PLAN PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W KOŁOBRZEGU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
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OPIS CELU
KOŃCOWEGO

CZYNNOŚCI ETAPOWE

ODPOWIEDZIALNI ZA
REALIZACJĘ

TERMIN WYKONANIA
STOPIEŃ REALIZACJI

Program szkoły.
1.Realizacja podstawy
programowej kształcenia
ogólnego dla szkół
ponadgimnazjalnych, których
ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego w klasach
pierwszych.

Wybór programów nauczania dla Wszyscy nauczyciele
klas I i jego realizacja;

2.Realizacja rozszerzonego
programu nauczania:

Czerwiec 2018
Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019

-z biologii w klasie biologiczno- Kontynuacja programu nauczania T. Woźniak
w klasach II oraz w klasach III chemicznej i sportowej,
grupy międzyoddziałowe
-z chemii w klasie biologiczno- Kontynuacja programu nauczania G. Mikłasz
w klasach II i III.
chemicznej ,
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3. Realizacja rozszerzonego
programu języka polskiego,
historii w klasach II i III LO w
klasach humanistycznych.

-kontynuacja
programu nauczania w klasie III
humanistycznej, realizacja w
klasie I i II humanistycznomedialnej i humanistycznopsychologicznej

A. Dobrowolska,
M. Polkowska, A. Stokłosa,
L. Kus, A. Kruzel

4.Realizacja rozszerzonego
programu matematyki, fizyki,
informatyki w klasach I, II i III
politechnicznej LO, oraz kl. II-IV
TI.

-kontynuacja
programu nauczania

Nauczyciele matematyki, fizyki Rok szkolny 2018/2019
i informatyki

5. Realizacja rozszerzonego
programu geografii w klasie II
humanistyczno-psychologicznej,
II i III politechnicznej – grupy
międzyoddziałowe LO.

-kontynuacja programu
nauczania

Nauczyciele geografii

Rok szkolny 2018/2019

6. Diagnoza wiedzy i umiejętności
uczniów w z matematyki.

-przeprowadzenie testu
diagnostycznego dla uczniów
klas I LO i I TI
-matura próbna dla klas III LO
i IV TI

Nauczyciele matematyki

Wrzesień 2018

- przygotowanie testu,

Wszyscy poloniści uczący

7. Przeprowadzenie diagnozy z

Rok szkolny 2018/2019

Wg harmonogramu OKE

Wrzesień 2018
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wiedzy i umiejętności uczniów w
klasach I z języka polskiego.

- sprawdzenie prac,
- przeprowadzenie diagnozy,

w klasach I

8. Test diagnostyczny dla
uczniów klas I z języka
niemieckiego i języka

- przygotowanie testu,
- sprawdzenie prac,
- przeprowadzenie diagnozy,
- podział na grupy według,
stopnia zaawansowania,

Wszyscy nauczyciele uczący
w klasach I

Wrzesień 2018

9. Test diagnostyczny z historii z
elementami WOS-u dla klas I
humanistycznych;

- przygotowanie testu,
- sprawdzenie prac,
- przeprowadzenie diagnozy,
- podział na grupy według,
stopnia zaawansowania,

Nauczyciele historii i WOS-u

Wrzesień 2018

10. Przeprowadzenie próbnego i
właściwego egzamin
maturalnego.
Przeprowadzenie egzaminów
zawodowych.

- przeprowadzenie egzaminów

Wicedyrektor J. Rymaszewska

Zgodnie z harmonogramem OKE

11. Przeprowadzenie ustnych
egzaminów maturalnych
z j. polskiego, j. angielskiego

-realizacja,

Nauczyciele j. polskiego,
j. angielskiego i j. niemieckiego

Maj 2019

angielskiego.
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j. niemieckiego.
11. Zachowanie korelacji
w przedmiotach: język polski,
historia, religia oraz matematyka
i informatyka. Wprowadzenie
elementów psychologii na
lekcjach języka polskiego,
biologii, wos i języków obcych w
klasach humanistycznopsychologicznych.

-realizacja,

Nauczyciele przedmiotów uczący
w klasach humanistycznopsychologicznych

Rok szkolny 2018/2019

12. Realizacja na GDDW tematyki
poświęconej wychowaniu
i profilaktyce.

-opracowanie tematyki GDDW
i umieszczenie zagadnień
w tematyce GDDW w oparciu
o szkolny program
wychowawczo-profilaktyczny

Wychowawcy klas LO i TI,
pedagog

Wrzesień 2018
Rok szkolny 2018/2019

13. Przydział wychowawstw
w utworzonych 5 klasach
pierwszych LO i 1 klasie TI.

-sprawowanie opieki
wychowawczej nad klasą,

Wychowawcy klas:
- IA – humanistycznopsychologiczna
mgr J. Jankowska,

Rok szkolny 2018/2019
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-

-

14. Udział w pracach zespołów
przedmiotowych.

IB – humanistycznopsychologiczna
mgr M. Hryniwicki
I C – politechniczna
mgr M. Niedbała
I D – biologiczno –chemiczna
mgr G. Mikłasz

-

I E – humanistycznomedialna
mgr A. Wrzesińska,

-

I TI - Technik-informatyk
mgr P. Janowski

- kontynuacja działalności
zespołów przedmiotowych:

Przewodniczący zespołu:

• Humanistycznego (język polski,

mgr Anna Dobrowolska

Rok szkolny 2018/2019
PEŁNA REALIZACJA

religia, WOK),

• Nauk przyrodniczych
• Języków obcych
• Przedmiotów ścisłych

mgr Grzegorz Mikłasz,
mgr Karolina von Mallek,
mgr Zdzisława Ralcewicz,

(matematyka, fizyka,
matematyka),

• Nauk społeczno-ekonomicznych
(WOS, historia, podstawy
przedsiębiorczości),

• Kultury fizycznej i zdrowia

mgr Beata Morawska
mgr Piotr Janowski
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(WF),

• Informatyki i przedmiotów

mgr Norbert Frańczuk

zawodowych

• Wychowawczy ( wychowawcy

mgr Ewa Kamińska

klas, pedagog).

15. Realizacja treści czytelniczo – - wspomaganie realizacji
medialnych w ramach lekcji programów nauczania i
wychowania, edukacji
bibliotecznych;.
kulturalnej, informacyjnej i
medialnej uczniów, poprzez
współpracę z nauczycielami, z
Miejską Biblioteką Publiczną,
RCK oraz kołobrzeskimi
mediami,
- prowadzenie zajęć z zakresu
przysposobienia czytelniczoinformacyjnego. Lekcje
biblioteczne o patronie szkoły,
praca indywidualna z
czytelnikiem - pomoc w
uzyskiwaniu informacji z różnych
źródeł; wspomaganie
indywidualnego i
wszechstronnego rozwoju ucznia

A. Gołębiowska,

Rok szkolny 2018/2019

16. Przygotowanie uczniów do - Udostępnianie zbiorów
samodzielnego
wyszukiwania piśmienniczych i
audiowizualnych w

A. Gołębiowska,

Rok szkolny 2018/2019
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i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł, umożliwianie
im rozwijania zainteresowań oraz
uzdolnień.

wypożyczalni i czytelni.
Udzielanie informacji
rzeczowych, katalogowych,
bibliograficznych wg potrzeb
i zainteresowań czytelników,
- współpraca z wychowawcami
klas i pedagogiem szkolnym w
poznawaniu potrzeb
czytelniczych uczniów oraz ich
aktywizacja czytelnicza – pomoc
łączników bibliotecznych.
-wyrabianie nawyku
samokształcenia; przygotowanie
uczniów do dalszego
samodzielnego zdobywania
wiedzy i informacji.
-kontynuacja komputeryzacji
biblioteki – tworzenie
elektronicznej bazy danych MOL
NET +, wprowadzanie nowo
zakupionych książek i danych
uczniów klas I oraz ubytkowanie
książek zdezaktualizowanych i
zniszczonych.
-gromadzenie, opracowanie i
selekcja zbiorów, pozyskiwanie
darów; prowadzenie
dokumentacji bibliotecznej.
Melioracja księgozbioru .
-prowadzenie szkolnej
VIDEOTEKI
- udostępnianie płyt DVD.
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Zajęcia nadobowiązkowe.
1.Działalność i zadania zespołów
przedmiotowych.

W ramach działalności
Zespołu Przedmiotowego
Nauk przyrodniczych:
- warsztaty maturalne z biologii
i chemii,

- próbna matura i
przygotowanie jej diagnozy
Praca z uczniami biorącymi
udział w konkursach
i olimpiadach:
-Olimpiada Ekologiczna,
-Olimpiada Biologiczna,
-Olimpiada Promocji Zdrowia
i Zdrowego Stylu Życia,
-Olimpiada o HIV i AIDS,
- organizacja konkursów z
zakresu wiedzy przyrodniczej
Praca z uczniami biorącymi
udział w przygotowywaniu
szkolnych imprez ekologicznych
i prozdrowotnych – m. in. 1
grudnia Światowy Dzień Walki z

Rok szkolny 2018/2019

T. Wożniak, G. Mikłasz,
A. Majewski
T. Woźniak, G. Mikłas, A.
Majewski
Wg terminarza olimpiad i
konkursów
T. Woźniak,
T. Wożniak
T. Woźniak, A. Majewski
T. Woźniak,
G. Mikłasz, T. Woźniak,
A. Majewski
T. Woźniak, A. Majewski

Rok szkolny 2018/2019
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AIDS.
- udział w Zachodniopomorskim
Festiwalu Nauki w Szczecinie,
- kontynuacja współpracy z
wydziałami chemii i biologii
wyższych uczelni (uniwersytety
w Toruniu i Szczecinie),
- wyposażenie pracowni
chemicznej w nowe odczynniki
chemiczne,
- organizacja warsztatów
laboratoryjnych w ramach Dnia
Chemika, prowadzone przez
doktorantów z UMK Toruń,

T. Woźniak, G. Mikłasz

- przygotowanie pokazów
doświadczalnych i prezentacji
multimedialnych oraz stoiska
promującego klasę biologicznochemiczną na Dzień Otwarty
Szkoły dla gimnazjalistów,

T. Woźniak, G. Mikłasz,

- organizacja zwiedzania stacji
uzdatniania wody i oczyszczalni
ścieków – zapoznanie uczniów z
pracą laboratorium chemicznego,
- wdrożenie nowego przedmiotu

G. Mikłasz;

T. Woźniak, G. Mikłasz,

Wrzesień 2018
Rok szkony 2018/2019

G. Mikłasz

G. Mikłasz

G. Mikłasz

Maj 2019

Październik 2018

Wrzesień 2018
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do realizacji w klasie 3d o profilu
biologiczno-chemicznym
„Pracownia BiologicznoChemiczna”.
Przeprowadzenie diagnozy
początkowej i końcowej z
geografii w klasie drugiej dla
uczniów realizujących program
nauczania na poziomie
rozszerzonym.
-udział w szkolnym i rejonowym
etapie Olimpiady
Międzynarodowego Prawa
Humanitarnego,
-udział w szkolnym etapie
Olimpiady Wiedzy
o Krwiodawstwie,
-udział w etapie szkolnym
i rejonowym Zawodów
Ratowniczych,
Ćwiczenia szkolnej drużyny
ratowniczej i pocztu
sztandarowego. Koło PCK-HDK.
Organizacja zawodów
sportowych w piłkę siatkową
drużyn PCK_HDK.

Cały zespół

Wrzesień/czerwiec 2019

Kwiecień/maj 2019
A. Majewski

A. Majewski

A. Majewski

Kwiecień/maj 2019
Marzec 2019

Grudzień 2018

A. Majewski
Rok szkolny 2018/2019
A. Majewski

Maj 2019

11

Zbiórka karmy dla zwierząt
kołobrzeskiego schroniska (przy
współpracy z J. Majem)
Opieka nad gablotami
przedmiotowymi w korytarzubalkonie oraz przy Sali 203.
Prowadzenie konsultacji
przedmaturalnych z geografii
oraz porad i konsultacji dla
uczniów nauczanych klas.

A. Majewski

Rok szkolny 2018/2019

A. Majewski
Rok szkolny 2018/2019
A. Majewski
Rok szkolny 2018/2019

Udział w akcji „Sprzątanie
Świata” i „Sprzątamy wokół
naszych rzek i jezior”

A. Majewski, T. Woźniak, G.
Mikłasz

W ramach działalności Zespołu
Przedmiotów Ścisłych:

Z. Ralcewicz,
I. Fijałkowska-Stępień,
J. Rymaszewska,
B. Grabowska, E. Kamińska,

Rok szkolny 2018/2019

I. Fijałkowska-Stępień +
nauczyciele matematyki

Marzec 2019

Praca z uczniami biorącymi
udział w konkursach
i olimpiadach:
-Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur”,
-konkurs matematyczno-

Październik 2018
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informatyczny organizowany
przez Politechnikę Koszalińską
„Bieg po Indeks”,
-szkolny konkurs matematyczny,
- szkolny konkurs fizyczny

Z. Ralcewicz + nauczyciele
matematyki

styczeń 2019

B. Grabowska

styczeń 2019

Przeprowadzenie rejonowego
konkursu fizycznego dla
gimnazjalistów.

B. Grabowska

Maj 2019

Konkurs fizyczny dla
gimnazjalistów w ramach Dnia
Otwartego.

B. Grabowska + nauczyciele
fizyki

Maj 2019

Przygotowanie i udział w
Międzynarodowym Konkursie
Fizycznym „Lwiątko”,

C. Grabowska

Marzec 2019

Diagnoza wstępna z fizyki dla
uczniów klas pierwszych.

Nauczyciele fizyki

Wrzesień 2018

Testy diagnozujące z matematyki
dla klas pierwszych.

Nauczyciele matematyki

Wrzesień 2018

Matura próbna klas trzecich.

Nauczyciele matematyki i fizyki

Zgodnie z harmonogramem OKE

Wiosenne potyczki
matematyczno-fizyczne

I.Fijakowska-Stępiń, Z.Ralcewicz,
B.Grabowska, E. Kamińska

Marzec 2018
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Zajęcia dodatkowe:
- zajęcia wyrównawcze z
matematyki,
- zajęcia wyrównawcze z fizyki.

Rok szkolny 2017/2018
Nauczyciele matematyki,
Nauczyciele fizyki,
Rok szkolny 2017/2018

Współpraca z Poltechniką
Koszalińską.

Nauczyciele matematyki,

W ramach działalności Zespołu
Humanistycznego:

A. Dobrowolska,
A. Stokłosa,
J. Jankowska-Iwańska,
M.Polkowska

Praca z uczniami biorącymi
udział w konkursach
i olimpiadach:
- udział w Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim

Koordynacja- wszyscy poloniści

Wrzesień 2017

M. Polkowska

Wrzesień 2018

Herbertiada
- spektakl teatru szkolnego
Moralitet,
- przygotowanie uczniów do
Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego, Olimpiady

Wszyscy poloniści

Listopad-grudzień 2017 (w
zależności od chętnych uczniów)

Filozoficznej,
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- Przeprowadzenie diagnozy

umiejętności uczniów po

Wszyscy poloniści

wrzesień 2018

gimnazjum w klasie I
-praca nad wydaniem kolejnych
numerów ŁOMOTU we

A. Stokłosa, J. Jankowska

Rok szkolny 2018/2019

współpracy z TV Sienkiewicz,
- przeprowadzenie i organizacja
kolejnego etapu szkolnego

A.Dobrowolska

Październik 2018

konkursu z kultury języka
„Twardy orzech do zgryzienia”,
- Udział w Patriotycznym

Wszyscy poloniści

Turnieju Recytatorskim

listopad 2017

„Odcienie Ojczyzny,
- przygotowanie GALI
SIENKIEWICZOWSKIEJ 2018,

Wszyscy poloniści

listopad/grudzień 2018

konkursy, program artystyczny,
Współpraca ze Związkiem
Sybiraków w Kołobrzegu.

wszyscy poloniści

Cały rok szkolny 2018/2019
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- Udział w Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim, w

udział wszyscy poloniści

kolejnych etapach

według harmonogramu instytucji
przez cały rok szkolny 2018/2019

ogólnopolskich konkursów
polonistycznych, plastycznych i
filmowych- w zależności od
propozycji różnych instytucji.
Praca przy organizacji w/w
konkursów (opracowywanie
regulaminów, ogłoszenia,
plakaty itp.,
- sprawdzanie i analiza

wszyscy poloniści

Grudzień 2018

wyników próbnej matury,
- przeprowadzenie konsultacji
maturalnych dla uczniów klas

wszyscy poloniści
rok szkolny 2018/2019

trzecich,
- praca w Państwowej Komisji
Egzaminacyjnej – maj 2019,
- wyjazdy do teatrów, wyjścia do
kina,
- wyjścia na spektakle

wszyscy poloniści
maj 2019
wszyscy poloniści
wszyscy poloniści

cały rok szkolny 2018/2019 w
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edukacyjne,
Udział w szkoleniach

w zależności od repertuaru

wszyscy poloniści

zgodnie z harmnogramem
szkoleń CEN

A. Stokłosa, J. Jankowska

Cały rok szkolny 2018/2019

A. Stokłosa, J. Jankowska

Wrzesień – grudzień 2018

organizowanych przez CEN.
Całoroczna działalność gazety
szkolnej ŁOMOT.
Udział w konkursie „Szkolny
Pulizer”
Działalność koła teatralnego
„Moralitet”.
Opieka nad kroniką szkolną.
Praca w Zespole ds. Promocji
Szkoły-przygotowanie uczniów,

M. Polkowska
cały rok szkolny 2017/2018

A. Dobrowolska

cały rok szkolny 2017/2018

wszyscy poloniści

marzec - maj 2019

A. Dobrowolska, M. Polkowska

listopad - grudzień 2018

ulotki, korekta prezentacji.
Organizacja i przeprowadzenie
konkursów z okazji Święta

17

Szkoły m.in. Szkolnego Turnieju
Recytacji Prozy Henryka
Sienkiewicza, testu wiedzy na
temat patrona, plastycznego,
pięknego czytania,
fotograficznego i
dziennikarskiego związanego z
twórczością Henryka
Sienkiewicza .
Działalność koła teatralnego

M.Polkowska

Cały rok szkolny 2018/2019

T. Szczepaniak

Zgodnie z harmonogramem
pracy

„Moralitet”.
Organizacja Dnia Papieskiego,
Tydzień Misyjny,
Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza, Światowego
Dnia Chorego, akcji Pola
Nadziei. Udział w warsztatach i
rekolekcjach dla SKC.
Organizowanie całorocznej
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pomocy w nauce dla dzieci ze
świetlicy. Współpraca ze
Stowarzyszeniem „Victoria”.
Współpraca z Fundacją
Redemptoris Missio.
Organizacja szkolnego etapu

T.Szczepaniak

maj 2019

T. Szczepaniak

grudzień 2018

J. Maj

maj 2018

Olimpiady Misyjnej i Konkursu
Wiedzy Biblijnej, udział w
Olimpiadzie Teologii Katolickiej.
Jasełka Bożonarodzeniowe.

Zespół Wolontariatu
Działalność koła „Caritas”:
-zbiórka przyborów szkolnych
dla dzieci ze świetlicy
środowiskowej,
- Dzień Papieski, Dzień Misyjny,
-kiermasz świąteczny,
- udział wolontariuszy SKC w
kweście na cmentarzu na rzecz

19

hospicjum stacjonarnego w
Kołobrzegu,
- Międzyszkolny Dzień
Wolontariusza,
Praca z uczniami biorącymi
udział w przygotowywaniu
imprez o charakterze
ekologicznym:
„Sprzątanie Świata”,
„ Sprzątamy wokół naszych rzek i
jezior”,
-zbiórka karmy dla zwierząt na
rzecz schroniska kołobrzeskiego.
- organizacja kiermaszu
świątecznego, Jasełka
Bożonarodzeniowe,
- szkolny etap Olimpiady Teologii
Katolickiej,
- Międzynarodowy Dzień
Chorego – organizacja kawiarenki
charytatywnej,
- Walentynki – koncert
charytatywny,
- szkolny etap Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Biblijnej,
- rekolekcje wielkopostne,
- pielgrzymka maturzystów na
Jasną Górę,

T.Szczepaniak
wrzesień 2017

październik 2017

listopad 2017
T.Szczepaniak
grudzień 2017

Wrzesień 2017
Kwiecień 2018
Październik 2017
grudzień 2017

styczeń 2018
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- sympozjum „Śladami Jana
Pawła II”,
- diecezjalny etap Olimpiady
Teologii Katolickiej,
- warsztaty dla Szkolnych Kół
Caritas,
- diecezjalny etap
Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Biblijnej,
- udział wolontariuszy SKC w
akcji „Pola Nadziei”
organizowanej rzez
stowarzyszenie Victoria.
W ramach działalności Zespołu
Przedmiotowego Jęzków Obcych

- konsultacje i porady
przedmaturalne dla klas III,
-zajęcia wyrównawcze oraz
zajęcia z uczniami zdolnymi,
- przeprowadzenie testów
diagnozujących w klasach
pierwszych, podział na grupy

luty 2018

przew. Karolina von Mallek
Jolanta Iwaszko-Cumpstey
Justyna Dziędziura
Anna Wrzesińska
Jarosław Maj, Ewa
Wojciechowska-Biłeńki
Marzenna Blechacz, Aldona
Wojtecka-Wróbel
cały zespół
cały rok szkolny 2018/2019
cały zespół
wrzesień 2018
wszyscy członkowie zespołu
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wewnątrzoddziałowe z
uwzględnieniem danych ze
szkoły gimnazjalnej.
- diagnoza matur 2018,
- diagnoza próbnego egzaminu
maturalnego,
- organizacja warsztatów
artystycznych Art-Camp w
Berlinie Pankow,
- organizacja szkolnego konkursu
„Poliglota”,
- organizacja i przeprowadzenie
szkolnego etapu Olimpiady
Języka Niemieckiego,
-przeprowadzenie szkolnego
etapu Olimpiady Języka
Angielskiego,
- przeprowadzenie Konkursu
Przysłów Języka Niemieckiego,
- przeprowadzenie projektu
teatralnego „Uczniowie uczą
dzieci”,
- współpraca z Volksbund
Deutsche Kriegsgraberfursorge e.
V,
-szkolny konkurs języka

cały zespół

E. Wojciechowska + członkowie
zespołu
Cały zespół

Wrzesień 2018

J. Dziędziura, A. WojteckaWróbel

Wrzesień 2018

K. Kisiel-Rapacz, A. WojteckaWróbel
M.Blechacz

Listopad 2018

J. Iwaszko-Cumpstey

listopad 2018

K.von Mallek

grudzień 2018

E.Wojciechowska-Biłeńki

grudzień 2018

K.Kisiel-Rapacz, K.von Mallek

cały rok szkolny 2018/2018

A. Wrzesińska

marzec 2019

Styczeń 2019

listopad 2018
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angielskiego,
-przeprowadzenie Szkolnego
Konkursu Gramatyczny z Języka
Niemieckiego,
- konkurs świąteczny z języka
niemieckiego dla klas pierwszych
- praca przy próbnych
egzaminach maturalnych,
-udział w konkursach
organizowanych przez Instytut
Goethego i inne instytucje,
wydawnictwa i szkoły,
- szkolny etap konkursu
Bałtyckiego,
- szkolny konkurs języka
niemieckiego „pokaż nam język”
Inna działalność zespołu:
-organizacja Dnia Języków
Obcych -program artystyczny,
prezentacja multimedialna, lekcja
otwarta, konkurs dla
gimnazjalistów, PROMOCJA
SZKOŁY,
-organizacja wyjazdu na
Zachodniopomorski Festiwal
Nauki z kl. 2D
- organizacja wyjazdu na

M.Blechacz

luty/marzec 2019

Ewa Wojciechowska-Biłeńki

grudzień 2018

cały zespół

styczeń 2019

cały zespół

zgodnie z terminarzem
konkursów

M. Blechacz, A. Wrzesińska

zgodnie z terminarzem konkursu

Ewa Wojciechowska-Biłeńki

marzec/kwiecień 2019

cały zespół

marzec 2019

Ewa Wojcichowska-Biłeńki

zgodnie z terminem festiwalu

J. Dziędziura

grudzień 2018
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kiermasz Bożonarodzeniowy do
Poczdamu,
- praca w komisjach i zespołach
podczas egzaminów
maturalnych,
- opieka nad gablotą języka
niemieckiego,

Cały zespół

maj 2019

J.Dziędziura,

cały rok szkolny 2018/2019

-organizacja i przeprowadzenie
wymiany uczniowskiej ze szkołą
z Berlina,

K. Kisiel-Rapacz, K. von Mallek

maj 2018

W ramach działalności Zespołu
Społeczno - Ekonomicznego:

L. Kus, B. Morawska,
M. Hryniewicki

Rok szkolny 2018/2019

-konsultacje
przedmaturalne z historii
i WOS- u dla klas III,
Praca z uczniami biorącymi
udział w konkursach
i olimpiadach:
-Olimpiada Historyczna,
-Olimpiada Wiedzy o
Społeczeństwie,
- Konkurs Wiedzy o Witoldzie
Pileckim,
- Szkolny Konkurs o Polskich
Konstytucjach,

cały rok szkolny 2018/2019
L. Kus, M. Hryniewicki

L. Kus, M. Hryniewicki
Wg terminarza konkursów i olimpiad

24

- inne konkursy o tematyce
historycznej i społecznej,

Marzec/kwiecień 2019

Praca z uczniami przy
upamiętnianiu świąt narodowych
i rocznic historycznych:
1. Uroczystości rocznicowe i
patriotyczne:
• 11 listopada – 100-lecie
Niepodległości Polski,
• Rocznica walk o
Kołobrzeg.
•
2. Wystawy okolicznościowe:
- wybuch II Wojny Światowej 1
września 1939,
- agresja ZSRR na Polskę 17
września 1939,
- Święto Niepodległości w 100lecie niepodległości,
- wydarzenia na Wybrzeżu w
grudniu 1970 r.,
- Rocznica ogłoszenia Stanu
Wojennego w Polsce,
- Prawa Człowieka,

Zgodnie z terminarzem

L. Kus, M. Hryniewicki

9 listopad 2018
18 marzec 2019

L. Kus, M. Hryniewicki,
B. Morawska

Wrzesień 2018
Wrzesień 2018
Listopad 2018
Grudzień 2018

Grudzień 2018
Grudzień 2018
Styczeń 2019
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-ochrona danych osobowych
- Powstanie Styczniowe,
- Dzień Sybiraka,
- Żołnierze Wyklęci,
-Rocznica Walk o Kołobrzeg w
1945 roku,
- Żydzi polscy. Powstanie w
getcie warszawskim,
-Rocznica Zbrodni Katyńskiej,
-Święto Konstytucji 3 Maja,
- Polska w Unii Europejskiej
Współpraca z IPN i Muzeum
Oręża Polskiego.
Akademia Pomorska w Słupsku
(wyjazdy do Słupska i zajęcia w
szkole)
Opieka nad gabinetami 104, 107,
6a.
Opieka nad gablotami.

Opieka nad Sinkiewicz
Television.
Udział młodzieży w Festiwalu
Filmowym.

Styczeń 2019
Luty 2019
Marzec 2019
Marzec 2019
Kwiecień 2019
kwiecień 2019
maj 2019
maj 2019

L. Kus

cały rok szkolny 2018/2019

B. Morawska

cały rok szkolny 2018/2019

M. Hryniewicki - 107
B. Morawska – 6a
J. Jankowska - 104
M. Hryniewicki, L. Kus, B.
Morawska – do uzgodnienia
które

cały rok szkolny 2018/2019

L. Kus
L. Kus

cały rok szkolny 2018/2019

październik 2018
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Warsztaty dziennikarskie „Sonda
Uliczna”
Wycieczki historyczne:
- klasy humanistyczne wycieczki
do muzeów lub warsztaty
historyczne i ekonomiczne,
- klasy 2TI oraz maturzyści –
wyjazdy na zajęcia Akademii
Pomorskiej,

L. Kus

Prowadzenie szkolenia dla
chętnych nauczycieli z
dostępnych nowych narzędzi
Microsoft dostępnych w Office
365.
W ramach działalności Zespołu
Nauczycieli Przedmiotów
Informatycznych i Zawodowych:

B. Morawska

Po ustaleniu z nauczycielami

A.Cieślar

Luty – kwiecień 2018
Marzec 2018
Według terminarza OKE
Według terminarza konkursów

- przygotowanie uczniów do
egzaminów zawodowych
- przygotowanie uczniów do
konkursów informatycznych,
-udział uczniów w Festiwalu
Nauki w Koszalinie lub
Szczecinie,
- opieka nad redakcją Szkolnego
Łomotu,

wrzesień 2018
Po ustaleniu programu wycieczek

zaangażowanie całej szkoły

J. Kapelańczyk
Jacek Kawałek

Cały rok szkolny 2018/2019
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- wdrażanie do kompleksowego
stosowania elektronicznych
materiałów edukacyjnych za
pośrednictwem dziennika i
systemów Office 365 i OneDrive,

Jacek Kawałek
Cały rok szkolny 2017/2018

- przeprowadzenie szkolenia dla
nauczycieli z modułu
„Wycieczki”,

Jacek Kawałek

- szkolenie dla nauczycieli z
modułu „Świadectwa +
Arkusze”,

Jacek Kawałek, Norbert Frańczuk
Katarzyna Wójtowicz-Ameljan,
B. Morawska
J. Kawałek

- wdrożenie kompleksowe obiegu
dokumentów za pośrednictwem
dziennika oraz systemów Office
365 i OneDrive,
- organizacja XIV kołobrzeskiej
konferencji „Od Becika Każdy
Klika”,
- współpraca ze szkolną telewizją
SIENKIEWICZ TV,
- współpraca przy redagowaniu
gazety „Łomot”,
- współpraca z Politechniką
Koszalińską i firmami

J. Kawałek

K. Wójtowicz-Ameljan

Sierpień 2018

Czerwiec 2018

Cały rok szkolny 2017/2018

Styczeń/luty 2019
Cały rok szkolny 2018/2019

J. Kawałek
Cały rok szkolny 2018/2019
J. Kawałek
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zajmującymi się technologią 3D,
- integracja grona
pedagogicznego poprzez udział
we wspólnych imprezach.

Jacek Kawałek

J. Kawałek

Cały rok szkolny 2018/2019
Cały rok szkolny 2017/2018

- realizacja projektu Kołobrzeg 3D
- działania mobilizujące
nauczycieli do uczestnictwa w
projektach, warsztatach,
zajęciach,
- utworzenie pracowni
technicznej do prowadzenia
warsztatów, wydruków 3D i prac
monterskich.
2. Przygotowanie zespołów
sportowych i udział
w zawodach na poziomie
powiatu, regionu
i województwa (udział
w Licealiadzie),
-Szkolne Igrzyska Sportowe;

Zespół przedmiotowy
wychowania fizycznego:

Cały zespół

Cały zespół

P. Janowski, M. Niedbała, K.
Kiszkiel,

Organizowanie imprez
wewnątrzszkolnych
- piłka siatkowa,
- piłka koszykowa,
- piłka nożna chłopców,
- tenis stołowy
Udział w imprezach sportowych
organizowanych przez miasto i

Cały rok szkolny 2018/2019

Cały rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Cały zespół

Według terminarza rozgrywek
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powiat.
Udział w rozgrywkach
LICALIADY

Cały zespół

Według terminarza Licealiady

Organizacja Dnia Otwartego na
obiektach sportowych szkoły.

Cały zespół

Maj 2019

Wolontariat na miejskich.
imprezach sportowych.

Cały zespół

Pokazy ratownictwa
medycznego. Dbałość o
bezpieczeństwo podczas zajęć
wychowania fizycznego.

Cały zespół

Opieka nad tablicami i gablotami
sportowymi.

Po uzgodnieniu w zespole

Współorganizacja imprez
szkolnych.

Zgodnie z przydziałami

Samodoskonalenie i doskonalenie
warsztatu pracy:
- doskonalenie wg.
indywidualnych potrzeb,
- udział w dedykowanych
konferencjach metodycznych,

Według terminarza imprez

Wszyscy członkowie zespołu
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- korzystanie z zasobów
internetowych.

3.Konkursy dla gimnazjalistów z
fizyki, geografii, historii, jęz.
angielskiego w ramach rekrutacji ;

-przygotowanie testów,
-przeprowadzenie ich oraz
sprawdzenie,

Nauczyciele przedmiotów
konkursowych

Rok szkolny 2018/2019

4. Organizacja Rejonowych
Konkursów Przedmiotowych dla
gimnazjalistów Powiatu
Kołobrzeskiego- geografia,
informatyka, fizyka , jęz.
angielski, jęz. polski;
5. Organizacja imprez
związanych z działalnością PCK i
HDK oraz współpraca
z instytucjami Zintegrowanego
Systemu Ratunkowego;

- przygotowanie dokumentów
sukcesywnie otrzymywanych ze
szkół gimnazjalnych - po
zakończeniu konkursów na etapie
szkolnym,

Wicedyrektor Ewa Kamińska,
wicedyrektor J. Rymaszewska i
nauczyciele przedmiotów.

Listopad/Grudzień 2018

Wg planu pracy

A. Majewski

Rok szkolny 2018/2019

Tradycja, obrzędowość i społeczna integracja szkoły.

1.Przeprowadzenie akcji:
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- Światowy Dzień Walki
z AIDS i HIV,

-opracowanie programu
przebiegu obchodów, rozdział
zadań wśród uczniów
i nauczycieli, udział
w realizacji zadań,
podsumowanie akcji ,

T. Woźniak, A. Majewski

Grudzień 2018

- Światowy Dzień Ziemi,

-opracowanie programu
przebiegu obchodów, rozdział
zadań wśród uczniów
i nauczycieli, udział
w realizacji zadań,
podsumowanie akcji,

T. Woźniak, A. Majewski

wrzesień 2018

-Sprzątamy wokół naszych rzek i
jezior,

-opracowanie programu
przebiegu obchodów, rozdział
zadań wśród uczniów
i nauczycieli, udział
w realizacji zadań,
podsumowanie akcji,

A. Majewski. T. Woźniak, G.
Mikłasz

Październik 2018

-Tydzień Serca
i Transplantologii.

-opracowanie programu
przebiegu obchodów, rozdział
zadań wśród uczniów
i nauczycieli, udział
w realizacji zadań,
podsumowanie akcji,

Marzec 2019
T. Woźniak
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3. Studniówka;

-organizacja
i przeprowadzenie,

Wicedyrektor E. Kamińska ,
wychowawcy klas maturalnych,
rodzice

styczeń 2019

4. Wybory do Młodzieżowej Rady
Internatu.

-przeprowadzenie kampanii
wyborczej,
-organizacji wyborów
-podsumowanie wyników,

kierownik internatu,
wychowawcy

listopad 2018

5. Wigilia w szkole
w internacie.

-przygotowanie Jasełek,
organizacja i przeprowadzenie
imprezy,
-przeprowadzenie konkursu
stroików bożonarodzeniowych w
szkole

T. Szczepaniak,
Samorząd Uczniowski,
A. Żuchowicz

Grudzień 2018

6.Szkolna pielgrzymka na Jasną
Górę dla maturzystów.

-organizacja wyjazdu,
-opieka podczas wycieczki

T. Szczepaniak

Kwiecień 2019

7. Pożegnanie klas maturalnych.

-uroczystość pożegnania
w szkole ,

Wicedyrektor E. Kamińska
wychowawcy klas maturalnych;
Kierownik internatu, SU,
wychowawcy grup

Kwiecień 2019

i

-organizacja
i przeprowadzenie: uroczysta
kolacja pożegnalna
w internacie,
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8. Uroczyste zakończenie roku
szkolnego w szkole
i w internacie.

-wytypowanie osób do
wyróżnienia,
- wręczenie nagród,

wicedyrektor Ewa Kamińska,
Aurelia Gołębiowska, kierownik
internatu, wychowawcy grup,
wychowawcy klas

Czerwiec 2019

9. Organizowanie seansów
filmowych –szkolny DKF oraz
wyjść młodzieży do kina
i teatru;

-cykliczne projekcje dla uczniów
chętnych,
-dyskusje,
-wizyty w kinie i teatrze,
-wyjazdy do kina i teatru,
- organizacja obchodów

A. Stokłosa, M.Polkowska, A.
Dobrowolska, wychowawcy grup
w internacie, wychowawcy klas i
nauczyciele

Rok szkolny 2018/2019

L. Kus,

Listopad 2018

10. Obchody Święta
Niepodległości w 100-lecie
niepodległości.

11. Obchody rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego.

- wystawa,

L. Kus

Grudzień 2018

12. Wystawa historycznarocznica wybuchu II wojny
światowej.

-wystawa historyczna,

L. Kus

Wrzesień 2018
PEŁNA REALIZACJA

13. Wystawa nt. Kołobrzegu
z okazji obchodów rocznicy walk
o Kołobrzeg.
14. Narodowy Dzień Pamięci

-wykład,
-happening,
-prezentacja multimedialna,
- wystawa historyczna

L. Kus

Marzec 2018

L. Kus

Marzec 2019
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Żołnierzy Wyklętych
15. Rocznica wybuchu Powstania
Styczniowego.
16. Współdziałanie z lokalnymi
instytucjami
w
zakresie
bezpiecznego
stylu
życia,
promocji imprez kulturalnych,
promocji zdrowia.

17. Kreowanie wizerunku
biblioteki otwartej i aktywnie
uczestniczącej w życiu szkoły.

17. Uroczyste obchody Święta
Komisji Edukacji Narodowej.

- wystawa, prezentacja
multimedialna

L. Kus

Styczeń 2019

- rozpowszechnianie informacji o
bieżących wydarzeniach
kulturalnych w mieście
( repertuar kina, teatru, RCK,
wystawy, konkursy ),
- stałe kontakty z instytucjami,
- wizyty w Miejskiej Bibliotece
Publicznej i Bibliotece
Pedagogicznej w Kołobrzegu,
-aktualizacja strony internetowej
biblioteki
z
uwzględnieniem informacji
o zbiorach, nowościach
i działalności biblioteki,
- kontynuacja komputeryzacji
biblioteki – tworzenie
elektronicznej bazy danych,
- prowadzenie szkolnej videoteki.

M.Polkowska, A.Stokłosa,
M. Rogoża, A. Gołębiowska,
E. Kamińska

Rok szkolny 2018/2019

A.Gołębiowska

Rok szkolny 2018/2019

Wicedyrektor E. Kamińska,
wychowawcy klas, SU,
A. Stokłosa, L. Kus

13 października 2018

-wystawa historyczna,
-organizacja i przeprowadzenie,
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18.Uroczyste Ślubowanie
Pierwszych LO i TZ.

Klas -organizacja
i przeprowadzenie

Wicedyrektor E. Kamińska

13 października 2018

Opieka i wychowanie.

1. Pełnienie funkcji wychowawcy
klasy;

-postępowanie według
ustalonych procedur,

Wg przydziału wychowawstw

Rok szkolny 2018/2019

2. Praca wychowawczoopiekuńcza w internacie szkoły;

- realizacja Planu Pracy
Opiekuńczo-Wychowawczej oraz
Regulaminu Internatu,
-współpraca z Radą Rodziców
i wychowawcami klas
maturalnych ,

Kierownik internatu,
wychowawcy internatu

Rok szkolny 2018/2019

Wicedyrektor E. Kamińska,
wychowawcy klas maturalnych

styczeń 2019

4. Współpraca z pedagogiem
szkolnym i rodzicami dotycząca
problemów wychowawczych;

-spotkania z rodzicami,
-konsultacje z pedagogiem
szkolnym,

Wychowawcy klas I-III LO
i I-IV TI, wychowawcy
w internacie, nauczyciele

Rok szkolny 2018/2019

5. Objęcie opieką uczniów
z rodzin najuboższych
i środowisk patologicznych;

-rozeznanie w klasach
-wznowienie współpracy
z GOPS, MOPS, PCPR, PPP, PCK,
Radą Rodziców, wydziałem d/s
nieletnich Komendy Powiatowej
Policji,

M. Rogoża, M. Dwornicka,
wychowawcy klas, kierownik
internatu, wicedyrektor

Rok szkolny 2018/2019

3. Organizacja studniówki;
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6. Pełnienie dyżurów
nauczycielskich w czasie przerw
śródlekcyjnych.;
7. Objęcie pomocą
psychologiczno-pedagogiczną
uczniów;

8. Działania pedagogów
szkolnych

-ustalenie i opracowanie,
dyżurów,
-realizacja,
-kontrola,
- procedury PPP i ich realizacja,
kalendarz zajęć dydaktycznowyrównawczych i korekcyjnokompensacyjnych

J. Maj

Rok szkolny 2018/2019

nauczyciele
J. Rymaszewska, E. Kamińska
pedagodzy

Rok szkolny 2018/2019

- organizowanie godzin
wychowawczych i
profilaktycznych na temat
środków psychoaktywnych ze
szczególnym zwróceniem uwagi
na dopalacze,
- analiza środowiska szkolnego
pod względem występujących
problemów dydaktycznych i
wychowawczych, podjęcie
dodatkowych działań z
profilaktyki przemocy i
cyberprzemocy,
- organizowanie zajęć
integracyjnych dla klas
pierwszych przez
wychowawców, w celu poznania
słabych i mocnych stron zespołu
klasowego i wypracowania zasad

M. Dwornicka, M.Rogoża

Rok szkolny 2018/2019
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współpracy w grupie,
- bieżąca współpraca z
nauczycielami na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w oparciu o
diagnozę problemu w formie
ankiet,
- wprowadzenie nowych form
działań profilaktycznych
skierowanych do młodzieży:
spotkania z terapeutami,
specjalistami, warsztaty
interpersonalne, projekty
profilaktyczne,
- koordynowanie działań z PPP w
szkole, dostosowanie wymagań,
wnioski o pomoc, opracowanie
IPETów,
- prowadzenie dokumentacji
Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- koordynowanie działań w
ramach programu Bezpieczna
Szkoła,
- kształtowanie u uczniów
aktywnej, otwartej, prospołecznej
postawy ora rozwijanie ich
umiejętności prospołecznych,

38

aktywności obywatelskiej oraz
umiejętności pracy zespołowej a
także aktywności wolontariackiej,
- przeciwdziałanie zachowaniom
antyspołecznym (przemoc
fizyczna, psychiczna, wagary,
palenie papierosów itp.)
- organizowanie spotkań ze
specjalistami orza szkoleń rady
pedagogicznej związanych z
diagnozowaniem i udzielaniem
pomocy psychologicznopedagogicznej (uczniowie z SPE),
- udzielanie pomocy i porad
uczniom w rozwiązywaniu
trudności powstających na tle
konfliktów rodzinnych,
kontaktów rówieśniczych i
środowiskowych,
- organizowanie dla rodziców dni
otwartych z pedagogiem, spotkań
indywidualnych, wywiadówek
profilaktycznych,
- podejmowanie działań
interwencyjnych i mediacyjnych
w sytuacjach konfliktowych oraz
kryzysowych, nadzorowanie
przestrzegania procedur
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reagowania w sytuacjach
kryzysowych,
- organizowanie zajęć grupowych
z doradztwa zawodowego,
indywidualne porady z orientacji
zawodowej,
- przygotowanie maturzystów do
wejścia na rynek pracy –
spotkania z doradcą
zawodowym, przedstawicielami
firm, absolwentami szkoły,
- współpraca z wyższymi
uczelniami, zapoznanie z ofertą,
warunkami rekrutacji,
możliwościami dalszej świadomej
edukacji,
- wyjazdy uczniów do gimnazjów
z programem promującym
szkołę, udział naszych uczniów w
targach edukacyjnych,
prezentowanie oferty szkoły,
- organizowanie zajęć
sprzyjających współpracy:
wycieczek, wyjazdów
edukacyjnych,
- diagnozowanie przyczyn
absencji uczniów i jej
przeciwdziałanie, motywowanie
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rodziców do większej współpracy
ze szkołą w celu wyeliminowania
nieusprawiedliwionych
nieobecności,
- indywidualna praca z uczniem
mającym trudności w nauce, z
uczniem zdolnym, z uczniem
objętym indywidualnym
nauczaniem, z uczniem
posiadającym opinię czy
orzeczenie PPP, z uczniem z
wysoką absencją,
- rozwijanie umiejętności radzenia
sobie z problemmi jakie niesie
życie w kontekście poczucia
własnej wartości,
- prowadzenie edukacji
prpzdrowotnej i promocji
zdrowego stylu życia,
- opieka merytoryczna nad
klasami humanistycznopsychologicznymi,
- prowadzenie zajęć korekcyjnokompensacyjnych i innych
specjalistycznych wynikających z
potrzeb uczniów,
- realizowanie działań
wynikających z programu
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wychowawczo=profilaktycznego
szkoły oraz bieżących potrzeb
uczniów.
9. Współudział biblioteki szkolnej
w realizacji zadań dydaktyczno –
wychowawczych szkoły;

- wspomaganie realizacji
A. Gołębiowska,
programów nauczania i
wychowania , edukacji
kulturalnej, informacyjnej i
medialnej uczniów, kształcenia
ustawicznego i wszechstronnego
rozwoju ucznia,
- udostępnianie zbiorów
piśmienniczych i
audiowizualnych w
wypożyczalni i czytelni,
udzielanie informacji rzeczowych,
katalogowych, bibliograficznych
wg. potrzeb czytelników,
- prowadzenie zajęć z
przysposobienia czytelniczoinformacyjnego, lekcje
biblioteczne o patronie szkoły,
pomoc w uzyskaniu informacji z
różnych źródeł, wspomaganie
indywidualnego rozwoju ucznia,
- współpraca z wychowawcami
klas i pedagogami szkolnymi w
rozpoznawaniu potrzeb

Rok szkolny 2018/2019
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czytelniczych uczniów, aktywacji
czytelnicza, współpraca poprzez
łączników bibliotecznych,
- wyrabianie nawyku
samokształcenia, przygotowanie
ucznia do dalszego
samodzielnego zdobywania
wiedzy,
- gromadzenie, opracowywanie i
selekcja zbiorów, pozyskiwanie
darowizn, prowadzenie
dokumentacji bibliotecznej,
- kontynuacja komputeryzacji
biblioteki – tworzenie
elektronicznej bazy danych MOL,
wprowadzanie nowych i
ubytkowanie pozycji
zniszczonych i
zdezaktualizowanych,
- prowadzenie szkolnej videoteki
i jej udostępnianie.
10. Działania Internatu
podnoszące jakość pracy szkoły.

Współpraca z Hospicjum
Stacjonarnym w Kołobrzegu przy
ul. Radomskiej.
Kwesta bożonarodzeniowa na
rzecz pomocy dla rodzin w

Agnieszka Żuchowicz, Joanna Cały rok szkolny 2018/2019
Baryło, Ireneusz Zarzycki.

Agnieszka Żuchowicz, Joanna grudzień 2018
Baryło, Ireneusz Zarzycki.
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trudnej sytuacji materialnej.
Turniej piłki nożnej dla
mieszkańców internatów
„Interball 2019”.
Zajęcia profilaktyczne z zakresu
Cyberprzemocy.
Turniej piłki siatkowej dla
mieszkańców internatów
„Volleyball 2019”.

Ireneusz Zarzycki, Agnieszka Czerwiec 2019
Żuchowicz,
Joanna
Baryło,
kierownik internatu.
Agnieszka Żuchowicz, Joanna
Baryło

Cały rok szkolny 2018/2019

Agnieszka Żuchowicz, Joanna kwiecień 2019
Baryło, Ireneusz Zarzycki.

Organizacja i uczestnictwo w
Dniu Otwartym Szkoły –
promocja internatu.

Kierownik internatu i wszyscy maj 2019
wychowawcy

Opieka nad gablotą
profilaktyczną internatu – zdrowe
odżywianie, „Cyberprzemoc”.

Agnieszka Zuchowicz

Cały rok szkolny 2018/2019

Ireneusz Zarzycki

Cały rok szkolny 2018/2019

Agnieszka Żuchowicz

Listopad/grudzień 2018

Joanna Baryło, Agnieszka
Żuchowicz
Ireneusz Zarzycki

Marzec-kwiecień 2019

Współpraca ze Stowarzyszeniem
AZBEST – STOP (cały rok)Ireneusz Zarzycki.
Przygotowanie kolacji wigilijnej z
Jasełkami.
Pożegnanie maturzystów.
Wybory do Młodzieżowej Rady

I semestr 2018/2019
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Internatu.
Joanna Baryło, Agnieszka
Żuchowicz,
Joanna Baryło

Październik 2018

Ireneusz Zarzycki

Rozgrywki I semestr roku
szkolnego 2018/2019

Współpraca z placówkami :
Strażą Graniczną, Komendą
Policji oraz Strażą Pożarną.

kierownik i wszyscy
wychowawcy internatu

Cały rok szkolny 2018/2019

Współpraca z internatami
Powiatu Kołobrzeskiego.

kierownik i wszyscy
wychowawcy internatu

Cały rok szkolny 2018/2019

Udział w akcji charytatywnej w
ramach Walentynek

kierownik i wszyscy
wychowawcy internatu

Luty 2019

Zajęcia sportowe dla
mieszkańców internatu.

Ireneusz Zarzycki

1 – 2 razy w tygodniu

Wicedyrektor E. Kamińska,
pedagodzy

Rok szkolny 2018/2019

Otrzęsiny klas pierwszych
Opieka nad Kroniką Internatu.
Organizacja internackiego
Turnieju Tenisa Stołowego.

10. Profilaktyka raka piersi, cewy
nerwowej, chorób zakaźnych,
AIDS oraz uzależnień-dopalacze,
narkotyki, alkohol, papierosy,
przeciwdziałanie przemocy i
agresji.

-rozpowszechnianie literatury
dotyczącej problemu,
-organizacja spotkań
z prelegentami,
-tematyka GDDW,
-tematyka WDŻWR,
-spotkania z pedagogiem,

Cały rok szkolny 2017/2018
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Administrowanie i zarządzanie.

1. Administrowanie siecią
komputerową;

- opieka nad szkolnymi stronami
WWW,
- udoskonalenie materiałów do
rekrutacji,
- rozbudowa sieci,
- nadzór nad internatowym
dziennikiem ocen,
- opieka nad pracowniami,

Dyrektor szkoły,
J. Kapelańczyk, J.Kawałek,
Tomasz Stańczak

Rok szkolny 2018/2019

2. Ewaluacja PSO;

-opracowanie kryteriów
wymagań.
-wszystkie przedmioty nauczane
w szkole,

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień 2018

3. Opieka nad praktykantami;

- hospitacje,
- konsultacje,
- nadzór,
- doradztwo,

Dyrekcja ZS, opiekunowie
praktyk (Katarzyna WójtowiczAmeljan)

Rok szkolny 2018/2019

4. Wykorzystanie programu
komputerowego do opracowania
planu lekcji;

-ustalenie przydziału godzin
dydaktycznych dla nauczycieli
-opracowanie planu lekcji dla:
• L.O. – 4 klasy pierwsze,4

Dyrektor szkoły

Sierpień/Wrzesień 2018

Dyrektor szkoły,
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•

5. Dokonanie oceny pracy
nauczycieli według odrębnego
planu nadzoru pedagogicznego.;

klas drugich, 4 klas
trzecich,
T.Z. – 1 klasa pierwsza, 1
klasa druga, 1 klasa
trzecia, 1 klasa czwarta

wicedyrektor J. Rymaszewska

-wyznaczenie
i poinformowanie nauczycieli o
terminie oceny,
-ustalenie tematyki hospitacji,
-kontrola dokumentacji,
-ustalenie harmonogramu
hospitacji,

K. Karaźniewicz – Deczyńska

-opracowanie terminów
i tematyki,
-realizacja spotkań,

Dyrektor szkoły

7. Poinformowanie uczniów o
podręcznikach na rok szkolny
2018/2019;

-ocena i wybór podręczników
oraz ich zatwierdzenie

Wicedyrektor Jolanta
Rymaszewska, Wszyscy
nauczyciele-Librus -Synergia

Maj/Czerwiec 2018

8. Dokonanie analizy realizacji
planu pracy szkoły;

-opracowanie planu pracy szkoły
w oparciu o propozycje

Wicedyrektor E. Kamińska

Sierpień /Wrzesień 2018
PEŁNA REALIZACJA

6. Realizacja tematyki posiedzeń
rady pedagogicznej;

Wrzesień 2018

K. Karaźniewicz – Deczyńska
J. Rymaszewska,
K. Karaźniewicz – Deczyńska, J.
Rymaszewska, E. Kamińska

Wrzesień 2018
Rok szkolny 2018/2019
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nauczycieli,
-kontrola,
-ocena realizacji,
-złożenie propozycji do planu
pracy szkoły na rok szkolny
2019/2020,
9. Przygotowanie obiektu do
sezonu letniego 2019.

10. Przeprowadzenie naboru do
klas pierwszych LO i TZ
na rok szkolny 2018/2019.

11. Priorytety nadzoru
pedagogicznego.

Dyrektor K. KaraźniewiczDeczyńska

Rok szkolny 2018/2019
Luty /Czerwiec 2019

nauczyciele

Czerwiec 2019

-kampania promocyjna szkoły
jako obiektu wypoczynku,
-pozyskanie kontrahentów,
-przygotowanie bazy noclegowo
– gastronomicznej,

Kierownik gospodarczy,
kierownik internatu

Rok szkolny 2018/2019

-przygotowanie materiałów
promocyjnych,
-wyjazdy do szkół w celu spotkań
z uczniami, ich rodzicami,
nauczycielami,
-przeprowadzenie konkursów dla
gimnazjalistów
z wyznaczonych przedmiotów,
-realizacja rekrutacji,

Wicedyrektor E. Kamińska, Jacek
Kawałek, Zespół d/s Promocji
Szkoły

-realizacja priorytetów KO
i MEN:
• kształcenie

Dyrektor szkoły,
wicedyrektor J. Rymaszewska,
wicedyrektor E. Kamińska,

Czerwiec 2019

Styczeń/Luty 2019
Marzec/Kwiecień 2019

Kwiecień 2019
nauczyciele przedmiotów
wicedyrektor E. Kamińska

Czerwiec/Lipiec 2019

Rok szkolny 2018/2019
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•
•

12.Pełnienie
roli
informacji w szkole.

nadzór pedagogiczny
realizowany w szkole
prawa ucznia,

-prowadzenie działalności
centrum informacyjno – bibliograficznej
zgodnie z potrzebami
użytkowników,
-tworzenie nowoczesnego
warsztatu informacyjnego,

13.Organizacja pracy biblioteki
szkolnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami i
statutem szkoły.

-gromadzenie,
-opracowanie,
-selekcja,
-konserwacja,
-udostępnianie zbiorów
biblioteki,

kierownik internatu

A. Gołębiowska,

Rok szkolny 2018/2019

A. Gołębiowska,

Rok szkolny 2018/2019

Samokształcenie kadry pedagogicznej i podnoszenie kwalifikacji.

1. Udział w kursach
i szkoleniach organizowanych
przez CEN i inne instytucje.

-zapoznanie się z ofertą,
-zgłoszenie udziału,
- udział,

Wszyscy nauczyciele

Rok szkolny 2018/2019
w/g harmonogramu

2. Udział w konferencjach
metodycznych i kursach
udoskonalających CEN oraz CD i

Wszystkie przedmioty

Wszyscy nauczyciele
i wychowawcy

Rok szkolny 2018/2019
w/g harmonogramu
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DN.
3. Udział w szkoleniowych
radach pedagogicznych.

- opracowanie tematyki,
- realizacja według kalendarza,

Wszyscy nauczyciele

Rok szkolny 2018/2019

4. Spotkania zespołów
przedmiotowych.

- informacje z kursów
i szkoleń,
- szkolenie Rady Pedagogicznej,
uczniów i rodziców.

Zespoły przedmiotowe

wg harmonogramu spotkań
PEŁNA REALIZACA

Wicedyrektor J. Rymaszewska

Zgodnie z harmonogramem
matur

-napisanie i złożenie wniosku do
Agencji Narodowej.

Nauczyciele chętni

Rok szkolny 2018/2019

5. Przeszkolenie członków komisji
maturalnych.
6. Projekty unijne

Baza materiałowo – techniczna.
1. Opieka nas pracowniami
komputerowymi i gabinetami
przedmiotowymi.

Nauczyciele wg przydziału

Rok szkolny 2018/2019

2. Opieka nad gablotami.

Nauczyciele wg przydziału

Rok szkolny 2018/2019
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3. Opieka nad szkolnymi
serwerami Open BSD, Novell,
OSX Server, Windows 2000,
Linux.

T.Stańczak

Rok szkolny 2018/2019

4. Opieka nad Kroniką Szkolną.

-gromadzenie materiałów
z życia szkoły,

A. Dobrowolska

Rok szkolny 2018/2019

5. Opieka nad Szkolnym
Ośrodkiem Biblioteczno –
Informacyjnym.

-wzbogacanie księgozbioru
biblioteki poprzez zakup,
-pozyskiwanie darów,
-opieka nad komputerami
czytelni,

A. Gołębiowska,

Rok szkolny 2018/2019

6. Dokonanie remontów
i modernizacji budynków szkoły i
internatu zgodnie z potrzebami
szkoły i zaleceniami
pokontrolnymi.

- pozyskanie środków
finansowych.

Dyrektor szkoły,

Sierpień 2018/czerwiec 2019

Sporządziła:

Ewa Kamińska

Zatwierdziła: Dyrektor Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska

Przyjęto do realizacji na Radzie Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2018 r
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