PLAN ROZWOJU ZSI
w LUBINIE
ROK SZKOLNY 2016/ 2017
Zadania główne

Zadania szczegółowe

Termin

Odpowiedzialni

OBSZAR:
DYDAKTYKA

1.Kształcenie uczniów
posiadających
orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego.

1.Przeprowadzenie zebrań informacyjnych dla
rodziców dzieci z klas 1 sp i I gimnazjum
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego.
2.Kontynuacja współpracy z Akademią Integracji
w celu promowania dyscyplin paraolimpijskich
3. Organizacja dodatkowej pomocy dydaktycznej
dla uczniów z niepełnosprawnością, w tym w
ramach wolontariatu.
4.Organizacja Festynu Integracyjnego dla
środowiska osób z niepełnosprawnością z placówek
i szkół powiatu lubińskiego.

-wrzesień 2016

- wicedyrektorzy, członkowie
zespołów pp i ds. integracji

-wrzesień 2016

- wicedyrektor, przewodniczący
zespołu n-li wf

-od września
2016
-czerwiec 2017

-Pełnomocnik Uczniów
Niepełnosprawnych J.KaliciakPieczyńska
-dyrektor, wicedyrektorzy,
przewodniczący zespołów ppp i
ds. integracji

Uwagi

2. Wdrażanie podstawy
programowej kształcenia
ogólnego.

1.Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i
wychowawczych nauczycieli poprzez organizację
szkoleń z metodykami poszczególnych
przedmiotów , szkolenia w ramach zespołów
samokształceniowych i szkolenia zewnętrzne z
zakresu programów, metod nauczania i pomocy
dydaktycznych.
2.Przeprowadzenie testów sprawdzającodiagnozujących zgodnie z Harmonogramem Badań
Edukacyjnych, znanym uczniom i rodzicom.
3.Zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej
wniosków i Programów Podnoszących Efekty
Kształcenia.
4.Kontynuacja współpracy z AIESEC w celu
doskonalenia znajomości języka angielskiego i
kultury krajów anglojęzycznych wśród uczniów.
5.Powołanie zespołu do spraw monitorowania
zmian w podstawie programowej.

-wg.planu

-dyrektor, przewodniczący
zespołów,

-według
harmonogramu

-wyznaczeni nauczyciele,

- 14 dni po
badaniu

-nauczyciele odpowiedzialni za
analizę

-czerwiec 2017

-przewodniczący n-li języków
obcych

-listopad 2016

-dyrektor

1.Promowanie rozrywek umysłowych jako sposobu
na organizację czasu wolnego
2.Organizacja Szkolnej Ligii Sportowej promującej
sport, wzorowe zasady kibicowania i prawidłową
rywalizację.
3.Realizacja programy „Z młodym pokoleniem na
stadiony” w sp i gimnazjum.
4.Promowanie gry w szachy jako sposobu
rozwijania myślenia i sposobu spędzania czasu
wolnego- IV turniej szkolny
5.Organizacja wyjazdów na zielone szkoły, co

- od września
2016
-do 15 września
2016

-A.Szelast,

-cały rok

-A.Kalinowska, K.Grolewski

-maj/czerwiec
2017

-B.Kaleta, P.Kucharski

-po ustaleniu

-J.Żuk, J.Grochowska,

OBSZAR: OPIEKA
i WYCHOWANIE
1.Zapewnienie uczniom
bezpiecznych i
właściwych warunków
do nauki i odpoczynku.

-Z.Dziubek

2.Budowanie
właściwych relacji z
rodzicami.

najmniej 1 grupy z każdego etapu edukacyjnego.
Współpraca z fundacjami działającymi na rzecz
dzieci w celu pozyskania sponsorów.

terminów z
ośrodkami

M.Hurej, J.KaliciakPieczyńska,M.Surma

1.Komunikacja z rodzicami wszystkich uczniów za
pomocą e-dziennika
2.Wybór nowej Rady Rodziców- ustalenie
oczekiwań i zasad współpracy.
3.Organizacja konsultacji indywidualnych dla
rodziców , popołudniowe dyżury pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
4.Zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących
życia szkoły na stronie internetowej i w edzienniku. Podawanie informacji o sukcesach przez
radiolę.
5.Upowszechnianie szkolnego profilu na facebooku
jako miejsca wymiany poglądów, upowszechniania
dobrych praktyk pedagogicznych, uzyskiwania
informacji.

-na bieżąco

-wychowawcy

-do 30 września
2016
-XII
na bieżąco

-wychowawcy klas, dyrektor

-na bieżąco

-organizatorzy imprez,
współtwórcy sukcesów,
wicedyrektorzy

-od września
2016

-A.Gałka
wychowawcy klas

-na bieżąco

przewodniczący zespołów
samokształceniowych

-cały rok

- surdopedagog, nauczyciele
języka polskiego, nauczyciele
biblioteki

-do maja 2016

-dyrektor, przewodniczący
zespołu n-li w-f

- wszyscy nauczyciele,
specjaliści ppp

OBSZAR:BAZA
SZKOŁY
1.Wzbogacenie bazy
szkoły o pomoce
niezbędne do realizacji
podstawy programowej.

1.Stała aktualizacja potrzeb w zakresie pomocy
dydaktycznych, niezbędnych do realizacji podstawy
programowej.
2.Wzbogacenie zbiorów bibliotecznych o nowe
lektury i pozycje zaproponowane przez uczniów
oraz o audiobooki. Zakup większej ilości lektur dla
uczniów edukacji wczesnoszkolnej
3.Zakup sprzętu sportowego uatrakcyjniającego
przebieg zajęć wf.

