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Główne zadania w roku szkolnym 2016/2017:
•
•
•
•
•
•

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszych i kolejnych etapach edukacji
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa
Poprawienie bezpieczeństwa w szkole poprzez przeciwdziałanie agresji i przemocy
Edukacja patriotyczna z możliwością poznawania i odkrywania historii
Wspieranie uczniów innych narodowości
Działania szkoły na rzecz zdrowia i doskonalenia sprawności fizycznej oraz prawidłowych nawyków zdrowotnych
Cel strategiczny :
Wychowanie młodego człowieka poprzez kształtowanie postaw i wdrażanie do wartości
Cele główne:
1. Wspólnota szkolna w atmosferze życzliwości , tolerancji i zaufania.
2. Pomagamy dzieciom sześcioletnim w adaptacji do nowych warunków otaczając je szczególną opieką i troską.
3. Kontynuujemy upowszechnianie czytelnictwa w szkole oraz zachęcamy o rozwijania zainteresowań światem książki.
(priorytet)
4. Zawsze reagujemy na niepożądane zachowania społeczne i zapobiegamy im oraz agresji ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
5. Dbamy o to, by uczeń dorastał w klimacie wartości Ojczyzny i rodziny. (priorytet)
6. Kształtujemy postawy zdrowego życia i bezpiecznego zachowania.
7. Doskonalimy nawyki kulturalne i estetyczne , walczymy o kulturę języka.
8. Wdrażamy doniesienia pomocy innym i poszanowania dobra wspólnego.
9. Rodzice są z nami jako sojusznicy w środowisku lokalnym.
10. Dbamy o wszechstronny rozwój osobowości ucznia (intelektualny, emocjonalny, społeczny).
11. Budujemy tradycje szkoły .
12. Podnosimy i doceniamy rangę rodziny.
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Cel ogólny
1.Wspólnota
szkolna w
atmosferze
życzliwości,
tolerancji i
zaufania

Cel operacyjny

Zadania
szczegółowe
Poznanie zasad i
Ja i inni, czyli
reguł
umiejętność
komunikowania się obowiązujących w
grupie rówieśniczej,
nauczyciel – uczeń,
uczeń- dorosły,
relacje w rodzinie.
Budujemy
atmosferę
szacunku, dialogu i
porozumienia
między całą
społecznością
szkolną

Wdrażamy do
przestrzegania
zasad kultury
osobistej oraz
ogólnie przyjętych
norm społecznych
Zmiany w
działaniach
wychowawczych
zgłaszanych przez
uczniów

Osoba realizująca

Termin

Ewaluacja

Wychowawcy klas

IV –X 2016

Wypracowanie
klasowego
kodeksu, kontrakty
klasowe ,
wzajemne
obserwacje ,
dramy, dyskusje

Zapoznanie z
regulaminem
szkolnym oraz z
przyjętymi
normami
etycznymi, a także z
konsekwencjami
wynikającymi z ich
nieprzestrzegania.
Zdobywanie
umiejętności
dobrego
komunikowania się
(słuchanie, dialog).

Zespół
wychowawców
klas
I-III i IV-VI
p. J.Zawłodzka
p. M.Murzyn

IV-X 2016

Pogadanki

Stworzenie bazy
pomysłów przez
reprezentantów
klas w ramach
działalności
Samorządu Szkoły

Opiekunowie
Samorządu
Szkolnego

X/XI 2016

Dyskusja
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2.Pomoc dzieciom
sześcioletnim w
adaptacji do
nowych
warunków
szkolnych

Wspomaganie
rozwoju dziecka
młodszego na
każdym etapie
kształcenia

Dbamy o adaptację
dzieci
sześcioletnich w
szkole

Pomoc w adaptacji
sześciolatków

Wychowawcy klas
I
p.M.Limanówka
p.E.Podgórska
p.J.Zawłodzka
p. A.Pawlak
Wychowawcy
świetlicy

IX 2016-VI 2017

Spotkania z
rodzicami,
indywidualne
konsultacje z
nauczycielem i
specjalistami

Dodatkowe
wsparcie pedagoga,
psychologa,
logopedy,
kierowanie na
badania.
Rozpoznawanie
trudności i
zapobieganie im.
Praca z dzieckiem
przewlekle chorym.

Psycholog
Pedagog
Logopeda
PPP

Cały rok,
szczególnie okres
adaptacyjny

Konsultacje ze
specjalistami

Bezstresowe
pokonywanie
progów
edukacyjnych.
Plan adaptacji
uczniów klas
pierwszych.

Ankiety dla
rodziców
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3.Dbamy o
wszechstronny
rozwój
osobowości
ucznia, moralny
poziom
dojrzałości,
wolności sumienia
i wyznaczonych
przekonań

Tworzy właściwy
obraz siebie i uczy
się organizacji
czasu.

Odkrywamy
talenty i
prezentujemy je
innym

Integruje się
poprzez zabawę.

Realizowanie
indywidualnych
projektów
edukacyjnych
zgodnie z
zainteresowaniami.

Nauczyciele
muzyki, języków
obcych, przyrody

X 2016-V2017

Analiza wytworów
i prac uczniów,
wystawy,
galerie zdjęć

Prezentowanie
efektów realizacji
indywidualnych
zadań uczniów na
tablicach
tematycznych.
Udział w
konkursach
naukowych i
artystycznych
(Kangur, Kangurek,
Świetlik).
Organizujemy i
bierzemy udział w
imprezach
szkolnych.

Nauczyciele
języków,
matematyki,
przyrody,
informatyki, wych.
fiz., wychowawcy
kl. I-III

według kalendarza

Obserwacje
wychowawcy,
opinie rodziców,
zdjęcia z imprez
klasowych

Wychowawcy,
p. P.Weglarz,
nauczyciele
przyrody,
matematyki, wych.
fiz.

według kalendarza

Wystawy, popisy,
prezentacje
talentów
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4. Rozwijanie
kompetencji
czytelniczych ze
szczególnym
uwzględnieniem
upowszechniania
czytelnictwa
wśród dzieci i
młodzieży jako
źródła
zainteresowań

Poszerza i
wykorzystuje
zdobyte informacje

Wypowiada się
poprawną
polszczyzną

Bierzemy udział w
Ogólnopolskim
Konkursie
„Biblioteka
przyjazna
uczniowi”.

p. J. Hakiel

Konkurs
czytelniczoplastyczny
dotyczący
twórczości
G. Kasdepke

Nauczyciele kl. I-III III/IV 2017

Akcja pt.: „Maraton
czytania”

p. J. Hakiel
wychowawcy kl.

„Ja czytam”dyskusyjny klub
edukacyjny

Nauczyciele kl. I-III Cały rok

Konkurs klas I-III,
IV-VI „Ortografia
wcale nie jest
trudna”

p. E. Lasota
p. A. Urbanik
p. J. Puka

III 2017
V 2017

Prace uczniów

Konkurs klas IV-VI
„ W przyjaźni z
lekturą”

p. A. Chachlowska
p. J. Puka
p. J. Hakiel

IV/V 2017

Osiągnięcia
uczniów

I,V 2017

II 2017

Prezentacja
materiałów
konkursowych

Konkursy na
poziomach
poszczególnych
klas, wystawa prac
plastycznych

Materiały
informacyjne,
scenariusze,
zdjęcia
Scenariusze, zapis
w dzienniku zajęć
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Akcja „ Dzień
Książki dla Dziecka”
w miesiącu
czytelniczym
„Spotkania
literackie”- projekt
dla kl. IV-VI
„ Małopolski
Konkurs”
Przygotowywanie
uczniów do
konkursów na
poszczególnych
szczeblach
organizowanych
przez Kuratorium
Oświaty

p. J. Puka
p. R. Kaczmarczyk

p. J. Puka

p. J. Puka
nauczyciele
j. polskiego, j.
angielskiego,
matematyki

Cały rok

wystawa

VI 2017

Konkursy
pozaszkolne

XI 2016, cały rok

Protokoły,
Osiągnięcia
uczniów
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5. Budujemy
tradycję szkoły

Zna tradycje i
zwyczaje szkolne

Przeprowadzenie
zajęć adaptacyjnych
w kl. I

IX-X 2016

X-XI 2016

Analiza ze spotkań
z uczniami,
dokumentacja
przebiegu okresu
adaptacyjnego
Zdjęcia

Pasowanie na
Pierwszoklasistę

Wychowawcy kl. I

Jasełka dla kl. I-III
Dzień Babci i
Dziadka

Wychowawcy kl.
II-III
p. M. Suchan

XII 2016

Prezentacja
programu

Spotkania wigilijne
w klasach

Wychowawcy kl.
I-VI

XII 2016

Zapis w dzienniku

Jasełka

katecheci
p. P. Węglarz

XII 2016
II 2017

Prezentacja
programu
Zapis w dzienniku

IV 2017

Zapis w dzienniku

Bal karnawałowy

Wielkanocne
tradycje w klasach
Przekazanie
wychowawstw
Świadomie
uczestniczy w
życiu szkoły i
społeczności
lokalnej

Wychowawcy kl. I

Samorząd Szkolny,
wychowawcy kl.
I-VI
Wychowawcy kl.
I-VI

VI 2017
Wych. Kl. III

Poznajemy
wielokulturowość i Gość p. A. Hakiel
kwestie uchodźców- p. J. Hakiel
kształtujemy
p. E. Lasota
postawę tolerancji

Jednorazowo

Prezentacja, akcja
charytatywna na
rzecz dzieci
uchodźców
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Prezentacja
dorobku na
Przeglądzie
Artystycznym
Dzielnicy X (grupy
taneczne,
recytatorskie, małe
formy teatralne)
Współpraca z
Domami Kultury
Motywowanie
uczniów do
wysokich osiągnięć
w nauce i sporcie na
przykładach
absolwentów

p. R. Dyduch
Samorząd Szkolny

Nauczyciele
świetlicy
p. M. Iranowska
p. M. Gaweł
nauczyciele wych.
fiz.

V/VI 2017

Zdjęcia

Cały rok

Ekspozycja
dyplomów

Cały rok

Warsztaty,
program w
pracowniach
przedmiotowych
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6. Dbamy o to, by
uczeń dorastał w
klimacie wartości
Ojczyzny i rodziny

Pamięta o świętach
i rocznicach
państwowych.
Szanuje symbole
narodowe.

Rocznica wybuchu
II wojny światowej
Święto
Niepodległości
Narodowej
11 listopada
Apel patriotyczny
klas III
Święto Uchwalenia
Konstytucji 3 maja

IX 2016

Pogadanki, gazetki,
prezentacja prac

Do 11 XI 2016

Spotkania,
pogadanki

p. M. Gałczyński
wychowawcy kl.
p. R. Kaczmarczyk
p. P. Węglarz
p. J. Patulska
XI 2016
wychowawcy kl. III
Do 3 V 2017

Apel

Do 2 V 2017

Apel wiedzy o
Joachimie
Lelewelu, analiza
wytworów,
wystawa
okolicznościowa

p. M. Gałczyński
p. R. Kaczmarczyk

Święto Flagi
Narodowej

wychowawcy kl.

Święto Patrona
Szkoły

p. A. Piżańska
p. A. Chachlowska
p. P. Kucia

Zna zagadnienia
zrywów
narodowych,
czynów
patriotycznych,
holokaustu.

Współpraca z
przedstawicielami
IPN-u

wychowawcy kl.
IV-VI

Zna swoje miasto i
jego historię.

Spacery po
Krakowie kl. I-VI
Udział w konkursie
„Krakusek”

Wychowawcy kl.
I- VI

IV 2017

IX 2016

Spotkanie
dyskusyjne,
wystawa

Cały rok

Lekcje muzealne,
spotkania w
klasach, wystawy

Cały rok
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7. Doskonalimy
nawyki kulturalne
i estetyczne,
walczymy o
kulturę języka

Interesuje się
literaturą, teatrem,
muzyką, zbiorami
muzealnymi.

„ Wielcy Polacy”zapoznawanie z
postaciami
wybitnych dawnych
i współczesnych
Polaków.
Apel z okazji Dnia
Nauczyciela.

Zachowuje się
stosownie do
sytuacji i stosuje
zwroty
grzecznościowe

Konkurs „ Dobre
maniery w
praktyce” w kl. I-III.

Aktywnie spędzam
czas wolny w szkole
i poza nią- gry
ruchowe, zabawy,
czytelnictwo.

Kontynuacja akcji
„Cała Polska czyta
dzieciom”.
Upowszechnianie
czytelnictwa
czasopism jako
formy spędzania
wolnego czasu.

Wychowawcy kl.III
p. D. Miecugow
p. J. Puka
p. J. Hakiel

I 2017

Analiza wyników
konkursu, konkurs,
prezentacja prac,
wystawy klasowe

IX 2016
nauczyciele
świetlicy, muzyki
III 2017

Scenki dramowe,
prezentacje
konkursowe

Cały rok

Prezentacja
nowych gier i
zabaw ruchowych,
lektura książek i
czasopism, metoda
projektu, spotkanie
Klubowiczów
Lista ciekawych
pozycji
książkowych

p. A. Pawlak
p. A. Urbanik
p. M. Żbikowska

wychowawcy kl.
I-III, nauczyciele
świetlicy, wych. fiz.

Cały rok
Wychowawcy kl.
I-III
Cały rok
Wychowawcy kl.
I-III

Wystawka w
klasach
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8. Wdrażamy do
niesienia pomocy
innym i
poszanowania
dobra wspólnego

Ma świadomość
bycia częścią
społeczności
lokalnej

Pomoc
rówieśnikom z
ubogich rodzin
(zbiórka produktów
spożywczych w
okresie
przedświątecznym,
zbiórka pieniężna).

p. E. Podgórska
p. M. Gaweł
p. E. Sindut

Cały rok,
okazjonalnie w
miarę potrzeb

Doraźna pomoc

XII 2016

Dokumentowanie
spotkań

Współpraca z
Hospicjum im. Św.
Łazarza.
Współpraca z
Domem Samotnej
matki w Borku
Fałęckim.
Loteria fantowa na
rzecz schroniska dla
zwierząt , zbiórka
żywności i
akcesoriów.
Kiermasz
świąteczny
wytworów
dziecięcych na
pomoc Hospicjum
im. Św. O. Pio –
„Pola Nadziei”

p. J. Cyganik
p. K. Wróbel
p. W. Wziątek
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Dba o estetyczny
wygląd klas i
innych
pomieszczeń oraz
otoczenia szkoły.

Praca na rzecz
estetyki sal.
Porządek w salach
podczas zajęć.

Działamy na rzecz
środowiska,
rozwijamy
zainteresowania
ekologią.

Lekcje przyrody z
pokazem żywych
okazów.
Udział w
wycieczkach
ekologicznych.
Prowadzenie akcji
Sprzątanie Świata
oraz zbiórki
makulatury, puszek,
baterii.
Udział w akcji
zbiórki nakrętek
plastikowych.
„Dzień Ziemi” –
wystawa plakatów.

Cały rok
wszyscy
nauczyciele

Nauczyciele
przyrody,
wychowawcy kl.
I-III
Wychowawcy kl.
p. M. Murzyn
p. P. Kucia

Wyniki
całorocznego
konkursu „Klasa na
6”

Wg planu
wychowawczego kl.

p. M. Murzyn
p. W. Wróblewski,
wychowawcy kl.
I-III

IV 2017
Wychowawcy kl.

Wystawa
wytworów
uczniów
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9. Rodzice są
wśród nas jako
sojusznicy w
środowisku
lokalnym

Prezentacja
dorobku szkoły dla
przyszłych
uczniów

Rozpoznanie
potrzeb dzieci i ich
rodzin

Kontynuowanie
współpracy z
pobliskimi
przedszkolami.

II semestr
Wychowawcy kl.
I-III, wychowawcy
przyszłorocznych
kl. I

Dni Otwarte szkoły,
propagowanie
atrakcyjności szkoły
w środowisku
lokalnym.

Nauczyciele
świetlicy,
wychowawcy kl.
I-III

Przedsięwzięcia
organizowane
wspólnie z
rodzicami.

Wychowawcy kl.
IV-VI, pedagog
szkolny

Angażujemy
rodziców w prace
na rzecz zespołu
klasowego i
wyjazdów na
Zieloną Szkołę,
pomoc w
organizacji wyjść.
Imprezy
integracyjne.
Prezentacja
osiągnięć dzieci na
spotkaniach z
rodzicami.

Wystawy prac
dzieci, popisy
uczniów, lekcje
otwarte

II semestr

X 2016

Prezentacja
multimedialna,
występy
artystyczne
uczniów

Cały rok
Wychowawcy kl.

Cały rok
Wychowawcy,
nauczyciele uczący
w poszczególnych
kl.

Analiza
dokumentacji
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Udoskonalamy
współpracę z
rodzicami uczniów

Cały rok

Analiza
dokumentacji

Cały rok

Obserwacja relacji
między rodzicami a
dziećmi

Cały rok

Obserwacja
rezultatów
współpracy

Kierowanie dzieci
Pedagog,
do psychologa i
innych specjalistów. psycholog,
logopeda na
terenie szkoły

Cały rok

Obserwacja
rezultatów
współpracy

Elastyczne
reagowanie na
potrzeby i
oczekiwania rodzin
potrzebujących
pomocy.

Cały rok

Karty KiP

Cały rok

„Niebieska Karta”

Problematyka
prorodzinna na
zajęciach edukacji.
Podnoszenie
autorytetu
rodziców i
nauczycieli w
oczach ucznia.
Spotkania rodzin z
wychowawcą,
pedagogiem
szkolnym.

Otaczamy opieką
rodziny uczniów
sprawiających
trudności
wychowawcze i
dydaktyczne

Przeciwdziałanie
przemocy w
rodzinie.

p. Dyr. Z. Zawisza,
wszyscy
nauczyciele
wszyscy
nauczyciele

wychowawcy kl.

p. M. Gaweł
p. E. Podgórska
p. D. Michońska,
wychowawcy kl.

p. M. Gaweł
psycholog
specjaliści
15

10. Zawsze
reagujemy na
zagrożenia
społeczne,
radzimy sobie w
sytuacjach
trudnych

Budzenie
świadomości
szkodliwości
narkotyków i
dopalaczy

Spotkanie z
pedagogiem
szkolnym,
psychologiem,
policjantem,
pedagogizacja
rodziców.

„Cyberprzemoc”zapoznanie
rodziców ze
stronami
dotyczącymi
problemu
Propagowanie
rozsądnego
korzystania z
mediów

Cały rok

Wzrost
świadomości
zagrożeń z tego
płynących u dzieci

Cały rok

Prelekcje,
warsztaty dla
uczniów kl. IV-VI

wychowawcy kl.
p. M. Gaweł
zaproszeni goście

Specjaliści

Pogadanki, filmy
edukacyjne,
profilaktyka
procedury
postepowania w
sytuacjach
zagrożenia.
Zdobywanie wiedzy
o zagrożeniach
płynących z
nieprzemyślanego
korzystania z
Internetu

Cały rok
Pielęgniarka,
wychowawcy kl.

Cały rok
Nauczyciele
informatyki,
wychowawcy kl.
rodzice

Umiejętność
korzystania z
mediów
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Dalsze
współtworzenie
profesjonalnej
strony
internetowej
szkoły

Dyskusje uczniów
dotyczące
umiejętności
wyboru właściwych
stron
internetowych.
Konkurs na temat
bezpiecznego
korzystania z
mediów dla
uczniów kl. IV.
Baza materiałów,
stała aktualizacja.

Cały rok

Strona internetowa

V 2017

Wyniki konkursu

Cały rok

Materiały

Wychowawcy kl.
Zaproszeni goście

Nauczyciele
informatyki,
wychowawcy kl.
IV-VI

p. J. Hakiel
p. E. Sindut
p. S. Łapcik

17

11. Kształtujemy
postawy zdrowego
życia i
bezpiecznego
zachowania

Promujemy w
klasie zasady
zdrowego
odżywiania się,
aktywnego
wypoczynku oraz
właściwej postawy
ciała i zapobiegania
chorobom

„Dzień Promocji
Zdrowia”.

p. M. Gaweł
p. M. Piątek

V 2017

Akcja „Jestem
zdrowy i
bezpieczny”.

p. M. Murzyn
nauczyciele
przyrody

V 2017

Zdobywa nowe
sprawności w
zakresie
wychowania
fizycznego na
miarę swoich
możliwości

Zachęcanie i
wdrażanie do
aktywnego trybu
życia- organizacja
„Małej Olimpiady
Sportowej”

nauczyciele wych.
fiz., wychowawcy
kl. , pielęgniarka,
lekarz pediatra

I etap – I 2017
II etap- V/VI 2017

Dyplomy, wyniki
turniejów i
zawodów
sportowych

Podniesienie rangi
spacerów i
aktywności
ruchowej

Zachęcanie do
zwiększonej
aktywności
fizycznej – plac
zabaw, boisko
szkolne

wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Zabawy sportowe

Zna zasady
bezpiecznego
zachowania się w
środowisku

Wyjście na
najbliższe
skrzyżowanie.
Spotkania z
policjantami kl. I-III.

Nauczyciele kl. I-III IX 2016
p. E. Podgórska
Cały rok

Prezentacja
reklamy zdrowia
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Udział w programie Nauczyciele kl. I-III I/VI 2017
„Jestem widoczny
na drodzeodblaskowa szkoła”.
„ Bezpieczne ferie i
wakacje”konkurs dla klas
młodszych nt.
bezpieczeństwa.

Plakaty, wyniki
konkursu

Wychowanie
komunikacyjne kl.
IV.
Egzamin na kartę
rowerową.

p. W. Gawin

Cały rok

Karta rowerowa

Przestrzeganie
regulaminu
dotyczącego
bezpiecznego
zachowania w
czasie przerw i
lekcji.

Nauczyciele
dyżurujący

Cały rok

Żółte kartki
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12. Podnosimy i
doceniamy rangę
rodziny

Rozumie znaczenie
rodziny w życiu
człowieka – zna
swoje korzenie

Wspomaganie
wzrastania dzieci w
klimacie miłości
rodziny.

Wychowawcy kl.
Katecheci
Nauczyciele
świetlicy

Cały rok

Scenariusze
dyskusji, wywiady

Podkreślenie
znaczenia tradycji
narodowych jako
dobra dla rodziny.

Wychowawcy kl.

Cały rok

Obserwacja , opinie
rodziców

Organizacja:
Dnia Babci i
Dziadka
Dnia Matki
Dnia Rodziny
Dnia Dziecka

Wychowawcy kl.

I 2017
V/VI 2017

Scenariusze,
zdjęcia

Współpraca ze
środowiskiem
lokalnym poprzez
spotkania z jego
reprezentantami

Wychowawcy kl.
katecheci

II semestr

Przeprowadzone
spotkania

11. Kształtujemy
postawy zdrowego
życia i
bezpiecznego
zachowania
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