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Ad. I . CELE GŁÓWNE: 

 

1. Wykorzystanie w procesie nauczania multimediów oraz narzędzi ICT. 

2. Pogłębianie współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

3. Monitorowanie realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. 

4. Współpraca zespołów przedmiotowych i zadaniowych Rady Pedagogicznej w celu 

podniesienia jakości kształcenia: 

- realizacja projektów edukacyjnych i wychowawczych, 

             -realizacja innowacji pedagogicznych, 

 -stosowanie nowoczesnych metod nauczania, 

 -współpraca z uczelniami wyższymi, 

              -rzetelna  realizacja zadań określonych w podstawie programowej,                                                   

              -wspomaganie uczniów w ich indywidualnym rozwoju, 

  -współpraca z przedsiębiorstwami, instytucjami i bankami.  

       5.   Podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie bezpiecznych zasad   

             korzystania z Internetu. 

       6.   Podejmowanie działań i realizacja projektów wychowawczych propagujących   

            postawy patriotyczne, prozdrowotne  z poszanowaniem godności osobistej,    

            szacunek do tradycji naszego kraju oraz dla dobra i piękna. 

       7.  Wsparcie uczniów z Ukrainy, którzy kształcą się w Technikum Nr 5 

       8.  Realizacja projektów edukacyjnych z podmiotami zewnętrznymi. 

       9.  Kształcenie kompetencji kluczowych na zajęciach lekcyjnych.  

 

Ad. II.  OCZEKIWANE EFEKTY: 

 

1. Dobre wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego. 

2. Lepszy start uczniów z Ukrainy w środowisku szkolnym. 

3. Poprawa wyników w nauce oraz frekwencji uczniów. 

4. Uczestnictwo i sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach oraz podejmowanych 

przedsięwzięciach. 

5. Utrzymanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym w roku 

jubileuszu. 

6. Nauczyciele posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia zmian 

wynikających z reformy programowej. 

7. Uczniowie bezpiecznie i świadomie korzystają z Internetu. 

8. Uczniowie przestrzegają zasad moralnych, prozdrowotnych oraz wykazują postawy 

patriotyczne. 

 

 

 

Ad. III.  ZADANIA DO REALIZACJI  

 

DZIAŁ I - KONCEPCJA PRACY SZKOŁY  

 

Obszar LP Działania TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

 

I.1 ZARZĄDZANIE 

STRATEGICZNE 

1.  

 

Opracowanie rocznego Planu 

pracy szkoły 

oraz planów pracy zespołów 

zadaniowych Rady 

Pedagogicznej, kół i 

organizacji uczniowskich 

działających na terenie szkoły  

Do 30.09.22r. Dyrektor 

2. Przeprowadzenie wyborów 

do nowej Rady Rodziców 
Do 30.09.22 r. 

Przewodniczący Rady 

Rodziców, 
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Wychowawcy 

3.  

 

Ocena realizacji zadań 

wynikających z rocznego 

Planu pracy szkoły 

Do 30.08.22 r Dyrektor 

 

 4. Powołanie zespołów 

zadaniowych do realizacji 

zaplanowanych działań 

Do 30.08.22 r. Dyrektor/Wicedyrektor/

Kierownik szkolenia 

praktycznego 

I.2 

NADZÓR 

PEDAGOGICZNY 

    

1. Opracowanie planowanej 

kontroli wybranych obszarów 

pracy szkoły  
Do 15.09.22 r. 

Dyrektor, 

Wicedyrektor 

Kierownik szkolenia 

praktycznego 

2. Opracowanie rocznego planu 

nadzoru pedagogicznego  
Do 15.09.22 r. Dyrektor 

3.  Zapoznanie Rady Rodziców z 

planem nadzoru 

pedagogicznego  Dyrektora  

Do 30.09.22 r. Dyrektor 

4. Zapoznanie Rady 

Pedagogicznej z planem 

nadzoru pedagogicznego  

pracy szkoły 

 

Do 15.09.22 r. 
Dyrektor 

 

6. 

 

Przeprowadzenie kontroli 

wybranych obszarów pracy  

szkoły oraz procesu 

wspomagania nauczycieli 

Na bieżąco 

 

 

Dyrektor, 

Wicedyrektor, 

Kierownik szkolenia 

praktycznego 

7. Opracowanie wyników 

przeprowadzonej kontroli i 

procesu wspomagania 

nauczycieli 

Koniec 

I półrocza 

oraz  

roku szkolnego 

Dyrektor, 

Wicedyrektor, 

Kierownik szkolenia 

praktycznego 

8. Przedstawienie wyników z 

prowadzonego nadzoru 

pedagogicznego Radzie 

Pedagogicznej, Radzie 

Rodziców   

Zebranie RP 

podsumowujące 

I półrocze oraz 

rok szkolny  

 Dyrektor 

 

 

 

 

I. 3 

PROMOCJA 

 

 

 

 

 

1. Powołanie grupy zadaniowej 

do promocji szkoły w 

środowisku 

Do 30.08.22 r. Dyrektor 

2. Promowanie szkoły w 

mediach  
Na bieżąco 

Zespół do spraw 

promocji szkoły i 

współpracy ze szkołami 

podstawowymi 

3. Prowadzenie strony 

internetowej szkoły  
Na bieżąco 

Zespół do prowadzenia 

strony www. 

4. Organizowanie naboru do 

szkół poprzez: 

a) odwiedzanie szkół 

podstawowych  

b) organizowanie  

„Drzwi Otwartych” 

c) rozmieszczanie afiszy 

w różnych miejscach 

miasta, powiatu i 

gminy, 

d) organizowanie 

imprez, konkursów i 

warsztatów dla szkół 

podstawowych 

Od września 

2022 r. 

do sierpnia  

2023 r. 

Dyrektor, Zespół do 

spraw promocji szkoły, 

wybrani nauczyciele 
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5. Organizowanie akcji 

charytatywnych  
Cały rok 

Opiekunowie kół 

uczniowskich 

 

6. 

 

Organizowanie „Święta 

Szkoły - Dzień Patrona”  03.2023 r. 

Zespól do organizacji 

uroczystości szkolnych, 

Opiekun SU, 

wychowawcy, chór 

szkolny 

7. Udział młodzieży w 

uroczystościach 

organizowanych przez 

organizacje samorządowe 

Cały rok Opiekun SU 

8.  

Zaproszenie przedstawicieli 

samorządu powiatowego, 

partnerów szkoły oraz 

biznesu na imprezy szkolne  

Zgodnie z 

planem 

uroczyści 

szkolnych oraz 

stanu 

epidemicznego 

w kraju 

Dyrektor 

Wicedyrektor 

Kierownik szkolenia 

praktycznego 

Zespół do spraw 

promocji 

 

9. 

 

Dalsza współpraca w ramach 

Stowarzyszenia Dyrektorów i 

Nauczycieli Twórczych i 

Aktywnych Szkół 

Zawodowych 

 

Zgodnie  

harmonograme

m pracy 

Stowarzyszenia 

 

 

 

 

 

Dyrektor/nauczyciele 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z organem 

prowadzącym w ramach 

przygotowania projektów na 

staże zawodowe. 

 

 

Współpraca  z Urzędem 

Marszałkowskim w Poznaniu,  

Politechniką Poznańską oraz 

szkołami zawodowymi 

Wielkopolski w ramach 

projektu unijnego „Czas 

Zawodowców BIS-

Zawodowa Wielkopolska” 

 

 

 

Zgodnie z 

harmonograme

m projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor , Wicedyrektor 

nauczyciele, uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. Udział w powiatowych i 

miejskich obchodów Dnia 

Sybiraka 

 

17.09.2022r. 

 

Dyrektor 

 

 

12. Organizacja  Regionalnych 

Targów Biznesu i 

Przedsiębiorczości oraz 

Ostrowskiego Biegu Biznesu 

 

W zależności od 

sytuacji 

epidemicznej w 

kraju 

 

Zespół do organizacji 

Regionalnych Targów 

Biznesu i 

Przedsiębiorczości oraz 

wszyscy nauczyciele 

 

13. Organizacja warsztatów; 

konkursów i zajęć dla szkół 

podstawowych 

 

W zależności od 

sytuacji 

epidemicznej w 

kraju 

 

Zespół do promocji i 

współpracy ze szkołami 

podstawowymi 
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DZIAŁ II        ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA  

 
 

II.1. 

NAUCZYCIELE 

1. Określenie zakresu 

obowiązków nauczycieli 
Do 30.08.22 r. Dyrektor 

2. Przydzielenie zadań 

dydaktycznych, 

wychowawczych i 

opiekuńczych zgodnie z 

kwalifikacjami i 

doświadczeniem zawodowym 

nauczycieli 

Do 30.08.22 r. Dyrektor 

3. Udzielanie przez dyrekcję 

szkoły pomocy w realizacji 

planów pracy nauczycieli, 

planów wychowawczych i 

opiekuńczych  

Cały rok 
Dyrektor 

Wicedyrektor 

4. Organizowanie zastępstw 

doraźnych oraz za 

długoterminowo nieobecnych 

nauczycieli 

Cały rok  
Dyrektor 

Wicedyrektor 

5. Zapoznawanie nauczycieli ze 

zmianami prawa 

oświatowego 

Zgodnie z 

terminarzem 

zebrań Rady 

Pedagogicznej  

Dyrektor 

II.2. 

ROZWÓJ 

ZAWODOWY 

NAUCZYCIELI  

 

1. 

 

Poinformowanie nauczycieli 

o możliwościach kształcenia i 

doskonalenia nauczycieli w 

naszym rejonie 

 

Zgodnie z 

planem 

dokształcania 

nauczycieli - do 

30.09.22 r  

 

 

Dyrektor 

2. Poinformowanie o 

planowanych obszarach i 

formach  doskonalenia 

zawodowego 

Do 15.09.22 r. Dyrektor 

3. Składanie wniosków o 

rozpoczęcie stażu oraz 

projektu planu rozwoju 

zawodowego przez 

nauczycieli kontraktowych i 

mianowanych 

Do 14.09.22 r. Wybrani nauczyciele 

4. Zatwierdzanie lub zwrot 

planów rozwoju zawodowego 

przez dyrektora 

Do 30.09.22 r. Dyrektor 

5. Złożenie wniosku o 

postępowanie kwalifikacyjne 

nauczycieli ubiegających się 

o awans 

Do 31.10.22 r. 

Do 30.06.23 r. 
Wybrani nauczyciele 

6. Złożenie wniosku o środki na 

doskonalenie nauczycieli w 

roku 2022 

 

Do 30.11.22 r. Dyrektor 

8. Sprawozdanie z 

wykorzystania środków na 

doskonalenie nauczycieli 

 

Do 30.03.23 r. Dyrektor 
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9. Składanie sprawozdań z 

odbytego stażu i sprawozdań 

cząstkowych realizowanego 

stażu awansu 

W terminie 7 dni 

od zakończenia 

stażu. 

Wybrani nauczyciele 

10. Złożenie projektu oceny 

dorobku zawodowego przez 

opiekuna nauczyciela 

stażysty/ kontraktowego 

W terminie 7 dni 

od zakończenia 

stażu. 

Opiekun stażu 

11. Ustalenie oceny dorobku 

zawodowego nauczycieli na 

podstawie sprawozdania z 

realizacji stażu 

Do 21 dni po 

otrzymaniu 

sprawozdania 

Dyrektor  

12. Realizowanie lekcji 

koleżeńskich, otwartych 

 
Cały rok 

zgodnie z 

planem nadzoru 

Nauczyciele 

Dyrektor 

Wicedyrektor 

Przewodniczący 

Komisji 

Przedmiotowych 

13. Dokształcenie i doskonalenie 

umiejętności zawodowych 

nauczycieli w ramach WDN    

Cały rok 

zgodnie z 

planem WDN 

Zespół do spraw WDN 

II.3. 

WARUNKI 

DZIAŁALNOŚCI 

SZKOŁY 

1. Doposażenie pracowni w 

meble szkolne i pomoce 

dydaktyczne 

Rok szkolny Dyrektor 

2. Pomalowanie linii na boisku 

szkolnym 

II półrocze 

2022/2023 w 

zależności od 

posiadanych 

środków 

finansowych. 

Dyrektor 

 

3. 

 

Przegląd budynku szkoły pod 

kątem bezpieczeństwa Do 31.08.22 r 

Do 26.02.23 r. 

Dyrektor 

Społeczny Inspektor 

Pracy 

Pracownik 

administracyjno-

gospodarczy 

4. Uzupełnienie księgozbioru 

biblioteki oraz zbioru pomocy 

dydaktycznych 

Cały rok  

Dyrektor 

Opiekunowie pracowni 

przedmiotowych 

 5. Przygotowanie dokumentacji 

technicznej rozbudowy 

budynku szkolnego oraz 

remontu auli szkolnej 

Cały rok Dyrektor 

 6. Informatyzacja biblioteki 

szkolnej 
Rok szkolny 

Dyrektor, nauczyciele 

bibliotekarze 

II.4. 

ZDROWIE, HIGIENA 

BEZPIECZEŃSTWO 

PRACY 

1. Kształtowanie umiejętności 

organizowania własnej nauki 

przez uczniów 

Cały rok  Wychowawcy 

2. Organizowanie dyżurów 

nauczycielskich podczas 

przerw śródlekcyjnych  

zgodnie z przyjętym reżimem 

sanitarnym 

Cały rok  

Wicedyrektor, 

Zespół nauczycieli do 

przygotowania dyżurów 

nauczycielskich 

3. Realizowanie zadań 

zawartych w  szkolnym 

programie wychowawczo-

profilaktycznym oraz planie 

pracy pielęgniarki szkolnej. 

Cały rok  

Lider zespołu do 

opracowania programu 

wychowawczo-

profilaktycznego, 

pedagog, pielęgniarka 
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  szkolna  

4. Propagowanie zasad 

prawidłowego odżywiania   

Cały rok  

Pedagog, psycholog, 

pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy, 

nauczyciele edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

biologii, chemii 

 6. Przestrzeganie Procedur 

funkcjonowania szkoły w 

czasie obecnym i na wypadek 

wystąpienia pandemii 

COVID- 19 zawartych w 

Statucie Technikum Nr 5 

Cały rok  

Dyrektor, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

II.5.  

KIEROWANIE 

SZKOŁĄ, OBIEG 

INFORMACJI 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opublikowanie Statutu 

Szkoły 
Do 15.09.2022 r.   

Dyrektor 

 

2. Opracowanie rocznego: 

• planu finansowego 

szkoły  

• tygodniowego 

rozkładu zajęć  

• rocznego planu pracy 

szkoły 

• arkusza 

organizacyjnego 

szkoły na nowy rok 

szkolny 

• rocznego planu 

nadzoru 

 

Do 30.10.22 r. 

 

Do 30.08.22 r. 

 

Do 30.09,22 r. 

 

 

Marzec2023 r 

 

 

Do 15.09.23 r. 

 

Dyrektor, Wicedyrektor 

Główny księgowy 

3. Opracowanie aktów 

merytorycznych: 

• Szkolnego Programu  

wychowawczo-

profilaktycznego, 

• Planu doradztwa 

zawodowego 

 

Do 30.09.2022 r. 

Rada Rodziców 

Zespół wychowawczo-

profilaktyczny, 

Zespół do spraw 

doradztwa zawodowego 

5. Kontrola dokumentacji 

szkolnej 

Cały rok 

szkolny  
Wicedyrektor 

6. Aktualizacja danych w 

ramach SIO 

30.09.22 r. 

31.03.23 r. 

Główny księgowy 

Pracownik 

administracji, 

Sekretarz szkoły. 

7. Zebrania, dyskusje z Radą 

Rodziców  i Samorządem 

Uczniowskim  

Cały rok 

szkolny 
Dyrektor 

Wicedyrektor 

 

DZIAŁ III KSZTAŁCENIE 
 

III.1. 

PROGRAMY 

NAUCZANIA 

1. Opracowanie i podanie do 

wiadomości uczniom i 

rodzicom szkolnego zestawu 

podręczników 

obowiązującego w następnym 

roku szkolnym 

Do  15.06.23 r. 
Dyrektor, 

nauczyciele 

2. Modyfikowanie planów pracy 

dydaktycznej nauczycieli do 

możliwości i predyspozycji 

Do  

15.09. 2022 r. 

oraz w 

Wszyscy nauczyciele 
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uczniów oraz do możliwości 

realizacji nauczania zdalnego 

przypadku 

wprowadzenia 

nauki zdalnej  

  

3. Opracowanie planów pracy 

dydaktycznej przez 

nauczycieli w oparciu o 

podstawy programowe  

Do  

30.09 2022 r. 
Wszyscy nauczyciele 

4. Modyfikowanie planów pracy 

nauczycieli w komisjach 

przedmiotowych R.P. 

Do 15.09.2022 r. Przewodniczący 

Komisji 

Przedmiotowych 

5. Zatwierdzenie planów pracy  

nauczycieli przez Radę 

Pedagogiczną 

Do 15.09.2022 r. Dyrektor 

 6. Opracowanie szkolnego 

zestawu programów na 

następny rok szkolny 

Do 31.08.2023 r. 
Dyrektor/ wybrani 

nauczyciele 

III.2. 

ORGANIZACJA 

PROCESU 

KSZTAŁCENIA  

1. Przygotowanie  aneksów do 

arkusza organizacyjnego 

szkoły  

Do 31.08.2022 r. 

oraz w 

zależności od 

potrzeby 

Dyrektor 

2. Przygotowanie tygodniowego 

planu zajęć uczniów 
Do 30.08.2022 r. Wicedyrektor  

3. Zorganizowanie pomocy 

uczniom słabym 

Cały rok  Pedagog 

Wychowawcy 

4. Rozwijanie zainteresowań 

uczniów: 

• PCK 

• Gazetka szkolna 

FENIKS 

• Szkolne Koło 

Wolontariusza 

• Koło charytatywne 

„Pomóż mi” 

 

Cały rok  Wybrani nauczyciele 

5. Udział w konkursach i 

olimpiadach: 

• Olimpiada Wiedzy 

Ekonomicznej 

• Olimpiada Wiedzy 

Teologicznej 

• Olimpiada Wiedzy i 

Umiejętności 

Handlowo-

menadżerskich  

• Konkurs 

rachunkowości  

• Konkurs 

statystyczny  

• Konkursy o tematyce 

unijnej 

• Konkursy językowe 

• Zawody sportowe  

• Konkursy 

matematyczne 

• Konkurs 

ortograficzny 

• Olimpiada 

Cały rok 
Opiekunowie 

konkursów 
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logistyczna 

• Olimpiada o regionie 

i przedsiębiorczości 

• Konkurs o bankach, 

• Konkurs ZUS 

6. Realizacja projektów 

edukacyjnych:  

1.„Czas Zawodowców-BIS” 

 

Cały rok 

szkolny 

Wicedyrektor, 

Dyrektor, 

wybrani nauczyciele 

III.3. 

PRZEBIEG PROCESU 

KSZTAŁCENIA  

1. Prowadzenie lekcji zgodnie z 

opracowanymi planami 

dydaktycznymi  

Cały rok  Wszyscy nauczyciele 

2. Korelowanie treści nauczania 

w ramach komisji 

przedmiotowych R.P. 

30.08.22 r. 

Przewodniczący 

Komisji 

Przedmiotowych 

3. Prowadzenie lekcji metodami 

aktywizującymi w 

szczególności z 

wykorzystaniem technologii 

informacyjnej 

Cały rok  Wszyscy nauczyciele 

4. Aktywizowanie uczniów 

poprzez stosowanie 

pozytywnych  form zachęty 

podczas lekcji 

Cały rok  Wszyscy nauczyciele 

5. Zapoznawanie uczniów i 

rodziców z: wymaganiami 

edukacyjnymi, sposobami 

sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych, warunkami  i 

trybem otrzymania wyższej 

niż przewidywana roczna 

ocena z zajęć edukacyjnych  

Wrzesień 

   2022 r. 

Wychowawcy, 

nauczyciele przedmiotu 

6. Zapoznawanie uczniów i 

rodziców z:  warunkami i 

sposobem oraz kryteriami 

oceniania zachowania,  

warunkami  i trybem 

otrzymania wyższej niż 

przewidywana roczna ocena  

zachowania 

 

Wrzesień 

 2022 r. 

 

Wychowawcy 

6. Informowanie rodziców o 

osiągnięciach i 

niepowodzeniach ucznia  

Na bieżąco  

Wychowawcy, 

nauczyciele przedmiotu 

 

7. Analizowanie i 

modyfikowanie systemu 

oceniania 

Sierpień 2022 r. 
Zespół do modyfikacji 

WO 

8. Analizowanie realizacji 

podstawy programowej  

Systematycznie 

w okresach 

miesięcznych 

Komisje przedmiotowe 

R.P. 

9. Poinformowanie rodziców i 

uczniów o zasadach i 

warunkach zdawania matury i 

egzaminu zawodowego oraz 

możliwości dostosowań 

warunków i form 

przeprowadzenia w/w 

egzaminów  

Wrzesień 

 2022 r. 

Dyrektor 

Wicedyrektor 

Kierownik szkolenia 

praktycznego 

10. Składanie wstępnych Do 30.09.22 r. Wicedyrektor 
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deklaracji maturalnych  

11. Składanie wniosku do 

dyrektora wraz z opinią 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej o 

dostosowanie warunków 

egzaminu do ind. potrzeb 

Do 15.10.22r. Wicedyrektor 

12. Składanie deklaracji o 

przystąpieniu do egzaminu 

zawodowego 

Do 15.09.2022 r. 

Do 07.02.2023 r. 

Kierownik szkolenia 

praktycznego 

13. Przekazanie do OKE 

informacji dotyczących osób 

przystępujących do egzaminu 

zawodowego 

Zgodnie z 

terminami OKE 

Kierownik szkolenia 

praktycznego 

14 Wypełnianie maturalnej 

deklaracji ostatecznej  
Do 07.02.23 r. Wicedyrektor 

15. Przesłanie do OKE informacji 

o deklaracjach maturalnych 

Zgodnie z 

terminami OKE 

Wicedyrektor 

Dyrektor 

16. Podanie do publicznej 

wiadomości kryteriów 

przyjęć do szkoły 

02.2023 r. Dyrektor  

III.4. 

EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

    

1. Przeprowadzenie diagnozy 

wstępnej 
Do 15.09.2022 r. Wybrani nauczyciele 

2. Eksponowanie osiągnięć 

uczniów na forum klasy, 

szkoły, kronice szkolnej, 

stronie internetowej szkoły i 

stronie Starostwa 

Na bieżąco  Wychowawcy 

Dyrektor 

Zespół ds. promocji 

Zespół ds. prowadzenia 

strony internetowej i 

szkolnego fb  

3. Eksponowanie osiągnięć 

szkoły w mediach 
Na bieżąco  

Dyrektor 

Zespół ds. promocji 

4. Analiza wyników klasyfikacji 

i promocji uczniów, osiągnięć 

uczniów 
Luty i lipiec 

2023 r. 

Dyrektor, wychowawcy, 

przewodniczący Komisji 

Przedmiotów 

Ogólnokształcących i 

Zawodowych 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza wyników egzaminu 

maturalnego i zawodowego 

 

 

Zgodnie z 

planem pracy 

Komisji 

Przedmiotów 

Ogólnokształcąc

ych 

Zgodnie z 

planem pracy 

Komisji 

Przedmiotów 

Zawodowych 

Przewodniczący 

Komisji Przedmiotów 

Ogólnokształcących 

 

Przewodniczący 

Komisji Przedmiotów 

Zawodowych 

 

DZIAŁ IV WYCHOWANIE I OPIEKA  
 

IV.1. 

RÓWNOŚĆ SZANS 

 

1. Powołanie komisji 

rekrutacyjnej oraz 

opracowanie regulaminu 

rekrutacji  

Luty 2023 r. Dyrektor   

2. Realizacja naboru do szkół Od maja do Komisja Rekrutacyjna 
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młodzieżowych i Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych  

sierpnia 

2023 r. 

3. Zapoznanie uczniów i 

rodziców z dokumentami: 

• Statutem 

• Programem 

wychowawczo -

profilaktycznym 

Wrzesień  

2022 r. 

Wychowawcy 

Dyrektor,  

Wicedyrektor, 

Pedagog szkolny 

Rzecznik praw ucznia 

 

4.  Wychowawcy informują 

uczniów i rodziców o 

warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i 

trybie otrzymania wyższej niż 

przewidywana roczna ocena 

zachowania  

Wrzesień 

 2022 r. 
Wychowawcy klas 

5. Prowadzenie przez pedagoga 

dokumentacji uczniów o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych  

Na bieżąco  

Pedagog szkolny, 

Nauczyciele specjaliści, 

psycholog, 

wychowawcy 

 6. Zasięgnięcie opinii przy 

wystawianiu oceny 

zachowania u nauczycieli 

uczących w danym oddziale 

oraz ocenianego ucznia   

Przed 

zakończeniem I 

półrocza oraz 

przed 

zakończeniem 

zajęć rocznych  

Wychowawcy klas 

 

 

 

IV.2. 

PRACA 

WYCHOWAWCZA I 

PROFULAKTYCZNA 

SZKOŁY  

1. Modyfikowanie regulaminu 

SU 
Do 30.09.2022 r.  Opiekun SU 

2. Realizowanie zajęć 

wychowania do życia w 

rodzinie  

Cały rok  

Wybrani nauczyciele 

3. Pedagogizacja rodziców na 

spotkaniach z 

wychowawcami i 

pedagogiem szkolnym 

(spotkania z wychowawcami, 

warsztaty i szkolenia) 

Na bieżąco  
Wychowawcy, 

Pedagog szkolny 

4. Organizowanie imprez 

ogólnoszkolnych zgodnie z 

kalendarzem imprez i 

uroczystości   

W zależności od 

sytuacji 

epidemicznej w 

kraju 

Wychowawcy, wybrani 

nauczyciele  

5. Organizowanie imprez 

ogólnoszkolnych 

przeciwdziałających agresji i 

narkomanii  

W zależności od 

sytuacji 

epidemicznej w 

kraju 

Pedagog szkolny 

6. Zapraszanie rodziców na 

uroczystości i imprezy 

szkolne 

Cały rok  Wybrani nauczyciele 

7. Współpraca młodzieży 

szkolnej z instytucjami 

pomocy społecznej 

Cały rok  Wybrani nauczyciele 

 8. Realizacja projektów 

wychowawczych i 

profilaktyki 

Cały rok Wybrani nauczyciele 

 9. Prezentacja osiągnięć i 

sukcesów na forum klasy i 

szkoły 

Zgodnie z 

planem 

uroczystości 

Dyrektor, wychowawcy, 

opiekunowie kół, 

konkursów 

 10. Nagradzanie uczniów Zgodnie z Dyrektor, wychowawcy, 
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osiągających wysokie wyniki 

oceniania w nauce, 

konkursach i pracę na rzecz 

szkoły i otoczenia 

planem imprez i 

uroczystości  

opiekunowie kół, 

konkursów 

IV.4. 

EFEKTY PRACY 

WYCHOWAWCZWEJ, 

PROFILAKTYCZNEJ I 

OPIEKUŃCZEJ 

SZKOŁY 

 

 

 

 

 

1. Dokumentowanie pracy 

wychowawczej w kronice 

szkoły, stronie internetowej i 

lokalnych mediach  

Na bieżąco  Wybrani nauczyciele 

2. Dokumentowanie działań 

opiekuńczych i 

profilaktycznych  

Na bieżąco  Pedagog szkolny 

3. Nadzorowanie  uczniów 

podczas trwania przerw 

śródlekcyjnych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa   

Na bieżąco 
Dyżurujący nauczyciele 

 

4. Monitorowanie zniszczeń w 

szkole  
Na bieżąco  

Wszyscy nauczyciele, 

Personel obsługi, 

Pracownicy 

administracji 

5. Analiza i ocena frekwencji 

uczniów  
Koniec I i II 

półrocza 

Dyrektor 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

Ad IV.  Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 

 

Termin Zadania do wykonania 

30.08.22 r. 

(wtorek) 

- wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego dyrektora, 

- podjęcie uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

dyrektora szkoły, 

- zatwierdzenie wyników sesji poprawkowej, 

- opinia w sprawie ustalenia tygodniowego planu zajęć, 

- opinia w sprawie organizacji pracy szkoły  zespołów zadaniowych,     

płatnych i niepłatnych zajęć pozalekcyjnych oraz aneksu do organizacji 

roku w szkołach młodzieżowych, 

- zmiany w prawie oświatowym, 

- opinia w sprawie nowych programów nauczania wprowadzanych do 

szkolnego zestawu programów, 

-zatwierdzenie zmian do Statutu Szkoły, 

- opinia w sprawie kandydatury do Nagrody Starosty Ostrowskiego. 

15.09.22 r. 

(czwartek) 

- zapoznanie Rady Pedagogicznej z planem nadzoru pedagogicznego, 

- szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy, 

- szkolenia z zasad ewakuacji w razie pożaru w szkole, 

- uchwalenie planu pracy szkoły, planów zespołów zadaniowych Rady 

Pedagogicznej oraz planów dydaktycznych nauczycieli wpisanych do 

dziennika elektronicznego, 

- przedstawienie wykazu dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych i podjęcie uchwały opiniującej, 

- uchwalenie planu doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2022/2023, 

- uchwalenie programu doradztwa zawodowego na rok 2022/2023. 

 

29.09.22 r. 

(czwartek) 

- przedstawienie zatwierdzonego przez Radę Rodziców Programu 

wychowawczo-profilaktycznego, 
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- opinia w sprawie opracowanej instrukcji organizacji egzaminów 

maturalnych w technikum, 

- opinia w sprawie opracowanej instrukcji organizacji egzaminu 

zawodowego, 

- opinia w sprawie nagród dyrektora, 

- uchwała w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzenia 

egzaminu zawodowego w sesji zimowej. 

23.11.22 r. 

(środa) 

 

 

 

- opinia w sprawie planu finansowego szkoły na kolejny rok budżetowy, 

- opinia w sprawie planu finansowego na doskonalenie nauczycieli na 2023 

rok, 

- analiza wyników przeprowadzonej matury i egzaminu zawodowego, 

- szkolenie z procedur egzaminu zawodowego.  
16.12.22 r. 

(piątek) 

- zatwierdzenie klasyfikacji za pierwsze półrocze uczniów klas czwartych 

po gimnazjum 

27.01.23 r. 

(piątek) 

- zatwierdzenie klasyfikacji za pierwsze półrocze uczniów  klas pierwszych, 

drugich, trzecich i czwartych po szkole podstawowej 

- podjęcie uchwały w sprawie dostosowań warunków egzaminu 

maturalnego, 

13.02.23 r. 

(poniedziałek) 

- podsumowanie wyników nauczania za I półrocze, 

- podsumowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej za I półrocze, 

- podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I półrocze. 

- podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia wyników nadzoru, 

- powołanie komisji rekrutacyjnej oraz zatwierdzenie szkolnych zasad 

rekrutacji, 

- podjęcie uchwały w sprawie dostosowań warunków egzaminu 

zawodowego w sesji letniej, 

-zmiany w prawie oświatowym. 

24.04.23 r. 

(poniedziałek) 

- klasyfikacja uczniów kl. IV po gimnazjum,  

- zatwierdzenie szkolnego zestawu podręczników obowiązującego w 

następnym roku szkolnym, 

- szkolenie z procedur maturalnych i egzaminu zawodowego. 

19.06.23 r. 

(poniedziałek) 

 

-zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów klas: I, II, III i IV po szkole 

podstawowej  

29.06.23 r. 

(czwartek) 

- przedstawienie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

dyrektora szkoły, 

- posumowanie pracy szkoły (sprawozdania z pracy Komisji Przedmiotów 

Ogólnokształcących i Zawodowych  wraz ze sprawozdaniami z rocznej 

pracy zespołów zadaniowych nauczycieli). 

 

 

 

Ad VI.  Plan wydarzeń szkolnych  

 

Miesiąc Wydarzenia i uroczystości Osoba odpowiedzialna  

Wrzesień 

 

 - 01.09.22 r.  Rozpoczęcie roku szkolnego z 

zachowaniem reżimu sanitarnego 

 

- 01.09.22 r.  Udział przedstawicieli dyrekcji w 

obchodach Dnia Weterana, 

 

Dyrektor, Wicedyrektor, Kierownik 

szkolenia praktycznego, 

wychowawcy, nauczyciele, 

Dyrektor 
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- 17.09. 22r. godz.17.00  udział w powiatowych i 

miejskich obchodach Dnia Sybiraka 

   

 

 

- 28.09.2022. Spotkanie wychowawców z 

rodzicami klas I, II, III, IV (zgodnie z 

harmonogramem)  

Cel: omówienie zasad organizacji 

przeprowadzenia egzaminów maturalnego i 

egzaminu zawodowego oraz możliwości 

dostosowań warunków i form przeprowadzenia 

w/w egzaminów, zapoznanie z wymaganiami 

edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, warunkami i trybem 

otrzymania wyższej niż przewidywana roczna 

ocena z zajęć edukacyjnych, warunkami, 

sposobem, kryteriami oceniania zachowania oraz 

warunkami  i trybem otrzymania wyższej niż 

przewidywana roczna ocena zachowania, 

regulaminami szkolnymi, tajne wybory do rad 

klasowych rodziców. 

     Przedstawienie działań  zawartych w  

     Programie wychowawczo- profilaktycznym na  

     rok szkolny 2022/2023. 

 

- 28.09.22 r. godz. 18.30 Pierwsze zebranie Rady  

   Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych-  

Dyrektor 

 

 

 

 

Dyrektor, Wicedyrektor, Kierownik 

szkolenia praktycznego, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, 

Przewodniczący Rad Rodziców 

poszczególnych klas, Lider zespołu 

do przygotowania i ewaluacji 

programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

Księgowa Rady Rodziców 

 

 

Październik 

 

 

− Praktyki zawodowe  

        IIITR, IIITL/TH (03.10-28.10.2022 r.) 

 

 

 

− 14.10.22 r. Dzień Edukacji Narodowej 

uroczysta akademia oraz ślubowanie 

uczniów klas pierwszych 

(organizacja w zależności od sytuacji 

epidemicznej w kraju) 

 -      jednodniowe laboratoria dla uczniów w ramach  

        projektu „Czas zawodowców BIS” 

 

        

Kierownik szkolenia praktycznego     

 

 

 

 

Dyrektor, Wicedyrektor, 

Zespół do org. uroczystości, 

 

 

 

Kierownik szkolenia praktycznego, 

wybrani nauczyciele 

 

 

 

 

 

− 01.11.22 r. Święto „Wszystkich Świętych” 

 

 

Samorząd Uczniowski 
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Listopad 

 

 

 

 

 

− 11.11.22r. Narodowe Święto Niepodległości 

(zależności od sytuacji epidemicznej w kraju) 

-  

  -     30.11.22 r. zebrania z rodzicami 

 

  -     jednodniowe laboratoria dla uczniów w ramach  

        projektu „Czas zawodowców BIS” 

 

 

 

Zespół do organizacji uroczystości 

 

Wychowawcy i nauczyciele uczący 

 

Grudzień 

 

− Dni Krwiodawstwa oraz Międzynarodowy 

Dzień Wolontariusza (organizacja w zależności 

od sytuacji epidemicznej w kraju), 

 

 

 

 

 

 

− Rocznica ogłoszenia stanu wojennego  oraz 

rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego 

(okolicznościowa wystawa),  

 

− 22.12.22 r- wigilie klasowe i 

Bożonarodzeniowe  Jasełka 

 

 

 

− 27.12.22 r.- Rocznica Powstania 

Wielkopolskiego. 

 

 

− od 23.12.22 r. do 01.01.22 r. przerwa 

świąteczna 

 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

Opiekun PCK  I. Ryzińska-Dolata, 

Pedagog szkolny A. Kupczyk 

Zespół do organizacji 

uroczystości 

 

 

Wychowawcy, 

Zespół do organizacji uroczystości 

  

 

 

Zespół do organizacji uroczystości 

  

 

 

Styczeń 

  

− 01.01.23 r. Nowy Rok, 

− 06.01.23 r. Święto trzech króli,  

− 27.01.23 r. zakończenie I półrocza, 

− 30.01.23 r. - 12.02.23 r. ferie zimowe 

− egzaminy zawodowe od 09.01.23 r. (zgodnie z 

harmonogramem CKE) 

 

 

− Promocja szkoły w szkołach podstawowych 

w zależności od stanu epidemicznego w 

Polsce, 

 

− Jednodniowe laboratoria w ramach projektu 

„Czas zawodowców BIS”  

 

 

 

 

          

 

Kierownik szkolenia praktycznego, 

wybrani nauczyciele 

 

 

Dyrektor, Zespół do spraw 

promocji szkoły i 

wybrani nauczyciele 

 

Kierownik szkolenia praktycznego, 

wybrani nauczyciele 
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Luty 

 

   

   -  15.02.23 r. zebrania z rodzicami  

       (według    harmonogramu)  

       kl. I, II, III, IV(oprócz klas IV po gimnazjum) 

 

− Promocja szkoły w szkołach podstawowych- 

c.d. w zależności od stanu epidemicznego w 

Polsce, 

 

− Drzwi Otwarte Szkoły/ warsztaty w 

zależności od stanu epidemicznego w kraju, 

 

      

 

 

 

Dyrektor, Wicedyrektor, Kierownik 

szkolenia praktycznego, 

wychowawcy i nauczyciele 

 

Dyrektor, Zespół do spraw 

promocji szkoły i 

wybrani nauczyciele 

 

Dyrektor, Zespół do spraw 

promocji szkoły, wychowawcy, 

wybrani nauczyciele, 

Samorząd Uczniowski 

 

Marzec 

 

− Drzwi Otwarte Szkoły/ warsztaty w 

zależności od stanu epidemicznego w kraju,  

 

 

− Praktyki zawodowe (08.03.23 r. -31.03.23 r.) 

dla klas III TE, IIITL, 

 

− 21.03-Święto Patrona Szkoły (organizacja w 

zależności od stanu epidemicznego w Polsce) w 

połączeniu z podsumowaniem Regionalnych 

Targów Biznesu i  Przedsiębiorczości 

 

 

 

 

− 28.03.23 r. (według harmonogramu)  

Spotkania z rodzicami uczniów kl. IV po 

gimnazjum  

 

Dyrektor, Samorząd Uczniowski., 

Zespół do spraw promocji szkoły, 

wychowawcy i nauczyciele, 

Samorząd Uczniowski 

 

Kierownik Szkolenia 

praktycznego  

 

Zespół do organizacji 

uroczystości, Samorząd 

Uczniowski,                                          

Zespół do organizacji 

Regionalnych Targów Biznesu  

i Przedsiębiorczości 

 

 

Wychowawcy, uczący 

nauczyciele 

Wicedyrektor 

 

 

 

Kwiecień 

 

 

− 06.04.23 r. - 11.04.23 r. Przerwa świąteczna  

− 10-13.04. Światowy Dzień Pamięci Ofiar 

Katynia,  

− 28.04.23 r. (piątek) - Uroczyste wręczenie 

absolwentom klas IV po gimnazjum świadectw 

ukończenia szkoły (organizacja w zależności od 

sytuacji epidemicznej w Polsce), 

− Jednodniowe laboratoria w ramach projektu 

„Czas zawodowców BIS”  

 

 

 

 

 

Zespół do organizacji uroczystości 

 

Zespół do organizacji uroczystości 

 Wychowawcy, Samorząd 

Uczniowski, 

   

Kierownik szkolenia praktycznego, 

wybrani nauczyciele 

 

 

 

 

 

   

− 01.05. Święto Pracy 

− 02.05. Święto Flagi 

− 03.05. Święto Konstytucji 3 Maja 

 

            Samorząd Uczniowski 

Poczet sztandarowy 

            

 



 17 

Maj W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju 

− 04.05.23 r. do 20.05.23 r. egzamin maturalny 

 

 

 

− Praktyki zawodowe 08.05 - 02.06   klas:            

IV a TE-P, IV b TE-P,  VI TL-P, IVTL/TH-P 

 

− Laboratoria 09-13.05 klasy II a TE-P, III b 

TE-P, IIITL-P, IIITL/TH-P, 

 

 

 

− 20.05.23 r. Ostrowski Bieg Biznesu 

 

 

  

− 29.05.2023 r. (według harmonogramu) 

Spotkania z rodzicami klas I, II, III i IV po  

szkole podstawowej 

 

          Wicedyrektor, Dyrektor 

wybrani nauczyciele 

 

 

 

Kierownik szkolenia praktycznego  

 

 

Kierownik szkolenia praktycznego  

Wybrani nauczyciele 

 

 

 

Zespół do organizacji 

Regionalnych Targów Biznesu i 

Przedsiębiorczości 

 

 

Wychowawcy, uczący nauczyciel 

Czerwiec 

 

 

− Światowy Dzień Krwiodawstwa, 

− 01.06.23 r.  Szkolny dzień sportu  

 

 

− od 01.06.23 r. (zgodnie z harmonogramem 

CKE) - egzamin zawodowy 

 

 

 

− 23.06.23 r. uroczyste zakończenie roku 

szkolnego (organizacja w zależności od sytuacji 

epidemicznej w Polsce) 

 

 

Szkolne Koło PCK 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego oraz Szkolny Klub 

Kibica, Samorząd Uczniowski 

 

Kierownik szkolenia praktycznego, 

wybrani nauczyciele 

Dyrektor 

 

 

Zespół do organizacji 

uroczystości, Samorząd 

Uczniowski,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


