HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
SZKOLNEGO ZESPOŁU WSPIERANIA UZDOLNIEŃ
W R. SZK. 2015/2016
Kategoria
działań, zadań

Nazwa działania, zadania
Diagnoza potrzeb i oczekiwań
klientów szkoły
Diagnoza uzdolnień uczniów

Działania
i zadania stałe

Formy realizacji

- analiza ankiet

- analiza ankiet
i kwestionariuszy
Założenie i uzupełnienie portfolio - gromadzenie dokumentauczniom.
cji ucznia
Wpisy do Szkolnej Księgi Sukce- zbieranie materiałów
sów
i informacji na temat osiągnięć uczniów
Stworzenie harmonogramu działań - zebranie nowych propozyna r. szk. 2015/2016
cji,
- zatwierdzenie harmonogramu przez RP,
- prezentacja harmonogramu na stronie internetowej
szkoły w celu zapoznania
się z nim przez rodziców,
- wdrożenie harmonogramu
do pracy
Nawiązanie współpracy
- organizacja spotkań lidez innymi szkołami należącymi do rów SZWU,
Sieci Szkół Wspierających Uzdol- - wymiana doświadczeń,
nienia
- planowanie wspólnych
przedsięwzięć

Osoby
odpowiedzialne

Termin realizacji

wychowawcy klas,
pedagog
wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog
wychowawcy klas

IX każdego
roku szkolnego
IX każdego
roku szkolnego
IX 2015 r.

Mirosława Kozak

na bieżąco

lider SZWU

IX 2015 r.

dyrektor,
lider SZWU

na bieżąco

Uwagi

Zajęcia wspierające i rozwijające

* Organizacja i prowadzenie zajęć
w kl. I-III:
- zaj. dydakt.-wyrówn.
- zaj. muz. – ruch. kl. IA
- zaj. rozw. zainteresowania
i uzdolnienia ucz. kl. IB
- koło muz.-plast.-teatralne
- zaj. artystyczne z ucz. kl. II
- SKS
- biblioterapia
* Organizacja i prowadzenie zajęć
w kl. IV-VI:
- zaj. dydakt.-wyrów. z j. angiel.
IV-V
- zaj. dydakt.-wyrów. z j. polskiego
- zaj. dydakt.-wyrów. z matem. IV
- zaj. dydakt.-wyrów. z przyrody/koło przyrodnicze
- koło ponadprzedm. j. angiel. VI
- koło ponadprzedm. j. polskiego
- zajęcia z terapii pedagog./psychol. (w tym Ortograffiti,
rewalidacyne, socjoterapeut.),
- koło wokalne
- SKS
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia z logopedą
- biblioterapia

- udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych

Dyrektor
M. Figzał, J. Kubicka,
B. Moskal, M. Kozak
M. Figzał
J. Kubicka
M. Kozak
B. Moskal
E. Kryger
B. Kamińska
M. Kondzior
B. Kielar
J. Zawada
M. Rasała
M. Kondzior
B. Kielar
E. Krger, M. Figzał, K.
Żurek

J. Zuber
J. Przyborowska
J. Przyborowska
J. Mazanka
B. Kamińska
wewnętrzne (szkolne)

Przez cały rok
szkolny (zgodnie z diagnozą)

Projekty / programy wewnętrzne i zewnętrzne

Zdrowy tydzień kolorowy – projekt - opracowanie zasad i krytegrupowy kl. I b.
riów,
- zapoznanie z nimi dzieci
i ich rodziców,
- systematyczny monitoring
śniadań
Nasz patron, nasza szkoła
- opracowanie zadań projektu,
- realizacja zadań,
- wystawa prac
Szkoła czytająca- kontynuowanie - organizacja konkursów
ogólnopolskiego programu „Szko- czytelniczych,
ły czytające”
- czytanie małym dzieciom
przez nauczyciela i uczniów
z klas starszych,
- lekcje wychowawcze w kl.
IV-VI podnoszące świadomość czytelniczą
Projekt edukacyjny Nasz potencjał - opracowanie i wdrożenie
kluczem do naszego sukcesu
projektu,
- realizacja projektu,
- podsumowanie projektu –
piknik rodzinny
Projekt kl . VI – Mój region,
- opracowanie i wdrożenie
kl. IV - Drzewo genealogiczne
projektu,
mojej rodziny
- realizacja projektu,
- wystawa prac
Dni okolicznościowe w kl. I b
- rozpoznanie zainteresowań dz., ich ulubionych
zajęć,
- wspólny wybór z dz. tematu przewodniego

Joanna Kubicka

cały rok

Barbara Kielar

IX – X 2015 r.

Barbara Kielar,
Beata Kamińska,
nauczyciele kl. O-III

W ciągu roku

SZWU
pedagog szkolny
wszyscy nauczyciele
i uczniowie

cały rok

Barbara Kielar

w ciągu roku

Joanna Kubicka

jeden dzień
w m-cu

W tym zadanie:
Czytanie łączy
pokolenia
z konkursu ogólnopolskiego Nowoczesna edukacja
wczesnoszkolna

W tym realizacja
zadań z ogólnopolskiego konkursu
Nowoczesna ed.
Wczesnoszkolna

i opracowanie scenariusza
dnia,
- zorganizowanie dnia przy
współudziale rodziców
Jesteśmy sprawni – szkolny projekt sportowy kl. IV – VI

- opracowanie regulaminu,
Joanna Przyborowska
kryteriów,
- systematyczne odnotowywanie osiągnięć uczniów

w ciągu rok

Realizacja projektu „Zdobywamy
kartę rowerową”

- przygotowanie teoretycz- J. Przyborowska
ne i praktyczne uczniów,
- kwalifikacje do egzaminu,
- przeprowadzenie egzaminu,
- uzyskanie kart rowerowych
zewnętrzne

III-V 2016 r.

Owoce i warzywa w szkole

- rozpropagowanie akcji,
- konkursy literackie,
- konkurs plastyczny,
- przedstawienie przygotowane przez kl. II.
- realizacja zadań projektowych i programowych

kontynuacja
IV 2016 r.

Projekty/programy wewnętrzne i zewnętrzne

Mały Mistrz – program sportowy
dla kl. I - II

- olimpiada sportowa klasy I-III
Olimpiady i konkursy przedmiotowe

- turnieje sportowe: tenisa stołowego, szachowy, badmintona,
- konkurs wiedzy sportowej

autorzy projektu:
Beata Moskal,
nauczyciele kl. 0-III

J. Przyborowska, J. Kubicka, M. Figzał, B. Moskal

wewnętrzne (szkolne)
- opracowanie regulamiJoanna Przyborowska
nów,
- rakrutacja i udział ucz.,
- informacja o wynikach
Joanna Przyborowska

w ciągu roku
w ciągu roku

W tym realizacja
zad. z ogólnopol.
Konk. Nowoczesna
ed. Wczesnoszk.

- interdysc. turniej międzyklas.
IV-VI
Prace plastyczne z materiałów
ekologicznych ( Dzień Ziemi )

Olimpiady i konkursy przedmiotowe

Konkursy klasowe w oddziałach IIII:
1. Konkurs na najstaranniejszy
zeszyt.
2. Konkursy recytatorskie
3. Konkursy ortograficznogramatyczne.
4. Konkursy matematyczne.
5. Konkursy czytelnicze.

- organizacja i rozpropagowanie konkursu,
- przeprowadzenie imprezy,
- udział chętnych uczniów,
- informacja o wynikach

Beata Moskal

- opracowanie regulaminów Nauczyciele klas I-III
konkursów i kryteriów oceniania,
- przeprowadzenie konkursów zgodnie z harmonogramami,
- prezentacja osiągnięć lub
wyników uczniów na gazetkach ściennych klasowych, na zebraniach rodziców, na apelach klas młodszych
Szkolny festiwal kolęd i pastora- przygotowanie regulaminu Jerzy Zuber
łek
festiwalu,
- przeprowadzenie imprezy
Konkurs nt. praw człowieka, zwie- - organizacja i rozpropagorząt
wanie konkursów,
Konkury nt. wiedzy odnośnie pro- - przeprowadzenie konkursów,
Kinga Bocian
blemów, które ewentualnie poja- udział chętwią się w ciągu roku, np. o tolerancji, koleżeństwie, asertywności, nych/zrekrutowanych
uczniów,
dobrych manierach, itp.
- informacja o wynikach
Konkurs na najbardziej kreatywnych ucz., czy mających najlepszą

IV 2016 r.

Działanie nie
odbyło się – tu
inicjatywę przejął SU – „wiosenne nakrycie
głowy”.

Konkursy cykliczne
z rozstrzygnięciem po każdym semestrze

XII/I
2015/2016r.
20.11.2015 r.

w ciągu roku

Działanie nie
odbyło się –
epidemia grypy

pamięć (w ramach promocji
uzdolnień).
Konkurs o bezpieczeństwie Bezpieczeństwo w szkole, w domu i na
drodze
Konkurs Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży
Olimpiady i konkursy przedmiotowe

zewnętrzne zawody sportowe

„Pegazik” – konkurs recytatorski

„Moja Mama” – regionalny konkurs

„Zuch” i/lub Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

„Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna” – konkurs ogólnopolski o tytuł j/w

- organizacja i rozpropago- Ewa Kryger
wanie konkursu,
- przeprowadzenie imprezy,
- udział chętnych uczniów,
- informacja o wynikach
zewnętrzne
- rozpropagowanie zawoJoanna Przyborowska
dów,
- rekrutacja ucz.,
- udział ucz. w zawodach
- przygotowanie ucz. do
Barbara Kielar
etapu szkolnego i etapów
pozaszk.,
- udział ucz. w konkursie
- rozpropagowanie konkursu,
B. Kielar, J. Kubicka
- udział ucz. w konkursie,
- wybór najciekawszych prac
na etapie szkolnym,
- wysłanie prac na etap wyższy

- przygotowanie zrekrutowanych ucz.,
- przeprowadzenie konkursu

J. Kubicka. M. Kozak

- rejestracja udziału na platformie,
- opracowanie projektu
konkursu,
- udział naucz. w szkole-

Joanna Kubicka

I sem.

1 x w każdym
semestrze

Zgodnie z regulaminem

IV 2016 r.

III 2016 r.

Joanna Kubicka

IX 2015 r. – III
2016 r.

Zamiast tych
konkursów ucz.
klas I-szych
wzięli udział w
„Synapsiku
MEN”.

Olimpiady i konkursy przedmiotowe

Ogólnopolski Konkurs Logopedyczny

Ogólnopolski konkurs ortograficzny
Ogólnopolski konkurs plast. Tęcza

Stół wielkanocny – konkurs powiatowy

Gminny konkurs recytatorski dla
ucz. kl. II :Kokoszka”

niach on-line,
- udział ucz. w konkursie,
- przygotowanie sprawozdań z przebiegu konkursu
i przesłanie na platformę
e-learningową
- rozpropagowanie konkursu,
- udział ucz. w konkursie,
- wysłanie prac na etap
wyższy
- rekrutacja ucz.,
- przygotowanie ich do
konkursu,
- udział w konkursie
- przeprowadzenie etapu
szkolnego,
- wybór najciekawszych
prac,
- wysłanie prac na konkurs
- ogłoszenie konkursu szk.
na pisankę i stroik wielkanocny,
- nawiązanie współpr..
z rodzicami w celu pomocy
w przygotowaniu potraw,
- udział w konkursie
- przeprowadzenie etapu
szkolnego,
- udział wytypowanych ucz.
w etapie gminnym

Joanna Mazanka

1 x w każdym
semestrze

Mirosława Kozak

II sem.

Mirosława Kozak

w ciągu roku

M. Kozak

III 2016 r.

Beata Moskal

II sem.

Ogólnopolski konkurs przyrodniczy Multitest 2015 – kl. IV-V

Olimpiady i konkursy przedmiotowe

Konkurs plast.-liter. w ramach
kampanii Zachowaj Trzeźwy
umysł

Szkolny i gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
zDolny Ślązaczek językowy
Ogólnopolski konkurs języka ang.
Zuch
Dni językowe w SP nr 6 w Świdnicy

Międzynarodowy konkurs matemat. Kangur Matematyczny

- rekrutacja ucz.,
- przygotowanie ich do
konkursu,
- udział w konkursie
- organizacja i rozpropagowanie konkursu,
- przeprowadzenie imprezy,
- udział chętnych uczniów,
- informacja o wynikach
- rekrutacja ucz.,
- przygotowanie ich do
konkursów,
- udział w konkursach

Małgorzata Rasała

I sem.

Ewa Kryger

V-VI 2016 r.

Marta Kondzior

w ciągu roku

- udział ucz. w konkursie
plast.-język. na plakat wybranego kraju,
- udział w konkursie na
model 3D znanej europejskiej budowli,
i/lub
- udział w wieczorku językowym,
- udział w powiatowym
konkursie recytatorskim w
ramach obchodów Dni Językowych
- rozpropagowanie konkursu,
- rekrutacja ucz.,
- przygotowanie ucz.,
- udział w konkursie

Marta Kondzior

w ciągu roku

Joanna Zawada

w ciągu roku

Olimpiady i konkursy przedmiotowe

Konkursy zewnętrzne i akcje spo- - rozpropagowanie konkur- Magdalena Figzał
w ciągu roku
łeczne realizowane w ramach pra- sów/akcji,
cy SU
- udział chętnych ucz.
Inne konkursy wewnętrzne i zewnętrzne wg systematycznie napływających ofert oraz inicjatyw n-li/ucz./rodziców
Klasy I A i B: teatr, kino, sala zabaw „Bajka”, Przełęcz Tąpadła
Oddz. przedszkolny: teatr, kino,
sala zabaw „Bajka”
Kl. II-III:Teatr Lalki i Aktora
( Wałbrzych lub Wrocław) -- Lekcja w przyrodzie Przełęcz
Tąpadła lub Myślibórz

Wycieczki i wyjazdy

-Muzeum papiernictwa – Duszniki
Zdrój,
- Aqua Park Bielawa
Kl. IV: Biblioteka Miejska
w Świdnicy – lekcje biblioteczne;
- lekcje muzealne w Muzeum
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,
- Wytwórnia Wody Gazowanej
„Bonart” w Chwałkowie,
- kino’
- jednodn. Wycieczka do ZOO lub
Eurolandu w Kłodzku
Schronisko w Dzierżoniowie
(z kl., która wygra konkurs)
Kl. V: - jednodn. Wycieczka do
ZOO lub Eurolandu w Kłodzku
- wyjazd na lodowisko (1x) i ba-

J. Kubicka, M. Figzał
Anna Franków
- sporządzenie dokumentacji wyjazdów/wycieczek,
- zamówienie autobusów,
- udział dz./ucz. w wyjazdach/wycieczkach

B. Moskal, M. Kozak

Marta Kondzior

Zgodnie z repertuarem kina
i teatru, X - IX
2015 r.,
Zgodnie z repertuarem kina
i teatru,
w ciągu roku

I sem.

w ciągu roku

II sem.
- sporządzenie dokumentacji wyjazdów/wycieczek,
- zamówienie autobusów,
- udział dz./ucz. w wyjazdach/wycieczkach

E. Kryger, K. Bocian

XI 2015 r.

Joanna Zawada

IV-V 2016 r.

Joanna Przyborowska

w ciągu roku

W tym realizacja
zad. z ogólnopol.
Konk. Nowoczesna
ed. Wczesnoszk

sen(1-2 x) klas IV - VI
Wycieczki i wyjazdy

- organizacja wycieczki dla kl. VI
Zielona szkoła dla ucz. klas III-VI
Pielgrzymka do Częstochowy
Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego
Akcja „Sprzątanie świata”

Uroczystości
i imprezy szkolne
oraz środowiskowe

Dzień chłopaka

Dzień Edukacji Narodowej

XV Dzień Papieski „Jan Paweł II
– Patron Rodziny”

Święto szkoły

- opracowanie scenariusza
uroczystości
- udział w niej całej społeczności szkolnej
- opracowanie zadań dla
poszczególnych klas,
- udział ucz. w akcji
- opracowanie scenariusza
imprezy,
- udział w niej ucz.
- opracowanie scenariusza
uroczystości
- udział w niej całej społeczności szkolnej
- opracowanie scenariusza
uroczystości,
- gazetka okolicznościowa,
- udział w niej całej społeczności szkolnej
- opracowanie scenariusza
uroczystości,
- gazetka/dekoracja okolicznościowa,
- udział całej społeczności
szkolnej i rodziców w uroczystości

Joanna Przyborowska
M. Kozak
J. Przyborowska
Jerzy Zuber
E. Kryger, dyrektor

II semestr
VI 2016 r.

B. Moskal, M. Rasała

IX 2015 r.

wychowawcy klas

30 IX 2015 r.

M. Kozak, E. Kryger

14 X 2015 r.

J. Zuber

15 X 2015 r.

B. Kielar (tematyka związana z patronem)
M. Figzał, J. Kubicka (pasowanie ucz. kl. I)

16 X 2015 r.

IX 2015 r.
1 IX 2015 r.

Narodowe Święto Niepodległości

Andrzejki
Uroczystości
i imprezy szkolne
oraz środowiskowe

Mikołajki
Boże Narodzenie – jasełka

Zabawy karnawałowe

Imprezy i przedsięwzięcia SZWU

Happening wiosenny – witamy

- opracowanie scenariusza
uroczystości,
- gazetka/dekoracja okolicznościowa,
- udział całej społeczności
szkolnej w uroczystości
obchodów święta
- zorganizowanie zabawy
i wróżb andrzejkowych dla
ucz. kl. O-III,
- dyskoteka popołudniowa
dla ucz. kl. IV-VI
- przygotowanie paczek,
- krótkie występy artystyczne najmłodszych dz./ucz..
- wykonanie zaproszeń dla
gości,
- udział całej społeczności
szk., gości i rodziców
w przedstawieniu jasełkowym,
- wigilie klasowe
- zorganizowanie zabawy
i konkursów dla ucz. kl. OIII,
- zabawa popołudniowa dla
ucz. kl. IV-VI
- opracowanie scenariuszy
imprez i przedsięwzięć,
- udział zainteresowanych
ucz.
- przygotowanie rekwizy-

B. Kielar

10 XI 2015 r.

wychowawcy klas 0-III

ostatni tydzień
listopada 2015r.

wychowawcy klas, opiekun
SU
opiekun SU, wychowawcy
klas, RR

4 XII 2015 r.

M. Kozak, J. Zuber

22 XII 2015 r.

wychowawcy klas
Wychowawcy klas, op. SU

I 2016 r.

J. Kubicka, A. Franków,
Zespół SZWU

Zgodnie z harmonogramem
SZWU

nauczyciele kl. O-III,

III 2016 r.

wiosnę

Obchody Święta Ziemi

Uroczystości
i imprezy szkolne
oraz środowiskowe

Obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Gminny Dzień Dziecka

Piknik rodzinny

Rajd Rowerowy

tów i wykonanie kukły
marzanny,
- przemarsz przez wieś,
- klasowe konkursy o tematyce wiosennej i ekologicznej,
- kawiarenka
- opracowanie scenariusza
imprezy,
- gazetka/dekoracja okolicznościowa,
- przedstawienie/program
artystyczny
- udział uczniów
- przygotowanie i przeprowadzenie apelu,
- wystawa tematyczna
- powiadomienie rodziców
o imprezie,
- udział dzieci/uczniów
w zabawach i zorganizowanych kiermaszach, konkur.
- programy artystyczne kl.
0-III,
- wystawki całorocznych
wytworów uczniowskich,
- konkursy i zabawy,
- organizacja stoisk i punktów zabaw
- przydział zadań poszczególnym n-lom,
- opracowanie scenariusza

opiekun SU

B. Moskal

IV 2016 r.

B. Kielar
J. Zuber

V 2016 r.

dyrektor, wychowawcy
klas, dyr. GOK w Marcinowicach

1 VI 2016 r.

dyrektor, koordynator pikniku, wychowawcy

11 VI 2016 r.

Koordynator J. Przyborowska

VI 2016 r.

Zakończenie roku szkolnego

imprezy,
- współpraca z instytucjami
i organizacjami wspierającymi imprezę,
-współpraca ze szkołami
chętnymi do udziału w imprezie
- opracowanie scenariusza
uroczystości,
- zaproszenia dla gości,
- udział całej społeczności
szkolnej w uroczystości

Wychowawca kl. VI,
dyrektor,
E. Kryger

24 VI 2016 r.

