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Zadania 

 

Szczegółowy plan realizacji Odpowiedzialni Termin 

Zadania  w zakresie bazy  Zadania o charakterze inwestycyjnym, remonty 

bieżące i kapitalne: 

- malowanie wybranych sal lekcyjnych.  

Dyrektor, kierownik internatu Cały rok 

Zadania organizacyjne 

 

1. Bieżące monitorowanie zmieniającego się 

prawa oświatowego oraz wprowadzanie tych 

zmian do praktyki szkolnej. 

2. Dokonanie ewaluacji wewnętrznej zgodnie         

z przyjętym harmonogramem. 

3. Doskonalenie skuteczności nadzoru 

pedagogicznego pod kątem zadań wynikających 

z potrzeb wychowawczo – edukacyjnych               

i wdrożenie wniosków wynikających z tego 

nadzoru. 

4. Dostosowanie organizacji zajęć do warunków 

szkoły. 

5. Inne zmiany organizacyjne wynikające                

z ewaluacji pracy szkoły: 

- zmiany w przydziale czynności, 

- dyżury nauczycieli w czasie przerw, 

- zorganizowanie “Dni otwartych” dla rodziców, 

- modyfikacja Szkolnego Zestawu Programów 

Nauczania 

- aktualizacja szkolnego zestawu podręczników, 

- kontrola dzienników. 

6. Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentami 

prawa wewnątrzszkolnego.   

Dyrektor, wicedyrektorzy, 

zespół do przeprowadzenia 

ewaluacji wewnętrznej 

Cały rok 

Zadania w zakresie kadrowym 1. Omówienie i wdrażanie zasad awansu 

zawodowego nauczycieli, harmonogram 

działań, plany rozwoju zawodowego. 

2. Ustalenie opiekunów stażu dla nauczycieli 

Dyrektor 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Wrzesień 2016 



kontraktowych. 

3. Dokonywanie oceny dorobku zawodowego 

nauczycieli za okres stażu. 

4. Opracowanie tematyki wewnątrzszkolnego 

doskonalenia nauczycieli. 

5. Opracowanie planu hospitacji. 

6. Zatwierdzenie propozycji nauczycieli 

dotyczących szkolenia zewnętrznego. 

7. Dokonanie oceny dotyczącej jakości pracy 

szkoły i internatu. 

8. Racjonalizacja zatrudnienia pod kątem naboru 

uczniów na rok szkolny 2016/2017.   

 

 

 

  

 

Kadra kierownicza 

Dyrektor  

 

Cały rok  

Zadania szczegółowe w zakresie 

programów nauczania, pracy 

szkoły i internatu 

1. Ocena uzyskanych efektów pracy uczniów               

i nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 

- egzaminy maturalne, 

- egzamin potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe, 

- konkursy i olimpiady. 

2. Badanie skuteczności kształcenia przez szkołę 

poprzez porównywanie osiągniętych efektów        

z zamierzonymi celami: 

- badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

- systematyczne obserwowanie jakości pracy 

szkoły według ustalonych kryteriów: 

dokumentacja, ocena pracy uczniów, 

systematyczność, praca z uczniem zdolnym         

i mającym trudności w nauce. 

3. Wykorzystanie przez szkołę wyników 

egzaminów zewnętrznych w celu doskonalenia 

pracy dydaktycznej. 

4. Przestrzeganie zasad oceniania 

wewnątrzszkolnego, klasyfikowania                       

Dyrektor, wicedyrektorzy Listopad 2016 

 

 

 

 

Cały rok 



i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów.  

5. Przygotowanie uczniów do konkursów, 

olimpiad, promowanie twórczości 

uczniowskiej, eksponowanie prac uczniów, 

dyplomów, pucharów, itp. 

6. Analiza przyczyn niepowodzeń uczniów 

(analiza ocen, frekwencji). 

7. Właściwy dobór programu zajęć edukacyjnych 

ujętych w ramowych planach nauczania. 

8. Stworzenie warunków do kształcenia 

umiejętności interdyscyplinarnych. 

9. Właściwa rytmiczność oceniania. 

10. Promowanie i upublicznianie sukcesów 

uczniów.  

11. Właściwe przygotowanie uczniów do matury               

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe.             

Kształtowanie właściwych 

postaw 

1. Rozwijanie samorządności uczniowskiej. 

 

2. Kultywowanie i wzbogacanie tradycji 

szkolnych. 

3. Organizowanie prac społeczno – użytecznych 

na rzecz szkoły, środowiska oraz akcji 

“Sprzątanie Świata”. 

4. Organizowanie uroczystości szkolnych 

związanych z ważnymi rocznicami 

historycznymi i świętami państwowymi. 

5. Ustalenie priorytetów wychowawczych                 

w działalności szkoły: 

- dbałość o duchowy, moralny, społeczny               

i kulturowy rozwój młodzieży, 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Według kalendarza imprez 

 

Opiekun Szkolnego Koła LOP 

 

 

Według kalendarza imprez 

 

 

Dyrekcja, nauczyciele, 

uczniowie, rodzice 

Zespół wychowawców, 

pedagog, katecheci, 

 



- wypracowanie poprawy frekwencji uczniów, 

- wygląd zewnętrzny uczniów (strój uczniowski, 

obuwie zastępcze), 

- rozpoznanie indywidualnych możliwości              

i potrzeb ucznia oraz umożliwienie mu ich 

zaspokojenia, 

- podejmowanie i kontynuowanie działań 

profilaktyczno – opiekuńczych                             

i wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki, wspieranie 

nauczycieli i pedagoga w tym zakresie, 

- znajomość zainteresowań uczniów i stworzenie 

warunków do ich rozwoju, 

- dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, 

- budowanie konstruktywnych relacji 

wzajemnego zaufania pomiędzy uczniami, 

nauczycielami i rodzicami. 

6. Rozwijanie inicjatywy, zaangażowania, 

wytrwałości, odwagi i przedsiębiorczości              

w nowych sytuacjach poznawczych oraz w 

każdej sytuacji życiowej, samodyscyplina                       

i odpowiedzialność za życie swoje i innych, 

bezpieczeństwo i praktyczne umiejętności 

życiowe. 

7. Określenie sylwetki absolwenta.                

pielęgniarka, nauczyciel 

wychowania do życia                

w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół wychowawców, 

Samorząd Uczniowski    

Kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemu 

niedostosowania społecznego: 

alkoholizm, nikotynizm, 

narkomania i inne 

1. Zbadanie sytuacji w zakresie zjawiska 

niedostosowania społecznego i podjęcie działań 

z zakresu profilaktyki, zapobiegających temu 

zjawisku. 

2. Integracja klas pierwszych. 

3. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – 

Psychologiczną. 

Pedagog, wychowawcy klas, 

pielęgniarka 

 

 

Pedagog 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Wrzesień 2016 

Cały rok 



4. Systematyczne prowadzenie obserwacji ucznia 

w celu wczesnego wykrycia przejawów 

świadczących o niedostosowaniu społecznym, 

demoralizacji. 

5. Zapewnienie szczególnej opieki uczniom 

sprawiającym problemy wychowawcze. 

6. Podejmowanie działań mających na celu 

przeciwdziałanie zjawisku przemocy wśród 

młodzieży. 

7. Przeciwdziałanie wulgaryzmom i agresji wśród 

uczniów.        

Wychowawcy klas, pedagog 

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele 

Przeciwdziałanie uzależnieniom 

i innym zjawiskom patologii 

społecznej oraz ochrona przed 

demoralizacją 

1. Prowadzenie zajęć i warsztatów tematycznych. 

2. Prelekcje. 

3. Rozpowszechnianie dostępnych broszur, ulotek 

i materiałów promujących ideę wychowania w 

trzeźwości. 

4. Spotkania młodzieży z przedstawicielami 

policji, sądu, prokuratury. 

5. Współpraca z lokalnymi organizacjami                

i instytucjami społeczno – opiekuńczymi.  

Wicedyrektorzy, 

wychowawcy klas, pedagog 

Cały rok 

Współpraca ze środowiskiem 

rodzinnym ucznia 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zebrania z rodzicami, w tym: 

- spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych, 

dyrekcją, wychowawcami klas i pedagogiem, 

- zebrania informacyjne dla poszczególnych klas 

z omówieniem w nich: statutu szkoły, kryteriów 

ocen z zachowania, systemu kar i nagród, 

regulaminu klasyfikowania, oceniania                 

i promowania. 

2. Organizowanie dwa razy w ciągu roku 

szkolnego “Dni otwartych” dla rodziców. 

3. Budowanie relacji wzajemnego zaufania                

i współpracy pomiędzy nauczycielami                 

Dyrekcja, wychowawcy klas, 

pedagog 

 



i rodzicami.        

 

 

Wychowanie prozdrowotne 1. Realizacja programu promocji zdrowia. 

2. Stworzenie warunków do stosowania zasad 

zdrowego stylu życia. 

3. Rozwijanie poczucia własnej wartości oraz 

zaspokajanie budzącego się poczucia 

niezależności i samodzielności. 

4. Nabywanie nowych umiejętności oraz 

tworzenie wzorców dla innych. 

5. Pomoc w podejmowaniu odpowiedzialnych 

wyborów życiowych związanych ze zdrowiem 

swoim i innych. 

6. Identyfikacja własnych problemów                      

i podejmowanie działań celem ich rozwiązania. 

7. Pomoc w przygotowaniu się do pełnienia 

dorosłych ról społecznych.      

Szkolny Zespół Promocji 

Zdrowia, pielęgniarka, 

pedagog, nauczyciele 

Cały rok 

Rozwijanie zainteresowań 

uczniów poprzez udział                   

w różnorodnych formach zajęć 

sportowych 

1. Upowszechnianie zajęć sportowych. 

2. Przygotowywanie się do zawodów sportowych 

w różnych dyscyplinach. 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Cały rok 

Rozwijanie zamiłowania do 

pieszych wędrówek                        

i poznawania piękna rodzimego 

krajobrazu.  

Organizowanie i prowadzenie wycieczek 

krajoznawczo – turystycznych. 

Wychowawcy klas Cały rok 

Podnoszenie świadomości           

w zakresie stanu higieny 

osobistej, higieny pracy, dbałość 

o ochronę środowiska 

naturalnego 

 

1. Zapewnienie właściwej konstrukcji planu zajęć 

dydaktycznych – higiena pracy ucznia                  

i nauczyciela. 

2. Systematyczne prowadzenie przeglądu 

czystości pomieszczeń, sali gimnastycznej, 

boiska i otoczenia szkoły. 

Pielęgniarka, wychowawcy 

klas, nauczyciel, nauczyciele 

wychowania fizycznego 

Cały rok 



 

 

 

 

 

 

 

3. Wdrażanie uczniów do przestrzegania higieny 

osobistej, zwracanie uwagi na czystość bielizny, 

strojów uczniowskich, strojów gimnastycznych. 

4. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych i otoczenia 

szkoły.    

Poprawa bezpieczeństwa 

uczniów 

1. Dyżury nauczycieli. 

2. Współpraca ze służbami porządkowymi. 

3. Budowanie systemu wsparcia osobistego dla 

uczniów realizowanego w ramach tematyki 

godzin wychowawczych. 

Pedagog, wychowawcy klas Cały rok 

 
 

 

 

 

 


