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Priorytety MEN i Dolnośląskiego Kuratora: 

Rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły 

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli 
partnerów społecznych w dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 
 
 

 

 

 

 

 



 
ZADANIE 

 
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI 
 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

 
Prace 
dydaktyczne 
uwzględniające 
możliwości ucznia      
 i jego rozwój         
oraz otwartość 
nauczycieli na ten 
rozwój  

 
1. Czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów: 

 systematyczna kontrola frekwencji uczniów, 
 analiza frekwencji uczniów. 

2. Przeprowadzenie w klasach pierwszych ankiet pozwalających 
rozpoznać zainteresowania uczniów, ich problemy, chęć 
udziału w pracach SU, kołach zainteresowań. 

3. Przeciwdziałanie obciążeniu uczniów niewłaściwą organizacją 
zajęć w szkole; 

 różnicowanie wymagań i zadań w pracy na lekcji, 
sprawdzianach, zadaniach domowych, 

 dostosowanie wymagań wobec uczniów posiadających 
opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Stosowanie różnorodnych i aktywizujących uczniów metod 
pracy. 

5. Prowadzenie konsultacji, zajęć rozwijających i 
wyrównawczych dla uczniów 

6. Systematyczne ocenianie różnorodnych umiejętności i wiedzy 
uczniów: 

 zapoznanie uczniów i rodziców  
 z zasadami WSO, 

 badanie wiedzy i umiejętności uczniów klas 
pierwszych, 

 systematyczne mierzenie umiejętności i wiedzy 
uczniów pod kątem sprawności przedmiotów, ze 
szczególnym uwzględnieniem sprawności w zakresie 
matematyki, 

 
Dyrektor 
Wychowawcy, pedagog 
 
Wychowawcy, Ż. Dziedzic, 
M. Kasprzyk, S.U. 
 
Dyrektor, nauczyciele 
 
 
 
 
 
Nauczyciele przedmiotów 
(punkty  3 – 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cały rok szkolny 
 
 
wrzesień 2015 
   
 
cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny 
 
wg 
harmonogramu 
 
 
 
 
 
 
 
 
wg planu KPO 
 



 współpraca z pedagogiem, szczególnie w przypadku 
uczniów z problemami lub dysfunkcjami. 

7. Monitorowanie praktycznej nauki zawodu i praktyk 
zawodowych: 

 organizacja praktyk zawodowych oraz szkolenia 
praktycznego, 

 kontrola miejsc odbywania praktyk uczniów szkolenia 
praktycznego, 

 kontrola dzienniczków praktyk uczniów, ocena 
realizacji programu praktyk. 

 Wprowadzenie nauczania dualnego w zawodzie 
8. Przygotowanie uczniów do egzaminów: 

 informowanie uczniów i ich rodziców o wymaganiach 
egzaminacyjnych, procedurach, 

 udział maturzystów w spotkaniach z przedstawicielami 
uczelni i targach edukacyjnych, 

 sporządzenie harmonogramów prac związanych z 
przygotowaniem uczniów klas kończących i młodszych 
do egzaminów  potwierdzających  
kwalifikacje zawodowe, 

 prowadzenie fakultetów dla maturzystów, 
 przeprowadzenie próbnych matur i próbnego egzaminu 

zawodowego, 

 przeprowadzenie próbnej matury dla uczniów klas 
przedostatnich, 

 analiza i omówienie wyników próbnych egzaminów. 
 
9. Śledzenie losów absolwentów. 

 
 
 

 
 
Kierownik M.Noculak 
kierownik M. Józwiszyn 
n-le zawodowcy 
 
 
 
 
 
 
 
dyrektorzy, KPO, KPZ, 
nauczyciele, wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
KPO, KPZ 
 
uczący nauczyciele 
 
uczący nauczyciele, KPO 
 
wychowawcy klas ,które 
ukończyły szkołę w 
poprzednich latach, 
Dyrektor 

 
 
 
 
cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad 2015 
marzec 2016 
 
czerwiec 2016 
 
grudzień 2015 
marzec 2016  
na bieżąco 
 
 
 



10. Wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów. 
11.  Działalność kół zainteresowań. 

 
 
 

12. Wycieczki przedmiotowe i turystyczne, 
13. Organizacja konkursów, turniejów i olimpiad 
14. Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, akcjach 

organizowanych przez środowisko. 
15. Realizacja projektów i akcji szkolnych: 

 Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem 
społecznym nowoczesnej szkoły”, 
 

 „ARS, czyli jak dbać o miłość”, 
 
 

 „ERASMUS +” – mobilność kadry edukacji szkolnej KA1 – 
projekt „Podejrzane u przyjaciół – edukacja dla wspólnej 
Europy” 

 „Sięgaj po energię”. 
 

 UWOLNIJ KSIĄŻKĘ – akcja promująca czytelnictwo oraz 
wymianę książek między uczniami szkoły. 

 CZYTANIE UZALEŻNIA – BIBLIOTEKA ZAPRASZA  – 
promocja tematyki i treści czasopism dostępnych w 
bibliotece szkolnej. 

 OGÓLNOSZKOLNE WYBORY KSIĄŻEK – promocja 
czytelnictwa i sprawdzenie co uczniowie naprawdę czytają, 
a nie co wydaje się dorosłym. 

 JESTEM ŚWIADOMYM I KULTURALNYM CZYTELNIKIEM – 
Zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej kształcące u 

nauczyciele 
nauczyciele 
 
 
 
nauczyciele, wychowawcy 
przedmiotowcy 
Dyrekcja, S.U., KPO, KPZ 
 
 
Wicedyrektor, A. Wajda 
 
 
E. Siembida, M. Jaźwiec, B. 
Krasińska, M. Siembida,   
E. Świdzińska 
 
 
I. Borowska 
 
 
B. Galik 
 
Z. Kawecki 
 
Z. Kawecki 
 
 
Z. Kawecki 
 
 

cały rok szkolny 
cały rok szkolny 
(po diagnozie, wg 
harmonogramu 
KPO, KPZ) 
wg terminarza 
 
wg planu KPO, 
KPZ 
 
wg SPAW 
„WygrajMY          
i zagrajMY” 
wg klasowych 
programów 
wychowawczych 
wg terminarza 
 
 
wg terminarza 
projektu 
cały rok 
 
cały rok szkolny 
 
 
II semestr 
 
 
cały rok szkolny 
 



uczniów umiejętność korzystania ze zbiorów bibliotecznych 
w celu samodzielnego poszukiwania i opracowywania 
źródeł informacji oraz aktywizowania czytelnictwa 

15.Nagradzanie i promowanie postaw właściwych: 
 ocena zachowania, 

 pochwała, 
 list gratulacyjny, 
 nagrody książkowe, 
 stypendia Prezesa RM, Zarządu Powiatu, 
 Nagrody Stowarzyszenia 

 

Z. Kawecki 
 
 
 
 
Dyrekcja, wychowawcy, 
pedagog, Zarząd 
Stowarzyszenia, Rada 
Rodziców 
                                     

 
 
 
cały rok szkolny 
 
 
 

 
Prace  
wychowawcze 
skierowane na 
poznanie siebie 
/ucznia/ i rozwój 
społeczny 

 
1. Opracowanie tematyki godzin wychowawczych  

uwzględniających potrzeby zespołu klasowego  
oraz kontekst Programu Wychowawczego 
i Szkolnego Programu Profilaktyki. 

2. Kultywowanie tradycji narodowych i tradycji szkolnych: 

 inauguracja roku szkolnego, 
 Festiwal Nauki - udział i organizacja, 

 
 

 ślubowanie  pierwszoklasistów, potyczki klas pierwszych, 

 Dzień Edukacji Narodowej, 
 
 

 MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH – 

promocja czytelnictwa i  biblioteki szkolnej wśród 

społeczności szkolnej. 

 Święto Niepodległości - uroczystość powiatowa 

 
 nauczyciele wychowawcy 
 
 
 
 
dyrekcja, S.U. 
dyrekcja, Stowarzyszenie, 
wychowawcy,  
E. Masłowska 
S.U., klasy II, H. Czyż 
S.U.,  M. Kasprzyk,  
Ż. Dziedzic, G. Noculak,   
S. Bernad 
Z. Kawecki 
 
 
 
 
A. Kawecka, G. Makuła,         

 
wrzesień 2015 
 
 
 
 
wrzesień 2015 
 
 
 
wrzesień 2015 
październik 2015 
 
 
27.10.2015 
 
 
 
 
listopad 2015 



 

 
 jasełka, 

 
 

 klasowe wigilie, 
 zabawa półmetkowa, 
 studniówka, 

 Obchody Dnia Matematyki 
 

 Dzień Wiosny – „Mam talent”, 

 Dzień Zdrowej Żywności 
 
 
 

 pożegnanie uczniów klas maturalnych, 
 
 

 obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja, 
 

 Dzień Dużego Dziecka, 

 

 Festiwal filmowy 
 

 zakończenie roku szkolnego. 
 
3. Współpraca z partnerami w Europie: 

 organizacja pobytu grupy młodzieży z Bad Mergentheim, 
 organizacja wyjazdu młodzieży  

A. Zarzycka   
 
 
Ks. R.Kubiak, M. Siembida, 
D. Marzewski  
 
wychowawcy 
wychowawcy klas II i III 
wychowawcy klas ostatnich 
E. Siembida,B.Kwiecień, 
K.Rubys 
SU, językowcy 
M. Koprowska, K.Cholewa, 
E. Świdzińska, S.Bernat, 
H.Czyż 
 
H. Czyż, U. Józwiszyn, A. 
Sobków, E. Sobocińska, R. 
Benedyk 
Klasy I loa, I lob, K. Rubys, 
M. Jaźwiec 
S.U., nauczyciele wych.fiz. 
 
M.Noculak ,G.Noculak, 
M.Patrzyk 
 
dyrekcja, S.U. 
 
S.U,dyrekcja 
germaniści 
germaniści 

 
 
 
grudzień 2015 
 
 
grudzień 2015 
listopad 2015 
II semestr 
marzec 2016 
 
marzec 2016 
III/IV 2016 
 
 
 
kwiecień 2016 
 
 
maj 2016 
 
czerwiec 2016 
 
czerwiec 2016 
 
 
czerwiec 2016 
 
wg ustaleń 
 
 



do Bad Mergentheim, 
 organizacja pobytu wolontariuszy AIESEC 

- projekt „Friends”, 

 organizacja pobytu młodzieży z Austrii,  
 Współpraca ze szkołami w Hornych Hermanicach,  

Jaromierzu, 
 

 Organizacja pobytu grupy ze Stanów Zjednoczonych 
 
 
 
 

4. Zapoznanie uczniów i rodziców ze statutem szkoły,  
regulaminami, WSO, SZPW, SZOP, SSD. 

5. Działalność S.U 
6. Działalność zespołu muzycznego 
7. Zespół taneczny 
8. Udział uczniów w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, 

koncertach. 
 

9. Przygotowanie projektów Szkolnego Programu Wychowawczego 
i Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2015 – 2018: 

 ewaluacja działań dotychczas podejmowanych, 
 diagnoza stanu obecnego oraz potrzeb uczniów i 

rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki, 

 opracowanie projektów dokumentów, konsultacje z 
rodzicami, uczniami nauczycielami. 

 
angliści,  
 
germaniści 
Dyrektor J. Smetkiewicz,  
A. Zarzycka, K. Rubys,  
U. Józwiszyn 
Dyrekcja, angliści 
 
Ż. Dziedzic, M. Kasprzyk 
wicedyrektor A. Sobków, 
U. Józwiszyn, S.U. 
Dyrekcja, wychowawcy, 
nauczyciele 
Ż. Dziedzic, M. Kasprzyk 
M.Siembida 
M. Kasprzyk 
A.Sobków, U. Józwiszyn 
 
 
A.Sobków, A. Wajda,  B. 
Krasińska, E. Siembida, M. 
Jaźwiec 
 

 
 
 
 
 
 
 
II semestr  
 
wg planu 
cały rok szkolny 
 
cały rok 
 
cały rok szkolny 
cały rok 
 
 
 
 

 

Poprawa zdrowia 
fizycznego 

 
1. Działalność Szkolnego Koła PCK. 
2. Działania pielęgniarki.  
3. Szkolenie BHiP dla uczniów klas I: 

 
T. Nowak, pielęgniarka 
pielęgniarka E. Kałuża 
inspektor BHiP, 

 
wg planu 
wg planu 
wrzesień 2015 



i psychicznego 
uczniów 

„Bezpieczeństwo w szkole i drodze 
 do szkoły”. 

4. Opracowanie planu dyżurów nauczycieli, 
 pełnienie dyżurów. 

5. Organizacja zajęć sportowych. 
6. Organizacja wycieczek klasowych, międzyklasowych. 

wychowawcy 
 
wicedyrektor, 
 nauczyciele 
nauczyciele w.f. 
wychowawcy 
 

 
 
wrzesień 2015 
cały rok szkolny 
cały rok szkolny 
wg planu 

 
Praca 
wychowawcza  
i profilaktyka 
uzależnień 

 
1. Realizacja tematyki wychowawczej na 

godzinach do dyspozycji wychowawcy; 
2. Działalność pedagoga szkolnego; 
3. Profilaktyczne pogadanki, emisja filmów. 

 
4. Realizacja programów profilaktycznych : 

Akademia Dorosłości - dla uczniów 
Akademia ochrony przed przemocą - dla uczniów 
Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami 
psychoaktywnymi – dla rodziców. 

5. Udział w kampanii społecznej „Szkoła bez 
 Przemocy”. 
 
 

 
wychowawcy 
 
A. Wajda 
pedagog, pielęgniarka, 
wychowawcy 
pedagog 
 
 
 
 
pedagog 
dyrekcja, pedagog 
 
 

 
cały rok szkolny 
 
wg planu 
cały rok szkolny 
 
cały rok szkolny 
 
 
 
 
cały rok szkolny 
terminarz 
Projektu 
 

 
Pomoc materialna 
i  
opiekuńczo- 
wychowawcza 

 
1. Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie  

pomocy opiekuńczo – wychowawczej i materialnej. 
2. Pomoc materialna i rzeczowa: 

 jednorazowe zasiłki, 
 stypendia, 
 obiady. 

3. Opieka nad stypendystami. 
4. Współpraca z sądem, policją, PPP, MGOPS, GKRPA. 

 
wychowawcy klas, 
pedagog 
pedagog A. Wajda 
 
wychowawcy, j.w. 
pedagog A. Wajda 
pedagog 
 

 
wrzesień, luty 
 
 
cały rok szkolny 
 
 
cały rok szkolny 
cały rok szkolny 



5. Poradnictwo pedagogiczno – psychologiczne młodzieży, 
 rodziców, nauczycieli. 

6. Pomoc uczniom zagrożonym 
  niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawnym. 

 

pedagog, wychowawcy 
 

cały rok szkolny 
 
cały rok szkolny 

 
Współpraca z 
rodzicami  
i środowiskiem 
ukierunkowana 
na podnoszenie 
prestiżu szkoły 

 
1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi 

  programami, regulaminami, wynikami ankiet. 
2. Współpraca rodziców w tworzeniu planu rozwoju 

szkoły, w organizowaniu uroczystości i imprez 
szkolnych. 

3. Spotkania rodziców ze wszystkimi  
nauczycielami /konferencje/. 
 
 
 

4. Klasowe spotkania rodziców  
/oprócz ogólnoszkolnych/ minimum 1 raz w semestrze. 

5. Współpraca z lokalną prasą. 
 

6. Współpraca z ZCK,  
Stowarzyszeniami „ Ducatus”, „Ziębicka  
Inicjatywa Obywatelska”. 

7. Współpraca ze szkołami gminy i powiatu. 
8. Organizacja akcji promocyjnej szkoły. 
9. Aktualizacja strony internetowej szkoły. 

 

 
dyrekcja, wychowawcy, RR 
 
dyrekcja, RR 
 
 
dyrekcja 
 
 
 
 
wychowawcy 
 
dyrektor, zespół promocji  
 
 
dyrekcja 
 
dyrekcja 
zespół promocji 
M Patrzyk, U. Józwiszyn, 
dyrektor 
 

 
cały rok szkolny 
 
cały rok szkolny 
 
 
10.09.2015 
13.11.2015 
20.03.2016 
21.04.2016 
 
cały rok szkolny 
 
cały rok szkolny 
 
cały rok szkolny 
 
 
cały rok szkolny 
luty – kwiecień 
cały rok szkolny 
 

 

 



Załączniki: 

 Harmonogram konsultacji, 
 Plan pracy Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących 

 Plan pracy Komisji Przedmiotów Zawodowych 
 Szkolny Program Aktywnej Współpracy (dokument projektu „Szkoła współpracy”). 

 

 


