PLAN PRACY

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tajnej Organizacji Wojskowej
"Gryf Pomorski"
na rok szkolny

2016 / 2017

Plan pracy uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej
na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2016 r.

PLAN PRACY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Chojnicach
na rok szkolny 2016 / 2017

CZAS PRACY SZKOŁY :
ZAJĘCIA LEKCYJNE
- 800 - 1540
CZAS PRACY BIBLIOTEKI / CZYTELNI - 730 - 1530
1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
zdarzenie
Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
Klasy maturalne:
semestr I
semestr II
klasy programowo niższe:
semestr I
semestr II
Ukonstytuowanie się Rady Rodziców.
Uchwalenie przez Radę Rodziców, w uzgodnieniu z Radą
Pedagogiczną, programu wychowawczego i programu
profilaktycznego szkoły
Termin wystawiania ocen śródrocznych - klasy maturalne
Zimowa przerwa świąteczna
Klasyfikacja śródroczna - klasy maturalne
Termin wystawiania ocen śródrocznych
klasy programowo niższe
Klasyfikacja śródroczna - klasy programowo niższe
Ferie zimowe
Termin wystawiania ocen proponowanych
klasy maturalne
Wiosenna przerwa świąteczna
Termin wystawiania ocen końcoworocznych
klasy maturalne
Klasyfikacja końcoworoczna
klasy maturalne
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
Termin wystawiania ocen proponowanych
klasy programowo niższe
Termin wystawiania ocen końcoworocznych
klasy programowo niższe
Klasyfikacja końcoworoczna
klasy programowo niższe
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego
Egzaminy klasyfikacyjne
Egzaminy poprawkowe
Ferie letnie

terminy
1 września 2016 r.
od 1 września 2016 r. do 22 grudnia 2016 r.
od 2 stycznia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.
od 1 września 2016 r. do 13 stycznia 2017 r.
od 30 stycznia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.
wrzesień 2016 r.
22 grudnia 2016 r.
23 ÷ 31 grudnia 2016 r.
2 stycznia 2017 r.
5 stycznia 2017 r.
9 stycznia 2017 r.
16 ÷ 29 stycznia 2017 r.
21 marca 201 7 r.
13 ÷ 18 kwietnia 2017 r.
21 kwietnia 2017 r.
24 kwietnia 2017 r.
28 kwietnia 2017 r.
16 maja 2017 r.
14 czerwca 2017 r.
19 czerwca 2017 r.
23 czerwca 2017 r.
30 czerwca 2017 r.
w ostatnim tygodniu nauki
część pisemna - 22 sierpnia 2017 r.
część ustna - 23 ÷ 25 sierpnia 2017 r.
24 czerwca ÷ 31 sierpnia 2017 r.
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DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

31 października 2016 r.
2 maja 2017 r.
4 maja 2017 r.
5 maja 2017 r.
8 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.

poniedziałek
wtorek
czwartek - matura pisemna z j. polskiego
piątek - matura pisemna z matematyki
poniedziałek - matura pisemna z j. angielskiego
piątek

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

Egzaminy zawodowe
sesja styczeń - luty

Egzamin maturalny

Egzaminy zawodowe
sesja czerwiec - lipiec

część pisemna - 12 stycznia 2017 r.
część praktyczna:
- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 9 stycznia 2017 r.
- w pozostałych kwalifikacjach - od 16 stycznia do 23 lutego 2017 r.
Część ustna egzaminu:
od 4 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r. - formuła do 2014 r.
od 8 maja 2017 r. do 20 maja 2017 r. - formuła od 2015 r.
Część pisemna egzaminu:
4 maja 2017 r. - j. polski - pp
5 maja 2017 r. - matematyka - pp
8 maja 2017 r. - j. angielski - pp
11 maja 2017 r. - j. niemiecki - pp
część pisemna - 20 czerwca 2017 r.
część praktyczna:
- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 26 czerwca 2017 r.
- w pozostałych kwalifikacjach - od 16 czerwca do 8 lipca 2017 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Wywiadówki ogólnoszkolne
rozpoczynające rok szkolny.
Wybory klasowych Rad Rodziców
Zebrania informujące o postępach
uczniów wszystkich klas,
w I semestrze (wywiadówki)
Zebrania informujące o postępach
uczniów wszystkich klas
po zakończeniu I semestru
Zebrania informujące o postępach
uczniów klas maturalnych
(wywiadówki)
Zebrania informujące o postępach
uczniów (wywiadówki)
Posiedzenia Rady Rodziców

8 września 2016 r. (czwartek) - klasy I - III technikum oraz I - II LO
15 września 2016 r. (czwartek) - klasy maturalne
24 listopada 2016 r. (czwartek)
12 stycznia 2017 r.
30 marca 2017 r.
27 kwietnia 2017 r.
Wg planu Rady Rodziców
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GŁÓWNE KIERUNKI W DZIAŁALNOŚCI
DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNE
1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej uczniów klas pierwszych wrzesień 2016 r.
- Opracowanie planów dydaktycznych w sposób zapewniający realizację podstawy
programowej - do 4 września 2016 r.
2. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych oraz opracowanie działań naprawczych
- do końca października 2016 r.
3. Zorganizowanie zespołów wyrównawczych dla uczniów na wszystkich poziomach nauczania
- do 16 września 2016 r.
4. Przestrzeganie i doskonalenie zasad oceniania wewnątrzszkolnego.
5. Zwiększenie efektywności nauczania
6. Przeprowadzenie matury próbnej i próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe - ustalą zespoły przedmiotowe
7. Badanie wyników nauczania z języka polskiego, matematyki, języków obcych
na wszystkich poziomach nauczania - maj 2016 r. - ustalą zespoły przedmiotowe
8. Analiza wyników nauczania opracowanie wniosków do dalszej pracy
9. Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły
10. Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce
11. Rozwijanie zainteresowań uczniów
12. Rozwój kultury fizycznej i turystyki
DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
1. Opracowanie planów wychowawczych w oparciu o program wychowawczy
i profilaktyczny szkoły - do 30 września 2016 r.
2. Opracowanie planu wycieczek szkolnych - do końca września 2016 r.
3. Opracowanie planu uroczystości szkolnych - do 9 września 2016 r.
4. Analiza frekwencji uczniów, opracowanie działań mających na celu poprawę frekwencji
(szczególnie w klasach liceum)
5. Realizacja zadań wypracowanych przez Zespół Wychowawczy
6. Stwarzanie warunków do samorządnej działalności uczniów
7. Objęcie młodzieży opieką pedagogiczną
8. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym
9. Wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży
10. Wdrażanie do pracy i obowiązków zawodowych
11. Ochrona środowiska naturalnego
12. Uczestnictwo w kulturze
13. Wychowanie w zdrowiu
14. Promocja szkoły w środowisku lokalnym
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ZADANIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ
Lp.
1

Zadania
2

Opracowanie planów
dydaktycznych
1

2

Przeprowadzenie diagnozy
wstępnej uczniów klas
pierwszych

Analiza egzaminów
zewnętrznych

3

Zwiększenie efektywności
nauczania

4

Praca z uczniem uzdolnionym
5

Sposób realizacji

Odpowiedz.

Termin

Uwagi

3

4

6

7

zespoły
przedmiotowe

do 4 IX 2016 r.

wszyscy
nauczyciele

do 30 IX 2016 r.

wicedyrektor

do 31 X 2016 r.

zespoły
przedmiotowe

do 28 X 2016 r.

wszyscy
nauczyciele

cały rok
szkolny

wszyscy
nauczyciele,
opiekunowie
kół zainteresowań

cały rok
szkolny

Aktualizacja i opracowanie
planów pracy dydaktycznej
z uwzględnieniem:
- podstawy programowej,
- przyjętej siatki godzin,
- korelacji przedmiotowej,
- efektów kształcenia.
Opracowanie
i przeprowadzenie testów
diagnozujących uczniów klas
pierwszych ze wszystkich
przedmiotów
ogólnokształcących
1. Analiza egzaminów
maturalnych,
potwierdzających kwalifikacje
zawodowe oraz
potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie. Opracowanie
wniosków.
2. Przedstawienie wyników
analizy na Radzie
Pedagogicznej
3. Przeprowadzenie
szczegółowej analizy
egzaminów zewnętrznych
w zespołach przedmiotowych.
Opracowanie wniosków.
4. Przedstawienie wyników
analizy na Radzie
Pedagogicznej
1. Maksymalne wykorzystanie
czasu lekcji przez nauczycieli
i uczniów.
2. Stosowanie form i metod
pracy wpływających na rozwój
myślenia i uczenia się uczniów.
3. Celowe wykorzystanie
posiadanych pomocy
dydaktycznych w procesie
nauczania.
1. Przydzielenie trudniejszych
zadań.
2. Udział w kołach
przedmiotowych i zajęciach
pozalekcyjnych.
3. Udział w konkursach
przedmiotowych i olimpiadach.
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1

2

3

4

1. Różnicowanie zadań.
2. Częstsze odpytywanie.
wszyscy
3. Pomoc indywidualna
nauczyciele,
6
nauczycieli i kolegów.
opiekunowie
4. Udział w kołach
zajęć wyrównawczych
wyrównawczych.
Ocenianie uczniów
1. Zapoznanie uczniów z
szczegółowymi kryteriami
oceniania.
2. Systematyczne sprawdzanie
wiadomości uczniów.
3. Stosowanie różnych form
sprawdzania wiadomości.
wszyscy
4. Analiza ocen cząstkowych.
7
nauczyciele
5. Uwzględnianie przy
ocenianiu wysiłku ucznia
i poziomu rozwoju
psychicznego.
6. Stosowanie procedur
oceniania zawartych w statucie
szkoły
Badanie efektywności
1. Badanie wyników nauczania
nauczania
z j. polskiego, matematyki oraz
j. obcych na wszystkich
poziomach nauczania
zespoły
8
2. Badanie wyników nauczania
przedmiotowe
z przedmiotów zawodowych
pod kątem egzaminów
zewnętrznych w klasach
Technikum
Przeprowadzenie próbnej
1. Przystąpienie do egzaminów
matury oraz próbnych
próbnych organizowanych
egzaminów potwierdzających przez OKE i OPERON
kwalifikacje w zawodzie
2. Przeprowadzenie próbnych
zespoły
9
egzaminów potwierdzających
przedmiotowe
kwalifikacje w zawodzie
w oparciu o posiadane
lub opracowane materiały
Zwiększenie bazy dydaktycznej Wzbogacenie klasopracowni
przedmiotowych przez:
- zakupy pomocy
dydaktycznych niezbędnych
do przeprowadzenia
10
dyrektor
egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie
- zakup pomocy dydaktycznych
do przedmiotów
ogólnokształcących
Rozwijanie zainteresowań
1. Wzbogacanie wiedzy
uczniów
poprzez prenumeratę
czasopism popularno
wszyscy
naukowych.
nauczyciele
2. Rozbudzanie zainteresowań
bibliotekarze,
11
wiedzą z różnych dziedzin.
wychowawcy,
3. Działalność kół
opiekunowie kół
przedmiotowych.
zainteresowań
4. Udział w olimpiadach
i konkursach szkolnych,

6

Praca z uczniem słabym

cały rok
szkolny

wrzesień 2016 r.

cały rok
szkolny

maj 2017 r.

cały rok
szkolny

cały rok
szkolny

7
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Rozwój kultury fizycznej
i turystyki

12

międzyszkolnych
i wojewódzkich.
5. Udział w projekcie
edukacyjnym.
1. Sprawne organizowanie
zajęć WF z uwzględnieniem
umiejętności poszczególnych
uczniów.
2. Zorganizowanie mistrzostw
szkoły w różnych dyscyplinach
sportu
3. Udział w wszystkich
imprezach sportowych
oraz imprezach zewnętrznych
wg kalendarza sportowego.
4. Upowszechnianie zajęć
sportowych w ramach SKS.
6. Zorganizowanie biwaków,
wycieczek, rajdów pieszych
lub rowerowych.
7. Dzień Sportu Szkolnego

wg kalendarza
sportowego,

nauczyciele WF,
wychowawcy klas,
opiekun samorządu
szkolnego

maj/czerwiec
2017 r.
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ZADANIA W ZAKRESIE PRACY WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
Lp.
1

Zadania
2

Przygotowanie uczniów
do udziału w życiu
społecznym
1

Wychowanie patriotyczno-obronne

2

Wdrażanie do pracy
i obowiązków zawodowych

3

Ochrona środowiska
naturalnego

4

Sposób realizacji

Odpowiedz.

Termin

Uwagi

3

4

6

7

wychowawcy,

IX - X 2016 r.

1. Zapoznanie uczniów
prawami i obowiązkami
ucznia, pracownika
i obywatela.
2. Udział młodzieży
w uroczystościach
szkolnych, powiatowych
i miejskich.
3. Pogadanki, apele, spotkania
z okazji świąt państwowych
i rocznic wg odrębnego
harmonogramu.
1. Wycieczki do szkół
wojskowych lub jednostek
wojskowych.
2. Udział w konkursie
z zakresu wiedzy o obronie
cywilnej i WP
3. Udział w spartakiadzie
sportów obronnych.
4. Spotkanie z
przedstawicielami WP i Policji,
Straży Pożarnej oraz Straży
Miejskiej.
5. Wycieczki do Miejsc
Pamięci Narodowej.
1. Pomoc młodzieży
w prowadzeniu zajęć
pozalekcyjnych, organizacji
imprez szkolnych i klasowych.
2. Angażowanie uczniów
do pomocy w wystroju klas,
korytarzy szkolnych, pełnienia
obowiązków dyżurnych
klasowych.
3. Udział w pracach
porządkowych na rzecz
środowiska lokalnego
4. Wycieczki do nowocześnie
wyposażonych zakładów pracy.
1. Kształtowanie właściwego
stosunku do przyrody
i ochrony środowiska.
2. Popularyzowanie informacji
na temat ochrony środowiska.
3. Udział w akcji „Sprzątanie
świata”.
4. Upowszechnianie osiągnięć
technicznych w zakresie
ochrony środowiska.

opiekun samorządu
uczniowskiego,
dyrektor
wicedyrektor

nauczyciel PW, BP,
edukacji dla
bezpieczeństwa,
historii oraz wiedzy
o społeczeństwie,
wychowawcy

cały
rok szkolny

cały
rok szkolny

nauczyciele
opiekunowie kół
cały
rok szkolny
nauczyciele
wychowawcy

nauczyciele
wychowawcy

cały
rok szkolny
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1

2

Uczestnictwo w kulturze

5

Wychowanie w zdrowiu

6

3

1. Rozwijanie zainteresowań
czytelnictwem i literaturą
piękną.
2. Organizowanie wycieczek
do teatrów.
3. Udział w seansach
filmowych.
4. Zwiedzanie muzeów,
wystaw.
5. Spotkanie z pisarzem
lub poetą
6. Organizowanie imprez
szkolnych
7. Kształtowanie umiejętności i
nawyków kulturalnego
spędzania czasu wolnego.
8. Zapoznanie z kulturą życia
codziennego i towarzyskiego.
1. Prawidłowa organizacja
pracy uczniów.
2. Upowszechnianie
znajomości zasad ruchu
drogowego i bezpiecznej pracy.
3. Zapewnienie
bezpieczeństwa w czasie zajęć
lekcyjnych, pozalekcyjnych i w
czasie przerw.
4. Badania przesiewowe i
bilansowe uczniów,
szczepienia ochronne.
5. Udzielanie uczniom doraźnej
pomocy przedmedycznej.
6. Współpraca z poradniami
specjalistycznymi.
7. Przestrzeganie zakazu
palenia papierosów i
używania innych środków
odurzających na
terenie szkoły.
8. Przeprowadzenie pogadanek
nt. szkodliwości nałogów,
zagrożenia AIDS itp.
9. Propagowanie racjonalnego
trybu życia.
10. Utrzymanie należytej
czystości w
pomieszczeniach i otoczeniu
szkoły.

4

nauczyciel
bibliotekarz,
nauczyciele języka
polskiego,
wychowawcy klas

dyrektor
wychowawcy
nauczyciele
op. kół
pielęgniarka
pielęgniarka
pielęgniarka
pedagog
wychowawcy
pielęgniarka
pedagog
koło PCK
wychowawcy
dyrektor

6

maj/czerwiec
2017 r.
cały
rok szkolny

7
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1

2

Opieka psychologiczno
pedagogiczna nad
młodzieżą

7

Rozwój samorządnej
działalności uczniów

8

Współpraca szkoły:
A/ z rodzicami

9

3

1. Poznawanie warunków życia
uczniów.
2. Sporządzenie wykazu
uczniów z trudnościami
dydaktyczno-wychowawczymi
i opracowanie
indywidualnych form pomocy.
3.Zajęcia terapeutyczne
indywidualne i grupowe
z pedagogiem szkolnym.
4. Współpraca z rejonową
i wojewódzką poradnią
pedagogiczno-psychologiczną
i Ośrodkiem Profilaktyki
Środowiskowej.
5. Współpraca z Sądem
Rodzinnym, kuratorium
i inspektorem ds. nieletnich.
1. Stworzenie warunków
dla rozwoju działalności
samorządu szkolnego
i klasowego.
2. Powierzenie uczniom
określonych zadań
i obowiązków wobec klasy
i szkoły.
3. przygotowanie uczniów
do przyjmowania
odpowiedzialności za realizację
przyjętych zadań.
4. Organizowanie imprez
ogólnoszkolnych
5. Współdziałanie z dyrekcją
szkoły i innymi
organizacjami szkolnymi.
1. Organizowanie zebrań
i wywiadówek połączonych
z pedagogizacją rodziców.
2. Stwarzanie rodzicom
dogodnych warunków
do współdziałania ze szkołą
i systematycznych
kontaktów.
3. Eksponowanie dokonań
młodzieży.
4. Spotkania indywidualne
rodziców z wychowawcą
i pedagogiem szkolnym.
5. Współdziałanie z Radą
Rodziców.
6. Udział przedstawicieli
rodziców w imprezach
klasowych i szkolnych.
7. Pedagogizacja rodziców.

4

wychowawcy
klas,
pedagog
szkolny

6

według
potrzeb

dyrektor
wychowawcy
wychowawcy

cały
rok szkolny

opiekunowie
samorządu szkolnego

dyrektor
zespół ds. promocji
wychowawcy klas
pedagog szkolny

cały
rok szkolny

7
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1

2

B/ środowiskiem lokalnym

Promocja szkoły

10

3

1. Udział w miejskich
i powiatowych uroczystościach
i obchodach
okolicznościowych, pracach
porządkowych
2. Pomoc w przygotowaniu
imprez organizowanych przez
Samorząd Mieszkańców.
3. Współdziałanie z ZP PCK,
MOPS i innymi według
potrzeb.
- DNI OTWARTE SZKOŁY
połączone z prezentacją prac
uczniów,
- Prezentacja oferty
edukacyjnej szkoły
w gimnazjach
- udział w zawodach miejskich
i powiatowych według
kalendarza sportowego
- prowadzenie strony
internetowej szkoły
- przekazywanie informacji
o ważnych wydarzeniach i
sukcesach do lokalnych
mediów
- organizowanie konkursów
skierowanych do
gimnazjalistów

4

6

dyrektor

według
potrzeb

opiekunowie
samorządu szkolnego

zespół ds. promocji
szkoły

III/IV 2017 r.

dyrektor
nauczyciele WF
opiekun strony
internetowej
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ZAKRES OBSERWACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
I DZIAŁ DYDAKTYCZNY
1. Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Zgodność planu nauczania z podstawą programową
3. Proces nauczania a efektywność lekcji.
4. Znajomość i skuteczność realizacji celów lekcji.
5. Praca z uczniem uzdolnionym i słabym.
6. Wzbogacanie w pomoce naukowe poszczególnych przedmiotów.
7. Praca zespołów przedmiotowych.
8. Przygotowanie uczniów do kształcenia ustawicznego.
9. Rozwój nowatorstwa pedagogicznego.
II DZIAŁ WYCHOWAWCZY
1. Stopień wykorzystania zespołu uczniowskiego w działalności wychowawczej, organizacji imprez,
pracy pozalekcyjnej i inne.
2. Czystość, ład i porządek w izbach lekcyjnych po każdej lekcji.
3. Zdyscyplinowanie zespołów klasowych.
4. Dekoracja klas.
5. Przestrzeganie zapisów Statutu szkoły w zakresie usprawiedliwiania nieobecności.
III OPIEKA
1. Znajomość zespołu klasowego i poszczególnych uczniów.
2. Pomoc materialna uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych.
3. Pomoc koleżeńska.
IV ADMINISTRACJA
1. Znajomość planów pracy szkoły i stopień realizacji zadań.
2. Aktualność danych w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen uczniów.
V WSPOŁPRACA Z RODZICAMI
1. Kontakt z domem rodzicielskim w sprawach postępów ucznia w nauce, uczęszczaniu do szkoły,
zachowaniu i innych sprawach bieżących.
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
1. Rady klasyfikacyjne
- 2 stycznia 2017 r.
- 24 kwietnia 2017 r. - klasy maturalne
- 19 czerwca 2017 r.
2. Rady podsumowujące
- 9 marca 2017 r.
- 24 czerwca 2017 r.
- 28 sierpnia 2017 r.
3. Rady szkoleniowe wg harmonogramu ustalonego do 15 września 2016 r.
4. Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły - wg potrzeb
TERMINY ZWIĄZANE Z EGZAMINAMI ZEWNĘTRZNYMI
1. Termin złożenia deklaracji maturalnych
-

30 września 2016 r. - deklaracja wstępna
6 lutego 2017 r. - deklaracja ostateczna

2. Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - 20 grudnia 2016r.
3. Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(sesja styczeń - luty) – 9 września 2016 r.
4. Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(sesja maj - lipiec) – 16 lutego 2017 r.
Załącznikami do planu pracy są:
1. Harmonogram uroczystości szkolnych - załącznik nr 1
2. Plan pracy zespołu wychowawczego - załącznik nr 2
3. Plan pracy pedagoga szkolnego - załącznik nr 3
4. Plan pracy biblioteki szkolnej - załącznik nr 4
5. Plan imprez bibliotecznych - załącznik nr 5
6. Program promocji szkoły - załącznik nr 6
7. Plan pracy samorządu uczniowskiego - załącznik nr 7

