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PLAN  PRACY  SZKOŁY 
 

NA ROK SZKOLNY 

 

2017/2018 

 

 



 
 

 ZADANIE TERMINY ODPOWIEDZIALNI 
NADZÓR PEDAGOGICZNY 

 Zapoznać  uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z statutem  szkoły,   (dotyczy                 

w szczególności uczniów klas pierwszych liceum), WZO, sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych  uczniów, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż 
przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, warunkach, sposobie 
i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż 
przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania, przepisach dotyczących 
egzaminu maturalnego, programie wychowawczo- profilaktycznym, strategii działań 
wychowawczych, możliwości uzyskiwania zwolnienia z drugiego języka obcego, 
informatyki i lekcji wychowania fizycznego 

Wrzesień 2017 Dyrektor 

Wychowawcy 

 Zaprezentować radzie pedagogicznej dwa razy w roku i radzie rodziców we wrześniu 

informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego i działalności szkoły 

Wrzesień 2017 

Styczeń 2018 

 

Dyrektor 

 Analizować półroczne i roczne wyniki kształcenia 

 Analizować półroczne i roczne efekty pracy wychowawczej 

Styczeń 2018 

Czerwiec 2018 

Wychowawcy 

 

 Zapoznać  radę pedagogiczną z wynikami  wszystkich sprawozdań wraz  z wnioskami i 

zadaniami do dalszej pracy  

Listopad 2017 

Styczeń 2017 

Czerwiec 2018 

Liderzy zespołów  
 

REKRUTACJA 
 Podanie kryteriów przyjęcia do klas pierwszych liceum 

 Powołanie komisji rekrutacyjnej 
 Przeprowadzenie rekrutacji 

Według 
zarządzenia KO    
na  rok szk.2017/18 

Zespół ds. rekrutacji 
 

KSZTAŁCENIE 
 Przeprowadzić diagnozę  uczniów klas pierwszych w zakresie organizacji zajęć 

wychowania fizycznego 

  Rozpoznac poziom  uczniów klas pierwszych do rozpoczęcia nauki na kolejnym etapie 
kształcenia 

Wrzesień 2017 

Pażdziernik 2017 

Nauczyciele 

przedmiotów  



 Przeprowadzić tsprawdziany diagnozujące  poziom wiedzy i umiejętności  uczniów z 
zakresu gimnazjum- język polski, WOS, matematyka, biologia,  geografia, chemia.fizyka 
mi atronomia, języka angielskiego, niemieckiegoi rosyjskiego  w celu określenia poziomu 
uczniów i zakwalifikowania ich do grup odpowiadających ich poziomowi 
 

 Przeprowadzić sprawdziany dyrektorskie kl. I w II półroczu ( język polski, matematyka, 
język angielski, język niemiecki) oraz II półroczu (język polski, historia, WOS, 
matematyka, biologia, chemia, język angielski, język niemiecki) 

Kwiecień 2018  

 Przeprowadzić próbne egzaminy maturalne klas II i III  Według 
harmonogramu 

Liderzy zespołow ds. 
badania osiagnięć 
edukacyjnych 

 Konkursy i zawody sportowe 

 Organizować wycieczki przedmiotowe wzbogacające proces nauczania 

Według kalendarza  
Według ofert i 
własnych 
propozycji 

Nauczyciele 

przygotowujący 
uczniów do zawodów 

i konkursów  

 Różnicować wymagania dydaktyczne i wychowawcze w zależności od cech 
psychofizycznych i możliwości intelektualnych ucznia 

 Organizować indywidualne konsultacje uczniów z nauczycielami oraz pomoc koleżeńską 

Cały rok Nauczyciele 

przeedmiotów  

Wychowawcy 

 Stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów poprzez: 
- prowadzenie zajęć w kołach zainteresowań, zajęć sportowych i rekreacyjnych 

- motywowanie uczniów do sprawdzania umiejętności poprzez uczestnictwo w olimpiadach              

i konkursach przedmiotowych 

Cały rok Nauczyciele 

 Udział uczniów  w edukacji filmowej, teatralnej i muzycznej( uczestnctwo poprzez 
spektakle, wystawy, udział w koncertach) korzystanie z wystaw czasowych i ofert 
muzeów  

Zgodnie z 

repertuarem 

Nauczyciele 

 Współpraca z biblioteką szkolną oraz bibliotekami miejskimi – udział w lekcjach 
bibliotecznych 

Cały rok Nauczyciele 

 Promowanie osiągnięć uczniów: 
- prezentacja w mediach 

- organizowania wystaw prac i informowanie o osiągnięciach (gazetka, radiowęzeł) 
- nagrody za najlepszą frekwencję, za dzialalność na rzecz szkoły, za najlepiej zdaną maturę, 
najlepszy absolwent, za najlepszy wynik przy naborze oraz nagroda Dyrektora 

Cały rok Dyrektor 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Lider ds. kontaktów z 

mediami  



- stypendia:  stypendium Prezydenta Miasta Łomża, stypendium  Biskupa, stypendium 

Prezesa Rady Ministrów 

- prezentacja osiągnięć uczniów w szkole oraz na stronie internetowej 

M.Makowski 

 
SYSTEM EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 Egzamin maturalny 

- przedmioty obowiązkowe 

* język polski -  poziom P 

* matematyka -  poziom P 

* język obcy nowożytny -  poziom P 

- przedmioty dodatkowe do wyboru 

Według kalendarza 
CKE 

Dyrektor  

Wychowawcy 

 Przyjąć wnioski  maturzystów o dostosowanie egzaminów do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych  

Do 30 września 
2017 r. 

Dyrektor  

 Przyjąć wnioski maturzystów o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta oraz sporządzić informację 
obejmującą dane zawarte w deklaracjach i oświadczeniach oraz przesłać w formie 

elektronicznej do OKE 

Do 30 września 
2017 r. 

 

Dyrektor 

 Przyjąć od uczniów klas maturalnych ostateczną deklarację o wybranych przedmiotach             

i tematach, poziomach , środowiskach komputerowych, chorobie lub niepełnosprawności 
upoważniającej do szczególnych warunków przeprowadzania egzaminu 

Luty 2018 Dyrektor  

 Przekazać do OKE wykaz uczniów przystępujących do egzaminów Według kalendarza 
CKE 

Dyrektor 

 

 Powołać na dwa miesiące przed egzaminem maturalnym zastępcę przewodniczącego 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz pozostałych członków zespołu  

Marzec 2018 Dyrektor 

 Powołać na dwa miesiące przed egzaminem maturalnym przedmiotowe zespoły 

egzaminacyjne  do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego 

Marzec 2018 Dyrektor 

 Ogłosić harmonogram części ustnej egzaminów maturalnych i przesłać go do OKE Marzec 2018 Dyrektor 

 Powołać zespoły nadzorujące przebieg maturalnego egzaminu pisemnego                              

i wyznaczyć przewodniczących tych zespołów 

Kwiecień  2018 Dyrektor 

 Przekazać do OKE wykaz uzcniówmprzystępujcych do egzaminu Według kalendarza 
CKE 

Dyrektor 

 



 Powołać zespoły nadzorujące przebieg maturalnego egzaminu pisemnego                              

i wyznaczyć przewodniczących tych zespołów 

Kwiecień  2018 Dyrektor 

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA 
 Opracować program wychowawczo-profilaktyczny  szkoły na rok szkolny 2017/2018 Wrzesień 2017 Pedagog 

 Opracować program profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami Wrzesień 2017 Pielęgniarka szkolna 

 Aktywizacja działalności Samorządu Uczniowskiego: 
- wybory do Samorządu Uczniowskiego  
- propagowanie działalności SU przez radiowęzeł szkolny i umieszczanie informacji na 
gazetce ściennej SU 

- organizowanie imprez szkolnych (Dzień chłopaka,Andrzejki, Dzień Kobiet, Walentynki, 
Dni Kultury Uczniowskiej, Dzień Sportu – Dzień Dziecka itp.) 
 

 

Wrzesień 2017 

Cały rok 

 

Wg harmonogramu 

 

Uczniowie 

Samorząd Uczniowski 
 

Samorząd Uczniowski 

 Rozpoznć sytuację rodzinną uczniów klas pierwszych 

 Rozpoznać sytuację materialną uczniów celem objęcia pomocą materialną i rzeczową 

uczniów potrzebujących  

Wrzesień  2017 Wychowawcy , 

pedagog 

 Przyjąć i rozpatrzeć  wnioski o stypendium szkolne Wrzesień 2017 Pedagog 

Księgowa 

 Samorząd uczniowski powinien przedstawić radzie pedagogicznej wnioski o przyznanie 
uczniom liceum stypendium Prezesa Rady Ministrów 

Czerwiec 2018. Opiekun SU 

 Złożyć wniosek do kuratora oświaty o stypendium Ministra Edukacji Narodowej                    
w przypadku uczniów klas programowo najwyższych 

Czerwiec 2018 Dyrektor  

 Złożyć wniosek do kuratora oświaty o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów 

oraz wniosek o  stypendium Ministra Edukacji Narodowej ( za wyjątkiem uczniów klas 
programowo najwyższych) 

 Lipiec 2018 Dyrektor  

 Organizować alternatywne formy spędzania czasu wolnego: 
- udział uczniów w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych  
- wyjścia do kina, na spektakle teatralne, do kina, galerii, muzeum 

- wyjazdy na wycieczki szkolne 

- działania integrujące społeczność szkolną: imprezy okolicznościowe, biwaki 
- wspólna aktywność na rzecz środowiska lokalnego, np. działalność charytatywna  

Cały rok Dyrektor, nauczyciele, 

pedagog 

 Pedagogizacja rodziców dwa razy w roku  Pedagog 



  Doradca zawodowy 

 Prowadzenie przez nauczycieli stałych dyżurów na przerwach  Cały rok Wyznaczeni 

nauczyciele 

 Zorganizowanie spotkania z funkcjonariuszem policji na temat odpowiedzialności 
prawnej nieletnich oraz postępowania z uczniem zachowującym się agresywnie oraz 

sprawa cyberprzemocy 

Raz w roku policja 

 Promowanie zdrowego stylu życia Cały rok Nauczyciele, pedagog, 

pielęgniarka szkolna 

 Uświadamianie uczniom i rodzicom konsekwencji nierealizowania obowiązku szkolnego Cały rok Wychowawcy, 

pedagog 

ZEBRANIA  RADY  PEDAGOGICZNEJ 
Zgodnie z harmonogramem RP 

 Rada organizacyjna przygotowująca nowy rok szkolny ( przydział wychowawstw , zajęć 
dydaktycznych i innych czynności nauczycielom pracującym w danym roku szkolnym) 

 Przyjęcie i zatwierdzenie wewnątrzszkolnych dokumentów pracy szkoły.  
 Bierzaca analiza pracy szkoły  
 Szkolenia rady pedagogicznej 

 Zebranie plenarne rady pedagogicznej na koniec I i II półrocze 

 

 

Sierpień 2017 

 

Do 15.09.2017r 

XI 2017- VI 2018 

Wg harmonogramu 

WDN( II, VI 2018) 

Dyrektor  

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 

 Uregulować sprawy związane z ruchem kadrowym Maj 2018 Dyrektor  

 Podać do publicznej wiadomości wykaz podręczników i programów obowiązujących                        
w następnym roku szkolnym po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

Czerwiec 2018 Dyrektor  

 Rozdać świadectwa dojrzałości oraz aneksy do świadectw dojrzałości Czerwiec 2018 Dyrektor  

 Ustalić tygodniowy rozkład zajęć 

 Ułożyć plan dyżurów 

Do 31 sierpnia 

2017 

Komisja do spraw 

układania planu 

OCENIANIE W SZKOLE 
 Poinformować uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach, w tym ocenach  

niedostatecznych  na I półrocze 

Grudzień 2017 Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 Wystawić oceny za I półrocze Styczeń 2018 Nauczyciele  

 Przeprowadzić Radę Pedagogiczną klasyfikacyjną za I półrocze Luty 2018 Dyrektor  



 Poinformować uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach , w tym ocenach 

niedostatecznych na koniec roku szkolnego i przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub 

nagannej z zachowania ucznia 

Maj 2018 Wychowawcy, 

nauczyciele 

 Wystawić oceny końcoworoczne Czerwiec 2018 Nauczyciele  

 Przeprowadzić Radę Pedagogiczną końcoworoczną Czerwiec 2018 Dyrektor  

 W ostatnim tygodniu wakacji  przeprowadzić  egzaminy  poprawkowe Sierpień 2018 Dyrektor  

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 
 Zorganizować pierwsze spotkanie z rodzicami,wybrać klasowe rady rodziców i 

prezydium rady rodziców 

Wrzesień 2017 Dyrektor, 

wychowawcy 

 Ukonstytuować radę rodziców  Wrzesień 2017 Dyrektor  

 Uchwalić przez radę rodziców, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, program 

wychowawczo-profilaktyczny 

Do 18 września 
2017r. 

Dyrektor  

 Organizować wywiadówki  Minimum 3 razy w 

roku 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 Organizować comiesięczne indywidualne zebrania informacyjne  W każdą  3 środę 
miesiąca 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

POLITYKA KADROWA 
 Zawierać umowy z nauczycielami i innymi pracownikami Wrzesień 2017 Dyrektor  

 Kontrolować prawidłowości prowadzenia akt osobowych pracowników Listopad 2017 Dyrektor  

BEZPIECZEŃSTWO  I  WŁAŚCIWE  WARUNKI  PRACY 
 Kontrolować ważność badań okresowych  pracowników Według potrzeb Kadry  

 Kontrolować zgodność planu lekcji z wymaganiami BHP Wrzesień  2017 Dyrektor  

 Kontrolować aktualność szkoleń BHP pracowników Wrzesień  2017 Kadry  

 Przeprowadzić przegląd szkoły pod kątem bezpieczeństwa 

 Powołać komisję, która sprawdzi czy  budynek spełnia określone normy, czy są 
regulaminy w każdej pracowni, czy szkoła jest zabezpieczona przed pożarem i innymi 
wypadkami,             czy ma sprawne i bezpieczne instalacje 

 Sprawdzić stan techniczny gaśnic  

Sierpień 2017 

  

Luty 2018 

Wicedyrektor 

Pracownik BHP 

Inspektor nadzoru 

budowlanego 

n-le przedmiotów  

 Sprawdzić stan pomocy dydaktycznych, czy są bezpieczne i spełniają wymagane normy Wrzesień 2017 Nauczyciele 

PROMOCJA  SZKOŁY 
 Zorganizować dzień otwartych drzwi Kwiecień 2018 SU i opiekun 



 Redagować gazetkę szkolną 2 razy w pólroczu Opiekun koła 
redakcyjnego, 

uczniowie  

 Uaktualniać stronę internetową szkoły  Cały rok  Opiekun strony 

internetowej  

 Brać udział w imprezach promujących osiągnięcia uczniów naszej szkoły organizowanych 
w mieście i regionie ( festyny, akcje charytatywne, konkursy) 

Według ofert i 
własnych 
propozycji 

Nauczyciele  

SPRAWOZDANIA  I  RAPORTY 
 Składać sprawozdania SIO Wrzesień,  marzec  Referent  

 Składać raporty finansowe Na bieżąco  Księgowość 

 
 
 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE WYZNACZONYM PRZEZ KIERUNKI POLITYKI OSWIATOWEJ PAŃSTWA 
 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego IX 2017-VI 2018  Dyrektor 

Nauczyciele  

 Podnienienie jakosci edukacyjnej matematycznej, przyrodniczej i informatycznej  IX 2017-VI 2018 Nauczyciele 

przedmiotów  

 Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. IX 2017-VI 2018 Dyrektor 

Nauczyciele 

 Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek  IX 2017-VI 2018 Dyrektor 

Doradca zawodowy  

 Wzmocnienioe wychowawczej roli szkoły  IX 2017-VI 2018 Dyrektor 

Nauczyciele 

 Podnoszenie jakości edukacyji włączającej w szkołach i placówkach systemu oswiaty IX 2017-VI 2018 Dyrektor 

Nauczyciele 

 Organizować płaszczyzny wymiany doświadczeń, dzielić się przykładami dobrej praktyki  
( lekcje otwarte, zespoły przedmiotowe, zespół wychowawczy – wspólne opracowywania 

narzędzi, prowadzenie badań) 

Wrzesień 2017 

Na bieżąco 

Lider WDN 

Przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych 



 Zdiagnozować potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych Wrzesień 2017 Lider WDN 

 Zorganizować doskonalenie w placówce w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej  

 Wytypować nauczycieli na wybrane formy doskonalenia zewnętrznego 

Wrzesień 2017 

Styczeń 2018 

Dyrektor 

 Popularyzować lektury przedmiotu, nowości wydawniczych z zakresu pracy wychowawczej Cały rok Nauczyciel 

bibliotekarz 

 Zadbać o spójność podejmowanych działań przez wychowawców klas z programem 

wychowawczo-profilaktycznym szkoły 

Cały rok Dyrektor  

 Budować bezpieczne i przyjazne relacje w klasie i szkole  Cały rok Wychowawcy klas, 

nauczyciele, 

pedagog, 

pracownicy 

administracji i 

obsługi  
 Współdziałać z  rodzicami w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych Cały rok Wychowawcy 

 Obserwować  zajęcia  lekcyjne ( zgodnie z harmonogramem) Według 
harmonogramu 

Dyrektor 

 Kontrolować wybrane zadania nauczyciela  ( zgodnie z harmonogramem) w tym 

prowadzona dokumentacje pracy 

Według 
harmonogramu 

Dyrektor 

 Prowadzić monitoring dyżurów pełnionych podczas przerw ( zgodnie z harmonogramem) Cały rok  Dyrektor 

 Dokonywać ewaluacji wybranych zadań szkoły ( zgodnie z harmonogramem) Według 
harmonogramu 

Zespól do spraw 

ewaluacji  

 Monitorować realizację  podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum  Cały rok Dyrektor 

 


