Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
Miesiąc

Cel główny

wrzesień

Planowanie pracy
dydaktycznej
i wychowawczoopiekuńczej szkoły

Uczczenie rocznicy
wybuchu II wojny
światowej
Zaplanowanie pracy z
uczniami klas pierwszych

Zadanie
Opracowanie planów dydaktycznych.
Modyfikacja Programu wychowawczoprofilaktycznego.
Diagnoza potrzeb w zakresie przeciwdziałania
narkomanii.
Opracowanie planów wychowawczych oddziałów.
Modyfikacja statutów i regulaminów.
Opracowanie planów zespołów i komisji Rady
Pedagogicznej.
Opracowanie obszarów i zasad nadzoru
pedagogicznego. Przedstawienie Radzie
Pedagogicznej planu nadzoru.
Konkurs historyczny dla uczniów szkoły.
Lekcje wychowawcze nt. II wojny światowej.
Informacja tematyczna na stronie internetowej
szkoły.
Diagnoza ,,na wejściu’’.
Zajęcia integracyjne.
Zebrania zespołów oddziałowych klas pierwszych

Organizacja opieki
pedagogicznopsychologicznej
Organizacja zajęć

-Analiza orzeczeń i opinii poradni p-p.
-Opracowanie dokumentacji opieki p-p.
-Organizacja zajęć dla uczniów.
-Przeprowadzenie ankiet dla uczniów.

Odpowiedzialni
Wszyscy nauczyciele
Pedagog szkolny, zespół
wychowawców,
Rada Rodziców
Pedagog szkolny,
wychowawcy
wychowawcy
Zespół zadaniowy
przewodniczący
dyrektor

Nauczyciele historii
wychowawcy
Nauczyciele historii
Beata Siczek, nauczyciele
i wychowawcy klas
pierwszych
Pedagog szkolny
Wychowawcy klas
pierwszych
Pedagog szkolny,
wychowawcy
Wicedyrektor

Uwagi o
realizacji

październik

pozalekcyjnych.

-Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie z
potrzebami uczniów.

Pierwszy etap organizacji
egzaminu maturalnego i
zawodowego.

- Przypomnienie uczniom i ich rodzicom zasad
egzaminu.
- Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu.

Organizacja Dnia
Edukacji Narodowej

- koncert życzeń radiowęzła szkolnego,
- informacja o KEN na stronę internetową
szkoły

Dzień Integracji

- programy opracowane przez uczniów
poszczególnych oddziałów wspólnie z
wychowawcą
- wg pomysłu wychowawców klas pierwszych
i drugich

Ślubowanie klas
pierwszych
Monitorowanie losów
absolwentów
Dbałość o
bezpieczeństwo uczniów
Uczenie uczenia się
listopad

Pamiętamy o zmarłych!
Wychowanie do wartości

- opracowanie losów absolwentów roku 2020,
- przedstawienie losów absolwentów RP
Na wszystkich lekcjach wychowawczych
uczniowie przygotują prezentacje „Fakty i mity na
temat koronawirusa i choroby Covid-19
-lekcje wychowawcze nt. metod skutecznego
uczenia się
- Opieka nad miejscem pamięci narodowej, grób
rodziny Brzezińskich 1882 r.
- Wspomnienie o zmarłych nauczycielach szkoły
na stronie internetowe
- Złożenie kwiatów na grobach zmarłych
nauczycieli i uczniów szkoły

Wychowawcy
Nauczyciele
p. A.Sierpińska
Wychowawcy klas
maturalnych, dyrektor,
kierownik kształcenia
praktycznego
Samorząd Uczniowski,
p. Jacek Górski,
p. E. Rybacka,
p. G. Zagajewski

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski
Zespół ds. ankietowania
Wychowawcy klas

Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas
p. Marcin Zagozdon
p. E. Rybacka

wychowawcy klas

Doskonalenie kształcenia
zdalnego

Szkolenie na temat zdalnego nauczania – cd.
sposobów i form oceniania w czasie zdalnego
nauczania, przesyłania plików z różnych źródeł
itp.

Doskonalenie pracy
nauczycieli

- Szkoleniowe zebranie RP. Analiza raportu
z wykorzystania wyników egzaminu maturalnego
i zawodowego 2020
Zebranie z rodzicami wg opracowanego
harmonogramu, z zachowaniem procedur COVID
Obchody Narodowego Święta Niepodległości;
Konkurs szkolny, audycja radiowęzła
szkolnego, lekcje wychowawcze nt. temat

Współpraca z rodzicami
Kształtowanie
świadomości
historycznej i postaw
patriotycznych

grudzień

Kształtowanie
świadomości
historycznej i postaw
patriotycznych

Obchody Rocznicy Powstania Listopadowego
np. konkurs plastyczny

Kształtowanie
świadomości
historycznej i postaw
patriotycznych

-Organizacja Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni
Patriotycznej /w formie zdalnej/

Kultywowanie tradycji
świątecznych

-Wigilie klasowe,
- Konkurs kulinarny na potrawy świąteczne,

Badanie wyników

- Konkurs na świąteczny wystrój sal
lekcyjnych,
- Program radiowęzła szkolnego
-matura próbna

p. wicedyrektor

Zespół zadaniowy –
p. A. Skraiński,
p. D. Grabek
Dyrektor
Wychowawcy klas
ZPH- p. A. Matysek
p. J. Górski
wychowawcy klas

p. G. Zagajewski

Informacja na stronie szkoły

p. E. Kaszlikowska

Wychowawcy klas
Nauczyciele
przedmiotów
gastronomicznych
Opiekunowie sal
p. Jacek Górski
Nauczyciele uczący

styczeń

luty

marzec

nauczania
Doskonalenie działań
wychowawczych
Działania wychowawcze
szkoły. Wychowanie do
wartości, kształtowanie
postaw
i respektowanie norm
społecznych.
Doskonalenie
umiejętności językowych
Kształtowanie
świadomości
historycznej i postaw
patriotycznych
Klasyfikacja śródroczna,
ewaluacja zadań
wykonanych w I
semestrze
Rozwój zainteresowań
uczniów
Budowanie tożsamości
Szkoły
Promocja
Doskonalenie
umiejętności uczniów i
nauczycieli w zakresie
TIK
Doskonalenie
umiejętności językowych
Efektywna realizacja

Organizacja Tygodnia Przeciw Agresji i Przemocy
Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza /przypada na 5 grudnia/

-Tydzień Angielski na profilu Kdk
- Przygotowanie i pokazanie w środowisku
programu dla uczczenia Rocznicy wybuchu
Postania Styczniowego,
-Artykuł na stronie szkoły
-klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna,
- plenarna Rada Pedagogiczna podsumowująca
I semestr roku szkolnego
Organizacja Dnia Patrona

Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

-Tydzień Szwajcarski na profilu Kdk
Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczącej nowej

w klasach maturalnych
Pedagog szkolny
wychowawcy
p. J. Pastwa-Zalewska

ZJO
p. E. Kaszlikowska

dyrektor

Zespoły przedmiotowe

Nauczyciele przedmiotów
informatycznych

ZJO
p. wicedyrektor

kwiecień

podstawy programowej

matury w r.2023.

Doskonalenie pracy
nauczycieli
Współpraca z rodzicami

Szkoleniowe zebranie RP

Promocja szkoły

Dzień Otwarty Szkoły

Kształtowanie
świadomości
historycznej i postaw
patriotycznych
Doskonalenie współpracy
z rodzicami
Przeprowadzenie badań
edukacyjnych
dotyczących
efektywności wdrażania
nowej podstawy
programowej

Organizacja obchodów Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych:
-audycja radiowęzła szkolnego,
-konkursy szkolne
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

Rozwój zainteresowań
uczniów,
Promocja szkoły
Podsumowanie pracy z
uczniami klas
maturalnych
Kształtowanie
świadomości
historycznej i postaw
patriotycznych

Międzyszkolny Konkurs translatorski ,,Skrzydlate
słowa’’

Zebrania wychowawców z rodzicami

Badanie obejmujące uczniów klas I i II każdego
zawodu. Przygotowane zostanie narzędzie w
postaci zadania: 20 pytań teoretycznych + 1
zadanie praktyczne zawierających treści i
umiejętności zrealizowanej podstawy
programowej.

-klasyfikacja końcowa klas maturalnych,
-pożegnanie absolwentów
Obchody Rocznicy zbrodni katyńskiej:
-konkursy szkolne,
-artykuł na stronie internetowej szkoły,
-audycja radiowęzła szkolnego

dyrektor
Dyrektor,
Wychowawcy klas
Zespół zadaniowy p A. Białecka
ZPH

Wszyscy nauczyciele
Badanie przeprowadzają
wszyscy nauczyciele
uczący w danym zawodzie

ZJO

Dyrektor
Wychowawcy klas
maturalnych i trzecich
ZPH

maj

czerwiec

Kształtowanie
świadomości
historycznej i postaw
patriotycznych

Uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja:
- konkurs historyczny,
-audycja radiowęzła szkolnego,
- artykuł na stronie internetowej szkoły

Ewaluacja pracy
dydaktycznej szkoły
Integracja społeczności
szkolnej
Ewaluacja pracy
dydaktycznej szkoły
Podsumowanie pracy
szkoły

-organizacja egzaminu maturalnego

SZE

-Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka

ZPS

-organizacja egzaminu zawodowego w sesji letniej

ZKZ

Działania wychowawcze
szkoły. Wychowanie do
wartości, kształtowanie
postaw
i respektowanie norm
społecznych.

Nauczyciele historii i
języka polskiego,
p. J. Górski

-klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna,
-plenarna Rada Pedagogiczna,
-zakończenie roku szkolnego
Obchody Dnia Wolności i Praw
Obywatelskich- 4 czerwca;
-audycja radiowęzła szkolnego,
-lekcje wychowawcze,
-konkursy szkolne

dyrektor

Wychowawcy
p. J. Górski

Zadania realizowane przez cały rok szkolny
Rok szkolny Wykorzystanie w
procesach
2020/21
edukacyjnych
narzędzi
i zasobów
cyfrowych oraz
metod kształcenia na
odległość.
Bezpieczne
i efektywne

„Porozmawiajmy o …” – cykl podcastów
prezentujących najważniejsze zagadnienia zawarte
w lekturach szkolnych. Materiał cyfrowy dostępny
dla uczniów - utworzenie zakładki na stronie szkoły.
Odpowiedzialne: Cały rok szkolny

Anna Matysek,
Agnieszka Kwiatkowska.

korzystanie
z technologii
cyfrowych.
Rozwój
zainteresowań
uczniów,
Przygotowanie
uczniów do
egzaminu
maturalnego,
Efektywna realizacja
podstawy
programowej
Wdrażanie nowej
podstawy
programowej w
szkołach
ponadpodstawowych
ze szczególnym
uwzględnieniem
edukacji
przyrodniczej i
matematycznej.
Rozwijanie
samodzielności,
innowacyjności i
kreatywności
uczniów.
Zapewnienie
wysokiej jakości

Organizowanie konkursów szkolnych on-line
w ramach Narodowego programu rozwoju
czytelnictwa, np. Szkolny konkurs na recenzję
książki, Konkurs wiedzy o lekturach szkolnych dla
maturzystów. Konkursy plastyczne inspirowane
literaturą. Publikacja najlepszych prac na stronie
szkoły. Marta Iwaniak

Depresja?! – Stop!!! – cykl warsztatów
prowadzonych przez pedagoga szkolnego.

p. Marta Iwaniak

p. Beata Siczek

kształcenia oraz
wsparcia
psychologicznopedagogicznego
wszystkim uczniom
z uwzględnieniem
ich potrzeb
rozwojowych
i edukacyjnych.

Podsumowanie cyklu – konkursy, quizy.

Promocja szkoły

Stworzenie folderu na szkolnej stronie www
zawierającego zdjęcia ( z konkursów, wyjazdów,
warsztatów ) i filmy z działalności uczniów na
poszczególnych przedmiotach np. folder „ Z
działalności klas biologiczno-chemicznych” -

Zespoły przedmiotowe
p. E. Rybacka

Rozwój
zainteresowań
uczniów
Działania
wychowawcze
szkoły. Wychowanie
do wartości,
kształtowanie
postaw
i respektowanie
norm społecznych.
Doskonalenie
współpracy
nauczycieli
Unowocześnianie
bazy dydaktycznej

Stwarzanie możliwości do rozwijania i
prezentowania kreatywności uczniów w wielorakich
formach w oparciu także o działalność pozaszkolną.
-Realizacja zadań wynikających z ,,Programu
wychowawczo-profilaktycznego Szkoły’’,
-realizacja zadań wynikających z planów
wychowawczych oddziałów,

Wszyscy nauczyciele,
wychowawcy

Realizacja planów pracy zespołów przedmiotowych
i zadaniowych

Wszyscy nauczyciele

-budowa boiska wielofunkcyjnego,
-modernizacja szkolnej sieci informatycznej,

Wszyscy nauczyciele,
Pedagog szkolny
wychowawcy

Dyrektor
Organ prowadzący

szkoły

-uzupełnianie wyposażenia sal lekcyjnych w sprzęt
komputerowy,
-modernizacja parkingu szkolnego i wjazdu na teren
szkoły przy ul. Wilczyńskiego

Promocja szkoły
w środowisku

-systematyczna aktualizacja strony internetowej
szkoły oraz szkolnych profili na fb,
-zamieszczanie artykułów w Gazecie Bełżyckiej i
Panoramie Powiatu,
-zorganizowanie konkursu dla uczniów szkół
podstawowych,
-udział szkoły w targach i konferencjach
promujących szkolnictwo zawodowe
-analiza podstawy programowej kształcenia
ogólnego i kształcenia w zawodach,
-realizacja podstawy programowej w klasach
pierwszych i drugich na podbudowie szkoły
podstawowej,
-prowadzenie badań edukacyjnych
-Udział uczniów w olimpiadach i konkursach
zewnętrznych oraz w rywalizacji sportowej,
-Promocja uczniów zdolnych i utalentowanych
-opracowanie harmonogramu konsultacji oraz innych
form pomocy,
- stała analiza wyników nauczania,
- rozpoznawanie przyczyn trudności edukacyjnych
-współpraca z uczelniami,
-współpraca z instytucjami,
-współpraca z pracodawcami,
-udział w projektach środowiskowych

Wprowadzanie
reformy
strukturalnoprogramowej

Praca z uczniem
zdolnym
Zapewnienie
pomocy uczniom
mającym trudności
w nauce
Prowadzenie
różnorodnych form
edukacji
pozalekcyjnej
Pozyskiwanie
sojuszników

Administrator strony,
nauczyciele, zespół ds.
promocji

Zespoły przedmiotowe

Zespoły przedmiotowe
Zespoły przedmiotowe

Zespoły przedmiotowe i
zadaniowe

Uświadamianie
w zakresie praw
człowieka
Doskonalenie pracy
nauczycieli

-Realizacja zagadnień nt. praw człowieka na
lekcjach wychowawczych, wos-u oraz innych
przedmiotów
-Realizacja WDN

Wychowawcy,
nauczyciele
wicedyrektor

Plan ma formę otwartą i będzie uzupełniany o zadania wynikające z potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli.

Zatwierdził;

