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ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  

W NOWYM MIASTECZKU NA ROK 2016/2017 

  

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 

ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.), 

• obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r.w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2014 poz. 893.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz.U.2014.1170), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 357.),             

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 191), 

• Statut  ZS nr 1 w Nowym Miasteczku 

Statut  Liceum Ogólnokształcącego  w Nowym Miasteczku 

Statut  Technikum w Nowym Miasteczku 

Statut  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowym Miasteczku 

 

  

  

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000191&min=1
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Plan opracowany został w oparciu o:  

 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2016/2017 

3. Koncepcję pracy Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku 

4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 

2015/2016. 

  

Cele do zrealizowania 

• Wzmocnienie rangi autorytetu nauczyciela w relacjach: nauczyciel-uczeń i nauczyciel-

rodzic. 

• Poprawa bezpieczeństwa uczniów. 

• Poprawa efektywności kształcenia. 

• Poprawa frekwencji na zajęciach w klasach LO, Technikum i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej. 

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2016/2017: 

• Organizacja procesu dydaktycznego i wychowawczo-opiekuńczego umożliwiająca 

uczniom nabycie wiadomości i umiejętności na wysokim poziomie oraz właściwych 

relacji nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic. 

• Działanie szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 

• Promocja Zespołu Szkół w środowisku lokalnym. 

• Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży. 

• Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. 

• Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

• Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez 

angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy.  
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PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

  

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA                         

  

Zadania  

  

Osoba odpowiedzialna 

  

  

Termin realizacji 

Przydział obowiązków 

służbowych wszystkim 

pracownikom 

  Dyrekcja szkoły Do końca sierpnia 

  

Opracowanie rocznego planu 

pracy szkoły 

  

Dyrekcja szkoły i Rada 

pedagogiczna 

  

  

Do 15 września 

  

Opracowanie/modyfikacja 

programu wychowawczego i 

programu profilaktyki 

  

  

Rada pedagogiczna 

  

Do 15 września 

  

Opracowanie planu nadzoru 

pedagogicznego 

  

  

Dyrekcja szkoły 

  

Do 15 września 

  

Opracowanie planów pracy 

dydaktycznej i wychowawczej 

  

  

Wszyscy nauczyciele 

  

Do 15 września 

  

  

Sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego 

  

  

Dyrektor szkoły 

  

Cały rok 

  

Awans zawodowy nauczycieli 

  

Dyrektor szkoły, opiekunowie 

stażysty 

  

Cały rok 
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Promocja szkoły w środowisku 

lokalnym 

  

  

Wszyscy nauczyciele 

  

Cały rok 

 

 

NAUCZANIE 

         

Zadania  

  

Osoba odpowiedzialna 

  

  

Termin realizacji 

  

Realizacja podstawy programowej 

  

  

 Wszyscy nauczyciele 

  

Cały rok szkolny 

Przeprowadzenie i dokumentowanie obserwacji 
pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i 
potrzeb rozwojowych przedszkolaków. 

nauczycielki przedszkola Cały rok szkolny 

Diagnoza gotowości szkolnej – przekazanie jej 
wychowawcom klas I SP. 

nauczycielki przedszkola 
Cały rok szkolny 

  

Przeprowadzenie  egzaminu dla klas III gimnazjum, 

matury dla klasy III LO, egzaminu kwalifikacyjnego dla 

klasy IV Technikum, III ZSZ i absolwentów 

Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego 

  

  

Dyrekcja szkoły , 

komisje egzaminacyjne, 

zespoły przedmiotowe, 

nauczyciel przedmiotów 

zawodowych 

  

  

Styczeń, Kwiecień, maj 

2017r. 

Analiza wyników próbnego egzaminu w kl. III Gim. 

 

 

 

Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego w 
klasie IIILO i IV Technikum 

 

 M. Świta, , A. 

Śliwińska, A. Opryszak, 

R. Krawczyk, K. 

Olejarz, W. Pukaluk 

 

 

R. Dak-Pieprzyk. A. 

Tracewska, J. Ugolik, 

W. Pukaluk, 

J.Zawiślak, 

Gudzień 2016r - 

styczeń 2017r. 

 

 

 

 

styczeń-marzec 2017r 
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Analiza  egzaminu kwalifikacyjnego w klasie IV Tech. 

J. Ślefarska 

Analiza wyników egzaminu w kl. III Gim. 

 

 

Analiza wyników egzaminu maturalnego w klasie IIILO i 
IV Tech. 

 

M. Wysoczańska, M. 

Ryśkiewicz, B. Wolny, 

A. Opryszak, J. Ugolik, 

A. Nowicka 

 

A.Nowak, A. Śliwińska, 

A. Sajpel, M. Zientek, J. 

Zawiślak,  

czerwiec-sierpień 

2017r. 

 

Analiza wyników sprawdzianu dla kl. III. SP M. Stuła Czerwiec 2016r. 

  

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych 

Wicedyrektor, 

przewodniczący 

zespołów 

  

Cały rok szkolny 

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu 

rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów 

 Dyrektor, Pedagodzy, 

Wszyscy nauczyciele 

  

Cały rok szkolny 

 Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

uczniów przez indywidualizowanie stawianych im 

zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach 

wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 

  

Wszyscy nauczyciele 

  

Cały rok szkolny 

  

Organizacja zajęć dla uczniów uzdolnionych z każdego 

przedmiotu. 

Zespoły metodyczne Do 30 września 

Ustalenie kalendarium konkursów szkolnych. Zespoły metodyczne  Do 30 września 

 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce 

  

Wszyscy nauczyciele 

  

  

Cały rok 

  

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do 

nauki. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do 

systematycznego uczęszczania do szkoły 

 

Wychowawcy klas w 

Szkole 

ponadgimnazjalnej 

Do końca października 

2016r. 

Podnoszenie atrakcyjności i skuteczności zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych – aktywne metody nauczania, 
wykorzystanie technologii  informacyjnej, 
multimedialnych środków dydaktycznych, praca metodą 
projektu i inne. 

wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok 

Wdrożenie wczesnego wspomagania prawidłowego 
rozwoju dziecka zgodnie ze współczesnymi tendencjami 
pedagogicznymi i kierunkami polityki oświatowej 
państwa. 

nauczyciele przedszkola  

i nauczyciele kl. I-III SP 

Cały rok 

 

Organizacja zajęć sportowych dla uczniów o obniżonej 

sprawności fizycznej. 

Nauczyciele 

wychowania fizycznego 

Harmonogram zajęć do 

30 września 
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Badanie wyników nauczania 

  

Wicedyrektor szkoły, 

nauczyciele 

  

Według planu nadzoru 

  

Analiza wyników nauczania 

  

Wszyscy nauczyciele 

  

Cały rok 

  

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za 

uzyskane oceny 

  

  

Wszyscy nauczyciele 

  

  

Cały rok 

  

  

  

Kontrola właściwego i systematycznego 

oceniania   uczniów przez nauczycieli 

  

  

Dyrektor i 

Wicedyrektorzy  szkoły 

  

  

Raz w miesiącu 

 Obserwacje i hospitacje lekcji 

  

 Dyrektor, 

wicedyrektorzy szkoły 

 Według 

harmonogramu 

   

Zapoznanie uczniów i ich rodziców z WSO i kryteriami 
ocenia  

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowcy 

Wrzesień 2016r. 

Wyposażenie biblioteki szkolnej w literaturę  
i czasopisma informatyczne. 

E. Piotrowska  

Udostępnianie uczniom poza lekcjami dostępu do 
komputerów i Internetu w bibliotece i świetlicy szkolnej. 

Wychowawcy 

świetlicy, E. Piotrowska 

 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 

Wychowawcy, 

nauczyciele j. 

polskiego, E. 

Piotrowska 

Cały rok szkolny 

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i 

młodzieży 
Nauczyciele zajęć 

komputerowych i 

informatyki 

Cały rok szkolny 

Zaznajamianie uczniów z problematyką licencji, praw 
autorskich, legalności oprogramowania, certyfikatów. 

Nauczyciele 

informatyki i zajęć 

komputerowych 

 

Udział uczniów w masowych imprezach rekreacyjno - 
sportowych w szkole i poza nią. 

Nauczyciele 

wychowania fizycznego 

 

Sekcja strzelecka, obóz-poligon dla uczniów LO R. Brymora  

Organizowanie wystaw i wernisaży twórczości uczniów. M. Kopaczel, A.Jatczak,  
K. Betiuk, + 
organizatorzy 
konkursów 

 

Udział w konferencjach, szkoleniach organizowanych 
przez ODN oraz przez inne instytucje oświatowe, szkoły .   

Zainteresowani 
nauczyciele (wg planu 
doskonalenia 
nauczycieli) 
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Prezentacja osiągnięć uczniów na tablicy informacyjnej 
szkoły, na stronie internetowej. 

J. Zawiślak, B. Garbacz, B. 
Wolny, A. Tracewska 

oraz zainteresowani 
nauczyciele 

 

Prezentacja osiągnięć uczniów oraz promocja szkoły w 
lokalnych mediach 

Dyrektor i  
zainteresowani 
nauczyciele 

 

  

WYCHOWANIE          

         

Zadania  

  

Osoba odpowiedzialna 

  

  

Termin realizacji 

  

Realizowanie programu 

wychowawczego i programu 

profilaktyki szkoły 

  

  

 Wszyscy nauczyciele 

  

Cały rok szkolny 

 Diagnozowanie i 

monitorowanie zachowań 

uczniów 

  

  

Wszyscy nauczyciele 

  

  

Cały rok szkolny 

  

Organizacja uroczystości i 

imprez kulturalnych, 

artystycznych oraz wycieczek 

  

Wszyscy nauczyciele 

  

Cały rok szkolny 

  

Współpraca wychowawców z 

rodzicami dzieci, z 

pedagogiem szkolnym, 

poradniami psychologiczno – 

pedagogicznymi 

  

Wszyscy nauczyciele 

  

Cały rok szkolny 

Doskonalenie pracy samorządu 

uczniowskiego 

 Opiekunowie samorządu 

uczniowskiego 

 Cały rok szkolny 

  

 Kształtowanie tożsamości 

patriotycznej, regionalnej i 

funkcjonowanie w środowisku 

lokalnym 

  

 Wszyscy nauczyciele 

  

Cały rok 
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ZADANIA OPIEKUŃCZE 

  

Organizacja opieki 

pedagogicznej 

  

Wszyscy nauczyciele 

  

  

Cały rok szkolny 

 Zapewnienie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

  

  

Pedagog szkolny 

  

Cały rok szkolny 

  

Objecie opieką świetlicy 

wszystkich dzieci 

potrzebujących 

  

  

Wszyscy nauczyciele, 

opiekunowie świetlicy 

  

Cały rok szkolny 

  

Organizacja opieki 

wychowawczej uczniom 

znajdującym się w trudnej 

sytuacji  życiowej 

  

  

Wychowawcy klas, szkolne 

koło CARITAS i wolontariat 

szkolny 

  

Cały rok szkolny 

  

 Kształtowanie tożsamości 

patriotycznej, regionalnej i 

funkcjonowanie w środowisku 

lokalnym 

  

  

 Wszyscy nauczyciele 

  

Cały rok 

Przedstawienia szkolne, 
przedszkolne. 

A.Jatczak, B.Kopyciel, M. Świta, 
A.Opryszak, B. Wolny 

 

 Cały rok 
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Kalendarz Roku Szkolnego 

 

1 września 2016r. (czwartek) – rozpoczęcie roku szkolnego 

14 października 2016r.(piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

31 października 2016 i 1 listopada 2016r. (poniedziałek, wtorek) – dni wolne od zajęć 

dydaktycznych 

11 listopada 2016r. (piątek) – dzień wolny Święto Niepodległości 

19,20,21 grudnia – rekolekcje adwentowe 

22 grudnia 2016r. – 31 grudnia 2016r. – zimowa przerwa świąteczna  

6 stycznia 2017r. (piątek) – dzień wolny (Święto Trzech Króli) 

30 stycznia 2017r. - 12 lutego 2017r. – ferie zimowe 

13-18 kwietnia 2017r.  – wiosenne ferie świąteczne Wielkanoc 

19,20,21 kwietnia 2017r. (środa, czwartek, piątek)-  egzaminy gimnazjalne (dzień wolny 

dla uczniów SP, Gim i PG) 

13 maja 2017r.(sobota) – promocja szkoły ponadgimnazjalnej- kiermasz (odpracowany 

22.12.2016r) 

28 kwietnia 2017r.  – zakończenie roku szkolnego dla klasy IIILO i IV Tech. 

1,2,3 maja 2017r. – dni wolne dla wszystkich uczniów 

4,5 maja 2017r. – dni wolne dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 

4,5 maja 2017r. – matura (j. polski i matematyka) 

8 i 11 maja 2017r. – matury (j. angielski i j. niemiecki)  

8 maja – dzień wolny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

15 maja 2017r. – matura poziom rozszerzony  - historia  

15 maja  - dzień wolny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

15 czerwca 2017r.(czwartek) -  Boże Ciało 

15-16 (piątek)czerwca 2017r. – dni wolne dla wszystkich uczniów 

23 czerwca 2017r. – Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016  
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         KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI WAŻNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH 

                                                                               

  

MIESIĄC       RODZAJ ZDARZENIA TERMIN  Odpowiedzialni 

  

Wrzesień  

  

Rozpoczęcie roku szkolnego,  

 

Wybory Samorządu Uczniowskiego,  

Próbna Ewakuacja szkoły 

(procedury) 

  

1 września 

Do 20 września 

 

23 września SP i Gim 

26 września –

przedszkole ul. Lipowa 

27 września PG i 

przedszkole Pl. 

Strzelecki 

Opiekunowie 

Samorządów 

Szkolnych 

 

 

 

B. Wolny 

B. Wolny 

 

 

B. Wolny 

  

Październik  

  

 

Ślubowanie klasy ISP i I LO  - Apel 

z okazji Dnia Komisji Edukacji 

Narodowej 

  

 

12 października 

SP godz -9:00 

Gim i PG – godz. 11:00 

 

 

Wychowawcy klas 

ISP i opiekunowie 

Samorządów 

Szkolnych 

  

Listopad  

Święto Odzyskania Niepodległości;  

  

Andrzejki 

 10 listopada 

 

25 listopada 

Klasa IA gim –

wychowawca 

Samorząd 

uczniowski, Rada 

Rodziców 

  

Grudzień  

 Mikołajki klasowe;  

  

Jasełka szkolne 

 Paczki świąteczne dla 

potrzebujących rodzin 

 6 grudnia 

21 grudnia 

 

Grudzień 

Wychowawcy 

IB, 3cSP gim - 

wychowawca 

Szkolne koło Caritas, 

Wolontariat 
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Styczeń  Zabawa karnawałowa;  

Próbne sprawdziany,  

Ferie zimowe 

  

Styczeń 

  

30.01-12.02.2017 r. 

  

Luty  

  

Walentynki 

  

  

14 lutego 

Samorząd 

uczniowski – 

opiekunowie 

 

 

  

Marzec  

  

  

Szkolny Dzień Bez Przemocy 

 Dzień Wiosny 

  

 

 

21 marca 

 

Pedagodzy 

Samorząd 

uczniowski - 

opiekunowie 

  

Kwiecień  

 Światowy Dzień Zdrowia, Dzień 

Ziemi, 

 

Egzamin 

gimnazjalny/matura/egzamin 

kwalifikacyjny 

Promocja Szkoły Ponadgimnazjalnej 

„Kiermasz ogrodniczy” 

 

 Pożegnanie absolwentów III LO i 

IVTech. 

 Kwiecień 

 

Styczeń/Kwiecień/maj 

 

13 maja 

 

 

28 kwietnia  11:00 

B. Garbacz –klasa 

IIA i IIB 

 

Wg. Przydziału 

 

Wg. Przydziału 

 

R. Dak-Pieprzyk, Z. 

Piosik 

  

Maj  

 1-3 maja, Dzień Flagi RP,  

 

 

Światowy Dzień bez Papierosa 

  

 28 kwietnia 9:00  

 

29 maja 

I C gim – 

wychowawca 

 

J. Pająk 

 

  

Czerwiec  

Dzień Dziecka – Dzień Sportu 

Szkolnego 

 

Zakończenie roku szk. 

  

 1 czerwca 2017r. 

  

23 czerwca 2017 r. 

 Nauczyciele W-F 

 

Wychowawcy klas  

III Gim 
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SPOTKANIA Z RODZICAMI 

  

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas SP, Gim 

i PG 

  

  

Raz w miesiącu  

  

Pierwsze spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami 

uczniów klas SP i G 

  

  

Do końca września 

  

Wybory Rad Klasowych 

  

  

zebrania wrześniowe do 

15.09.2016r. 

  

Ukonstytuowanie się Rady Rodziców 

Uchwalenie przez RR, w uzgodnieniu z RP, programu 

wychowawczego i profilaktycznego szkoły 

  

  

do końca września 2016 r.( w 30 

dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 

  

Wywiadówki śródroczne lub zebrania comiesięczne 

  

  

Zgodnie z harmonogramem 

zebrań: 

- semestralne – styczeń 2017 

                       -  czerwiec 2017 

- cykliczne      – wrzesień 2016 

                        - listopad 2016 

                        - marzec 2017 

                        -maj 2017 

                

  

 


