PLAN
KONCEPCJI PRACY
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 7
IM. ZJEDNOCZONEJ
EUROPY
W KOŁOBRZEGU
NA ROK SZKOLNY
2018/2019

I Cel: Podniesienie efektywności pracy wychowawczej
oraz działalności profilaktycznej szkoły
Zadania
1.
1.Efektywna współpraca
z rodzicami (opiekunami
prawnymi) uczniów

Sposób realizacji
2.
1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

Odpowiedzialni
3.
wszyscy nauczyciele

Termin realizacji
4.
cały rok

2. Poinformowanie wszystkich rodziców (opiekunów)
o istnieniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
szkoły, zapoznanie z jego założeniami i celami, Statutem
Szkoły i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

wychowawcy klas

do końca IX 2018 r.,

3. Zachęta do współpracy rodziców w przygotowaniu,
modyfikacji oraz realizacji koncepcji pracy szkoły oraz jak
największego wkładu rodziców w ewaluację dokumentów
szkolnych.

wychowawcy klas

na pierwszym
zebraniu z rodzicami

4. Poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych)
szczególnie nowych uczniów o zasadach funkcjonowania
i korzystania ze szkolnego dziennika elektronicznego.

wychowawcy klas

na pierwszym
zebraniu z rodzicami

5. Koordynacja sprawnego działania szkolnego dziennika
elektronicznego (tzw. internetowego).

p. Luiza Jędrzejewska

cały rok

6. Systematyczne prowadzenie szkolnego dziennika
elektronicznego (tzw. internetowego).

wszyscy nauczyciele

cały rok

7. Poznawanie sytuacji życiowej, rodzinnej i wychowawczej
ucznia poprzez maksymalnie częsty kontakt z rodzicami
(opiekunami prawnymi) uczniów, nie tylko w sytuacjach
naglących.

wszyscy nauczyciele uczący dany cały rok
zespół klasowy
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Zadania
1.

2. Przeciwdziałanie absencji
uczniów na zajęciach
lekcyjnych

Sposób realizacji
Odpowiedzialni
2.
3.
8. Systematyczna współpraca z rodzicami w celu zapobiegania wychowawcy
niepowodzeniom szkolnym poprzez kontrolę udziału
uczniów w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych.

Termin realizacji
4.
cały rok

9. Kontynuowanie comiesięcznych dyżurów nauczycieli.

nauczyciele, pedagog

cały rok

1. Konsekwentne przestrzeganie obowiązku
wychowawcy klas,
usprawiedliwiania nieobecności uczniów na lekcjach
wszyscy nauczyciele
w formie pisemnej, osobiście, telefonicznie bądź za pomocą
dziennika elektronicznego przez rodzica (opiekuna
prawnego).

cały rok

2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności
i obowiązkowości dzieci i młodzieży, np. przestrzeganie
terminowości usprawiedliwiania absencji.

wszyscy nauczyciele,
wychowawcy klas

cały rok

3. Kontynuacja kompleksowych działań wychowawczych
i profilaktycznych poprzez realizację Szkolnego Programu
Poprawy Frekwencji.

pedagodzy szkolni (we
współpracy z wszystkimi
nauczycielami)

sprawozdanie
dwa razy w roku

4. Prowadzenie kontroli absencji uczniów w szkole w celu
zbadania skuteczności podejmowanych działań.

pedagodzy szkolni

cały rok

5. Stała kontrola wypełniania obowiązku szkolnego uczniów
sprawiających trudności wychowawcze.

wychowawcy klas, pedagodzy

cały rok

6. Stały kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów wychowawcy klas
niewypełniających obowiązku szkolnego.

cały rok
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Zadania
1.

3. Poszukiwanie skutecznych
form przekazu wiedzy
i pracy z uczniem

Sposób realizacji
2.

Odpowiedzialni
3.

Termin realizacji
4.

7. Współpraca z kuratorami sądowymi, instytucjami
i organizacjami wspierającymi, poradnią psychologicznopedagogiczną, policją.

pedagodzy, psycholog

cały rok

1. Diagnozowanie uzdolnień, umiejętności i możliwości
uczniów przychodzących do szkoły.

wszyscy nauczyciele

początek roku
szkolnego

a) rozpoznawanie zainteresowań, talentów i oczekiwań
uczniów kl. I, IV i VII

wszyscy nauczyciele kl. I, IV
i VII

cały rok, szczególnie
wrzesień 2018 r.

b) rozpoznawanie możliwości uczniów kl. I, IV i VII oraz
ocena wiedzy uczniów kl. IV i VII zdobytej w młodszych
klasach

wszyscy nauczyciele

wrzesień 2018 r.

c) opracowanie oferty zajęć doskonalących, rozwijających lub wszyscy nauczyciele
pogłębiających wiedzę uczniów i zainteresowania uczniów,
wszystkich klas oraz wspomagających pokonywanie
trudności w nauce

cały rok

d) prowadzenie
zajęć
kształtujących
samodzielność, zajęcia dziennikarskie - p. Renata cały rok
kreatywność i innowacyjność uczniów (np. dziennikarskich, Konopka
akrobatycznych, ze zwiększoną ilością godzin matematyki)
e) prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego

p. Justyna Pilarczyk

cały rok

2. Wprowadzanie innowacji dostosowujących programy wszyscy nauczyciele szczególnie cały rok.
nauczania do zmian w systemie oświaty oraz uwzględnienie nauczyciele j. angielskiego,
potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
informatyki
4
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Zadania
1.

4. Profilaktyka uzależnień

Sposób realizacji
Odpowiedzialni
2.
3.
3. Dążenie do przedstawienia uczniom bogatej oferty projektu nauczyciele opiekunowie
edukacyjnego dla uczniów k. III gimnazjum, którzy go projektów
jeszcze nie zrealizowali.

Termin realizacji
4.
cały rok

4. Stałe uświadamianie uczniom mającym trudności
edukacyjne potrzeby korzystania z zajęć dydaktycznowyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych
i rewalidacyjnych.

wszyscy nauczyciele

cały rok

1. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi
uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

wszyscy nauczyciele

cały rok

2. Poszukiwanie nowych metod, sposobów i środków
zapobiegania uzależnieniom.

wszyscy nauczyciele

cały rok

3. Zajęcia przeciwdziałające uzależnieniom.

wychowawcy (l. wychowawcze)

kilka razy w roku

4. Rozmowy z uczniami, konkursy, gazetki dotyczące
problemów różnorodnych uzależnień.

wychowawcy,
pielęgniarka szkolna pedagodzy,

cały rok

5. Podejmowanie działań w ramach Ogólnopolskiej Koalicji
na rzecz Bezpieczeństwa w Internecie w tym prowadzenie
strony pod hasłem „Stop cyberprzemocy” oraz zajęć
z uczniami.

pedagodzy szkolni, wychowawcy cały rok

6. Ewaluacja i dalsze monitorowanie Programu
wychowawczo-profilaktycznego. (Program na dwa lata –
drugi rok)

zespół ds. monitorowania
programu

cały rok,
sprawozdanie dwa
razy w roku

7. Kontynuacja wsparcia dla uczniów z problemami
edukacyjnymi oraz drugorocznych.

nauczyciele, pedagodzy szkolni,
psycholog

cały rok
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Zadania
1.

5. Troska o jak najlepszą
sprawność fizyczną uczniów

6. Praca Samorządu
Uczniowskiego

7. Działalność Szkolnego
Klubu PCK oraz udział
w akcjach ekologicznych

Sposób realizacji
2.

Odpowiedzialni
3.

Termin realizacji
4.

8. Zwracanie szczególnej uwagi na uczniów cichych,
spokojnych, nieudzielających się na lekcjach.

wszyscy nauczyciele

cały rok

1. Praca nad zwiększeniem świadomości dotyczącej wpływu
żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie przez
realizację programu Trzymaj formę.

p. Danuta Kaczmarek,
cały rok
pielęgniarka szkolna, nauczyciele

2. Zachęcanie rodziców jak i uczniów do efektywnego
korzystania młodzieży z zajęć wf-u oraz pozalekcyjnych
zajęć sportowych.

wychowawcy klas na spotkaniach cały rok
z rodzicami oraz na lekcjach
wychowawczych

3. Mobilizacja jak największej grupy uczniów
do systematycznego wysiłku fizycznego i uprawiania
sportu.

wszyscy nauczyciele, szczególnie cały rok
n-le wf-u i wychowawcy

1. Zgodnie z opracowanym rocznym planem pracy SU
z uwzględnieniem działań na poszczególne miesiące.

nauczyciel-opiekun SU – p.
Mirosława Konopnicka oraz
nauczyciele-koordynatorzy p.
Agnieszka Bieniak i p. Izabela
Juszko

cały rok

1. Podejmowanie działań we współpracy z Miejskim
Oddziałem PCK.

p. Anna Reszczyńska

cały rok

2. Udział w corocznych akcjach: Sprzątanie Świata i Dzień
Ziemi.

p. Anna Reszczyńska,

dni akcji
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Zadania
1.

Sposób realizacji
2.

Odpowiedzialni
3.

Termin realizacji
4.

10. Szkolne obchody
historycznych rocznic np.
11 XI, itp.

1. Apele, przedstawienia, konkursy, wystawy, gazetki itp. ze
szczególnym uwzględnieniem 100 rocznicy odzyskania
niepodległości.

nauczyciele historii we
współpracy z chętnymi
nauczycielami

cały rok

11. Działalności
wolontariatu

1. Udział w akcji: Dziewczynka z zapałkami oraz
podejmowanie innych działań w ramach pomocy
potrzebującym.

p. Anna Fiedosewicz

cały rok

II Cel: Planowanie pracy nauczyciela oraz wspomaganie jego rozwoju
Zadania
1.
1. Analiza planów wynikowych
pod kątem kształcenia
umiejętności zgodnie z podstawą
programową

Sposób realizacji
2.

Odpowiedzialni
3.

Termin
4.

1. Analiza planów wynikowych.

zespoły przedmiotowe

wrzesień 2018 r.

2. Zatwierdzenie planów wynikowymi nauczycieli
poszczególnych przedmiotów.

dyrektor szkoły

wrzesień 2018 r.

3. Ewaluacja planów wynikowych uwzględniająca
możliwości uczniów oraz doświadczenie nauczyciela
związanego z danym przedmiotem.

zespoły przedmiotowe

maj 2019 r.

4. Formułowanie wniosków do pracy na następny rok
szkolny.

zespoły przedmiotowe

czerwiec 2019 r.
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Zadania
1.
2. Aktualizacja planu
dokształcania i doskonalenia
nauczycieli

Sposób realizacji
2.

Odpowiedzialni
3.

Termin
4.

1. Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia dyrektor szkoły
zewnętrznego.

wrzesień 2018 r.

2. Rozpoznanie tegorocznych potrzeb nauczycieli w zakresie dyrektor szkoły,
WDN ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń
wspomagających nauczanie w klasach młodszych oraz
rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli.

wrzesień 2018 r.

3. Opracowanie planu szkoleń w zakresie WDN
z uwzględnieniem potrzeb szkoły.

przewodniczący WDN

wrzesień 2018 r.

4. Realizacja szkoleń rady pedagogicznej.

dyrektor szkoły

cały rok

5. Realizacja planu dokształcania i doskonalenia
nauczycieli.

dyrektor szkoły
komisja WDN

cały rok

3. Nabywanie nowych
umiejętności twórczego
i skutecznego przekazywania
wiedzy i wartości

1. Doskonalenie warsztatu pracy kadry pedagogicznej
poprzez:
a. konferencje przedmiotowe
b. warsztaty metodyczne
c. kursy kwalifikacyjne
d. szkolenia w systemie e-learning
e. studia podyplomowe.

wszyscy nauczyciele

cały rok

4. Koordynacja i nagradzanie
efektywności pracy

2. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez
prowadzenie lekcji otwartych i pokazowych.

wszyscy nauczyciele

cały rok

1. Diagnozowanie pracy nauczycieli poprzez obserwacje
zajęć oraz dyżurów nauczycieli.

dyrektor szkoły,
wicedyrektor

cały rok
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Zadania
1.
5. Ewaluacja pracy szkoły

Sposób realizacji
2.

Odpowiedzialni
3.

Termin
4.

2. Opracowanie terminarza obserwacji lekcji.

dyrektor szkoły,
wicedyrektor

wrzesień 2018 r.

1. Posiedzenie RP podsumowujące rok szkolny 2018/19

dyrektor szkoły

czerwiec
i sierpień 2019 r.

III Cel: Podnoszenie jakości kształcenia
Zadania
1.
1. Podnoszenie efektywności
nauczania

2. Efektywne kształtowanie
i nabywania poprawności
formułowania i wyrażania
myśli przez uczniów oraz
przyswajania wiedzy

Sposób realizacji
2.
1. Przestrzeganie WZO dotyczących ilości sprawdzianów i prac
klasowych, możliwości poprawy ocen a także obowiązku
umożliwiania uczniom wglądu do prac pisemnych.

Odpowiedzialni
3.
wszyscy nauczyciele

Termin
4.
cały rok

2. Docenianie intelektualnego wysiłku ucznia.

wszyscy nauczyciele

cały rok

3. Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na korelację
międzyprzedmiotową.

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

4. Nauczyciele pamiętają o zasadzie „uczniowie uczą się od siebie
nawzajem”.

wszyscy nauczyciele

cały rok

1. Doskonalenie, wdrażanie i bieżące stosowanie środków
zapewniających osiągnięcie odpowiedniego kształcenia w obrębie
poszczególnych przedmiotów zgodnie z podstawą programową.
2. Dostosowanie na etapie planowania oraz modyfikowanie, w trakcie

przewodniczący
zespołów
przedmiotowych
poszczególni

wrzesień 2018 r.
cały rok
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Zadania
1.

Sposób realizacji
2.
realizacji, procesu edukacyjnego oraz procesów wspomagania
rozwoju i edukacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w oparciu o wyniki systematycznie prowadzonych
przez nauczycieli badań edukacyjnych i autoewaluacji pracy przez
nauczycieli.

Odpowiedzialni
3.
nauczyciele
samodzielnie i we
współpracy z
nauczycielami
uczącymi dany
oddział, czy ucznia

Termin
4.

3. Realizacja wniosków z raportów z egzaminu gimnazjalnego klas III
2017/18

zespoły
przedmiotowe,
nauczyciele uczący

4. Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu
gimnazjalnego poprzez:
- zapoznanie uczniów z zasadami egzaminu zewnętrznego;
- zapoznanie uczniów wymaganiami egzaminacyjnymi;
- badanie efektów kształcenia oraz wskazywanie uczniom i rodzicom
sposobów eliminowania braków w umiejętnościach;
- przeprowadzenie próbnego egzaminu gimnazjalnego dla kl. VIII SP
oraz kl. III gimnazjum

nauczyciele uczący,
cały rok
szczególnie
wychowawcy
i nauczyciele klas VIII
SP oraz III gimnazjum
wyznaczeni
nauczyciele

- badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z wybranych przedmiotów wyznaczeni
nauczyciele

cały rok

grudzień 2018 r.
styczeń 2019 r.

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów zgodnie
z oczekiwaniami ich i rodziców. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

nauczyciele
prowadzący zajęcia
pozalekcyjne

cały rok

6. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych.

nauczyciele
i opiekunowie kół
zainteresowań

cały rok
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Zadania
1.

Sposób realizacji
2.
7. Minimalizacja deficytów rozwojowych i wynikających z nich
trudności w nauce uczniów poprzez:
a. diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych;
b. organizację zespołów wyrównawczych i nauczanie
indywidualne;
c. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
i rewalidacyjnych
d. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
e. pracę zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3. Właściwe korzystanie z
mediów i osiągnięć postępu
technicznego

Odpowiedzialni
3.
wszyscy nauczyciele

Termin
4.
cały rok

wyznaczeni
nauczyciele

cały rok
cały rok

p. Danuta Kaczmarek

cały rok

pedagodzy, psycholog cały rok
wszyscy nauczyciele cały rok

8. Analiza raportu z przeprowadzonego egzaminu dla klas VIII SP
oraz kl. III gimnazjum 2018/2019

wicedyrektor szkoły

czerwiec i sierpień
2019 r.

1. Wychowywanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania
mediów.

wszyscy nauczyciele

cały rok

2. Kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania wszyscy nauczyciele
z treści znajdujących się w internecie stosownie do potrzeb i wieku.

cały rok

3. Poszerzanie oferty korzystania z tablic interaktywnych na coraz
większej ilości zajęć i przedmiotów.

dyrektor szkoły
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok

dyrektor szkoły,
p. Agnieszka Demska

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

4. Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów poprzez
prowadzenie w wybranych oddziałach innowacji informatycznej.
5. Przygotowywanie uczniów do życia w społeczeństwie
informacyjnym.
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IV Cel: Zapewnienie opieki, pomocy i bezpieczeństwa każdemu uczniowi
Zadania
1.
1. Diagnoza i realizacja potrzeb
w zakresie opieki
i bezpieczeństwa

Sposób realizacji
2.
1. Aktualizacja Programu WychowawczoProfilaktycznego i zapoznanie z nim nauczycieli

Odpowiedzialni
3.
zespół ds. programu

Termin
4.
wrzesień 2018 r.

2. Realizacja Programu WychowawczoProfilaktycznego przy współpracy rodziców,
poradni psychologiczno-pedagogicznej i instytucji
zajmujących się opieką i wychowaniem.

wychowawcy,
pedagodzy, psycholog,
pozostali nauczyciele

cały rok

3. Diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów, ich
problemów i potrzeb.

wychowawcy klas,
pedagog szkolny

wrzesień 2018 r.

4. Opracowanie planu dyżurów i ich sumienna
realizacja oraz zwiększenie liczby nauczycieli
dyżurujących na boisku.

p. Elżbieta Buchner,
p. Agnieszka Janowska

IX 2018 r.,
I 2019 r. (realizacja przez cały
rok )

5. Udział w programach ogólnopolskich

koordynator psycholog
i/lub pedagodzy

cały rok

6. Uczenie szacunku dla prawa i jego przestrzegania.

wychowawcy klas
pedagodzy, psycholog,
wszyscy nauczyciele

cały rok

7. Zachowywanie procedur udzielania wsparcia
ofiarom przemocy w szkole.

wszyscy nauczyciele

cały rok

8. Przeprowadzenie przez wychowawców pogadanki wychowawcy klas
na temat konieczności ujawniania i zgłaszania
przejawów przemocy występującej wśród uczniów.

w czasie lekcji wychowawczej
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Zadania
1.

3. Diagnoza i realizacja potrzeb
szczególnej pomocy uczniom

Sposób realizacji
2.

Odpowiedzialni
3.

Termin
4.

9. Organizacja zajęć integracyjnych.

wychowawcy,
pedagodzy szkolny

cały rok

10. Praca świetlicy szkolnej

p. Ewa Łukacka, p.
Barbara Gradzik i
wyznaczeni nauczyciele

od poniedziałku do piątku
w dni zajęć szkolnych,
w wyznaczonych godzinach
pracy

1. Zdiagnozowanie środowiska pod względem sytuacji pedagodzy szkolni,
materialnej.
wychowawcy

wrzesień 2018 r.

2. Zorganizowanie dożywiania dzieci z rodzin
będących w trudnej sytuacji materialnej oraz
współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę.

pedagodzy szkolni,
wychowawca

cały rok

3. Podejmowanie działania zapobiegających
występowaniu u uczniów negatywnych skutków
emigracji zarobkowej ich rodziców oraz pomoc
uczniom powracającym z zagranicy.

pedagodzy, psycholog,
wychowawcy klas

cały rok

4. Realizacja zadań w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Przestrzeganie zasad BHP w czasie lekcji i przerw
oraz zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek.

komisja BHP,
wszyscy pracownicy
szkoły

cały rok

5. Funkcjonowanie gabinetu
profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej

1. Zgodne z obowiązkami i wyznaczonymi zadaniami.

p. Wanda Kowalczyk pielęgniarka szkolna

w wyznaczone dni tygodnia
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Zadania
1.
6. Działalność pionu
administracji i obsługi

Sposób realizacji
2.
1. Aktualizacja wykonywanych zadań
zgodnie z potrzebami szkoły:
- sekretarza szkoły
- księgowego
- samodzielnego referenta ds. kadr i płac
- kierownika gospodarczego
- pracowników administracji i obsługi.

Odpowiedzialni
3.
dyrektor szkoły

Termin
4.
cały rok

V Cel: Kształtowanie i nagradzanie dojrzałych postaw uczniów
Zadania
1.
1. Troska o warunki
sprzyjające rozwijaniu
własnych możliwości

Sposób realizacji
2.
1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Odpowiedzialni
3.
szczególnie
wychowawcy i
poloniści oraz
nauczyciele
bibliotekarze

Termin
4.

a) Badanie (ankiety wywiady itp.) realizacji ww. zadań.

komisja diagnostyczna

sprawozdania dwa razy w
roku szkolnym

2. Zachęta do poszerzania poszukiwań wzorców osobowych
poprzez edukację czytelniczą i medialną.

nauczyciele
bibliotekarze

cały rok

3. Udział w ogólnopolskich akcjach rozwijających czytelnictwo,
konkursach na etapie szkolnym i miejskim; współpraca
z biblioteką miejską, innymi szkołami oraz przedszkolami.

nauczyciele
bibliotekarze

cały rok

cały rok
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Zadania
1.
2. Efektywne
wychowanie do
odpowiedzialności za
siebie i innych

Sposób realizacji
Odpowiedzialni
2.
3.
1. Wspieranie postaw etycznych i społecznych, odpowiedzialnego wszyscy nauczyciele
i dojrzałego postępowania uczniów zgodnego z misją i wizją
szkoły oraz modelem absolwenta.

Termin
4.
cały rok

2. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, nabywania
umiejętności planowania i organizowania własnej pracy.

wszyscy nauczyciele

cały rok

3.
4.
5.
6.

dyrektor szkoły i SU
dyrektor szkoły
nauczyciele WF-u
dyrektor szkoły i SU

czerwiec 2019 r.
czerwiec 2019 r.
czerwiec 2019 r.
czerwiec 2019

Przyznanie nagrody Uczeń na medal.
Przyznanie nagrody Prymus Szkoły.
Przyznanie nagrody Sportowiec roku
Przyznanie nagrody Ekstra klasa

VI Cel: Promocja szkoły
Zadania
1.
1. Partnerska współpraca
z innymi szkołami

Sposób realizacji
2.
1. Międzynarodowa współpraca w ramach PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży przy
Stowarzyszeniu Gmin Euroregionu Pomerania.

Odpowiedzialni
3.
p. Dawid Kabaciński,
p. Adam Jamrożek

2. Udział uczniach w konkursach
o różnym zasięgu

1. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

nauczyciele

2. Nagradzanie uczniów, którzy osiągnęli największe
sukcesy.

dyrektor szkoły
czerwiec 2019 r.
nauczyciele przedmiotów

1. Systematyczne śledzenie wydarzeń i nanoszenie
informacji na stronę internetową.

p. Agnieszka Demska

3. Redagowanie strony
internetowej SP 7
w Kołobrzegu

Termin
4.
cały rok

cały rok

cały rok, zgodnie
z aktualną oceną potrzeb
i wydarzeniami
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Zadania
1.
4. Obchody Święta Szkoły

Sposób realizacji
2.
1. Zorganizowanie przebiegu Święta Szkoły
im. Zjednoczonej Europy z uwzględnieniem
uczniów, rodziców oraz gości z zewnątrz.

Odpowiedzialni
3.
powołany zespół we
współpracy ze
wszystkimi
nauczycielami

Termin
4.
maj 2019 r.

5. Współpraca z mediami

1. Bezpośredni kontakt z mediami poprzez
zaproszenia, zdjęcia, artykuły, informacje itp.

wszyscy nauczyciele

cały rok

6. Współpraca z władzami
miasta

1. Zapraszanie przedstawicieli władz na uroczystości
szkolne, informowanie władz o najważniejszych
wydarzeniach w szkole.

dyrektor szkoły
wyznaczeni
nauczyciele

cały rok

7. Współpraca ze szkołami
podstawowymi

1. Informowanie o ofercie edukacyjnej naszej szkoły

wyznaczeni nauczyciele

szczególnie drugie
półrocze roku szkolnego

2. Promocja szkoły w przedszkolach miejskich

wyznaczeni nauczyciele

drugie półrocze

VII Cel: Polepszanie bazy szkoły
Zadania
1.
1. Troska o
pomoce
dydaktyczne.

Sposób realizacji
2.
1. Pozyskiwanie funduszy na poszerzanie bazy dydaktycznej od zakładów
środowiskowych, instytucji itp.; angażowanie w tym względzie rodziców.

Odpowiedzialni
3.
nauczyciele

2. Polepszanie infrastruktury i bazy dydaktycznej szkoły do potrzeb uczniów dyrektor szkoły
kl. I - parter oraz uczniów kl. VII (remonty na II pietrze)

Termin
4.
cały rok
cały rok
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Zadania
1.

2. Remonty
i naprawy

Sposób realizacji
2.
3. Kształtowanie w uczniach nawyku dbałości o pomoce dydaktyczne.

Odpowiedzialni
3.
wszyscy nauczyciele,
wychowawcy klas

Termin
4.
cały rok

4. Korzystanie szkolnego sprzętu multimedialnego i tablic interaktywnych

wszyscy nauczyciele

cały rok

1. Bieżące niezbędne naprawy.

kierownik gospodarczy

cały rok

2. Pozyskiwanie sponsorów większych inwestycji w bazę techniczną szkoły.

wszyscy pracownicy
szkoły

cały rok

3. Dbałość o wygląd i estetykę szkoły oraz utrzymanie czystości w szkole.

pracownicy obsługi,
nauczyciele dyżurujący

cały rok

Plan Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/2019
opracowany przez komisję w składzie:
Przewodnicząca:
mgr Agnieszka Bieniak
Członkowie:
mgr Agnieszka Janowska
mgr Renata Konopka

Ewaluacja koncepcji pracy szkoły dołączona zostanie w formie
sprawozdania pod koniec roku szkolnego.

Plan Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/2019
zaopiniowany przez Radę Rodziców

Przedstawiony i zatwierdzony na plenarnym
posiedzeniu rady pedagogicznej
12 września 2018 r.
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