ROCZNY PLAN PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH
im. Górników i Energetyków Turowa
w Zgorzelcu
ROK SZKOLNY 2015/2016
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z
2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
4. Statut Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
5 Program Wychowawczy ZSZ i L w Zgorzelcu
6. Program Profilaktyczny ZSZ i L w Zgorzelcu

Cele:
1. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez :
- wykorzystywanie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych, diagnoz wewnętrznych
- doskonalenie współpracy zespołów nauczycielskich
- efektywne wykorzystanie oceniania jako środka motywowania uczniów do pracy i zwiększania ich poczucia odpowiedzialności
za procesy edukacyjne i uzyskane efekty
2. Rozbudowa bazy i doskonalenie organizacji pracy w zakresie kształcenia zawodowego .
3. Systematyczna i skuteczna realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych
4. Poprawa czytelnictwa wśród uczniów – biblioteka szkolna jako centrum dostępu uczniów do wiedzy i kultury.

BAZA SZKOŁY

Lp.
1.

Zadania
Wykonanie przeglądu technicznego szkoły
Bieżące naprawy i remonty
Doposażanie szkoły w sprzęt, komputery, sprzęt
sportowy, pomoce dydaktyczne

2.

3.
4.

Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych
Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej
Doposażanie klas w sprzęt multimedialny –
komputery, projektory, tablice interaktywne, wi-fi
Remont sanitariatu dziewcząt
Dbanie o teren przyszkolny

Odpowiedzialni

Termin

Dyrektor, inspektor bhp,
kierownik gospodarczy

Sierpień/Luty

dyrektor

Cały rok

Dyrektor
Kierownik gospodarczy i
pracownicy obsługi

Cały rok
Cały rok

Uwagi

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

Lp.
1.
2.

Zadania
Przydział obowiązków
Opracowanie tygodniowego planu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, plan dyżurów
nauczycieli

Odpowiedzialni
Dyrektor

Termin
Sierpień/wrzesień

Wicedyrektor
R. Sokołowski

Sierpień/wrzesień

Uwagi

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Opracowanie dokumentacji dotyczącej pracy szkoły
Dyrektor
na rok szkolny 2015/2016
Opracowanie planów pracy nauczycieli i PSO z
nauczyciele
poszczególnych przedmiotów na r.szk.2015/16
Opracowanie planów pracy:
- Plan wychowawczy ZSZ i L
Wicedyrektor M. Krzywonos
- Plan Profilaktyczny ZSZ i L
Wychowawcy
- Plan pracy wychowawcy klasy
Pedagog szkolny
- Plan pracy pedagoga szkolnego
Kierownik szkolenia
-Plan praktyk uczniowskich
praktycznego
- Plan pracy biblioteki szkolnej
Bibliotekarz
- Plany zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (19)
nauczyciele
- Plan nauczania indywidualnego
Opracowanie planów pracy:
Przewodniczący
- zespołów do spraw ewaluacji pracy
poszczególnych zespołów
- zespołów przedmiotowych
- zespołu do spraw promocji
- zespołu wychowawczego
-zespołu ds. bezpieczeństwa
-zespołu ds. ewaluacji Statutu
Opracowanie sprawozdań z realizacji zadań
Przewodniczący
zawartych w poszczególnych planach pracy
poszczególnych zespołów i
wicedyrektorzy
Opracowanie planu doskonalenia zawodowego
Dyrektor
nauczycieli po zapoznaniu się z ofertą WODN
nauczyciele

Sierpień/wrzesień
Wrzesień

Sierpień/wrzesień

Sierpień/wrzesień

Styczeń/czerwiec

Wrzesień
w zależności od potrzeb

KSZTAŁCENIE

Lp.
1.

2.

3.
4.

5.

Zadania
Zapoznanie rodziców z:
- WSO
- PSO
- programem nauczania oraz planem pracy
wychowawczej
- przypomnienie Statutu Szkoły
Dostosowanie wymagań do możliwości
intelektualnych uczniów posiadający orzeczenia z
PPP
Uaktualnienie PSO
Stwarzanie uczniom możliwości poszerzania wiedzy,
rozwijania umiejętności oraz wspomagania ich w
indywidualnym rozwoju poprzez:
- udział w konkursach przedmiotowych,
zawodowych, plastycznych, czytelniczych,
językowych, z zakresu pierwszej pomocy i
bezpieczeństwa, zdrowotnych, ekologicznych i
innych na szczeblu szkolnym, powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim
- uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, apelach
szkolnych i pozaszkolnych
- wolontariat i akcje miejskie i ogólnopolskie
Badanie wyników nauczania:
- analiza matury próbnej/ j.pol, mat,j.obce/
- sprawdzian kompetencji w klasach pierwszych
z j. polskiego, matematyki, j. obcych – diagnoza
wstępna
- diagnozowanie osiągnięć uczniów

Odpowiedzialni

Termin

wychowawcy klas i
nauczyciele

wrzesień

uczący nauczyciele

cały rok

nauczyciele

wrzesień

nauczyciele i wychowawcy

wg. oddzielnych
harmonogramów

nauczyciele uczący,
wicedyrektor

wrzesień
wg. harmonogramu

cały rok

Uwagi
Na zebraniu 14.09.15 r.
Zapis
w
dziennikach
lekcyjnych

Opracować
szczegółowe
kalendarze :
-imprez szkolnych
-imprez sportowych
-akcji charytatywnych
-konkursów szkolnych

Ustalić terminarz RP 10.09

6.

7.

8.

Wyrównywanie szans edukacyjnych:
- organizacja zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
praca z uczniem mającym trudności w nauce
Współpraca z PPP, konsultacje ze specjalistami
- kierowanie uczniów na badania
- respektowanie opinii i orzeczeń w pracy z uczniami
- udzielanie pomocy uczniom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
Analiza wyników i efektów nauczania w
poszczególnych klasach

9.

Monitorowanie podstawy programowej oraz
nieobecności uczniów

10.

Przyznawanie nagród i stypendiów motywacyjnych
za wyniki w nauce i inne osiągnięcia

nauczyciel uczący

nauczyciele uczący
pedagog

nauczyciele uczący
przewodniczący zespołów
przedmiotowych
nauczyciele uczący
wychowawca klasy
przewodniczący zespołów
przedmiotowych
nauczyciele

wg. potrzeb

wg. potrzeb
cały rok

listopad
styczeń
kwiecień
czerwiec
listopad
styczeń
kwiecień
czerwiec
czerwiec

WYCHOWANIE

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Zadania
Realizacja zadań określonych w programie pracy
wychowawczej i opiekuńczej oraz profilaktycznej:
-podejmowanie
działań
wychowawczych
i
opiekuńczych
- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania agresji,
przemocy,
demoralizacji
i
niedostosowaniu
społecznemu
- propagowanie zachowań bezpiecznych
- diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów
Promowanie zdrowego stylu życia
Wdrażanie nawyków prozdrowotnych i sportowych
- higiena i aktywność na lekcjach wychowania
fizycznego
Rozwijanie samorządności - SU
- opracowanie planu pracy SU
- organizacja imprez szkolnych
Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkolnego
- klasy zdrowotne
-klasy wojskowe
Zdrowie, higiena, bezpieczeństwo
- odpowiednia organizacja zajęć
- pełnienie dyżurów podczas przerw
Próbny alarm ewakuacyjny w przypadku zagrożenia
Działalność ekologiczna:

Odpowiedzialni

wychowawcy klas
nauczyciele
pedagog
wicedyrektor

nauczyciele wychowania
fizycznego
wychowawcy klas
wychowawcy klas
opiekun samorządu

Termin

cały rok

cały rok

wg. harmonogramu

nauczyciele, opiekunowie
klas

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

Wicedyrektor/inspektor bhp

Listopad

wszyscy nauczyciele

wrzesień
kwiecień

Uwagi

7.
8.

9.

Turystyka i rekreacja
- organizacja wycieczek
Realizacja polityki prorodzinnej
-edukacja rodziców: rozwiązywanie problemów
wychowawczych, zagrożeń społecznych
- indywidualne kontakty z rodzicami
- informowanie rodziców o wynikach w nauce i
zachowaniu
- angażowanie rodziców w życie szkoły
Kształtowanie postaw współodpowiedzialności;
- dbałość o estetykę wewnątrz szkoły i terenu
przyszkolnego
- udział w uroczystościach szkolnych i
środowiskowych

wychowawcy

cały rok

wychowawcy
pedagog

cały rok

nauczyciele
wychowawcy

cały rok

OPIEKA
Lp.
1.

2.

Zadania
Sporządzenie listy uczniów wymagających pomocy
-materialnej

Organizacja opieki wychowawczej dla uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
- ustalenie na podstawie ankiet i rozmów
indywidualnych sytuacji materialnej uczniów
- sporządzenie listy uczniów zwolnionych od
ubezpieczenia w przypadku następstw
nieszczęśliwych wypadków

Odpowiedzialni

Termin

pedagog
dyrektor szkoły

wrzesień

dyrektor
wychowawcy klas
pedagog

cały rok

Uwagi

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM – RODZICAMI, INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI

Lp.
1.

2.

Zadania
Udział uczniów w programach profilaktycznych
Prowadzenie działalności prewencyjnej z KPP
Prowadzenie działań z zakresu wzmacniania
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki
zdrowotnej – pielęgniarka i SANEPiD, PCK

Odpowiedzialni
wychowawcy klas
pedagog
dyrektor szkoły
nauczyciele

Współpraca z:
- Starostwem Powiatowym
- Urzędem Miasta
- Miejskim Domem Kultury
- Biblioteką Pedagogiczną
- Centrum Sportowym
- Caritasem
- oddziałem rejonowym PCK
- PUP
-DPS-ami
-Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym

Uwagi

cały rok

Udział w uroczystościach miejskich i powiatowych

Wg potrzeb
nauczyciele
dyrektor

3.

Termin

kierownictwo Zespołu
nauczyciele

cały rok

cały rok

PROMOCJA SZKOŁY

Lp.
1.

2.

3.
4.
5.

Zadania
Publikowanie materiałów z pracy szkoły i oferty
edukacyjnej
Organizacja uroczystości i imprez szkolnych z
udziałem gimnazjalistów, władz miejskich i
powiatowych,;
- Dni otwarte
- konkursy
Prowadzenie strony internetowej szkoły

Odpowiedzialni
wicedyrektor R.S
administrator

Termin
cały rok

nauczyciele
dyrektor

cały rok

administrator
wicedyrektor R.S

cały rok

Prowadzenie kroniki szkolnej
Udział uczniów w konkursach, olimpiadach,
zawodach sportowych miejskich, powiatowych, itp

nauczyciele

Uwagi

cały rok
cały rok

Ewaluacja:
1. Sprawozdanie oraz wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego
2. Sprawozdania z realizacji zadań od dyrekcji, kierownictwa, pedagoga szkolnego, biblioteki szkolnej oraz przewodniczących zespołów
przedmiotowych i osób sprawujących opiekę nad młodzieżą
3. Opinie uczniów i rodziców przedstawione w ankietach na temat pracy szkoły

Rada Pedagogiczna 10 września 2015r.

p.o. Dyrektor a ZSZ i L
mgr Szymon Karolak

