Plan pracy Zespołu Nauczycieli
Przedmiotów Ogólnokształcących
w
Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych
im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych
na rok szkolny 2016/2017

1. Opracowanie planu pracy ZNPO – wrzesień 2016
2. Sporządzanie
harmonogramu
konsultacji
nauczycieli
ogólnokształcących w roku szkolnym 2016/2017 – wrzesień.

przedmiotów

3. Opracowanie harmonogramu pracy z uczniami klas maturalnych w roku szkolnym
2016/2017 – wrzesień.
4. Zapoznanie z harmonogramem oraz przydziałem zadań przy organizacji uroczystości
szkolnych na rok szkolny 2016/2017 – wrzesień.
5. Opracowanie diagnozy klas I „na wejściu” – opracowanie wniosków – wrzesień.
6. Sporządzenie kalendarza konkursów przedmiotowych w ramach pracy nauczycieli
przedmiotów ogólnokształcących w nowym roku szkolnym 2016/2017– wrzesień.
7. Opracowanie analizy wyników egzaminu maturalnego z roku szkolnego 2015/2016 –
październik 2016.
8. Organizacja matury próbnej –listopad 2016.
9. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
10. Przygotowanie sprawozdania
Ogólnokształcących.

z

pracy
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Nauczycieli

Przedmiotów

11. Organizowanie zebrań z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących
w ramach potrzeb i harmonogramu pracy szkoły przez cały rok szkolny.
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Każdy uczeń ma
podręcznik lub
możliwość
dostępu do
niego

Sprawdzanie stanu
zaopatrzenia w
podręczniki, kontakty z
wydawnictwami,
księgarniami

Nauczyciele poszczególnych
przedmiotów

I CELE

Ułatwienie uczniom dostępu
do podręczników

Wrzesień

- kiermasz podręczników
-uzupełnianie biblioteki
szkolnej w podręczniki,
z których mogą korzystać
najubożsi uczniowie
Upowszechnianie
czytelnictwa oraz rozwijanie
zainteresowań.
- w ramach współpracy z
biblioteką szkolną
zoorganizowanie cyklu
spotkań, mających na celu
przybliżenie warsztatu
informacyjnego biblioteki
szkolnej, działalności
informacyjnej oraz
udostępniania księgozbioru
Udostępnianie pomieszczenia
biblioteki w celu
przeprowadzenia zajęć
edukacyjnych dla uczniów
mających problemy w nauce

Cały rok

i bibliotekarz

Przygotowanie uczniów
i nauczycieli do matury
w bieżącym roku szkolnym:

Wrzesień
i cały rok
szkolny

- informowanie uczniów
i rodziców wszystkich klas
maturalnych o maturze na
pierwszym zebraniu z
rodzicami

Uczniowie ich
rodzice i
nauczyciele
znają regulamin
matury

Zebranie deklaracji od
uczniów .
Praca z informatorami
maturalnymi na
lekcjach oraz zajęciach
dodatkowych

Nauczyciele poszczególnych
przedmiotów maturalnych,
dyrektor szkoły,
wychowawcy

Zapewnienie
pełnej
informacji
uczniom o
maturze

- dokonanie analizy wyników
matury
i przygotowanie wniosków
do realizacji
Przeprowadzenie i analiza
próbnej matury
- zorganizowanie zajęć
dodatkowych z przedmiotów
maturalnych

Organizowanie pomocy
psychologicznopedagogicznej dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Wrzesień –
cały rok

Wsparcie
uczniów ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi

Powołanie zespołów
koordynujących pracę
przez wychowawcę
klasy, dokonywanie
specjalistycznej oceny
poziomu
funkcjonowania ucznia
w zależności od potrzeb
w oparciu o
opracowany przez
zespół indywidualnego
programu edukacyjnoterapeutycznego.

Wychowawca klasy,
nauczyciele prowadzący
poszczególne przedmioty,
powołana komisja

