PLAN PRACY SZKOŁY
ROK SZKOLNY 2016/2017
Zadanie

Forma realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Dowód realizacji

Termin realizacji

I obszar: Zarządzanie szkołą
Cele:

 skuteczna realizacja wizji szkoły;
 właściwa organizacja pracy;
 systematyczność realizacji zadań;
 poprawa jakości pracy szkoły

Szkoła realizuje
a)
koncepcję pracy szkoły

 Analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy
zespół, dyrekcja
szkoły i planu pracy szkoły i dokumentów
szkolnych w zależności od potrzeb i w celu
korelacji treści
 Włączanie się wszystkich nauczycieli, rodziców i
uczniów w dyskusję nad modyfikacjami koncepcji
pracy szkoły i planu pracy szkoły
wychowawcy,
Przekazywanie informacji o założeniach koncepcji
dyrekcja
pracy szkoły, planu pracy rodzicom i uczniom

Wzbogacanie
a) 1bazy i poprawianie
warunków lokalowych

Wykonywanie przeglądu technicznego szkoły.
Przeprowadzenie przeglądu warunków miejsca
pracy każdego roku.
Bieżące naprawy i remonty.
Wzbogacanie szkoły w nowe meble, komputery,
zakup rzutników, sprzętu sportowego, pomocy
dydaktycznych.

Dyrektor
Zespół ds. Przetargów

sprawozdania

rok szkolny 2016/2017

sierpień-wrzesień 2016
rok szkolny 2016/2017
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Zdobywanie dodatkowych funduszy na rozwój
Rada Rodziców,
Kontynuacja działalności kuchni i stołówki
nauczyciele
internackiej
Systematyczne wzbogacanie księgozbioru szkolnego
i pracowni mechatronicznej - trenażery
\Organizacja pracy szkoły
\
\
\

\Nadzór wewnętrzny
\

Przydział obowiązków służbowych.

dyrektor,
wicedyrektorzy

wrzesień 2016

Opracowanie tygodniowego planu zajęć
dydaktyczno – wychowawczych. Przygotowanie
planu dyżurów nauczycieli.

dyrektor,
Marcin Idaszek,
Dominik Dziapa

sierpień-wrzesień 2016

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły na rok
szkolny 2016/2017

nauczyciele, dyrekcja

sierpień 2016

Przygotowanie kalendarza roku szkolnego i
harmonogramu zadań na rok szkolny 2016/2017.

dyrekcja, nauczyciele

sierpień 2016

Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów
nauczania i szkolnego zestawu podręczników na
rok szkolny 2016/2017.

dyrektor, rada
pedagogiczna

sierpień 2016

Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego i
planu hospitacji.

dyrekcja

plan nadzoru,
protokolarz

wrzesień 2016

Kontrola funkcjonowania współpracy w zespołach,
w jakim stopniu nauczyciele wspólnie realizują
zaplanowane działania,
w jakim stopniu rozwiązują problemy i doskonalą
metody i formy współpracy.
Monitorowanie organizacji pracy zespołów
przedmiotowych i zadaniowych:
- zespołów uczących w danej klasie,
- zespołu ds. ewaluacji,
- zespołu wychowawczego,
- zespół ds. promocji szkoły,
- zespół ds. pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.

dyrekcja

sprawozdania
zespołów

rok szkolny 2016/2017
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Ewaluacja wewnętrzna

Powołanie zespołów ds. ewaluacji.
Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkole.

Organizacja i nadzorowanie prac nad modyfikacją i
opracowaniem dokumentów szkolnych.
Modyfikacja planów:
- Plan Wychowawczy ZS nr 1 na lata 2013-2017,
- Plan Profilaktyczny ZS nr 1 na lata 2013-2016,
-Statut
-WSO
-System Pomocy Psych.-Ped.

dyrekcja
zespół ds. ewaluacji
wewnętrznej

harmonogram
pracy
raport

rok szkolny 2016/2017

harmonogram prac sierpień 2016
Zespół ds. Statutu: D.
Sawczuk, M.
Siekańska, M. Roszak
wrzesień 2016

sprawozdania
Opracowanie planów pracy w ramach art.42 KN

nauczyciele,

Wewnątrzszkolnego Systemu Nauczania, Statutu
Szkoły;

Zespół ds. Statutu: D.
Sawczuk, M.
Siekańska, M. Roszak

planów pracy: psycholog, pedagoga, bibliotekarza i
higienistki

Organizacją doskonalenia zawodowego
nauczycieli, uzyskiwania stopni awansu
zawodowego, rozpoznanie i ustalanie
potrzeb i priorytetów

psycholog, pedagog,
higienistka,
bibliotekarze

Opracowanie sprawozdań z realizacji zadań
zawartych w planach pracy zespołów nauczycieli
uczących w klasach oraz zadaniowych.

przewodniczący
zespołów

sprawozdania

styczeń 2017
czerwiec 2017

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli;

wszyscy nauczyciele

sprawozdania

rok szkolny 2016/2017

Udział nauczycieli w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego, szkoleniach,
konferencjach.
Monitorowanie doskonalenia zawodowego.
Prowadzenie i udział w lekcjach koleżeńskich;
Przeprowadzanie szkoleniowych rad

sprawozdania
dyrektor
nauczyciele
(dyplomowani)
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pedagogicznych;
Awans zawodowy.
Realizacja podstawy programowej
umożliwia nabywanie wiedzy i
umiejętności

sprawozdania,
stażyści, opiekunowie dokumentacja
stażu

Kontrola realizacji podstawy programowej oraz
dostosowania oferty edukacyjnej

dyrekcja

Diagnoza zapotrzebowania na zajęcia dodatkowe

nauczyciele

e-dziennik

Realizacja zajęć dodatkowych.
Modyfikowanie wymagań edukacyjnych i planów
pracy z poszczególnych przedmiotów w oparciu o
podstawę programową.
Podnoszenie jakości pracy szkoły

Zadanie

Monitorowanie procesu wdrażania wniosków z
ewaluacji wewnętrznej oraz analiz wyników
egzaminów.

nauczyciele
zespół ds. ewaluacji
wewn.

Modyfikacja dokumentów szkolnych

Zespół ds. Satutu

Forma realizacji

Osoby
odpowiedzialne

rok szkolny 2016/2017

Dowód realizacji

Termin realizacji

II obszar: Dydaktyka
Cele:

 Podniesienie efektywności procesu dydaktycznego.
 Indywidualizacja procesu nauczania.
 Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.

1Poprawa wyników i sprawności
przeprowadzania egzaminów
zewnętrznych:
 gimnazjalnego,

 Zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem,
procedurami, kalendarzem, obowiązującymi
standardami wymagań egzaminów
zewnętrznych.

wszyscy
nauczyciele

dokumentacja

do 30.09.2016
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 maturalnego,
 zawodowego.

 Przeprowadzenie prób egzaminów
zewnętrznych.
 Ewaluacja wyników egzaminów wewnętrznych
i zewnętrznych – indywidualna i w zespołach
przedmiotowych; wdrażanie wniosków.

2Diagnostyka i analiza wyników nauczania.  Test diagnozujący w klasach pierwszych.
 Ewaluacja wyników nauczania po I semestrze i na
końcu roku szkolnego.
 Ewaluacja efektywności stosowanych metod
i form nauczania.
 Wdrażanie wniosków z przeprowadzanych analiz.
2Podnoszenie efektywności procesu
przekazywania uczniom wiedzy i
nabywania przez nich umiejętności.

 Doskonalenie metod nauczania.
 Wdrażanie zmian i stosowanie nowatorskich
rozwiązań programowych (nowa podstawa
programowa) i metodycznych.
 Stosowanie nowoczesnych środków
dydaktycznych.
 Doskonalenie kwalifikacji kadry w związku z w/w
zagadnieniami.
 Aktywizacja uczniów.
 Doskonalenie sposobów motywowania uczniów.
 Praca w zespołach przedmiotowych i
międzyprzedmiotowych:
a) dyskusja na w/w tematy,
b) wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu
procesów edukacyjnych w wyniku wspólnych
ustaleń między nauczycielami,
c) organizowanie lekcji międzyprzedmiotowych
i koleżeńskich.
d) obserwacje lekcji.
 Weryfikacja wyboru podręczników
 Przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowania

nauczyciele
przedmiotów,
zespoły
przedmiotowe

wyniki

nauczyciele
przedmiotów,
zespoły
przedmiotowe

wyniki wraz z
opracowaniem
statystycznym
dokumentacja
sprawozdania
nauczycieli

do 30.11.2016 /
do 31.01.2017

dokumentacja

rok szkolny 2016/2017

nauczyciele
sprawozdania z prac rok szkolny 2016/2017
przedmiotów,
zespołów
zespoły
przedmiotowe i
międzyprzedmioto
we,
międzyoddziałowe

sprawozdania
nauczycieli

Nauczyciele
j.w.
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uczniów na informacje edukacyjno-zawodowe.
 Prowadzenie warsztatów z efektywnych metod
uczenia się etc.
 Doradztwo zawodowe.

psycholog/pedago
g
sprawozdania
wychowawcy
PPP - doradca

2Ocenianie

 Systematyczne ocenianie.
 Uaktualnianie i ewaluacja PSO i WSO.
 Informowanie uczniów i rodziców o PSO/WSO
i ocenach.
 Stosowanie oceniania kształtującego

nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy

e-dziennik,
rok szkolny 2016/2017
dokumentacja
PSO/WSO i zebrań z
rodzicami
wrzesień 2016

2Rozbudzanie zainteresowań

 Modyfikowanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej
w kierunku potrzeb uczniów i społeczności
lokalnej.
 Realizowanie działań zainicjowanych przez
uczniów (koła zainteresowań, wycieczki, imprezy,
zajęcia sportowe).

dyrekcja, Rada
Pedagogiczna,
wychowawcy,
nauczyciele

dzienniki zajęć
pozalekcyjnych

rok szkolny 2016/2017

2Indywidualizacja procesu dydaktycznego:
 praca z uczniem zdolnym,
 praca z uczniem mającym trudności
w nauce.

 Włączanie uczniów w doskonalenie procesów
edukacyjnych.
wychowawcy
 Stosowanie różnych sposobów wspierania i
nauczyciele
motywowania uczniów w procesie uczenia się.
 Przeprowadzenie w klasach pierwszych lekcji
wychowawczej na temat metod efektywnego
uczenia się.
 Analizowanie wyników monitorowania osiągnięć
uczniów i wdrażanie wniosków z tych analiz (test
diagnozujący w klasach pierwszych).
 Organizowanie zajęć wyrównawczych.
 Ewaluacja wyników nauczania uczniów słabych. nauczyciele
 Organizowanie kół zainteresowań.
 Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
przedmiotowych.

sprawozdania
nauczycieli

rok szkolny 2016/2017

e-dziennik

wyniki z
opracowaniem
dziennik
dokumentacja
dziennik
wyniki konkursów
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Edukacja czytelnicza i przygotowanie do
uczestnictwa w kulturze

 Udostępnianie księgozbioru
 Porządkowanie księgozbioru i aktualizacja
 Komputeryzacja księgozbioru
 Prowadzenie lekcji bibliotecznych i konsultacji
 Organizacja konkursów czytelniczych i
wiedzowych
 Monitorowanie czytelnictwa
 Organizacja wyjazdów kulturalnych
 Organizacja spektakli w mieście
 Wycieczki krajoznawcze i turystyczne
 Organizowanie wyjazdów edukacyjnych
 Organizacja Święta Bibliotek

2Wyrównywanie szans edukacyjnych.

 Udzielanie uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej.
 Włącznie uczniów do pracy w ramach projektów i
inicjatyw edukacyjnych.
 Objęcie szczególną opieka uczniów mających
trudności w nauce:
a) organizowanie pomocy koleżeńskiej,
b) udzielanie konsultacji indywidualnych,
c) organizowanie zajęć wyrównawczych,
d) nawiązanie współpracy z rodzicami.

bibliotekarze

sprawozdania

nauczyciele i
wychowawcy

sprawozdania/edziennik

rok szkolny 2016/2017

biblliotekarze
psycholog,pedagog sprawozdania
wychowawcy,
nauczyciele
przedmiotów,
dyrekcja

rok szkolny 2016/2017
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2Unowocześnianie i wzbogacanie oferty
edukacyjnej i działalności dydaktycznowychowawczej.

 Rozpoznawanie oczekiwań uczniów, rodziców,
środowiska lokalnego.
 Promowanie osiągnięć szkoły.
 Współpraca z innymi szkołami i placówkami
oświatowymi w celu wymiany doświadczeń
(zawody sportowe, konkursy przedmiotowe,
szkoleniowe rady pedagogiczne).
 Organizowanie lekcji otwartych.
 Udział w targach edukacyjnych
 Organizacja imprez edukacyjnych i sportowych.

Zadanie

Forma realizacji

nauczyciele
sprawozdania
przedmiotów,
wychowawcy
Zespół ds. Promocji
Szkoły

Osoby
odpowiedzialne

Dowód realizacji

rok szkolny 2016/2017

Termin realizacji

III obszar: Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli
Cele:

 podniesienie poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej

Kierowanie procesem doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz
motywowanie do osiągania sukcesów
dydaktycznych i wychowawczych

1.Udział nauczycieli w szkoleniach, radach
dyrektor
pedagogicznych, kursach i warsztatach:
a) dyscyplina nauki i wychowania
wszyscy
b) motywowanie uczniów do nauki, do pracy nauczyciele
na rzecz szkoły i samorozwoju
c) współpraca z rodzicami – szansa czy
konieczność
d) działalność wspierająca ucznia i
nauczyciela w procesie dydaktycznym
e) efektywne zarządzanie czasem
f) współpraca grona pedagogicznego
2. Wspieranie nauczycieli i wychowawców

Opiekunowie

protokoły RP,
zaświadczenia

rok szkolny 2016/2017

sprawozdania
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4. Podejmowanie przez nauczycieli różnych form
doskonalenia zawodowego związanego ze
zmianami w oświacie

stażu, zespół
wychowawczy
psycholog,
pedagog,
nauczyciele,
wicedyrektorzy

rok szkolny 2016/2017
sprawozdania,
zaświadczenia

nauczyciele

zaświadczenia
5. Lekcje otwarte nauczycieli
Lekcje koleżeńskie
6. Udział w kursach doskonalących dla
egzaminatorów i na egzaminatorów zgodnie z
bieżącymi zmianami prawnymi

nauczyciele

sprawozdania
komisji
przedmiotowych

przewodniczący
zespołów
przedmiotowych
wicedyrektorzy

zaświadczenia

Awans zawodowy

Sporządzanie planów i sprawozdań

nauczyciele
stażyści,
kontraktowi i
mianowani

dokumentacja
nauczycieli

rok szkolny 2016/2017

Zadanie

Forma realizacji

Dowód realizacji

Termin realizacji

Osoby
odpowiedzialne

rok szkolny 2016/2017

IV obszar: Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły
Cele:

 Wspieranie w planowaniu kariery zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu
 Poprawa bezpieczeństwa ucznia w szkole

Zapobieganie niepowodzeniom
szkolnym.

Rozpoznanie sytuacji rodzinnej uczniów klas
pierwszych.

wychowawcy klas, dokumentacja
psycholog, pedagog wychowawcy

rok szkolny 2016/2017
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psychologa i
pedagoga
Uaktualnienie informacji o sytuacji rodzinnej
uczniów Zespołu.

wychowawcy klas

Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.

wychowawca,
psycholog

e-dziennik

według
potrzeb

Tworzenie grup pomocy koleżeńskiej w klasie.
e-dziennik
Realizacja tematów na godzinie wychowawczej.

wychowawca
e-dziennik

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (art. 42KN)

Korelacja działań
wychowawczych pomiędzy
szkołą, rodziną
a instytucjami wspierającymi
szkołę.
Współpraca z Radą Rodziców

rok szkolny 2016/2017

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
organizowana dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych

nauczyciele,

Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas
I oraz III gimnazjum, III liceum i IV technikum

dyrekcja,
wychowawcy

dziennik zajęć
pozalekcyjnych

wychowawca,
psycholog, pedagog IPET-y i karty
pomocy ped.psych. Dla uczniów
drugorocznych
e-dziennik

wrzesień 2016

e-dziennik

rok szkolny 2016/2017
zgodnie z terminarzem

Spotkania trójek klasowych i rady rodziców.

Umożliwienie kontaktu wychowawcom, uczniom i
rodzicom ze specjalistami, organizacja szkoleń dla
rodziców
Kontakty z: Fundacją Amicis, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, policją, zespołem
kuratorów, MOPS, GORPA

wychowawcy

e-dziennik
wychowawcy,
psycholog, pedagog

rok szkolny 2016/2017
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Stwarzanie sytuacji
wychowawczych
umożliwiających uczniom
rozpoznanie, akceptowanie
i postępowanie zgodnie
z uniwersalnymi wartościami.

Realizacja zadań wychowawczych wynikających z
Programu Wychowawczego i Profilaktyki.
Przestrzeganie zapisów Statutu i Regulaminu
Internatu

wicedyrektorzy,
wychowawcy,
nauczyciele,
katecheci

e-dziennik

rok szkolny 2016/2017

sprawozdania
Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego
Programu Wychowawczego i Profilaktyki

psycholog, pedagog,
wychowawcy i
koordynator ds.
bezpieczeństwa

Integracja i adaptacja grup
klasowych

Lekcje i wyjazdy integracyjno-adaptacyjne dla
uczniów

psycholog, pedagog, e-dziennik,
wychowawcy

październik 2016

Podniesienie poziomu
frekwencji na zajęciach
szkolnych.

Systematyczna kontrola frekwencji na zajęciach
szkolnych.

wychowawcy

e-dziennik

podsumowanie miesięczne

Umieszczenie na gazetce szkolnej wyników
współzawodnictwa klasowego o najwyższą
frekwencję.

bibliotekarz

tablica ogłoszeń

Udzielanie pochwał na forum szkoły (apele szkolne) dyrektor szkoły,
oraz wysyłanie listów gratulacyjnych do rodziców
wychowawcy
za 100% frekwencję po każdym roku.

listy

po zakończeniu semestru

Przydzielanie dodatkowych przywilejów za 100%
frekwencję na każdym z przedmiotów po 1
semestrze.

dokumentacja
nauczycieli

rok szkolny 2016/2017

nauczyciele
przedmiotów

 Stały kontakt z rodzicami uczniów opuszczających wychowawcy
zajęcia szkolne.
opiekun konkursu
 Konkurs frekwencji „Szczęśliwy numerek”

dziennik
J. Wachowiak
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Koordynowanie działań
profilaktycznych w zakresie
 niedostosowania społecznego

Stała współpraca z rodzicami uczniów
zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Współpraca z kuratorem d/s nieletnich.
Aktywne przeciwdziałanie niedostosowaniem
społecznym – opracowanie i przeprowadzenie
ankiet nt. zagrożenia w szkole.

 przeciwdziałanie uzależnieniom

Realizacja Programu działań profilaktycznych

 ceberprzemocy i negatywnemu
wpływu mediów, agresji

Spotkania ze specjalistami
Realizowanie tematów związanych z
niedostosowaniem społecznym na godzinach
wychowawczych

 edukacja prozdrowotna

Doradztwo zawodowe

wychowawcy,
nauczyciele,
psycholog,
pedagog

dokumentacja
psycholog,
pedagoga

rok szkolny 2016/2017

dokumentacja
wychowawcy,
psychologa i
psycholog, pedagog pedagoga
powołany zespół

j.w.
e-dziennik,
nauczyciele WF-u
higienistka

Organizacja wyjazdów na dni otwarte szkół
wyższych

nauczyciele
przedmiotów
zawodowych

Udział w Powiatowych Targach Pracy i Edukacji

dyrekcja,
wychowawcy

sprawozdania
nauczycieli i
higienistki
dokumentacja
szkolna

rok szkolny 2016/2017

harmonogram
dyżurów

rok szkolny 2016/2017

Spotkania z przedstawicielami uczelni
Spotkania z doradcą zawodowym
Dzień Przedsiębiorczości

Otoczenie młodzieży opieką
a) w szkole

Zapewnienie opieki podczas przerw
międzylekcyjnych, monitoring szkoły.

nauczyciele
przedmiotów
zawodowych
PPP/psycholog
Urząd Pracy
dyrekcja,
nauczyciele
dyżurujący

Przeprowadzanie lekcji o tematyce bezpieczeństwa
na drogach (spotkanie z policjantami), udzielania
wychowawcy

według potrzeb
e-dziennik
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pierwszej pomocy (spotkania ze specjalistami).
rok szkolny 2016/2017
Przeprowadzanie planowanych badań lekarskich.

b) poza szkołą
Wdrażanie założeń
Partnerskiej i Obywatelskiej
Szkoły Dialogu

higienistka

dokumentacja
higienistki

według kalendarza

Przeprowadzenie Światowego Dnia Ratownictwa
Medycznego.

powołane zespoły

sprawozdania

Przeprowadzenie pogadanek o tematyce
bezpiecznego spędzania ferii, wakacji, wycieczek
szkolnych oraz czasu wolnego poza szkolnego.

wychowawcy

e-dziennik

Zapewnienie opieki podczas rajdów, wyjazdów,
zawodów sportowych, wyjść do kina i muzeum.

opiekunowie

dokumentacja
szkolna

Stała współpraca z rodzicami
Wybór trójek klasowych – rodziców;
Ścisła współpraca z trójkami klasowymi;
Współpraca z Fundacją Rodzice
Szkole
Organizowanie debat na forum Rady Rodziców na
tematy ważne dla szkoły
Działania wspólne: opieka na wycieczkach,
współorganizowanie imprez szkolnych,
wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły.

wychowawcy
dyrekcja
nauczyciele
rodzice

e-dziennik

wrzesień 2016

sprawozdania

rok szkolny 2016/2017

Uczestnictwo we wspólnych szkoleniach i
spotkaniach ze specjalistami
Udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację
Rodzice Szkole

j.w.

Prowadzenie dziennika
Elektronicznego
Prowadzenie szkoleń dla rodziców

administratorzy edziennika
pedagog, psycholog,
wychowawcy
Internatu

j.w.
e-dziennik

protokolarz

rodzice/nauczyciele
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Rozwijanie samorządności

Wybór samorządów klasowych
Opracowanie i realizacja klasowych planów
wychowawczych
Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do
Samorządu Szkolnego

opiekun SU
wychowawcy

sprawozdanie
opiekuna SU

rok szkolny 2016/2017

Rozpoznanie sytuacji materialnej uczniów
wszystkich klas.

wychowawcy

dokumentacja
wychowawcy

rok szkolny 2016/2017

Kiermasz używanych książek.

nauczyciele

sprawozdania

Zapewnienie możliwości korzystania z posiłków
regeneracyjnego w stołówce szkolnej.
Organizacja zajęć pozalekcyjnych podnoszących
poziom wiedzy z wybranych przedmiotów.

dyrekcja
nauczyciele

dziennik zajęć
pozalekcyjnych

Organizowanie pomocy koleżeńskiej w klasach

wychowawcy

dokumentacja
wychowawcy

Opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego na
rok szkolny 2016/2017 oraz drożenie
zaplanowanych działań.
- przydzielanie organizacji imprez szkolnych klasom
-organizacja dyżurów
- przeprowadzanie wyborów
-organizowanie imprez szkolnych
- współorganizowanie akcji charytatywnych i
wolontariatu
Współpraca z fundacją „Amicis”
Organizowanie pomocy materialnej i
naukowej uczniom
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Współpraca z zakładami pracy
i instytucjami wspierającymi
wychowawczą pracę szkoły.

Podnoszenie poziomu praktyk zawodowych.
Nawiązywanie nowych kontaktów w celu
organizacji zajęć praktycznych w firmach

dyrekcja,
nauczyciele

Współpraca ze szkołami i przedszkolami

Kinga Bujna

Erasmus + - uczestnictwo w projekcie

Nauczyciele
przedmiotów
zawodowych

współpraca z mediami

Systematyczne zapoznawanie
nauczycieli, uczniów, rodziców
ze zmianami w przepisach
oświatowych.

Zadanie

Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych:
WOŚP, Szlachetna paczka, współpraca z Polskim
towarzystwem transplantologii, Projekty unijne
Czas Zawodowców Bis

Jagoda Wachowiak
Kinga Bujna. M.
Nowak
Dyrekcja
Jagoda Wachowiak
Koordynatorzy akcji

Informowanie i interpretowanie przepisów
oświatowych dotyczących szkoły.

dyrektor,
wychowawcy

Zapoznanie uczniów oraz rodziców
z obowiązującym regulaminem egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i
zawodowego.
Zapoznanie uczniów oraz rodziców
z Rozporządzeniem MEN w sprawie
klasyfikowania, oceniania i promowania
uczniów, ze statutem szkoły, WSO oraz
zmieniającymi się aktami prawnymi.
Forma realizacji

dokumentacja
sprawozdania

rok szkolny 2016/2017

dokumentacja
nauczycieli

rok szkolny 2016/2017

Dowód realizacji

Termin realizacji

dyrekcja,
wychowawcy

Osoby
odpowiedzialne
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V obszar: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym
Cele:

 Zainteresowanie środowiska lokalnego działaniami szkoły, integracja z pozaszkolną społecznością
 Zwiększenie zainteresowania szkoła wśród absolwentów gimnazjum.
 Unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły

Organizowanie imprez o zasięgu szkolnym
i lokalnym

Dzień pierwszoklasisty-klasy pierwsze
Współorganizowanie w ramach wolontariatu:
Samsung – Półmaraton
Bieganie z Leśną
Drzwi otwarte
Samsung Labo
Mistrzowie kodowania
Leś-Tech
Powiatowy Konkurs Ortograficzny
ZAWODY SPORTOWE

samorząd szkolny i
wychowawcy klas i
nauczyciele
przydzieleni do
organizacji imprez

dokumentacja
samorządu
dziennik
elektroniczny
sprawozdanie
zespołów, strona
www

zgodnie z kalendarzem roku
szkolnego 2016/2017

Dzień Edukacji Narodowej
Święto Niepodległości
Wigilie Klasowe, Jasełka Szkolne
Światowy Dzień AIDS
Studniówka, Połowinki Gimbal
Święto Flagi
Dzień Wagarowicza
Dzień Ziemi
Pozostałe zgodnie z kalendarzem roku szkolnego
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Udział rodziców uczniów w życiu szkoły.

Kultywowanie tradycji szkolnej i
budowanie wizerunku szkoły w
środowisku

Działalność Rady Rodziców
Współpraca z RR
Organizowanie spotkań z psychologiem,
pedagogiem
Włączanie rodziców do dyskusji na temat pracy
wychowawczej i pracy szkoły
Systematyczny kontakt wychowawców z
rodzicami, budowanie dobrych relacji

Przeprowadzanie lekcji wychowawczych na temat
patrona i historii szkoły dla klas I

Kontakt z mediami
Przygotowanie Obchodów Jubileuszu Szkoły

- współpraca z organem prowadzącym
- współpraca z poradnią psychologiczno
pedagogiczną
-współpraca z MOPSem, policją, Urzędem Pracy
-współpraca z uczelniami wyższymi

- współpraca ze szkołami podstawowymi
- współpraca z przedszkolami

rok szkolny 2016/2017

wychowawcy

Organizowanie imprez o charakterze patriotycznym dyrekcja,
nauczyciele

Opieka na sztandarem
Strona internetowa, portale społecznościowe

Współpraca z instytucjami w mieście,
powiecie, województwie i z zagranicą

wychowawcy
e-dziennik
dyrekcja
psycholog, pedagog

kalendarz imprez
cały rok
zapisy w dzienniku

wychowawcy klas

Alina Słomińska
Marcin Idaszek,
Jagoda Wachowiak
komitet
organizacyjny
obchodów
dyrekcja
nauczyciele

Sprawozdania
Rok szkolny 2016/2017
Publikacje na www

Kinga Bujna
Małgorzata Nowak

Jagoda Wachowiak
,Marcin Idaszek,
Tomasz Bednarek
Dyrekcja, Kinga
Bujna
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Promocja szkoły i wartości edukacji

- współpraca ze szkołą z Fuldy
-Wyjazdy zagraniczne w ramach projektów
unijnych

E. Nogaj
Zawodowcy

- działalność Zespołu Promocji szkoły
- włączanie uczniów w działania promocyjne
- organizacja Drzwi Otwartych
- organizacja zajęć i spotkań dla gimnazjalistów i
uczniów szkół podstawowych
- współpraca z mediami
- promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i
szkoły

Zespół Promocji
nauczyciele,
wychowawcy
dyrekcja

sprawozdania
zespołu

rok szkolny 2016/2017
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