Wdrażanie
reformy oświaty
Plany na rok szkolny 2017/18 i ….?

Czego będziemy uczyli od 1 września 2017 r.?
 Obecne oddziały przedszkolne rozpoczną naukę w klasie I zgodnie z nową
podstawą programową.
 Obecne klasy I-II – dotychczasowa podstawa programowa i podręczniki MEN
do zakończenia I etapu edukacyjnego (do końca kl. III).
 Obecne klasy III rozpoczną naukę w klasie IV zgodnie z nową podstawą
programową. (do 24 godzin tygodniowo)
 Obecne klasy IV-V będą kontynuowały naukę zgodnie z obecną podstawą
programową oraz ramowym planem nauczania do zakończenia klasy VI,
od klasy VII przejdą na nową podstawę. (do 28 godzin tygodniowo)
 Obecne klasy VI będą kontynuowały naukę w klasie VII według nowej
podstawy programowej. (do 44 godzin tygodniowo)
 Obecne klasy IV-VI będą zdawały egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
matematyki, języka obcego. Dla kolejnych roczników egzamin będzie
poszerzony o historię i inne przedmioty.

Prognozy demograficzne
W budynku szkoły jest 16 sal lekcyjnych i SG
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Propozycje rozwiązania problemu
 Rozbudowa szkoły
 Zamiana budynków Kajki

Alpejska

 Filia / dodatkowe miejsce realizacji nauki
dla najstarszych klas
 2 - 3 pełne zmiany w szkole
Po przejściu oddziałów klas VI i VII na ul. Alpejską w tym
budynku pozostanie 17 oddziałów i możliwe będzie prawie
całkowite wyeliminowanie pracy na dwie zmiany.

Organizacja kształcenia
na ul. Alpejskiej
 Wydzielona wyłącznie do dyspozycji SP 218 ,
zamknięta część dydaktyczna na parterze;
 5 pełnowymiarowych sal dydaktycznych + 2
sale do pracy w grupach, pokój pedagoga i
pokój nauczycielski wyłącznie do dyspozycji
naszych uczniów i nauczycieli;
 oddzielne wejście, z którego będą korzystać
tylko nasi uczniowie, przejście bezpośrednio do
wydzielonej części szatni oraz części
dydaktycznej;
 15 minut po rozpoczęciu zajęć – wejście
zamknięte;
 drugi wicedyrektor oraz pedagog i pomoc
psychologiczno - pedagogiczna na miejscu;
 dodatkowy numer telefonu do kontaktu
bezpośredniego
z nauczycielami;
 szerszy korytarz i hol.

Zajęcia
dydaktyczne


Zajęcia obowiązkowe prowadzone przez nauczycieli SP 218, z
wyjątkiem zajęć chemii i fizyki oraz drugiego języka obcego.



Przygotowane 2 sale do pracy w grupach na zajęciach
komputerowych
i językowych.



Korzystanie z pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej ZS
114
– przejście i powrót pod opieką nauczyciela.



Korzystanie z kompleksu sportowego ZS 114 pod opieką
naszych nauczycieli wf (pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
sala lustrzana fitness, siłownia).



Możliwość kontynuacji zajęć na basenie według
dotychczasowych zasad.



Plan lekcji umożliwiający dłuższą obecność nauczycieli
uczących.



Możliwość organizacji zajęć pozalekcyjnych prowadzonych
przez nauczycieli oraz dodatkowo płatnych – bezpośrednio po
lekcjach.

Drugi język obcy
 Od klasy VII drugi język obcy jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów SP.
 Wybór drugiego języka obcego - po zasięgnięci opinii Rodziców
(ankieta na stronie internetowej szkoły – do 10 lutego).

Do wyboru język: niemiecki
francuski
hiszpański

rosyjski
Decyzja po feriach zimowych.
 Trwają rozmowy na temat wdrożenia drugiego języka obcego
od kl. IV, V lub VI
 Wcześniejsze wdrożenie drugiego języka obcego zależeć będzie od:
 możliwości finansowych dzielnicy
 miejsca w szkole

Dwujęzyczność
 Zgodnie z nowym ramowym planem nauczania możliwa od klasy VII
 Oznacza:
 konieczność nauczania wybranego przedmiotu w języku obcym
(nauczyciel z kwalifikacjami do języka angielskiego i przedmiotu)
 dodatkowe 2 godziny na nauczanie języka obcego będącego drugim językiem
nauczania w oddziale dwujęzycznym (j. angielski)

 Warunki naboru:
 W pierwszej kolejności nabór prowadzony jest wśród uczniów klas VI naszej szkoły
 Chętni zdają egzamin predyspozycji językowych

 Jeśli jest więcej chętnych niż miejsc – brane są pod uwagę oceny roczne
z j. angielskiego, j. polskiego, matematyki oraz świadectwa z wyróżnieniem.
 Uczniowie z innych szkół tylko, gdy zostanie miejsce.

Dwujęzyczność a ciągłość nauczania
Jeśli stworzona zostanie klasa dwujęzyczna:
1) Zostaną rozwiązane wszystkie obecne klasy VI
2) Po zakończeniu naboru wewnętrznego do klasy dwujęzycznej, pozostali
uczniowie zostaną podzieleni na 3 klasy ogólne, dla których możliwe będzie
zwiększenie liczby godzin wybranego przedmiotu
Dlaczego myślimy o takiej zmianie?
1) Widzimy potrzebę efektywniejszej pracy z uczniami uzdolnionymi językowo
i zmotywowanymi do intensywniejszej nauki
2) Będzie możliwość skupienia się na lepszej pracy z pozostałymi uczniami,
dostosowania przebiegu zajęć do ich potrzeb.

Organizacja żywienia i opieki
na ul. Alpejskiej
 Obiady - Catering lub korzystanie z obiadów w stołówce na ul. Kajki
 W przypadku korzystania z obiadów w szkole macierzystej uczniowie mogą
przechodzić do drugiego budynku pod opieką nauczyciela
 Przerwy międzylekcyjne – zgodnie z potrzebami i organizacją nauczania
 Organizacja grupy świetlicowej dla uczniów najstarszych na ul. Alpejskiej,
możliwa także grupa na Kajki (dla uczniów przychodzących na obiad)
 Opieka medyczna na miejscu

 Na miejscu p. woźna – 1 etat, pracownik SP 218, obsługa administracyjno –
księgowa zostaje na ul. Kajki.
 Do przemyślenia – organizacja korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej

“

Każdą zmianę, nawet trudną
można przekuć w sukces
Dziękuję za uwagę 

”

Pytania i wątpliwości proszę przekazywać do dyrektora szkoły
za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

