Plan pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017
w Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie.
Zał. Nr 1 – konkursy i olimpiady przedmiotowe
Zał. Nr 2 – kalendarz zawodów sportowych
Przewidziane zadania

1. Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego.
2. Administrowanie dziennika
elektronicznego.
3. Monitorowanie stanu wiedzy
uczniów szkoły - testy startowe dla
klas I z przedmiotów
matematyczno - przyrodniczych.
4. Monitorowanie stanu wiedzy
uczniów szkoły - testy startowe dla
klas I z przedmiotów
humanistycznych.
5. Uczczenie ofiar prześladowań
wojennych - udział w
uroczystościach patriotyczno religijnych na terenie Muzeum KL
Stutthof.
6. Pielęgnowanie współpracy ze
środowiskiem lokalnym- udział
uczniów w Gminnych Dożynkach .
7. Informowanie rodziców
o zadaniach i pracy szkoły
- zebranie rodziców.
8. Uwrażliwianie na wytwory sztuki
i wyrażanie się przez sztukę
plastyczną- prowadzenie szkolnej
galerii prac uczniów.
9. Wspieranie ucznia w samorozwoju
- nawiązanie współpracy
z AZS AWF i S w Gdańsku.
10. Utrzymywanie tradycji i kultury
szkolnej - zorganizowanie Dnia
Chłopaka.
11. Przygotowanie do korzystania
z kultury masowej –
zorganizowanie wyjazdów
klasowych do kina, teatru,
muzeum, na mecze piłki siatkowej
i ręcznej .
12. Kreowanie postaw obywatelskich - zorganizowanie wyborów do SU.

13. Spotkania z funkcjonariuszami Policji,
Straży Pożarnej, Samorządowcami.
14. Rozwijanie i promocja tradycji
regionu poprzez nawiązanie
współpracy międzynarodowej ze
szkołami leżącymi na
Bursztynowym Szlaku w ramach
programu eTwinning.

Termin

Odpowiedzialni

01.09.2016 r.

dyrektor

od września 2016 r.

W. Madejski

pierwszy tydzień
września

W. Madejski, R. Żak

pierwszy tydzień
września

R. Kubus
J. Czubińska

02.09.2016 r.

dyrektor, R. Kubus, K. Rosso

13.09.2016 r.

dyrektor

07.09.2016 r.

od września 2016 r.

dyrektor
nauczyciele poszczególnych
przedmiotów
wychowawcy klas
Aleksandra KwiatkowskaKacprzak,

wrzesień 2016 r.

Z. Grudka i A.Watkowska

30.09.2016 r.

wychowawcy klas, zespoły
klasowe

od września 2016

nauczyciele
wychowawcy klas

wrzesień 2016

K. Rosso

od września 2016

H. Borek

od września 2015

D. Skibowska i B. Harvay
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15. Monitorowanie stanu wiedzy
uczniów- przeprowadzenie
próbnych egzaminów
gimnazjalnych dla uczniów klas
III z języka angielskiego
i niemieckiego.
1. Kształtowanie postaw
obywatelskich- PaTMikoszewo
2. Wspieranie uczniów w ramach
organizacji Pomocy
Psychologiczno - Pedagogicznej.
3. Utrzymywanie tradycji i kultury
szkoły – apel z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, ślubowanie
i otrzęsiny klas pierwszych.
4. Pielęgnowanie pamięci narodowej
- Nawiązanie współpracy z IPN
w Gdańsku i innymi instytucjami
hist.
5. Integracja środowisk uczniów - nawiązanie współpracy
ze świetlicą środowiskową
w Sztutowie oraz Biblioteką
Publiczną w Sztutowie.
6. Realizowanie projektów
edukacyjnych.
7. Pielęgnowanie pamięci narodowej
Nawiązanie współpracy
z Muzeum Stutthof.
10. Akcje profilaktyczne.

wrzesień 2016 r.
nauczyciele języków obcych

od października 2016

B. Kwiatkowska

od października
2016 r.

dyrektor szkoły,
B. Kwiatkowska

14.10.2016 r.

J. Czubińska, K. Rosso,
wychowawcy kl. I, opiekun
SU

od października

R. Kubus

2016r.
od października
2016 r.

J. Czubińska

od 28 października
2016 r.
od października
2016 r.

K. Rutkowska, opiekunowie
projektów edukacyjnych

październik-maj
2016/2017

B. Kwiatkowska

10.11.2016 r.

R. Kubus, A. Ściuba

listopad 2016 r.

SU, wychowawcy klas,

listopad 2016

dyrektor

listopad – grudzień
2016

SU - K. Rosso
Rada Rodziców
wszyscy nauczyciele

szkolnej - organizacja Mikołajek
szkolnych i klasowych.

06.12.2016 r.

SU, wychowawcy, pedagog,
Rada Rodziców

2. Współpraca z rodzicami - Dzień

21.12.2016 r.

nauczyciele, wychowawcy

Informacji.
3. Uwrażliwienie siebie na wytwory
sztuki i wyrażanie siebie przez
sztukę - organizacja kiermaszu

16-22.12.2016 r.

SU, A. KwiatkowskaKacprzak,

1. Pielęgnowanie pamięci narodowej
przygotowanie patriotycznego
apelu.
2. Utrzymywanie tradycji i kultury
szkolnej- dyskoteka andrzejkowa.
3. Monitorowanie stanów wiedzy
uczniów - zorganizowanie testów
próbnych dla uczniów klas III.
4. Wolontariat – udział w akcjach
charytatywnych (np. „Szlachetna
paczka”, „Góra Grosza”)

J. Czubińska, R. Kubus

1. Utrzymywanie tradycji i kultury
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4.

bożonarodzeniowego.
Utrzymywanie tradycji i kultury
szkolnej – wspólne kolędowanie.
Utrzymywanie tradycji i kultury
szkolnej - organizacja Wigilii
klasowych.
Uwrażliwienie siebie na piękno
i wyrażanie przez sztukę
plastyczną - przygotowanie
dekoracji świątecznej szkoły.
Kurs pierwszej pomocy dla
uczniów.

22.12.2016 r.

Andrzej Kozyra

21-22.12.2016 r.

zespoły klasowe,
wychowawcy

grudzień 2016 r.

A. Kwiatkowska- Kacprzak

grudzień-marzec
2016/2017

H. Borek

1. Monitorowanie osiągnięć uczniów.

styczeń 2017 r.

dyrektor

1. Utrzymywanie tradycji i kultury
szkolnej :zorganizowanie
dyskoteki karnawałowej,poczta
Walentynkowa.
2. Współpraca z rodzicami –
wywiadówka po I okresie.

luty 2017 r.

SU, Rada Rodziców,
wychowawcy

15.02.2017r.

wychowawcy

1. Utrzymywanie tradycji i kultury

marzec 2017 r.

wychowawcy, zespoły
klasowe

od marca 2017 r.

wychowawcy klas,
nauczyciele

marzec/kwiecień
2017 r.

A. Kwiatkowska- Kacprzak,
SU

marzec/kwiecień
2017 r.

J. Czubińska, K. Rosso

marzec 2017

B. Kwiatkowska, A. Sciuba,
K. Rosso

kwiecień 2017

wszyscy nauczyciele

18-20.04.2016 r.

dyrektor

09.05.2017 r.

J. Czubińska, R. Kubus, SU

5.
6.

7.

2.

3.

4.
5.

szkolnej: zorganizowanie Dnia
Kobiet.
Nauczanie korzystania z kultury
masowej - zorganizowanie
wyjazdów klasowych do kina,
teatru, muzeum, na mecze piłki
siatkowej i ręcznej .
Uwrażliwienie siebie na wytwory
sztuki i wyrażanie siebie przez
sztukę - organizacja kiermaszu
wielkanocnego.
Uwrażliwienie na sztukęMiędzynarodowy Dzień Teatru lub
Przegląd talentów.
Dzień Wiosny.

1. Kształtowanie postawy moralnej
i duchowej uczniów - Rekolekcje
Wielkopostne
2. Monitorowanie stanu wiedzy
uczniów - organizacja testów
gimnazjalnych dla klas III.

1. Pielęgnowanie pamięci narodowej
przygotowanie patriotycznego
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2.

wieczorku.
Uczczenie ofiar - udział
w uroczystościach patriotycznych
w Muzeum KL Stutthof.
Współpraca ze środowiskiem
lokalnym – pomoc w organizacji
Mistrzostw w Poławianiu
Bursztynu w Jantarze.
Poznawanie miejsc kultury
polskiej – organizacja
ogólnoszkolnej wycieczki.
Współpraca z rodzicami - Dzień
Informacji.
Utrzymywanie tradycji i kultury
polskiej - organizacja Mistrzostw
Powiatu w LA w Drewnicy.
Rozwijanie zainteresowań
w
ramach udziału w Bałtyckim
Festiwalu Nauki.

maj 2017 r.

dyrektor, R. Kubus,
J. Czubińska, K. Rosso

maj 2016 r.

dyrektor, nauczyciele,
wychowawcy

maj 2017 r.

wychowawcy, zainteresowani
nauczyciele

24.05.2017 r.

nauczyciele, wychowawcy

maj 2017 r.

Z. Grudka, A. Watkowska,

maj 2017 r.

J. Skalska, A. Sokołowska
zainteresowani nauczyciele

1. Dzień Dziecka.

01.06.2017.

B. Kwiatkowska, K. Rosso

2. 55-lecie szkoły

czerwiec 2017 r.

3. Współpraca z rodzicami

21.06.2017 r.

R. Kubus,A. Ściuba, K.
Rosso, Z. Grudka
wychowawcy

czerwiec 2017 r.

dyrektor

22.06.2017 r.

dyrektor, wychowawcy klas
III
dyrektor, wychowawcy kl. I i
II

3.

4.
5.
6.
7.

-wywiadówka.
4. Monitorowanie osiągnięć uczniów
- klasyfikacja za rok szkolny
2016/2017.
5. Uroczyste pożegnanie klas III

6. Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2016/2017.
-

23.06.2017r.

Akcje wolontariackie i charytatywne, w tym zbieranie makulatury, butelek, zakrętek, telefonów – przez cały
rok szkolny 2016/2017.
Akcje profilaktyczne prowadzone przez p. pedagog szkolną Beatę Kwiatkowską w zależności od propozycji i
możliwości.

Opracowały: K. Rutkowska, J. Czubińska, J. Woźniak
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