
i punktu przedszkolnego

cały rok szkolny,
1 raz w miesiącu

październik/ grudzień/
marzec/ maj – 2016/2017
Cały rok szkolny

Cały rok szkolny
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9. PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STYRZYŃCU na rok 2017
Lp. Formy doskonalenia
1.

Kursy:
„Trening umysłu” – czyli jak dotrzeć do
potencjału ucznia lub inny kurs
podnoszący kompetencje pedagogiczne
nauczyciela
„Metoda „dialogu motywującego” w
pracy z niezmotywowanym uczniem ; lub
inny kurs podnoszący kompetencje
psychologiczno-pedagogiczne
nauczyciela
Współpraca z rodzicami gwarantem
rozwoju szkoły lub inny kurs podnoszący
kompetencje nauczyciela w zakresie
współpracy z otoczeniem szkoły
.
Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku
przedszkolnym; lub inny kurs
doskonalący kompetencje nauczyciela
przedszkola

Przewidywany
koszt

60zł

60 zł

60 zł

Nazwisko nauczyciela Uwagi

Bogumiła Chodun

Mirosława Danilwicz

Wioleta Jasińska

60 zł
Agata Zbaracka

2

Studia podyplomowe/kursy kwalifikacyjne:
………………………
…………… ……………….

3.

Warsztaty/konferencje szkoleniowe
KURSOR
„Szkolne imprezy i uroczystości trochę
inaczej”

KURSOR
„Szkoła dobrze wychowana , jak to
można osiągnąć”

600zł
600 zł

Wszyscy nauczyciele
Szkoły Podstawowej
w Styrzyńcu oraz
chętni nauczyciele z
innych szkół.
Wszyscy nauczyciele
Szkoły Podstawowej
w Styrzyńcu oraz
chętni nauczyciele z
innych szkół.
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