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Plan pracy szkoły na rok szkolny 2011/2012 opracowany został na podstawie:

1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konwencji  o Prawach  Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
3. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.
4. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami. 

         5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych 
             planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. nr 15, poz. 142, ze zmianami).

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy 
             programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
             (Dz. U. z 2002r. nr 51, poz. 458, ze zmianami).

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
             i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
             sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 83, poz. 562,
             ze zmianami) .

8. Arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2011/2012.
         9. Karty Nauczyciela.
       10. Statutu Szkoły.

 11. Wniosków z posiedzeń Rad Pedagogicznych odbytych w roku szkolnym 2010/2011.
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 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2011/2012

1. Inauguracja roku szkolnego  1 września 2011

2. I semestr  od 1 września 2010 do 13 stycznia 2012

3. II semestr  od 16 stycznia 2012 do 29 czerwca 2012   

4. Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2011

5. Ferie zimowe  od 16 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012 

6. Wiosenna przerwa świąteczna  5 – 10 kwietnia  2012

7. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych  27 kwietnia 2012

8. Egzamin maturalny - sesja wiosenna.  4 – 25 maja 2012

9. Pożegnanie klas maturalnych  31 maja 2012

10. Egzamin maturalny – termin dodatkowy ustny : 5 - 21 czerwca 2012
pisemny : 5 – 21 czerwca 2012 

11. Zakończenie  rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 29 czerwca 2012

12. Ferie letnie  od 30 czerwca  do 31 sierpnia 2012
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13. Egzaminy poprawkowe  28 - 29 sierpnia 2012

14. Egzamin maturalny - sesja poprawkowa. ustny : 20 - 24 sierpnia 2012
pisemny : 21 sierpnia 2012

15. Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej  wg odrębnego harmonogramu

16. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 
31 października 2011
30 kwietnia 2012
2, 4,  8, 10 maja 2012
8, 26, 27, 28 czerwca 2012

17. Uzupełnianie dzienników lekcyjnych. 27 czerwca 2012 od godz. 8.30 do 13.30

18. Uzupełnianie arkuszy ocen. 28 czerwca 2012 od godz. 8.30 do 13.30
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HARMONOGRAM  PRAC  ZWIĄZANYCH  Z  ROZPOCZĘCIEM  ROKU  SZKOLNEGO  2011/2012

Lp. DATA GODZINA PRZEDSIĘWZIĘCIA ODPOWIEDZIALNY UWAGI

1 31.08. 2011 9 00 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor

  2 01.09. 2011 8 45

16 00

Uroczysta inauguracja roku szkolnego I LO

Uroczysta inauguracja roku szkolnego LU dla dorosłych

Zapoznanie uczniów klas I z prawami i obowiązkami ucznia w 
oparciu o Statut Szkoły

Opiekunowie SU
Arkadiusz Nieradko

Wychowawcy 
Wpis do dziennika

3 do 05.09. 2011 14 30 Uzupełnienie wpisów do dzienników i arkuszy ocen za rok 
szkolny 2009/2010

Wychowawcy

4 do 09.09. 2011 15 00 Złożenie deklaracji uczniów o rezygnacji z zajęć z wychowania 
do życia w rodzinie (klasy I, II, III)

Wychowawcy Wszyscy uczniowie

5 do 09.09. 2011
do 05.09. 2011
do 16.09. 2011

15 00 Wypełnienie dzienników klas I
Wypełnienie dzienników klas  II i III
Wypełnienie dzienników zajęć pozalekcyjnych, wynikających z 
Karty Nauczyciela

Wychowawcy
Opiekunowie semestru

6 do 09.09. 2011 14 30 Zapoznanie uczniów i słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi 
z poszczególnych przedmiotów (podyktowanie do zeszytów 
i zebranie podpisów rodziców)

Nauczyciele

7 do 30.09. 2011 14 30 Zapoznanie uczniów klas I i przypomnienie uczniom klas 
starszych Statutu Szkoły 

Wychowawcy
Opiekunowie semestru

Wpis do dziennika, 
oświadczenia ucz 

8 do 09.09. 2011 15 00 Złożenie deklaracji uczniów klas I o uczęszczaniu na religię Wychowawcy

9 do 16.09. 2011 14 00 Złożenie rozkładów materiału z przedmiotów  i godziny z Nauczyciele
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wychowawcą , wymagań edukacyjnych  oraz harmonogramu 
konsultacji

10 do 16.09. 2011 14 30 Wypełnienie arkuszy ocen Wychowawcy
Opiekunowie semestru

11 do 19.09. 2011 14 30 Złożenie planów pracy szkolnych organizacji uczniowskich  Opiekunowie 
organizacji

12 do 09.09. 2011 14 30 Sporządzenie wykazu prac klasowych Nauczyciele Wkleić do dziennika

13 do 16.09. 2011 14 30 Ubezpieczenie młodzieży Wychowawcy
Opiekunowie semestru

14 do 26.09. 2011 14 30 Opracowanie i złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych Przewodniczący 
zespołów

Osobny punkt 
dotyczący współpracy 
międzyprzedmiotowej

15 do 30.09.2011 17 00 Zapoznanie uczniów i rodziców klas pierwszych oraz słuchaczy I 
semestru LU dd z zasadami egzaminu maturalnego

Wychowawcy, 
opiekunowie semestru
 i nauczyciele 
przedmiotów

Wpis do dziennika, 
podpisy uczniów i 
rodziców /listy/

16 do 30.09.2011 17 00 Przypomnienie  uczniom i rodzicom klas maturalnych oraz 
słuchaczom III semestru LU dd zasad egzaminu maturalnego

Wychowawcy i 
nauczyciele 
przedmiotów

Wpis do dziennika, 
podpisy uczniów i 
rodziców /listy/

17 do 21.10. 2011 14 30 Wypełnienie harmonogramu wycieczek przedmiotowych 
i krajoznawczych 

Wychowawcy

18 do 21.10. 2011 14 30 Składka na Radę Rodziców  - 1 rata Wychowawcy

19 do 08.11. 2011 17 00 Przypomnienie  uczniom i rodzicom klas drugich zasad egzaminu 
maturalnego

Wychowawcy i 
nauczyciele 
przedmiotów

Wpis do dziennika, 
podpisy uczniów i 
rodziców /listy/
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HARMONOGRAM  CZYNNOŚCI  ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM MATURALNYM  2011/2012

1. Przypomnienie zasad  egzaminu maturalnego ( Rozdział 5 
Rozporządzenia ...), zapoznanie ze zmianami.

do 30 września 2011

2. Przypomnienie listy tematów z języka polskiego na ustną część 
egzaminu  maturalnego.

do 8 września 2011

3. Złożenie deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych 
( przedmioty obowiązkowe, dodatkowe, poziom egzaminu, temat z 
języka polskiego, środowisko komputerowe). 

do 30 września 2011

4. Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach. do 7 lutego 2012

5. Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego oraz pozostałych członków zespołu.

do 4 marca 2012

6. Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych. do 4 marca 2012

7. Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego. do 4 marca 2012

8. Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu 
maturalnego.

do 4 kwietnia 2012

9. Oddanie przez zdających bibliografii z języka polskiego. do 4 kwietnia 2012

10. Oddanie przez zdających ramowego planu prezentacji z języka 
polskiego.

do 27 kwietnia 2012

11. Wystawienie ocen końcowych. 23 kwietnia 2012

12. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych. 27 kwietnia 2012

13. Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. 27 kwietnia 2012
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14. Wpis do arkuszy ocen. 30 kwietnia 2012

15. Oddanie protokołów indywidualnych na ustny egzaminu maturalny. do 27 kwietnia 2012

16. Egzamin maturalny -  sesja wiosenna. 4 – 25  maja 2012

17. Egzamin maturalny - termin dodatkowy. 5 – 21 czerwca 2012

18. Egzamin maturalny - sesja poprawkowa. ustny : 20 - 24 sierpnia 2012
pisemny : 21 sierpnia 2012

19. Rozdanie świadectw dojrzałości. 29 czerwca 2012

20. Rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej. 13 września 2012
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HARMONOGRAM  CZYNNOŚCI  ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM MATURALNYM  2012/2013

 1. do 4 kwietnia  2012 - przygotowanie listy tematów z języka polskiego na ustną część egzaminu  
                                                                                   maturalnego
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TERMINY INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

1530 – 1630 
1. 02 grudnia 2011 
2. 30 marca 2012
3. 01 czerwca 2012

TERMINY WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

1.    20 września 2011 (wtorek, wychowawcy klas pierwszych i trzecich)   
2.   08 listopada 2011 (wtorek)
3.   31 stycznia 2012 ( wtorek)
4.   25 kwietnia 2012 (środa) 

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 

 1.      - plenarna          -  31 sierpnia 2011 (środa)
 2.      - szkoleniowa       -  21 października 2011 (piątek)           
 3.      - klasyfikacyjna   -  03 lutego 2012 ( piątek)
 4.      - plenarna   -  10 lutego 2012 ( piątek)
 5.      - szkoleniowa                       -  16 marca 2012 (piątek)
 6.      - klasyfikacyjna klas maturalnych                       -  27 kwietnia 2012 (piątek)
 7.      - klasyfikacyjna                       -  26 czerwca 2012 (wtorek)
 8.      - plenarna                       -  w dniu zebrania komisji rekrutacyjnej
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Kadra pedagogiczna

mgr Mieczysław Michalski dyrektor szkoły
mgr inż. Wanda Łaz                       wicedyrektor 
mgr Władysław Woźniakiewicz wicedyrektor

Lp. Nauczany przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela
1.
2.
3.
4.

Język polski mgr Monika Białek (oraz n-l WOK)
mgr Anna Łukaszewska
mgr Zyta Opalińska 
mgr Wojciech Sąsiadowski

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Język angielski mgr Anna Gaździcka 
mgr Małgorzata Majewska
mgr Monika Sienkiewicz
mgr Anna Warenczuk ( urlop dla poratowania zdrowia)
mgr Bogusława Węglewska 
mgr Joanna  Wojciechowska (urlop macierzyński w I semestrze)

11.
12.
13.
14.

Język niemiecki mgr Małgorzata Karolonek
mgr Natalia Lubańska
mgr Donata Rzepka
mgr Urszula Zarzycka

15.
16.

Język rosyjski mgr Dorota Paluchowska  (również n-l PO, uzupełnia etat w PCKZ)
mgr Anna Patrzek (uzupełnia etat w PCKZ w Jaworze)

17.
18.
19.

Biologia mgr Joanna Wyderkowska 
mgr Małgorzata Zarzycka – Zasiadły ( długotrwałe zwolnienie lekarskie)
mgr Joanna Adamska – zastępstwo za M. Zarzycką-Zasiadły

20.
21.

Chemia mgr Jadwiga Kuczwara
mgr Krystyna Cidyło (oraz n-l WOS-u, niepełnozatrudniona)
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22.
23.

Fizyka mgr inż. Wanda Łaz
mgr Henryk Partyka (uzupełnia etat w PCKZ w Jaworze)

24.
25.
26.
27.

Matematyka mgr Anna Dymek
mgr Dorota Rębisz
mgr inż. Zbigniew Skrzypczyk
mgr Marta Tomasik (oraz n-l PP, niepełnozatrudniona)

28.
29.

Geografia mgr Stanisław Osowski 
mgr Cecylia Sornat (niepełnozatrudniona)

30.
31.
32.
33.
34.

Historia i WOS mgr Dariusz Drzał 
mgr Mieczysław Michalski
mgr Agnieszka Węgiel (uzupełnia etat w PCKZ w Jaworze)
mgr Władysław Woźniakiewicz 
mgr Krystyna Cidyło

35. Podstawy przedsiębiorczości mgr Marta Tomasik (oraz n-l matematyki)
36.
37.

Religia mgr Renata Aleksiuk
ks. Piotr Olszówka ( niepełnozatrudniony)

38.
39.

Technologia informacyjna mgr Mirosław Okapiec (oraz n-l informatyki)
mgr inż.Waldemar Wdowiak (niepełnozatrudniony, oraz n-l informatyki)

40. Pedagog szkolny mgr Ewa Paczyńska ( oraz Wychowanie do życia w rodzinie)
41.
42.
43.
44.

Wychowanie fizyczne mgr Elżbieta Barańska-Zimna 
mgr  Tomasz Siczek ( niepełnozatrudniony)
mgr Arkadiusz Nieradko 
mgr Iwona Zatyka

45.
46.

Bibliotekarze mgr Jadwiga Matusiak
mgr Joanna Okapiec 

47. Wiedza o kulturze mgr Monika Białek (oraz n-l języka polskiego )
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WYKAZ  NAUCZYCIELI   KONTRAKTOWYCH
 ORAZ OPIEKUNÓW STAŻU

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot Opiekun

1. mgr Monika Sienkiewicz Język angielski mgr Anna Gaździcka

2. Ks. Piotr Olszówka Religia Mgr Renata Aleksiuk

OPIEKA   NAD   SALAMI   I   DODATKOWE   CZYNNOŚCI
17



2011/2012

Lp. Nazwisko Imię Dodatkowe czynności  Opieka nad salą

1. 1Adamska Joanna sala nr 32

2. 2Aleksiuk Renata - przygotowanie Misterium Bożonarodzeniowego;
- przygotowanie apelu ku czci Jana Pawła II;
- pielgrzymka do Krzeszowa;
- pielgrzymka maturzystów;
- członek komisji socjalnej;
- targi edukacyjne;

sala nr 8

3. 3Barańska - Zimna Elżbieta - siatkówka dziewcząt;
- turnieje i zawody sportowe, wynikające z planu pracy szkoły;

4. 4Białek Monika - przewodnicząca zespołu do badania wybranych obszarów pracy szkoły;
- konkurs recytatorski;
- konkurs ortograficzny;
- edukacja teatralna;

sala nr 24

5. 5Cidyło Krystyna 

6. 6Drzał Dariusz - edukacja regionalna – koordynator;
- przewodniczący zespołu przedmiotowego;
- opieka nad gablotą olimpijczyków;
- prowadzenie Księgi Osiągnięć;
- ranking uczniów najlepszych w nauce;
- współpraca z CEO;
- IV Regionalny Konkurs Historyczny;

sala nr 7

7. 7Dymek Anna - praca w zespole dot. dodatków motywacyjnych;
- przewodnicząca zespołu przedmiotowego;

sala nr 28

8. 8Gaździcka Anna - koło języka angielskiego;
- Szkolny konkurs  wiedzy o krajach anglojęzycznych;

sala nr 33

9. 9Karolonek Małgorzata - edukacja europejska – koordynator; sala nr 5
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10. 1Kuczwara Jadwiga - koło dla maturzystów;
- przewodnicząca zespołu przedmiotowego;
- VIII Międzyszkolny Konkurs Chemiczny;
- edukacja ekologiczna – koordynator;
- udział w projekcie Dolnośląska Szkoła Liderem Projakościowych Zmian w Polskim
  Systemie Edukacji;
- projekt raportu „Porównanie wyników egzaminu maturalnego z ocenami 
  końcoworocznymi”;

sala nr 2

11. 1Lubańska Natalia - wycieczki z cyklu „Poznajemy kraje niemieckojęzyczne”; sala nr 19

12. 1Łukaszewska Anna - edukacja teatralna;
- koło dla maturzystów;

sala nr 27

13. 1Majewska Małgorzata - lekcja koleżeńska;
- wycieczka z cyklu „Poznajemy kraje angielskojęzyczne”;
- koło dla maturzystów;
- opiekun SU;

sala nr 3

14. 1Matusiak Jadwiga  - zakup nagród; 
- opieka nad MCI;
- Szkolny Ranking Bestsellerów 2011;
- konkurs „Znam swoją szkołę”;
- zespół do pozyskiwania środków pozabudżetowych;
- gablota olimpijczyków;

wypożyczalnia

15. 1Nieradko Arkadiusz - przewodniczący zespołu przedmiotowego;
- szkolna liga koszykówki i siatkówki;
- udział w projekcie Dolnośląska Szkoła Liderem Projakościowych Zmian w Polskim
  Systemie Edukacji;
- zespół do pozyskiwania środków pozabudżetowych;

boiska sportowe

16. 1Okapiec Joanna - zakup nagród;
- edukacja czytelnicza i medialna - koordynator;
- współpraca z Jaworskim Ośrodkiem Kultury; 
- opieka nad MCI;
- Szkolny Ranking Bestsellerów 2010;
- konkurs „Znam swoją szkołę”;
- zespół do pozyskiwania środków pozabudżetowych;
- gablota olimpijczyków;

czytelnia
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17. 1Okapiec  Mirosław  - przewodniczący zespołu przedmiotowego;
- strona internetowa szkoły;
- protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej;

sala nr 14

18. 1ks. Olszówka Piotr - pomoc w przygotowaniu Misterium Bożonarodzeniowego;
- pomoc w przygotowaniu apelu ku czci Jana Pawła II;
- pielgrzymka do Krzeszowa;
- pielgrzymka maturzystów;

sala nr 8

19. 1Opalińska Zyta - przewodniczący zespołu przedmiotowego;
- konkurs recytatorski;
- konkurs ortograficzny;

sala nr 15

20. 2Osowski Stanisław sala nr 4

21. 2Paczyńska  Ewa - udział w projekcie Dolnośląska Szkoła Liderem Projakościowych Zmian w Polskim
  Systemie Edukacji; 
- ankieta dla rodziców, będąca źródłem ich opinii o szkole;

gabinet pedagoga

22. 2Paluchowska Dorota - przewodnicząca zespołu przedmiotowego;
- Komisja Prawa Wewnątrzszkolnego;
- Konkurs Motoryzacyjny;
- praca w zespole dot. dodatków motywacyjnych;
- koordynator projektu „Mój wybór – bezpieczeństwo”;
- opiekun PCK;
- koło dla olimpijczyków;

sala nr 9

23. 2Partyka Henryk - udział w programie „Fizyka jest ciekawa”;
- konkurs „Lwiątko”; 
- konkurs „Elektron”;
- Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny;

sala nr 10

24. 2Patrzek Anna sala nr 17

25. 2Rębisz Dorota - Mecze Matematyczne o Puchar Księcia Bolka I
- koło przedmiotowe;
- udział w projekcie Dolnośląska Szkoła Liderem Projakościowych Zmian w Polskim
  Systemie Edukacji; 
- projekt raportu „Porównanie wyników egzaminu maturalnego z ocenami 
  końcoworocznymi”;
- „Kangur matematyczny”;

sala nr 6
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26. 2Rzepka Donata - koło przedmiotowe; sala nr 30

27. 2Sąsiadowski Wojciech sala nr 23

28. 2Siczek Tomasz - szkolna liga koszykówki i siatkówki; sala gimnastyczna

29. 2Skrzypczyk  Zbigniew - edukacja filozoficzna - koordynator;
- Mecze Matematyczne o Puchar Księcia Bolka I;
- konkurs „Matematyka Oxford Plus”;
- „Kangur matematyczny”;

sala nr 29

30. Sienkiewicz Monika - kronika szkoły;
- opiekun SU;
- targi edukacyjne;
- konkurs „Najlepszy w przedmiocie”;
- koło przedmiotowe;

sala nr 23

31. 3Sornat Cecylia

32. 3Tomasik Marta - zespół do pozyskiwania środków pozabudżetowych; sala nr 29

33. 3Wdowiak Waldemar sala nr 21

34. 3Węgiel Agnieszka - przewodniczaca komisji socjalnej;
- lider WSDN;

sala nr 25

35. 3Węglewska Bogumiła - Konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych; sala nr 18

36. 3Wojciechowska Joanna - podstrona internetowa dotycząca wybitnych absolwentów;
- koło przedmiotowe;

sala nr 23

37. 3Wyderkowska Joanna - koło dla maturzystów; 
- koło przedmiotowe;
- komisja socjalna;
- udział w projekcie Dolnośląska Szkoła Liderem Projakościowych Zmian w Polskim
  Systemie Edukacji; 

sala nr 31

38. 3Zarzycka Urszula - lider WSDN;
- wycieczki z cyklu „Poznajemy kraje niemieckojęzyczne”;

sala nr 16
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39. Zarzycka - 
Zasiadły

Małgorzata sala nr 32

40. Zatyka Iwona - zespół "cheerlinderek";
- targi edukacyjne;
- komisja socjalna;
- koordynator projektu Dolnośląska Szkoła Liderem Projakościowych Zmian 
  w Polskim Systemie Edukacji; 
- targi edukacyjne;
- turnieje i zawody sportowe, wynikające z planu pracy szkoły.

szatnia nr 3
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II

Warunki działalności szkoły
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1. KLIMAT I BAZA SZKOŁY

1. Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.
2. Baza i wyposażenie szkoły są bezpieczne dla uczniów i nauczycieli.
3. W pracy szkoły uwzględnia się higienę pracy ucznia.
4. W pracy szkoły uwzględniono m.in. międzynarodowe zapisy Konwencji o Prawach  Dziecka .
5. W szkole działa biblioteka, która jest dostępna w czasie pracy szkoły dla wszystkich uczniów i słuchaczy, 
    nauczycieli i rodziców. Księgozbiór zgromadzony w bibliotece jest uzupełniany w miarę możliwości
    finansowych.
6. Klimat szkoły tworzą:

a) program wychowawczy;
b) pomoc pedagogiczna i psychologiczna;
c) współpraca z rodzicami;
d) przestrzeganie praw i obowiązków ucznia;
e) poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
f) nauczyciel, wychowawca w oczach ucznia;
g) uczniowie, rodzice i nauczyciele;
h) absolwenci. 
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2. PLANOWANE DZIAŁANIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI 
I WYPOSAŻENIA BAZY MATERIALNEJ SZKOŁY

1. Działania bieżące:

   -  sukcesywna wymiana ławek, krzeseł, tablic i mebli;
   -  modernizacja pomocy dydaktycznych;
   -  modernizacja i komputeryzacja biblioteki szkolnej;
   -  komputeryzacja administracji szkolnej.

2. Remonty ( w miarę możliwości finansowych):

   - remont boisk;
   - remonty bieżące w miarę możliwości szkoły.
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III

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Lp
.

Zadanie Odpowiedzialny Realizator Termin Uwagi

1. Realizacja zadań zawartych w 
koncepcji pracy szkoły.

dyrektor
wicedyrektorzy 

nauczyciele praca ciągła Przedstawiony Radzie 
Rodziców 30.08.2011
Zatwierdzony przez Radę 
Pedagogiczną 31.08.2011

2. Analiza realizacji zadań 
zawartych w planie pracy szkoły.

dyrektor dyrektor
wicedyrektorzy

plenarne 
posiedzenia rady 
pedagogicznej
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3. Opracowanie planu pracy szkoły 
na rok szkolny 2012/20013

dyrektor Wanda Łaz, - wicedyrektor,
zespół do badania wybranych 
obszarów pracy szkoły, 
przedstawiciele RR i SU

czerwiec – 
sierpień 2012

IV

SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW 
 NAUCZANIA

27
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 SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA dla I LO

Nr w szkolnym 
zestawie

Przedmiot Numer Uwagi

1 Język polski DKOS – 4015 – 143/02 Zakres podstawowy i rozszerzony
2 Język angielski DKOS – 5002 – 47/03 Dla początkujących
3 Język angielski DKOS – 4015 – 134/02 Dla początkujących
4 Język angielski DKOS – 4015 – 184/02 Kontynuacja
5 Język angielski DKOS – 4015 – 152/02 Kontynuacja
6 Język niemiecki DKOS – 4015 – 119/02 Dla początkujących
7 Język niemiecki DKOS – 5002 – 06/07 Kontynuacja
8 Język niemiecki DKOS – 4015 – 74/02 Kontynuacja
9 Język rosyjski DPN - 5002 - 34/08 Dla początkujących
10 Historia DKOS – 4015 – 90/02 Zakres podstawowy 
11 Historia DKOS – 4015 – 111/02 Zakres podstawowy i rozszerzony
12 Historia DKOS – 5002 – 07/07 Zakres podstawowy 
13 Historia DKOS – 4015 – 147/02 Zakres rozszerzony
14 Historia DKOS – 4015 – 82/02 Zakres podstawowy i rozszerzony
15 Wiedza o społeczeństwie DKOS – 5002 – 21/4 Zakres podstawowy
16 Wiedza o społeczeństwie DKOS – 5002 – 4/04 Zakres podstawowy i rozszerzony
17 Wiedza o społeczeństwie DKOS – 4015 – 151/02 Zakres podstawowy
18 Geografia DKOS – 4015 – 37/02 Zakres podstawowy
19 Geografia DKOS – 4015 – 38/02 Zakres rozszerzony
20 Biologia DKOS – 4015 – 5/02 Zakres podstawowy i rozszerzony
21 Chemia DKOS – 4015 – 46/02 Zakres podstawowy
22 Chemia DKOS – 4015 – 88/02 Zakres rozszerzony
23 Matematyka DKOS – 5002 – 79/07 Zakres podstawowy i rozszerzony
24 Fizyka DKOS – 4015 – 126/02 Zakres podstawowy
25 Fizyka DKOS – 4015 – 114/02 Zakres rozszerzony
26 Przysposobienie obronne DKOS – 5002 – 97/0329
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Nr w szkolnym 
zestawie

Przedmiot Numer Uwagi

27 Informatyka DKOS – 5002 – 33/02
28 Technologia informacyjna DKOS – 4015 – 18/02
29 Podstawy przedsiębiorczości DKOS – 5002 – 9/03
30 Religia AZ – 4 – 01/1
31 Wiedza o kulturze DKOS – 4015 – 172/02
32 W -F DKOS – 4014 – 88/01
33 W - F Program własny
34 Wychowanie do życia w 

rodzinie
DKW – 4015 – 22/01 
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SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA dla LU dd

Nr w szkolnym 
zestawie

Przedmiot Numer Uwagi

1 Język polski DKOS – 4015 – 143/02 Zakres podstawowy
2 Język angielski DKOS – 4015 – 152/02 Kontynuacja
3 Język rosyjski DKOS – 4015 – 24/02 Kontynuacja
4 Język niemiecki DKOS – 4015 – 74/02 Kontynuacja
5 Historia DKOS – 5002 – 64/04 Zakres podstawowy
6 Wiedza o społeczeństwie DKOS – 4015 – 151/02 Zakres podstawowy
7 Chemia DKOS – 4015 – 46/02 Zakres podstawowy
8 Matematyka DKOS – 5002 – 37/05 Zakres podstawowy
9 Fizyka DKOS – 4015 – 126/02 Zakres podstawowy
10 Biologia DKOS – 4015 – 70/02 Zakres podstawowy
11 Technologia informacyjna DKOS – 4015 – 18/02
12 Geografia DKOS – 4015 – 37/02 Zakres podstawowy
13 Podstawy przedsiębiorczości DKOS – 5002 – 9/03
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ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

34



Lp. Nazwa ścieżki Koordynator Nr programu

1. Filozoficzna Zbigniew Skrzypczyk DKOS – 4018 – 161/02
2. Prozdrowotna Małgorzata Zarzycka – Zasiadły DKW – 4014 – 40/99
3. Czytelniczo – medialna Joanna Okapiec DKW – 4015 – 35/01
4. Regionalna Dariusz Drzał DKOS – 4015 – 169/02
5. Europejska Małgorzata Karolonek DKOS – 4015 – 232/02
6. Ekologiczna Jadwiga Kuczwara DKOS – 4015 – 225/02
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V

KSZTAŁCENIE

ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Lp. Sposób realizacji Odpowiedzialny Realizator Termin Uwagi

1. Kontynuacja pracy zespołów 
przedmiotowych:

dyrektor nauczyciele praca ciągła
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a) opracowanie planu pracy
z uwzględnieniem egzaminu 
maturalnego,

przewodniczący zespołów nauczyciele 26.09.2011 osobny punkt 
dotyczący współpracy 
międzyprzedmiotowej

b) dokonanie analizy wyników egzaminu 
maturalnego w kontekście ocen 
końcowych oraz w skali stanikowej,

przewodniczący zespołów nauczyciele szkoleniowe 
posiedzenie 
rady 
pedagogicznej – 
28.10.2011

c) współpraca międzyprzedmiotowa. przewodniczący zespołów nauczyciele praca ciągła ująć w sprawozdaniach

2. Opracowanie rozkładów nauczania 
uwzględniających podstawę 
programową, standardy wymagań 
egzaminacyjnych:

dyrektor
wicedyrektorzy

nauczyciele 16.09.2011

a)realizacja treści ze ścieżek 
edukacyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem praw człowieka,

koordynatorzy nauczyciele praca ciągła

b) monitorowanie realizacji 
opracowanych rozkładów nauczania.

dyrektor
wicedyrektorzy

dyrektor
wicedyrektorzy

praca ciągła

3. Stosowanie wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania:

dyrektor nauczyciele praca ciągła

a) modyfikacja wewnatrzszkolnego 
systemu oceniania oraz przedmiotowych 
systemów oceniania,

dyrektor nauczyciele w miarę potrzeb

b) stosowanie wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania przez  wszystkich 
nauczycieli,

dyrektor
wicedyrektorzy

nauczyciele praca ciągła

c) zapoznanie uczniów 
i rodziców z wymaganiami 
edukacyjnymi,

dyrektor
wicedyrektorzy

nauczyciele według 
terminarza
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d) informowanie rodziców o 
osiągnięciach lub niepowodzeniach  ich 
dzieci. 

dyrektor
wicedyrektorzy

wychowawca 
klasy,
pedagog szkolny

praca ciągła wywiadówki, 
indywidualne spotkania

4. Stosowanie metod nauczania 
odpowiadających celom kształcenia i 
potrzebom uczniów i słuchaczy:

dyrektor nauczyciele praca ciągła

a) stosowanie metod właściwie 
dobranych do potrzeb i możliwości 
uczniów i słuchaczy,

nauczyciele nauczyciele praca ciągła

b) monitorowanie i ewaluacja 
stosowanych metod nauczania, 

dyrektor
wicedyrektorzy

nauczyciele praca ciągła

c) doskonalenie nauczycieli 
w stosowaniu różnorodnych metod 
nauczania, 

lider WSDN nauczyciele według 
terminarza

d) prezentowanie różnych metod pracy 
podczas lekcji otwartych .

dyrektor
wicedyrektorzy

nauczyciele według 
terminarza

5. Działalność Wewnatrzszkolnego 
Systemu Doskonalenia Nauczycieli:

a) rozpoznawanie potrzeb w zakresie 
doskonalenia zawodowego 
związanego z rozwojem szkoły,

lider WSDN lider WSDN praca ciągła

b) opracowanie planu doskonalenia 
      zawodowego nauczycieli na rok
      następny, 

lider WSDN lider WSDN listopad 2011

c) opracowanie i realizacja
      indywidualnych planów rozwoju 
      zawodowego,

dyrektor nauczyciele 
ubiegający się o 
awans zawodowy

praca ciągła
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d) stosowanie różnorodnych metod 
pracy na lekcji :

      * lekcje otwarte :
wicedyrektor
Wanda Łaz

nauczyciele

             - język  angielski M. Sienkiewicz I semestr

             - język  angielski M. Majewska II semestr

6. Przeprowadzenie badania wybranych 
obszarów pracy szkoły  

dyrektor nauczyciele

a) przygotowanie testów pozwalających
   dokonać oceny przyrostu wiedzy i 
   umiejętności uczniów i słuchaczy,

przewodniczący zespołów nauczyciele według 
terminarza

b) przeprowadzenie badań 
    diagnostycznych, 

wicedyrektor Wanda Łaz nauczyciele według 
terminarza

c) przygotowanie programu      
    naprawczego,
 

wicedyrektor Wanda Łaz M. Białek czerwiec - 
sierpień 2012

d) praca z uczniami na podstawie 
    wyników badań diagnostycznych,

dyrektor
wicedyrektorzy

nauczyciele praca ciągła

e) badanie stopnia spełnienia wymagania 
„Rodzice są partnerami szkoły”.

dyrektor
wicedyrektorzy

E. Paczyńska,
wychowawcy,
nauczyciele

praca ciągła

7. Promowanie doświadczeń i  osiągnięć 
nauczycieli:

dyrektor

      a)   publikacje w środkach masowego 
            przekazu,

wicedyrektor Wanda Łaz nauczyciele praca ciągła

b) bank konspektów szkolnych., bibliotekarze nauczyciele praca ciągła

c) lekcje otwarte, lider WSDN zainteresowani 
nauczyciele

według planu 
WSDN
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d) publikacje na stronie internetowej 
szkoły,

M. Okapiec nauczyciele praca ciągła

e) zapis w kronice szkolnej. M. Sienkiewicz nauczyciele praca ciągła

8. Wdrażanie uczniów do aktywności i 
odpowiedzialności za własny rozwój :

dyrektor nauczyciele praca ciągła

a) mobilizowanie uczniów do udziału w 
olimpiadach , konkursach 
przedmiotowych, turniejach :

dyrektor nauczyciele praca ciągła

• olimpiady przedmiotowe
• konkursy przedmiotowe 

zewnętrzne;

przewodniczący zespołów 
przedmiotowych

nauczyciele praca ciągła

• VII Międzyszkolny konkurs  
             chemiczny dla szkół    
             ponadgimnazjalnych,

wicedyrektor Wanda Łaz J. Kuczwara II semestr

• IV Międzyszkolny konkurs  
historyczny dla gimnazjalistów i 
licealistów,    

wicedyrektor Wanda Łaz D. Drzał I semestr

• Szkolny konkurs recytatorski, Z. Opalińska n-le  języka 
polskiego

II semestr

• Szkolny konkurs ortograficzny, Z. Opalińska n-le  języka 
polskiego

I semestr

• Szkolny Ranking Bestsellerów 
2011

J. Matusiak J. Matusiak
J. Okapiec

październik

• Szkolne mecze matematyczne 
dla klas pierwszych o Puchar 

             Księcia Bolka I,

A. Dymek n-le matematyki I semestr

• Szkolny konkurs  wiedzy o 
krajach anglojęzycznych

D. Paluchowska A. Gaździcka II semestr

• Konkurs wiedzy o Stanach 
Zjednoczonych

D. Paluchowska B. Węglewska II semestr
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• Cykl szkolnych konkursów 
      „Najlepszy w przedmiocie”

wicedyrektor
Wanda Łaz

nauczyciele wg 
harmonogramu

                     - język angielski M. Sienkiewicz II semestr

                     - chemia J. Kuczwara II semestr

b) motywowanie uczniów do 
podnoszenia sprawności fizycznej:

wicedyrektor
Wanda Łaz

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego

praca ciągła

• Mikołajkowy turniej
      koszykówki chłopców o  
      Puchar Przewodniczącego 
      Rady Rodziców, 

A. Nieradko nauczyciele 
wychowania 
fizycznego

XII 2011

• Powiatowe mistrzostwa
      w piłce siatkowej i koszowej 
      dziewcząt i chłopców dla 
      szkół  ponadgimnazjalnych,

A. Nieradko nauczyciele 
wychowania 
fizycznego

I semestr

• Indywidualne  mistrzostwa 
szkoły w  pięcioboju 

      lekkoatletycznym dla chłopców i
      dziewcząt z klas pierwszych,

A. Nieradko I. Zatyka wrzesień 2011

• Turniej w koszykówkę 
      chłopców o Puchar 
      Dyrektora Szkoły,

A. Nieradko T. Siczek II semestr

• Turniej chłopców w piłkę nożną. A. Nieradko T. Siczek wrzesień 2011

f) praca uczniów w organizacjach 
szkolnych :

dyrektor opiekunowie praca ciągła

• Samorząd Uczniowski, wicedyrektor Wanda Łaz M. Majewska
M. Sienkiewicz

praca ciągła
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• Szkolne Koło Polskiego
             Czerwonego Krzyża.

wicedyrektor Wanda Łaz D. Paluchowska praca ciągła

9. Zapewnienie pomocy uczniom i 
słuchaczom mającym trudności w 
nauce :

dyrektor praca ciągła

a) analiza wyników nauczania, wicedyrektor  
W. Woźniakiewicz

nauczyciele plenarne 
posiedzenia rad 
pedagogicznej

b) rozpoznawanie przyczyn 
trudności edukacyjnych ,

dyrektor
wicedyrektorzy

nauczyciele praca ciągła zgłoszenie do pedagoga

c) prowadzenie indywidualnych 
konsultacji i innych form pomocy,

dyrektor
wicedyrektorzy

nauczyciele,
pedagog szkolny

praca ciągła

10. Zapewnienie rozwoju szczególnych 
zainteresowań i uzdolnień uczniów i 
słuchaczy:

dyrektor nauczyciele praca ciągła

a) udział uczniów w olimpiadach i 
konkursach,

dyrektor nauczyciele

b)promowanie uczniów szczególnie 
uzdolnionych, utalentowanych przez:

dyrektor nauczyciele
wychowawcy klas
Rada Rodziców

- wpis do Złotej Księgi 
      Absolwentów;

wychowawcy

- akt wpisu do Złotej Księgi 
Absolwentów;

wychowawcy

- listy gratulacyjne dla
rodziców;

wychowawcy

- nagrody książkowe, pieniężne 
- i rzeczowe;

J. Matusiak
J. Okapiec

- wyjazdy na zajęcia i wykłady 
prowadzone  przez 
pracowników naukowych;

nauczyciele
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- zapis  na stronie  internetowej 
szkoły,

M. Okapiec

- informację w prasie 
      lokalnej;

nauczyciele

- pochwałę Dyrektora na  forum 
szkoły;

dyrektor

- pochwałę nauczyciela 
      przedmiotu i  wychowawcy 
      na forum klasy;

nauczyciele wpis do dziennika

- wpis uczniów do Księgi 
Osiągnięć;

D. Drzał IX 2011

- umieszczenie w rankingu 
uczniów najlepszych w nauce i 

      zachowaniu,

D. Drzał IX 2011

- umieszczenie w gablocie 
olimpijczyków.

D. Drzał cały rok

- umieszczenie w gablocie 
stypendystów

J. Matusiak
J. Okapiec

cały rok

11. Prowadzenie różnorodnych form 
edukacji pozalekcyjnej :

dyrektor

a) prowadzenie kół zainteresowań , dyrektor
wicedyrektor Wanda Łaz

nauczyciele cały rok

b) wycieczki edukacyjne, dyrektor nauczyciele cały rok

c) spotkania z ciekawymi  ludźmi, wicedyrektor Wanda Łaz nauczyciele cały rok

d) organizowanie warsztatów 
edukacyjnych , obozów 
naukowych,

dyrektor nauczyciele cały rok w miarę możliwości 
szkoły
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e) współpraca z wyższymi 
uczelniami.

          * wyjazdy na Festiwal      
             Nauki
         * wyjazdy na „Drzwi otwarte”
         * wyjazdy na wykłady na
            Uniwersytet Wrocławski 

dyrektor nauczyciele cały rok

12. Doskonalenie umiejętności 
posługiwania się technologią 
informatyczną :

wicedyrektor
W. Woźniakiewicz

M. Okapiec praca ciągła

a) działalność pracowni 
komputerowych ,

wicedyrektor
W. Woźniakiewicz

M. Okapiec

b) korzystanie z multimedialnego
           centrum informacyjnego

wicedyrektor
W. Woźniakiewicz

bibliotekarze

13. Unowocześnianie bazy dydaktycznej 
szkoły :

dyrektor w miarę możliwości 
szkoły/

a) zakup pomocy dydaktycznych , dyrektor

b) uzupełnianie pomocy 
multimedialnych i 
oprogramowania (sprzęt i 
programy),

dyrektor J. Matusiak

c) wzbogacanie księgozbioru, dyrektor J. Matusiak  
J. Okapiec

d) unowocześnianie bazy sportowej 
.

dyrektor A. Nieradko
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14. Podejmowanie działań zmierzających 
do uzyskania informacji o losach 
absolwentów szkoły:

dyrektor nauczyciele

a) monitorowanie przez 
wychowawców klas losów 
absolwentów,

dyrektor wychowawcy IX 2011

b) prowadzenie księgi 
dokumentującej losy 
absolwentów.

dyrektor sekretariat szkoły IX 2011

15. Współpraca międzynarodowa : dyrektor

a) wycieczka z cyklu „Poznajemy 
kraje angielskojęzyczne”.

dyrektor M. Majewska wg ustaleń

b) wycieczki z cyklu „Poznajemy 
kraje niemieckojęzyczne”.

dyrektor N. Lubańska
U. Zarzycka

wg ustaleń

16. Realizacja zagadnień związanych  z 
prawami człowieka na godzinach z 
wychowawcą,  zajęciach z WOS-u i na 
innych przedmiotach

dyrektor wychowawcy,
nauczyciele 

według 
rozkładu 
materiału

17. Udział w projekcie „Fizyka jest 
ciekawa”

dyrektor H. Partyka praca ciągła

18. Udział w projekcie „Dolnośląska 
szkoła liderem projakościowych zmian 
w polskim systemie edukacji”

dyrektor I. Zatyka – 
koordynator,
J. Kuczwara,
D. Rębisz,
J. Wyderkowska,
E. Paczyńska,
A. Nieradko 

praca ciągła
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19. Udział w projekcie „Mój wybór - 
bezpieczeństwo” 

dyrektor D. Paluchowska praca ciągła

VI

Badanie wybranych obszarów
  pracy szkoły
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1. Struktura badania wybranych obszarów pracy szkoły

- Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów z wybranych przedmiotów :
    a) przeprowadzenie testów diagnostycznych;
    b) analiza wyników;
             c) opracowanie programu naprawczego;

  d) praca z uczniami na podstawie wyników badań diagnostycznych.
     -  Diagnoza atrakcyjności oferty szkoły (sondaż na targach edukacyjnych i w trakcie drzwi otwartych).
     - Analiza udziału i osiągnięć uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach :

   a) dokumentowanie w księdze osiągnięć;
   b) ranking uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu,

 c) ranking uczniów na Galę Laureatów
    - Dokumentowanie losów absolwentów .
    - Diagnoza stopnia spełnienia wymagania „Rodzice są partnerami  szkoły”.
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2. Cele diagnozowania, kryteria sukcesu, narzędzia i metody kontroli

   Cele diagnozowania:

*  badanie aktualnego stanu wiedzy i umiejętności uczniów i słuchaczy;
*  badanie potrzeb i oczekiwań uczniów i nauczycieli;
*  badanie przyrostu wiedzy i umiejętności u uczniów;
*  uzyskanie informacji o stopniu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego;
*  uzyskanie informacji o zainteresowaniach uczniów ( udział w olimpiadach i konkursach, kołach 
przedmiotowych);
*  badanie stopnia wykorzystania zdobytych wiadomości ( olimpiady, konkursy, egzamin maturalny );
*  rozpoznanie istniejących zagrożeń i ich skali;
*  badanie stopnia spełnienia wymagania „Rodzice są partnerami szkoły”.

Kryteria sukcesu:

*  wiedza i umiejętności uczniów umożliwiają promocję do następnej klasy;
*  udział w konkursach i olimpiadach ;
*  liczba uczniów pozytywnie zdających egzamin maturalny;
*  liczba absolwentów przyjętych na wyższe uczelnie ;
*  rodzice utrzymują systematyczny kontakt ze szkołą.

                     Narzędzia i metody kontroli:
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*  sprawdziany i prace kontrolne z poszczególnych przedmiotów;
*  wewnętrzne i zewnętrzne badanie wyników nauczania;
*  lista laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych;
*  wyniki egzaminu maturalnego;
*  ankieta dla rodziców, będąca źródłem ich opinii o szkole;
*  arkusze hospitacji ( także diagnozującej);
*  metody statystyczne.

HARMONOGRAM EWALUACJI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW I SŁUCHACZY
Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

PRZEDMIOT GRUPA BADANA METODA TERMIN ODPOWIEDZIALNY UWAGI

Język polski - wszystkie klasy
  pierwsze
- wszystkie klasy
  drugie

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Zyta Opalińska analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Język obcy - pierwsza - język 
  kontynuowany    
- druga - język
  kontynuowany    

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Dorota Paluchowska analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej
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Matematyka - wszystkie klasy
  pierwsze
- wszystkie klasy
  drugie

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Anna Dymek analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Historia - pierwsza B

- druga B

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Dariusz Drzał analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Chemia - pierwsza  C

- druga C

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Jadwiga Kuczwara analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Biologia - pierwsza C i E

- druga C i E

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Jadwiga Kuczwara analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Fizyka - pierwsza A

- druga A

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2011

luty / marzec 2012

Anna Dymek analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Geografia - pierwsza  E, F

- druga E, F

- test wiedzy i umiejętności

- test wiedzy i umiejętności

wrzesień 2010

luty / marzec 2012

Jadwiga Kuczwara analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej

Przedmioty 
maturalne

- klasy maturalne - próbny egzamin  maturalny wg terminarza przewodniczący zespołów analiza i wnioski będą 
przedstawione na radzie 
plenarnej,
dotyczy również LU dd

BADANIE STOPNIA SPEŁNIENIA WYMAGANIA „RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY”

Zadania Przedmiot badania Spodziewane efekty Realizator Ewaluacja Terminarz 
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1. Wspieranie 
rodziców w 
wychowaniu ich 
dzieci.

 - kontakty wychowawcy z
   rodzicami (zebrania,
   spotkania indywidualne),
 - spotkania z pedagogiem,
 - realizacja zadań zawartych
   w programie
   wychowawczym szkoły,

- systematyczne informowanie
   rodziców o postępach dziecka 
   w nauce,
- systematyczne informowanie
   rodziców o zachowaniu ucznia,
- systematyczny kontakt pedagoga
   szkolnego z rodzicami ucznia,
   mającego problemy w szkole,
- realizowane są zadania zawarte 
  w programie wychowawczym 
  szkoły (pkt 17)
- nauczyciele, pedagog i rodzice
  wspólnie  rozwiązują problemy
  dotyczące ich dzieci.

wychowawcy 

wychowawcy

pedagog szkolny

nauczyciele,
wychowawcy

wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog szkolny

- analiza dokumentacji 
  przebiegu nauczania, 
- sprawozdania 
  semestralne i roczne
  wychowawcy klasy,
- sprawozdania pedagoga,
- sprawozdania nauczycieli
  z realizacji powierzonych
  zadań.

2. Pozyskiwanie i 
wykorzystywanie 
opinii rodziców na 
temat szkoły.

- frekwencja rodziców na
  zebraniach i indywidualnych
  spotkaniach,
- aktywność rodziców na
  zebraniach w sprawach 
  działalności szkoły

- rodzice systematycznie biorą
  udział w spotkaniach z  
  wychowawcą i nauczycielami, 
- rodzice opiniują działanie szkoły 
  i mają świadomość wpływu ich 
 opinii na jej działanie, 

nauczyciele, 
wychowawcy,
pedagog szkolny

- sprawozdania 
  semestralne i roczne
  wychowawcy klasy,
- ankieta dla rodziców,
  będąca źródłem ich opinii o
  szkole -
    Ewa Paczyńska  

3. Angażowanie 
rodziców w życie 
szkoły.

- działalność rad klasowych,
- udział rodziców w życiu
  szkoły

- rodzice uczestniczą w życiu klasy,
  wspomagając wychowawcę w
  jego działaniach,
- rodzice włączają się w 
  organizowanie imprez klasowych
  lub szkolnych, 
- rodzice uczestniczą w
  uroczystościach szkolnych,
- rodzice biorą udział w
  tworzeniu planu pracy szkoły, 
  programu wychowawczego i
  programu profilaktyki

wychowawcy,
nauczyciele

dyrektor szkoły

- sprawozdania 
  semestralne i roczne
  wychowawcy klasy.

- praca ciągła 
   w trakcie roku
   szkolnego
   2011/2012
- ewaluacja –
   plenarne
   posiedzenia
   rady
   pedagogicznej
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VII

Wewnątrzszkolny 
System Doskonalenia Nauczycieli
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WSDN jest ukierunkowany na rozwój szkoły, zmierza do lepszej pracy szkoły, poprawy relacji międzyludzkich
 i rozwoju współpracy w radzie pedagogicznej.

Cele WSDN:

* rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego związanych z rozwojem szkoły;
* tworzenie warunków i podejmowanie działań inspirujących i wspomagających rozwój zawodowy nauczycieli;
* rozwój posiadanych kwalifikacji i ich aktualizacja;
* wdrażanie zmian zachodzących w systemie edukacji;
* pokonywanie szkolnych i wychowawczych problemów i trudności;
* poprawa komunikacji i współpracy w gronie pedagogicznym;
* poprawa relacji: nauczyciele – rodzice, nauczyciele – uczniowie.

Kryteria sukcesu:

*  w szkole funkcjonuje plan doskonalenia nauczycieli;
*  funkcjonuje sprawny przepływ informacji, a prawo oświatowe jest ogólnie znane;
*  większość nauczycieli planuje własny rozwój zawodowy i podejmuje działania doskonalące;
*  praca zespołowa jest normą obowiązującą w szkole.

Narzędzia i metody kontroli:

*  rejestracja nauczycieli doskonalących się;
*  kontrola rozkładów materiału i wymagań edukacyjnych;
*  kontrola dzienników lekcyjnych;
*  samoocena nauczycieli.

53



STRUKTURA WSDN:

*   Szkoleniowe rady pedagogiczne
*   Praca w ramach zespołów przedmiotowych
*   Indywidualne doskonalenie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych
*   Lekcje otwarte
*   Bank konspektów i scenariuszy lekcji ( biblioteka szkolna)
*   Promowanie przez szkołę nowatorskich doświadczeń nauczycieli ( publikacje)

SZKOLENIOWE  RADY  PEDAGOGICZNE 

Lp. Tematyka Termin Odpowiedzialny Cel operacyjny Uwagi

1. Nowa podstawa 
programowa.
Obowiązki nauczyciela w 
oparciu o Statut Szkoły. 

21.10.2011 M. Michalski
A. Węgiel - lider 
WSDN
Z. Skrzypczyk

Skuteczne przygotowanie do 
wprowadzenia reformy programowej.

2. Organizacja pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej.

16.03.2012 M. Michalski
A. Węgiel - lider 
WSDN

Zapoznanie z organizacją pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 
według nowych zasad.
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ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

Zespół nauczycieli języka polskiego mgr Zyta Opalińska – przewodnicząca
mgr Monika Białek
mgr Anna Łukaszewska                                                 
mgr Wojciech Sąsiadowski
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Zespół nauczycieli języków obcych 
nowożytnych

nauczyciele języka rosyjskiego:

mgr Dorota Paluchowska – przewodnicząca 
mgr Anna Patrzek                                                                          

nauczyciele języka angielskiego:
mgr Anna Gaździcka
mgr Małgorzata Majewska
mgr Monika Sienkiewicz
mgr Anna Warenczuk
mgr Bogusława Węglewska
mgr Joanna Wojciechowska

nauczyciele języka niemieckiego:
mgr Donata Rzepka 
mgr Małgorzata Karolonek
mgr Natalia Lubańska
mgr Urszula Zarzycka 

Zespół nauczycieli matematyki i fizyki
nauczyciele matematyki:

mgr Anna Dymek – przewodnicząca
mgr Dorota Rębisz
mgr Zbigniew Skrzypczyk
mgr Marta Tomasik

nauczyciele fizyki:
mgr inż. Wanda Łaz
mgr Henryk Partyka
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Zespół nauczycieli przedmiotów 

przyrodniczych

nauczyciel chemii:
mgr Jadwiga Kuczwara – przewodnicząca
mgr Krystyna Cidyło

nauczyciele biologii
mgr Joanna Wyderkowska
mgr Małgorzata Zarzycka – Zasiadły
mgr Joanna Adamska

nauczyciele geografii:
mgr Stanisław Osowski
mgr Cecylia Sornat

Zespół informatyczny nauczyciele informatyki i technologii informacyjnej:
mgr Mirosław Okapiec – przewodniczący
mgr inż. Waldemar Wdowiak
mgr Władysław Woźniakiewicz

nauczyciele bibliotekarze:
mgr Jadwiga Matusiak 
mgr Joanna Okapiec

pedagog szkolny:
mgr Ewa Paczyńska
 

57



Zespół nauczycieli historii
i przedmiotów społecznych

nauczyciele historii i WOS-u:
mgr Dariusz Drzał - przewodniczący
mgr Mieczysław Michalski
mgr Władysław Woźniakiewicz
mgr Agnieszka Węgiel
mgr Krystyna Cidyło

nauczyciele religii:
mgr Renata Aleksiuk
ks. Piotr Olszówka

nauczyciele przedsiębiorczości:
mgr Marta Tomasik

nauczyciele wiedzy o kulturze:
mgr Monika Białek

Zespół nauczycieli wychowania 
fizycznego

i przysposobienia obronnego

nauczyciele wychowania fizycznego i  nauczyciele PO:
mgr Arkadiusz Nieradko – przewodniczący - w-f 
mgr Elżbieta Barańska-Zimna – w-f
mgr Tomasz Siczek – w-f
mgr Iwona Zatyka – w-f 
mgr Dorota Paluchowska -  PO

Zespół do badania wybranych obszarów
 pracy szkoły

mgr Monika Białek – przewodnicząca
mgr Dariusz Drzał
mgr Dorota Paluchowska
mgr Jadwiga Kuczwara
mgr Zyta Opalińska
mgr Mirosław Okapiec
mgr Anna Dymek
mgr Arkadiusz Nieradko
mgr Agnieszka Węgiel
mgr Ewa Paczyńska
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Zespół do pozyskiwania środków 
pozabudżetowych 

mgr Marta Tomasik – przewodnicząca
mgr Jadwiga Matusiak
mgr Arkadiusz Nieradko
mgr Joanna Okapiec 
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ŚCIEŻKI MIĘDZYPRZEDMIOTOWE

Edukacja czytelnicza i medialna:  koordynator  - mgr Joanna Okapiec 
 

Edukacja ekologiczna: koordynator – mgr Jadwiga Kuczwara

Edukacja europejska:  koordynator – mgr Małgorzata Karolonek

Edukacja filozoficzna:  koordynator – mgr inż. Zbigniew Skrzypczyk 

Edukacja prozdrowotna:  koordynator – mgr Małgorzata Zarzycka-Zasiadły

Edukacja regionalna:  koordynator- mgr  Dariusz Drzał



VIII

PROMOCJA SZKOŁY
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Lp Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Realizator Termin Uwagi

1. Kształtowanie 
pozytywnego 
wizerunku w 
środowisku poprzez 
prezentowanie 
osiągnięć szkoły w 
środowisku

a)współpraca z lokalnymi mediami  
- publikowanie osiągnięć
      nauczycieli i uczniów

             w mediach lokalnych,
- udział mediów 

              w uroczystościach
              szkolnych ,

dyrektor - zainteresowani 
nauczyciele
- SU

na bieżąco Każdy 
organizator 
imprezy i 
uroczystości ma 
obowiązek 
przygotować 
materiały 
promocyjne do 
mediów

b) administrowanie szkolnej witryny 
internetowej, 

wicedyrektor
W. Woźniakiewicz

Zespół 
informatyczny, 
M. Okapiec

na bieżąco

c) prowadzenie podstrony 
internetowej dotyczącej SU

wicedyrektor
W. Woźniakiewicz

M. Majewska
M. Sienkiewicz
SU

na bieżąco

d) prowadzenie kroniki szkolnej, wicedyrektor
Wanda Łaz

M. Sienkiewicz na bieżąco

e) aktualizowanie księgi osiągnięć 
uczniów,

dyrektor D. Drzał na bieżąco

f) propagowanie sukcesów uczniów 
na forum szkoły:

- gablota olimpijczyków,
- gablota stypendystów,

dyrektor D. Drzał 
J. Matusiak
J. Okapiec

na bieżąco

g) organizowanie konkursów 
międzyszkolnych (chemiczny, 
historyczny),

dyrektor J. Kuczwara 
D. Drzał

wg 
terminarza

h) zapraszanie przedstawicieli 
urzędów i instytucji na uroczystości 
szkolne.

dyrektor Samorząd 
Uczniowski

wg 
terminarza

i) zapraszanie absolwentów na Targi 
Edukacyjne i Drzwi Otwarte

dyrektor nauczyciele wg 
terminarza
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2. Kształtowanie oferty 
edukacyjnej stosownie 
do oczekiwań 
środowiska lokalnego
i możliwości szkoły.

a) udział w Targach Edukacyjnych , 
diagnoza atrakcyjności oferty szkoły 
w oczach kandydatów na uczniów,

dyrektor M. Majewska
M. Sienkiewicz
R. Aleksiuk
I. Zatyka

wg 
terminarza

Sondaż wśród 
gimnazjalistów

b) organizowanie Drzwi Otwartych 
dla uczniów gimnazjum,

wicedyrektor
Wanda Łaz

M. Majewska
M. Sienkiewicz
SU

wg 
terminarza

c) spotkania dyrektora 
z gimnazjalistami , na  zaproszenia 
szkół,

dyrektor dyrektor
wicedyrektor

wg 
terminarza

d) konkurs historyczny dla 
gimnazjalistów.

dyrektor D. Drzał I semestr

3. Pozyskiwanie 
sojuszników 
wspierających 
działalność szkoły

a) współpraca z instytucjami 
i urzędami lokalnymi ,

- pozyskiwanie 
      dofinansowania do   
      organizowanych
      warsztatów 

             i obozów naukowych,
- pozyskiwanie środków na 

modernizację bazy szkoły,

dyrektor nauczyciele

b) współpraca z rodzicami ,
- spotkania z wychowawcami,
- przygotowanie studniówki ,
- udział rodziców w 

uroczystościach szkolnych.

dyrektor Rada Rodziców
Rodzice

4. Obchody 65 - lecia 
szkoły

- konkurs „Znam swoją 
szkołę”,

- turniej rocznicowy w piłkę 
siatkową lub koszową dla 
absolwentów,

- zakończenie obchodów – 
Święto Patrona Szkoły.

dyrektor Komitet 
Obchodów, 
nauczyciele

wg ustaleń
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IX
 WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU PRACY:

1. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego M. Majewska, M. Sienkiewicz
    

2. Plan pracy SK PCK D. Paluchowska 

3. Plan pracy biblioteki szkolnej Jadwiga Matusiak

4. Plany pracy zespołu do badania wybranych Monika Białek
    obszarów pracy szkoły

5. Plany pracy zespołów przedmiotowych                           przewodniczący zespołów

6. Program naprawczy Monika Białek

7. Program wychowawczy szkoły Rada Rodziców / Rada Pedagogiczna

8. Program profilaktyki Rada Rodziców / Rada Pedagogiczna

9. Plan realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych koordynatorzy
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