Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
Nr 34/12/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Plan pracy Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
na rok szkolny 2013/2014
Termin

Wydarzenie / uroczystość / impreza

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

SIERPIE Ń
20 VIII, 9.00
26 - 28 VIII
29 VIII, 9.00

Zebranie Rady Pedagogicznej
Egzaminy poprawkowe
Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor
Dyrektor, członkowie komisji
Dyrektor

m.in. przydział zajęć
m.in. ustalenie organizacji pracy

WRZESIEŃ
2 IX (pn.), 9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Dyrektor, opiekun pocztu sztandarowego, p. A. Karłowicz, p. G.
Podgórska
Dyrektor, zespoły nauczycielskie

12 IX (czw.),
15.30

Zebranie Rady Pedagogicznej (analityczno –
programujące)

13 IX (pt.)
24 IX (wt.)
24 IX (wt.),
18.00
26 IX (czw.),
11.15
27 IX (pt.)

Sprzątanie świata
Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego
Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas pierwszych
p. H. Królik, Klub Młodego Obywatela
Dyrektor

Koncert filharmonii dla uczniów klas trzecich

nauczyciele mający zajęcia z klasami na godzinie filharmonii

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych

wrzesień

Diagnoza przedmiotowa dla uczniów klas pierwszych

uczniowie klas drugich z wychowawcami, klasy pierwsze z
wychowawcami
nauczyciele uczący w klasach pierwszych

wrzesień
wrzesień

Warsztaty integracyjne dla uczniów klas pierwszych
Konkurs fotograficzny „Moje podróże małe i duże”

pedagog, psycholog, wychowawcy klas pierwszych
p. A. Karłowicz

wrzesień –
listopad
wrzesień –
listopad
wrzesień –
grudzień

Konkurs fotograficzny „Mój przyjaciel”

p. A. Karłowicz

Konkurs na prezentację multimedialną „Pomoc
dydaktyczna na lekcjach języka rosyjskiego”
Konkurs plastyczno – realioznawczy „Moj kokosznik z
Izmajlowa)

p. T. Bartczak

konkurs dla wszystkich klas

p. T. Bartczak

konkurs dla wszystkich klas

m. in. prezentacja Planu nadzoru
pedagogicznego Dyrektora Gimnazjum,
nowelizacja dokumentów szkoły
we współpracy z Urzędem Gminy

(tzw. testy „na wejście” – j. polski, j. angielski,
matematyka)
zdjęcia wykonane podczas wakacyjnych
wojaży

wrzesień –
marzec
wrzesień – maj
wrzesień –
październik

Konkurs leksykalno – fonetyczny „Znam już setki
idiomów rosyjskich”
Konkurs stylistyczny „Moje pierwsze opowiadanie po
rosyjsku”
Pomoc dla dzieci w Syrii

p. T. Bartczak

konkurs dla klas II i III

p. T. Bartczak

konkurs dla klas II i III

Szkolne Koło Wolontariatu z opiekunami

PAŹD ZIERNIK
7 X (pn.), 14.45

Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

11 X (pt.)

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

15 X (wt.),
15.30
17 X (czw.),
11.15
październik

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Samorząd Uczniowski z opiekunami, opiekun pocztu
sztandarowego, p. A. Karłowicz, p. E. Chmiel, p. J. Rasińska
Dyrektor

Koncert filharmonii dla uczniów klas drugich

nauczyciele mający zajęcia z klasami na godzinie filharmonii

Szkolny etap konkursów przedmiotowych

Dyrektor, nauczyciele

Udział uczniów klas drugich w lekcji filmowej
Porządkowanie zabytkowych grobów przed Świętem
Zmarłych
Konkurs Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce dla uczniów
klas pierwszych (eliminacje)
Konkurs wiedzowy „Twórcy polskiego oświecenia i
ich dzieła”
Konkurs plastyczny związany z postacią Jana Pawła II
Konkurs na film „Piękno mojej miejscowości”

p. D. Rurarz, nauczyciele języka polskiego
Klub Młodego Obywatela z opiekunem, Szkolne Koło
Wolontariatu z opiekunami
p. H. Królik

październik
październik
październik
październik
październik
październik luty
październik –
listopad
październik
październik –
listopad

m. in. zaopiniowanie wniosków w sprawie
przyznania nagród nauczycielom

Temat: Ocenianie kształtujące, wspólnie z SP
we Wszeborach

zgodnie z Regulaminem i harmonogramem
KO

p. T. Rurarz

konkurs dla uczniów klas trzecich

p. G. Kaszuba, p. A. Karłowicz
p. G. Podgórska

konkurs dla klas trzecich

Konkurs literacki „Z pamiętnika gimnazjalisty”

p. D. Rurarz

Konkurs dla klas pierwszych

Wycieczka klas trzecich do Sejmu i Senatu
Konkurs na prezentację multimedialną o krajach
anglojęzycznych

p. H. Królik, wychowawcy klas trzecich
p. D. Zadróżna

LISTOPAD
6 XI (śr.)
21 XI (czw.),
11.15
8 IX (pt.)
11 XI (pn.)

Turniej Piłki Siatkowej dla Gimnazjalistów „Polska
Niepodległa 2013”
Koncert filharmonii dla uczniów klas pierwszych
Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
oraz finał Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce
Święto Odzyskania Niepodległości – obchody gminne

dyrektor, nauczyciele w-f

Turniej pod patronatem Wójta Gminy
Dąbrówka

nauczyciele mający zajęcia z klasami na godzinie filharmonii
Koło Teatralne z opiekunami, p. E. Rasińska, p. H. Królik
Dyrektor, poczet sztandarowy z opiekunem

Szczegóły uroczystości oraz zakres udziału
szkoły zostanie ustalony wspólnie z UG

19 XI (wt.),
16.00 – 18.00

Dzień otwarty dla rodziców

Wszyscy nauczyciele

21 XI (czw.),
11.15
28 XI (czw.)

Koncert filharmonii dla uczniów klas pierwszych

nauczyciele mający zajęcia z klasami na godzinie filharmonii
Samorząd Uczniowski z opiekunami, nauczyciele w-f

listopad

Wieczór wróżb andrzejkowych. Dyskoteka
andrzejkowa
testy diagnostyczne dla uczniów klas trzecich

Dyrektor, przewodniczący zespołów przedmiotowych

listopad
listopad
listopad

Konkurs biologiczny „Z biologią za pan brat”.
Akcja charytatywna „Serce dla serca”
Konkurs „Nowinki technologiczne”

p. J. Rasińska
Szkolne Koło Wolontariatu z opiekunami
p. P. Roguski

listopad –
grudzień
listopad kwiecień
listopad –
grudzień

„Granie na fizyce” – konkurs na grę edukacyjną z
fizyki
Akcja charytatywna „Pomóż i Ty”

p. E. Rasińska
Szkolne Koło Wolontariatu z opiekunami

Akcja „Góra grosza”

Szkolne Koło Wolontariatu z opiekunami

Do dyspozycji rodziców będą wszyscy
nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog
szkolny i dyrektor gimnazjum.

Testy diagnostyczne zgodne z NPP
W przypadku kontynuowania współpracy z
WSiP terminy zostaną dostosowane.

konkurs na prezentację multimedialna po
angielsku
konkurs dla klas II i III

GRUDZIE Ń
4 – 10 XII
5 XII
16 – 20 XII
19 XII (czw.),
11.15
20 XII (pt.)
23 XII – 1 I
grudzień
grudzień
grudzień

Mikołajki klasowe
Wycieczka klas III do Muzeum Powstania
Warszawskiego
Klasowe spotkania opłatkowe
Koncert filharmonii dla uczniów klas trzecich
Szkolne spotkanie opłatkowe
Zimowa przerwa świąteczna
Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Rady Rodziców
Wyjazd na spektakl teatralny w wykonaniu alumnów
WS Duchownego w Warszawie
Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”

Wychowawcy klas
p. A. Karłowicz, wychowawcy klas trzecich

wg uznania klas i wychowawców

Wychowawcy klas
nauczyciele mający zajęcia z klasami na godzinie filharmonii

wg uznania klas i wychowawców

p. E. Chmiel, p. G. Kaszuba, p. G. Podgórska, Samorząd
Uczniowski z opiekunami
dyrektor, nauczyciele w-f
p. G. Kaszuba

we współpracy z Radą Rodziców

p. G. Podgórska

STYCZEŃ
23 I (czw.),
11.15
27 I (pn.), 14.45

Koncert filharmonii dla uczniów klas drugich

nauczyciele mający zajęcia z klasami na godzinie filharmonii

Zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacyjne)

Dyrektor

29 I (śr.), 18.00

Zebranie z rodzicami

Dyrektor, wychowawcy

M. in. klasyfikacja śródroczna, wnioski z
analizy wyników testów diagnostycznych
przeprowadzonych w klasach trzecich

30 I (czw.)
31 I (pt.)
styczeń

Zabawa karnawałowa
Ostatni dzień I półrocza
Turniej Tenisa Stołowego Gimnazjalistów o Puchar
Dyrektora PG w Dąbrówce
Konkurs wiedzy o społeczeństwie i Normach
Gospodarczych
Konkurs na prezentację multimedialną „Świat po
wielkich odkryciach geograficznych”

Samorząd Uczniowski z opiekunami, nauczyciele w-f

5 II (śr.), 15.30

13 II (czw.),
11.15
14 II (pt.)
17 II – 2 III
17 II – 2 III

styczeń
styczeń – luty

nauczyciele w-f
p. H. Królik

dla klas drugich i trzecich

p. T. Rurarz

dla klas drugich

Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor, przewodniczący zespołów przedmiotowych

M. in.: informacja Dyrektora Gimnazjum o
pracy szkoły w I półroczu, wnioski z nadzoru
pedagogicznego prowadzonego przez
Dyrektora Gimnazjum w I półroczu.

Koncert filharmonii dla uczniów klas pierwszych

nauczyciele mający zajęcia z klasami na godzinie filharmonii

Szkolna poczta walentynkowa
Ferie zimowe
Ferie zimowe w szkole
Zajęcia sportowe, komputerowe i plastyczne.
Konkurs warcabowy i scrabblowy.
Wyjazd na lodowisko.
Akcja „Dzień Bezpiecznego Internetu”

Nauczyciele języka angielskiego

LUTY

luty
luty
luty
luty - marzec
luty – marzec
luty – marzec
luty – kwiecień

Konkurs „Nie bój się ratować życia innym”
Konkurs literacki na opowiadanie w języku
angielskim
Konkurs chemiczny „Znam symbole pierwiastków
chemicznych”
Konkurs recytatorski poezji patriotycznej
Wycieczka klas drugich do Centrum Nauki Kopernik
Konkurs profilaktyczny „Chcę i umiem odmawiać
picia alkoholu i zażywania narkotyków”

Wyznaczeni nauczyciele, p. E. Chmiel

Zajęcia finansowane przez organ prowadzący

p. G. Podgórska

m. in. plansze informacyjne, opracowanie
broszury

p. A. Wójcik
p. D. Zadróżna
p. E. Rasińska

konkurs dla klas pierwszych

p. A. Karłowicz, p. D. Rurarz
wychowawcy klas drugich
Zespół ds. wychowania i profilaktyki

konkurs dla klas drugich
we współpracy z GKRPA

MAR ZEC
13 III (czw.),
11.15
19 III (śr.),
15.30

Koncert filharmonii dla uczniów klas trzecich

nauczyciele mający zajęcia z klasami na godzinie filharmonii

Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

24 III (pn.)

Święto Szkoły

24-26 marca

Rekolekcje wielkopostne

Dyrektor, Koło Teatralne z opiekunami, opiekunowie projektów,
p. G. Podgórska, p. A. Karłowicz, p. E. Nawrocka-Franczak
p. G. Kaszuba, wychowawcy klas

m.in. przypomnienie procedur
egzaminacyjnych, wyznaczenie zadań
związanych z przeprowadzeniem egzaminu
m. in. najlepsze prezentacje przygotowane
przez uczniów w roku szkolnym 2011/2012

(pn. – śr.)
marzec

marzec
marzec
marzec
marzec

Testy diagnostyczne dla uczniów klas trzecich (II
tura)

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Wyjazd na misterium męki Pańskiej
Konkurs piosenki o zdrowiu
Konkurs plastyczny nt. krajów anglojęzycznych
Turniej trójek siatkarskich dziewcząt o puchar Rady
Rodziców

p. G. Kaszuba
p. E. Chmiel
p. P. Roguski
dyrektor, nauczyciele w-f

Testy diagnostyczne zgodne z NPP
W przypadku kontynuowania współpracy z
WSiP terminy zostaną dostosowane.

we współpracy z Radą Rodziców

KWIEC IE Ń
1 IV
8 IV (wt.) ,
16.00 – 18.00

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej
Dzień otwarty dla rodziców

Nauczyciele oddelegowani do nadzorowania sprawdzianu
Dyrektor, wychowawcy

10 IV (czw.),
11.15
23, 24, 25 IV
(śr., czw., pt.)
28 IV (pn.),
14.45
30 IV (śr.)

koncert filharmonii dla uczniów klas drugich

nauczyciele mający zajęcia z klasami na godzinie filharmonii

Egzamin gimnazjalny
(dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych)
Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor, Szkolny Zespół Egzaminacyjny

Uroczysty apel poświęcony Świętu Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Uroczystość upamiętniająca zrzut cichociemnych w
Kołakowie
Zlot szkół Kościuszkowskich w Warszawie

p. H. Królik, p. G. Podgórska, poczet sztandarowy z opiekunem

kwiecień
kwiecień
kwiecień

Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistek o Puchar Wójta
Gminy Dąbrówka

Dyrektor

Do dyspozycji rodziców będą wszyscy
nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog
szkolny i dyrektor gimnazjum.

m. in. zaopiniowanie arkusza organizacji
gimnazjum

Dyrektor, poczet sztandarowy z opiekunem
Klub Młodego Obywatela z opiekunem, poczet sztandarowy z
opiekunem
dyrektor, nauczyciele w-f

uczestnicy: drużyny z sąsiednich gmin

MAJ
2 V (pt.)*
3V
5, 6, 7 V
8 V (czw.)
14 V (śr.)*
22 V (czw.),
11.15
22 V (czw.),
18.00

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
Udział w gminnych obchodach Święta Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Testy diagnostyczne dla klas drugich
Dzień Europejski i Szkolny Dzień Języków Obcych
Szkolny Dzień Projektów Edukacyjnych
(dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
Koncert filharmonii dla uczniów klas pierwszych

Przewodniczący zespołów przedmiotowych
p. M. Rossa, p. H. Królik, nauczyciele języków obcych
Dyrektor, opiekunowie zespołów projektowych, członkowie
komisji
nauczyciele mający zajęcia z klasami na godzinie filharmonii

Zebranie z rodzicami

Dyrektor, wychowawcy klas

Dyrektor, poczet sztandarowy z opiekunem

Spotkanie informacyjne, pedagogizacja
rodziców, spotkania z wychowawcami w
klasach

19 - 28 V
30 V (pt.)*

31 V
maj
maj
maj / czerwiec

Diagnoza przedmiotowa w klasach pierwszych (na
koniec roku)
Dzień Dziecka. Zawody sportowe, konkursy
dydaktyczne.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
Sportowy Dzień Dziecka
Wyjazd na Paradę Schumana
Konkurs „Mistrz mapy”
Wycieczki klasowe o charakterze dydaktyczno –
krajoznawczym

nauczyciele uczący w klasach pierwszych

wszystkie przedmioty egzaminacyjne

wszyscy nauczyciele

Dyrektor, nauczyciele w-f
Klub Młodego Obywatela, Szkolny Klub Odkrywców z opiekunami
p. M. Rossa
wychowawcy klas

impreza organizowana wspólnie z UG
Termin zostanie podany przez organizatorów
klasy 1 - 3

CZERWIEC
2, 3, 5 VI
5 VI (czw.),
11.15
9 VI (pn.)
18 VI (śr.),
14.45
20 VI (pt.)*
26 VI (czw.)

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego
Koncert filharmonii dla uczniów klas trzecich

Dyrektor, Szkolny Zespół Egzaminacyjny
nauczyciele mający zajęcia z klasami na godzinie filharmonii

Spotkanie informacyjne dla uczniów klas szóstych
Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor, Koło Teatralne, p. D. Zadróżna
Dyrektor, wychowawcy klas

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
Akademia – pożegnanie absolwentów

27 VI (pt.), 9.00
1 VII (wt.), 9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Zebranie Rady Pedagogicznej
podsumowujące, analityczno – programujące

28 VI – 31 VIII

Wakacje

Dyrektor, wychowawcy klas trzecich, poczet sztandarowy z
opiekunem
Dyrektor, wychowawcy klas
Dyrektor, przewodniczący zespołów

jeżeli nastąpi potrzeba przeprowadzenia

klasyfikacja roczna

M. in. informacja Dyrektora Gimnazjum o
pracy szkoły w II semestrze, wnioski z nadzoru
pedagogicznego prowadzonego przez
Dyrektora Gimnazjum w II semestrze, wnioski
z analizy wyników testów diagnostycznych
przeprowadzonych w pierwszych i drugich,
wnioski z analizy wyników egzaminu
gimnazjalnego.

UDZIAŁ W IMPREZACH, AKCJACH, KONKURSACH I ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE
Uczniowie wezmą również udział w imprezach, akcjach, konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z otrzymanymi regulaminami i
harmonogramami.
Decyzję o udziale podejmą nauczyciele w konsultacji z uczniami.

Powyższy plan pracy ma charakter otwarty i może być modyfikowany wraz z pojawiającymi się pomysłami i propozycjami.
* dodatkowe dni wolne zaproponowane wstępnie – ostateczna decyzja w sprawie ich wprowadzenia zapadnie do końca września po uzgodnienie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i
Samorządem Uczniowskim.

