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Wewnątrzszkolny system zapewnienia jakości –planowane działania , sposoby realizacji i terminy w roku szkol. 2015/2016
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15 w Rybniku
1. Zasoby rzeczowe
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w siedzibie przy ul. Gzelskiej 7 znajduje się 7 sal lekcyjnych,
w tym sala komputerowa, sala gimnastyczna oraz świetlica szkolna, która ze względu na ograniczoną
bazę lokalową szkoły w godzinach dopołudniowych pełni funkcję sali dydaktycznej. Obiekt jest
w dobrym stopniu wyposażony w pomoce dydaktyczne. W roku szkolnym 2015/2016 na podstawie
zebranych wniosków rodziców świetlica jest czynna od 07.00 do 15.30.
Od 03 września 2015r. wznowiono działalnośd stołówki szkolnej, z której w godz. 11.25 - 12.45 korzysta 118 uczniów z kl. I-VI ( tj. 60 ucz. kl. I-III i 58 kl. IV-VI). W obiekcie szkolnym funkcjonuje także
biblioteka , a w ramach profilaktyki gabinet pielęgniarki.

2. Zasoby ludzkie
Na podstawie Uchwały nr 529/XXXVI/2013r. z dn. 26.06.2013r.Rady Miasta Rybnika z dn.
01.09.2013r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku z siedzibą przy ulicy Gzelskiej składa się:
Szkoła Podstawowa nr 27 im. J. Dąbrowskiego w Rybniku oraz Przedszkole nr 31 w Rybniku.
W r. szkol. 2015/16 kadra pedagogiczna szkoły składa się z 18 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami
do zawodu (1 osoba uzupełniająca etat)- 17 wmpp, 1 lic..p, w tym: D-9 ,M-5, K-3, S-1. W przedszkolu
radę pedagogiczną reprezentuje 2 n-li D, M-1, K-2, w tym 1 zatrudniony na czas określony za nauczycielkę przebywającą na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. W ramach WDN nauczyciele
doskonalą swój warsztat pracy, 5 osób realizuje staż na kolejne stopnie awansu zawodowego. Ich
wspólne działania sprzyjają realizacji zadao statutowych Zespołu z różnych obszarów pracy. W obecnym roku szkolnym pracę nauczyciela z dzieckiem specjalnych potrzeb wspierad będzie pomoc nauczyciela.
Ogólna liczba etatów administracyjno-obsługowych w Zespole wynosi : 13,76 etatu.
Liczba uczniów w szkole:
Rok szkolny

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Liczba dzieci
6-Letnich

Liczba uczniów na
danym etapie edukacji
kl. I- III
Kl. IV- VI

Rok szkolny 2013-2014
Stan na dzień:
01.09.2013r.

133

7

8

69

64

Rok szkolny 2014-2015
Stan na dzień:
30.09.2014r.

145

8

14

69

76

Rok szkolny 2015-2016
Stan na dzień:
10.09.2015r.

165

9

20

87

78
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3. Opieka zdrowotna, pomoc pedagogiczna.
Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej w każdy czwartek i piątek wg obowiązującego harmonogramu , który może ulec zmianie. W trosce o uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi lub sprawiającymi trudności wychowawcze szkoła oferuje pomoc pedagoga szkolnego, ściśle współpracującego
z placówkami wspierającymi - PPP, kuratorem sądowym, dzielnicowym. W bieżącym roku szkolnym
jednostka z myślą o uczniach z dysfunkcjami rozwojowymi organizuje : zajęcia korekcyjnokompensacyjne, zaj. rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną. Zajęcia realizowad będzie kadra pedagogiczną, która posiada pełne kwalifikacje do prowadzenia
w/w typów zajęd (ukooczone studia podyplomowe :oligofrenopedagogika, logopedia, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, tyflopedagogika).

I.
Lp.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

PLAN ROZWOJU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Działania dydaktyczno- wychowawcze.
Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Zadania wokół badaniu poziomu wiedzy i umiejętności uczniów kl.
III, V i VI z każdego przedmiotu nauczanego, badanie poziomu znajomości języka obcego, zgodnie z opracowanym planem nadzoru.
Badanie poziomu umiejętności i wiedzy uczennicy kl. IV realizującej
indywidualny tok nauczania j. angielskiego.
Ocena poziomu organizacji pomocy dydaktyczno-wychowawczej dla
uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi w ramach oferty szkoły (
wszystkie typy zajęd wraz z zaj. z tytułu art. 42.2.2.KN).

w ciągu r. szkol.
2015/2016

Zespoły
przedmiotowe n-li

Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych nośników, oprogramowao,
nowoczesnych metod nauczania w realizacji zajęd wspierających i
rozwijających dzieci.
Bieżący udział Zespołu w realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych, ekologicznych sprzyjających rozwojowi poziomu pracy
placówki. Rozszerzenie oferty Zespołu o nowe wyzwania i przedsięwzięcia.

cały rok szkol.

Kontynuacja działao w ramach programu eTwenning. Zdobywanie
kolejnych certyfikatów współpracy, doskonalenie praktycznego zastosowania języka obcego w bieżącej komunikacji poprzez Internet.
Podejmowanie skutecznych działao w zakresie wdrożenia współpracy
szkoły w ramach prog. Socrates Comenius.

IX 2015
VI 2016

VI 2016
wg istniejących
potrzeb

r. szkol.
2015/2016

A.

Baszczok

pedagog szkolny
wych. kl.I-VI
B. Fizia
A. Wąż
M. Strzebniok
dyrektor

pedagog szkolny
wych. kl. I-VI
wych. świetlicy
n-l P31
A. Baszczok
B. M. Watoła

II. Działania organizacyjno- opiekuocze.
Lp.

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Aktualizacja teczek wychowawców klasowych, stała kontrola nad
aktualizacją zeszytów korespondencji z rodzicami.

n-le kl. I-VI

2.

Zwiększenie ilości apeli porządkowych, podjęcie skutecznych
działao w zakresie stworzenia systemu dyżurów SU, wdrożenie
procedury nadzoru nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych.

w ciągu roku
szkolnego
2015/2016
w r. szkolnym
2015/2016

3.

Rozszerzenie oferty Międzyszkolnych konkursów wiedzy i umie-

V/VI

opiekun SU
A. Kasperska
B. Berger
wych. świetlicy
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jętności o nowe przedsięwzięcia oprócz:
- k. mitologicznego
- k. języka angielskiego
-k. Mistrza Dobrego Wychowania
Dbanie o kulturę osobistą uczniów, atmosferę i artystyczny wyraz
imprez szkolnych, środowiskowych występów uczniów, charakteru
poranków muzycznych, reprezentowaniu poza placówką w czasie
realizacji innych zaplanowanych form pracy, w tym wspólne wyjazdy turystyczno-krajoznawcze.
Współpraca Rady Rodziców w rozwiązywaniu zadao we wszystkich obszarach pracy szkoły. Zwiększenie frekwencji rodziców w
uczestniczeniu tzw. „drzwi otwarte szkoły”.

4.

5.

6.

Organizacja skutecznej opieki nad dziedmi przebywającymi w
świetlicy szkolnej, uczestniczących w zaj. organizowanych na terenie szkoły, objętych transportem zbiorowym i in.

7.

Opracowanie harmonogramu zajęd pozalekcyjnych zgodnie z
zapotrzebowaniem uczniów w szkole.

http://zsp15.rybnik.pl

2016

r. szkolnego
2015/2016

A.Baszczok
pedagog
szkolny
wszyscy
czł.RP
instytucje wspierające

r. szkolnego
2015/2016

wszyscy
nauczyciele
RP

r. szkolnego
2015/2016

wszyscy
nauczyciele RP
wych. świetlicy

IX 2014

wych. świetlicy
wszyscy n-le RP

III. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, miejskim.
Lp.

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Organizacja / współudział w organizacji imprez środowiskowych
( w tym: dochodowych, integracyjnych – Festyn, zabawa dla
rodziców).
Halowe zawody sportowe.

Zgodny z zapotrzebowaniem

RR, nauczyciele, RD,
organizacje lokalne

3.

Spotkania z ciekawymi ludźmi z życia społecznego, politycznego,
świata sportu i nauki, mieszkaocami dzielnicy, wizyta w UM
Rybnika .

w r. szkolnym
2015/2016

pedagog szkolny
dyr. Zespołu
wychowawcy kl. I-VI

4.

Podjęcie stosownych działao w zakresie integracji środowiska
szkolnego i przedszkolnego w popularyzacji działao wychowawczych i artystycznych z udziałem dzieci ZSzP15. Promocja placówki za pomocą różnych środków przekazu.

w r. szkolnym
2015/2016

wych. kl. I-VI
n-le P31

Promowanie imprez, lekcji poświęconych regionowi, krajowi,
UE, zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych, tablic informacyjnych nt. historii dzielnicy.

r. szkolnego
2015/2016

nauczyciele kl. I-VI
opiek. SU
n-le P31

Termin realizacji

Odpowiedzialni

na bieżąco

wszyscy
prac. szkoły
wszyscy
prac. szkoły

2.

5.

zgodnie z decyzją
współorganizatora

A.Kasperska
RD, P31

n-l informatyki
opiekun SU
Zespół Wychowawczy

IV. Współpraca ze sponsorem.
Lp.

Zadania

1.

Pozyskiwanie sponsorów.

2.

Imprezy dla sponsorów / z udziałem sponsorów:
„SPOTKANIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY”.

V 2016
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V. Remonty / realizacja uzależniona od posiadanych środków finansowych/.
Lp.

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Malowanie wyznaczonych pomieszczeo, korytarzy wg posiadanych środków budżetowych.

r. szkol.
2015/16

dyr. Zespołu

2.

Remont pomieszczenia kuchni wraz z modernizacją bloku żywieniowego.

r. szkol.
2014/2015

dyr. Zespołu
inwestycje UM

VI. Inwestycje.
Lp.

Zadania

1.

Termomodernizacja obiektu szkolnego.

2.

Wymiana wykładziny na górnym korytarzu wraz z malowaniem.
Stopniowa wymiana ogrodzenia obszaru szkoły.

3.
4.

5.

6.

Zakup nowych zestawów komputerowych do pracowni
komputerowej i dodatkowego osprzętu.
Zakup do biblioteki:
-lektur
-beletrystyki
-zabawek do przedszkola/ mebli
Podjęcie działao w zakresie zakupu sprzętu nagłaśniającego

Termin realizacji

Odpowiedzialni

rok kalendarzowy
2016

UM Rybnika - Wydz. Inwestycji
i Infrastruktury Miejskiej

r. szkol.
2015/16

UM Rybnika - Wydz. Inwestycji
i Infrastruktury Miejskiej

r. szkol.
2015/16

dyr. Zespołu
sponsorzy

IX 2015-VI 2016

dyr. Zespołu

w ciągu
r. szkol.
2015/2016

dyr. Zespołu

I-VI2016
VI 2015

dyr. Zespołu
RR

wicedyr.

Oprac. mgr B. Martyna
Zatwierdzony do realizacji w r. szkol. 2014/2015 uchwałą Rady Pedagogicznej nr ……/ 2015/ 2016
z dn. 10.09.2015r.

