Rada pedagogiczna, 15.09.2020r.

PLAN PRACY
Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach
na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1270),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.),
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
 Statut Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach

Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
Cele do zrealizowania
I. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów,
a w szczególności:
1) uwzględnianie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstaw programowych dla
poszczególnych przedmiotów w planowaniu pracy nauczyciela i bieżącej pracy;
2) kontrola planów pracy nauczyciela i opracowanych wymagań edukacyjnych pod względem
kompletności umieszczenia w nich podstawy programowej;
3) kontrola dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi; indywidualizacja nauczania na zajęciach;
4) prowadzenie ewaluacji programów nauczania, dobranych treści kształcenia w oparciu o wyniki
badań edukacyjnych wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów;
5) nadzorowanie podejmowanych inicjatyw edukacyjnych
II. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
1) Organizacja uroczystości związanych z obchodami ważnych wydarzeń historycznych
2) Udział młodzieży w uroczystościach lokalnych

III. Aktywność uczniów w szkole i poza szkołą
1)
2)
3)
4)
5)

Poznanie zainteresowań uczniów
Promocja ciekawych pasji
Współpraca z Samorządem Uczniowskim (stałe terminy spotkań)
Nadzorowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego
Udział w konkursach przedmiotowych

IV. Promocja mocnych stron szkoły w środowisku lokalnym
1) Warsztaty, zawody i pokazy ,
2) Prezentacja pracy szkoły w Internecie ,
3) Promocja wysokich wyników na maturze z matematyki,
4) Dzień języków obcych jako innowacyjna forma nauki języków obcych,
5) Koło teatralne, dziennikarskie, dyskusyjne ,
6) Współpraca z instytucjami z terenu gminy Krośniewice,
7) Dni otwarte dla absolwentów szkół podstawowych,
8) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi.
Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2020/2021:
1. Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole
2. Utrzymanie kierunków kształcenia w Liceum
3. Uczestniczenie w zajęciach organizowanych we współpracy ze Szkołami Wyższymi
4. Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów,
5. Wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,
6. Rozwijanie talentów i wykorzystanie ich do promocji szkoły
7. Zaangażowanie rodziców do współpracy i do czynnego udziału w życiu szkoły
8. Wspieranie uczniów mających trudności w nauce
9. Lepsze wykorzystanie wyposażenia szkoły w procesie nauczania.
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Analiza proponowanych przez nauczycieli do
realizacji w kolejnym roku szkolnym programów
nauczania pod kątem zgodności z
rozporządzeniem MEN z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole
programów wychowania i programów nauczania
oraz dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników (Dz. U. 2012, poz. 752)

Termin
wykonania
wrzesień 2020 r.

czerwiec 2020 r.
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Składanie wniosków wyboru programu
Realizacja podstawy programowej

dyrektor
wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Ł
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Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
uczniów przez indywidualizowanie stawianych im
zadań oraz przygotowanie do udziału w
konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny
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Praca z uczniami mającymi trudności w nauce, z
uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny
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Wypracowywanie systemów motywujących
uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny
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Analiza potrzeb - diagnoza uczniów mających
trudności w nauce i zapewnienie im różnych form
pracy odpowiednio do typu i stopnia zaburzeń.
Utworzenie zespołów korekcyjnokompensacyjnych i wyrównawczych i przydział
zadań poszczególnym nauczycielom
Przygotowanie uczniów klas III do próbnego
egzaminu maturalnego w terminie ogłoszonym
przez CKE w maju 2020 r
-organizacja dodatkowych zajęć kształtujących
umiejętności rozwiązywania testów, ćwiczenie
umiejętności kluczowych
-zapoznanie uczniów klas III z procedurą
egzaminu;
-powołanie komisji;
-przygotowanie sal do przeprowadzenia egzaminu
Organizacja konkursów szkolnych i udział w
konkursach zewnętrznych:

Koordynator wrzesień 2020r.
wicedyrektor
nauczyciele j.
polskiego, historii,
przyrody, matematyki
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Zajęcia pozalekcyjne:
-organizacja zajęć pozalekcyjnych w oparciu o
przeprowadzoną w roku ubiegłym diagnozę
potrzeb uczniów
-rozpatrzenie ofert przez Dyrektora Szkoły
zgłoszonych przez nauczycieli i przydzielenie
zajęć poszczególnym nauczycielom zgodnie z
potrzebami edukacyjnymi Szkoły i
zainteresowaniami uczniów;
-gromadzenie i ekspozycja osiągnięć uczniów;
-udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
-analiza osiągnięć uczniów uczestniczących w
zajęciach pozaszkolnych
Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania:
testy kompetencji uczniów klasy I,
-rozpoznanie potrzeb
-opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego
-analiza wyników egzaminu maturalnego
Realizacja projektów edukacyjnych w klasach

dyrektor szkoły
wychowawcy klas III
nauczyciele języka
polskiego, historii,
wos,
matematyki, fizyki,
biologii, chemii,
języka angielskiego

wrzesień 2020 –
luty 2020

kwiecień 2021
opiekunowie kół,
wyznaczeni
nauczyciele
dyrektor
opiekunowie kół
zainteresowań

Cały rok szkolny,
wrzesień 2020

maj 2021
dyrektor szkoły
przewodniczący
zespołów
przedmiotowych:

dyrektor,

wrzesień 2020

Październik
2020
cały rok szkolny

drugich i trzecich liceum – kursy kwalifikacyjne
zawodowe.
-organizacja kursów kwalifikacyjnych przy
współpracy instytucji zewnętrznych

wychowawcy

dyrektor szkoły,
zespół do
opracowania
kalendarza
szkolnego
dyrektor szkoły
pedagog szkolny
wychowawcy klas
wychowawcy klas
zainteresowani
nauczyciele
samorządy klasowe
wychowawcy

zgodnie z
harmonogramem

wychowawcy klas,
Samorząd
Uczniowski
nauczyciele

cały rok w
zależności od
potrzeb
cały rok
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Opracowanie terminarza imprez i uroczystości
szkolnych.

2

Realizacja programu profilaktycznowychowawczego
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Organizacja wycieczek, wypoczynku letniego i
zimowego. Rajdy i wycieczki piesze w okolicach
Krośniewic,
Organizowanie klasowych zespołów pomocy
koleżeńskiej, mających na celu pomoc uczniom z
problemami w nauce
Organizacja uroczystości klasowych i
międzyklasowych – (święta, dyskoteki)
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cały rok
cały rok

6

Wychowanie ekologiczne

7

Kształtowanie tożsamości patriotycznej,
regionalnej i funkcjonowanie w środowisku
lokalnym

nauczyciele

cały rok

8

Edukacja czytelnicza

Nauczyciel biblioteki

cały rok
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Zapewnienie pomocy psychologicznopedagogicznej

pedagog szkolny
nauczyciele

cały rok

10

Organizacja opieki wychowawczej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

wychowawcy klas

cały rok
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Przydział dodatkowych obowiązków
Organizacja ewaluacji, kontroli przestrzegania
prawa i wspierania nauczycieli
-wybór obszarów poddanych ewaluacji
wewnętrznej
-powołanie zespołów ewaluacyjnych
-określenie obszarów kontroli przestrzegania
prawa – harmonogram i zakres kontroli.
-przedstawienie tematyki szkoleń i rad
pedagogicznych w ramach wspomagania
nauczycieli.
-przeprowadzenie badań, opracowanie wniosków,
przedstawienie raportu
Organizacja procesu awansu zawodowego
nauczycieli:

dyrektor
dyrektor szkoły

wrzesień 2020
wrzesień 2020
marzec 2020

dyrektor szkoły
opiekunowie stażów

wrzesień 2020
cały rok
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3

A
R
Z
Ą
D
Z
A
N
I
E

4

5
6
7

8
9

-monitorowanie przebiegu stażów
-przeprowadzenie procedury związanej z
zakończeniem stażów
Doskonalenie zawodowe nauczycieli i udział w
kursach, szkoleniach, warsztatach zgodnie z
planem doskonalenia zawodowego nauczycieli
Modyfikacja planu doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego .
Remonty i naprawy bieżące budynku szkolnego:
-zakup pomocy naukowych
-zakup sprzętu sportowego
Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sąsiednimi
placówkami oświatowymi, organizacja imprez dla
pobliskich szkół podstawowych, konkursy dla szkół
podstawowych
Prowadzenie Kroniki Szkoły
Aktualizacja strony internetowej szkoły.

10

Wydawanie gazetki szkolnej oraz zamieszczanie
artykułów w lokalnej prasie

11

Prezentacja prac uczniów oraz wystrój korytarzy
zgodnie z aktualnymi potrzebami.
Aktywny udział uczniów w konkursach, zawodach
organizowanych poza szkołą
Współpraca z miejscową parafią, sektorem
samorządowym, organizacjami pozarządowymi

12
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dyrektor szkoły

maj – czerwiec
2021
cały rok

dyrektor szkoły
dyrektor szkoły

wrzesień 20120
cały rok

opiekunowie kół
zainteresowań
dyrekcja szkoły
wychowawcy klas
opiekun kroniki
dyrektor szkoły
nauczyciel
informatyki
opiekunowie gazetki i
samorządu
uczniowskiego
nauczyciele

według potrzeb

opiekunowie kół
zainteresowań
dyrektor szkoły

cały rok

cały rok
cały rok
cały rok
cały rok

cały rok

Plan pracy szkoły może ulec modyfikacji w trakcie roku szkolnego, jeżeli w toku pracy okaże się to potrzebne.
Decyzję co do modyfikacji planu podejmuje dyrektor Liceum w Krośniewicach
Każda zmiana będzie przedstawiana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i odpowiednio oznaczona.
Dokument przyjęty na RP dn. 15 września 2020r.

…………………………………………………………………
(data, podpis dyrektora)

