PLAN PRACY
SPECJALNEGO OŚRODKA DLA DZIECI
Z WADAMI SŁUCHU I MOWY
W ŻARACH

ROK SZKOLNY 2018/2019
Opracował zespół nauczycieli i wychowawców.

Program opracowany został w oparciu o :





Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2018/2019
Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019
Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej
rok szkolny 2017/2018 z dnia 28 czerwca 2018 rok.
Obowiązujące przepisy prawa

Spis treści:
1. Główne cele pracy w roku szkolnym 2018/2019 w Ośrodku.
2. Plan pracy w głównych obszarach działalności Ośrodka.
3. Kalendarium Ośrodka.

1. GŁÓWNE CELE PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2018/2019
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i
kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie
rozwijające samodzielność, kreatywność innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój
doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i
odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

2. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH
DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA

I.

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i
kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

zadania
Narodowe czytanie „Przedwiośnia”

termin realizacji
8.09.2018

Dekoracja szkoły - elementy patriotyczne ( okna, gazetki)

IX.2018

Festiwal patriotyczny

listopad
termin ustalony przez
organizatora
zewnętrznego
6.XI-31.V.2019

Sto czytań/wierszy na stulecie odzyskania niepodległości
przez Polskę ( z podziałem na grupy wiekowe)
Zawody dawniej i dziś

X. 2018 - V 2019

Taniec na 100 par

7.XI.2018

Zabawy naszych dziadków

8.XI.2018

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – apel

9.XI.2018

Festiwal smaków (potrawy w barwach narodowych)

9.XI.2018

Wystawa pamiątek listopad – 100 pamiątek na stulecie

9.XI.2018

Sport 100 lat temu

14.XI.2018

Wieczór muzyczny ( pieśni patriotyczne w powiązaniu z
rocznicą walk o Żary w 1945 r)
Obchody świąt majowych – symbole narodowe w podaniach
baśniach i legendach

14.II.2019

Szosą 100 km po Polsce

VI. 2019

II.

26.IV.2019

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność innowacyjność
uczniów.

zadania
Realizacja nowej podstawy programowej z ewaluacją : kl I-II
SP, IV-V SP, VII-VIII SP, I-II BS I stopnia
- wprowadzenie kreatywnych technik uczenia się
Realizacja innowacji pedagogicznej „ Pewnym krokiem w
dorosłość” ( internat)

termin realizacji
cały rok szkolny
cały rok szkolny
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- ewaluacja „Samodzielność i ja”
Rozwijanie kreatywności
- udział w zajęciach komputerowo czytelniczych w MBP (
kontynuacja)

maj 2019

- Gry stolikowe (CKUiZ Żary)
cały rok szkolny
- „Ruszaj się człeku” ( kontynuacja)
- wspomaganie edukacyjne z wykorzystaniem technik uczenia
się podczas nauki własnej
- koło strzeleckie
- zajęcia rozwijające kreatywność i zainteresowania (np.
Międzynarodowy Dzień Kropki, Sprzątanie Świata, Dzień
Ziemi, VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, Tydzień
Kodowania – Code Week, Dzień Liczby Pi, kolorowe dni, Dzień
Autyzmu, Dzień Osób z Zespołem Downa, święta nietypowe,
kiermasze, warsztaty, Festiwal Nauki, mecze, turnieje, Scratch
Day)
Wolontariat – udział uczniów w akacjach na rzecz innych np.
Pola Nadziei, Góra Grosza, Zbiórka na burka, kwesty PCK itp.

III.

cały rok szkolny

Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami.
Rozwój doradztwa zawodowego.
zadania

Preorientacja zawodowa
Udział w targach edukacyjnych, targach branżowych, warsztatach
itp.
Zajęcia otwarte praktycznego kształcenia zawodowego dla uczniów
gimnazjum i klasy VIII
Zawody dawniej i dziś ( zawody moich rodziców, dziadków)np.
spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, prezentacja,
teatrzyk, pantomima, kalambury, recytacja. Współpraca z
Młodzieżowym Centrum Kariery, Urzędem Pracy itp.
Organizowanie i udział w konkursach szkolnych i ogólnopolskich (np.
Szkolny Konkurs Gastronomiczny, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
Kucharskiej)
Współpraca z podmiotami pozostającymi w ścisłym kontakcie z
pracodawcami, współpraca z zakładami pracy (np. zajęcia,
wycieczki).

termin
realizacji
cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
marzec 2019
maj 2019

cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
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IV.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
zadania

Przeprowadzenie zajęć wychowawczych nt. bezpieczeństwa w
internecie (od II klasy SP)

Termin
realizacji
raz w
semestrze na
grupę/klasę
cały rok
szkolny
luty 2019
cały rok
szkolny

Spotkanie ze specjalistami nt. bezpieczeństwa w sieci, uzależnienia
od telefonów komórkowych, komputera.
Dzień Bezpiecznego Internetu
Udział w VI edycji ogólnopolskiego programu „Mistrzowie
Kodowania”(SP,G,ZSZ)
Udział w II edycji ogólnopolskiego programu „Uczymy dzieci
programować” (SP)
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Korzystanie cały rok
z testów on-line na kartę rowerową i e-podręczników, tablic
szkolny
interaktywnych, prezentacji, programów multimedialnych,
komputerów, urządzeń mobilnych, aplikacji, internetu, wykorzystanie
filmów instruktażowych, prezentacji itp.

V.

Promocja Ośrodka

zadania
Promocja Ośrodka w środowisku lokalnym, zapraszanie gości na
uroczystości i spotkania, nawiązywanie kontaktów z władzami,
sponsorami itp.
Uaktualnianie na bieżąco strony internetowej ODWSM.
Opracowanie materiałów informacyjno- promujących z imprez szkolnych, akcji itp. na stronę internetową,
Facebook
Kontakty z prasą i telewizją.
Spotkania integracyjne ( zapraszanie uczniów innych szkół na
pokazy, zajęcia otwarte, zwiedzanie szkoły, pracowni, warsztatów,
wizyty promocyjne w szkołach i przedszkolach
Festyn rodzinny ( dzień matki, dzień ojca, dzień dziecka)

VI.

termin
realizacji
cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
czerwiec

Zadania dodatkowe

zadanie
Prowadzenie tablic
- hol parter – nauczanie początkowe ( trzy)

termin
realizacji
co drugi
miesiąc
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- ogłoszenia
- zamykana – kodowanie
Prowadzenie tablic - hol piętro
– doradztwo zawodowe
– samorząd
– pck
– biblioteka
– tablica główna
– szkoły zawodowe ( zamykana)
Opieka nad szatnią i kluczami do szafek uczniów
Rozpisywanie dyżurów nauczycieli na przerwach
Opiekun szkolnego koła PCK
Opiekunowie samorządów
- szkoła
- internat
Opiekun i administrator pracowni komputerowych

wg. potrzeb

cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
cały rok
szkolny

3. KALENDARIUM OŚRODKA
Termin
03.09.2018
8.09.2018
15.09.2018
26.09.2017
cały dzień
28.09.2018
12.10. 2018
6- 21 10. 2018
październik 2018
09.11.2018
godzina
11.11 śpiewanie
hymnu
grudzień 2018

Zadania
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Narodowe czytanie
Międzynarodowy Dzień Kropki
Sportowy Dzień Integracji
(pasowanie pierwszoklasistów, przyjęcie nowych wychowanków)
VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Dzień Edukacji Narodowej - apel
Code Week –
- Europejski Tydzień Kodowania
Pola Nadziei
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości - Narodowe Święto
Niepodległości - Apel
Mikołajki z Falubazem

grudzień 2018

Szkolny kiermasz bożonarodzeniowy

23-31.12.2018
11.01.2019 r.
14-25.01.2019
luty 2019
luty 2019
8 marzec 2019
marzec/kwiecień
2019
10-12.04.2019

Zimowa przerwa świąteczna
Bal karnawałowy
Ferie zimowe
Żarskie widokówki
Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Kobiet
Rekolekcje
( w zależności od terminu rekolekcji w parafii)
Egzamin gimnazjalny
5

15-17.04.2019
kwiecień 2019
18- 23.04.2019
26.04.2019
29.05.2018

czerwiec 2019
6.VI. 2019
cały dzień
czerwiec-lipiec
2019
21 czerwiec 2019

Egzamin ósmoklasisty
Powiatowe Targi Edukacyjne
Wiosenna przerwa świąteczna
Obchody Świat Majowych
– symbole narodowe w podaniach baśniach i legendach
Sportowe zabawy z Koziołkiem Matołkiem
(elementy Dnia Patrona i Dnia Sportu)
Marsz Przeciw Przemocy
Festyn rodzinny ( dzień matki, dzień ojca, dzień dziecka)
Egzamin zawodowy
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

ZEBRANIA Z RODZICAMI
termin
21.09.2018

26.10.2018
07.12.2018
1.02.2019
(pedagog)
22.03.2019
17.05.2019

tematyka
Zebrania z rodzicami - zapoznanie z dokumentacją Ośrodka:
Statut, WSO, PSO, program wychowawczo-profilaktyczny
potwierdzenia, akceptacja.
Zebranie z rodzicami(bieżące postępy uczniów)
Zebranie z rodzicami (propozycja ocen półrocznych)
Zebranie z rodzicami (zapoznanie z ocenami półrocznymi,
spotkanie z pedagogiem)
Zebrania z rodzicami/bieżące postępy uczniów
Zebranie z rodzicami (propozycje ocen rocznych)

DNI USTAWOWO WOLNE OD NAUKI
01.11.2018 - Święto Zmarłych (czwartek)
23-31.12.2018 – Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2019 – Nowy Rok (wtorek)
14-25.01.2019 - Ferie zimowe
18-23.04.2019 – Wiosenna przerwa świąteczna
29 - 30.04.2019 dni wolne
01.05.2019 – Święto Pracy (środa)
03.05.2019 – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (piątek)
20.06.2019 – Boże Ciało (czwartek)

Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych :
02.11.2018 (piątek)
29-30. IV.2019 (poniedziałek)
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