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Nowogard 2019

OBSZAR I - KSZTAŁCENIE
Cele ogólne
1. Podniesienie
efektywności
pracy
z uczniem.

Zadania, sposoby ich realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. Zapoznanie wszystkich uczniów i ich
rodziców z zasadami oceniania
obowiązującymi w ZSO.

Wychowawcy klas,
nauczyciele przedmiotów

Wrzesień 2019

2. Przestrzeganie (przez nauczycieli
i uczniów) zasad zawartych w WSO
i systematyczne monitorowanie działań
w celu zapobiegania występujących
nieprawidłowości lub usuwania ich.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

3. Analiza wyników egzaminów
gimnazjalnych oraz dokumentów
uczniów klas I pod kątem osiągnięć
naukowych i sportowych

Wychowawcy klas
pierwszych

Wrzesień 2019

4. Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów
na temat zainteresowań i zajęć
pozalekcyjnych.

Wychowawcy klas
pierwszych

Cały rok szkolny

5. Przygotowanie uczniów do udziału
Dyrekcja, nauczyciele
w konkursach: artystycznych,
olimpiadach, zawodach sportowych,
projektach.Umożliwianie uczniom
szerszego korzystania z różnych źródeł
informacji i uświadamianie konieczności
weryfikacji dostarczanych przez nie
wiedzy. Zachęcanie do poszukiwania
i poznawania wiadomości
wykraczających poza obowiązkowe.

wg terminarza
konkursów

6. Doskonalenie i rozwijanie kompetencji
cyfrowych, matematycznych,
kreatywności oraz przedsiębiorczości.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

7. Organizacja wycieczek, imprez
szkolnych w godzinach lekcyjnych
w funkcji przydatności ich w realizacji
podstawy programowej.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

8. Dostosowania wymagań edukacyjnych
do możliwości i potrzeb uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

9. Nagradzanie uczniów za aktywność
i zaangażowanie oraz propagowanie ich
w środowisku oraz eksponowanie
osiągnięć wg wzorców wypracowanych
przez szkołę

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

10. Wykorzystywanie zasobów szkoły
i środowiska w procesie kształcenia;

Zainteresowani nauczyciele

wg potrzeb

11.Bieżąca aktualizacja osiągnięć uczniów
w zawodach i konkursach na stronie
internetowej szkoły, facebooku
i w prasie lokalnej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2. Modernizacja
programów
kształcenia
i wychowania

1. Wprowadzenie zmian w Statucie, WSO, Komisje doraźne
Programie Wychowawczym, Programie
Profilaktyki.

Cały rok szkolny, wg
potrzeb

2. Ewaluacja programu wychowawczego
i profilaktyki.

Pedagog szkolny,
wychowawcy klas

koniec Roku
Szkolnego

3. Promowanie wśród uczniów postaw
odpowiedzialności , szacunku dla
innych i samego siebie.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

4. Dbanie o bezpieczeństwo młodzieży, ze
szczególnym uwzględnieniem osób ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

5. Opracowanie wykazów tematów
i wymagań dla uczniów realizujących
nauczanie indywidualne

Zainteresowani nauczyciele

Wrzesień 2019

6. Opracowanie i uaktualnianie rozkładów
materiału oraz wymagań na
poszczególne oceny

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

4. Przygotowanie
uczniów do
egzaminów
zewnętrznych.

7. Kontrola realizacji podstawy
programowej

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

8. Kontrola planów pracy wychowawców

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

9. Wprowadzenie i realizacja zajęć
z zakresu doradztwa zawodowego.

Doradca zawodowy

Cały rok szkolny

1. Analiza
wyników
egzaminów Nauczyciele przedmiotów
zewnętrznych, formułowanie wniosków maturalnych, wychowawcy
i wdrażanie ich w procesie kształcenia

od września 2019
aktualizując zmiany

2. Informowanie uczniów i rodziców
o zasadach przeprowadzania
egzaminu maturalnego

Nauczyciele przedmiotów
maturalnych, wychowawcy

Cały rok szkolny

3. Uświadamianie uczniom konsekwencji
wyboru przedmiotów maturalnych
z wyborem dalszej drogi kształcenia

Nauczyciele przedmiotów
maturalnych

Cały rok szkolny

4. Wdrażanie zadań maturalnych od klasy
pierwszej.

Nauczyciele przedmiotów
maturalnych.

Cały rok szkolny

5. Zorganizowanie warsztatów
efektywnego uczenia się

Pedagog szkolny,
psycholog, wychowawcy

Cały rok szkolny

6. Przeprowadzanie próbnych egzaminów
maturalnych w klasach trzecich.

Nauczyciele przedmiotów
maturalnych

Cztery razy w roku
szkolnym

7. Umożliwianie uczniom rozwijania
umiejętności maturalnych poprzez
uczestnictwo w zajęciach
pozalekcyjnych.

nauczyciele przedmiotów
maturalnych

Cały rok szkolny

8. Organizowanie wykładów oraz spotkań z Dyrektor, Pedagog,
przedstawicielami wyższych uczelni.
nauczyciele

Cały rok szkolny

OBSZAR II – WYCHOWANIE
Cele ogólne

Zadania, sposoby ich realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. Integracja
zespołów
klasowych w
środowisku
szkolnym

1. Integrowanie zespołów klasowych
(wyjazdy edukacyjne, wycieczki,
imprezy szkolne)

Zespół wychowawczy

wrzesień 2019

2. Diagnozowanie potrzeb
wychowawczych uczniów

Pedagog, wychowawcy

wg potrzeb

2. Monitorowanie
frekwencji

3. Monitorowanie obecności uczniów na Pedagog i wychowawcy
zajęciach oraz systematyczne
klas, nauczyciele
wprowadzanie do dziennika
elektronicznego VULCAN

cały rok szkolny

4. Stosowanie odpowiednich procedur
wobec uczniów nagminnie
opuszczających zajęcia lekcyjne

Dyrektor, Pedagog,
wychowawcy klas

wg potrzeb

5. Wyróżnianie uczniów nagrodami za
100% frekwencje.

Dyrektor
Wychowawcy klas,
pedagog

Koniec II semestru

6. Pedagogizacja rodziców na temat
Pedagog, wychowawcy klas Cały rok szkolny
zagrożeń wynikających z opuszczania
zajęć szkolnych oraz konsekwencji
bezkrytycznego usprawiedliwiania
godzin przez rodziców

3. Kształtowanie
postaw,
wychowanie do
wartości

7. Spotkania z pedagogiem/
psychologiem uczniów mających
problemy z frekwencją

Pedagog, psycholog szkolny Wg potrzeb

1. Organizacja uroczystości i udział w
imprezach szkolnych oraz klasowych

Wszyscy nauczyciele,
Samorząd Uczniowski

Cały rok szkolny

2. Prowadzenie lekcji wychowawczych
promujących postawy etyczne.

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

3. Wzmacnianie wychowawczej roli
szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

4. Bezpieczeństwo w Internecie.
Odpowiednie korzystanie z mediów
społecznych.

Wszyscy nauczyciele,
Pedagog, Psycholog

Cały rok szkolny

5. Nagradzanie właściwych postaw.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

OBSZAR III - OPIEKA
Cele ogólne
1. Rozwiązywanie
problemów natury
opiekuńczowychowawczych
zdiagnozowanych w
środowisku szkoły.

Zadania, sposoby ich realizacji
1. Wdrażanie Szkolnego Programu
Wychowawczego i Profilaktyki
opracowanego w dziedzinach:

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Pedagog, psycholog
Cały rok szkolny
wychowawcy klas,
nauczyciele poszczególnych
przedmiotów

a) zapobieganie wśród uczniów
uzależnieniu od środków
psychoaktywnych;
b) propagowanie zachowań prozdrowotnych
ze szczególnym uwzględnieniem
właściwej diety w żywieniu człowieka
c) przeciwdziałanie trudnościom
wychowawczych i niepowodzeniom
szkolnym;
d) przeciwdziałanie trudnościom natury
psychologicznej;
2. Udzielanie pomocy pp przez nauczycieli
w bieżącej pracy z uczniem.

Pedagog, Psycholog,
nauczyciele

Cały rok szkolny

2. Zapewnienie
uczniom
bezpieczeństwa na
terenie szkoły

3. Współpraca nauczycieli pracujących
Pedagog, wszyscy
w jednym oddziale w zakresie
nauczyciele
komunikowania się o postępach ucznia,
wypracowania ujednoliconych sposobów
i metod pracy z uczniem, wzajemnej
pomocy

Cały rok szkolny

4. Wyszukiwanie i przekazywanie uczniom
informacji oraz wspieranie ich w pisaniu
wniosków umożliwiających uzyskanie
pomocy materialnej lub stypendialnej

Zainteresowani nauczyciele

Cały rok

5. Profilaktyka agresji i przemocy
w szkołach

Pedagog, Psycholog
wychowawcy

Cały rok

1. Przeprowadzenie diagnozy poziomu
bezpieczeństwa w szkole. Na bieżąco
diagnozowanie poziomu poczucia
bezpieczeństwa uczniów w szkole

Wszyscy nauczyciele

Wg potrzeb

2. Sprawowanie przez nauczycieli opieki
Wszyscy nauczyciele
nad uczniami zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa na zajęciach
obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie
przerw międzylekcyjnych, uroczystości,
imprez oraz wycieczek szkolnych

Cały rok szkolny

OBSZAR IV - DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
1. Doskonalenie
nauczycieli pod kątem
pracy z uczniem
zdolnym i uczniem z
dysfunkcjami.

2.Doskonalenie
własnego warsztatu
pracy.

1. Udział w szkoleniowych radach
pedagogicznych, konferencjach,
warsztatach.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2.Studiowanie literatury metodycznej,
pedagogiczno-psychologicznej.

Wszyscy nauczyciele

Wg potrzeb

3. Współpraca z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną.

Pedagog, Psycholog,
nauczyciele

Cały rok szkolny

1.Udział nauczycieli w doskonaleniu
zawodowym.

Nauczyciele zainteresowani Wg oferty

2.Zdobywanie kolejnych stopni awansu
zawodowego

Nauczyciele zainteresowani Wg potrzeb

3.Podnoszenie i zdobywanie dodatkowych
kwalifikacji.

Nauczyciele zainteresowani Wg potrzeb

4.Przeprowadzanie ewaluacji pracy własnej

Wszyscy nauczyciele

Koniec semestru

przez nauczyciela na podstawie oceny
osiągnięć uczniów
5.Prowadzenie ewaluacji programów
nauczania, dobranych treści kształcenia
w oparciu o wyniki badań edukacyjnych
wiedzy, kompetencji i umiejętności
uczniów;

wszyscy nauczyciele

Koniec roku
szkolnego

6.Kontynuowanie i wzmacnianie pracy
zespołowej nauczycieli na rzecz
doskonalenia procesów edukacyjnych,
wzajemnej pomocy.

Wszyscy nauczyciele

cały rok

Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2019/2020 zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dnia 29 sierpnia 2019r.

