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Plan pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017

Hasło stałe: Kreatywni i aktywni w następne sześćdziesięciolecie PZS Nr 1 w Krzyżowicach

Hasło roku: Kształcenie zawodowe gwarancją dobrego zatrudnienia.

~-I

§e
C"

\..Y

~
v

01-..........>
-+->
r-
o
F

"""""-.x:
<}
~

~'

ES">
c:::-



Osoby odpo-
Osoby nadzo-Obszar Standardy

Wskaźniki pracy szkoły Podejmowane działania Termin reali- wiedzialne za rujące realłza-działania pracy szkoły zacji działań realizację
cję działańdziałań

.Studia podyplomowe

.Kursy kwalifikacyjne

1. Zewnętrzne .Kursy doskonalące Wicedyrektordoskonalenie • Zgodnie z harmonogramem Wrzesień 2016 J. Pięta
lider WDN .I nauczycieli • Status egzaminatora OKE

Kompe- .Konferencje metodyczne
tencje i

.Seminariarozwój
zawodo- .Szkoleniowe posiedzenia
wy na u- Rad Pedagogicznych
czycieli

Zgodnie z.Kursy wewnątrzszkolne Wicedyrektor2. WDN • Zgodnie z harmonogramem WDN harmonogra- Nauczyciele
.Szkolenie w ramach ze- mem WDN lider WDN

społów przedmiotowych
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1. Poprawa ~ Poprawa zasięgu Wi-Fi w szkole i
stanu technicz- • Informatyzacja i kompute- internacie Rok szkolny
nego bazy szko- ryzacja ~ Doposażenie pracowni kompute- 2016/2017 Dyrektor Dyrektor

ły rowych

• Aktualizacja księgozbioru
~ Zakup nowych pozycji Rok szkolny Bibliotekarz,

Dyrektorbiblioteki szkolnej 2016/2017 wicedyrektor

2. Wzbogacenie
szkoły w środki i
pomoce dydak- • Doposażenie ogrodu ~ Doposażenie sali w ogrodzie w S. Orda,

Dyrektor/tyczne szkolnego, również jako pomoce dydaktyczne, zakup nie- Rok szkolny B. Heltman,
Organ prowa-

Ośrodka Egzaminacyjnego zbędnych materiałów i narzędzi. 2016/2017 R. Kawalec
dzący
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• Doposażenie sal dydak-
~ Doposażenie sal: zakup ławek, Rok szkolny Nauczycieletycznych w pomoce dy-

krzeseł, sprzętu multimedialnego 2016/2017 przedmiotów Dyrektor
daktyczne.

• Udział uczniów TAK w Nauczyciele
Dyrektor, or-modernizacji posesji ~ Projektowanie i wykonanie no- Rok szkolny przedmiotów

szkoły, terenu przy Inter- wych nasadzeń 2016/2017 zawodowych w gan

nacie TAK i rolniczych prowadzący

Nauczyciele
wychowania

Dyrektor, or-• Rozwój baz kształcenia ~ Realizowanie zajęć praktycznych Rok szkolny fizycznego,
ganpraktycznego na terenie CKM, ogrodu, stad- 2016/2017 nauczyciele

prowadzący
niny, gospodarstwa przedmiotów

zawodowych
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• Realizacja statutu szkoły

• Regulaminy szkoły bez-
3. Realizacja piecznego poruszania się >- Realizacja działań związanych z wicedyrektor,prawa we- uczniów po terenie szkoły zadaniami w statucie i regulami- Rok szkolny

nauczyciele, Dyrektorwnątrzszkol- i poza szkołą, stajni nach 2016/2017
wychowawcynego szkolnej, dyżurów, prak-

tyk zawodowych, interna-
tu.

1. Pomiar wie-
• Diagnoza przedmiotowa >- Diagnoza na początku roku szkolnego Wicedyrektordzy i umiejęt-

we wszystkich klasach przewodn iczą-ności uczniów
pierwszych ze szczegól- >- Zapoznanie rodziców i uczniów z wy- Wrzesień 2016

Nauczyciele cy zespołuna początku nikami Maj 2017nym uwzględnieniem ma- przedmiotowe-11/ etapu eduka-
cyjnego tematyki >- Diagnoza na koniec roku szkolnego go

Proces
dydak-
tyczny

2. Semestralne >- Opracowanie wyników zbiorczych
Nauczyciele

Wicedyrektor,-Anallza ocen z przedmio- przedmiotówbadanie wy- Luty-czerwiec przewodniczą-
ników nau- tów ogólnokształcących- >- Sformułowanie wniosków do dalszej 2017 ogólnokształ-

cy komisji
czania maturalnych pracy cących matu-

przedmiotowejralnych
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• Wykorzystanie tablicy mul-
).> Opracowanie scenariuszy lekcji

3. Poprawa otwartych Nauczycieletimedialnej i technologii
efektów komputerowej do wspo- ).> Obserwacja lekcji Rok szkolny przedmiotów

Wicedyrektor
kształce nia magania nauczania ma- 2016/2017 matematyczno-
szczególnie tematyki i języków obcych ).> Szkolenie nauczycieli w ramach przyrodniczych.
w zakresie pracy zespołów przedmiotowych
przedmiotów
matematycz-
no- • Udział młodzieży w Dolno- wrzesień - Nauczyciel
przyrodni- śląskim Festiwalu Nauki

).> Wykłady, warsztaty
pażdziernik przedmiotów Wiced yrekto r

czych
2016r. przyrodniczych.

).> Informowanie uczniów klas pierw-
szych o organizacji i przebiegu eg-
zaminu maturalnego

• Podjęcie działań zmierzają-
).> Analiza matur z lat ubiegłych

NauczycieleRok szkolnycych do poprawy wyników ).> Organizowanie zajęć pozalekcyjnych przedmiotów Wicedyrektor
egzaminu maturalnego. ( fakultety) 2016/2017

maturalnych

).> Przeprowadzenie próbnych matur,
ich analiza i wnioski

).> Programy naprawcze
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~ Przeprowadzenie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych

~ Przeprowadzenie lekcji otwartych
(wprowadzenie aktywizujących me-
tod nauczania)

• Podjęcie działań zmierzają-
~ Informowanie uczniów klas pierw- Przewodniczącycych do podniesienia wyni-

szych o organizacji i przebiegu eg- Rok szkolny
zespołów Wicedyrektorków egzaminu zawodowe-

zaminu zawodowego 2016/2017
przedmiotowychgo

~ Analiza egzaminów zawodowych z
lat poprzednich

~ Przeprowadzenie próbnych egzami-
nów zawodowych, ich analiza i wnio-
ski

~ Przeprowadzenie próbnego egza-
minu z nauki zawodu dla klasy IV

5. Pomiar wie- technikum
dzy i umiejętno- -Próbny egzamin potwier- ~ Analiza wyników egzaminu Nauczyciele Wicedyrektor

przewodniczą-ści na końcu dzający kwalifikacje zawo- I semestr 2016 przedmiotów
etapu edukacyj- dowe ~ Indywidualne konsultacje uczniów z zawodowych cy komisji
nego nauczycielami przedmiotów zawo- przedmiotowej

dowych
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• Próbny egzamin matural- ~ Przeprowadzenie próbnego egza-
ny minu maturalnego

XI \ XII 2016
• Egzaminy zawodowe i ~ Analiza wyników próbnego egzami-

maturalne nu maturalnego, opracowanie pro-

• Działania mające na celu
gramów naprawczych na podstawie
egzaminu maturalnego, diagnoz i

podwyższenie wyników analizy wyników nauczania
egzaminu maturalnego

~ Analiza edukacyjna wartości doda-
• Działania mające na celu nej Wicedyrektorpodwyższenie wyników

~ Indywidualne konsultacje z nauczy- przewodniczą-
egzaminu potwierdzające- Nauczyciele cy zespołówgo kwalifikacje zawodowe cielami przedmiotów maturalnych

przedmiotów przedmiotów
~ Analiza wyników egzaminów zawo- maturalnych i ogólnokształ-

dowych i maturalnych zawodowych cących i zawo-

~ Zorganizowanie zajęć wyrównaw- dowych dyrek-
torczych i konsultacji

~ Uszczegółowienie i wzmożenie
nadzoru pedagogicznego kształcenia
w zakresie przedmiotów zawodo-
wych

~ Zorganizowanie dodatkowych zajęć
z przedmiotów maturalnych
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~ Systematyczne realizowanie pro- Nauczyciele
6. Wprowadze- • Wdrażanie nowej podstawy gramów nauczania i kontrolowanie Rok szkolny uczący w kla- Dyrektornie nowej pod- programowej (klasy pierw- poziomu przyswajania wiedzy 2016/2017 sach pierw-
stawy progra- sze) przez uczniów szych
mowej
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1. Działania
~ "Szkoła dobrze wychowana"- reali-związane z wy-

IVProces chowawczą zacja ogólnopolskiego programu.
I semestrwycho- funkcją szkoły ~ Diagnoza sytuacji materialnej

Wrzesień 2016 Wychowawcy, Pedagog,wawczo- • Pomoc materialna
uczniów pedagog wicedyrektoropiekuń- 1. Działania

czy związane z ~ Wyłonienie kandydatów do wypraw-
opiekuńczą ki szkolnej;
funkcją szkoły
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~ Diagnoza ilości uczniów mających
orzeczenia o dysfunkcjach

~ Indywidualna praca z uczniem mają-
cym trudności edukacyjne

~ Spotkania integracyjne klas pierw-
szych z najstarszymi, pomoc w adap-
tacji pierwszoklasisty

~ Opracowanie i zawieranie kontraktów
z uczniami

-Pomoc psychologiczno - ~ Pomoc w respektowaniu praw w sytu- Rok szkolny Pedagog,
Wicedyrektorpedagogiczna acji zagrożenia 2016/2017 wychowawcy

~ Zakładanie Kart Pomocy Psycholo-
gicznej Ucznia oraz Arkuszy Indywi-
dualnego Programu Edukacyjno -
terapeutycznego (IPET)

~ Tworzenie zespołów ds. udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno -
pedagogicznej

~ Realizacja ustalonych form pomocy
psychologiczno - pedagogicznej
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-Kalendarz imprez i uroczy- ~ Zgodnie z kalendarzem imprez i Nauczyciele,
Dyrektor,stości szkolnych uroczystości szkolnych Rok szkolny

wychowawcy,2016/2017 wicedyrektor
~ Zgodnie z kalendarzem pracy SU opiekun SU

~ Nawiązanie współpracy ze szkoła- Rok szkolny2. Działania mi w Niemczech (polsko- 2016/2017
związane z Niemiecka Fundacja Współpracy
organizacją Młodzieży Zespół d\s
życia szkoły współpracy z Dyrektor-Współpraca z zagranicą ~ Udział szkoły w targach bożenaro-

Grudzień 2016 zagranicą, Wicedyrektordzeniowych we Francji -COLMAR
Nauczyciele

~ Praktyki i warsztaty w ramach pro-
gramu Erasmus + Rok szkolny

~ Przyjmowanie i wysyłanie młodzie- 2016\2017
ży na staż i praktyki

~ Zapoznanie ze strukturą organiza-
Wrzesień-Organizacja pracy szkoły cyjną szkoły oraz kompetencjami

2016 Wychowawcy Wicedyrektor
organów szkoły
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~ Zgodnie z kalendarzem wycieczek
• Kalendarz wycieczek szkolnych poszczególnych klas oraz

szkolnych wynikających z harmonogramu Rok szkolny
Nauczyciele Wicedyrektor

działań związanych z realizacją na- 2016/2017

grodzonych projektów

3. Działania
~ Praca z uczniem zdolnymwspierające

rozwój ucznia ~ Koła zainteresowań Nauczyciele wg Przewodniczą-
wynikające z • Indywidualizacja pracy Rok szkolny harmonog ra- cy komisji
wizji szkoły ucznia ~ Praca z uczniem mającym trudności 2016/2017 mul koordyna- przedmioto-

edukacyjne torzy wych
~ Koła wyrównawcze

4.Działania Orda S.,

wspierające .Wolontariat Rok szkolny
M. Miśta

proces wycho- ~ Współpraca z ZOL w Wierzbicach
2016/2017 Zespół d\s Dyrektor

działalnościwawczy ucznia
charytatywnej
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• Stworzenie planu wycho-
wawczego dla poszczegól- >- Opracowanie tematów godzin wycho- Wrzesień 2016 Wychowawcy Wicedyrektor
nych klas wawczych

>- Zapoznanie z prawami i obowiązka-
mi ucznia oraz dokumentami regulują- Wrzesień 2016 Wychowawcy Wicedyrektor
cymi prawa ucznia

>- Kontrolowanie przepisów prawa do-

-Przeslrzeqanie praw i ob- tyczących działalności dydaktycznej,

owiązków uczniów i nauczy- wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

cieli działalności statutowej szkoły
Rok szkolny

>- Kontrola dokumentacji szkolnej ze 2016/2017
Wicedyrektor Dyrektor

szczególnym uwzględnieniem wymagań
edukacyjnych z poszczególnych zajęć

>- Wykorzystanie wniosków Rad Peda-
cocicznvch wvnikaiacvch z analizv
>- Prowadzenie działań wg planów profi- Wychowaw-

5.Działania laktyczno-wychowawczych cy, pedagog,
związane z profi-

• Profilaktyka antyalkoholo- >- ARS ,Jak dbać o miłość- podtrzymy- Rok szkolny Koordynatorlaktyką uzależ- Wicedyrektor
nień i prozdro- wa wanie idei programu- używki oddala- 2016/2017 ds. bezpie-

ją od najbliższych i zabijają miłość. czeństwa
wotną

Opiekun SU
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~ ARS ,Jak dbać o miłość- przypomnie-
nie

~ Koncert profilaktyczny z udziałem

• Profilaktyka antynarkoty-
grupy muzycznej

Rok szkolny
kowa ~ Współpraca z poradnią Pedagogicz- 2016/2017

no-psychologiczną oraz z placów-
kami zajmującymi się terapią osób
uzależnionych od substancji psycho-
aktywnych

• Profilaktyka przeciw agre-
~ TZA - Trening zastępowania agresji Rok szkolny

sji i przemocy 2016/2017

~ Zajęcia praktyczne z ratownikiem XI2016
• Profilaktyka prozdrowotna medycznym (zatrucie dopalaczami

oraz innymi niedozwolonymi sub-
stancjami)

~ ARS ,Jak dbać o miłość,
• Profilaktyka antynikotyno- Rok szkolny

wa ~ Projekcja filmu dotycząca nikotynizmu 2016/2017
w klasie
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• Integracja ze środowi-
skiem wsi i byłymi pra-

6. Współpraca cownikami szkoły
Koordynatorze Stowarzy- Rok szkolny

szeniem Mi- • Pomoc przy organizacji ~ Działania wg bieżących potrzeb 2016/2017 projektów,
Dyrektor

łośników imprez szkolnych Prezes Stowa-

Krzyżowic -Prornoqa szkoły
rzyszenia

.Współpraca szkoły ze sto-
warzyszeniem przy realiza-
cji wybranych projektów

• Uniwersytet Przyrodniczy ~ Praktyki zawodowe Rok szkolny
7.współpraca

we Wrocławiu 2016/2017 Nauczyciele
~ Wyjazdy studyjne Wicedyrektor

ze szkołami • Dolnośląska Szkoła Wyż- zawodu

wyższymi i sza we Wrocławiu ~ Dni Geodety

ARR
.Agencja Rynku Rolnego we ~ Warsztaty, wykłady

Rok szkolny Nauczyciele
Wicedyrektor

Wrocławiu 2016/2017 zawodu
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Promocja działań szkoły w I.Powolanie zespołu ds. rekrutacji i Dyrektor Rada Pedagogiczna sierpień/wrzesień
środowisku promocji i rozdysponowanie zadań

związanych z tym zagadnieniem

2.0pracowanie harmonogramu działań Szef zespołu ds. zespół ds. rekrutacji październik
związanych z akcją rekrutacyjną rekrutacji

3.Współpraca z mediami, strony inter- Artykuły, zdjęcia. Wszyscy nauczyciele na bieżąco
netowe.

5. Spektakl teatralny dla środowiska Szkolne Koło Tea- Iwona Chmielowska czerwiec
lokalnego tralne

Dyrektor

DYREKTOR
Ut (1l)a~

mgr KQYa~ Ci?bryn

Plan pracy zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ...1~...~~Mi~ .....20i6r.

Opracował zespół w składzie: J. Pięta, I. Chmielowska, M. Respond
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