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Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 893 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170),
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze
zm.),
 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Program Wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr3 im. Jana Pawła II w
Żaganiu

Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej nr3 im. Jana Pawła II w
Żaganiu
Plan opracowany został w oparciu o:
1.
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny
2016/2017
2.
Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2016/2017
3.
Koncepcję pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr3 im. Jana Pawła II w Żaganiu
4.
Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok
szkolny 2016/2017
Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady
Pedagogicznej nr 1/2016/17 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

I Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Zarządzanie i organizacja
Osoba
odpowiedzialna

Zadania

Termin
realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim Dyrekcja szkoły
pracownikom

Do końca
września

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Rada pedagogiczna

Do końca
sierpnia

Opracowanie/modyfikacja programu
wychowawczego i programu profilaktyki

Rada pedagogiczna

Do 15 września

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej
wyników i wniosków ze sprawowanego
nadzoru w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor szkoły

Do końca
sierpnia

Wprowadzenie zmian w dokumentach
szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa
oświatowego: statut, regulaminy, procedury

Rada Pedagogiczna
Dyrektor szkoły

Do 30 września

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu
doskonalenia zawodowego

Dyrektor szkoły, LIDER Do końca
WDN
sierpnia

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 15 września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły Dyrektor szkoły
oraz aneksu nr1

Do końca
kwietnia
do 10 września

Umożliwienie nauczycielem zdobywania
kolejnych stopni awansu zawodowego

Dyrektor szkoły, opiekun Cały rok
stażu

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas
pierwszych

Dyrekcja szkoły

Kwiecień–
sierpień

Nauczanie
Zadania

Sposób realizacji

Realizacja
podstawy
programowej
1. Dwa razy do roku na

Termin
realizacji

Osoby odp. Osoby
Uwagi
współodp.

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele

I i VI

dyrektor

wychow.

posiedzeniach rad
pedagogicznych
omawiać wyniki
klasyfikacji i
promocji uczniów

2017r.

szkoły

klas

2. Zorganizować i
opracować tematykę
rad szkoleniowych
(załącznik)

IX 2016r.

dyrektor
szkoły

lider WDN,
nauczyciele,
poradnia

3. Modyfikacja
programów nauczania
dla uczniów z
trudnościami w
nauce-dostosować
wymagania do
indywidualnych
możliwości.

cały rok

nauczyciele
przedmiot.

nauczyciele
przedm. i
wych. klas

4. Systematyczne
ulepszanie
sposobu oceniania
wewnątrzszkolnego stosowanie
elementów
oceniania
kształtującego.

cały rok

Nauczyciele

5. Przeprowadzać
zajęcia wyrównawcze
dla klas I-VI.

cały rok

Kapiczowska
Chmiel
Kasprzak
Gorczyca
Mazur

6.Diagnoza wstępna i
IX 2016
końcowa umiejętności
VI 2017
uczniów kl. 0-6
w zakresie wybranych
treści podstawy
programowych
7. Wewnątrzszkolne
badanie osiągnięć
edukacyjnych
uczniów klasy III
oraz IV,V, VI

IX, X, XI,
XII, II,
III,IV,V

dyrektor
szkoły

n-le
dyr. szkoły
przedmiotowi

n-le
przedmiotowi

8. Zapewnić nauczanie:
- indywidualne
R.Moch – kl. V
D.Wołyniec – kl. II
Sz.Polinkiewiczkl.III
Oskar Walczak- kl. VI
9. Pedagogizacja
rodziców (zebrania
ogólne, dni otwarte,
dzień kontaktowy)
10. Opracowanie
raportu i
programu
naprawczego
badania wyników
nauczania w kl.III
(OPERON, OBUT)
opracowanie
wyników, a także
wdrażanie wniosków
do realizacji
11. Kontrola
właściwego i
systematycznego
oceniania uczniów
przez nauczycieli
12. Obserwacje lekcji

IX 2016VI2017

dyrektor
szkoły,
pedagog

wg
harmonogramu

dyrektor
wychowaw
pedagog
ca klasy
szkolny,
wychowawcy

IV 2017
V 2017

Zespoły
przedmiotow
e

Raz na dwa
miesiące

Dyrektor

Wg
harmonogra
mu

Dyrektor

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele

13. Kontrola
przestrzegania przez
nauczycieli
obowiązujących zasad
oceniania,
klasyfikowania
i promowania
Organizacja
Opracowanie planu i
pracy zespołów harmonogramu
przedmiotowyc spotkań,

Dyrektor

Opiekun
stażu
G.
Kapiczowsk
a
Dyrektor

Do 15
września
2016

Przewodnicz
ący zespołu,

zespół

h
Rozwijanie
zainteresowań
artystycznych
i
sportowych.

Ewaluacja działańsprawozdanie
1. Uczestnictwo dzieci
w kołach
zainteresowań:
- kółko
polonistyczne,
teatralne
- kółko historyczne,
liturgiczne
- kółko
przyrodnicze
- kółko artystycznetaneczne i wokalne
- zespól tanecznyoddział
przedszkolny
- PCK
- LOP

cały rok

- samorząd
uczniowski
-koło szachowe
-wychowanie
Komunikacyjne
SKO
-kółko
matematyczne
-kółko j.
angielskiego
. -klub wiewiórka
- koło „To nie takie
trudne”
-„Mały ratowniczek
-zajęcia sportowe
kl.II – VI
-kółko ortograficzne
wyrównawcze z:
j. angielskiego,
matematyki,
j. polskiego,
cały rok
przyrody
2. Udział dzieci w
konkursach:
- polonistycznym
- historycznym
- wiedzy o
literaturze

wszyscy
n-le
przedmiotow
cy

Analiza
osiągnięć
uczniów
uczestniczących w
zajęciach
pozalekcyjnych

- plastycznych
-informatycznym
- matematycznym
- przyrodniczym
- recytatorskim

- muzycznych
- konkurs wiedzy o
naszym patronie
- BRD
- „Bezpieczna
zerówka”
-ortograficzny
„Złote pióro”
-wiedzy „Tęga
głowa”
- konkurs „ O puchar
Lolka” – rozgrywki
w piłkę nożną
klasy I-III, IV-VI
-udział w zawodach
sportowych
Zjazd Rodziny Szkół
JP II
3. Kontynuacja
comiesięcznych
spotkań
muzycznych „W
Krainie Pani
Muzyki” org. przez
Filharmonię
Zielonogórską
4. Udział dzieci w
zajęciach
świetlicowych
(różne formy zajęć
plastycznych)

V 2017

V 2017
V 2017

Cały rok
18V2017

n-le

X2016 -VI
2017

n-le

18V2017

Cały rok

Cały rok
Rada
Rodziców

5. Wyjście do kina,
Teatru, muzeum
6. Zorganizowanie

n-le

10VI2017

Festynu w szkole
7. Jubileusz szkoły-70lecie
Podnoszenie
efektów
kształcenia.

1. Udział w programie
Czytelniczym
„Książka naszym
przyjacielem”
Realizacja projektu
,, Cała Polska czyta
dzieciom”
2.Organizowanie
klasowych
zespołów pomocy
koleżeńskiej
mających na
celu pomoc uczniom
z problemami w
nauce

06.05.2017r
.
cały rok

zespół
nauczycieli

od IX 2016

Biblotekarka
szkolna
nauczyciel j.
polskiego,
nauczyciele
edukacji
wczesnoszkol
nej
Miejska
Biblioteka
Publiczna
wychowawcy

cały rok

3.Lekcje koleżeńskie
nauczycieli

cały rok

4.Zajęcia sportowe
„Lubimy piłkę nożną”

cały rok

5..Innowacja
pedagogiczna
„Matematyka w
praktyce”

wszyscy
nauczyciele
M. Czapla

cały rok
M. Chmiel

6. Innowacja
pedagogiczna „Mali
szachiści”

Organizacja
pracy
zespołów
przedmiotowych.

1. Opracowanie w
zespołach
przedmiotowych
testów
diagnozujących i ich
analiza

Przekształcenie 1. Wdrożenie do
biblioteki w
samodzielnego
szkolne
poszukiwania
centrum
informacji

wg planu

cały rok

A. Krych
D. Gorczyca
M. Chmiel
Kapiczowsk
a
Fajger
Chmiel
GóreckaSzpała
Lipiak

dydaktyczne
2. Zakup lektur

cały rok

Lipiak

3. Przeprowadzenie
lekcji bibliotecznych
w kl. I-VI

cały rok

Lipiak

4. Pasowanie na
czytelnika
uczniów klasy II –
wyjście do Miejskiej
Biblioteki Publicznej
Organizowanie
ciekawych
konkursów
przez bibliotekę
szkolną, wystaw
Książka uczy,
bawi i
wychowuje,
propagowanie
czytelnictwa
wśród
najmłodszych i
starszych.

V 2017

Lipiak
Krych
Lipiak

Wychowanie i opieka
Zadania

Sposób realizacji

Zadania

l. Rozwijanie demokracji

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedz.

Osoby
współodp.

Uwagi

wychowawców
klas,
demokratyzacja
życia szkolnego.

Wychowanie
zdrowotne działalność
profilaktyczna.

życia szkolnego
- przeprowadzić wybory
samorządu
uczniowskiego w
oparciu o regulamin
wyborów (regulamin
załączony w Statucie
Szkoły)
- zadbanie o aktualny
wystrój gablot na
korytarzach i w
klasach, wystrój
szkoły
- wdrażanie uczniów
do sumiennego
pełnienia
dyżurów w klasach
- współpraca ze szkołą z
europejskiego
programu szkół
partnerskich
„Pozwól mi być swoim
przewodnikiem”
(wspólnie
ze szkołą z Ortrand) –
projekt PNWM
Euroregion – Sprewa –
Nysa - Bóbr
1. Kontynuowanie
programów
-„Akademia
bezpiecznego Puchatka”
- wolontariat akcje:
Góra Grosza,
Szlachetna Paczka,
Góra Złota,
WOŚP
-„Trzymaj formę”,
-„Pij mleko”, Owoce w
szkole”,
Czyste powietrze wokół
nas”,
,, Wszawica-profilaktyka i
zwalczanie”

IX 2016

Orman

cały rok

wszyscy
nauczyciele

cały rok

wychowawcy
klas

cały rok

cały rok

D. Gorczyca,

cały rok

Orman

cały rok
cały rok

A. Krych.
M.
Czapla

nauczyciele

nauczyciele

n-le

PCK
pielęgniarka
wychowawcy
klas

cały rok
M.Rulewska
cały rok

2. Prowadzenie
Działalności
profilaktycznej

Dyrektor
szkoły,
nauczyciel j.
niemieckie

Rada
Rodziców

M.Rulewska

cały rok

wychowawcy
wychowawcy

pielęgniarka,

Prawa
i obowiązki
uczniów.

- realizacja tematów na
lekcji WDŻ
- prowadzić pogadanki
profilaktyczne na
temat szkodliwego
palenia tytoniu,
spożywania
alkoholu, używania
narkotyków,
dopalaczy
uzależniania się,
walka z AIDS oraz
agresja w szkole
- pogadanki na temat
higieny okresu
dojrzewania
- cykl pogadanek „Mały
ratowniczek"
- higiena jamy ustnej
- zapoznanie uczniów z
podstawowymi
zasadami
udzielania pierwszej
pomocy
- udostępnić uczniom
materiały
propagandowe,
broszury, filmy,
kasety...
- przeprowadzić
lekcje z cyklu
„Jestem OK."
- organizować konkursy
plastyczne o tematyce
zdrowotnej (przeciw
uzależnieniom)
- zajęcia na basenie –
nauka pływania: piątek
kl. II – VI

Lipiak
Nauczyciel
WDŻ

cały rok
pielęgniarka
cały rok
cały rok
cały rok

1. Bezpieczeństwo na
drodze:
- współpraca z policją

pielęgniarka
nauczyciele
pielęgniarka
pielęgniarka

cały rok
Lipiak
cały rok
Lipiak

II półrocze

Lipiak

1 raz w
tygodniu od
X

n-le II-VI
Czapla

1.Pogadanki o prawach i IX 2016
obowiązkach uczniów
2.Wdrażanie
cały rok
Regulaminu
Wewnętrznego Życia
Szkoły
Bezpieczna
droga do i ze
szkoły.

wychowawcy

IX/X 2016

n-le

wychowawcy

Samorz
ąd
uczniow
ski

wychowawcy

wychowawcy

n-le
rodzice
n-le

Komenda

Przeciwdzi
ałanie
agresji i
przemocy
w szkole.

„Szkoła
promująca
zdrowie"

- spotkania policjantów z
dziećmi klas I-VI
- spotkania z policjantem
(wg harmonogramu)
- konkurs o
bezpieczeństwie ruchu
drogowego
„Bezpieczny
rowerzysta"
- kontynuacja programu
„W Europie jeździmy
bezpiecznie”
- Lupo – Bezpieczna
zerówka
- Bezpieczna szkoła –
bezpieczny uczeń
-Akademia Kubusia
Puchatka

cały rok

Integracja klas
- „Dzień życzliwości”:
spisanie kontraktu,
inscenizacje klasowe
zapoznanie z normami
zachowania,
konkurs plastyczny,
zabawy integracyjne.
- przedstawienie
profilaktyczne dla
środowiska lokalnego i
żagańskich szkół
-przestrzeganie norm
zachowań
- wycieczka
rowerowa
1. Promowanie zdrowego
trybu życia:
- pogadanki i gazetki
- wystawa zdrowej
żywności i ich
degustacja
- wspólne zabawy z
rodzicami (festyn)
- miesiąc z porcją
witamin
- organizacja „Tygodnia
zdrowia”
2. Programy edukacyjne
-Trzymaj formę” -

wychowawcy

Policji

Lipiak

Komenda
Policji
Komenda
Policji

V/VI2016

nauczyciele
IV-VI
Krych

cały rok

Krych

cały rok
cały rok

Rulewska,
Lipiak
Urban

cały rok

Gorczyca

Cały rok
III 2017

wychowawcy

V /VI2017

Dyrektor
Kapiczowska
Lipiak

cały rok

Lipiak

IX 2016

Czapla

cały rok
III2017

Krych

10 VI 2017

n-le

II 2017

Krych

IV 2017

Czapla, Krych

cały rok

wychowawcy

Komenda
Policji

samorząd
uczniowski

wychowawcy
wych.

kontynuacja
-„ Pozwól mi być
swoim przewodnikiem”
(wspólnie ze szkołą z
Ortrand)
-„Bezpieczna zerówka”
-„Pij mleko” –
kontynuacja
-„5 porcji warzyw,
owoców lub sków”
- organizacja „Tygodnia
Bezpiecznego
Internetu”
- Bezpieczna szkołabezpieczny uczeń”
- „Śniadanie daje moc”
Organizowanie
pomocy
materialnej dla
uczniów.

l. Organizowanie opieki i
pomocy materialnej
uczniom osieroconym
i będących w trudnej
sytuacji materialnej
2. Organizowanie pomocy
materialnej uczniom z
rodzin
zdemoralizowanych
i alkoholowych
3. Organizowanie pomocy
uczniom z rodzin
wielodzietnych i
przewlekle chorym
4. Kierowanie uczniów
na półkolonie i kolonie
5. Kierowanie uczniów do
świetlicy terapeutycznej
6. Zapewnienie
dożywienia
uczniom z rodzin
posiadających
szczególnie
trudne warunki
materialne (bezpłatne
obiady, śniadania).

Urban

n-le
n-le

Rulewska
n-le
n-le I - III
Chmiel
Kasprzak
Lipiak

cały rok

Krych
Gorczyca
Mazur
Lipiak

cały rok

Lipiak

cały rok

Lipiak

I, VI 2017

Lipiak

IX 2016

Lipiak

cały rok

Lipiak

PCK

Dyrektor
szkoły

IX/X 2016

PCK
Lipiak

7. Pomoc rzeczowa dla
dzieci potrzebujących
pomocy - wyprawka
szkolna
Angażowanie

Wspólne uroczystości,

Cały rok

wychowawcy

dyrektor

rodziców w życie
klasy i szkoły

Udział w projektach, w
tym zagranicznych,
Aktywny udział na
zebraniach,
Pomoc w szyciu strojów,
robieniu scenografii,
wspólne Wigilie, itd.

Opieka w
zakresie zadań
ogólnowychowaw
czych

1. Dbanie o realizację
obowiązku szkolnego.
2. Współpraca z PPP:
- zaproszenie
psychologa
i pedagoga na lekcje
wychowawcze
3. Współpraca z kuratorem
sądowym
4. Udzielanie rodzicom
porad ułatwiających
rozwiązywanie przez
nich trudności w
wychowaniu własnych
dzieci

Udzielanie
pomocy
uczniom z
trudnościami w
nauce.

cały rok

Lipiak

cały rok

Lipiak

wychowawcy

raz w m-cu

Lipiak

wychowawcy

cały rok

Lipiak

wychowawcy

l. Organizowanie nauki,
cały rok
utrwalanie wiadomości
oraz pomoc w odrabianiu
zadań domowych w
świetlicy szkolnej
2. Zorganizowanie
cały rok
samopomocy
uczniowskiej

GóreckaSzpała

wychowawcy

Działalność
SKOW

1. Organizowanie
posiedzeń SKOW

w razie
potrzeb

Lipiak

Działalność w
zakresie opieki
psych.pedagog.

1. Udzielanie uczniom
cały rok
pomocy w eliminowaniu
napięć psychicznych
nawarstwiających się na
tle niepowodzeń
szkolnych.
2. Udzielanie porad
cały rok
uczniom w
rozwiązywaniu
trudności powstałych
na
tle konfliktów
rodzinnych.
cały rok
3. Udzielanie porad i

Lipiak

Lipiak

Lipiak

pomocy uczniom
posiadającym trudności
w kontaktach
rówieśniczych i
środowiskowych.

Dni ustawowo wolne od pracy:










Wszystkich Świętych – 1 listopada 2016 r.,
Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2016r.,
Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2016 r.,
Nowy Rok – 1 stycznia 2017 r.,
Trzech Króli – 6 stycznia 2017 r.,
Poniedziałek Wielkanocny – 17 kwietnia 2017 r.,
Święto Pracy – 1 maja 2017 r.,
Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2017 r.,
Boże Ciało – 15 czerwca 2017 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 X 2016
31 X 2016
2 XI 2016
21 III 2017r.- DNI OTWARTE SZKOŁY
2 V 2017
27 V 2017 DZIEŃ WOLNY ZA 70-lecie szkoły-6 V 2017r. (sobota)
1 VI 2017
16 VI 2017 DZIEŃ WOLNY ZA 10 VI 2017r.- festyn szkolny(sobota)

