Plan Pracy
Zespołu Szkół w Czchowie
na rok szkolny 2019/2020
Zadanie/ temat

Termin
realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

WRZESIEŃ 2019
Rozpoczęcie rocznych zajęć
edukacyjnych
Spotkanie zespołów nauczycieli
uczących w danym oddziale
Odbiór certyfikatów ukończenia
staży odbytych w ramach projektu
Termin składania deklaracji
egzamin zawodowy sesja zimowa
Ustalenie harmonogramu
wycieczek

Wyjazd uczniów (IIa) w ramach
Chmury do Krakowa
Zebranie z rodzicami (wybory rad
oddziałowych i Rady Rodziców przy
ZS w Czchowie; szkolenie dla
rodziców uczniów klas pierwszych –
młodocianych pracowników,
zapoznanie rodziców z
najważniejszymi zapisami statutu
szkoły i zespołu; ustalenia dot.
Programu wychowawczoprofilaktycznego szkół wchodzących
w skład zespołu; przedstawienie
działania e-dziennika – rodzice
uczniów klas pierwszych , zebranie
deklaracji dobrowolnych wpłat na
Radę Rodziców; dobrowolne
ubezpieczenie NNW, RODO)
Zebranie Rady Pedagogicznej
(przedstawienie planu nadzoru
Dyrektora Zespołu Szkół
w Czchowie, sprawy bieżące)
Szkolenie dla uczniów klas
maturalnych z procedur egzaminu
maturalnego
Dzień integracji klas pierwszych
(Rajd)

2 września

Dyrektor, nauczyciele

2 września

Nauczyciele

5 września
do 9 września

Renata Łątka –
Mleczko
KPNZ

Do 10.09

Marta Sacha

11 września
12 września

A. Młynarczyk –
Lejawka
Dyrektor, nauczyciele

13 września

Dyrektor, nauczyciele

do 27 września

Wicedyrektor

18 września

Martyna Wąsik,
Magdalena
Kraczkiewicz

Wycieczki zgłosić
do pedagoga
szkolnego (podać
konkretny termin,
miejsce,
odpowiedzialnych
i klasy
uczestniczące)

Podczas zebrania
z rodzicami
wszyscy
nauczycieli
obecni w szkole
do dyspozycji
rodziców
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Wyjazd uczniów (IIa, IIIa) do
Warszawy
Spotkanie z lekarzem – prelekcje na
temat oddawania krwi
Złożenie harmonogramu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
Wyjazd uczniów w ramach Nocy
Naukowców
Przekazanie diagnozy na wejściu
(do wicedyrektora)
Przekazanie rozkładów materiałów
(do wicedyrektora)

19-20 września

Renata Łątka-Mleczko

wrzesień

Izabela Ancukiewicz

do 20 września

pedagog Marta Sacha

27 września

do 27 września

Monika Drużkowska,
Barbara Jarota-Halik
nauczyciele
wychowawcy klas I
wszyscy nauczyciele

Zebranie Rady Pedagogicznej
(zatwierdzenie doskonalenia n-li;
uchwalenie Programu
wychowawczo – profilaktycznego;
uchwalenie zmian do statutów)
Harmonogram wycieczek

30 września

Dyrektor, nauczyciele

do 30 września

nauczyciele,
Marta Sacha
Nauczyciele

do 27 września

Spotkania zespołów nauczycielskich
(w tym opracowanie IPET-ów;
udzielenie ppp; priorytety do
programu wychowawczo –
profilaktycznego; działania w
ramach kształtowania kompetencji
kluczowych wśród uczniów)
Złożenie wstępnych deklaracji
maturalnych przez uczniów
technikum

Do 30 września

do 30 września

n-le wychowawcy klas
maturalnych

Przekazanie opracowanych planów
wychowawczych (do
wicedyrektora)

do 30 września

n-le wychowawcy

Przekazanie analizy egzaminów
maturalnych i zawodowych (do

do 30 września

nauczyciele
przedmiotów

do każdego
rozkładu należy
dołączyć
oświadczenie, że
jest on zgodny
z podstawą
programową
i zawiera
wszystkie
obowiązkowe
treści

Termin zgłosić do
Dyrektora;

deklaracje pobrać
z sekretariatu; na
zajęciach z
wychowawcą
w każdym planie
należy
uwzględnić
tematykę
programu
wychowawczo –
profilaktycznego
oraz wnioski z
nadzoru
pedagogicznego
sprawowanego
przez dyrektora
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wicedyrektora)

Opracowanie i przekazanie do
sekretariatu planów pracy
zespołów oraz harmonogramów
spotkań
Akcja „Na dobry początek”

do 30 września

Quiz o II wojnie światowej

Wrzesień

dokształcanie turnusowe (klasy III
branżowej szkoły I stopnia)

30 wrzesień – 11
październik

Wrzesień

maturalnych,
przewodniczący
zespołów n-li
przedmiotów
zawodowych
przewodniczący
zespołów
nauczycielskich
Sylwia Janicka, Marta
Sacha
Sylwia Janicka, Marta
Sacha
KPNZ

uszczegółowić

PAŹDZIERNIK 2019
Próbna ewakuacja

Październik

I. Ancukiewicz

Akcja charytatywna „na sportowo”
(II edycja); działanie projektowe
„100 aktywności na 100-lecie PCK”
Akcja krwiodawstwa
Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych

2 październik

I. Ancukiewicz

8 październik
9 październik

DEN

11 październik

I. Ancukiewicz
Magdalena
Kraczkiewicz, Sylwia
Janicka
A. Młynarczyk –
Lejawka, SU

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych (T, BS)
dokształcanie turnusowe (klasy II
branżowej szkoły I stopnia)
Konkurs o Patronie Szkoły
Olimpiada Zdrowia PCK (etap
szkolny)
Akcja charytatywna „Dla Matiego”

14 październik
14 październik –
25 październik
październik
październik

Prawybory Burmistrza Szkoły

Październik

Październik

Nie informujemy
uczniów o
terminie
ewakuacji

KPNZ
Ks. Mateusz Hojdak
I. Ancukiewicz
Sylwia Janicka, Marta
Sacha
Sylwia Janicka, Marta
Sacha

LISTOPAD 2019
Dzień Odzyskania Niepodległości –
udział pocztu sztandarowego i
społeczności szkolnej w obchodach
gminnych
Akademia z okazji Dnia Odzyskania
Niepodległości, Ślubowanie klas I,
Dzień Patrona
Dokształcanie turnusowe (klasy I

8 listopad

SU

13 listopad

Teresa Sowa;
nauczyciele
wychowawcy klas I
KPNZ

18 listopad – 29
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branżowej szkoły I stopnia)
Zebranie z rodzicami
Konkurs matematyczny Alfik
Matura próbna z Operonem

listopad
27 listopad
listopad
Listopad

Konkurs o międzynarodowym
prawie humanitarnym konfliktów
zbrojnych PCK
Konkurs fotograficzny i wystawa
prac; Dzień Bezpieczeństwa w
Internecie
Dni Profilaktyki

listopad

I. Ancukiewicz

Listopad

n-le bibliotekarze;
n-le przedmiotów
informatycznych
Marta Sacha, Sylwia
Janicka, Barbara Brzęk

Listopad

n-le wychowawcy
n-le matematyki
n-le przedmiotów
maturalnych

Wychowawcy
klas maturalnych
w porozumieniu z
sekretariatem
dokonają
zgłoszenia do
matury próbnej;
zbiorą pieniądze
od uczniów oraz
zweryfikują
egzaminy próbne
z przedmiotów
dodatkowych
(pisanych w
jednym terminie);
obecność
uczniów na
maturze próbnej
obowiązkowa

GRUDZIEŃ 2019
Szkolenie uczniów przed
egzaminem potwierdzającym
kwalifikacje w zawodzie
Praktyka zawodowa – IIa, IIIa
Mikołajki
Powiadomienie uczniów i rodziców
klas maturalnych o
przewidywanych ocenach
końcowych z przedmiotów
kończących się w I okresie
klasyfikacyjnym
Wybory do Prezydium SU
Zebrania zespołów n-li uczących w
danym oddziale (ustalenie ocen
zachowania)
Złożenie wniosków o stypendium za
wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe przez wychowawców

grudzień

KPNZ

2 – 20 grudzień

KPNZ

Grudzień
Do 10 grudnia

SU
n-le

Grudzień
Do 17 grudnia

SU
Nauczyciele
wychowawcy

17 grudnia do
godz. 10.00

Nauczyciele
wychowawcy

Zgodnie z
procedurą
statutu szkoły

Wnioski składamy
w sekretariacie
na dziennik
podawczy
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Zebranie Rady Pedagogicznej
(opinia planu finansowego szkoły
na nowy rok budżetowy,
klasyfikacja śródroczna; szkolenie
zespołów z procedur egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie)
Wigilia Szkolna

Opracowanie Informatora dla
absolwentów szkół podstawowych
Przygotowanie prezentacji na
wyjazdy do szkół podstawowych
Olimpiada Zdrowia PCK (etap
powiatowy)
Zakończenie I okresu
klasyfikacyjnego
Zimowa przerwa świąteczna

17 grudnia

Dyrektor, nauczyciele,
KPNZ

20 grudzień

N-le gastronomii,
wszyscy pracownicy
szkoły, uczniowie

Grudzień

Komisja ds. promocji
szkoły
Komisja ds. promocji
szkoły
I. Ancukiewicz

Grudzień
grudzień

Propozycja:
Wigilia na holu
lub hali sportowej
dla całej
społeczności
szkolnej

20 grudzień
23-31 grudzień
STYCZEŃ 2020

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych (T, BS)
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych (T, BS)
Cześć pisemna egzaminu w sesji
styczeń-luty 2020
Cześć praktyczna egzaminu
zawodowego
Dzień Języków Obcych

2 styczeń
3 styczeń
10 styczeń

Dyrektor, KPNZ

11 stycznia do
15 lutego
Styczeń

Dyrektor, KPNZ
N-le języków obcych

Plenarne zebranie Rady
Pedagogicznej (sprawozdania z
pracy kół i organizacji, ogólne
wnioski z nadzoru pedagogicznego i
informacja o pracy szkoły)
Konsultacje/ Zebranie z rodzicami
(podsumowanie klasyfikacji
śródrocznej, omówienie postępów
uczniów, frekwencji, zachowania;
sprawy bieżące)

20 styczeń

Dyrektor, nauczyciele

Studniówka

Styczeń

Wyjazdy do szkół podstawowych,
spotkania z uczniami
Wyjazdy do szkół podstawowych –
zebrania z rodzicami

Styczeń

22 styczeń

Styczeń

Ustalić formułę z
Dyrektorem

Podczas zebrania
z rodzicami
wszyscy
nauczycieli
obecni w szkole
do dyspozycji
rodziców
Teresa Sowa,
Kazimiera Skwarło
R. Łątka – Mleczko,
Marta Sacha
Wicedyrektor,
nauczyciele zgodnie z

Wicedyrektor
opracowuje
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harmonogramem
Turniej tenisa stołowego

Styczeń

Ferie zimowe

27 styczeń –
9 luty

harmonogram
wyjazdów

Magdalena
Kraczkiewicz

LUTY 2020
Powiatowe Targi Edukacyjne

Luty (marzec)

K. Stopa-Nowicka,
Monika Drużkowska,
Renata Łątka –
Mleczko, Marta Sacha,
Piotr Janczak
n-le wychowawcy klas
maturalnych

Złożenie ostatecznych deklaracji
maturalnych oraz potwierdzenie
zgodności danych przekazanych do
OKE

7 luty

Przekazanie w formie elektronicznej
wykazu uczniów i absolwentów
przystępujących do egzaminu
maturalnego wraz z przyznanymi
dostosowaniami
Akcja krwiodawstwa
Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego
Termin złożenia deklaracji na sesję
czerwiec – lipiec 2020

do 15 lutego

Wicedyrektor,
sekretariat

17 luty
21 luty

I. Ancukiewicz
n-le bibliotekarze

do 22 lutego

KPNZ

Deklaracje
wstępne pobrać
odpowiednio
wcześnie i po
uzupełnieniu
przez uczniów
oddać kompletne
do Sekretariatu

MARZEC 2020
Powołanie członków zespołu
egzaminacyjnego oraz zastępcy
przewodniczącego tego zespołu;
powołanie zespołów nadzorujących
i przedmiotowych; ogłoszenie
szkolnego harmonogramu
przeprowadzenia części ustnej
egzaminu maturalnego i
przekazanie do Dyrektora OKE
Konkurs matematyczny KANGUR

do 6 marca

Dyrektor

marzec

n-le matematyki

Rekolekcje Wielkopostne dla
młodzieży
Szkolny konkurs – Kucharz roku

koniec marca

Ks. Mateusz, ks.
Wojciech
Bożena Kusion,
Monika Drużkowska,
Katarzyna Stopa –
Nowicka

marzec/kwiecień
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KWIECIEŃ 2020
Wyjazd maturzystów na Jasną Górę

16 kwiecień

Ustalenie i przekazanie
przewidywanych rocznych ocen
rocznych dla klas kończących naukę
w kwietniu (powiadomienie
uczniów i rodziców)
Zebranie Rady Pedagogicznej
(opinia przedmiotów
rozszerzonych, opinia arkusza
organizacji szkoły)
Złożenie przez nauczycieli
wychowawców wniosków o
przyznanie stypendium naukowego
lub za osiągnięcia sportowe
uczniom klas maturalnych
Klasyfikacyjne zebranie Rady
Pedagogicznej (klasyfikacja klas
maturalnych; szkolenie zespołów
nadzorujących i przedmiotowych z
procedur maturalnych)
Akcja krwiodawstwa
Pożegnanie maturzystów,
Święto 3-go maja

7 kwiecień

Teresa Sowa,
Kazimiera Skwarło, ks.
Mateusz, ks. Wojciech
n-le

Kwiecień

Dyrektor, n-le

21 kwiecień do
godz. 10.00

Nauczyciele
wychowawcy

21 kwiecień

Dyrektor,
wicedyrektor, n-le

22 kwiecień
24 kwiecień

I. Ancukiewicz
n-le wychowawcy klas
III technikum,
Agnieszka Kopera,
Urszula Głowacka, SU
Wszyscy wg przydziału

Dzień Otwarty Szkoły

29 kwiecień

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych (T,BS)

Zgodnie z
procedurami ze
statutu szkoły

Harmonogram
działań zostanie
przedstawiony na
Radzie
Pedagogicznej w
trakcie roku
szkolnego

MAJ 2020
Bieg floriański
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych (T, BS)
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych (T)

Maj
4 maj
5-6 maj

Przeprowadzenie pisemnych
egzaminów maturalnych

od 4 do 27 maja

Przeprowadzenie egzaminów
maturalnych z języka polskiego

od 7do 22maja
(oprócz 10 i
17maja)
od 4 do 22 maja
(oprócz 10 i
17maja)

Przeprowadzenie egzaminów
maturalnych z języka obcego

Zebranie z rodzicami (omówienie

Izabela Ancukiewicz

20 maj

Dyrektor,
Wicedyrektor
Dyrektor,
Wicedyrektor
Dyrektor,
Wicedyrektor
Dyrektor, n-le

Podczas zebrania
7

sytuacji w oddziałach,
przewidywane oceny
niedostateczne)

Wycieczka w Bieszczady – Śladami
Patrona

z rodzicami
wszyscy
nauczycieli
obecni w szkole
do dyspozycji
rodziców
maj/ czerwiec

Martyna Wąsik, Sylwia
Janicka, ks. Wojciech

CZERWIEC 2020
Ustalenie i przekazanie
przewidywanych ocen rocznych
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych (T,BS)
Złożenie przez nauczycieli
wychowawców wniosków o
przyznanie stypendium naukowego
lub za osiągnięcia sportowe
uczniom klas maturalnych
Klasyfikacyjne zebranie Rady
Pedagogicznej (klasyfikacja roczna i
końcowa uczniów BS)
Część pisemna egzaminu
zawodowego w sesji czerwiec –
lipiec 2020
Cześć praktyczna egzaminu
zawodowego sesja czerwie – lipiec
Zakończenie rocznych zajęć
(pożegnanie uczniów kończących
ZSZ)
Ferie letnie
Plenarne zebranie Rady
Pedagogicznej podsumowujące rok
szkolny

do 12 czerwca

N-le

Zgodnie ze
statutem szkoły

12 czerwiec
19 lub 22 do
godz. 10.00

Nauczyciele
wychowawcy

19 lub 22
czerwiec

Dyrektor, n-le

23 czerwiec

KPNZ

24 czerwca – 9
lipca
26 czerwiec

KPNZ
Martyna Wąsik, SU

27 czerwca – 31
sierpnia
6 lipiec

SIERPIEŃ 2020
Zebranie rady pedagogicznej
(organizacja nowego roku
szkolnego; opinia do Aneksu
arkusza organizacji, przydział
stałych zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego;
klasyfikacja po egzaminach
poprawkowych, tygodniowy
rozkład zajęć)
Matury poprawkowe

sierpień

sierpień

25 sierpień
(cześć pisemna);
24-25 sierpnia
(część ustna)

Dyrektor, nauczyciele

Dyrektor,
nauczyciele
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WRZESIEŃ 2020
Rozpoczęcie roku szkolnego
2019/2020

Zadanie/ tematyka
Licealiada
Stowarzyszenie „Iskierka
nadziei”
Liderzy projektów
powiatowych
Wyjazdy na uczelnie wyższe
i współpraca w ramach
patronatu (UR, UE)

Wolontariat w ZOL-u w
ramach działalności
pozalekcyjnej

1 września

Bernadeta Pajor

DZIAŁANIA CAŁOROCZNE
odpowiedzialni
n-le wychowania fizycznego
prezes – Bożena Kusion

uwagi

Marta Sacha, Renata Łątka –
Mleczko
Monika Drużkowska, Renata
Łątka – Mleczko –
w porozumieniu
z Kierownikiem Praktycznej
Nauki Zawodu
I. Ancukiewicz

UWAGI !!!!
1) do 10 każdego miesiąca nauczyciele wychowawcy składają do Dyrektora wydruki
z dziennika elektronicznego potwierdzające poprawność wprowadzonych danych
2) przed każdą uroczystością, akcją, imprezę bezwzględnie należy ustalić, odpowiednio
wcześnie z Dyrektorem: listę zaproszonych gości, harmonogram imprezy, uczestników,
potrzeby. Podczas prelekcji, warsztatów, itp. Dla małej grupy uczniów bezwzględny
zakaz pozostawiania młodzieży z osobą prowadzącą bez nadzoru nauczyciela.

9

