
Żagań, dnia 31 sierpnia 2015 r. 

Plan Pracy -rok szkolny 2015/2016 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Żaganiu. 

 

 

      I. Priorytety : 

 1.Tworzenie warunków do budzenia i rozwijania osobistych zainteresowań, odkrywania uzdolnień, 

rozwijania umiejętności oraz umacniania poczucia wartości uczniów. 

 2. Podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole. 

 3.Przeciwdziałanie uzależnieniom , agresji i innych zachowań wykraczających poza normy 

społeczne. 

 4.Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 

     II. Cele główne: 

 1.Uatrakcyjnienie oferty działań i zajęć pozalekcyjnych. 

 2.Osiaganie przez młodzież coraz lepszych wyników na egzaminach maturalnych. 

 3.Doskonalenie metod pracy. 

 4.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy fizycznej i 

psychicznej. 

 5. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży. 

 6.Edukacja matematyczny i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 

 

     III. Czego oczekujemy: 

 1.Wzrostu aktywności uczniów podczas zajęć edukacyjnych. 

 2.Wzrostu systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne oraz w samokształceniu uczniów. 

 3.Aktywnego uczestnictwa uczniów w przedsięwzięciach szkolnych : apele, olimpiady, konkursy. 

 4.Umocnienia dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. 

 5.Uwrażliwienia młodzieży na problemy osób niepełnosprawnych. 

 6.Wyrównanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych oraz zwiększenia umiejętności 

interpersonalnych w kontaktach z grupą rówieśniczą. 

 7.Radzenie sobie z przejawami agresji i przemocy. 

  



 

Rok szkolny 2015/2016 został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej  

    „Rokiem Otwartej Szkoły” 

 

  II. Priorytetowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 przekazane 

przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec 

szkół i placówek. 

 

ASPEKT DYDAKTYCZNY 

Doskonalenie pracy dydaktycznej  

ZADANIA DZIAŁANIA 

Efektywne nauczanie z 

uwzględnieniem treści 

zawartych w podstawie 

programowej i 

standardach wymagań 

egzaminów 

zewnętrznych 

a) ustalanie szkolnego zestawu programów nauczania zgodnych z podstawą 

programową gwarantujących osiągnięcie standardów wymagań egzaminów 

zewnętrznych 

b) zatwierdzenie zestawu programów, 

c)monitorowanie efektów kształcenia, analizowanie wyników egzaminów 

maturalnych, klasyfikacji śródrocznej i końcowo rocznej jako wskaźnik efektów 

nauczania 

d)udział uczniów w prezentacjach, spotkaniach i wykładach organizowanych przez 

wyższe uczelnie i inne organizacje 

e)udział w projektach unijnych. 

 

Atrakcyjność i 

efektywność zajęć 

a) stosowanie metod nauczania, które są interesujące i nowoczesne, ułatwiają 

zapamiętywanie i kojarzenie podanych faktów, 

b) podniesienie poziomu atrakcyjności procesu nauczania poprzez 

wykorzystywanie technologii informacyjnej (programy edukacyjne, prezentacje, 

Internet) 

  



Motywowanie 

uczniów, praca z 

uczniem zdolnym i 

słabym 

a)organizowanie dla uczniów zdolnych zainteresowanych przedmiotem 

konkursów, turniejów, 

b)organizowanie lekcji pokazowych z wykorzystaniem aktywizujących metod 

pracy, 

c)organizowanie kółek zainteresowań, 

 d) organizowanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, 

Wspomaganie uczniów 

o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

  

a) indywidualizowanie pracy na lekcji. Uwzględnianie w toku pracy na lekcji 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

b)objęcie pomocą psychologiczno -pedagogiczną uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

  

Organizacja zajęć 

przygotowujących do 

egzaminów 

zewnętrznych oraz 

planu egzaminów 

próbnych z 

wykorzystaniem 

arkuszy OKE 

a)  zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz 

samodzielnego rozwiązywania problemów, 

b)  zapoznanie uczniów z regulaminem przeprowadzania egzaminów maturalnych, 

c)  zastosowanie zbiorów zadań i testów standaryzowanych sprawdzających 

wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, 

 d)  przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych z wybranych przedmiotów 

e)  analiza wyników przeprowadzonych sprawdzianów, egzaminów próbnych 

  

Rozwijanie 

zainteresowań i 

uzdolnień uczniów 

oraz doskonalenie ich 

umiejętności 

samooceny 

a)  prezentacja osiągnięć uczniów podczas uroczystości szkolnych  

b)  prezentacja umiejętności artystycznych oraz innych umiejętności uczniów 

podczas imprez szkolnych i środowiskowych. 

c) nagradzanie i promowanie uczniów osiągających szczególnie wysokie wyniki w 

nauce oraz w innych dziedzinach życia szkolnego nagrodami statutowymi 

System informowania 

rodziców o sposobach 

oceniania i wynikach 

nauczania 

a)  zaplanowanie spotkań z rodzicami 

b)  zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, PSO i innymi dokumentami 

obowiązującymi w szkole, 

c)  prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego  

Przygotowanie 

uczniów do dalszej 

edukacji 

a)  kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia i zdobywania wiedzy 

b) przygotowanie młodzieży do wyboru drogi dalszego kształcenia i miejsca pracy 

– preorientacja zawodowa. 

c) udział młodzieży w Targach Edukacyjnych dla kandydatów na studia 



d) wdrażanie do samorządności 

  

 ASPEKT WYCHOWAWCZY 

Zwiększenie skuteczności pracy wychowawczej 

  

ZADANIA DZIAŁANIA 

Zapobieganie agresji, 

wandalizmowi, 

uzależnieniom oraz 

przestępczości 

a)  realizacja zadań programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. 

 b)  integracja klas (warsztaty integracyjne, wycieczki, itd.) 

 c)  upowszechnianie wśród uczniów i rodziców znajomości systemu nagród i kar 

statutowych 

 d)  integrowanie rodziców w celu zapobiegania patologii, 

 e)  współpraca z pedagogiem, psychologiem i innymi instytucjami 

 f)  dbałość wszystkich pracowników szkoły o poprawę kultury osobistej uczniów 

 g)  konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy wandalizmu. 

 h)  tworzenie warunków do rozwoju osobowości; 

 i) analiza indywidualnych trudnych  przypadków wychowawczych na 

posiedzeniach Zespołu Wychowawców 

  

Wychowanie do życia 

w społeczeństwie 

a)  stwarzanie sytuacji wychowawczych w klasie i szkole wskazujących na 

pozytywne cechy: obowiązkowość, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, 

b)  inspirowanie działań uczniów mających na celu kształtowanie przyjaźni, 

pozytywnych więzi emocjonalnych, 

  

Kształtowanie 

samorządności 

uczniowskiej i 

zaangażowania 

społecznego 

a) kształtowanie nawyków interesowania się życiem społeczno-politycznym 

państwa i regionu 

b)  udział w pracach samorządu uczniowskiego 

c)  współudział młodzieży w kreowaniu wizji szkoły poprzez aktywną pracę w 

Samorządzie Uczniowskim, współpracę z koordynatorami projektów szkolnych itp. 

d) spotkania z przedstawicielami życia społecznego-politycznego 

e)  propagowanie form aktywności i przedsiębiorczości uczniowskiej (np. 

wolontariat) 

  



Podnoszenie 

frekwencji uczniów 

a)  stosowanie jednolitych zasad usprawiedliwiania nieobecności ucznia w 

zajęciach lekcyjnych 

b)  wdrożenie systemu kontroli frekwencji 

c)  systematyczne i skrupulatne kontrole obecności uczniów, wpisy do e-dziennika 

oraz konsekwentne rozliczanie godzin nieusprawiedliwionych. 

d)  omawianie wyników frekwencji uczniów na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej. 

e)  wyróżnianie na forum szkoły zespołów klasowych i uczniów z najwyższą 

frekwencją. 

. 

  

  

 ASPEKT OPIEKUŃCZY 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego 

ZADANIA DZIAŁANIA 

Zapobieganie 

niedostosowaniu 

społecznemu uczniów 

pochodzących z rodzin 

patologicznych 

a)  diagnoza sytuacji rodzinnych ucznia, 

b)  rozpoznanie zagrożeń, 

c)  współpraca z PPP, psychologiem, opieką społeczną, 

d)  kształtowanie zdrowej ambicji, wytrwałości, odpowiedniej postawy wobec 

napotykanych trudności, 

  

Upowszechnianie 

wśród uczniów 

zdrowego stylu życia 

a)  apele, happeningi poświęcone walce z nałogami, zdrowego stylu życia oraz 

popularyzacja czytelnictwa na te tematy. 

b)  wdrażanie do różnych form aktywności fizycznej; wycieczki piesze, rowerowe, 

przekonanie o roli ruchu dla zdrowia, 

  

Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

zagrożeń 

cywilizacyjnych i 

przeciwstawianie się 

im 

a)  organizowanie dla uczniów klas pierwszych pogadanek dot. odpowiedzialności 

prawnej nieletnich i zachowań ryzykownych 

b)  Przeciwdziałanie stosowaniu używek-pogadanki 

Opieka zdrowotna a) współpraca z pielęgniarką szkolną, lekarzami z Poradnii. 



  

Współpraca ze środowiskiem 

ZADANIA DZIAŁANIA 

Współpraca z: 

władzami 

samorządowymi i 

innymi strukturami; 

  

  

a)  prezentowanie dokonań szkoły w środowisku lokalnym 

b)  wystawy prac uczniów, wspólne uroczystości, wyjazdy do teatru, spotkania z 

twórcami kultury. 

c)  udział młodzieży w turniejach sportowych, konkursach artystycznych, 

przedmiotowych organizowanych w szkole i nie tylko. 

d)  kierowanie uczniów na badania w związku z niepowodzeniami szkolnymi 

  

  

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

  

WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI  

ZADANIA DZIAŁANIA 

b)  szkolenia i prelekcje w zakresie udzielania I pomocy przedlekarskiej, 

c)  zapewnienie bezpieczeństwa w czasie lekcji, przerw śródlekcyjnych oraz innych 

zajęć, 

d)  zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na 

terenie szkoły 

ZADANIA DZIAŁANIA 

Rodzice 

współtwórcami szkoły 

a) aktywna  działalność Rady Rodziców 

      b)  pomoc w organizowaniu imprez uczniowskich 

 

  

Pedagogizacja 

rodziców 

a)  spotkania poświęcone problemom pracy wychowawczej, profilaktycznej, 

dydaktycznej szkoły 

Zwiększenie udziału 

rodziców w życiu  

szkoły 

a)  Zwiększenie frekwencji rodziców na zebraniach poprzez poprawę komunikacji 

z rodzicami /telefoniczne zaproszenia. 

. 



Podnoszenie 

kwalifikacji 

a)  podnoszenie kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych 

b)  udział nauczycieli we różnych formach doskonalenia zawodowego, 

c) W zależności od potrzeb i utworzonych profili zdobycie przez niektórych 

nauczycieli uprawnień do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. 

Wewnątrzszkolne 

doskonalenie 

nauczycieli 

a)  motywowanie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu 

zawodowego 

b)  organizowanie lekcji koleżeńskich oraz lekcji otwartych 

c) utrzymanie wysokiego poziomu pracy zespołów przedmiotowych 

d)  prawidłowe prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

e) integracja członków Rady Pedagogicznej. 

  

 

ULEPSZANIE BAZY DYDAKTYCZNEJ 

ZADANIA DZIAŁANIA 

Wzbogacenie bazy 

dydaktycznej 

a)doposażenie pracowni przedmiotowych 

b)  zakup pomocy naukowych 

c)  systematyczne wzbogacanie księgozbioru bibliotecznego w celu popularyzacji 

czytelnictwa . 

d)  dostęp do sprzętu audiowizualnego dla wszystkich nauczycieli 

Dbałość o wystrój 

szkoły 

a)  ekspozycje prac tematycznych przygotowanych przez uczniów 

b) ekspozycje osiągnięć (sportowych , edukacyjnych itp.) uczniów.  

  

 ZARZĄDZANIE. 

  

a) Prowadzenie nadzoru pedagogicznego opartego na pomocy, doradztwie i kontroli 

b) Stworzenie dobrze funkcjonującego systemu motywującego. 

c) Promocja szkoły (różne formy). 

d) Planowanie pracy szkoły 

e) Baza szkoły : systematyczne remonty poszczególnych pomieszczeń klasowych. 

f) Efektywna gospodarka finansami szkoły ( stosowanie procedur pozwalających prowadzić oszczędną i 

efektywną gospodarkę finansową) 

g) Pozyskiwanie środków z PEFRON-u w celu ułatwienia funkcjonowania uczniów w naszej szkole. 



 


