
PLAN PRACY  

 

na rok szkolny 2017/2018 

1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY. 

 

Wymaganie  Działania Odpowiedzialni  

1.Analizuje się wyniki egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego z wykorzystaniem 
różnych metod i wdraża się 
wnioski 

Nadal analizować wyniki egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem różnych metod 
oraz formułować i wdrażać wnioski. 
Wdrażać zapisane w protokołach komisji przedmiotowych zalecenia. 
Analizować EWD w zespołach przedmiotowych i wdrażać wnioski uzyskane z analizy. 
 

 

nauczyciele 

 

2.Uczniowie nabywają wiadomości 
i umiejętności. Diagnozowane są 
osiągnięcia i wdrażane wnioski. 

Badać postęp umiejętności przez wdrożenie testów sprawności specjalnej (wychowanie 
fizyczne i przedmioty artystyczne) 
Dokonać diagnozy indywidualnego rozwoju ucznia na wejściu i po zakończonym etapie 
edukacji (diagnoza dydaktyczna i wychowawcza). 
Systematycznie badać osiągnięcia uczniów, analizować wyniki oraz opracowywać 
sposoby wdrażania wniosków. 
Przekazywać uczniom informację zwrotną w postaci komentarza o tym co uczeń zrobił 
dobrze, co i jak powinien poprawić. 
Zwracać uwagę na jawność, systematyczność i różnorodność form oceniania uczniów 
oraz motywowanie oceny. 
Stworzyć możliwość uzyskania oceny celującej zgodnie z kryteriami oceniania. 
Przekazywać uczniom KLO informację o konkursach przedmiotowych i zachęcać do 
udziału. 
Racjonalnie planować udział uczniów KG w konkursach  
Zintensyfikować pracę z uczniami najzdolniejszymi dla osiągnięcia 100 %  wyniku 
egzaminu. 

przewodniczący 
zespołów wf i 
artystycznych, 
nauczyciele i 
wychowawcy 
 
 
Nauczyciele 
 
 
 
 

http://www.zks.nq.pl/?page_id=1053


3.Respektowane są normy 
społeczne. Diagnozuje się 
zachowania uczniów.  

Przypomnieć regulamin ucznia, zwracając szczególną uwagę na wprowadzone zmiany  
i reagować wg ustalonych przepisów. 
Stosować kryteria oceniania zachowania; łamanie regulaminu, złe zachowanie, ale także 
pozytywne uwagi odnotowywać. 
Konsekwentne reagowanie wszystkich nauczycieli na łamanie zasad Regulaminu Ucznia 

Dyrektor, wychowawcy 

Pedagog, nauczyciele 

 

 

2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE 

 

Wymaganie  Działania Odpowiedzialni 

1 Szkoła realizuje koncepcje pracy, 
która jest przedstawiana rodzicom i 
uczniom. Na jej podstawie są 
opracowywane roczne plany pracy. 

Opracować roczny plan pracy szkoły. 
Zachęcić rodziców do zapoznania się z projektem koncepcji pracy szkoły oraz do 
przedstawienia własnych propozycji.  
Podczas pierwszych zebrań z rodzicami poinformować rodziców o rocznym planie 
pracy dydaktyczno-wychowawczej dla danego zespołu klasowego. 
 

Dyrektor, 
 
 
Komisja Wychowawców 

2.Oferta edukacyjna umożliwia 
realizacje podstawy programowej 
 i jest modyfikowana. 
 

Dokonać ewaluacji wybranych podręczników (dostosowanie ich treści do podstawy 
programowej , nauczania Kościoła oraz możliwości uczniów). 
Analizować preferencje uczniów kl. 3 gimnazjum w kontekście wyboru dalszej drogi 
kształcenia – wybór rozszerzenia w liceum po zapoznaniu się z potrzebami uczniów. 
Na podstawie dokonanej diagnozy potrzeb uczniów (dydaktycznych, wychowawczych 
oraz opinii PPP i lekarskich) indywidualizować pracę z uczniem na lekcji i w czasie 
zajęć dodatkowych. 

Nauczyciele, 

Komisje Przedmiotowe  

Komisja Rekrutacyjna 

do liceum 

Nauczyciele 

3.Procesy edukacyjne mają 
charakter zorganizowany i są 
efektem współdziałania nauczycieli. 

Pracować w zespołach i komisjach – wymiana doświadczeń i ewaluacja. 
Zorganizować obozy naukowe dla klas licealnych wg ustalonych rozszerzeń.  
Utrzymać wszechstronne i zaplanowane przez nauczycieli działania dotyczące 
wymiany doświadczeń i przygotowania uczniów do matury. 
Zaplanować i zrealizować plan comiesięcznych egzaminów próbnych w klasach 
trzecich KG i KL ( od września do kwietnia ). 
Poprawnie i terminowo wpisywać frekwencję i tematy w e-dzienniku. 
 

Dyrektor, 
Nauczyciele,  
Wychowawcy 
 
Nauczyciele 

4. Wdrażane są nowatorskie 
rozwiązania. 

Wprowadzać multimedia i nowoczesne metody pracy.  
Promować innowacje i programy autorskie. Wdrożyć w klasie 2c innowację 
„Nauczanie przyrody z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle”                                                  
Wdrażać TIK. Wzbogacać warsztat pracy nauczycieli poprzez systematyczną 
rekapitulację zajęć z wykorzystaniem TIK. 
Dokumentacje szkoły prowadzić w formie elektronicznej. 

Dyrektor, Nauczyciele 

 
 
Dyrektor, Nauczyciele 
 



Udział w szkoleniu z zakresu TIK i wykorzystanie zdobytej wiedzy.  
nauczyciele 

5. Kształtuje się postawy uczniów. 
Podejmuje się działania 
profilaktyczne i wzmacniające 
właściwe zachowania 

Wprowadzić dyżur psychologa. 
Wychowywać do wartości w duchu chrześcijańskim – realizacja projektów 
wychowawczych. W pełni wykorzystać czas rekolekcji jako formacji chrześcijańskiej 
uczniów. 
Prezentować wzorce moralne w nowych projektach szkolnych.   
Realizować  szkolny program dydaktyczno -wychowawczy „Pod płaszczem 
Niepokalanej” 
Opracować i realizować projekt patriotyczny poświęcony 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości  "Polska moja odpowiedzialność" 
Poszerzyć ofertę działań o charakterze ewangelizacyjnym dla środowiska szkolnego – 
dla chętnych.  
Kontynuować program przygotowania do bierzmowania. 
W dalszym ciągu realizować zajęcia w ramach „Szkoły dobrych manier” w klasach 
pierwszych. 
Organizować międzyszkolne konkursy sportowe. 
Organizować spotkania z „autorytetami”.                                
Promować postawy pożądane: prawdomówność, kultura osobista, punktualność, 
obowiązkowość, odpowiedzialność - poprzez pochwały, uwagi pozytywne. 
Zwrócić uwagę na systematyczne rozliczanie spóźnień oraz na procedury związane ze 
zwalnianiem uczniów z pojedynczych lekcji.      
Sformułować w planie wychowawczym zespołu klasowego zadania wewnątrzklasowe 
charakterystyczne dla powierzonej grupy uczniów. 
Wspierać opiekuna samorządu uczniowskiego w realizacji zaplanowanych zadań.                                                                              

Dyrektor 

Pedagog, psycholog,  

Wychowawcy 

Katecheci, 

Nauczyciele historii 

Pedagog, Katecheci, 
Nauczyciele,  

 

 

Nauczyciel Bibliotekarz 

Nauczyciele w-f 

Dyrektor, 

Wychowawcy 

Wychowawcy 

6. Prowadzone są działania służące 
wyrównywaniu szans edukacyjnych 

Organizować pracę indywidualną z uczniem zdolnym/słabym. 
Prowadzić pracę korekcyjno-kompensacyjną dla uczniów z dysfunkcjami. 
Wspierać uczniów w trudnej sytuacji materialnej poprzez różnorodną pomoc i 
programy stypendialne.  
Diagnozować umiejętności ucznia napotykającego na trudności w nauce oraz ucznia 
zdolnego i szczególnie indywidualizować proces kształcenia uwzględniając uzyskane 
dane. 
Podjąć działania dla poprawy frekwencji na zajęciach reedukacyjnych. 
Wspierać uczniów w rozwoju, szczególnie odpowiadając na potrzeby związane z 
przygotowaniem do różnorodnych konkursów. 

Nauczyciele, 
Reedukator, Pedagog 

7. Aktualizacja i opracowanie 
dokumentacji wewnątrzszkolnej 

Opracowanie 3-letniej  Koncepcji Pracy Szkoły . 
Opracowanie 3 -letniego programu ewaluacji wewnatrzszkolnej. 
Opracowanie szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego. 

Dyrektor, Nauczyciele 



Opracowanie Regulaminu Świetlicy Szkolnej. 
Opracowanie zasad rekrutacji do świetlicy szkolnej. 
Aktualizacja statutów KSP, KLO. 
Aktualizacja  Zasad Oceniania KSP, KLO . 
Aktualizacja Regulaminu Ucznia KSP, KLO. 
Zasady rekrutacji do KLO I KSP. 

 

 

3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W SRODOWISKU LOKALNYM 

 

Wymaganie  Działania Odpowiedzialni 

1.Wykorzystywane są zasoby 
środowiska na rzecz wzajemnego 
rozwoju 

Organizować imprezy o charakterze środowiskowym – Orszak Trzech Króli, Sacrosong, 
Piknik. 
Pozyskiwać środki na cenne nagrody zachęcające do uczestnictwa w konkursach. 
Podawać informacje o imprezach szkolnych do prasy lokalnej. 

Nauczyciele 
odpowiedzialni Dyrektor 

Komisja Promocji 

2. Wykorzystywane są informacje o 
losach absolwentów 

Stworzyć i zaprezentować profil absolwentów gimnazjum i liceum katolickiego.                                 
Stwarzać możliwości udziału absolwentów w życiu szkoły. 

Wychowawcy 

Zespół Rekrutacji 

3. Promowana jest wartość edukacji Upowszechniać informacje o wynikach egzaminów zewnętrznych w środowisku 
lokalnym – strona internetowa szkoły. 
Podawać do publicznej wiadomości (strona internetowa, prasa lokalna, gazetka 
ścienna) nazwiska uczniów odnoszących sukcesy. 
Przekazywać informację (z krótkim opisem sukcesu) każdorazowo po wygranym 
konkursie. 
Przyznawać nagrody uczniom ze szczególnymi osiągnięciami. 
Dbać o jak najwyższą frekwencję uczniów. 

Dyrektor, ,Komisja 
Promocji 

Nauczyciele 
przygotowujący do 
konkursu 

Dyrektor 
Nauczyciele  

4.Rodzice są partnerami szkoły 
 

Kontynuować szkolenia w ramach Szkoły Rodziców i Wychowawców, 
Zachęcić rodziców do udziału w wydarzeniach i uroczystościach szkolnych, 
Włączać rodziców w życie Szkoły poprzez współorganizowanie Dnia Patrona, Pikniku 
szkolnego, imprez klasowych i szkolnych ale też poprzez prezentacje wykonywanych 
zawodów i pomoc przy współpracy z instytucjami. 

Pedagog, 

Dyrektor, Wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

 



4.ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ 

 

Wymaganie  Działania Odpowiedzialni 

1.Funkcjonuje współpraca w 
zespołach 

Prowadzić lekcje otwarte dla nauczycieli odbywających staż/zainteresowanych 
nauczycieli, 
Wymieniać się doświadczeniami /udzielać wsparcia w ramach zespołów 
przedmiotowych. 

Nauczyciele, 
Opiekunowie stażu 

2.Sprawowany jest wewnętrzny 
nadzór pedagogiczny 

Realizować plan nadzoru pedagogicznego i zadania związane z awansem zawodowym 
nauczycieli.  
Planować i realizować ewaluację wewnętrzną. 

Dyrektor 

Zespół ewaluacji wewn. 

3.Szkoła ma odpowiednie warunki 
lokalowe i wyposażenie 
 

Dokonywać napraw na bieżąco. 
Zorganizowania żywienia szkolnego z uwzględnieniem przepisów Ministerstwa 
Zdrowia. 
 

Dyrektor 

Pedagog 

4.Klimat pracy sprzyja 
skoncentrowaniu się przez 
nauczycieli i pracowników na 
podejmowanych działaniach  

W miarę możliwości utrzymać określony dla nauczyciela przydział klas i grup w ciągu 
cyklu nauki. 
Równomiernie przydzielać czynności dodatkowe. 
Wprowadzić stałość przydzielonych zadań do realizacji.                           
Wspierać działania szkoły w kierunku współpracy i partnerstwa pomiędzy 
nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi.                                                        
Wzmocnić rolę strony internetowej szkoły poprzez częstszą aktualizację. 

Dyrektor 

 

 
 
Nauczyciele 

 

           Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej  

 


