PLAN PRACY
BIESZCZADZKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. LECHA WAŁĘSY
W USTRZYKACH DOLNYCH
ROK SZKOLNY 2016/2017
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Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

DZIAŁ I

ZADANIA WYCHOWAWCZE

Przygotowanie
młodzieży do
udziału w życiu
społecznym;
kształtowanie
postaw
patriotycznych
i obywatelskich.

Organizacja i aktywny udział
w imprezach o charakterze
rocznicowym i patriotycznym,
opieka nad miejscami pamięci
narodowej. Wykorzystanie
różnych rocznic i wydarzeń:

Termin

1. Dzień Edukacji Narodowej.

Kl. I TL – A. Michoń,
J.Królicka
Kl. IIa – T.Motowidło

październik
2016

2. Dzień papieski

Samorząd Uczniowski
Szkolne Koło
Wolontariatu –
W. Machowska,
E. Kmiecik

październik
2016
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Uwagi

3. Święto Niepodległości

III TŻ – E. Barzycka,
W. Wielgosz, M. Woźniak

4. Święto Patrona Szkoły
Pasowanie pierwszoklasistów

I TŻ – W.Machowska,
IV TH/TŻ – E. Kmiecik
Z.Zamołojko, R. Woch

listopad
2016

09 grudnia
2016

wszystkie klasy,
wszyscy nauczyciele zgodnie
z wcześniejszym przydziałem

kl. IITH/TŻ – A.BogaczZdziebko
kl. III a – P.Sykała

5. Opłatek szkolny

ksiądz Zbigniew Sroka

6. Kampania Profilaktyczna

Szkolne Koło PCK
A.Kucharzyk
Kl. I a- B.Marszałek
M. Karpińska

7.Dzień Młodego Europejczyka

Szkolny klub ,,Młodego
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grudzień
2016

grudzień
2016

marzec

Europejczyka’’
A. Michoń, K. Korniat
wychowawcy klas

8. Pożegnanie uczniów klas
maturalnych.

kl. III TH – J. Czaja,
M.Rabiej-Dołżycka,
A.Ostrówka

9. Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Szkolne Koło Historyczno –
Krajoznawcze ,,Koliba’’
W. Wielgosz,
R. Walasek,
A. Czysty

10. Kulturalia –
Tydzień z Biblioteką w BZSZ

A.Wołoszczak

2017
kwiecień
2017

maj
2017

marzec
2017

Nauczyciele

11.Udział w uroczystościach
Wychowawcy
lokalnych związanych z ważnymi Opiekunowie kół
zainteresowań
rocznicami historycznymi.
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w miarę potrzeb

12. Udział w akcjach na rzecz
środowiska.

Szkolne Koło Historyczno –
Krajoznawcze ,,Koliba’’,
organizacje i szkolne koła
zainteresowań

zgodnie z akcjami
podejmowanymi
na szczeblu
środowiskowym
i ogólnopolskim

13. Zawody Sportowe szkolne i
międzyszkolne.

Nauczyciele wychowania
fizycznego

zgodnie
z planem pracy
koła sportowego
przyjętym do
realizacji

14.Opieka nad miejscami pamięci Szkolne Koło Historyczno –
narodowej (pomnikiem
Krajoznawcze ,,Koliba’’,
w Krościenku)
organizacje i szkolne koła
zainteresowań

Szkolne Koło Historyczno –
Krajoznawcze ,,Koliba’’,
Samorząd Uczniowski

15. Działalność Młodzieżowej
Rady Gminy powołanej do I
kadencji

5

zgodnie
z planem pracy
koła sportowego
przyjętym do
realizacji
zgodnie
z planem pracy

cały rok

16. Propagowanie zasad
patriotyzmu oraz szacunku dla
Wielkiej i Małej Ojczyzny

Nauczyciele, wychowawcy
Opiekunowie szkolnych kół
zainteresowań, bibliotekarz

17. Organizacja
wewnątrzszkolnych konkursów
dotyczących Patrona, ważnych
rocznic i osobowości.

Nauczyciele, bibliotekarz,
zgodnie z planami pracy

18.Organizowanie klasowych
spotkań przed Świętami Bożego
Narodzenia.

Wychowawcy, opiekunowie
szkolnych kół zainteresowań

19.Propagowanie wychowania
obywatelskiego, opartego na
wartościach chrześcijańskich
i patriotycznych – współpraca
z Ligą Akademicką.

W.Machowska
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cały rok wg
kalendarza
imprez
szkolnych
grudzień
2016

cały rok

Opracowanie
i wdrażanie
programów
z zakresu
wychowania

1.Opracowanie Programu
Profilaktyki i Programu
Wychowawczego Szkoły.

Zespoły nauczycieli powołane
do opracowania planów

2. Systematyczna realizacja
zagadnień programowych
w procesie wychowania.

wrzesień
2016

Wychowawcy
nauczyciele

cały rok

3. Egzekwowanie kultury
zachowania w zespole,
uprzejmości w bezpośrednich
kontaktach.

Wszyscy nauczyciele

cały rok

4. Opracowanie klasowych
planów wychowawczych.

Wychowawcy przy
współpracy z uczniami oraz
trójką klasową

5. Wdrażanie wniosków
z przeprowadzonej ewaluacji
wewnętrznej przyjętych do
realizacji na rok szkolny
2016/2017.

Nauczyciele
Wychowawcy
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wrzesień 2016

cały rok

6. Ujednolicenie oddziaływań
wychowawczych w celu poprawy Nauczyciele wychowawcy
zachowania uczniów zgodnie
z propozycjami działań przyjętymi
w czerwcu 2016r.
7.Systematyczne prowadzenie
dokumentacji przez
Wychowawcy
wychowawców, zawierającej
Nauczyciele
informacje dotyczące zachowań
uczniów, podejmowanych działań
wychowawczych oraz etapów
realizacji planów
wychowawczych.
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cały rok

cały rok

Wychowanie
moralne, estetyczne 1. Integracja treści o wymowie
niepodległościowej na lekcjach
Wychowawcy
i kulturalne.
j. polskiego, historii, godzin
Nauczyciele
wychowawczych. Wplatanie
w tematy historii Polski i historii
powszechnej wydarzeń z regionu.
Prezentowanie sylwetek wielkich
Polaków o bogatym dorobku
twórczym i społecznym.

2.Promowanie szacunku do
tradycji, sztandaru, historii oraz
obrzędowości dotyczącej Dnia
Patrona szkoły.

Wychowawcy
Nauczyciele
Nauczyciele
Wychowawcy

3. Wdrażanie do poszanowania
własności prywatnej i społecznej.

Wychowawcy
Nauczyciele

4. Budzenie przywiązania do
ojczystej ziemi poprzez
Wychowawcy
organizowanie wycieczek, rajdów, Nauczyciele
klasowych wyjść.
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wg planu

cały rok

cały rok

cały rok
5. Wdrażanie do okazywania
szacunku osobom dorosłym
i rówieśnikom.

Wychowawcy
Nauczyciele

6. Podejmowanie działań
zmierzających do przestrzegania
zasad tolerancji.

Wychowawcy
Nauczyciele

wg planu

cały rok
7. Zapewnienie uczniom poczucia Wszyscy nauczyciele,
własnej wartości i godności.
wychowawcy

cały rok
8. Udział młodzieży w seansach
filmowych, spektaklach
teatralnych i imprezach
kulturalnych.

Wychowawcy
Nauczyciele

cały rok
według
terminarza
10

9. Urządzenie wystawy prac
uczniów.

Wychowawcy
Nauczyciele
Opiekunowie szkolnych
kół zainteresowań
Wychowawcy,
nauczyciele

10. Udekorowanie gabloty
poświęconej Patronowi Szkoły.

Wychowawcy
Nauczyciele

11. Organizacja i udział
w akademiach.

Wychowawcy,
nauczyciele

imprez

zgodnie
z przyjętymi
planami pracy

zgodnie
z przyjętymi
planami pracy
cały rok

12.Wzbogacanie procesu
wychowawczego o treści
związane z wielokulturowością.
Udział uczniów w konkursie
o krajach Unii Europejskiej oraz
konkursach językowych.

Wychowawcy,
nauczyciele
według planów
pracy i potrzeb
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13. Współpraca z organizacjami
wspomagającymi Zespół Szkół
w działaniach wychowawczych
(Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Komenda Policji,
Powiatowe centrum Pomocy
Rodzinie)

Nauczyciele, wychowawcy

14.Udział w kampanii społecznej
,,Ja czytam!’’-działalność
Dyskusyjnego Klubu
Edukacyjnego

Bibliotekarz
A.Wołoszczak

15. Realizowanie programu
W.Machowska
wsparcia uczniów z dysfunkcjami
„Metodą Ortograffiti”
Biblioteka – Internetowe
Centrum informacji
Multimedialnej – nauczycielbibliotekarz

16. Rozwijanie kompetencji
informatycznych młodzieży –
korzystanie ze źródeł informacji.
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cały rok

według planu

cały rok

cały rok

17. Prowadzenie „Kroniki szkoły” Samorząd Uczniowski
E.Kmiecik

Rozwój kultury
fizycznej
i turystyki

1. Opracowanie harmonogramu
Nauczyciele,
wychowawcy
wycieczek - organizacja wyjść
i wyjazdów bliższych i dalszych
o charakterze turystycznokrajoznawczym i przedmiotowym.

Nauczyciele wychowania
fizycznego

2. Organizowanie imprez
sportowych na szczeblu szkoły:
- o Puchar Dyrektora Szkoły w
tenisie stołowym
- koszykówka drużyn 3osobowych
-międzyklasowy turniej piłki
nożnej
- międzyrocznikowy turniej piłki
Siatkowej
13

cały rok

wrzesień 2016

wg planu

Rozwój
samorządnej
działalności
uczniowskiej

3. Udział i organizacja imprez
sportowych na szczeblu
rejonowym i powiatowym.

Nauczyciele wychowania
fizycznego

1. Akcja charytatywna na terenie
szkoły pod hasłem: „Wyprawka
dla żaka”

Opiekunowie szkolnych
kół zainteresowań,
samorząd uczniowski

wg planu

wrzesień 2016

2. Akcja ,,Kiermasz podręczników Samorząd Uczniowski,
używanych’’
nauczyciel -bibliotekarz

wrzesień
2016

3. Współpraca z Fundacją na
Samorząd Uczniowski,
Rzecz Osób Niewidomych i
Szkolne Koło
Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” Wolontariatu

cały rok
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Samorząd Uczniowski,
4. Wewnętrzne akcje
charytatywne wspierające uczniów Szkolne Koło Wolontariatu,
szkolne koło PCK
szkoły.

cały rok

5. Organizacja studniówki.

wg planu

Rodzice przy współpracy
z wychowawcami klas

6.Przygotowanie montażu słowno- Samorząd szkolny,

muzycznego dla pensjonariuszy
DPŚ w Moczarach w ramach
Dnia Papieskiego.

Szkolne Koło
Wolontariatu

7. Przygotowanie
Święta Patrona Szkoły.
Pasowanie pierwszoklasistów

Wszystkie klasy,
wszyscy nauczyciele
09 grudnia 2016
zgodnie z wcześniejszym
przydziałem
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październik
2016

Szkolne Koło ,,Koliba’’
8.Działalność Młodzieżowej Rady W. Wielgosz

cały rok

Gminy

Nauczyciele
Opiekunowie szkolnych
kół zainteresowań

9. Udział w konkursach,
zawodach, uroczystościach
środowiskowych i lokalnych

cały rok

Przeciwdziałanie
niedostosowaniu
społecznemu
i demoralizacji

1. Spotkania z przedstawicielami
różnych instytucji w celu
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy
informowania o przyczynach,
przejawach i następstwach zjawisk Przedstawiciel KP
patologii społecznej.
2. Wzbudzanie zainteresowań
uczniów różnymi dziedzinami
życia, uczenie dobrego
wykorzystania wolnego czasu.

Pedagog
Wychowawcy
nauczyciele
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cały rok

cały rok

3. Przeprowadzenie dla uczniów,
nauczycieli i rodziców spotkań
i prelekcji o problematyce
uzależnień.

Pedagog
Wychowawcy
Dyrekcja szkoły

4. Integracja zespołów klasowych Wychowawcy
i międzyklasowych: ogniska,
nauczyciele
piesze wycieczki po najbliższej
okolicy, spotkania w muzeum,
galerii, pizzerii.
5. Kształtowanie odporności na
negatywne wpływy różnych
patologicznych zjawisk.

Pedagog
wychowawcy
nauczyciele

6. Propagowanie właściwych
zachowań w środowisku
rodzinnym i szkolnym.

Nauczyciele
Wychowawcy

Opiekunowie Szkolnego
Koła PCK
Pielęgniarka szkolna
Pedagog, nauczyciele
Dyrekcja szkoły

7. Otwartość szkoły, budowanie
porozumienia – szkoła – dom –
wspólna aktywność.
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cały rok

cały rok

cały rok
cały rok

cały rok

Pedagog,
8. Propagowanie wiedzy na temat Nauczyciele,
zagrożeń – konkursy, programy
Wychowawcy,
SANEPID-u np. Powiatowa
Opiekunowie szkolnych
Kampania Profilaktyczna
kół zainteresowań

Nauczyciele,
wychowawcy

9. Motywowanie uczniów do
systematycznego uczęszczania na
zajęcia szkolne.

Nauczyciele
10.Realizacja programu
Wychowawcy
profilaktyki. Angażowanie
Nauczyciele
uczniów w realizowane programy Wychowawcy
profilaktyczne.
Pedagog

11.Realizacja programu ,,Trzymaj Pedagog
formę’’ promującego zdrowy styl A. Kucharzyk
życia.
Pielęgniarka
Wychowawcy
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cały rok

cały rok

zgodnie
z planem

zgodnie
z planem

12. Prowadzenie kampanii
informacyjno – edukacyjnej
w oparciu o materiały
przygotowane przez MSW
pt. „Nie daj się sprzedać –
pracuj bezpiecznie za granicą”.

Wychowawcy
Pedagog
cały rok

14.Przeprowadzanie lekcji
wychowawczych o tematyce
uzależnień i przemocy wśród
uczniów z wykorzystaniem
filmów edukacyjnych.

Wychowawcy

15. Realizacja programu
Pedagog
edukacyjnego pt. ,,ARS, Czyli jak Pielęgniarka
dbać o miłość?’’. Autorstwa
Krzysztofa Wojcieszka
dotyczącego profilaktyki
używania substancji
psychoaktywnych( alkohol, tytoń,
narkotyki, dopalacze)
adresowanego do młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych.
19

Zgodnie z
planem

Zgodnie z
planem

16.Spotkania z pedagogiem z

Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej realizujące tematy
z cyklu profilaktycznego:
„ Środki psychoaktywne i ich
wpływ na funkcjonowanie
człowieka”, „Przemoc boli –
agresja elektroniczna czyli
cyberprzemoc i mobbing wśród
uczniów”.

Pedagog szkolny

17. Wykorzystywanie na
spotkaniach z pedagogiem
Pielęgniarka
elementów ciekawych programów Wychowawcy
profilaktycznych. Uatrakcyjnianie
spotkań pomocami
dydaktycznymi: fragmentami
adekwatnych filmów, plakatami,
broszurami.
18. Prelekcje pielęgniarki na temat
uzależnień. Projekcja filmu
Pielęgniarka szkolna
edukacyjnego ,,Stop
dopalaczom’’.
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cały rok zgodnie
z przyjętym
planem

Cały rok

zgodnie
z planem

19. Zapoznanie uczniów
z profilem kampanii „Dopalacze
Nauczyciele
kradną życie” na Facebooku,
Wychowawcy
gdzie publikowane są aktualności
dotyczące kampanii, mapa
inicjatyw antydopalaczowych oraz
lista podejmowanych lub
planowanych działań
profilaktycznych związanych
z walką z tymi niebezpiecznymi
substancjami.
20. Kształtowanie postaw.
Wychowanie do wartości –
kształtowanie postaw
obywatelskich i patriotycznych,
utrwalanie poczucia
przynależności do społeczności
szkolnej, lokalnej. Budowanie
poczucia odpowiedzialności za
własny rozwój.
21. Działalność klubu HDK
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zgodnie z
planem

Wszyscy nauczyciele

cały rok

Szkolne Koło PCK

cały rok

Organizacja
pomocy
psychologicznopedagogicznej dla
uczniów ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi

Zasady organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej:

Dyrektor szkoły

cały rok

Wychowawcy
Nauczyciele

cały rok

1.Rozpoznawanie potrzeb ucznia.
2. Planowanie wsparcia.
3.Wspieranie uczniów
z indywidualnymi potrzebami
psychofizycznymi.

cały rok

4. Powołanie zespołów dla
uczniów z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia
specjalnego.
5. Dokonywanie dwa raz w roku Zespoły ds. udzielania
wielospecjalistycznej oceny
pomocy psychologicznopoziomu funkcjonowania ucznia, pedagogicznej
uwzględniając ocenę efektywności
pomocy psychologicznopedagogicznej udzielanej
uczniowi, w miarę potrzeb
dokonywanie modyfikacji
programu.
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zgodnie
z planem

cały rok

6.Organizowanie zajęć
Dyrektor
związanych z wyborem kierunku Wychowawcy
kształcenia i zawodu oraz
Doradca zawodowy
planowaniem kształcenia kariery
zawodowej.

cały rok

7.Współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną.
Wykorzystanie doświadczeń
psychologów, pedagogów do
rozwiązywania problemów
wychowawczych.

w miarę potrzeb
Nauczyciele
Wychowawcy

ZADANIA OPIEKUŃCZE
DZIAŁ II
Zapewnienie
bezpieczeństwa
młodzieży i troska
o zdrowie

1. Ubezpieczenie uczniów
(zgodnie z potrzebami),
zapewnienie bezpiecznych
warunków nauki.

cały rok
Dyrektor szkoły

2. Aktywne dyżury nauczycieli.

Nauczyciele dyżurujący
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cały rok

3. Zapewnienie bezpieczeństwa na Nauczyciele
wycieczkach.
Organizatorzy wycieczek
Opiekunowie

cały rok

4. Zachowanie bezpieczeństwa na nauczyciele w-f
lekcjach w – f.

cały rok

5. Spotkania z przedstawicielami
Policji.

wychowawcy
opiekunowie szkolnych
kół zainteresowań
nauczyciele

w miarę potrzeb

6. Zapewnienie uczniom opieki
medycznej, udzielanie pierwszej
pomocy.

Dyrekcja szkoły

cały rok

7.Planowanie pracy zgodnie
z przepisami BHP.

Nauczyciele
Dyrekcja szkoły

wrzesień
2016
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8. Pogadanki na temat
Wychowawcy
bezpieczeństwa przed dłuższymi Pedagog
przerwami w nauce, zapoznawanie Nauczyciele
uczniów z regulaminami
korzystania z obiektów
sportowych szkoły.
9.Zapewnienie uczniom pierwszej Pielęgniarka szkolna
pomocy przedmedycznej
w nagłych wypadkach.

zgodnie
z planem

w miarę potrzeb
w miarę potrzeb

10. Wdrażanie do przestrzegania
higieny osobistej.

Wychowawcy
nauczyciele

11. Okresowe badania lekarskie.

Pielęgniarka
Dyrekcja szkoły

12. Promocja zdrowego stylu
życia.

Nauczyciele, Pedagog
Wychowawcy
Opiekunowie szkolnych
kółek zainteresowań
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Zgodnie
z planem pracy

Cały rok

13.Udział w konkursach
tematycznych.

Nauczyciele
Opiekunowie szkolnych
kółek zainteresowań

Zgodnie
z planem pracy

styczeń 2017
14.Przypomnanie uczniom
Nauczyciele
podstawowych zasad
Wychowawcy
bezpieczeństwa podczas ferii oraz
wakacji. Prezentowanie filmów
edukacyjnych, np. filmu
przygotowanego przez
instruktorów z Grupy Specjalnej
Płetwonurków RP pt..
„Bezpieczne przebywanie na
akwenach śródlądowych i
korzystanie ze sportów wodnych”
14.Udział młodzieży w lokalnym Opiekunowie koła PCK
przedsięwzięciu –Światowy Dzień Samorządu
Pierwszej Pomocy.
Uczniowskiego
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czerwiec 2017

wrzesień 2016

15.Przygotowanie wystawy
promującej życie w ramach
Światowego Dnia Życia dla klas
pierwszych.

Opiekun Szkolnego Koła
PCK

16.Działania profilaktyczne w
Pielęgniarka szkolna
kierunku profilaktyki rak szyjki
macicy „Wybierz życie – pierwszy
krok” oraz profilaktyki czerniaka
„Znamię- znam je”.
17. Udział młodzieży w
„Ogólnopolskim Głosie
Profilaktyki”- promowanie
edukacji młodzieży w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom.

Pedagog szkolny

cały rok

według planu

według potrzeb
18. Nawiązanie współpracy z
Szkolne Koło PCK
instytucjami świadczącymi usługi A.Kucharzyk
opiekuńcze dla osób starszych i
chorych w ramach wolontariatu
(Środowiskowy Dom
Samopomocy, Dom Pomocy
Społecznej)
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w miarę potrzeb

Pomoc materialna
1.Występowanie do różnych
instytucji o środki pomocy dla
uczniów.

Dyrekcja szkoły

2. Wnioskowanie o stypendia.

Dyrekcja szkoły

3.Pomoc finansowa dla uczniów
w ramach akcji ,,Wyprawka
szkolna’’

Opiekun szkolnego koła
PCK, Nauczyciele,
Wychowawcy

według planu

4. Zapewnienie pomocy rzeczowej Nauczyciele
w ramach akcji środowiskowych Wychowawcy
oraz szkolnych.
Opiekunowie szkolnych
kół zainteresowań

w miarę potrzeb

5. Pomoc w zakupie
podręczników szkolnych
w ramach rządowego programu
pomocy uczniom -,,Wyprawka
szkolna’’

Według
harmonogramu

Pedagog
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Samorząd Uczniowski
Nauczyciele,
Dyrekcja szkoły

6. Wnioskowanie o stypendium
Prezesa Rady Ministrów dla
uczniów osiągających najwyższe
wyniki w nauce.

Współpraca
z Rodzicami

1. Przedstawienie Rodzicom
Wychowawcy
opracowanych dokumentów:
 Planu Pracy Szkoły
 Planu Pracy Wychowawczej
 Statutu
 Wewnątrzszkolnego
Systemu Oceniania
 Planu Profilaktycznego
 Planu Finansowego Szkoły
 Rocznego Planu Rozwoju
Szkoły
 Planu Nadzoru
Pedagogicznego
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według
harmonogramu

wrzesień
2016

2. Angażowanie Rodziców do
Nauczyciele
organizacji i udziału w imprezach Wychowawcy
szkolnych.

cały rok

3. Poznanie warunków rodzinnych Nauczyciele
i socjalnych uczniów.
Wychowawcy
Pedagog

cały rok

4. Częste kontakty z Rodzicami
uczniów – udzielanie informacji
o postępach w nauce
i zachowaniu.

Nauczyciele
Wychowawcy

5. Organizacja zebrań
i wywiadówek – Drzwi otwarte –
w każdy pierwszy czwartek
miesiąca.
6. Pedagogizacja Rodziców
a) podczas spotkań klasowych
(Jak pomóc dziecku pokonać stres
przed maturą?)
b) podczas zebrań
ogólnoszkolnych
(Spotkania z psychologiem,
pedagogiem)

Nauczyciele
Wychowawcy

cały rok
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Nauczyciele
Wychowawcy
Pedagog
Dyrekcja szkoły

cały rok

Zgodnie
z harmonogramem

cały rok
7. Współpraca z rodzicami
Nauczyciele
z zakładami, w których uczniowie Wychowawcy
odbywają praktyczną naukę
Dyrekcja szkoły
zawodu w celu zwiększenia
frekwencji na zajęciach.

DZIAŁ III

PRACA DYDAKTYCZNA
wrzesień 2016

Realizacja
programów
nauczania

1. Przygotowanie rozkładów
materiału w oparciu o podstawy
programowe i wybrane programy
uwzględniające warunki szkoły
i możliwości uczniów.

Nauczyciele
Wychowawcy

2.Opracowanie indywidualnych
programów edukacyjnoterapeutycznych
uwzględniających zalecenia
zawarte w orzeczeniach
o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz dostosowanie do
indywidualnych potrzeb

Wychowawcy
Zespoły ds. udzielania
pomocy psychologicznopedagogicznej
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w miarę potrzeb

cały rok

rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych
ucznia.
3. Dostosowanie programów
Nauczyciele
nauczania do możliwości, potrzeb Wychowawcy
i aspiracji uczniów.

wrzesień 2016,
cały rok

5. Opracowanie przedmiotowych
systemów i kryteriów oceniania.

Nauczyciele
Wychowawcy

wrzesień 2016

6. Zapoznanie uczniów klas
pierwszych ze Statutem BZSZ
oraz Wewnątrzszkolnym
Systemem Oceniania.

Nauczyciele
Wychowawcy

wrzesień 2016

7. Wyposażanie uczniów
w umiejętności planowania,
organizowania i oceniania
własnego uczenia się oraz
skutecznej komunikacji.
8. Otaczanie szczególną troską
uczniów mających trudności
w nauce poprzez:
 uwzględnianie ich
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Nauczyciele
Wychowawcy

zgodnie
z harmonogramem

Nauczyciele
Wychowawcy

zgodnie
z harmonogramem

możliwości w procesie
lekcyjnym
 stosowanie się do zaleceń
PPP
 stosowanie różnych form
pracy pozwalających na
wczesne wykrycie braków
i zaległości oraz
zapobieganie ich
powstawaniu

Podwyższenie
wiedzy
i umiejętności
uczniów

cały rok

9. Praca z uczniem zdolnymopracowanie strategii działań
dydaktycznych.

Nauczyciele
Wychowawcy

1.Opracowanie harmonogramu
dyżurów nauczycieli
poszczególnych przedmiotów
w celu pomocy uczniom mającym
trudności w nauce.

Dyrekcja szkoły
Wychowawcy
Przedstawiciele KP
Pedagog
Wychowawcy

2. Prowadzenie dodatkowych
zajęć z matematyki, w celu jak
najlepszego przygotowania
uczniów do obowiązkowego

Nauczyciel matematyki

cały rok

wrzesień 2016

zgodnie
z harmonogram
mem
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egzaminu maturalnego w 2017 r.
Prowadzenie konsultacji dla
uczniów w celu podniesienia
jakości edukacji matematycznej.
3. Dokonanie okresowych analiz
osiągnięć uczniów.

Nauczyciele
Zespoły Komisji
Przedmiotowych

4. Diagnoza wiadomości
i umiejętności uczniów klas I
z poszczególnych przedmiotów
5.Monitorowanie realizacji treści
podstawy programowej
kształcenia ogólnego
i zawodowego
6. Szerokie wykorzystanie metod
aktywizujących, umożliwienie
dostępu do nowoczesnych
środków dydaktycznych
(audiowizualnych,
multimedialnych) rozwijających
zainteresowanie uczniów nauką.

Nauczyciele
Komisje Przedmiotowe

wrzesień 2016

Nauczyciele
Dyrekcja szkoły

cały rok

Nauczyciele
Wychowawcy
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cały rok

cały rok

7. Wdrażanie uczniów do
korzystania z różnych źródeł
informacji i twórczego
rozwiązywania problemów.
Rozwijanie kompetencji
informatycznych.

Nauczyciele
wychowawcy

Cały rok

8. Przeprowadzenie dokładnej
analizy wyników egzaminów
zewnętrznych (maturalnych
i potwierdzających kwalifikacje
zawodowe), wypracowanie
wniosków i stosowanie ich
w procesie dydaktycznym.

Nauczyciele
Dyrekcja szkoły

zgodnie
z planem

9. Uczestnictwo nauczycieli
w konferencjach przedmiotowo –
metodycznych.

Dyrekcja szkoły
nauczyciele

cały rok

10. Zorganizowanie
i przeprowadzenie próbnych
egzaminów:
maturalnych


Nauczyciele
Komisje egzaminacyjne
Dyrekcja szkoły

zgodnie z
planem
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 potwierdzających
kwalifikacje zawodowe

Według
harmonogramu

11. Przeprowadzanie egzaminów:
 Matura 2017
 Przygotowanie sal do
egzaminów.
 Egzaminy pisemne
 Egzaminy ustne
 Egzaminy potwierdzające
kwalifikacje zawodowe
 Egzaminy zaliczeniowe
w szkole policealnej

zgodnie
z planami pracy.

12. Wzmocnienie bezpieczeństwa
Dyrekcja szkoły
młodzieży ze szczególnym
nauczyciele
uwzględnieniem uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w miejscach
odbywania praktycznej nauki
zawodu. Współpraca
z pracodawcami, nadzorowanie
miejsc praktyk.
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cały rok

13. Podniesienie jakości
cały rok
kształcenia zawodowego poprzez Nauczyciele przedmiotów
zaangażowanie młodzieży we
zawodowych
współpracę z przedstawicielami
Wychowawcy
różnych firm i instytucji-aktywny
udział w przedsięwzięciach
związanych z ,,Tygodniem
Przedsiębiorczości’’ oraz
ogólnopolską akcją Dzień
Przedsiębiorczości.
cały rok
14.Rozwijanie kompetencji
Nauczyciel bibliotekarz
czytelniczych oraz
Wychowawcy
upowszechnianie czytelnictwa
Nauczyciele
wśród młodzieży poprzez akcje
podejmowane w szkole oraz
środowisku lokalnym i współpracę
między bibliotekami.
Warsztaty czytelnicze ,,Czytanie
łączy pokolenia’’
Warsztaty teatralno-recytatorskie.
Konkursy czytelnicze,
recytatorskie, literackie.
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zgodnie
z planem

15. Podniesienie edukacji
przyrodniczej w kształceniu
ogólnym poprzez aktywny udział
w różnorodne akcje, współpracę
z BPN, zajęcia integracyjne
w terenowej stacji w Suchych
Rzekach oraz udział w dniach
otwartych Przyrodniczego
Muzeum BPN.

Nauczyciele
Wychowawcy
A. Kucharzyk

16. Podejmowanie działań
mających na celu angażowanie
pracodawców w proces
dostosowania kształcenia
zawodowego do potrzeb rynku
pracy.

Dyrekcja, nauczyciele
przedmiotów zawodowych Według planu

17. Uroczyste zakończenie roku
we wszystkich typach szkół.

Nauczyciele
Wychowawcy
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Dyrekcja szkoły
nauczyciele

DZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ RADY
PEDAGOGICZNEJ

Konferencje
zwyczajne
i szkoleniowe
Praca zespołów
przedmiotowych

Harmonogram i tematyka
znajduje się w Planie działań
BZSZ
PRZEDMIOTY
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nauczyciele KPO

 PLAN PRACY ZESPOŁU
PRZEDMIOTÓW
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
Nauczyciele KPZ
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
 PLAN PRACY ZESPOŁU
PRZEDMIOTÓW
ZAWODOWYCH
Problematyka
hospitacji

Obszary, wskaźniki oraz
czynności znajdują się
w ROCZNYM PLANIE
NADZORU

Dyrekcja
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Diagnozowanie
pracy szkoły

1. Diagnoza i ewaluacja działań
wychowawczo – profilaktycznych Dyrekcja szkoły
szkoły.
Nauczyciele
2. Ewaluacja efektów działalności
dydaktycznej w odniesieniu do
wyników egzaminów
Nauczyciele Komisje
zewnętrznych.
Przedmiotowe
3. Proces adaptacji nowych
uczniów – akceptacja szkoły.
4.Rozpoznanie potrzeb rynku
w kontekście rozwoju szkoły i jej
działalności pod kątem otwarcia
nowych kierunków kształcenia.

wychowawcy nauczyciele

Rada Pedagogiczna

5. Aktywna współpraca
z rodzicami, uczniami,
środowiskiem lokalnym w ramach
promocji szkoły.
Rada Pedagogiczna
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Ocena pracy
nauczycieli

DZIAŁ V

1. Ocena za okres stażu
nauczycieli ubiegających się
o awans zawodowy.

Dyrekcja szkoły

2. Ocena pracy na wniosek
zainteresowanych nauczycieli.

Wychowawcy
Nauczyciele

DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
I ADMINISTRACYJNA
1.Odpowiedzialność opiekunów
klasopracowni za powierzone
mienie.

Nauczyciele
Wychowawcy

2. Dbałość o wystrój i estetykę
klasopracowni.

Nauczyciele

3. Wyposażenie szkoły
w dodatkowe środki i materiały
dydaktyczne.

Nauczyciele
Dyrekcja szkoły
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4.Współpraca

z Ośrodkiem
Wypoczynkowym „Arłamów”
oraz innymi instytucjami
w ramach kształcenia
zawodowego.

Nauczyciele
Wychowawcy

5. Prace związane
z zagospodarowaniem terenu
wokół szkoły.

Dyrekcja szkoły
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