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Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 40 w Zabrzu  

Rok szkolny 2022/2023 

 

Podstawa opracowania rocznego planu pracy: 

 Priorytety polityki oświatowej państwa 

 Wnioski z nadzoru pedagogicznego 

 Wnioski przyjęte do realizacji na rok szkolny 2022/2023 

 

1. Kalendarz roku szkolnego 2022/2023- organizacja pracy szkoły 

a) Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 

b) Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawcze 

c) Organizacja egzaminów zewnętrznych 

Załącznik nr 1- Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

2. Zadania związane z pracą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  Specjalnej Nr 40              

w Zabrzu 

Załącznik nr 2- Terminarz spotkań 

3. Organizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego: 

a) Plan nadzoru pedagogicznego 

b) Plany pracy zespołów przedmiotowych 

c) Plan pracy profilaktyczno- wychowawczej na rok szkolny 2022/2023 

d) Szkolne zestawy programów nauczania 

e) Plany kółek zainteresowań 

f) Plan pracy świetlicy szkolnej 

g) Plan pracy biblioteki szkolnej 

h) Plan pracy Samorządu uczniowskiego 

i) Organizacja imprez i uroczystości szkolnych 

j) Tygodniowy plan zajęć dydaktycznych 

Załączniki od 3 do 12- plany pracy 
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4. Organizacja kształcenia specjalnego uczniów: 

a) Opracowanie wstępnych wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania 

ucznia, IPET, modyfikacji IPET, programów rewalidacyjnych-  wrzesień 2022 

b) Przydzielenie form zajęć rewalidacyjnych- wrzesień 2022 

c) Oceny przyrostu umiejętności uczniów- styczeń/luty 2023; maj/czerwiec 2023 

d) Pomoc specjalistyczna zgodnie z potrzebami uczniów- wrzesień 2022- czerwiec 2023 

5. Działania na rzecz rozwoju ucznia: 

a) Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi przy szkole 

b) Realizacja programów i projektów, w tym Aktywna Tablica, Laboratorium Przyszłości 

c) Organizacja imprez i konkursów wewnątrzszkolnych 

d) Przygotowywanie uczniów do konkursów i zawodów poza szkołą 

e) Włączanie uczniów w życie szkoły- realizacja zadań na terenie szkoły z inicjatywy 

ucznia i nauczycieli 

f) Przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie- organizacja zajęć TUS, organizacja 

wyjść i wycieczek, zajęcia kulinarne, prace na rzecz innych 

g) Organizacja letniego wypoczynku uczniów 

6. Rozwój zawodowy nauczycieli: 

a) Podejmowanie awansu zawodowego na kolejne stopnie  

b) Doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez udział  w studiach podyplomowych, 

kursach, konferencjach i warsztatach  zgodnie z potrzebami szkoły- plan 

doskonalenia zawodowego  

c) Obserwacji zajęć nauczycieli zgodnie z przyjętym harmonogramem 

d) Przyznanie nagród  dyrektora i dodatków motywacyjnych 

7. Promocja szkoły: 

a) Prowadzenie kroniki szkolnej 

b) Prowadzenie strony internetowej oraz portalu społecznościowego Facebook 

c) Organizacja konkursów i zawodów sportowych: Mistrzostwa Zabrza w Pływaniu, 

zawody sportowe o zasięgu  regionalnym  w ramach Olimpiad Specjalnych Polska,  

Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnościami 

d) Działania na rzecz społeczności lokalnej: jarmark bożonarodzeniowy, organizacja 

zajęć  terenowych outdoor teaching  dla uczniów pobliskich szkół 


