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Zadania do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 

wynikające z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, wniosków z pracy agend szkoły oraz 

zespołów  problemowo-zadaniowych 
 

Lp. 

Forma realizacji  

 
Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni Sposób realizacji/uwagi 

I. Zadania wynikające z wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, wniosków z pracy agend szkoły oraz zespołów  problemowo-zadaniowych, 

zadań statutowych szkoły, przepisów prawa oświatowego. 

 

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania samodzielności, innowacyjności 

i kreatywności uczniów. 

1. W szkole realizuję się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć 

uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele 

Zespoły przedmiotowe 

Diagnoza na wejściu klasy I,  

 ( wrzesień) 

Wyniki: klasyfikacji, egzaminu 

ósmoklasisty. 

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone  w podstawie 

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania 

problemów. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele 

Zespoły przedmiotowe 

Plany pracy dydaktycznej nauczyciela. 

3. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem warunków  

i sposobów jej realizacji. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele 

Zespoły przedmiotowe 

Dokumentacja wyników edukacyjnych 

ucznia/ oddziału w całym cyklu kształcenia. 

Dokumentacja pracy zespołów 

przedmiotowych: 

Wnioski z analiz, rekomendacje, 

4. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,  

z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża 

wnioski z tych analiz. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele 

Zespoły przedmiotowe 

Dokumentacja procesu dydaktycznego 

nauczyciela. 

 

5. Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się  

i osiągania sukcesów. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele 

Zespoły przedmiotowe 

Dokumentacja pracy zespołów 

przedmiotowych 

2. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych – podniesienie jakości edukacji matematycznej,  rozwianie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia 

ogólnego, zawodowego w formie stacjonarnej i zdalnej. 

1. W rocznym planie doskonalenia nauczycieli szkoły uwzględnia się 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wzrostu posiadanych 

kompetencji. 

13 IX 2021 

na bieżąco 

 

Dyrektor 

nauczyciele 

 

Roczny plan doskonalenia nauczycieli w 

ZSCKR. 
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2. 

 

Szkoła posiada ofertę zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje 

matematyczno-informatyczne uczniów  i wychodzące naprzeciw ich 

oczekiwaniom. 

13 IX 2021 

 

na bieżąco 

ZPO, ZPZ 

Nauczyciele 

Oferta zajęć pozalekcyjnych/ dodatkowych 

dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020. 

3. Zespoły przedmiotowe inicjują oraz realizują  projekty edukacyjne 

doskonalące min. kompetencje matematyczno-informatyczne uczniów, 

językowe: Erasmus + 

2021/2022 Nauczyciele 

Przewodniczący 

zespołów 

Plany pracy nauczyciela, plany pracy 

dydaktycznej, plany pracy zespołów 

przedmiotowych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez realizację innowacji pedagogicznych, 

stosowanie metody projektu w celu: rozwijania u uczniów przedsiębiorczości i 

kreatywności, stwarzania uczniom warunków do indywidualnego kierowania 

procesem uczenia się, uczenia ich rozwiązywania problemów, aktywnego 

słuchania, skutecznego komunikowania się, wdrażania uczniów do 

planowania oraz organizowania pracy, a także dokonywania samooceny. 

2021/2022 Nauczyciele 

 

Plany pracy nauczyciela, plany pracy 

zespołów 

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa 

wśród młodzieży. 

2021/2022 Nauczyciele, 

bibliotekarz 

 

Dokumentacja biblioteki i ICIM 

3. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. 

1. Stosowanie przez nauczycieli jasno określonych wymagań zgodnych  

z podstawą programową oraz zasad oceniania zgodnych z WZO, PZO.  

2021/2022 Zespoły przedmiotowe Protokoły, PSO, strona szkoły 

2. Informowanie przez nauczycieli uczniów oraz rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych i zasadach oceniania ( na początku roku szkolnego - na 

zebraniach, na lekcjach, poprzez stronę internetową, dziennik elektroniczny).  

IX 2021 Wszyscy nauczyciele Zebrania rodziców, dziennik elektroniczny 

3. Wprowadzanie  elementów oceniania kształtującego i sukcesywne jego 

rozwijanie, dzięki czemu uczeń otrzymuje informację zwrotną od nauczyciela 

na temat poziomu jego umiejętności.  

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Ankiety, wywiad, obserwacja, inne 

4. Prowadzenie w szkole dziennika elektronicznego, umożliwiającego 

informowanie na bieżąco rodziców i uczniów o wynikach i postępach  

w nauce.  

2021/2022 Wszyscy nauczyciele Zebrania rodziców, dziennik elektroniczny 

5. Szczegółowe omawianie przez nauczycieli wyników sprawdzianów, testów, 

próbnych egzaminów oraz uzasadnianie oceny. 
2021/2022 Wszyscy nauczyciele Ankiety, 

4. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

1. Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi 

uczniów. 

IX 2021 Wszyscy nauczyciele Plany pracy dydaktycznej nauczyciela. 

2. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Obserwacja 

3. Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych 

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Obserwacja 

4. Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, 

grupy i oddziału. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Wywiad 
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5. Sposób informowania ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie 

pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.  

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Elementy oceniania kształtującego. 

6. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w 

trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Dyplomy 

7. Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia 

się. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Ankiety, wywiad, obserwacja, inne 

8. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Obserwacja 

9. Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Ankiety, 

5. Uczniowie są aktywni. 

1. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich 

uczestniczą. 

2021/2022 Wszyscy nauczyciele Zapis w dzienniku, 

Strona szkoły. 
2. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć i rozwiązywaniu 

problemów. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Ankiety, wywiad, obserwacja, inne 

3. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania 

różnorodnych aktywności. 

2021/2022 Wszyscy nauczyciele Ankiety, wywiad, obserwacja, inne 

4. Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego 

rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej. 

Na bieżąco Wszyscy nauczyciele Dokumentacja 

6. Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 

1. W szkole analizuje się wyniki egzaminów, wyniki ewaluacji zewnętrznej  

i wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.  
X 2021 Zespoły przedmiotowe Raport, dokumentacja zespołów 

przedmiotowych 

2. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie 

których nauczyciele planują i podejmują działania służące jakości procesów 

edukacyjnych. 

2021/2022 Zespoły przedmiotowe Raport 

3. Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – 

modyfikowane. 
2021/2022 Zespoły przedmiotowe Raport 

7.Wdrażanie doradztwa zawodowego. 

1. Realizacja zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 

minimum10 godzin w każdej klasie - zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 

ramowych planów nauczania. 

2021/2022 Doradca zawodowy Plan pracy doradcy zawodowego 

2. Realizacja programów nauczania z zakresu doradztwa zawodowego 

zawierających informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy 

oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku  

pracy, a także predyspozycjami zawodowymi. 

2021/2022 Doradca zawodowy Plan pracy doradcy zawodowego 

II. Zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 

realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 
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1. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły  i uczestniczą w podejmowanych 

działaniach. 

2021/2022 Rada Rodziców Plan Rady Rodziców 

2. Szkoła współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. 2021/2022 Dyrektor Dokumentacja szkolna 

3. Szkoła  pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. 2021/2022 Pedagog, wychowawcy Ankieta – diagnoza oczekiwań rodziców 

4. Organizacja zajęć edukacyjnych, wychowania do życia w rodzinie oraz 

realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego służą 

wspomaganiu przez szkołę wychowawczej roli rodziny. 

 

2021/2022 Dyrektor, 

wicedyrektor, pedagog 

Program wychowawczo-profilaktyczny, 

WDŻ, zajęcia edukacyjne (tematyka godzin 

wychowawczych, warsztaty) 

5. Szkoła posiada Program Wychowawczo-Profilaktyczny, którego tematyka 

uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów. 

IX 2021 

 

Zespół wychowawczo-

profilaktyczny 

 

Aktualne przepisy prawa oświatowego. 

6. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie uczniów, rodziców na temat 

oczekiwań oraz sugestii dotyczących realizowanych działań w programie 

wychowawczym. 

IX 2021 

 

Zespół wychowawczo-

profilaktyczny 

 

Diagnoza oczekiwań - ankieta 

7.  Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne  mające na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, które są 

dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. 

Na bieżąco Pedagog szkolny, 

 

Wychowawcy. Plan pracy pedagoga 

Plan pracy zespołu wychowawczo-

profilaktycznego, plan pracy zespołów ds. 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

8. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa. Kształtowanie umiejętności zachowań w 

sytuacjach zagrożenia:  

a)  zapoznanie uczniów z regulaminem dotyczącym przepisów bhp   

i ppoż,  

b)  kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się uczniów   

w sytuacjach zagrożenia,  

c) przeprowadzenie próbnej ewakuacji. 

Na bieżąco Społeczny inspektor 

BHP, koordynator ds. 

bezpieczeństwa 

Plan pracy koordynatora 

9. Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce są ustalone  

i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców. 

Na bieżąco  

 

Społeczność szkolna Kontrakt: Nauczyciel – uczeń 

Arkusze samooceny pracownika 

10. Szkoła wypracowuje zasady oddziaływań wychowawczych mających na celu 

poprawę frekwencji uczniów na zajęciach dydaktycznych, udział w projektach 

kulturowych.  

Na bieżąco  

 

Nauczyciele, 

wychowawcy– zespół 

wychowawczo-

profilaktyczny  

Statystyka 

11. W szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą 

społeczność szkoły lub placówki. 

Na bieżąco  

 

Nauczyciele 

wychowawcy – zespół 

wychowawczo-

profilaktyczny 

Ankieta 
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12. Szkoła modyfikuje program wychowawczo-profilaktyczny, w celu 

umożliwienia realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych, które są 

dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska szkolnego i lokalnego. 

do 30 IX 

2021 

 

Zespół wychowawczo-

profilaktyczny, 

Dyrektor, 

 

 

Ewaluacja programu. Narzędzia: wnioski z 

ankiet, wnioski z prowadzonego w szkole 

planu nadzoru 

pedagogicznego oraz ewaluacji 

wewnętrznej, wnioski nauczycieli, 

obserwacja. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego sposobu spędzania czasu 

wolnego w szkole i w internacie. 

2021/2022 Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

 

Dokumentacja szkolna 

2. Podjęcie działań promujących pozytywne wzorce zachowań. 2021/2022 Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Dokumentacja szkolna 

3. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 

społecznych. 

2021/2022 Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Dokumentacja szkolna 

4. Propagowanie edukacji regionalnej. 2021/2022 Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Dokumentacja szkolna 

5. Kultywowanie  ceremoniału szkolnego oraz tradycji szkolnych, lokalnych i 

narodowych, zgodnych z wizją i misją szkoły. 

2021/2022 Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Dokumentacja szkolna 

6. Współpraca z instytucjami wspierającymi  realizację zadań edukacji 

włączającej. Realizacja programów i projektów profilaktycznych, np. Szkoła 

Promująca Zdrowie. 

2021/2022 Zespół wychowawczo-

profilaktyczny 

pedagog 

Dokumentacja szkolna 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie 

m.in. wycieczek edukacyjnych. 

1. Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych, religijnych, 

rasowych i światopoglądowych. 

2021/2022 Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Dokumentacja szkolna 

2. Dbanie o właściwe przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego 

członka demokratycznego państwa poprzez doskonalenie pracy Samorządu 

Uczniowskiego. 

2021/2022 Opiekun SU Dokumentacja SU 

3. Organizowanie akademii i imprez szkolnych, wycieczek, warsztatów, spotkań 

z ciekawymi ludźmi zgodnie z procedurami i aktualną sytuacją 

epidemiologiczną. 

2021/2022 Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Kalendarz imprez i uroczystości 

 Udział w uroczystościach lokalnych i ogólnokrajowych. 2021/2022 Nauczyciele Kalendarz imprez i uroczystości 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 

wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.  
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1. W szkole diagnozuje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, 

sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. 

IX, według 

potrzeb 

Zespół wychowawczo-

profilaktyczny, 

Zespoły ds. pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Dokumentacja PPP, pedagoga, zespołu 

wychowawczego 

2. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie uczniów, rodziców na temat 

oczekiwań oraz sugestii dotyczących realizowanych działań w programie 

wychowawczym. 

Do 20 IX 

2021 

wychowawcy klas Ankieta – diagnoza oczekiwań 

3. W szkole, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane 

działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich 

skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje  i dostosowuje do potrzeb 

psycho-fizycznych. 

2021/2022 Zespół wychowawczo-

profilaktyczny, 

pedagog 

Dokumentacja szkolna 

4. W szkole realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania  

i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne 

adresowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju 

lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2021/2022 Wszyscy nauczyciele, 

Nauczyciele specjaliści 
Harmonogram zajęć pozalekcyjnych. 

Plan zajęć – realizacja Vulcan 

5. W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu 

edukacji w odniesieniu do  ucznia potrzebującego wsparcia. 

2021/2022 Pedagog 

Zespół wychowawczo-

profilaktyczny 

Plany wynikowe, przedmiotowe zasady 

oceniania 

6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz form i metod pracy, sprawdzania 

wiedzy i umiejętności - stosownie do potrzeb i możliwości psychofizycznych 

ucznia w celu przezwyciężenia trudności. 

2021/2022 Pedagog 

Zespół wychowawczo-

profilaktyczny 

IPET 

7. Współpraca z instytucjami wspierającymi  realizację zadań edukacji 

włączającej. Realizacja programów i projektów profilaktycznych, np. Szkoła 

Promująca Zdrowie. 

2021/2022 Zespół wychowawczo-

profilaktyczny 

pedagog 

Dokumentacja szkolna 

W realizacji procesu edukacyjnego wykorzystywane są narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody i  kształcenia na odległość. Korzystanie z technologii cyfrowych 

odbywa się  w sposób bezpieczny i efektywny. 

1. Edukacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego 

korzystania z mediów. Realizacja projektu: Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, 

programu prewencyjnego Bezpieczna szkoła. 

2021/2022 Dyrektor, 

przewodniczący WDN,  

Plan WDN, tematyka godzin 

wychowawczych, pedagogizacja rodziców 

2. a) Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (n-li, 

uczniów/wychowanków, rodziców) oraz współpracujących ze 

środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.  

2021/2022 Koordynator ds. 

bezpieczeństwa, 

 

Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa, 

 

Plan pracy zespołu wychowawczo-

profilaktycznego 
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b) Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach 

realizowanego w szkole szkolnego Programu Wychowawczego-

Profilaktycznego.  

c) Ewaluacja Programu. 

d) Wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur 

postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.  

e) Pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z 

odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z 

instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży.  

f) Współpraca z rodzicami i środowiskiem.  

g) Dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną.  

h) Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  

i) Dokumentowanie działań.   

Zespół wychowawczo-

profilaktyczny 

 

Zespół ds. sportu i 

edukacji dla 

bezpieczeństwa 

 

 

 

 

Plan pracy zespołu ds. sportu i edukacji dla 

bezpieczeństwa 

 

 

 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

1. Współpraca z pracodawcami wspierającymi  edukację formalną i 

pozaformalną, 

2021/2022 Kier. praktycznej nauki 

zawodu, nauczyciele 

Plan pracy kier. praktycznej nauki zawodu 

2. Planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności. 2021/2022 Kier. praktycznej nauki 

zawodu, nauczyciele 

Plan pracy kier. praktycznej nauki zawodu 

3. Rozwijanie i wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy. 2021/2022 Kier. praktycznej nauki 

zawodu, nauczyciele 

Plan praktyk zawodowych 

4. Zaangażowanie  przedstawicieli  partnerów  społecznych  w  dostosowanie  

kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

2021/2022 Kier. praktycznej nauki 

zawodu, nauczyciele 

Dokumentacja szkolna 

5. Kształcenie dorosłych na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.  2021/2022 Nauczyciele, dyrektor Dokumentacja szkolna 

6. Mobilizowanie nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji  

zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych ich formach.   

2021/2022 Lider WDN Plan WDN 

7. Dokonanie wnikliwej analizy podstawy programowej w celu korekty 

programów nauczania przedmiotów zawodowych. 

2021/2022 Nauczyciel Plany dydaktyczne 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

1. 1. Propagowanie zachowań proekologicznych. 2021/2022 Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Dokumentacja szkolna 

2. 2. Udział w szkolnych i ogólnopolskich przedsięwzięciach 

proekologicznych: Sprzątanie świata, Segregowanie odpadów, Akcja 

promująca żywność ekologiczną. 

 

2021/2022 Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Dokumentacja szkolna 

III. Wykorzystywane są zasoby szkoły  oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 

 

http://www.npseo.pl/action/requirements/wymaganie7_wykorzystywane_sa_zasoby_srodowiska_na_rzecz_wzajemnego_rozwoju
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1. Informowanie uczniów o kalendarzu pracy szkoły, w tym: zaplanowanych 

terminach diagnoz edukacyjnych, egzaminach próbnych oraz planowanych 

testach sumujących, terminach konsultacji oraz zajęć pozalekcyjnych. 

IX 2021 Nauczyciele 

Wychowawca 

dyrektor 

Dziennik elektroniczny, godziny  

z wychowawcą, tablice ogłoszeń, 

strona internetowa szkoły 

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych ocen śródrocznych 

i rocznych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  

 z zajęć edukacyjnych. 

IX 2021 Nauczyciele 

Wychowawca 

 

Dokumentacja szkolna 

3. Opracowanie dydaktycznych planów nauczania, w oparciu o podstawy 

programowe, wybrane programy nauczania, uwzględniających: cele 

edukacyjne, treści programowe oraz wymagania edukacyjne na poszczególne 

stopnie.  

15 IX 2021 Nauczyciele, zespoły 

przedmiotowe  

Dokumentacja szkolna 

4. Opracowanie planów pracy przez poszczególne agendy z uwzględnieniem 

wniosków z realizacji z roku 2020/2021 oraz sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego przez dyrektora szkoły.  

 

13 IX 2021 Przewodniczący zespołów, 

dyrektor 

Dokumentacja szkolna 

5. Aktualizacja dokumentacji wewnątrzszkolnej do zmian w przepisach prawa 

oświatowego oraz udoskonalenie rozwiązań wewnątrzszkolnych.  

IX 2021 Zespół ds. statutu  

i dokumentacji 

wewnątrzszkolnej  

Dokumentacja szkolna 

6. Nauczyciele modyfikują warsztat pracy na poziomie metod pozwalających na 

uczenie się uczniów od siebie nawzajem, kształtowanie kreatywności oraz 

wpływanie na przebieg procesu uczenia się. 

2021/2022 Wszyscy nauczyciele Lekcje koleżeńskie. 

Dobre praktyki. 

Plan WDN,  

7. Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie kompetencji kluczowych  

i umiejętności zawodowych we współpracy z zakładami pracy: patronaty, 

porozumienia. 

2020/2021 Wszyscy nauczyciele, kier. 

praktycznej nauki zawodu  

Dyplomy, praktyki, staże 

8. Skuteczne i wielopłaszczyznowe zachęcanie uczniów do udziału  

w konkursach i olimpiadach w celu zwiększenia ich szansy na sukces. 

2021/2022 Wszyscy nauczyciele Stypendia, wewnątrzszkolne zasady 

oceniania 

9. Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego 

rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki oraz przebieg procesu uczenia się. 

2021/2022 Wszyscy nauczyciele Ankieta, rozmowa, wnioski samorządu 

uczniowskiego, wolontariuszy. 

10. Realizacja innowacji pedagogicznych oraz projektów finansowanych ze 

środków pozabudżetowych. 

2021/2022 Nauczyciele, Zespół ds. 

projektów 

Dokumentacja projektowa. 

IV. Analizowanie wybranych obszarów pracy szkoły 

1. Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań 

zewnętrznych i wewnętrznych. 
 

1. Analiza wyników nauczania śródroczna i końcowo 

roczna/semestralna. 

I 

VI 

Dyrektor/Zespoły przedmiotowe Analizowanie wyników nauczania, 

zachowania i frekwencji i porównywanie do 

http://www.npseo.pl/action/requirements/wymaganie8_szkola_lub_placowka_organizujac_procesy_edukacyjne
http://www.npseo.pl/action/requirements/wymaganie8_szkola_lub_placowka_organizujac_procesy_edukacyjne
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poprzedniego roku szkolnego – wnioski do 

pracy 

2. Analizowanie wyników egzaminu maturalnego i 

wykorzystywanie ich do oceny jakości kształcenia w szkole, a 

także podejmowanie działań poprawiających efektywność 

nauczania. 

X Zespół przedmiotów 

ogólnokształcących 

Analizowanie wyników egzaminu 

maturalnego  oraz wyciąganie wniosków 

3. Diagnoza na wejściu. IX-X Wychowawcy klas I Wprowadzenie danych o uczniach klas I do 

bazy OKE – diagnoza na wejściu oraz 

przedstawienie diagnozy klasy 

nauczycielom uczącym w danym oddziale 

4. Diagnoza na wyjściu. X Wychowawcy klas maturalnych  z 

poprzedniego roku szkolnego 

Diagnoza na wyjściu wg opracowań OKE 

5. Diagnozowanie wstępne i rozpoznawanie wiedzy i umiejętności 

uczniów klas pierwszych ponadgimnazjalnych. 

IX - X Nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów ogólnokształcących 

Testy diagnostyczne – wnioski do pracy 

6. Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe. 

X Kierownik kształcenia praktycznego 

Zespół przedmiotów zawodowych 

Analizowanie osiągniętych wyników oraz 

wyciąganie wniosków 

7. Analiza wyników próbnych egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe wg zawodów.  

XII  Zespół przedmiotów zawodowych 

Kierownik kształcenia praktycznego 

Analizowanie osiągniętych wyników oraz 

wyciąganie wniosków 

8. Analiza wyników próbnych egzaminów maturalnych. I-III Przewodniczący Zespołu 

przedmiotowego 

Analizowanie osiągniętych wyników oraz  

9. Diagnoza realizacji podstaw programowej kształcenia ogólnego 

i kształcenia zawodowego. 

IX-VI Nauczyciele przedmiotów  

maturalnych oraz zawodowych  

Dyrektor 

Plany pracy,  

V. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi 

1. Zarządzanie szkołą koncentruje się na zapewnieniu warunków 

organizacyjnych odpowiednich do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

2021/2022 Dyrektor 

 

Dokumentacja pracy szkoły. 

2. W procesie zarządzania, na podstawie wniosków wynikających z nadzoru 

pedagogicznego, wniosków zespołów problemowo-zadaniowych podejmuje 

się działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi szkoły. 

IX 2021 dyrektor 

 

Wnioski 

Plan nadzoru pedagogicznego na rok 

2020/2021 

Plany pracy nauczycieli. 

3. Podejmuje się działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie 

zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi szkoły lub placówki. 

2021/2022 Dyrektor 

Organ prowadzący 

Zespół ds. projektów 

Pozyskiwanie środków 

pozabudżetowych/dotacji z UE 

projekty, Plan inwestycji i remontów 

na rok 2020/2021 
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4. W szkole są ustalane i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa,  

w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych  i kryzysowych oraz 

procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2021/2022 Zespół wychowawczy, 

pedagog 

Procedury postępowania w sytuacjach 

kryzysowych, Procedura pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli w 

zakresie planowania, realizowania i modyfikowania procesów edukacyjnych, 

ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. 

13 IX 2021 Dyrektor 

Zespoły zadaniowe, 

problemowe 

 

Plan doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2020/21 

Plan pracy zespołów przedmiotowych. 

Prawo oświatowe. 

6. Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, innych pracowników 

szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania 

decyzji dotyczących szkoły lub placówki. 

13 IX 2021 Dyrektor 

 

Kalendarz spotkań z rodzicami. 

Harmonogram zebrań rad 

pedagogicznych. 

Komunikacja – dziennik elektroniczny. 

7. Wspieranie kompetencji psychologiczno-pedagogicznych nauczycieli poprzez 

zakup bieżącej literatury fachowej. 

Cały rok Dyrektor  Plan zamówień biblioteki. 

VI. Poprawa infrastruktury i otoczenia szkoły 

1. Poprawa warunków technicznych szkoły i internatu. Utworzenie Centrum 

Rolnictwa Precyzyjnego. 

 

Cały rok W miarę 

posiadanych środków 

 

Rozbudowa i modernizacja warsztatów 

szkolnych, konserwacja zewnętrznych 

ścian internatu. 

2. Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu – technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki. 

Cały rok W miarę 

posiadanych środków 

 

Doposażenie pracowni 

przedmiotowych i zajęć praktycznych 

w pomoce dydaktyczne i sprzęt. 

VII. Zadania wynikające z organizacji pracy szkoły – 2021/2022 

1. Kalendarz roku szkolnego  30 VIII 

2021 

Dyrektor  

2. Kalendarz szkolnych imprez i uroczystości 30 VIII 

2021 

Dyrektor nauczyciele  

3. Harmonogram zebrań z rodzicami  30 VIII 

2021 

Dyrektor zespół  

wychowawczy 

 

4. Harmonogram rozkładu tygodni nauki poszczególnych klas 30 VIII 

2021 

Kier. kszt. prakt.  

5. Harmonogram praktyki zawodowej 30 VIII 

2021 

Kier. kszt. prakt.  

6. Plan nadzoru pedagogicznego 13 IX 2021 Dyrektor  

7.  Plan pracy szkoły 13 IX 2021 Dyrektor  

8. Plan pracy internatu  13 IX 2021 Kier. internatu  

9. Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących 13 IX 2021 Przewodniczący  

10. Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych  13 IX 2021 Przewodniczący  
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11. Plan pracy zespołu ds. promocji i reklamy  13 IX 2021 Przewodniczący  

12. Plan pracy zespołu ds. ewaluacji 13 IX 2021 Przewodniczący  

14. Plan  pracy zespołu ds. Planu rozwoju szkoły 13 IX 2021 Przewodniczący  

15. Plan ds. WDN 13 IX 2021 Przewodniczący  

16. Plan pracy zespołu  wychowawczo-profilaktycznego 13 IX 2021 Przewodniczący  

17. Plan pracy biblioteki  13 IX 2021 Bibliotekarz  

18. Plan pracy pedagoga szkolnego  13 IX 2021 Pedagog  

19.  Plan pracy Samorządu Uczniowskiego  13 IX 2021 Opiekun samorządu  

20. Plan zajęć pozalekcyjnych  13 IX 2021 Dyrektor nauczyciele  

21. Plan  konsultacji dla rodziców i uczniów 13 IX 2021 Dyrektor nauczyciele  

22. Plany wynikowe nauczycieli  13 IX 2021 Nauczyciele  

23. Plan pracy wychowawcy  13 IX 2021 Wychowawcy  

24. Plan pracy doradcy zawodowego 13 IX 2021 Doradca  

25. Plan pracy zespołu ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych 13 IX 2021 Przewodniczący  

26. Plan pracy zespołu ds. statutu i dokumentacji wewnątrzszkolnej 13 IX 2021 Przewodniczący  

27 Plany pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 13 IX 2021 Wychowawca zespołu 

klasowego 

 

28.  Plan pracy Koordynatora ds. bezpieczeństwa 13 IX 2021 Koordynator  

30. Plan pracy koordynatora ds. profilaktyki zdrowotnej 13 IX 2021 Koordynator  

31. Plan pracy zespołu ds. sportu i edukacji dla bezpieczeństwa 13 IX 2021 Przewodniczący  

32. Plan pracy Szkolnego Koła CARITAS  13 IX 2021 Opiekun  

33. Plan pracy pielęgniarki szkolnej 13 IX 2021 Pielęgniarka  

VIII. Ewaluacja planu pracy 

Analizowanie i ocenianie stopnia realizacji Planu pracy szkoły. 

1.  

 

 Monitoring realizacji zadań bieżących. 2021/2022 Dyrektor  

Sprawozdania z działalności poszczególnych agend.  I, VI  Przewodniczący  

Przygotowanie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny VI 2021 Rada Pedagogiczna  

 
Plan pracy szkoły  na rok szkolny 2021/2022 przedstawiony Radzie Pedagogicznej i  zatwierdzony na zebraniu w dniu 13 września 2021 roku 

 


