
 

 

 

Plan pracy Zespołu Szkół w Istebnej 

na rok szkolny 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zespół Szkół w  Istebnej realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

Szkoła umożliwia: 

 poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury, 

 ujawnianie zainteresowań i uzdolnień, 

 rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów, 

 poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości, 

 rozwijanie potrzeby doskonalenia się, przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia 

świata i odnajdywania w nim własnego miejsca,  

 samoidentyfikację narodową i kulturową, kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia 

przynależności do społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, społeczności 

międzynarodowej, zdobycie wykształcenia. 

Szkoła zapewnia: 

 opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji, poszanowanie 

praw ucznia, 

 warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego. 

Szkoła wspiera: 

 rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektując prawa innych, 

wartości uniwersalne i przyjęte normy, daje możliwości samorealizacji, aktywność poznawczą i 

twórczą, 

 rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni społecznej,  

 prospołeczne i prozdrowotne działania ucznia. 

Cele ogólne: 

Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni. Szkoła powinna umożliwić 

młodym ludziom naukę w sposób najbardziej wydajny i efektywny, dlatego będziemy popierali 

działania wspomagające proces uczenia się i eliminujące wszystko, co w nauce przeszkadza. 

Poczucie dumy ze szkoły powinno być rozwijane i oczekuje się od wszystkich członków 

szkolnej wspólnoty zaangażowania w kształtowaniu wizerunku szkoły. 

Cele szczegółowe: 

 Stworzenie środowiska, w którym będzie możliwe efektywne uczenie się. 

 Stworzenie, dzięki odpowiedniemu programowi, metodom nauczania i środkom, takich 

warunków nauczania i uczenia się, które umożliwiają wszystkim uczniom pełny rozwój ich 

uzdolnień. 

 Stworzenie dzięki odpowiednim programom warunków do zdobycia umiejętności integracji we 

wspólnocie europejskiej i zwiększenie umiejętności w zakresie poszukiwania pracy.  

 Przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego członka społeczeństwa, biorącego 

czynny udział w jego rozwoju.  

POTRZEBY UCZNIÓW: 

 wysoki wynik egzaminu zawodowego, 

 uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

 rozwój kompetencji językowych, 

 umiejętność współdziałania i współpracy w grupie, 

 umiejętność stosowania technik multimedialnych, 

 rozwój zainteresowań. 

POTRZEBY RODZICÓW: 

 zaspokojenie potrzeb ucznia wymagającego wsparcia oraz ucznia zdolnego, 

 wyrównywanie wiedzy, szczególnie w klasie I, 

 wysokie kompetencje językowe, 

 bezpieczeństwo, 

 szkoła wolna od nałogów, 

 



 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 
 

 

 
 

TERMIN  

 

WYDARZENIE OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 
UWAGI 

WRZESIEŃ 

2.09. 

2019 r 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  Dyrekcja, 

nauczyciele 

 

9.09. 

2019 r. 

Ostateczny termin założenia dzienników lekcyjnych, 

uzupełnienie podstawowej dokumentacji 

wychowawców klas 

Wychowawcy 

klas 

 

10.09. 

2019 r. 

Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w 

sesji styczeń-luty 2020 r.  

Kierownik 

kształcenia 

zawodowego 

 

12.09. 

2019 r. 

Godz 14.30 

Rada pedagogiczna 

- Zatwierdzenie: 

Szkolnego Planu Pracy na rok szkolny 2019/2020, 

Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 

2019/2020,  

Przydziałów czynności nauczycieli na rok szkolny 

2019/2020,   

Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,  

Szkolnego Wykazu Podręczników,  

Szkolnego Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego, 

- planu realizacji systemu doradztwa zawodowego 

- Wybór opiekuna samorządu uczniowskiego, 

- Powołanie zespołu do spraw ewaluacji i modyfikacji 

Szkolnego Statutu. 

- Sprawy bieżące 

Dyrekcja, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

13.09. 

2019 r. 
Zebrania  zespołów przedmiotowych 

(wybór przewodniczącego, ustalenie planu pracy) 

  

I ZERSPÓŁ – Humanistyczny 

 

S. Feliński, J. Kuc, 

B. Bubik – Cieślik,  
M. Baraniok,  

A. Czerniecka 

 

II ZESPÓŁ -  matematyczno – przyrodniczy E. Goryczka, J. Gruca 
 U. Kierczak, B. Miler 

A. Czerniecka, 

 

III ZESPÓŁ – wychowania fizycznego i 

bezpieczeństwa  

B. Pawłowski,  

M. Kożuch, M. Nosowicz 
A. Suszka 

 

IV ZESPÓŁ – do spraw promocji szkoły J. Kuc, B. Miler, J. Gruca 

A. Kawulok, M. Kożuch, 
U. Kierczak, M. Nosowicz  

A. Suszka 

 

V ZESPÓŁ – do spraw pomocy pedagogiczno – 

psychologicznej  

A. Kawulok, wychowawcy 

klas 
 

17.09. 

2019 r. 

Zgłoszenie do OKE absolwentów przystępujących do 

egzaminu zawodowego w styczniu. 

Dyrekcja  

16.09 – 

20.09. 

Przeprowadzenie w klasach pierwszych testów 

diagnozujących wiedzę z poszczególnych przedmiotów. 

Nauczyciele 

przedmiotów 

 



2019 r. 

20.09. 

2019 r. 

 

Ostateczny termin: 

Przekazanie do sekretariatu szkoły celem 

zamieszczenia na szkolnej stronie internetowej, w 

formie elektronicznej  wymagań edukacyjnych z 

poszczególnych przedmiotów, 

Przekazanie do dyrekcji w formie wydruku: 

- informacji na temat  programów nauczania oraz 

podręczników, 

- planów realizacji poszczególnych przedmiotów 

(kolejność realizacji tematów) 

- tematyka godzin z wychowawcą, 

Wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy klas 

 

23.09. 

2019 r. 

Termin przekazania dyrektorowi harmonogramu 

wycieczek oraz planowanych imprez klasowych 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

23.09 - 

30.09.2019r 

Kontrola dzienników, dokumentacji wychowawcy  oraz 

dokumentacji pracy nauczycieli 

Dyrekcja  

Do 

27.09.2019r. 
Wybór samorządów klasowych Wychowawcy 

klas 

 

02-30.09. 

2019r. 

Działania diagnostyczno – profilaktyczne skierowane 

do uczniów klas 1 

(analiza wyników diagnozy wstępnej, wytypowanie 

uczniów w znacznej mierze opóźnionych w nauce, 

rozmowy z rodzicami, wskazanie do badań w poradni 

pedagogiczno – psychologicznej) 

Dyrekcja, 

Pedagog, 

Wychowawcy 

klas pierwszych  

 

 

 
 

 

 

TERMIN  

 

WYDARZENIE OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

UWAGI 

PAŹDZIERNIK 

2 i 4.10. 

2019r. 
Wybory do samorządu szkolnego Opiekunowie 

samorządu 

szkolnego 

 

2.10.2019r. 

(środa) 

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych i 

drugich 

„Narkotykowe dylematy” 

Zespół ds. 

pomocy 

pedagiczno – 

psychologicznej. 

 

2.10.2019 r. 

Godz. 

16.00 

(środa) 

Spotkanie z rodzicami  - wszystkie klasy 

Wybór rady rodziców w klasach i wybór szkolnej rady 

rodziców. 

Spotkanie z policjantem 

Informacje w sprawie przepisów RODO 

Przedstawienie regulaminu szkoły 

Decyzja w sprawie ubezpieczenia 

Sprawy bieżące 

DyrekcjaWychow

awcy klas 

 

2.10 i 

3.10.2019r. 

Udział w akcji „Drzewko za makulaturę” U. Kierczak  

9.10.2019r. 

 

Spotkanie profilaktyczne „Cyber przemoc i cyber 

zagrożenia – odpowiedzialność karna” 

A. Kawulok  



11.10.2019r 
(piątek) 

Szkolne obchody  Dnia Edukacji Narodowej Wychowawcy klas 

trzecich, 

Opiekun samorządu 

szkolnego 

 

14.10.2019r 
(poniedziałek) 

Dzień Edukacji Narodowej 

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 

  

16.10.2019r 

(środa) 

Spotkanie integracyjne dla klas pierwszych 

 

wychowawcy klas 

pierwszych i 

drugich 

 

31.10.2019r 

(czwartek) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   

 

 

 

 

TERMIN  

 

WYDARZENIE OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

 

UWAGI 

LISTOPAD 

1.11.2019 r. 

(piątek) 

Wszystkich Świętych- 

 dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

  

11.11.2019r 
(poniedziałek) 

 

Święto Niepodległości - 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

  

12.11.2019r

(wtorek) 

Szkolne obchody  Święta Niepodległości 

„Dzień Biało – Czerwonej”, dekoracja szkoły 

mgr A. 

Czernircka,  

mgr A. Kawulok, 

B. Pawłowski 

 

14.11.2019r 

(czwartek) 

 

Rada Pedagogiczna 

Wyniki ewaluacji statutu i przedstawienie propozycji 

jego modyfikacji, 

Uchwalenie jednolitego tekstu Szkolnego Statutu 

Sprawy bieżące 

dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

TERMIN  

 

WYDARZENIE OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

 

UWAGI 

GRUDZIEŃ 

4.12.2019r 

(środa) 

Szkolne mikołajki klasy 1 i 2 

- wyjazd do kina 

opiekun 

samorządu 

 

6.12.2019r 

(piątek) 

Szkolne mikołajki klasy 3 

Spotkania klasowe 

opiekun 

samorządu 

 

18.12.2019r 

(środa) 

Termin wystawienia proponowanych ocen 

semestralnych, poinformowania o nich uczniów klas 1 i 

2 oraz ustalenie warunków podwyższenia 

proponowanych ocen  (wpis ocen ołówkiem w 

dziennikach) 

Wszyscy 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

20.12.2019r Termin wystawienia proponowanych ocen 

semestralnych, poinformowania o nich uczniów klas 3  

Wszyscy 

nauczyciele 

 



oraz ustalenie warunków podwyższenia proponowanych 

ocen  (wpis ocen ołówkiem w dziennikach) 

przedmiotów 

23.12-

31.12. 

2019r 

Zimowa przerwa świąteczna- dni wolne od zajęć 

dydaktycznych 

  

 

 

 

 

TERMIN  

 

WYDARZENIE OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

 

UWAGI 

STYCZEŃ 

1.01. 2020r 

(środa) 

Nowy Rok- dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

 

  

2-3.01.2020 r. 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych  

 

  

6.01.2020 r. 

(poniedziałek) 

 

Święto Objawienia Pańskiego (dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych)  

 

  

10.01.2020 r. 

(piątek) 

Sesja egzaminacyjne egzamin zawodowy (dla 

absolwentów) 

 

dyrekcja 4 wnioski 

10.01.2020 r. 

(piątek) 

Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych w 

klasach 3 

wszyscy 

nauczyciele 

 

10.01.2019r. 

(piątek) 

Ostateczny termin dostarczenia do  wychowawców 

ocen z praktyk zawodowych 

wychowawcy  

13.01 -

26.01.2020 r. 

Ferie zimowe- dni wolne od zajęć dydaktycznych  

 

  

29.01.2020 r. 

(środa) 

Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych w 

klasach 1 i 2 

  

30.01.2020 r. 

(czwartek) 

godz.14.30 

Rada Pedagogiczna- klasyfikacja 

 

  

31.01.2020 r. ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU   

 

 

 

TERMIN  

 

WYDARZENIE OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

 

UWAGI 

LUTY 

5.02.2020 r. 

Godz 16.00 

Spotkanie z rodzicami  - wszystkie klasy 

Informacja o wynikach nauczania, sprawy bieżące 

Dyrekcja, 

Wychowawcy klas 

 

3-

14.02.2020r. 

 

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu 

fotograficznego „W mojej pracy” 

Kierownik 

Kształcenia 

zawodowego 

 

17.02 -

21.02.2020r 

Kontrola dzienników i dokumentacji Dyrekcja  

23.02.2019r. Ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do 

egzaminu zawodowego uczniowie klas III i absolwenci. 

Wychowawcy klas 

trzecich 

 



24.02-28.02 

2020r 

Przygotowania do szkolnego tygodnia osiągnięć 

zawodowych 

 

Wychowawcy, 

Kierownik 

kształcenia 

zawodowego 

 

 

 

 

 

TERMIN  

 

WYDARZENIE OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

 

UWAGI 

MARZEC 

2.03-6.03. 

2020r 

Szkolny tydzień osiągnięć zawodowych 

(prezentacja samodzielnie wytworzonych rzeczy, 

przedmiotów, potraw 

Prezentacja zdjęć wytworów wykonywanych w czasie 

pracy) 

Otwarcie galerii fotografii „W mojej pracy” 

Wychowawcy, 

Kierownik 

kształcenia 

zawodowego 

 

14.03-7.03 

2020r 

Szkolny konkurs fotograficzny „Na wiosennej łące” Zespół 

matematyczno-

przyrodniczy 

 

20 i 23 i 

25.03. 

2020r.  

Powitanie wiosny – wycieczki klasowe klas 3, 1 i 2.   

 

 

 

TERMIN  

 

WYDARZENIE OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

 

UWAGI 

KWIECIEŃ 

1.04-8.04. 

2020r 

Szkolny Tydzień Matematyki E. Goryczka 

A. Suszka 

 

9 - 14. 04. 

2020 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna- dni wolne od zajęć 

dydaktycznych  

  

20 – 23. 04. 

2020 r. 

Obchody Dnia Ziemi 

Konkurs wiedzy ekologicznej  

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i baterii 

Akcja porządkowania i sprzątanie terenów 

rekreacyjnych w gminie 

Zespół 

matematyczno - 

przyrodniczy 

 

27 -30.04 

2020r 

Przekazanie uczniom informacji o zajęciach 

teoretycznej nauki zawodu 

Dyrekcja  

29.04-30.04. 

2020r. 

Wystawienie ocen proponowanych z poszczególnych 

przedmiotów(wpis w dzienniku), poinformowanie o 

warunkach podwyższenia ocen proponowanych. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

24.04-30.04 

2020r 

Szkolny konkurs na plakat o tematyce uzależnień A. Kawulok  

U. Kierczak 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMIN  

 

WYDARZENIE OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

 

UWAGI 

MAJ 

1.05.2020r 

(piątek) 

Święto Pracy- dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

 

  

4.05-

30.05. 

2020r. 

Kursy zawodowe – teoretyczna nauka zawodu. Dyrekcja  

4.05-

20.05. 

2020 r. 

Kontrola dzienników i dokumentacji wychowawcy klas dyrekcja  

 

 

 

TERMIN  

 

WYDARZENIE OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

 

UWAGI 

CZERWIEC 

1.06.2020r. 
(poniedziałek) 

Dzień dziecka – szkolny dzień sportu i rekreacji 

 

Zespół nauczycieli 

wychowania 

fizycznego i 

bezpieczeństwa 

 

3.06.2020r. Ostateczny termin poinformowania uczniów o 

nieklasyfikowaniu z przedmiotu z klas 1i2 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

5.06.2020r. Ostateczny termin poinformowania uczniów o 

nieklasyfikowaniu z przedmiotu z klas 1i 2 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

8.60 -10.06 

2020r. 

Targi Edukacyjne, wizyty w szkołach podstawowych Dyrekcja, zespół 

ds. promocji 

szkoły 

 

8.06.2020 r Termin przekazania rodzicom pisemnej informacji o 

przewidywanej ocenie rocznej niedostatecznej z 

przedmiotów oraz o nieklasyfikowaniu 

Wychowawcy klas  

8.06-10.06. 

2020r. 

Termin składania przez uczniów podań o egzaminy 

klasyfikacyjne 

Wychowawcy klas  

11.06.2020r 

(czwartek) 

Boże Ciało- dzień wolny od zajęć dydaktycznych   

12.06.2020r 

(piątek) 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych  

 

  

15.06-7.06. 

2020r. 

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych Dyrekcja, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

17.06.2020r Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w 

klasach 1 i 2 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

18.06.2020r Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w 

klasach 3 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

19.06.2020r Rada pedagogiczna Klasyfikacyjna Dyrekcja, wszyscy  



(piątek) nauczyciele 

22.06.2020r 
(poniedziałek) 

Szkolenie członków zespołu nadzorującego egzamin 

zawodowy. 

Dyrekcja  

23.06.2020r Egzamin zawodowy część pisemna 

Dzień dodatkowy, wolny od zajęć dydaktycznych 

  

26.06.2020r Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy klas 

 

27.06–9.07. 

2020r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, 

część praktyczna według harmonogramu 

Dyrekcja  

26.06-

31.08. 

2020 r. 

Ferie letnie   

od 29 

czerwca do 

połowy 

lipca 

Rekrutacja według harmonogramu Dyrekcja  

 

 

Proponowane dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych 
31.10.2019 r.   2.01.2020 r.   3.01.2020 r.   9.03.2020 r. 

12.06.2020 r.   23.06.2020 r.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2019 
 

Termin Sposoby i środki realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

 

Uwagi o 
realizacji 

 

 DOSKONALENIE PROCESU KSZTAŁCENIA   

IX Opracowanie i modyfikacja podstawowej dokumentacji pracy 

nauczyciela: (programów, standardów wymagań, zasad oceniania, 

planów pracy, testów diagnozujących) i przygotowanie istniejącej bazy 

dydaktycznej. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały 

rok 

Systematyczne uzupełnianie klasopracowni w pomoce dydaktyczne 

wykorzystywane w procesie zajęć. 

Dyrekcja  

Cały 

rok 

Stosowanie w procesie dydaktyczno – wychowawczym form 

aktywizujących wśród uczniów poprzez: 

- stawianie problemów do rozwiązania; 

- systematyczne ocenianie; 

- wprowadzanie nowych form nauczania/uczenia się; 

- stosowanie indywidualizacji na poszczególnych zajęciach 

dydaktycznych. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

IX, II, 

V 

Analiza stopnia realizacji treści programowych i uzyskiwanych 

wyników podczas okresowej i rocznej klasyfikacji poprzez: 

- testy diagnozujące; 

- testy sprawdzające wiedzę; 

- analizę próbnych egzaminów maturalnych; 

- analizę egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

Zespoły 

przedmiotowe 

 

Cały 

rok 

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, wykorzystanie kompetencji 

nabytych w trakcie realizacji mobilności w ramach projektu Erasmus+, 

Dyrekcja, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

IX - V Spotkania warsztatowe nauczycieli szkoły WDN – przedstawienie 

innym nauczycielom nabytych umiejętności,  

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały 

rok 

Wdrażanie młodzieży do samokształcenia poprzez korzystanie z 

biblioteki szkolnej i 

innych źródeł. 

Nauczyciele 

przedmiotowcy 

 

Cały 

rok 

Zapewnianie pomocy i opieki dydaktycznej uczniom uzdolnionym 

oraz uczniom słabym. 

Pedagog szkolny 

wychowawcy 

 

Cały 

rok 

Organizowanie i udział w konkursach wiedzy, olimpiadach, turniejach, 

konkursach 

zawodowych: 

konkurs językowy  

konkurs mistrza ortografii 

konkurs na świąteczną dekorację, wystrój klasy 

Wychowawcy 

klas,  

zespół 

humanistyczny 

 

Cały 

rok 

Rozwój zainteresowań humanistycznych poprzez:  

- popularyzację czytelnictwa - wspólnie z nauczycielami języka 

polskiego  

Plakaty, artykuły na temat najciekawszych pozycji książkowych w 

szkolnej bibliotece, konkursy. 

Akcja : „Absolwencie zostaw swój ślad”. 

Zespół 

humanistyczny 

 

Cały 

rok 

Zapoznanie z zabytkami kultury narodowej, pomnikami, miejscami 

pamięci i lokalną historią i tradycją 

Zespół 

humanistyczny 

 

Cały 

rok 

Modernizacja pomieszczeń szkolnych do istniejących potrzeb. 

 

Dyrekcja  

 KSZTAŁCENIE OSOBOWOŚCI UCZNIÓW   



Cały 

rok 

Czynne uczestnictwo w uroczystościach  organizowanych przez szkołę 

i władze państwowe oraz lokalne z okazji różnych wydarzeń i rocznic 

historycznych 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały 

rok 

Organizacja i udział uczniów w konkursach szkolnych Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały 

rok 

Udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych pozaszkolnych Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały 

rok 

Ukazywanie w środowisku szkolnym uczniów osiągających sukcesy w 

nauce, zajęciach pozalekcyjnych, sporcie i innych dziedzinach. 

Dyrekcja  

X - VI Realizacja zadań projektu w ramach programu ROWER Dyrekcja, 

opiekunowie 

projektów 

 

 PRZYGOTOWANIE DO PRACY I OBOWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH 

  

X- IV Wycieczki w ramach zgłębiania wiedzy o danym zawodzie - wycieczki 

do zakładów pracy  

Kierownik 

kształcenia 

praktycznego, 

wychowawcy 

 

II - III Konkurs fotograficzny – „W mojej pracy” Kierownik 

kształcenia 

praktycznego, 

 

III Szkolny tydzień osiągnięć zawodowych Zespół ds. 

promocji szkoły 

 

IX – 

XII 

Spotkania z doradcą zawodowym,  Zespół ds. 

pomocy psych. 

Pedagog. 

 

Cały 

rok 

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości. Nauczyciel 

przedsiębiorczości 

 

 ROZBUDZANIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ 

MŁODZIEŻY Z DZIEDZINY KULTURY 

  

Cały 

rok 

Wyjścia do lokalnych muzeów, na wystawy. Wychowawcy 

klas, zespół 

humanistyczny 

 

VI Szkolny kiermasz książek Bibliotekarz  

X- VI Realizacja projektów e- Twinning U. Kierczak,  

A. Czerniecka.  

S. Feliński,  

A. Suszka 

B. Bubik-Cieślik 

 

 ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONA ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO 

  

Cały 

rok 

Organizacja i udział w ogólnodostępnych imprezach sportowych na 

terenie szkoły, gminy i powiatu 

 

Zespół naucz. W-f 

i bezpieczeństwa 

 

Cały 

rok 

Rozwijanie zainteresowań problematyką ekologiczną. 

- Konkurs fotograficzny „”Na wiosennej łące” 

- Zbiórka makulatury i sprzętu elektronicznego 

- Konkurs wiedzy ekologicznej z okazji Dnia Ziemi 

- Udział w akcji „Sprzątanie świata” 

Nauczyciele 

zespołu 

matematyczno - 

przyrodniczego 

 

 PRZECIWDZIAŁANIE NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I 

DEMORALIZACJI 

  

IX - X Lekcje integracyjne w ramach zajęć z wychowawcą. 

 

Wychowawcy 

klas 

 

IX Wstępna diagnoza umiejętności i wiedzy uczniów klas 1 

Analiza wyników. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały 

rok 

Stały kontakt z rodzicami uczniów mających kłopoty w nauce Wychowawcy, 

pedagog 

 

Cały Stały kontakt z poradnią psychologicznopedagogiczną. Wychowawcy,  



rok  pedagog 

Cały 

rok 

Systematyczne monitorowanie obecności uczniów na zajęciach Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały 

rok 

Organizacja spotkań z przedstawicielami policji  Pedagog  

Cały 

rok 

Realizacja projektów edukacyjnych, Wdrażanie młodzieży do 

współodpowiedzialności za realizację określonych zadań. 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

 

Cały 

rok 

Objęcie opieką uczniów potrzebujących wsparcia  (których rodzice 

wyjechali do pracy w celach zarobkowych za granicę, z rodzin 

patologicznych, zagrożonych społecznie). 

Podjęcie działań diagnostyczno – profilaktycznych. 

Zespół ds. 

pomocy 

pedagogiczno - 

psychologicznej 

 

Cały 

rok 

Organizowanie prelekcji, odczytów na temat chorób XXI wieku i 

konkursów. 

Przygotowanie szkolnych gazetek na temat szkodliwości nałogów. 

 

Zespół ds. 

pomocy 

pedagogiczno – 

psychologicznej 

oraz zespół naucz 

w-f i 

bezpieczeństwa 

 

Cały 

rok 

Przeciwdziałanie uzależnieniom. Lekcje z pedagogiem, w ramach 

godzin z wychowawcą. 

 

Zespół ds. 

pomocy 

pedagogiczno – 

psychologicznej 

oraz zespół naucz 

w-f i 

bezpieczeństwa 

 

Cały 

rok 

Spotkania ze specjalistami, psychoterapeutami,  lekarzami, policją Zespół ds. 

pomocy 

pedagogiczno – 

psychologicznej 

 

Cały 

rok 

Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. 

 

dyrekcja, 

pedagog, wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały 

rok 

Realizacja dyżurów nauczycielskich w czasie przerw. 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Cały 

rok 

Troska o czystość i estetykę pomieszczeń wszyscy 

nauczyciele 

 

 REALIZACJA KIERUNKOW POLITYKI OŚWIATOWEJ 

PAŃSTWA 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w 

szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. 

Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego. 

  

XI Biało – czerwona w każdym stroju – 

zaplanowanie i przeprowadzenie „Dnia Biało – Czerwonej” 

w szkole 

 

Zespół 

humanistyczny 

 

Cały 

rok 

Przygotowanie spektaklu słowno – muzycznego związanego z 

ważnymi wydarzeniami historycznymi 

Zespół 

humanistyczny 

 



 

Cały 

rok 

Realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego, planu pracy 

pedagoga, planów wychowawczych klas: 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

IV Zorganizowanie „Tygodnia matematyki”  E. Goryczka, 

A. Suszka 

 

Cały 

rok 

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia 

ogólnego. 

Dyrekcja, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

X - XII Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy  predyspozycji zawodowych 

uczniów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi oraz  indywidualne 

omówienie wyników diagnozy. 

 

Zespół ds. 

pomocy 

pedagogiczno – 

psychologicznej 

 

Cały 

rok 

Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

 

U. Kierczak  

Cały 

rok 

Organizowanie spotkań z przedstawicielami firm dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli; 

 

Zespół ds. 

pomocy 

pedagogiczno – 

psychologicznej 

 

Cały 

rok 

Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły. 

 

Dyrekcja  

Cały 

rok 

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej 

podczas zajęć ogólnokształcących : 

- lekcje podczas, których uczniowie wykorzystają urządzenia 

multimedialne 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

IX- XI Ustalenie zasad klasowych odnoszących się do relacji między 

uczniami i zachowań, które takie relacje zaburzają, w tym różnych 

typów przemocy rówieśniczej (z uwzględnieniem jej najnowszych 

przejawów, takich jak przemoc elektroniczna), 

 

Zespół ds. 

pomocy 

pedagogiczno – 

psychologicznej 

 

 CELE JAKOŚCIOWE W PODSTAWOWYCH PROCESACH 

FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Z UWZGLĘDNIENIEM 

KMPETENCJI KLUCZOWYCH 

  

Cały 

rok 

Podnoszenie skuteczności porozumiewania się w języku ojczystym: 

- Organizacja zajęć wyrównywania wiedzy dla uczniów z problemami 

na języku polskim; 

- Organizacja zajęć dla uczniów uzdolnionych 

- Organizacja konkursów na terenie szkoły związanych z rozwojem tej 

kompetencji: (konkurs ortograficzny, poetycki, recytatorski) 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały 

rok 

Skuteczne porozumiewanie się w językach obcych: 

- Poszerzenie oferty edukacyjnej – zorganizowanie propozycji zajęć z 

języków spoza oferty edukacyjnej szkoły (język rosyjski,) 

- Organizacja zajęć dodatkowych rozwijających oraz wyrównujących 

szanse edukacyjne 

Naucz j. obcych 

Nauczyciele 

innych 

przedmiotów – 

wykorzystanie 

metody CLIL 

 

Cały 

rok 

Rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych, 

informatycznych i naukowo-technicznych: 

- Organizacja zajęć wyrównywania wiedzy; 

- Organizacja zajęć dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych 

- Przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów 

przedmiotowych 

- Organizacja konkursów, przedsięwzięć rozwijających wymienione 

kompetencje na terenie szkoły 

Wszyscy 

nauczyciele 

 



Cały 

rok 

Kształcenie umiejętności uczenia się 

- Włączenie warsztatów umiejętności uczenia się do programów 

wychowawcy klasy 

- Zorganizowanie warsztatów umiejętności uczenia się dla wszystkich 

klas w ramach pracy pedagoga szkoły 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały 

rok 

Kształcenie umiejętności społecznych i obywatelskich 

- Włączenie metody projektu obywatelskiego i społecznego do pracy 

na zajęciach historii i WOSu oraz do pracy wychowawcy klasy 

Zgodnie z planami dydaktycznymi z historii i WOSu 

Wychowawcy,  

A. Czerniecka,  

 

Cały 

rok 

Kształcenie kompetencji nabywania inicjatywności i 

przedsiębiorczości 

- Organizacja zajęć dla uczniów zainteresowanych rozwojem 

przedsiębiorczości i rynku pracy 

- Przygotowanie uczniów do olimpiady z przedsiębiorczości, 

olimpiady wiedzy ekonomicznej 

- Przygotowanie uczniów do konkursów związanych z inicjatywami 

społecznymi np. „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy”, „Moje 

finanse z klasy do kasy” 

Nauczyciel 

przedsiębiorczości  

Zespół ds. 

promocji szkoły, 

Dyrekcja 

 

Cały 

rok 

Podniesienie jakości i organizacji pracy szkoły 

- Stworzenie spójnego systemu zarządzania szkołą zgodnego ze 

standardami kontroli 

zarządczej 

- Kontynuowanie remontów na terenie szkoły, doposażenie 

klasopracowni 

- Pozyskiwanie środków od organu prowadzącego i - w miarę 

możliwości – z funduszy strukturalnych i MEN 

- Realizacja wyznaczonych przez zespoły przedmiotowe planów 

zakupów 

- Bieżąca kontrola podstawowej dokumentacji pracy nauczycieli 

Dyrekcja, 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 


