PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
1
Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2016 - 31 grudnia 2016

Ferie zimowe

31 stycznia – 12 lutego 2017

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2017

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017

2
3
4
5
6

Wnioski do realizacji w roku szkolnym 2016/2017
Przeciwdziałać uzależnieniom od komputera, szczególnie w klasach I-III.
Przeciwdziałać agresji słownej i fizycznej w szkole.
Położyć nacisk na wspieranie i motywowanie uczniów przez nauczycieli.
Stosować urozmaicone formy oceniania i elementy oceniania kształtującego, zachęcając uczniów do samooceny, pracy w grupach,
przeprowadzać pogadanki na temat skutecznych form uczenia się.
5. Dopracować regulaminy korzystania z szatni i łazienki.
1.
2.
3.
4.

2

SZKOŁA PODSTAWOWA
Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Przewidywane
W
efekty
działań

I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI
1.Rozwijanie
kreatywności
nauczycieli





Rady szkoleniowe
Przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców w kl. I a
Przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców w kl. III b





Dyrektor szkoły
A.Nowak
L.Jaworska



Przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców w kl. II d



M.Szkołut Pokrywczyńska

cały rok



Dzień otwarty dla rodziców



nauczyciele szkoły

III



Przeprowadzenie ewaluacji planów wychowawczych klasy



wychowawcy klas

I



Prowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli z użyciem
tablicy interaktywnej



nauczyciele klas
I-III

XI

efektywna praca
twórcza
nauczycieli

podnoszenie
świadomości
pedagogicznej
rodziców,
integracja
środowiska
szkolnego

3



2. Stworzenie
warunków do
uzyskiwania
kolejnych stopni
awansu
zawodowego

Realizacja szkolnego systemu awansu zawodowego
nauczycieli



dyrektor,
nauczyciele

zgodnie z
potrzebami

uzyskanie
kolejnych stopni
awansu
zawodowego
nauczycieli

udział dzieci
w kołach
zainteresowań
oraz osiąganie
sukcesów
w konkursach
szkolnych i
pozaszkolnych

II. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO

1.Praca z uczniem
zdolnym



Zorganizowanie dla uczniów osiągających wysokie wyniki
nauczania, zespołów ds. pomocy psychologicznopedagogicznej w celu zaplanowania i monitorowania rozwoju
uzdolnień uczniów



wychowawcy klas
i zainteresowani
nauczyciele

cały rok



Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez
indywidualizowanie stawianych im zadań oraz
przygotowywanie do udziału w konkursach
wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych



nauczyciele
przedmiotów
opiekunowie kół
zainteresowań

cały rok
wg harmono
-gramu



zespół
wychowawczy
J.Stępniak
E.Staszak

cały rok

J.Stępniak
E.Staszak

XII, IV

Konkursy szkolne
 Konkurs „Klasa z klasą”


Konkursy czytelnicze, biblioteczne





Konkurs „Czytam i rozumiem”



cały rok
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Konkurs na najładniejszy zeszyt
Anglista Roku IV-VI
Anglista Roku I-III
MEMORY MASTER
GRAMMAR MASTER
Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii
FOX
Projekt Szkolny Angielski wokół nas”
Polonista Roku




wszyscy nauczyciele
L.Guźniczak
A.Milżyńska
K.Matuszewska

VI
cały rok
cały rok
IV-V
IV-V
IX
III
cały rok



B.Opel
J.Jasiak

cały rok



Mistrz Ortografii



cały rok




Historyk Roku
Biblista Roku






Przyrodnik Roku



B.Opel
M.Drzewiecka
J.Jasiak
J.Stępniak
J.Kwaterowska
T.Korbolewska
M.Sobczak
A.Kowalska



Artysta Roku



S.Badowski

cały rok



Plebiscyt na Najlepszego Sportowca



J.Adamska
K.Antoniak

VI



Matematyk Roku



cały rok



Czytelnik Roku w klasach I-III i IV-VI





Konkurs Ortograficzny dla klas III



K.Torzecka
M.Egiert
E.Staszak
J.Stępniak
B.Kaczorkiewicz
D.Kaźmierska
K.Krzyżanowska

cały rok
cały rok
cały rok

cały rok
IV
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Szkolny Konkurs Plastyczny „Portret Tadeusza
Kościuszki”



wychowawcy
świetlicy

III



Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Tadeuszu Kościuszce



wychowawcy
świetlicy

III



Szkolny Konkurs „Pięknie czytam i wypowiadam się” dla
klas II



IV



Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III



M.SzkołutPokrywczyńska
J.Staszak
E.Staszak
M.SzkołutPokrywczyńska
J.Staszak
E.Staszak



Szkolny Konkurs Recytatorski klas IV-VI



II



Poetyckie Okienko Szkoły



B.Opel
J.Jasiak
M.Drzewiecka
B.Opel
E.Staszak



Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas III



VI



Germanista Roku



B.Kaczorkiewicz
D.Każmierska
K.Krzyżanowska
A.Kowalska



Konkurs plastyczny klasy I „Bezpieczna droga do szkoły”



A.Nowak

X



„Apostołowie Bożego Miłosierdzia” konkurs plastyczny
dla klas I-III, IV-VI album



T.Korbolewska
J.Kwaterowska

II

cały rok

cały rok
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Konkurs plastyczny klasy III „Bezpieczna droga do szkoły”



L.Jaworska

X



Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej



A.Kowalska

V



Konkurs fotograficzny „Ślesin – moje miasto”



S.Badowski

V



Konkurs fotograficzny rozwijający empatię – „Nasze
emocje” dla klas I-III, IV-VI



I.Koziarska, zespół
wychowawczy

XI



Konkurs promujący zdrowy styl życia – wytypuj sportowca
swojego idola, który wg Ciebie prowadzi zdrowy styl życia



I.Koziarska, zespół
wychowawczy

I



Konkurs na plakat na temat tolerancji/dopalaczy



I.Koziarska, zespół
wychowawczy

IV

KONKURSY POZASZKOLNE, MIĘDZYSZKOLNE, …itp.


Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej
(organizator)



M.Wisznarewska

V



Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego klas III „Super
Kids”



L.Guźniczak
K.Matuszewska
A.Milżyńska

III/IV



Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego



B.Opel
J.Jasiak
M.Drzewiecka

XI/I



Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej



A.Kowalska

V
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Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy






Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii





Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2017





Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Czerwieńcie, zieleńcie
się słowa”





Wojewódzki Konkurs Matematyczny





Międzyszkolny Konkurs „Pytanko – Zadanko”



M.Sobczak
A.Kowalska
L.Guźniczak
K.Matuszewska
A.Milżyńska
M.Egiert
K.Torzecka

XI/I

B.Opel
J.Jasiak
M.Drzewiecka
wych. klas I-III
M.Egiert
K.Torzecka

II/III



M.Egiert
K.Torzecka

V

Zawody Sportowe



J.Adamska
K.Antoniak

cały rok



Międzyszkolny Konkurs Historyczny



J.Stępniak

IV



Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym



M.Wisznarewska

III-IV



Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas II



D.Kaźmierska
K.Krzyżanowska
B.Kaczorkiewicz

IV

XI/I

III

XI/I

8

ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH




Koło matematyczne dla kl. V
Koło matematyczne dla kl. VI



M.Egiert



Koło katechetyczne „Boża załoga”



J.Kwaterowska





Koło ekologiczne IV-VI
Koło artystyczne IV-VI
Samorząd Uczniowski





M.Sobczak
S.Badowski
K.Antoniak



Szkolne Koło PCK



M.Sobczak



SKS dla klas I-III, IV-VI





Szkolny Klub Scrablisty



J.Adamska
K.Antoniak
J.Stępniak



Koło informatyczne dla klas V



M.Wisznarewska





Koło techniczne - BRD IV-VI
Koło matematyczne kl. III B
Teatr „Chochlik”





M.Wisznarewska
L.Jaworska
B.Opel



Zespól Taneczny „Skierki”



B.Opel



Koło europejskie dla kl. VI



A.Kowalska
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2.Podniesienie
wyników nauczania
poprzez zachęcanie
i motywowanie
uczniów przez
nauczycieli



Koło historyczne



J.Stępniak




Koło historyczne – historia regionalna
Koło muzyczne I-III




T.Korbolewska
K.Grzelak



Klub Czytelnika



J.Jasiak



Stosowanie urozmaiconych form oceniania i elementów
oceniania kształtującego, zachęcające uczniów do
samooceny, pracy w grupach, oraz przeprowadzanie
pogadanek na temat skutecznych form uczenia się.
Przeprowadzenie testów diagnozujących 2 razy w roku
Projekt czytelniczy „Czytanie jest jak oddychanie. Czytam,
więc czuję, że żyję ”
Program upowszechniający czytelnictwo i rozwijający
kompetencje czytelnicze wśród uczniów Szkoły
Podstawowej w Ślesinie „W Ślesinie z książką nam do
twarzy”.
Projekt „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”



wszyscy nauczyciele

cały rok




nauczyciele uczący
nauczyciele języka
polskiego
J.Stępniak
E.Staszak

IX-VI
X-V

M.Egiert
K.Torzecka
J.Adamska
n-le I-III
nauczyciele szkoły

IX







3. Praca z uczniem
mającym problemy
z opanowaniem
podstawy
programowej oraz
objętym
kształceniem
specjalnym

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze , terapia, rewalidacja, zajęcia
logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia socjoterapeutyczne,
zgodnie z projektem organizacyjnym zespołu







lepsze wyniki
nauczania

cały rok

cały rok

wyrównanie
szans uczniów
mających
problemy z
opanowaniem
podstawy
programowej

10

4.Wyrównywanie
szans edukacyjnych
i zapewnienie
wysokiej jakości
usług edukacyjnych
świadczonych w
szkole

5. Współpraca z
rodzicami



Kontynuowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”



E.Staszak
J.Stępniak

raz w tyg.
IX-X



Zorganizowanie kiermaszu podręczników używanych



E.Staszak
J.Stępniak
wychowawcy klas

IX



Projekt „Muzyka nie tyko na lekcjach”



S.Badowski

cały rok



Projekt „Tydzień Dobrych Manier” dla klas I-VI



Zespół
wychowawczy



Projekt „Poczytaj mi przyjacielu”



J.Jasiak

cały rok



wychowawcy klas
I-VI

cały rok



wychowawcy klas
III

cały rok

Tematyka:
 Rola rodzica w motywowaniu dziecka do nauki
 Przejawy agresji słownej: zasady reagowania i sposoby jej
zapobiegania
 Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i
Internetu
 Zdrowe żywienie
 Bezpieczeństwo dziecka w szkole i w domu
 Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i wychowawczych
 Aktywne formy spędzania wolnego czasu
 Projekt „Magiczne miejsca w najbliższej okolicy”

podnoszenie
świadomości
pedagogicznej
rodziców
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6. Udział w
imprezach
kulturalnych



wychowawcy klas,
nauczyciele języka
polskiego, muzyki,
plastyki

cały rok



Udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych,
wystawach, spektaklach muzycznych, koncertach
edukacyjnych
Korzystanie z imprez organizowanych przez MGOK



Dzień Europejczyka



V



Światowy Dzień Postaci z Bajek



L.Guźniczak
A.Milżyńska
K.Matuszewska
A.Kowalska
wych. klas
nauczyciele
biblioteki i świetlicy



Współpraca z Agencją Artystyczną Kogel-Mogel



nauczyciele szkoły

cały rok

kształtowanie
postaw
kulturotwórczych

XI

III. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
1.Umożliwienie
dzieciom
przejawiania
aktywności
fizycznej



Udział w imprezach sportowych wg kalendarza



J.Adamska
K.Antoniak

wg
kalendarza
imprez
sportowych



Szkolny Dzień Sportu



J.Adamska
K.Antoniak

VI

podniesienie
sprawności
fizycznej
integracja dzieci,
podniesienie
sprawności
fizycznej
podniesienie
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Uczestnictwo uczniów w zajęciach sportowo - rekreacyjnych
oraz w imprezach sportowych szkolnych, gminnych,
powiatowych, itd.



J.Adamska
K.Antoniak

cały rok



Organizowanie wycieczek, ognisk klasowych i szkolnych,
imprez środowiskowych, dyskotek



wychowawcy klas



Projekt „SMOK”



J.Adamska
K.Antoniak

wg harmonogramu
wycieczek
i wyjazdów
IX/III



Narodowy Dzień Sportu



J.Adamska
K.Antoniak

X



Rodzinne Igrzyska Sportowe



J.Adamska
K.Antoniak

VI

sprawności
fizycznej
integracja
zespołu,
właściwe
wykorzystanie
czasu wolego

IV. OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
1. Zapewnienie
dzieciom opieki
i bezpieczeństwa



Uwzględnienie w planach pracy wychowawcy zadań
promujących zdrowy tryb życia oraz aktywne i bezpieczne
spędzanie czasu wolnego



wychowawcy klas

zgodnie
z planem
wychowawczym,
profilaktyki
cały rok

podniesienie
poziomu
bezpieczeństwa
dzieci w szkole
i w czasie
wolnym,
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Promocja zdrowia poprzez realizację zadań o charakterze
profilaktycznym we współpracy ze Stacją
Epidemiologiczno-Sanitarną w Koninie : „Trzymaj formę”,
„Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”,
„Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Moje dziecko idzie do
szkoły”
Spotkanie z dietetykiem



A.Nowak
wychowawcy,
nauczyciele biblioteki i
świetlicy, pielęgniarka

według
kalendarza



M.Wisznarewska

V

Program edukacyjny „Wybieram wodę”



IX-XII



Spotkania z policjantem „Bezpieczne ferie”



M.Drzewiecka
A.Kowalska
M.Wisznarewska



Projekt „Dzień bezpiecznego Internetu”



M.Wisznarewska

II



Program „Śniadanie daje moc”



XI



Pogadanki na temat zagrożeń związanych z nadmiernym
korzystaniem z komputera



nauczyciele
klas I-III
wychowawcy I-III
wychowawcy IV-VI
I.Koziarska



Dopracowanie regulaminów korzystania z szatni i łazienek



podniesienie
świadomości
zdrowotnej

I

cały rok

zespół
wychowawczy

IV. EDUKACJA EKOLOGICZNA
1. Rozwijanie
świadomości
ekologicznej



Apel z okazji Dnia Ziemi



M.Sobczak
A.Kowalska
A.Jakubowska

IV

podniesienie
wrażliwości na
współczesne
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uczniów





Udział w akcji Sprzątanie Świata
Zbieranie makulatury
Zbiórka elektrośmieci




wychowawcy klas
opiekun SU,
nauczyciele
przyrody,
wychowawcy klas

IX
wg potrzeb

zagrożenia
ekologicznej

V. OBRZĘDOWOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ SZKOLNA
1. Stworzenie
warunków do
rozwijania
samorządności
uczniowskiej

Koordynowanie akcji charytatywnych w szkole:




„Góra grosza”
„Gorączka złota”
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”



opiekun SU,
wych. klas
opiekun szkolnego
koła PCK,
opiekun SU,

wg potrzeb



Przedświąteczna zbiórka żywności w ramach współpracy
z Bankiem Żywności



J.Stępniak
K.Krzyżanowska

IV



Akcja: „Pogotowie Św. Mikołaja”



XII



Wybory do samorządu uczniowskiego, wybory opiekuna
samorządu szkolnego



J.Stępniak
K.Krzyżanowska
K.Antoniak
SU

uwrażliwienie
dzieci na
potrzeby innych,
niesienie pomocy
potrzebującym

kształtowanie
postaw
odpowiedzialnego wyboru

IX
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2. Wdrażanie do
szacunku dla
symboli i tradycji
narodowych



I ty zostań św. Mikołajem i podaruj książkę bibliotece
szkolnej



E.Staszak,
J.Stępniak

XII




Akcja „Nakrętki za uśmiech”
Pomoc dla dzieci z Domu Dziecka




M.Sobczak
Każmierska
Krzyżanowska
Kaczorkiewicz
Grzelak

cały rok



Organizowanie tradycyjnych, cyklicznych uroczystości
integrujących społeczność uczniowską



nauczyciele szkoły

wg
harmonogramu
imprez

kształtowanie
postaw
patriotycznych

VI. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
1. Integracja
społeczności
szkolnej:
UCZEŃ - RODZIC
– NAUCZYCIEL

Wspólne wspieranie kariery ucznia poprzez:


Organizowanie spotkań dla uczniów , rodziców i
nauczycieli (psycholog, pedagog, policjanci, radni)



wychowawcy klas

wg potrzeb



Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami w celu
poszukiwania sposobów zaradzenia niepowodzeniom
szkolnym



wychowawcy klas

wg
harmonogramu
spotkań
z rodzicami



Przedstawianie wymagań i oczekiwań dydaktycznych,



wychowawcy klas,
wg potrzeb
na bieżąco

zapoznanie dzieci
z działalnością
tych instytucji’
zintegrowanie
społeczności
szkolnej
budowanie
właściwego
wizerunku szkoły
uwrażliwienie
dzieci na
przejawy
agresywnego
zachowania
(własnego
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i innych),
wskazywanie
przyczyn,
przejawów i
konsekwencji

2.Promocja szkoły
w środowisku


Współpraca z mas mediami



Dyrektor

cały rok



Propagowanie wydarzeń szkolnych i lokalnych w prasie



S.Badowski

cały rok



Aktualizacja strony internetowej



M.Wisznarewska

cały rok



Współpraca z Zarządem Rejonowym PCK w Koninie



M.Soczak

cały rok



Zbiórka nakrętek dla osób niepełnosprawnych ze
Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem



M.Sobczak

cały rok



Projekt „Psulimy po ochweśnicku” – kultywowanie tradycji
regionalnej



wych. świetlicy

cały rok



Współpraca z PKO BP



E.Staszak

cały rok
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3.Prezentacja
dorobku
artystycznego w
środowisku



Sztuki teatralne teatrzyku „Chochlik”



B.Opel,

XI







B.Opel,
S.Badowski

XI
III

4.Spotkania z
ciekawymi ludźmi



Występy zespołu tanecznego „Skierki”
Wystawa prac graficznych w „Galerii Przechodnia”
w szkole
Spotkanie z miłośnikiem gwary ochweśnickiej p. Pawłem
Pachulskim
Spotkanie z p. Beatą Kozikowską – przybliżenie historii
Ślesina
Spotkanie z ichtiologiem p. Pawłem Stępniakiem
„Żywa lekcja historii – średniowiecze”



wych. świetlicy

XI/XII



A.Bielicka,
wychowawcy
świetlicy
J.Stępniak
A.Kowalska
J.Stępniak

II








IX

VII. BAZA SZKOŁY
1. Rozwój i
modernizacja bazy
szkoły



Podnoszenie estetyki sal lekcyjnych i korytarzy



opiekunowie sal,
S.Badowski

cały rok



Zakup materiałów do montażu wystaw w „Galerii
Przechodnia” na parterze szkoły
Przeniesienie biblioteki na II piętro budynku
Wymiana komputerów i krzeseł w pracowniach
komputerowych
Zakup regałów do biblioteki szkolnej



Dyrektor

IX





wzbogacenie
bazy
dydaktycznej
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Plan Pracy Przedszkola – rok szkolny 2016/2017
Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Przewidywane
efekty działań

I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI
1.Rozwijanie
kreatywności
nauczycieli

 Rady szkoleniowe
 Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla
nauczycieli realizujących awans zawodowy
 Przeprowadzenie zajęć otwartych dla
rodziców
 Dzień otwarty dla rodziców i dzieci
.
 Przeprowadzenie ewaluacji realizowanych
planów i programów
 Realizacja szkolnego systemu awansu
zawodowego nauczycieli

 Dyrektor szkoły

cały rok
cały rok

Efektywna praca
twórcza
 Opiekunowie stażu
nauczycieli
Podnoszenie
świadomości
Nauczyciele
III
pedagogicznej
przedszkola
rodziców,
 Wszyscy
I i VI
integracja
nauczyciele
środowiska
szkolnego
zgodnie z potrze uzyskanie
 Dyrektor,
bami
kolejnych stopni
nauczyciele
według
awansu
kalendarza
zawodowego
nauczycieli
Nauczyciele
przedszkola

 Prowadzenie współpracy w Zespole
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Samokształceniowym przedszkola

II. ORGANIZACJA PROCESU WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEGO
1. Praca z
dzieckiem
zdolnym

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci
poprzez indywidualizowanie stawianych im
zadań oraz przygotowywanie do udziału w
konkursach przedszkolnych i poza nim

 Wychowawcy
grup
przedszkolnych

Cały rok

IX, X
Konkursy przedszkolne
 Konkurs wiedzy „Bądźmy bezpieczni na
drodze” dla grup 5 – 6 latków

 Festyn Zdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy
duch wszyscy wiemy o tym już”
 Konkurs zdrowego odżywiana się „Żyję
zdrowo – jem kolorowo”
 Konkurs na najładniejszy stroik
bożonarodzeniowy

L. Kwaśniewska
L. Mazur
S. Szczepaniak
A. Walczak
L. Wysocka
 A. Walczak
nauczyciele
przedszkola
Wszyscy
nauczyciele

Udział dzieci w
kołach
zainteresowań
oraz osiąganie
sukcesów w
konkursach
przedszkolnych i
pozaprzedszk

IV 2017
IV 2017
XII 2017
VI 2017
XI 2017
V 2017

 A. Kubacka

 Konkurs plastyczny „Moja rodzina”

 A. Kubacka, B.
Siuda – Frantczak

 Międzygrupowy konkurs plastyczny „Mamo,

 Wszyscy

XII 2016
III 2017
X 2016

Zwiększenie
liczby dzieci
objętych
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tato, nie pal!” plakat
 Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców
„Zamiast dymka już od rana, zjedz jabłuszko i
banana”

 B. Siuda –
Frantczak

 Konkurs plastyczno – techniczny na
najładniejszą bombkę

A. Walczak
L. Wysocka
 A. Walczak
L. Wysocka

 Konkurs plastyczno – techniczny „ Zwierzęta
naszych lasów”
2.Praca z
dzieckiem
mającym
problemy
rozwojowe
3.Zapewnienie
dzieciom
sprzyjających
warunków
adaptacyjnych
4.Upowszechnie
nie czytelnictwa
– rozwijanie
kompetencji
czytelniczych
wśród dzieci

nauczyciele

 Konkurs plastyczno – techniczny „Jesienny
stworek”
Organizowanie kół zainteresowań
 Kółko teatralno – terapeutyczne „Bajeczka”
 Kółko słuchowo – ruchowo – muzyczne z
muzyką poważną „Magiczne dźwięki”
 Kółko plastyczne „Przedszkole tęczą
malowane”

 J. Rychlik
J. Teskowska

 A. Kubacka
 A. Kubacka
VIII/IX 2016

 Kółko rytmiczne „Ósemeczki”

Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
dzieci

 A. Walczak
B. Siuda –
Frantczak
 J. Teskowska

 Kółko rytmiczno – taneczne

wychowaniem
przedszkolnym na
terenie Gminy
Ślesin i
uatrakcyjnienie
oferty
przedszkola
poprzez
organizowanie
dodatkowych
zajęć
ogólnorozwojowy
ch dla dzieci

Cały rok

 H. Brzęczkowska
III 2017
XI 2016

Stworzenie
sprzyjającej
atmosfery
adaptacyjnej
dzieciom 3/4
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5.Rozwijanie
kompetencji
informatycznych
dzieci

6.Wyrównywa
nie szans
edukacyjnych i
zapewnienie
wysokiej jakości
usług
świadczonych w
przedszkolu

 Kółko plastyczno – techniczne „Mały artysta”

 S. Szczepaniak

 Kółko taneczne

 L. Wysocka

Wg potrzeb

 Kółko przyrodnicze

 M. Mazur

Wg potrzeb

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, terapia,
rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka, zajęcia logopedyczne, terapia
pedagogiczna, zajęcia socjoterapeutyczne,
zgodnie z projektem organizacyjnym zespołu
 Realizacja projektu adaptacyjnego dla dzieci
3/4 letnich

L. Kwaśniewska
J. Rychlik
 Nauczyciele
przedszkola

letnim

Wg kalendarza
Wg kalendarza

 H. Brzęczkowska
A. Kopczyńska
A. Kubacka
B. Siuda Frantczak

III 2017
VIII 2017
Cały rok

5.Współpraca z
rodzicami

 Kontynuowanie akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” – współpraca z biblioteką szkolną
ZS-P oraz z biblioteką miejską w Ślesinie
 Realizacja projektu edukacyjnego „Moliki
książkowe”
 Zorganizowanie warsztatów dla rodziców i

Nauczyciele przedszkola
nauczycielki biblioteki
szkolnej i bibliotekarki
biblioteki miejskiej
A. Kopczyńska
A. Kubacka
A. Walczak
L. Wysocka

IV 2017
Cały rok
IX/X 2016

Wdrożenie dzieci
do przestrzegania
zasad
bezpieczeństwa
podczas zabaw
latem

IX 2016
Podnoszenie
świadomości
pedagogicznej
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dzieci pt. „Spotkanie z bajką”
 Organizowanie zajęć w grupach z
wykorzystaniem tablicy multimedialnej

J. Teskowska

IX

rodziców

XI
Nauczyciele przedszkola
XI
Nauczyciele przedszkola



Wykorzystanie tablicy do tworzenia pomocy
dydaktycznych i prezentacji multimedialnych
Nauczycielki przedszkola

 Udział dzieci w cyklicznych przedstawieniach L. Kwaśniewska
M. Mazur
edukacjno – muzycznych – współpraca z
S. Szczepaniak
agencją artystyczną „Kogel Mogel”
A. Walczak
 Projekt „Teatr” - współpraca z kinem Oskard L. Wysocka
 J. Teskowska
w Koninie
J. Rychlik
 Projekt edukacyjny „Rośliny”

Wszyscy n-le

 Projekt ogólnopolski „Bezpieczne wakacje”

Wszyscy nauczyciele

Tematyka spotkań z rodzicami
 Przejawy agresji : zasady reagowania i
sposoby jej zapobiegania

Nauczyciele p-la
Nauczyciele p-la
L. Kwaśniewska
M. Mazur
S. Szczepaniak
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 Zdrowe żywienie
 Bezpieczeństwo dziecka w szkole i w domu
 Referat „Dojrzałość szkolna dziecka 6 –
letniego”

A. Kopczyńska
H. Brzęczkowska
A. Kubacka
B. Siuda – Frantczak
J. Teskowska

 Pogadanka „Adaptacja dziecka w
przedszkolu”

B. Siuda – Frantczak
L. Wysocka

 Referat „Wady wymowy dziecka w wieku
przedszkolnym”
 Referat „Rozwój mowy dziecka a jego
osiągnięcia szkolne”
 Referat „Jak wychować silne emocjonalnie
dziecko – znaczenie pierwszych lat życia”
III. OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
1.Zapewnienie
dzieciom opieki i
bezpieczeństwa

 Uwzględnienie w planach pracy wychowawcy Nauczyciele przedszkola
zadań promujących zdrowy tryb życia oraz
aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego
A. Kubacka
czasu

Zgodnie z
programem
wychowawczym
i profilaktyczny
Wg kalendarza

Podniesienie
poziomu
bezpieczeństwa w
przedszkole i w
czasie wolnym,

Nauczyciele p-la
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 Promocja zdrowia poprzez realizację zadań o
charakterze profilaktycznym we współpracy
ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w
Koninie: „Czyste powietrze wokół nas”,
„Bądźmy zdrowi, wiemy – więc działamy”,
„Moje dziecko idzie do szkoły”
 Spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej

A. Kubacka
nauczyciele p-la

podniesienie
świadomości
zdrowotnej
IV 2017
X 2016

S. Szczepaniak
nauczyciele p-la

cały rok

 Spotkanie z przedstawicielami policji
 Akcja „Piję wodę, bo jest zdrowa”
IV. EDUKACJA EKOLOGICZNA
1.Rozwijanie
świadomości
ekologicznej
dzieci

 nauka segregowania śmieci
 zbieranie śmieci w okolicy budynku szkoły w
ramach akcji „Sprzątanie Świata”
 filmy i warsztaty edukacyjne „Ekologicznie –
znaczy w zgodzie z naturą” w kinie Oskard w
Koninie

Nauczyciele p-la
nauczyciele p-la
wychowawcy starszych
grup

Cały rok
IV 2017
Wg kalendarza

Podniesienie
wrażliwości na
współczesne
zagrożenia
ekologiczne

V. AKCJE CHARYTATYWNE
1.Stwarzanie
warunków do
rozwijania
empatii wobec
dzieci

Akcje charytatywne w przedszkolu
 „Góra grosza”
 „Gorączka złota”

Wych grup, rodzice
Wych grup, rodzice
Wych grup, rodzice
Wych grup, rodzice

Wg potrzeb
Cały rok

Uwrażliwianie
dzieci na potrzeby
innych, niesienie
pomocy
potrzebującym
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potrzebujących

 Przedświąteczna zbiórka żywności
 Akcja „Nakrętki za uśmiech”

VI. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
1.Integracja
Wspieranie kariery dziecka poprzez:
społeczności
 Organizowanie spotkań dla dzieci, rodziców i
przedszkolnej:
nauczycieli (psycholog, pedagog, logopeda,
dziecko – rodzic
policjanci, pielęgniarka, dietetyk)
- nauczyciel
 Indywidualne rozmowy z rodzicami w celu
poszukiwania sposobów zaradzenia
trudnościom

Wych grup

Wg potrzeb

Wych grup

Wg
harmonogramu
spotkań
Na bieżąco

Wych grup
Wych grup

Cały rok

 Przedstawianie wymagań i oczekiwań
dydaktycznych
Propagowanie tolerancji
 Pogadanki na zajęciach: „Uczymy się
szacunku dla innych ludzi”

Promocja przedszkola w środowisku
 Współpraca z mass mediami
 Propagowanie wydarzeń przedszkolnych w

Dyrektor
S. Badowski
M. Wisznarewska

Cały rok
Cały rok
Cały rok

Wych grup

Zapoznanie
dzieci z pracą
w/w osób

Uwrażliwienie
dzieci na
przejawy
nietolerancyjnego
zachowania,
wskazanie
przyczyn,
przejawów i
konsekwencji
Budowanie
właściwego
wizerunku
przedszkola

IV 2017
A.Kubacka
IV 2017
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prasie
 Aktualizacja strony internetowej

S. Szczepaniak
L. Wysocka

V 2017
V 2017

 Współpraca z M-GOK w Ślesinie – wyjścia na
ciekawe wystawy
Spotkania z ciekawymi ludźmi:
 Spotkanie z pielęgniarką w Ośrodku Zdrowia
w Ślesinie
 Spotkanie z dietetykiem
 Spotkanie ze szklarzem
VII. BAZA PRZEDSZKOLA
1.Rozwój i
modernizacja
bazy przedszkola

 Zorganizowanie dwóch dodatkowych sal na
użytek przedszkola

Dyrektor
Opiekunowie sal

VII/VIII 2016
Cały rok

 Podnoszenie estetyki sal lekcyjnych i
korytarzy

Dyrektor

IX 2016

Wzbogacanie
bazy
dydaktycznej

 Zakup zabawek do sal
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