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Plan pracy został opracowany w oparciu o następujące materiały: 

� ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty; 

� wnioski z posiedzeń rad pedagogicznych; 

� wnioski z nadzoru pedagogicznego; 

� Szkolny Program Wychowawczy; 

� Szkolny Program Profilaktyki; 

� zadania ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009; 

� zadania ustalone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2008/2009; 

� wnioski wynikające z monitoringu pracy szkół prowadzonego przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty; 

� materiały opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na temat koncepcji programu kształcenia ogólnego w pol-

skich szkołach. 
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Lp. Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

I 
Ustalenie szkolnego zestawu programów 
nauczania na rok szkolny 2008/2009. 

Posiedzenia zespołów samokształceniowych:  
1. nauczycieli przedmiotów humanistycznych; 
2. nauczycieli języków obcych; 
3. nauczycieli przedmiotów ścisłych; 
4. nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 
5. nauczycieli wychowania fizycznego; 

zespół ds. przygotowa-
nia wykazu podręczni-
ków oraz szkolnego 
zestawu programów 

nauczania na rok szkol-
ny 2008/2009;  

dyrekcja Szkoły 

III 2008  

II 
Przydział zadań dydaktycznych na rok 
szkolny 2008/2009. 

Przydział zadań na piśmie poszczególnym na-
uczycielom, członkom Rady Pedagogicznej 
ZSO. 

dyrekcja Szkoły VIII 2008 
 

III 

Zapoznanie uczniów i rodziców 
z wymaganiami edukacyjnymi, statutem 
Szkoły, programem wychowawczym 
i profilaktycznym. 

Lekcje organizacyjne i spotkania z rodzicami. 
nauczyciele, 

dyrekcja Szkoły 
 

IX 2008 

 

IV 
Przygotowanie planów pracy zespołów 
przedmiotowych na bieŜący rok szkolny 

Posiedzenia zespołów samokształceniowych:  
1. nauczycieli przedmiotów humanistycznych; 
2. nauczycieli języków obcych; 
3. nauczycieli przedmiotów ścisłych; 
4. nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 
5. nauczycieli wychowania fizycznego; 

oraz zespołu wychowawczego. 

przewodniczący ze-
społów, 

dyrekcja Szkoły 
IX 2008  

V 

Analiza i ewentualna modyfikacja pro-
gramów ścieŜek edukacyjnych realizowa-
nych w LO, ULO i LOD oraz Gimnazjum 
nr 2. 

Posiedzenia zespołów nauczycieli uczących 
w danym oddziale oraz praca własna liderów 
ścieŜek edukacyjnych 

liderzy ścieŜek  
edukacyjnych, 

dyrekcja Szkoły 
IX 2008 

 

VI 
Przygotowanie planów działania przez 
zespoły zadaniowe i koordynujące oraz 
realizacja tych zadań. 

1. Posiedzenia zespołów zadaniowych i koor-
dynujących. 

 
2. Praca zespołów zadaniowych i koordynują-

cych.. 

dyrekcja Szkoły 
 
 

przewodniczący ze-
społów, dyrekcja 

wrzesień 
2008 

 
od września 

2008 do 
chwili reali-
zacji zadania 
 

 

VII 

Dbałość o efekty kształcenia i wychowa-
nia, ze zwróceniem uwagi na: 
- aktywizację poznawczą i twórczą 

uczniów przez stosowanie przemyśla-

1. Rozwijanie aktywizacji poznawczej i twór-
czej: 

a) wykorzystanie propozycji uczniów zwią-
zanych z realizacją programu nauczania; 

 
 
n-le poszczególnych 

przedmiotów 

 
 
 

cały rok 
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Lp. Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 
nych i trafnych metod oraz form na-
uczania, 

- kształtowanie postaw patriotycznych 
i obywatelskich. 

- poszanowanie praw człowieka 

b) eksponowanie w pracy wychowawczej 
treści patriotycznych i postaw obywatel-
skich; 

c) kształtowanie umiejętności korzystania 
z zasobów informacyjnych naszej cywili-
zacji; 

d) dobór treści programowych słuŜących 
wszechstronnemu rozwojowi ucznia; 

e) sesje popularnonaukowe; 
f) udział dzieci i młodzieŜy w konkursach 

i olimpiadach; 
g) edukacja teatralna, filmowa oraz mu-

zyczna; 
h) współpraca z wyŜszymi uczelniami. 

2. Dbałość o spełnianie obowiązku szkolnego 
oraz obowiązku nauki. 

(pkt a-c) 
wychowawcy klas 

pkt c 
 

nauczyciele przed-
miotów (pkt d-e) 

 
wychowawcy klas 

i nauczyciele  
(pkt f-h) 

 
 
 
 
 

Dyrektor, wycho-
wawcy, pedagodzy 

(pkt a-d) 
 
 
 
 

 
 
 
 

cały rok 
 

cały rok 
 

cały rok 
cały rok 

 
cały rok 

VIII 
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczy-
cieli oraz współpraca z Powiatowym Cen-
trum Edukacji. 

1. Dwie rady szkoleniowe. 
 
2. Praca zespołów przedmiotowych. 
3. Współpraca opiekunów staŜu i nauczycieli 

staŜystów. 

lider WDN 
 

przew. zespołów 
dyrekcja i opiekuno-

wie staŜu 

XI 2008  
i III 2009 

2 razy/ sem. 
cały rok 

 

IX Realizacja ścieŜek edukacyjnych 

1. Realizacja ścieŜek edukacyjnych monitoro-
wana przez liderów. 

 
2. Prowadzenie zajęć modułowych dla ścieŜki 

edukacja czytelnicza i medialna. 

nauczyciele, 
liderzy ścieŜek edu-

kacyjnych, 
bibliotekarze 

cały rok 
 
 

dwa razy  
w semestrze 

 

X 
Prowadzenie biblioteki jako integralnej 
części dydaktycznego warsztatu Szkoły. 

1. Kształcenie umiejętności korzystania 
z informacji naukowej przy wykorzystaniu 
zgromadzonych i opracowanych dokumen-
tów. 

2. Współpraca z nauczycielami przewidująca 
formy pracy stanowiące pomoc w realizacji 
materiału programowego ze wszystkich 
przedmiotów nauczania.  

3. Realizacja programu „ścieŜki czytelniczej 

bibliotekarze 
 

cały rok 
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Lp. Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 
i medialnej” (moduł) mająca na celu kształ-
cenie uczniów z zakresu techniki pracy 
umysłowej i kształtowanie ich kultury czy-
telniczej. 

4. Rozwijanie działalności Centrum Multime-
dialnego. 

XI 
 
Klasa szkolna jako miejsce wspólnej na-
uki dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. 

1. Zwrócenie uwagi dzieci zdrowych na po-
trzeby innych ludzi, kształtowanie postaw 
akceptacji i tolerancji. 

2. Stworzenie odpowiednich warunków do 
rozwoju emocjonalnego dzieciom niepełno-
sprawnym. 

 
wychowawcy klas, 
n-le przedmiotów, 
pedagodzy szkolni 

 
cały rok 

 

XII 
 
Ewaluacja na poszczególnych etapach 
efektywności kształcenia i wychowania. 

1. Analiza potrzeb i oczekiwań uczniów, na-
uczycieli, rodziców. 

2. Poddawanie ciągłej analizie spójności we-
wnętrznej planu. 

3. Analizowanie stopnia satysfakcji wszystkich 
„klientów” Szkoły. 

4. Analizowanie stosunku nakładów do efek-
tów. 

5. Wewnętrzne i zewnętrzne dokonywanie 
pomiaru efektów działań dydaktycznych. 

6. Diagnoza wstępna wiedzy  i umiejętności 
uczniów klas I Gimnazjum i Liceum. 

7. Analiza losów absolwentów LO i Gimna-
zjum nr 2. 

8. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 
i wykorzystanie wniosków z niej płynących 
do modyfikowania działań w celu podno-
szenia jakości kształcenia. 

9. Diagnoza efektywności kształcenia w zakre-
sie przedmiotów  matematyczno-
przyrodniczych w Gimnazjum i Liceum.  

dyrekcja Szkoły, 
zespół ds. mierzenia 
jakości pracy Szkoły, 
zespół wychowawczy 

pkt 1-7 
 

zespoły przedmioto-
we pkt 8 

 
 
 

 
 
 
 
 

cały rok 
pkt 1-5 

 
 
 

IX i X 2008  
 
 

IX-X 2008 
 
 
 

IX-X 2008 
 
 

I-VI 2009 

 

XIII 
Tworzenie uczniom warunków na zaję-
ciach lekcyjnych i pozalekcyjnych do 
przyswajania wiedzy i umiejętności po-

1. Korzystanie z zasobów informacyjnych na-
szej cywilizacji, w szczególności wykorzy-
stanie technologii informacyjnej i komuni-

nauczyciele przed-
miotów 

(pkt 1-16) 

 
cały rok 
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Lp. Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 
trzebnych im do funkcjonowania w Ŝyciu. kacyjnej. 

2. DąŜenie do ciągłej konfrontacji wiedzy 
ucznia z otaczającą go rzeczywistością; na-
uczanie czynnościowe i poszukujące a nie 
podające. 

3. Kształtowanie przekonań, Ŝe waŜniejsza jest 
umiejętność rozumienia świata i siebie niŜ 
zdobywanie wiedzy (tej encyklopedycznej, 
dzielącej świat na niezaleŜne porcje wiado-
mości). 

4. Podejmowanie działań edukacyjnych zmie-
rzających do tego, by w podstawowym ze-
stawie umiejętności znalazły się:  

- umiejętność myślenia kreatywnego, 
- myślenia w działaniu, 
- umiejętność poszukiwania i znajdowania 

informacji, 
- samodzielnego uczenia się i autoewaluacji, 
- integracji wiedzy i osiągania kompetencji, 

składających się z róŜnych umiejętności. 
5. Podejmowanie działań edukacyjnych i wy-

chowawczych uczących Ŝycia w zgodzie 
z samym sobą (zachowanie równowagi we-
wnętrznej). 

6. Przestrzeganie i realizowanie zasady pod-
miotowości ucznia. 

7. Indywidualizowanie pracy na zajęciach 
szkolnych. 

8. Systematyczne ocenianie ucznia przez na-
uczyciela i przez samego ucznia. 

9. Wspieranie kariery edukacyjnej ucznia.  
10. Nauczyciel aktywnym przewodnikiem i do-

radcą edukacyjnym, wykorzystującym po-
tencjał ucznia; 

11. WyposaŜanie uczniów w techniki i narzę-
dzia uczenia się i myślenia. 
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Lp. Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 
12. Wspieranie własnej zdolności ucznia do 

wzrostu i rozwoju.   
13. Stwarzanie sytuacji sprzyjających samo-

dzielnemu uczeniu się, sytuacji aktywizują-
cych procesy uczenia się. 

14. Stwarzanie atmosfery bezwarunkowej ak-
ceptacji, w której uczeń odczuwa empatycz-
ne zrozumienie oraz autentyczność osoby 
nauczyciela. 

15. Podejście skierowane na osobę ucznia, na-
stawienie na przyznanie mu prawa auten-
tycznego i twórczego kierowania Ŝyciem. 

16. Budowanie wśród uczniów atmosfery od-
powiedzialności. 

17. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: 
- zajęcia SKS (G2 i LO), 
- koło geograficzno-krajoznawcze (LO), 
- koło historii regionalnej (LO), 
- koła dziennikarskie (G i LO), 
- koło teatralne (G2 i LO), 
- koła biologiczne (G2 i LO), 
- koło chemiczne (LO), 
- koła matematyczne (G2 i LO), 
- koło fizyczne (LO), 
- koło informatyczne (LO), 
- zespół wokalno-instrumentalny (LO), 
- koło muzyczne (G2), 
- koło plastyczne (LO), 
- koło języka rosyjskiego (G2). 
(Zajęcia pozalekcyjne mogą zostać odwołane 
w przypadku braku środków finansowych lub 
w związku z  małym zainteresowaniem danymi 
zajęciami ze strony uczniów.) 

18. Doskonalenie form pracy z uczniem szcze-
gólnie uzdolnionym, monitorowanie funk-
cjonowania „Programu wspierania uzdol-
nień uczniów”. 

19. Promowanie osiągnięć uczniów. 
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Lp. Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

XIV 
Tworzenie warunków zdrowej, bezpiecz-
nej i higienicznej pracy. 

1. Dbałość o obiekty szkolne, ich wyposaŜenie 
oraz organizację zajęć odpowiadającą wy-
mogom BHP. 

2. Rozpoznawanie potencjalnych zagroŜeń 
oraz podejmowanie działań zapewniających 
bezpieczeństwo i higienę pracy. 

3. Zapewnienie właściwej opieki wszystkim 
uczniom podczas zajęć organizowanych 
przez szkołę. 

4. Diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie 
bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. 

5. Przestrzeganie higieny pracy ucznia. 
6. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy 

wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowa-
nie właściwych postaw wobec zagroŜeń i sy-
tuacji nadzwyczajnych. 

7. Realizacja programu „Zero tolerancji dla 
przemocy w szkole”. 

dyrekcja, kierownik 
administracyjny 

 
pedagog, wycho-

wawcy, nauczyciele 
 

dyrekcja,  
nauczyciele 

 
pedagog, zespół wy-

chowawczy 
dyrekcja, nauczyciele 

wychowawcy,  
nauczyciel przyspo-
sobienia obronnego 

(w liceum) 
 

nauczyciele 

cały rok 

 

XV 
Przygotowanie i przeprowadzenie egza-
minów zewnętrznych. 

1. Przypomnienie uczniom klas III LO i ich 
rodzicom oraz słuchaczom klasy II ULO 
i klasy III LOD przepisów dotyczących eg-
zaminu maturalnego. 

2. Zapoznanie uczniów klas III Gimnazjum 
nr 2 i ich rodziców z przepisami dotyczący-
mi egzaminu gimnazjalnego. 

3. Zapoznanie uczniów klas I i II LO oraz ich 
rodziców z przepisami dotyczącymi egza-
minu maturalnego. 

4. Zapoznanie słuchaczy klas I i II LOD oraz 
klasy I ULO z przepisami dotyczącymi eg-
zaminu maturalnego. 

5. Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego 
egzaminu gimnazjalnego. 

6. Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego 
egzaminu maturalnego. 

7. Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu 

dyrekcja szkoły, 
nauczyciele 

według ter-
minarza 

OKE 
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Lp. Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 
gimnazjalnego. 

8. Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu 
maturalnego. 

XVI 
Przygotowywanie uczniów do wyboru 
zawodu, kierunku kształcenia oraz kształ-
towanie postaw prospołecznych. 

1. Preorientacja zawodowa prowadzona przez 
wychowawców klas oraz pedagogów szkol-
nych. 

2. Warsztaty prowadzone przez specjalistę 
z PCE. 

3. Udział w dniach otwartych na wyŜszych 
uczelniach, targach edukacyjnych. 

4. Rozwijanie samorządności uczniowskiej. 
 
5. Badanie aspiracji edukacyjnych uczniów. 
 

wychowawcy, 
pedagodzy szkolni 

 
lider ds. preorientacji 

zawodowej 
wychowawcy, na-

uczyciele 
wychowawcy, opie-

kunowie SU 
pedagodzy szkolni 

cały rok 

 

XVII 
Opieka nad uczniami pozostającymi w 
trudnej sytuacji materialnej i Ŝyciowej 

1. Rozpoznawanie indywidualnej sytuacji ma-
terialnej i Ŝyciowej uczniów. 

2. Objęcie w miarę moŜliwości finansowych 
pomocą stypendialną uczniów najbardziej 
potrzebujących wsparcia finansowego. 

3. Realizacja programu wyrównywania szans 
edukacyjnych dla młodzieŜy ze środowiska 
wiejskiego. 

4. Współpraca z MOPS i GOPS. 
5. Udzielanie w miarę moŜliwości pomocy 

rzeczowej uczniom znajdującym się w trud-
nej sytuacji materialnej. 

wychowawcy, 
pedagodzy szkolni 

wychowawcy, komi-
sja ds. przyznawania 
pomocy materialnej 
pedagodzy szkolni, 

wychowawcy, 
dyrekcja 

pedagodzy szkolni 
wychowawcy, peda-
godzy szkolni, dyrek-

cja 

cały rok 

 

XVIII  Rozwój infrastruktury 

1. Kontynuowanie remontów sal lekcyjnych. 
2. Zakup pomocy dydaktycznych wskazanych 

przez opiekunów pracowni i pozostałych 
nauczycieli w miarę moŜliwości finanso-
wych. 

3. Stwarzanie coraz lepszych warunków do  
korzystania z technologii informacyjnej 
i komunikacyjnej. 

dyrekcja Szkoły, 
kierownik admini-

stracyjny 
cały rok 

 

XIX Współpraca z rodzicami i Radą Rodziców 
1. Ścisła współpraca wychowawców z rodzi-

cami. 
wychowawcy 

 
cały rok 
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Lp. Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 
2. Uwzględnianie sugestii rodziców w plano-

waniu działań szkoły oraz realizacji jej sta-
tutowych zadań. 

3. Spotkania dyrektora szkoły z Radą Rodzi-
ców oraz rodzicami. 

4. Współudział rodziców w organizowaniu 
imprez szkolnych 

 
 

dyrekcja 
 

dyrekcja 
 

wychowawcy 
XX Współpraca z Radą Szkoły Spotkania dyrektora z Radą Szkoły. dyrekcja cały rok  

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej 28 sierpnia 2008 r. 

 


