PLAN PRACY
SPECJALNEGO OŚRODKA DLA DZIECI
Z WADAMI SŁUCHU I MOWY
W ŻARACH
ROK SZKOLNY 2014/2015
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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 7 października 2009 r. w
sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr
97 poz. 624
ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 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 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 83 poz. 562 ze zm),
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.
674 ze zm.),
- Statut ODWSM w Żarach.


- Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny ODWSM w Żarach.
Program opracowany został w oparciu o:
- Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2014/2015
- Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2014/2015
- Koncepcję pracy ODWSM w Żarach
- Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny
2013/2014 dnia 30.06.2014 r

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej ośrodka zatwierdzony Uchwałą Rady
Pedagogicznej w dniu .......................nr uchwały ..................

Spis treści:
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1. Główne cele pracy w roku szkolnym 2014/2015 w Ośrodku.
2. Plan pracy w głównych obszarach działalności Ośrodka.
3. Kalendarium Ośrodka.
1. GŁÓWNE CELE PRACY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych

w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności
określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w
zakresie matematyki;
3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;
4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
Uogólnione wnioski nauczycieli
- Poprawa frekwencji uczniów

- Poprawa zachowania uczniów, przestrzeganie norm społecznych i szkolnych.
- Samorządność wychowanków i współudział w planowaniu pracy pedagogiczno-wychowaw
- Zapobieganie uzależnieniom
- Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
2. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA
Zarządzanie i organizacja

Zadania

Termin
realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim
pracownikom i ich bezwzględne przestrzeganie

do końca
sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy Ośrodka.
Komisja w składzie: Stec, Prowanacka-Szelest,
Godecka, Kowal, Rochoń, Łukaszewicz, Tadla

do końca
sierpnia

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

do końca
sierpnia

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i planów
pracy wychowawczej

12 września

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania
uczniów przez nauczycieli, systematyczna kontrola
dokumentacji szkolnej i internatowej

cały rok szkolny

Obserwacja i hospitacja zajęć

cały rok szkolny
według
harmonogramu
Nauczanie, wychowanie, terapie
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Zadania

Termin
realizacji

Realizacja podstawy programowej z ewaluacją na
wszystkich poziomach nauczania.
Przeprowadzenie sprawdzianów dla uczniów klas
szóstych ( próbnego i właściwego)
Przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych i
zawodowych (próbnych i właściwych)
Analiza, sprawozdania oraz opracowanie wyników
i wnioski do realizacji.
Wdrażanie wniosków zespołów przedmiotowych i
wniosków nauczycieli z wyników nauczania
Praca zespołów :
- edukacji wczesnoszkolnej
- humanistyczny
- matematyczny
- przyrodniczy
- języków obcych
- czytania ze zrozumieniem
- wychowawczy
- przedmiotów zawodowych
Wsparcie uczniów mających zalecenia z Poradni
Pedagogiczno – Psychologicznej:
rewalidacja, logopedia, BFB, Tomatis, zajęcia
dydaktyczno- wyrównawcze, język migowy,
gimnastyka korekcyjna, kinezjologia, doświadczania
świata, wspomaganie edukacyjne (internat),
wsparcie pedagoga i psychologa.
Współpraca z psychologiem, pedagogiem,
poradniami psychologiczno- pedagogicznymi,
rodzicami, prawnymi opiekunami, wychowawcami
Domu Dziecka, asystentami rodziny, kuratorami w
celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i
możliwości uczniów
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce,
uczniami drugorocznymi, praca z uczniami zdolnymi
( dodatkowe zajęcia w ramach art.42)
Stworzenie IPET-u dla nowych uczniów

cały rok
szkolny

Badanie wyników nauczania
Diagnoza edukacyjno- pedagogiczna wszystkich
uczniów ( rozpoznanie indywidualnych możliwości).
Przeprowadzenie testów kompetencji we wszystkich
oddziałach szkolnych.
Określenie sytuacji wychowawczo-opiekuńczej
wychowanków
Rozpoznanie pozycji wychowanków w grupie.
Rozpoznawanie zainteresowań wychowanków.
Realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

według
harmonogramu
sprawdzianów i
egzaminów

cały rok
szkolny
cały rok
szkolny

cały rok
szkolny

cały rok
szkolny

cały rok
szkolny
14 dni od
przyjęcia
dziecka do
szkoły

cały rok
szkolny

cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
według
programu
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Realizowane programu wychowawczego i
profilaktycznego Ośrodka z uwzględnieniem
wniosków z Rady Pedagogicznej z dnia 30.06.2014
Przeprowadzenie lekcji i zajęć tematycznych:
"Prawa człowieka"
"Prawa i obowiązki dziecka/ucznia"
"Przeciwdziałanie uzależnieniom"
Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży
Pożarnej, Straży Miejskiej, WOPR, itp.
Udział Ośrodka w akcjach profilaktycznych i
prewencyjnych.
Spotkania ze specjalistami
Realizacja programu poprawy frekwencji
Realizacja programu współpracy z rodzicami
Opracowanie i praca z programem poprawy w
zakresie czytania ze zrozumieniem
Program "Z higieną na ty"
Opracowanie i praca z planem pracy
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej internatu
Przystąpienie do IV edycji projektu "Lider Lubuskiej
Edukacji Ekologicznej"
Rozwijanie działań ekologicznych (surowce wtórne ,
elektro-śmieci ).

cały rok
szkolny
wg programu
cały rok
szkolny
cały rok
szkolny

według
programu
według
programu
według
programu
według
programu
według planu
pracy
internatu
cały rok
szkolny

Zadania opiekuńcze
Zadania

Termin
realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej.

cały rok
szkolny

Zapewnienie pomocy psychologiczno –
pedagogicznej. (Terapia grupowa wynikająca z
wniosków ).

cały rok
szkolny

Organizacja opieki wychowawczej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

cały rok
szkolny

Opieka medyczna. Profilaktyka zdrowia.

cały rok
szkolny

Promocja Ośrodka
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zadania
Uaktualnianie na bieżąco
strony internetowej oraz
profilu ODWSM na
Facebooku
Kontakty z prasą
Opracowanie materiałów
informacyjno-promocyjnych z
imprez szkolnych, akcji itp.
na stronę internetową, do
gazety, na Facebook
Dni otwarte
Wizyty promocyjne w
szkołach
Zapraszanie uczniów innych
szkół na pokazy, zajęcia
otwarte, zwiedzanie szkoły,
pracowni, warsztatów itp.
Współpraca z rodzicami i
Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie
kierowania dzieci do
Ośrodka
Internetowy album
fotograficzny
Powiatowy Dzień
Nauczyciela,
Dzień Edukacji Narodowej
Udział w świątecznych
kiermaszach na terenie
miasta
Udział w V Pikniku
Integracyjnym na terenie
miasta
Wolontariat w miejskim
schronisku dla zwierząt
Opracowanie rysu
historycznego Ośrodka na
stronę www.odwsm.pl

Termin
cały rok szkolny

cały rok szkolny
każdorazowo

marzec
marzec
cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny
14 październik
grudzień, marzec

wrzesień
cały rok szkolny
25 czerwiec 2015

Rozwój samorządności uczniowskiej
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Zadania
Współudział uczniów w opracowaniu planów pracy
samorządów uczniowskich szkół i internatu

Termin
realizacji
12 wrzesień

Stworzenie skrzynki pomysłów
Prowadzenie gazetki uczniowskiej

30 wrzesień
cały rok
szkolny
Rozwijanie samopomocy koleżeńskiej
cały rok
szkolny
Promocja liderów samorządności
cały rok
szkolny
Praca z planem pracy samorządów uczniowskich,
cały rok
samodzielne organizowanie i przeprowadzenie przez szkolny
uczniów imprez okolicznościowych, gazetek itp. ( np.
Andrzejki, Mikołajki, Tłusty Czwartek, kwesty PCK,
Góra Grosza itp)
Rozwój zainteresowań, konkursy
Zadania
Kółko fotograficzno-plastyczne
Kółko plastyczno-techniczne
Koło strzeleckie
Harcerstwo
Zajęcia popołudniowe w internacie :
Piłka siatkowa
Modelarstwo
Piła ręczna
Turniej tenisa stołowego
Kółko szachowe
Gry zespołowe
Basen
Konkurs na najlepszego pływaka
Przegląd Piosenki Turystycznej
II Wojewódzki Przegląd Piosenki
Patriotycznej
Fitnes
Konkurs Teatralny-Szprotawa
Mała Olimpiada sprawności
Moja galeria - prezentacja prac dzieci
Konkurs historyczny -Kraków
Konkurs plastyczno-historyczny Sulęcin
Konkurs ładnego czytania i pisania
klas I-III
Szkolny Konkurs matematyki
praktycznej
Cała Polska czyta dzieciom
Kółko konstruktorów
Gazetki w holu szkolnym wg

miejsce
ośrodek
ośrodek
ośrodek
ośrodek

ośrodek
ośrodek
ośrodek
zewnętrzny
zewnętrzny
ośrodek
zewnętrzny
ośrodek
ośrodek
zewnętrzny
zewnętrzny
ośrodek
ośrodek
ośrodek
ośrodek
ośrodek
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harmonogramu
Konkurs wiedzy kucharskiej
Szkolny konkurs kucharsko- cukierniczy
Konkurs Wiedzy Kucharskiej
( Sławno)
Gazetka szkolna - cyklicznie,
tematycznie
Szkolny konkurs czytania ze
zrozumieniem
Olimpiada Sportowa Osób
Niepełnosprawnych - Victoria Głogów
Zawody Matematyczne Szkół
Zawodowych
IX Powiatowy Przegląd Teatrów
Profilaktycznych
XI Ogólnopolskie Prezentacje
Artystyczne w Poznaniu
Ogólnopolski Turniej Gier Różnych
Cykliczne wyjścia do kina i teatru
Spotkania z muzyką
Szkolne koło PCK

zewnętrzny
ośrodek
zewnętrzny
ośrodek
ośrodek
zewnętrzny
ośrodek
zewnętrzny
zewnętrzny
zewnętrzny
ośrodek
ośrodek
ośrodek

3. Kalendarium Ośrodka

Termin
1 wrzesień 2014
19 wrzesień
wrzesień
26 wrzesień
( piątek)
cały dzień

14 październik
październik lub
listopad
październik
24 październik
październik lub
listopad
listopad
listopad

zadania
Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego
Zebranie z rodzicami - zapoznanie z
dokumentacją Ośrodka,
potwierdzenia, akceptacja
V Piknik Integracyjny
Dzień Integracji Szkolnej, Dzień
Głuchego
pasowanie pierwszoklasistów
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Chleba,
Dzień Pieczonego Ziemniaka
Tolerancja - obchody Szkolnego
Dnia Tolerancji
Zebranie z rodzicami
Dzień Profilaktyki
Tydzień bez przekleństw happening
Konkurs - Savoir-vivr wżyciu
codziennym
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7 listopad
27 listopad
grudzień
5 grudzień
19 grudzień
19 grudzień (piątek)
grudzień
grudzień
styczeń
23 styczeń 2015
Styczeń 2015
16 styczeń
styczeń
styczeń
Luty ( od 1 do 12
lutego)
5 luty
12 Luty
13 luty
luty

Narodowe Święto Niepodległości
Andrzejki
Zbiórka odzieży i żywności
Mikołajki
Zebranie z rodzicami - propozycje
ocen
Dzień Skupienia Adwentowego
Kiermasz bożonarodzeniowy na
terenie miasta
Próbne sprawdziany i egzaminy
"Zgaduj zgadula co to za kobieciula"
Zebranie z rodzicami - zapoznanie z
ocenami semestralnymi
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady
Pedagogicznej
Zakończenie I semestru
Bal karnawałowy
Happening " Ekologia"
Bezpieczne ferie zimowe

Dzień Wyzwolenia Żar
Tłusty czwartek
Walentynki
Szkolny konkurs czytania ze
zrozumieniem
27 marzec
Zebranie z rodzicami
marzec
Dzień otwarty
marzec
Dzień Wiosny, Prima Aprilis
marzec (cały dzień) Dzień skupienia
31 marzec
lub 1 kwiecień

marzec
kwiecień
kwiecień
29 kwiecień
20 maj (cały dzień)
data zależy od
pogody
maj - czerwiec
15 maj
czerwiec
czerwiec
czerwiec -lipiec
czerwiec
czerwiec
26. VI. 2015

Kiermasz wielkanocny na terenie
miasta
Sprawdzian szóstoklasisty, egzamin
gimnazjalny
Targi edukacyjne
Obchody świąt majowych
Dzień Patrona, Dzień Sportu
Festiwal artystyczny
Zebranie z rodzicami - propozycje
ocen końcoworocznych
Szkolny konkurs czytania ze
zrozumieniem
Bezpieczne wakacje
Egzaminy zawodowe
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady
Pedagogicznej
Apel podsumowujący rok w
internacie, pożegnanie absolwentów
Uroczyste zakończenie roku
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szkolnego
- szkolenia Rady Pedagogicznej według odrębnego planu - odpowiedzialny lider WDN
- harmonogram wycieczek według odrębnego planu
Dni ustawowo wolne od pracy :
- Narodowe Święto Niepodległości 11 listopad 2014 ( wtorek)
- zimowa przerwa świąteczna 22 grudzień 2014 (poniedziałek) - 1 styczeń 2015 (czwartek)
- Trzech Króli - 6 styczeń 2015 (wtorek)
- ferie zimowe 16 luty 2015 - 1 marzec 2015
- wiosenna przerwa świąteczna 2 kwiecień 2015(czwartek) - 7 kwiecień(wtorek) 2015
- Święto Pracy 1 maj 2015 roku ( piątek)
- Boże Ciało 4 czerwiec 2015 r (czwartek)
Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych :
10 listopad 2014 (poniedziałek),
2 styczeń 2015 (piątek),
5 styczeń 2015 (poniedziałek),
5 czerwca 2015 (piątek)
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