Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Brennej

Priorytety MEN na rok szkolny 2020/2021:

1.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z
uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

2.

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Cel/zadanie
1.Profilaktyka uzależnień
w szkołach i placówkach
oświatowych

2.Wychowanie do
wartości poprzez
kształtowanie postaw
obywatelskich i
patriotycznych
3.Wdrażanie nowej
podstawy programowej
kształcenia ogólnego w
szkołach podstawowych.

Sposób realizacji
Zapoznanie rodziców z programem
wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

wychowawcy klas

wrzesień 2020r

Pedagog szkolny, wychowawcy

według potrzeb

Szkolenia zewnętrzne: dopalacze –
nowe narkotyki, jak je rozpoznać i
reagować.
Organizowanie imprez i uroczystości
szkolnych z okazji świąt narodowych i
religijnych, udział w uroczystościach
patriotycznych.

Dyrektor szkoły, wicedyrektor
szkoły

według potrzeb

wszyscy nauczyciele

według kalendarza szkolnego

Zapoznanie uczniów i rodziców z
programem nauczania, wymaganiami
edukacyjnymi wynikającymi z nowej
podstawy programowej i programu
nauczania, zasadami oceniania itd.

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień 2020r.

Podnoszenie wiedzy uczniów na temat
zagrożeń społecznych.

Współpraca z rodzicami(informowanie
o postępach, dokumentowanie
współpracy z rodzicami).

Wszyscy nauczyciele
Cały rok szkolny

Dokonywanie ewaluacji własnej pracy,
monitorowanie realizacji nowej

Wszyscy nauczyciele, pedagog

Cel/zadanie
4.Rozwijanie kompetencji
matematycznych
uczniów.
5.Rozwijanie
kreatywności,
przedsiębiorczości i
kompetencji cyfrowych
uczniów.

Sposób realizacji
podstawy programowej
Organizowanie dodatkowych zajęć
rozwijających zdolności matematyczne.
Organizowanie konkursów szkolnych i
międzyszkolnych.
Szkolenie dla nauczycieli – dziennik
elektroniczny
Wykorzystanie środków
multimedialnych w procesie
edukacyjnym

Doposażenie szkoły w sprzęt
komputerowy i multimedia wraz z
oprogramowaniem

Opracowali:

Tomasz Dybczyński
Małgorzata Mueller

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

nauczyciele

Cały rok szkolny
Według harmonogramu zajęć

Wyznaczeni nauczyciele
Wszyscy nauczyciele

Zgodnie z planem pracy
zespołów przedmiotowych.
Wrzesień 2020r

Wszyscy nauczyciele, pedagog,
dyrektor

rok szkolny

Dyrektor szkoły

Rok szkolny- według potrzeb

