Plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Pucku
na rok szkolny 2022/2023

zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 13/2021/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.

opracowany na podstawie:
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082
ze zm.);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700
ze zm.);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 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 2017 r. poz. 1646 ze zm.);
• Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1762
ze zm.);
oraz na podstawie:
• Kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023;
• Planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny
2022/23;
• Wniosków z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022.
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I.

Plan pracy w głównych obszarach działalności Ośrodka
Zarządzanie i organizacja
Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim
Dyrektor Ośrodka
pracownikom.

do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy Ośrodka.

do końca sierpnia

Rada pedagogiczna

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników
i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku Dyrektor Ośrodka
szkolnym 2021/2022.

do końca sierpnia

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych
i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: Dyrektor Ośrodka
statut, regulaminy, procedury.

do końca sierpnia

Opracowanie
wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego.

Dyrektor Ośrodka

do 15 września

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor Ośrodka

do 15 września

Opracowanie
programu
wychowawczo
- profilaktycznego Ośrodka.

- Rada Pedagogiczna
i Rada Rodziców

planu

do końca września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor, wicedyrektor
Ośrodka

cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły.

Dyrektor Ośrodka

do końca kwietnia

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych Dyrektor Ośrodka,
stopni awansu zawodowego.
opiekunowie staży

cały rok

Promocja Ośrodka w środowisku lokalnym.

cały rok

Wszyscy nauczyciele

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów/uczestników
Dyrekcja Ośrodka
zajęć.

cały rok

Akcje charytatywne na rzecz środowiska lokalnego Dyrektor, wicedyrektor,
w partnerstwie z rodzicami.
nauczyciele

cały rok szkolny

Pozyskiwanie partnerów wspierających działalność Dyrektor, wicedyrektor,
Ośrodka.
pedagog, nauczyciele

cały rok szkolny

Podejmowanie działań służących bezpieczeństwu Dyrektor, Wicedyrektor,
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
nauczyciele

cały rok szkolny
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Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z
uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności
Dyrektor, Wicedyrektor,
z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz
nauczyciele
kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów
wprowadzonych do podstawy programowej.

cały rok szkolny

Rozwijanie
umiejętności
metodycznych
nauczycieli
w
zakresie
prawidłowego
i
skutecznego
wykorzystywania
technologii
informacyjno-komunikacyjnych
w
procesach Dyrektor, Wicedyrektor,
edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i nauczyciele
medialnej,
w
szczególności
kształtowanie
krytycznego podejścia do treści publikowanych w
Internecie i mediach społecznościowych.

cały rok szkolny

Nauczanie
Zadania
Realizacja podstawy programowej.

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny

Realizacja założeń w ramach wczesnego wspomagania nauczyciele

cały rok szkolny

rozwoju dziecka.

realizujący zajęcia

Realizacja założeń pracy w grupach wychowawczych.

nauczyciele/wychow cały rok szkolny
awcy grup
wychowawczych

Realizacja zadań w zespole rewalidacyjno – edukacyjno nauczyciele
– wychowawczym.
Organizacja pracy zespołów .

wicedyrektor,
liderzy zespołów

cały rok szkolny
cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu
rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów.
Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Punkt konsultacyjny. Grupa wsparcia.
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Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez
wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych
wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i
wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

nauczyciele

cały rok szkolny

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i nauczyciele
założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do
dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez
umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od
szkoły podstawowej.

cały rok szkolny

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności Dyrektor,
szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i Wicedyrektor,
przekrojowych
uczniów,
w
szczególności
z
nauczyciele
wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych
w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

cały rok szkolny

Prowadzenie zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych wszyscy
cały rok szkolny
i pozalekcyjnych zachęcających uczniów, uczestników nauczyciele, doradcy
i wychowanków do pracy nad sobą umożliwiając im zawodowi
osiąganie sukcesu w tym realizacja zadań z zakresu
doradztwa zawodowego.
Wicedyrektor
Badanie i analiza efektów pracy edukacyjno –
Ośrodka,
terapeutycznej, rewalidacyjno – wychowawczej.
nauczyciele

według planu nadzoru

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej
oraz wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez
nauczycieli.
Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – liderzy zespołów,

wrzesień i w miarę

terapeutycznych dla uczniów i uczestników zajęć nauczyciele
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz
indywidualnych
programów
rewalidacyjno
–
edukacyjno – wychowawczych oraz ich ewaluacja.

indywidualnych
potrzeb

1. Opracowanie

planów

realizacji

treści

kształcenia

dostosowanych do możliwości realizacji w warunkach nauczyciele

wrzesień

domowych w sytuacji nauczania zdalnego.
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nauczyciele/
Opracowanie założeń do prowadzonych zajęć
specjaliści
rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno –
pedagogicznej i ich ewaluacja.

wrzesień, kwiecień
i w miarę
indywidualnych
potrzeb

Obserwacje zajęć edukacyjno – terapeutycznych, Dyrektor,
rewalidacyjnych,
pomocy
psychologiczno
– wicedyrektor
pedagogicznej,
świetlicowych,
w
grupach Ośrodka
wychowawczych, zajęć rewalidacyjno – edukacyjno –
wychowawczych.

według
harmonogramu

Kontrola
przestrzegania
przez
nauczycieli Dyrektor,
obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania wicedyrektor
i promowania.

cały rok szkolny

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności Dyrektor,
i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w wicedyrektor,
szkołach ogólnodostępnych.
nauczyciele

cały rok szkolny

Wychowanie

Zadania

Integracja zespołów klasowych.

Osoba
odpowiedzialna

wychowawcy klas

Termin realizacji
wrzesień, cały rok
szkolny

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły, a w szczególności:
Profilaktyka:
Wszyscy
• agresji, przemocy i dyskryminacji,
nauczyciele,
cały rok
• sytuacji kryzysowych i lęku
• uzależnień,
pedagog, psycholog
• bezpieczeństwa w sieci,
• stanu zagrożenia epidemicznego,
• bezpieczeństwa i zdrowia dzieci i młodzieży.
Diagnozowanie i obserwacja zachowań uczniów.

Specjaliści,
nauczyciele

cały rok
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Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych oraz
wycieczek.

Wszyscy
nauczyciele

cały rok

Podnoszenie jakości edukacji, wsparcie psychologicznopedagogiczne w celu zapewnienia dodatkowej opieki
i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat Ośrodka oraz
poczucia bezpieczeństwa.

Dyrektor,
wicedyrektor,
wszyscy
nauczyciele

cały rok

Współpraca ze środowiskiem: doradcami zawodowymi,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
placówkami, instytucjami, lokalnymi przedsiębiorcami.

Dyrektor,
Wicedyrektor

cały rok

nauczyciele

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej
dojrzałości
poprzez
kształtowanie
postaw
wychowawcy klas
ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,
uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i Ośrodka.

cały rok

wychowawcy klas
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Zadania opiekuńcze

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Sprawowanie opieki pedagogicznej i medycznej.

wszyscy nauczyciele,
pielęgniarka

cały rok

Zapewnienie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor, nauczyciele,
pedagog, psycholog
szkolny

cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci
potrzebujących takiej opieki.

wychowawcy klas,
nauczyciele/opiekunowie
świetlicy

cały rok

Organizacja opieki wychowawczej dla uczniów
będących w trudnej sytuacji życiowej.

wychowawcy klas

cały rok

Organizacja żywienia uczniów w Ośrodku.

pedagog, dyrekcja

cały rok

Pomoc materialna dla uczniów.

pedagog, nauczyciele

cały rok

Organizacja opieki w ramach funkcjonowania grup
wychowawczych.

Dyrekcja, wychowawcy
grup wychowawczych

cały rok

W dokumentacji pedagogicznej stosowane będą skróty literowe oznaczające realizację zadań
w następującym zakresie:
B - treści dotyczące realizacji edukacji dla bezpieczeństwa
K - treści dotyczące realizacji zagadnień patriotycznych i związanych z kulturą
WP – treści dotyczące realizacji zagadnień wychowawczo-profilaktycznych
IT – korzystanie z technologii IT
DZ – elementy doradztwa zawodowego
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II.

Kalendarium Ośrodka w roku szkolnym 2022/2023

Termin

Zadanie

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

9 września 2022 r.

Zebranie z rodzicami

Wrzesień 2022 r.

Ślubowanie klas I

14 października 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

1 listopada 2022 r.

Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości

Grudzień 2022r.

Mikołajki

22 grudnia 2022 r.

Klasowe spotkania świąteczne

23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

Styczeń 2023 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

Styczeń 2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej*

16 – 29 stycznia 2023 r.

Ferie Zimowe

Luty 2023 r.

Bal karnawałowy

Kwiecień 2023 r.

Rekolekcje szkolne

06 - 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2023 r.

Święto Pracy

2 maja 2023 r.

Dzień Flagi

3 maja 2023 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

1 czerwca 2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

8 czerwca 2023 r.

Boże Ciało

Czerwiec 2023r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych
Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej*
Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej*

23 czerwca 2023 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

*Harmonogram zebrań rady pedagogicznej znajduje się w Planie nadzoru pedagogicznego dyrektora
Ośrodka.
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Dni ustawowo wolne od pracy:
• Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,
• Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,
• Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r.,
• Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,
• Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,
• Wielkanoc – 9 kwietnia 2023 r.
• Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.,
• Święto Pracy – 1 maja 2023 r.,
• Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023 r.,
• Boże Ciało – 8 czerwca 2023r.
Dni dodatkowo wolne od zajęć wynikające z §5 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. 2017 r., poz.1603 ze zm.):
• 31 października 2022 r.,
• 02, 04, 05 maja 2023 r.
• 09 czerwca 2023 r.
III.
Lp.

Nazwa

Wydarzenia, imprezy szkolne i środowiskowe.
Osoby odpowiedzialne za
organizację

Termin realizacji

1.

Uroczyste
rozpoczęcie
roku szkolnego

Dyrekcja

1 września

2.

Igrzyska bez barier

N. Rycio, M. Sławińska

27 – 30 września

3.

Udział w
Ogólnopolskiej
akcji
„Sprzątanie świata”

K. Olszewska, B. Potrykus

Wrzesień

4.

Ślubowanie klas
pierwszych

Adrian – Dzierżyńska, M.
Mączkowiak

wrzesień

5.

Festyn
60 - lecie
Szkolnictwa
Specjalnego na
ziemi puckiej

Dyrektor, Wicedyrektor,
nauczyciele, pracownicy
niepedagogiczni

5 października

Uwagi*
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6.

Dzień Edukacji
Narodowej

D. Wołoszyk, E. Konkel,

14 października

7.

Dzień Kundelka

M. Mączkowiak, A. Rompa

październik

8.

Międzynarodowy
Dzień Białej Laski

P. Skrzypkowski

październik

9.

Bezpieczny tydzień

K. Adrian, N. Rycio

17-21 października

10.

BOHATERON

11. Wojewódzki turniej
warcabowy
w Pelplinie

K. Adrian, A. Thiel

październik/ listopad

I. Mehring, A. Siluta

październik/
listopad

12.

Obchody
Narodowego Dnia
Niepodległości

K. Adrian, A. Thiel

11 listopada

13.

Dzień Życzliwości

S. Maszota,
A. Deresiewicz

listopad

14.

Mikołajki szkolne

E. Fafińska, D. Nawrot

3,4 grudnia

14.

Mikołajkowanie na
Puckiej Starówce

J. Thiel, J. Derc, A. Thiel

grudzień

15.

„Dzieci Dzieciom”
Koncert Wigilijny

A.Kuchnowska – Mysłek,
J. Derc,
J. Thiel, A. Thiel, K. Markowc,

grudzień

17.

Spotkanie
świąteczne
w grupach
wychowawczych

A. Siluta, M. Szlaga

grudzień

18.

Spotkania
świąteczne w
oddziałach
edukacyjno terapeutycznych

Wychowawcy

22 grudnia

19.

Bezpieczne ferie

J. Thiel, K. Markowc,

13 stycznia

20.

Bal karnawałowy

M. Radtke, B. Tutaj,

luty
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21.

Warsztaty z
dogoterapii pt.
„Zabawy na cztery
łapy”

M. Mączkowiak, A. Rompa

luty

22.

Rekolekcje
wielkopostne

D. Heyducka, L. Hochschulz

marzec/kwiecień

23.

Integracyjny
Przegląd Małych
Form Teatralnych
Powiatu Puckiego
„Teatr bez granic”

D. Wołoszyk, M. Sławińska,
E. Konkel, K. Ignaciuk

24. Spotkania Taneczne
w Gdyni

29 marca

N. Rycio

marzec

25.

Pierwszy dzień
wiosny

M. Mączkowiak, K. Markowc,

marzec

26.

Dzień Osób z
Zespołem Downa

K. Adrian, A. Thiel

21 marca

27.

Integracyjne
warsztaty regionalne
„Cudze chwalicie,
swego nie znacie”

K. Ignaciuk, I. Mehring,
M. Sławińska, N. Rycio,
E. Ziemińska

8 marca

28.

„Wiosna pełna
kolorów”

P.Skrzypkowski

29.

Dni Autyzmu

A.Kuchnowska – Mysłek,
L. Heyducka,

2 kwietnia

30.

Międzynarodowy
Dzień Ziemi

K. Olszewska, B. Potrykus,

22 kwietnia

I. Mehring, A. Siluta

maj

J. Thiel, A. Kuchnowska –
Mysłek, K. Markowc, E.
Fafińska, J. Derc, A. Thiel, L.
Ratz - Kaczykowska,
A. Siluta, I. Mehring

maj/ czerwiec

N. Rycio,
K. Adrian, J. Thiel

22-23 czerwca

Dyrekcja, E. Konkel,
D. Wołoszyk

23 czerwca

31. Wojewódzki Turniej
Gier Planszowych
w Tczewie
32.

Igrzyska Osób z
niepełnosprawnością/

Dzień Dziecka

33. Bezpieczne wakacje

34.

Zakończenie roku
szkolnego
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IV.
Lp. Nazwa

Programy, projekty szkolne i pozaszkolne.
Osoby odpowiedzialne za
organizację

Termin realizacji

1.

Program
Kocham moja małą
i duża Ojczyznę”
program
wychowanie
patriotyczne

J. Thiel, J. Derc,

cały rok

2.

Program
Przygotowanie do
życia w rodzinie

S. Maszota

cały rok

3.

Program
„Bajkoterapia”

S. Maszota

cały rok

4.

Program
„Bezpieczna szkoła”

J. Thiel, J. Derc,

cały rok

5.

Program
„Bezpieczni”

K.Adrian, N. Rycio

cały rok

6.

Program
„Wszyscy jesteśmy
wspaniali”
integracja poprzez
współzawodnictwo

E. Ziemińska, N. Rycio

cały rok

7.

Program
„ Kreatywna
kuchnia”- program
zajęć kulinarnych

M. Szlaga

cały rok

Uwagi*

Udział w
lokalnym
profilaktycznym
programie
dotyczącym
bezpieczeństwa:
„Mój elementarz
bezpieczeństwa”
realizowany
przez Powiatową
Komendę Policji
w Pucku
przeznaczony dla
uczniów klas I –
III SP oraz
uczniów z
niepełnosprawno
ścią intelektualną
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Program
„Edukacja
matematyczna z
zastosowaniem
sytemu Numicon”

M. Mączkowiak, J. Derc

cały rok

9.

Program
„Mój przyjaciel –
Caro” – program
zajęć z udziałem psa

M. Mączkowiak

cały rok

10.

Program
„Akademia
Zdrowia”

N. Rycio

cały rok

11.

Program
„Chcę żeglować”

K. Adrian

cały rok

12.

Program
Zdrowie i
bezpieczeństwo

13.

Program
„Aktywnie dbam o
zdrowie”

E. Fafińska

cały rok

14.

Program
„Jestem”

S. Maszota, N. Rycio

cały rok

15.

Program
„Dziel się
uśmiechem”

K. Nawrot

cały rok

16.

Program
„Akademia
Bezpiecznego
Puchatka”

I. Mehring, A. Siluta

cały rok

17.

Ogólnopolski
projekt edukacyjny
– „Gramy
zmysłami”

I.Mehring, A.Thiel,
K. Ignaciuk

cały rok

I.Mehring, M.Szlaga

cały rok

8.

18. Program edukacyjny
Winiary „Gotuj się
na zmiany”

J. Jabłońska – Nowicka we
współpracy z SP w Pucku

cały rok

19.

„Nie tylko
stolikowe gry
planszowe”

B.Tutaj

cały rok

20.

Program
„W zdrowym ciele
zdrowy duch”

M. Lesnau

cały rok
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21.

Program
„Kreatywne
muzykowanie”

22.

Program zajęć
fitness „Pound”

23.

Program
„Nauka z nutą
magii”

24.

Program
„Poznajemy zawody
w praktyce”

K. Markowc, E. Konkel

cały rok

A.Thiel

cały rok

E. Fafińska

cały rok

J. Thiel, K. Adrian

cały rok

25. Projekt „Laboratoria
przyszłości”

E. Konkel, N. Rycio

cały rok

26.

Program
#superkoderzy

J. Thiel, E. Fafińska

cały rok

27.

Program
„Odkrywcy”

M.Kulka
Lewandowska

cały rok

28.

Program zajęć
profilaktycznych z
zakresu edukacji
zdrowotnej „Bądź
zdrów – dokonuj
świadomych
wyborów” dla klas
VII A i VII C

J. Derc, K. Markowc

cały rok

29.

Program „Bliżej
książki”

B. Bonik

cały rok

Program
J. Jabłońska Nowicka,
cały rok
antytytoniowa
N. Rycio
edukacja zdrowotna
„Bieg po zdrowie
* forma realizacji uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej
30.
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V.

Lp.

Nazwa
konkursu/
imprezy
sportowej

Harmonogram konkursów

Osoby odpowiedzialne za
organizację

Termin
realizacji

1.

XIV edycja Wojewódzki
Konkurs
Plastyczny ABC
PRZYRODY
„Zwierzęta małe
i duże”

J. Jabłońska – Nowicka, M. Lessnau,
A. Białk, M. Szlaga

listopad

2.

Konkurs z okazji
Narodowego
Dnia

K. Adrian, A Thiel

listopad

Uwagi*

Niepodległości
3.

Szkolny konkurs
na ozdobę
choinkową

K. Adrian, E. Fafińska

grudzień

4.

Rodzinny

E. Fafińska, K. Adrian

kwiecień

E. Ziemińska, N. Rycio

kwiecień/maj

konkurs
wielkanocny
5.

Szkolny Turniej
Bocci

6.

Szkolny konkurs
plastyczny pod
patronatem
Sanepidu
„Zdrowa
rodzina”

7.

„Zawodowe
ABC”

8.

Prawa Dziecka

kwiecień/maj
J. Jabłońska – Nowicka, K. Adrian,
S.Maszota, K.Nawrot

J. Thiel, K. Adrian

S. Maszota, M. Radtke,

maj

maj/czerwiec

* forma realizacji uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej
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Plan wycieczek szkolnych dłuższych niż jeden dzień

VI.
Lp.

Klasa

Kierownik wycieczki

Miejsce, cel wycieczki

Termin wycieczki

1.
VII. Plan działań promocyjnych
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Pucku
na rok szkolny 2022/2023
Działania promocyjne mają na celu stworzenie pozytywnego wizerunku placówki
w środowisku lokalnym, rozpowszechnienie informacji o ofercie Ośrodka oraz pozyskanie
przyszłych uczniów. Promowanie placówki powinno być przedsięwzięciem planowym, systematycznym i długofalowym.
Promocja to okazja do wzbogacenia podejmowanych działań oraz wciągnięcia całej społeczności do aktywności na rzecz rozwoju szkoły. Wszystkie sposoby i rodzaje promocji
owocują umocnieniem pozycji placówki w lokalnym środowisku przez to Ośrodek staje się
rozpoznawalny i atrakcyjny.

SPOSOBY
PROMOCJI
Działania o
charakterze integracyjnym,
kulturalnoedukacyjnym,
okolicznościowym,
sportowym,
organizowane
przez placówkę

DZIAŁANIA
PROMOCYJNE
Wewnątrzszkolne

REALIZACJA
DZIAŁAŃ
- Ślubowanie klas pierwszych
- Dzień Edukacji Narodowej
-Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
- organizacja „Dnia życzliwości”
Międzynarodowy
Dzień
Kundelka
- spotkanie świąteczne grup
wychowawczych
spotkania
świąteczne
w
oddziałach
edukacyjno
terapeutycznych
- Jasełka szkolne
- Bal karnawałowy
- Dzień Osób z Zespołem Downa
- Międzynarodowy Dzień Ziemi
- Pożegnanie absolwentów klas
SPdP
- Zakończenie roku szkolnego
- Dni Autyzmu
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O zasięgu lokalnym

Imprezy środowiskowe

Organizowane
przez
instytucje szkolne
i pozaszkolne

Projekty i programy edukacyjne

Realizacja projektów
i programów szkolnych, międzyszkolnych
i
międzynarodowych

- Wojewódzki Konkurs Plastyczny
ABC PRZYRODY
- Wigilijny Koncert Charytatywny
„Dzieci dzieciom”
- Integracyjny Przegląd Małych
Form Teatralnych Powiatu
Puckiego
„Teatr bez granic”
- Integracyjne warsztaty regionalne
„Cudze chwalicie, swego nie
znacie”
- Festyn 60-lecie szkolnictwa
specjalnego
Igrzyska
Osób
z
Niepełnosprawnością (Dzień
Dziecka)
- Międzynarodowy Dzień Białej
Laski
- Ogólnopolska akcja „Sprzątanie
świata”
- udział w akcji „Wiosna pełna
kolorów”
- Bohater - On
- Wojewódzki Turniej Warcabowy
w Pelplinie
- Wojewódzki Turniej Gier
Planszowych w Tczewie
- Spotkania taneczne w Gdyni
-Mikołajkowanie
na
Puckiej
Starówce
- udział uczniów w konkursach
o
zasięgu
powiatowym,
wojewódzkim
i krajowym
-Zdrowie
i
bezpieczeństwoprojekt
realizowany
we
współpracy
z
Szkołą
Podstawową im. Mariusza
Zaruskiego w Pucku
-„Kocham moja małą i duża Ojczyznę” program wychowanie
patriotyczne
- program „Wszyscy jesteśmy
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Współpraca
z przedstawicielami placówek i instytucji
lokalnych

Organizowanie i udział
w spotkaniach z
przedstawicielami społeczności lokalnej
Realizacja zajęć
edukacyjnych i
profilaktycznych

Angażowanie rodziców, opiekunów
i
rodziny
uczniów
w działalność
Ośrodka

Współpraca w realizacji zadań placówki,
projektów edukacyjnych, akcji charytatywnych, imprez
szkolnych
i środowiskowych

Specjalistyczna
pomoc
dla
dzieci

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Wiodący Ośrodek
KoordynacyjnoRehabilitacyjno-

wspaniali”
- „Przyjaciele Pandy – Woda”
- „Akademia zdrowia”
- ogólnopolski projekt edukacyjny
„Gramy zmysłami”
- Labolatoria przyszłości
- #superkoderzy
Zajęcia z zakresu profilaktyki
i bezpieczeństwa z policją, strażą
pożarną,
przedstawicielami
służby zdrowia, dietetykiem.
- program „Bezpieczna szkoła”
- program „Bezpieczni”
- „Akademia bezpiecznego Puchatka”
- program „W zdrowym ciele
zdrowy duch”
Zajęcia tematyczne z przedstawicielami urzędów, instytucji publicznych, punktów usługowych
- współpraca z Domem Pomocy
Społecznej Pucku
- współpraca z MOKSIR W Pucku,
Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
- Spotkania indywidualne
- Zebrania z rodzicami, opiekunami
-Warsztaty z rodzicami, opiekunami
- Działania Rady Rodziców
- Spotkania Grupy Wsparcia
- włączanie się rodziców w bieżące
życie Ośrodka.
- włączanie rodziców w rodzinne
konkursy świąteczne
Udzielanie informacji i porad w
ramach konsultacji indywidualnych.
Przeprowadzanie diagnoz.
Prowadzenie zajęć specjalistycz-
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Opiekuńczy
Działania informacyjne
dla rodziców i
przyszłych uczniów

nych.
Dzień otwarty Ośrodka*
Spotkania z uczniami
Udział w Powiatowych Targach
Pracy
i Edukacji w Pucku
Filmy, wystawy, prezentacje

Promocja placówki
w mediach

Informacja w środkach
przekazu

Strona internetowa
Portal społecznościowy- Facebook
Funpeage szkolnych kół zainteresowań
Folder
powiatowy/informator
o szkołach
Broszury informacyjne i reklamowe
Artykuły w prasie lokalnej
Informacje radiowe i telewizyjne
dotyczące ważnych przedsięwzięć szkolnych

Preorientacja
wodowa

Działania aktywizujące
uczniów na rynku
pracy

Praktyki wspomagane
w przedsiębiorstwach. Zapoznanie
z ofertą lokalnych zakładów
pracy.
Wycieczki tematyczne.
Spotkanie
z przedstawicielami
Powiatowego Urzędu Pracy w
Pucku
i innych instytucji wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Spotkania informacyjne prezentujące ofertę Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Razem” w Pucku i
środowiskowego domu samopomocy.
Realizacja programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego w SOSW na
wszystkich etapach edukacyjnych

Prezentacja oferty
edukacyjnej i
wychowawczej
Ośrodka

za-
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Plan pracy Ośrodka opracował zespól w składzie:
Lider zespołu: M. Sławińska
Członkowie: M. Radtke, K. Adrian, D. Wołoszyk, N. Rycio
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