
Plan pracy szkoły  

na rok szkolny 2022/2023  

Podstawa prawna: 

1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

3 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

4 Statut szkoły. 

5 Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym 2022/23, w tym: 

a) Wychowanie zmierzające do osiągnięcia dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiednich decyzji. 

b) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych ,,wychowanie do życia w 

rodzinie". Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

c) Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, 

między innymi przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

d) Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb 

oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

e) Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

f) Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 

g) Kształcenie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 



h) Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,  

w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni przedmiotowych. 

i) Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego młodzieży, w tym wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego. 

 

I Kalendarz roku szkolnego 2022/23. 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

Lp

. 

Wydarzenie Data Godzina Uwagi 

1 Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego klasy  

1 września 2022 r.  9.00  

11.00 

Klasy I i II  

Klasy  III i IV 

2 Zebrania z rodzicami. 7 września 2022 r.  16.30  

 

3 Zebranie Rady Pedagogicznej  14 września 2022 r. 
 

15.30  

4 Zebranie Rady Rodziców 21 września 2022 r.  
 

17.00  

5 Rajd VI LO 22-23 września 2022 r.  
 

 Klasy IV i klasy I 

6 Ślubowanie klas I  30 września 2022 r. 
 

10.00  

7 Dzień Edukacji Narodowej 
 

13 października 2022 r.  12.00 
 

 

8 Szkoleniowe zebranie Rady 

Pedagogicznej  

19 października 2022 r. 15.30  

9 Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 

31 października 2022 r.   



10 Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 

2 listopada 2022 r.   

11 Święto Niepodległości  10 listopada 2022r.  9.00 

11.00  

 Klasy I i II 

Klasy III i IV 

12 Zebrania z rodzicami 

Zagrożenia ocenami 

niedostatecznymi w klasach 

maturalnych 

16 listopada 2022 r.  17.00  

13 Zebranie Rady Pedagogicznej  22 listopada 2022 r.  
 

15.30   

14 Ustalenie ocen przewidywanych w 

klasach maturalnych  

6 grudnia 2022 r.    

15 Konsultacje z rodzicami -

Zagrożenia ocenami 

niedostatecznymi w klasach I, II i 

III 

8 grudnia 2022 r.  17.00-18.00  

16 Konferencja klasyfikacyjna dla klas 

maturalnych  

20 grudnia 2022 r.  Godzina 15.30  

17 Ustalenie ocen przewidywanych dla 

klas I, II i III 

21 grudnia 2022 r. do godziny 16.00  

18 Zakończenie I półrocza dla klas 

maturalnych 

22 grudnia 2022 r.    

19 Wigilia szkolna 22 grudnia 2022 r. 
 

  

20 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022 r. 
 

  

21 Ustalenie ocen śródrocznych dla 

klas I, II i III 

9 stycznia 2023 r. do 16.00  

22 Konferencja klasyfikacyjna dla klas 

I, II i III 
 

11 stycznia 2023 r.  
 

15.30   

23 Zebrania z rodzicami klas I, II i III 12 stycznia 2023 r. Godzina 17.00  



 

24 Zakończenie I półrocza dla klas I, II 

i III 

13 stycznia 2023 r.   

25 Ferie zimowe 16 – 27 stycznia 2023 r. 
 

  

26 Konferencja plenarna Rady 

Pedagogicznej 
 

1 lutego 2023 r. Godzina 15.30  

27 Zebrania z rodzicami 2 marca 2023 r.  
 

Godzina 17.00  

28 Zebranie Rady Pedagogicznej 15 marca 2023 r.  Godzina 15.30 
 

 

 Zagrożenia oceną niedostateczną w 

klasach maturalnych 

24 marca 2023 r.  Do godziny 16.00  

29 Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia 2023 r.  

 

 

30 Ustalenie ocen przewidywanych w 

klasach maturalnych 

5 kwietnia 2023 r. Do godziny 16.00  

31 Ustalenie ocen rocznych - klasy 

maturalne 

21 kwietnia 2023 r. 
 

Do godziny 16.00  

32 Konferencja klasyfikacyjna klas 

maturalnych 

26 kwietnia 2023 r.  
 

Godzina 15.30   

33 Zebrania z rodzicami klas I-III 27 kwietnia 2023 r. Godzina 17.00  
 

 

34 Apel z okazji 3 maja  27 kwietnia 2023 r. 
 

Godzina 10.00 
 

 

 

 

35 Zakończenie roku dla klas 

maturalnych 
 

28 kwietnia 2023 r. Godzina 12.00 Klasy IV 

36 Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 

2 maja 2023 r.    



37 Matury – przedmioty obowiązkowe 4,5,8  maja 2023 r. Godzina 9.00 Dni wolne od zajęć 

dydaktycznych dla klas I,II, III  

38 Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych  
 

9 maja 2023 r  
 

  

dla klas I,II, III 

39 Konsultacje z rodzicami 

Zagrożenia oceną niedostateczną 

18 maja 2023 r. Godzina 17.00-18.00  

40 Zebranie Rady Pedagogicznej  31 maja 2023 r Godzina 15.30  

41 Ustalenie przewidywanych ocen 

rocznych 

5 czerwca 2023 r. Do godziny 16.00  

42 Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych  
9 czerwca 2023 r.   

43 Ustalenie ocen rocznych 16 czerwca 2023 r.  Do godziny 16.00 
 

 

44 Konferencja klasyfikacyjna 
 

19 czerwca 2023 r. Godzina 15.30  

45 Egzaminy klasyfikacyjne 20 czerwca 2023 r. Od godziny 9.00 
 

 

46 Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego  

23 czerwca 2023 r. 9.00  

11.00 
 

Klasy I, II a, II b, II c 

Klasy II d, II e, klasy III 

47 Konferencja plenarna  26 czerwca 2023 r. Godzina 9.00 
 

 

48 Rozdanie Świadectw OKE 7 lipca 2023 r. Godzina 13.00  
 

Wychowawcy klas IV 

49 Poprawkowe egzaminy maturalne  21-22 sierpnia 2023 r Godzina 9.00 
 

 

50 Egzaminy poprawkowe 25 sierpnia 2023 r. Od godziny 9.00 
 

 

51 Konferencja plenarna 30 sierpnia 2023 r. Godzina 9.00 
 

 

 



II Organizacja roku szkolnego. 

1 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

Lp

.  

Data  Uzasadnienie 

1. 31 października 2022r. dzień przed dniem wolnym 1.XI.2022r. /Dzień  Wszystkich Świętych/ - poniedziałek 

2. 2 listopada 2022r. dzień po dniu wolnym 1XI.2022r. /Dzień Wszystkich Świętych/ - środa 

3. 2 maja 2023r. dzień po dniu wolnym od pracy 1.V.2023r./Święto Pracy/ oraz przed dniem wolnym 

3.V.2023r. /Święto Konstytucji 3 Maja/ - wtorek 

4. 4, 5, 8 maja 2023r. dla klas I, II oraz III z uwagi na matury z przedmiotów obowiązkowych – czwartek, piątek, 

poniedziałek 

5. 9 maja 2023r. dla klas I, II oraz III z uwagi na dzień pierwszy matur ustnych 

6. 9 czerwca 2023r. Dzień po Święcie Bożego Ciała - piątek 

 

2 Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych: ZADANIA DLA KLAS – rok szkolny 2022/23 

LP. ZADANIE KLASA WYCHOWAWCA 

1. Rajd VI LO – integracja społeczności 

korczakowskiej 

IVa 

IVb 

IVc 

IVd 

dr G.Szewczyk 

mgr M.Szyller-Molenda 

mgr A.Derej 

mgr B.Szklarska 

2. Ślubowanie klas pierwszych IIc 

IIe 

mgr A.Rabus 

mgr A.Słaboń 

3. Dzień Patrona Szkoły - 

IV c IVb 

 

mgr A.Kucharska 

mgr A. Derej 

 mgr M.Szyller-Molenda 

4. Apel – Dzień Edukacji Narodowej Id 

IVd 

mgr P.Lekszycki 

mgr B.Szklarska 

5. Święto Odzyskania Niepodległości IVa dr G.Szewczyk 

mgr S.Turzańska 

mgr M.Pachucki 



6. Matura próbna - organizacja IIa mgr K.Gawinkowska 

mgr E.Jedrusik 

7. Mikołajki szkolne  Samorząd Uczniowski 

8. Konkurs na Świąteczne Drzwi I c mgr Małgorzata Korżak 

9. Poranek bożonarodzeniowy  

Ie 

IIIe 

mgr R.Radon 

mgr M.Marszałek  

mgr G. Giędosz-Tomaszek 

10. Podsumowanie I półrocza, przyznanie 

Złotych Odznak 

IIa 

IIb 

mgr K.Gawinkowska 

mgr J.Tracz-Koba 

11. Apel - 3 Maja Ib 

IIIa 

mgr Sośnierz 

mgr A.Jędrzejczak 

12. Ostatni Dzwonek IIIb 

IIIc  

IIId 

mgr M.Szczepański 

mgr A.Nowak-Palka  

dr M.Kasprzyk-Kuźniak 

13. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 IId 

Ia 

mgr W.Madej 

mgr L.Laskowska 

14. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 IVb 

IIc 

mgr M.Szczepański 

mgr M.Korżak 

 

 

 

 

 

 



III.  

1. Podnoszenie jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. 1

. 
Zapoznanie nauczycieli z planem nadzoru pedagogicznego dyrektor   14 września 2022 r. 

2. 2

. 
Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w I semestrze – 

wnioski i rekomendacje na drugie półrocze roku szkolnego 2022/2023. 
dyrektor  styczeń 2023 r. / czerwiec 2023 r. 

3. 3

. 

 

 

Rozpoznawanie i praca z uczniem zdolnym – zajęcia dodatkowe  i konsultacje  

zgodne z potrzebami i zainteresowaniami uczniów, udział uczniów w olimpiadach i 

konkursach przedmiotowych  

nauczyciele, wychowawcy  na bieżąco 

4. 4 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych, opracowanie i wdrażanie wniosków z 

analiz do pracy dydaktycznej. 

 

wicedyrektor, Agnieszka Jędrzejczak, 

Renata Soczówka, Magdalena Szyller 

- Molenda, nauczyciele przedmiotów 

maturalnych  

listopad 2022 

 

cały rok szkolny 

5. 5 Przygotowanie uczniów do dalszej nauki – zwiększenie aktywności w procesie 

uczenia się, zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczniów za własny 

rozwój, współpraca z uczelniami wyższymi – oferty edukacyjne 

doradca zawodowy, psycholog, pe-

dagodzy, wychowawcy 

cały rok szkolny 

6.  Organizacja i motywowanie nauczycieli i specjalistów do odnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. 

dyrektor, wicedyrektor, lider WDN 

Michalina Kasprzyk - Kuźniak 

na bieżąco 

 

2. Bezpieczeństwo i właściwe warunki nauki i pracy w szkole 

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Przegląd szkoły pod kątem bezpieczeństwa i higieny. dyrektor sierpień 2022 r., styczeń/luty 2023 r., czer-

wiec 2023 r. 

2. Kontrola badań okresowych i organizacja szkoleń z zakresu bhp. dyrektor, nauczyciele wrzesień 2022 r. 



3. Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych. dyrektor, nauczyciele sierpień 2022 r. 

4. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły. dyrektor, nauczyciele do listopada 2022 r. 

5. Prowadzenie działań w ramach programu wychowawczo-dydaktycznego. nauczyciele, wicedyrektor wrzesień 2022 r.–czerwiec 2023 r. 

6. Zapoznanie uczniów i pracowników z procedurami bezpieczeństwa obowiązują-

cymi w szkole, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-

19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, przestrzeganie zasad reżimu 

sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa. 

dyrektor, wychowawcy klas, zespół 

ds. statutu 
wrzesień 2022 r. 

7. Przypomnienie uczniom obowiązujących regulaminów bezpieczeństwa w szkole i 

jej otoczeniu, w drodze do szkoły i do domu, szczególnie w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 

przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa. 

wychowawcy klas, zespół ds. statutu wrzesień 2022r. 

8. Promowanie zasad dbałości o zdrowie: 

- wietrzenie pomieszczeń,  

- aktywna długa przerwa 

nauczyciele wrzesień 2022 r.– czerwiec 2023 r. 

9. Aktywne pełnienie dyżurów na korytarzu podczas przerw. wszyscy nauczyciele zgodnie z har-

monogramem dyżurów 

cały rok szkolny 

 

3. Zarządzanie szkołą w roku szkolnym 2022/2023 

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Działanie zespołów przedmiotowych i zadaniowych nauczycieli: 

 Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych  

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  

Zespół nauczycieli języków obcych  

Zespoły wychowawcze 

dyrektor 

Renata Soczówka 

Agnieszka Jędrzejczak  

Magdalena Szyller-Molenda  

Paweł Lekszycki, Agnieszka Rabus, 

Anna Nowak-Palka, Beata Szklarska  

na bieżąco 



Zespół ds. promocji szkoły 

Zespół ds. obsługi audiowizualnej, medialnej i graficznej 

Zespół ds. statutu 

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Zespół ds. projektów, współpracy z uczelniami i wymian zagranicznych 

Zespół ds. promocji zdrowia 

Zespół ds. działań charytatywnych i wolontariatu 

Paweł Lekszycki 

Grzegorz Szewczyk 

Grzegorz Szewczyk 

Anna Hobot 

Witold Madej 

Michalina Kasprzyk-Kuźniak 

Anna Derej 

na bieżąco 

2. Promocja szkoły w środowisku poprzez: 

a) upowszechnianie i prezentowanie osiągnięć szkoły w formie publikacji w pra-

sie, radiu i telewizji lokalnej, udział uczniów w przeglądach i festiwalach, re-

klamowanie szkoły wśród szkół podstawowych lokalnych, organizowanie za-

jęć otwartych prowadzonych przez nauczycieli dla rodziców i uczniów, rekla-

mę szkoły w mediach społecznościowych, zapraszanie władz miasta na uro-

czystości szkolne, współpracę ze środowiskiem lokalnym, 

b) pozyskiwanie sponsorów i osób wspierających działalność szkoły, w tym ścisłą 

współpraca z Radą Rodziców, 

c) promocję osiągnięć uczniów i nauczycieli, 
d) współpracę ze środowiskiem lokalnym: 

 - z organem prowadzącym, 
 - z policją, ze strażą pożarną, strażą miejską  

 - z instytucjami kultury 

 - z mediami (prasa, telewizja lokalna), 

e) organizacja Dni Otwartych dla uczniów klas ósmych SP  

 
f) udział szkoły w projektach unijnych i wymianach międzynarodowych 

Paweł Lekszycki, dyrektor, pedagodzy, 

psycholog, nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zespół ds. projektów współpracy z 

uczelniami i wymian zagranicznych – 

Witold Madej, koordynator programu 

Erasmus+ Agnieszka Jędrzejczak 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 



3. Baza szkoły: 

 wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej o literaturę metodyczną dla na-

uczycieli, nowości wydawnicze, kanon lektur szkolnych, 

 doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny, narzędzia i środki 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (do wykorzystania również pod-

czas realizacji nauczania zdalnego), 

 zakup sprzętu sportowego,  

 

dyrektor,  bibliotekarz, nauczyciele 

wychowania fizycznego 

 

cały rok szkolny 

4. System komunikacji i obiegu informacji w szkole: 

 obieg informacji pomiędzy uczniami i rodzicami poprzez dziennik elektronicz-

ny, 

 wprowadzenie systemu szybkiej komunikacji z rodzicami w związku z pande-

mią koronawirusa – PLATFORMA MICROSOFT 365 TEAMS  

 zakładka dla nauczycieli na stronie internetowej szkoły, 

 prowadzenie strony internetowej szkoły (kontrola dostosowania do wymogów 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczegól-

nymi potrzebami – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), 

 przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom. 

dyrektor, wicedyrektor, Arkadiusz 

Sacewicz, Jarosław Sośnierz 
cały rok szkolny  

5. Współpraca z Radą Rodziców  

 wybór rady rodziców w roku szkolnym 2022/2023, 

 zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

 opinia rady rodziców w sprawie projektu planu finansowego szkoły na rok 

szkolny 2022/2023; 

 współpraca przy realizacji imprez i uroczystości, m.in.: piknik szkolny 

dyrektor, Rada Rodziców, wychowaw-

cy 

 

 

zespół ds. organizacji pikniku 

cały rok szkolny 

 

 

 
czerwiec 2023 

6. Inne zadania realizowane w ramach zarządzania: 

 opracowanie planu nadzoru pedagogicznego, 

 przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego 

nadzoru w roku szkolnym (dwa razy w roku szkolnym), 

dyrektor szkoły 

do 15 września 2022 r. 
cały rok szkolny 

7.  sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opracowanie arkusza organizacji pracy 

szkoły, umożliwienie nauczycielom zdobywania nowych kwalifikacji, doko-

nywanie oceny pracy, opracowanie rocznego planu pracy szkoły, rekrutacja do 

klas pierwszych 

Dyrektor szkoły cały rok szkolny ,wrzesień 2022 

marzec/kwiecień 2023 oraz termin wskazany 

zarządzeniem Prezydenta miasta Sosnowca 



4. Przebieg procesów kształcenia w roku szkolnym 2022/2023 

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Stosowanie przez nauczycieli: 

 aktywizujących metod nauczania, 

 elementów oceniania kształtującego, 
 indywidualizacji pracy na zajęciach, 

nauczyciele cały rok szkolny 

2. Praca z uczniem mającym trudności w nauce; formy wsparcia:  

 organizacja zajęć wspomagających, zkk, zdw, zct, rewalidacji 

 organizacja zajęć z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy 

 wdrożenie programu naprawczego dla kas z niską frekwencją: 2b, 4d 

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, na-

uczyciel języka polskiego jako obcego 
cały rok szkolny 

3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozpoznanymi 

potrzebami i możliwościami uczniów, dostosowanie wymagań, ścisła współpraca 

z rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym zapewnienie 

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, dodatkowej opieki i pomocy, wzmac-

nianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów 

szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19: 

- organizacja spotkań WOPFU dla uczniów objętych kształceniem specjalnym, 

- organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

- wsparcie dla uczniów z Ukrainy, 

- indywidualizacja pracy z uczniem objętym nauczaniem indywidualnym oraz wy-

magającym takiego wsparcia 

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści cały rok szkolny 

4. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów: 

 indywidualizacja zadań stawianych uczniowi, 

 przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, 

przedmiotowych i organizowanych przez kuratora oświaty,  

 organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, 

 uczestnictwo w zawodach sportowych 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 



5. Omówienie z uczniami zasad wewnątrzszkolnego oceniania – zapoznanie 

uczniów z zasadami oceniania z poszczególnych przedmiotów: 

 zawarcie kontraktów z uczniami (właściwe zachowanie uczniów na lekcjach, 

kształtowanie odpowiedzialności za staranne przygotowanie się do lekcji), 

 kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, kla-

syfikowania i promowania – obserwacje lekcji. 

Efektywny proces nauczania – uczenia się poprzez: 

 wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w realizacji treści pod-

staw programowych, 

 realizację zadań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

 system monitorowania postępów uczniów, 

 ocenę i analizę poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz zachowania na 

poszczególnych etapach kształcenia, 

 prowadzenie obserwacji diagnozujących, kontrolno-oceniających, zgodnie z 

harmonogramem nadzoru pedagogicznego, 

 średnią ocen w szkole (I i II półrocze) 
 

Przygotowanie do egzaminu maturalnego w formule 2023: 

 organizacja matury próbnej w formule 2023 

 podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie kompetencji egzaminatora 

 

dyrektor szkoły 

dyrektor szkoły, wicedyrektor 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, wychowawcy klas IV, nauczyciele 

przedmiotów maturalnych 

raz w miesiącu 

wrzesień 2022 r.–czerwiec 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

6. Kształcenie kompetencji i postaw uczniów: 

 kreatywności, samodzielności, innowacyjności, przedsiębiorczości, 

 kompetencji cyfrowych uczniów – wykorzystanie w procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; bezpieczne i 

efektywne korzystanie z technologii cyfrowych, kształcenie krytycznego podej-

ścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych, 

 szlachetności, patriotycznych, zaangażowania społecznego, wrażliwości i odpo-

wiedzialności za środowisko przyrodnicze, 
 wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych ,,wychowanie do życia w rodzinie", 

nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, na-

uczyciel WDŻiR  
cały rok szkolny  



 ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

 

5. Organizacja procesu wychowania i profilaktyki w roku szkolnym 2022/2023 

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Przyjęcie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2022/23 po 

zdiagnozowaniu czynników chroniących i czynników ryzyka.  
wychowawcy, pedagodzy  Do 30 września  

cały rok szkolny  

2. Prowadzenie działań wychowawczo-profilaktycznych i opiekuńczych zgodnie z harmono-

gramem zawartym w programie: 

 omówienie  z uczniami działań wynikających z programu wychowawczo- 
profilaktycznego, 

 przeprowadzenie diagnozy potrzeb i priorytetów do pracy wychowawczej wśród 

uczniów i rodziców 

wszyscy  nauczyciele, lekcje wychowaw-

cze 
cały rok szkolny 

3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. wszyscy nauczyciele, psycholog, pedago-

dzy 
cały rok szkolny 

Realizacja działań związanych z profilaktyką uzależnień. 

4. Realizacja zadań Samorządu Uczniowskiego– zgodnie z planem. opiekun samorządu uczniowskiego cały rok szkolny  

5. Promowanie wartości, kształtowanie właściwych postaw uczniów. wychowawcy klas, pedagodzy, psycholog cały rok szkolny 

6. Rozpoznawanie środowiska uczniów.  wychowawcy klas, pedagodzy, psycholog cały rok szkolny 

7. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respek-

towanie norm społecznych. Promowanie wzorców zachowań wśród uczniów. 
wychowawcy klas, pedagodzy cały rok szkolny 

8. Współpraca z rodzicami: 
a) prowadzenie działań wspierających rodziców w wychowaniu dzieci – spotkanie peda-

gogizujące zorganizowane przez szkolnego psychologa 
b) organizowanie zebrań z rodzicami: 
c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom – konsultacje dla rodzi-

ców. 

wychowawcy klas, pedagodzy, psycholog cały rok szkolny 



9. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu. Uwzględnienie kierunku polityki oświatowej 

państwa – realizacja działań wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro oraz kształto-

wania właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego. 

opiekun Klubu Anna Derej cały rok szkolny  

 

6. Organizacja działań prozdrowotnych 

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego 

spędzania wolnego czasu. 
wychowawcy klas, pedagodzy, na-

uczyciele biologii 
cały rok szkolny  

2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez: 

 aktywną przerwę 
 udział w zajęciach wychowania fizycznego 

 
Cele edukacyjne edukacji prozdrowotnej w szkole: 

 dostarczanie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych w ochronie, utrzymaniu i 

poprawie zdrowia jednostki i zdrowia publicznego, 

 rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi fizycznemu, psychiczne-

mu, społecznemu i duchowemu, 

 kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych 
ludzi, 

 rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska. 

Dyrektor, Michalina Kasprzyk-

Kuźniak, nauczyciele wychowania 

fizycznego 

cały rok szkolny 

3. Realizacja tematyki prozdrowotnej z uczniami związanej z przeciwdziałaniem chorobom 

zakaźnym, w tym koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 

 jak się zabezpieczyć przed chorobami zakaźnymi, w tym  koronawirusem, 
 zalecenia. 

nauczyciele biologii, wychowawcy 

klas, pedagog, psycholog 
cały rok szkolny 

4. Szkolenia pracowników z zakresu bhp. dyrektor  w roku szkolnym – w miarę po-

trzeb  



5. Przypomnienie procedur ochrony zdrowia w związku z pandemią koronawirusa: 

 przypomnienie uczniom zasad ochrony zdrowia w związku z sytuacją epidemii korona-

wirusa, 

 prowadzenie zintegrowanych działań profilaktycznych wynikających z programu profi-

laktyczno-wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promują-

cymi zdrowie. 

dyrektor, nauczyciele  na bieżąco 

6. 
Diagnozowanie osiągnięć uczniów ukierunkowane głównie na zaprojektowanie działań 

wspomagających. 

Podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania sytuacjom stresowym i lękowym powo-

dowanym napotykanymi trudnościami, w tym trwającym stanem pandemii COVID-19. 

Zaprojektowanie działań integrujących z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez 

uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania psychologa i pedagoga. 

Stała współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

Wychowawcy, nauczyciele, psycho-

log, pedagodzy 

na bieżąco 

7. 
Wycieczki szkolne: 

a) wycieczki w ramach programu MEN (dofinansowania wycieczek edukacyjnych), 

b) inne wycieczki po uzgodnieniu miejsca, terminu z rodzicami.  

Wychowawcy, nauczyciele na bieżąco 

 

 

Plan pracy szkoły przyjęty do realizacji 20 września 2022 roku. 

 

 

 


