ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKU CZEJ SZKO Y
ROK SZKOLNY 2016/2017
SFERA DYDAKTYCZNA
Lp
Zadania

1.

2.

Dydaktyka

Matura i absolwenci

Dzia ania
Tworzenie planu pracy nauczyciela i jego ewaluacja

Odpowiedzialni
Nauczyciele przedmiotów

Automonitorowanie realizacji podstawy programowej (arkusz realizacji
podstawy programowej oraz roczne sprawozdanie)
Wdra anie i ewaluacja wewn trzszkolnego systemu oceniania z
uwzgl dnieniem oceny kszta tuj cej
Systematyczne monitorowanie i analiza wyników nauczania, uwzgl dnienie
wniosków w pracy dydaktycznej, systematyczne podnoszenie jako ci
kszta cenia
Analiza wyników matury i wykorzystanie zdobytych do wiadcze w pracy z
maturzystami

Nauczyciele przedmiotów

Wdra anie do procesu dydaktycznego wymaga zawartych w podstawie
kszta cenia ogólnego w kontek cie egzaminu maturalnego
Prowadzenia zaj pozalekcyjnych przygotowuj cych do matury
ZA CZNIK 2a
Przeprowadzenie próbnej matury dla maturzystów
Przygotowania i przeprowadzenie próbnej matury z matematyki dla klas
drugich
Sta e informowanie uczniów i rodziców o stanie przygotowana do matury i
jej organizacji
Opracowanie harmonogramu i przeprowadzenie egzaminu maturalnego

Nauczyciele przedmiotów

Termin
Zgodnie z
zarz dzeniem
Dyrektora
Do 10 ka dego
miesi ca
Na bie co

Nauczyciele przedmiotów, Zespó
Zapewniania Jako ci Pracy Szko y,
Rada Pedagogiczna
Zespó Zapewniania Jako ci Pracy
Szko y- A. Mucha, P. Gorczyca,
nauczyciele przedmiotów
maturalnych
Nauczyciele przedmiotów
maturalnych

Zgodnie z
rozk adem zespo u

J. Tla ka, Szkolny Zespó
Egzaminacyjny
Nauczyciele matematyki

Listopad

Dyrektor szko y R. Kubiciel, J. Tla ka,
nauczyciele przedmiotów
maturalnych, wychowawcy klas
trzecich
J. Tla ka

Ca y rok

Wrzesie , listopad

Ca y rok

czerwiec

Wg odr bnego
terminarza

Lp
2.

3.

4.

Zadania
Matura i absolwenci

Praca z uczniem ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi (SPE)

Wspó praca z
uczelniami, o rodkami
dydaktycznym i
naukowymi

Dzia ania
Preorientacja zawodowa
Monitoring losów absolwentów
Wspó praca z absolwentami- praktyki studenckie, promocja uczelni przez
studentów- absolwentów liceum,
Diagnozowanie potrzeb uczniów
Praca zespo ów wspieraj cych, uwzgl dnienie wniosków w pracy
dydaktycznej i wychowawczej

Odpowiedzialni
J. Saller, R. Romantowski- Tomosz
R. Romantowski- Tomosz,
Nauczyciele przedmiotów

Termin
Na bie co
Pa dziernik
Ca y rok

J. Saller, Szkolny Zespó
Wychowawczy i Pomocy
Pedagogiczno- Psychologicznej

Dostosowanie programów nauczania do mo liwo ci uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (SPE)
Modyfikowanie PSO i WSO – kryteria oceniania uczniów z SPE

Nauczyciele przedmiotów

Zgodnie z
za eniami
Szkolnego Systemu
Zapewniania
Pomocy
PsychologicznoPedagogicznej
Wrzesie

Praca na lekcji, w systemie zaj pozalekcyjnych oraz dzia ania opieku czowychowawcze
a) z uczniem dysfunkcyjnym i wymagaj cym wsparcia
b) z uczniem nieprzeci tnie zdolnym
c) uczniem niepe nosprawnym
ZA CZNIK 2c
Ewaluacja i ocena skuteczno ci podejmowanych dzia

1. Zaj cia prowadzone przez pracowników naukowych:
a) Uniwersytet ski Instytut Matematyki,:
b) Uniwersytet ski Wydzia Fizyki
ZA CZNIK 1

Nauczyciele przedmiotów,
wychowawcy
Nauczyciele przedmiotów, pedagog
szkolny,

J. Saller, Szkolny Zespó
Wychowawczy i Pomocy
Pedagogiczno- Psychologicznej
B. Wi niowska, J. Tarajkowska,
A. Szymczyk

Ca y rok

Zgodnie z
regulaminem
posiedze Rady
Pedagogicznej
Ca y rok

Lp

Zadania

4.

Wspó praca z
uczelniami, o rodkami
dydaktycznym i
naukowymi

5.

6.

Wymiany
mi dzynarodowe i
wspó praca
mi dzynarodowa

Rozwijanie
zainteresowa
uczniów

Dzia ania
2. Zaj cia dydaktyczne w:
a) IPN Katowice i Muzeum skim
b) Uniwersytecie skim: Wydzia Fizyki, Biologii, Nauk o Ziemi, Filologii
Wschodnios owia skiej,
c) Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach
d) Pa acu M odzie y w Katowicach
e) skim Uniwersytecie Medycznym
f) Klinice „Galen” i „Galen Rehabilitacja”
ZA CZNIK 1
3. Wycieczki dydaktyczne w ramach realizacji podstawy programowej np.
Planetarium, Ogród Botaniczny
ZA CZNIK 4
1. Wspó praca z Albert Schweizer Gymnasium w Gundelfingen (Niemcy)
a) Kontynuowanie wymiany m odzie yb) Utrzymywanie sta ych kontaktów i korespondencja ze szko
partnersk w Gundelfingen
2. Wymiana kulturalno- sportowa z Klubem Sport Gundelfingen
3. Praktyki uczniowskie w urz dach w Guldenfingen
ZA CZNIK 3
Ko a zainteresowa – zaj cia pozalekcyjne
Rozwijanie zainteresowa uczniów na zaj ciach pozalekcyjnych:
dziennikarskich (redagowanie gazetki, materia ów do „Rocznik licealnego”),
zykowych, matematycznych, chemicznych, biologicznych, geograficznych,
informatycznych, fotograficznych, filmowych.
ZA CZNIK 2b
Prowadzenie sportowych zaj pozalekcyjnych w ramach usportowienia
odzie y
ZA CZNIK 2d
Udzia w mi dzynarodowym projekcie „Globe”

Odpowiedzialni
Koordynator:
a)R. Romantowski-Tomosz
b A. Szymczyk, A. Stacho ,
A. Mucha J. Tla ka
c) M. Króliczek- Pliszka
d) B. Brysz
e) B. Brysz
f) A. Szymczyk

Termin
Ca y rok

Koordynacja: B. Boduch- Gorczyca

Ca y rok

Zespó koordynacji wyjazdów
szkolnych oraz wymian
mi dzynarodowych M. Margol

Zgodnie z
terminarzem

Nauczyciele poszczególnych
przedmiotów

Ca y rok

Nauczyciele w-f

Ca y rok

A. Mucha

Ca y rok

SFERA WYCHOWAWCZA
Lp.
Zadania

7.

Lp

8.

Praca wychowawcza

Zadania

Imprezy szkolne,
tradycje szkolne, ich
piel gnowanie i
rozwijanie

Realizacja
Wdra anie i ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego
Zwracanie uwagi na zachowanie, kultur osobist , kultur ubioru i j zyka
oraz odnoszenie si do pracowników szko y i rówie ników, respektowanie
norm spo ecznych, problem agresji s ownej i cyberprzemocy
Przygotowanie oraz przeprowadzenie ciekawych zaj w ramach godzin
wychowawc , szkolny ceremonia
Monitoring frekwencji, analiza i wykorzystanie wniosków w pracy
wychowawczej
Dzia ania
Msza w. na rozpocz cie i zako czenie roku szkolnego

Odpowiedzialni
Wychowawcy klas, nauczyciele,
pedagog szkolny

Dzie Komisji Edukacji Narodowej
Wybory do Samorz du Szkolnego
Akcja „Posad swoje drzewko”
X Powiatowy Konkurs Literacki
Dzie Biblioteki
wi to Szko y, lubowanie klas pierwszych

Opiekun Samorz du, SU
Opiekun Samorz du, SU
A. Stacho
M. Padlewska- Berger
M. Króliczek- Pliszka
Koordynacja
Zespó Organizacji Imprez Szkolnych:
B. Wi niowska, K. Berger, SU
D. Jezierska
R. Romantowski- Tomosz
Opiekun Samorz du, SU
Ksi a katecheci: ks. . Skiba,
ks .K. Kie kowski SU
Wychowawcy klas trzecich, SU
B. Boduch- Gorczyca
Opiekun Samorz du, SU
A. Stacho
M.Motyka

VII Powiatowy Konkurs „Talenty na Scen ”
IV Turniej Ogólnopolski „LEGORACE”
Miko ajki i wigilie klasowe
Apel bo onarodzeniowy
Dzie Maturzysty
VI Wielkie Szkolne Dyktando
Walentynki szkolne
Akcja „Rakoobrona”
Dzie w. Patryka

Zespó zapewniania jako ci pracy
szko y
Odpowiedzialni
Ksi a katecheci: ks. . Skiba

Termin
Ca y rok

Ca y rok
Termin
wrzesie
czerwiec
pa dziernik
pa dziernik
wrzesie , maj
pa dziernik
pa dziernik
listopad
grudzie
grudzie
grudzie
grudzie
stycze
kwiecie
luty
luty
marzec

Lp.

8.

9.

Zadania

Imprezy szkolne,
tradycje szkolne, ich
piel gnowanie i
rozwijanie

Dzia ania
prozdrowotne i
profilaktyczne

Realizacja
Mi dzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”
IV Konkurs Czytelniczy
Wyjazd klas pierwszych na Gór w. Anny i do Muzeum Czynu Powsta czego
Pielgrzymka na zako czenie klas trzecich
Uroczysto ci zako czenia nauki przez klasy trzecie
Akcja „Wakacje z ksi
”
Szkolny Dzie Sportu
Wdra anie i ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktycznego. Dzia ania
prozdrowotne, profilaktyka szkolna.
Organizowanie zaj i spotka indywidualnych i klasowych z pedagogiem,
higienistk , psychologiem po
, pracownikami Poradni PsychologicznoPedagogicznej. Wyk ady i pogadanki o problemach alkoholizmu, nikotynizmu
i narkomani, lekomanii, dopalaczy, rodków psychoaktywnych, racjonalnego
od ywiania si i zapobieganiu chorobom, umiej tno ci radzenia sobie ze
stresem itp.
Realizacja i ewaluacja programu profilaktyki szkolnej w zakresie
przeciwdzia ania problemom zwi zanym z alkoholizmem, nikotynizmem,
narkomani , dopalaczami, przeciwdzia ania przemocy, w tym
cyberprzemocy
Wspó praca wychowawcy z pedagogiem szkolnym i innymi instytucjami w
celu rozwi zywania trudnych problemów wychowawczych (kradzie e, du a
absencja, trudna sytuacja rodzinna, cyberprzemoc, odpowiedzialno karna
itp.)
Przeprowadzenie zaj informuj cych o zasadach BHP w szkole i na drodze

Odpowiedzialni
J. Tarajkowska
B. Brysz
M. Padlewska- Berger, D. Jezierska
B. Boduch- Gorczyca
R. Romantowski- Tomosz,
wychowawcy klas pierwszych,
Ksi a katecheci: ks. . Skiba,
Wychowawcy klas trzecich
Wychowawcy klas drugich, SU
M. Króliczek- Pliszka
Nauczyciele w- f
J. Saller, psycholog, higienistka,
wychowawcy klas,

Termin
marzec
marzec
marzec
czerwiec

J. Saller, psycholog, wychowawcy
klas, nauczyciele

Ca y rok

Dyrektor szko y, J. Saller, psycholog,
higienistka, wychowawcy klas,

Ca y rok

Wychowawcy klas, nauczyciele fizyki,
chemii, biologii, WF, EDB

kwiecie
kwiecie
czerwiec
czerwiec
Ca y rok

Ca y rok

Lp.

10

Zadania

Dzia ania na rzecz
lokalnej spo eczno ci

Realizacja
Organizowanie akcji charytatywnych:
przygotowanie paczek wi tecznych w ramach akcji „Szlachetna
paczka”
„Miko aj w szpitalu”
Akcja Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy
Wspó praca z O rodkiem b . Karoliny w L dzinach – kiermasze
wi teczne
„Góra Grosza”
Akcja oddawania krwi przeprowadzona na terenie szko y,
Wyk ad na temat transplantacji i krwiodawstwa
Akcja pomocy dla schroniska dla zwierz t
„Wkr si w pomaganie” zbieranie nakr tek
Kol dowanie w Che mie skim
Udzia w Powiatowych Igrzyskach Osób Niepe nosprawnych jako
wolontariusze i widownia
Organizowanie konkursów we wspó pracy z Bieru skim O rodkiem Kultury,
Starostwem Powiatowym
Sta a wspó praca ze Stowarzyszeniem „M odzi Aktywni”

11

Dzia ania kulturalne

12

Wyjazdy i wycieczki

Uczestniczenie w imprezach kulturalnych organizowanych przez w adze
miasta, powiatu
Organizowanie wyjazdów m odzie y do teatru, kina, opery, operetki,
lekcje muzealne itp.
wspó praca z „Teatrem Rozrywki” w Chorzowie, NOSPR Katowice
Organizowanie wycieczek dydaktycznych i krajoznawczych
ZA CZNIK 4

Odpowiedzialni
Koordynacja: K. Antosiewicz ,
Opiekun Samorz du, SU

Termin
grudzie

stycze
grudzie / kwiecie

Koordynacja: I. Iskra. p. Higienistka
Koordynacja A. Stacho
M. Króliczek- Pliszka
B. Brysz
Ksi a katecheci: ks.K.Kie kowski
ks. . Skiba, nauczyciele j. ang.
Koordynacja: J. Saller

kwiecie
pa dziernik marzec
listopad
grudzie
ca y rok
grudzie
maj

Koordynacja; M. Padlewska- Berger

Ca y rok

P. Gorczyca, R. RomantowskiTomosz
Koordynacja: B. Boduch- Gorczyca

Ca y rok

nauczyciele zyka polskiego,
R. Romantowski- Tomosz

Ca y rok

Koordynacja B. Boduch- Gorczyca

Ca y rok

Lp.

13

Zadania

Promocja szko y i
osi gni uczniów.

Realizacja
Promocja osi gni uczniów, wzorowej frekwencji, ciekawych inicjatyw
przez:
Gazetki szkolne i klasowe
Rocznik Licealny (w wersji elektronicznej)
Gazetki: informuj ce o sukcesach uczniów, wymianach, projektach
Systematyczne informowanie rodziców na zebraniach oraz poprzez
newsletter
Promocja szko y poprzez szkoln stron Internetow , publikacje w lokalnej
prasie
Promocja poprzez ulotki, foldery, filmy
Kiermasz wi teczny przygotowany przez grup „Arty ci Amatorzy”
Organizowanie Dnia Otwartego Szko y
Organizowanie Dnia Promocji Szko y „Wiosenny Festiwal”
Projekty skierowane do gimnazjalistów, warsztaty dla gimnazjalistów
Aktualizacja informacji o szkole dost pnych w sieci INTERNET ze szczególnym
uwzgl dnieniem informacji o zasadach egzaminu maturalnego i zasadach
rekrutacji na wy sze uczelnie i rekrutacji do szko y (adres:
www.lobierun.edu.pl )

Odpowiedzialni

Termin
Ca y rok

M. Padlewska- Berger

Ca y rok

J. Tla ka,
M. Padlewska- Berger, wychowawcy
klas
P. Gorczyca, S. Nyga- rzecznik
prasowy szko y
Zespó Promocji Szko y- A.WyderkaDyjeci ska
Koordynacja K. Antosiewicz
Koordynacja :B. Wi niowska- Zespó
Organizacji Imprez Szkolnych, SU
K. Antosiewicz, E. Penczek
P. Gorczyca, A. Wyderka Dyjeci ska,
R. Romantowski- Tomosz
P. Gorczyca, R. RomantowskiTomosz, J. Tla ka

Ca y rok
Ca y rok
Ca y rok
Ca y rok
grudzie
maj
marzec
Ca y rok
Ca y rok

Lp.

14

Zadania

Wspó praca z
rodzicami

Realizacja
Organizowanie spotka z rodzicami:
a) uczniów klas pierwszych w celu zapoznania ich z Regulaminem
Szko y, WSO oraz reform systemu o wiaty, zasadami
obowi zuj cych przepisów i wymaga egzaminacyjnych
b) uczniów klas trzecich w zwi zku z egzaminem maturalnym (wg
szkolnego harmonogramu matur)
c) uczniów wszystkich klas- comiesi czne konsultacje indywidualne,
systematyczne zebrania i wywiadówki
ZA CZNIK 5
d) spotkania z rodzicami w ramach dzia ania zespo ów planuj cych i
koordynuj cych udzielanie pomocy pedagogiczno- psychologicznej
uczniom z SPE.
Sta a wspó praca z Rad Rodziców

Odpowiedzialni
Dyrektor szko y R. Kubiciel,
wychowawcy klas
Dyrektor szko y R. Kubiciel, J. Tla ka

Termin

Zgodnie z
kalendarzem
szkolnym

Dyrektor szko y R. Kubiciel,
wychowawcy klas, nauczyciele
Dyrektor szko y R. Kubiciel, J. Saller

Zgodnie z
za eniami IPET

Dyrektor szko y R. Kubiciel

Ca y rok

Za czniki
Za cznik nr 1 Plan zaj dodatkowych realizowanych w ramach opieki naukowej uczelni wy szych nad klasami Liceum oraz wspó pracy z uczelniami i o rodkami
naukowymi w roku szkolnym 2016/ 2017
Za cznik nr 2a Harmonogram zaj pozalekcyjnych przygotowuj cych do matury w roku szkolnym 2016/ 2017
Za cznik nr 2b Harmonogram zaj pozalekcyjnych rozwijaj cych zainteresowania m odzie y w roku szkolnym 2016/ 2017
Za cznik nr 2c Harmonogram zaj pozalekcyjnych wyrównawczych w roku szkolnym 2016/ 2017
Za cznik nr 2d Harmonogram sportowych zaj pozalekcyjnych rozwijaj cych zainteresowania m odzie y w roku szkolnym 2016/ 2017
Za cznik nr 3 Terminarz wymian zagranicznych w roku szkolnym 2016/ 2017
Za cznik nr 4 Harmonogram wycieczek i wyjazdów w roku szkolnym 2016/ 2017
Za cznik nr 5 Harmonogram spotka z rodzicami w roku szkolnym 2016/ 2017

Za cznik 1
Plan zaj dodatkowych realizowanych w ramach opieki naukowej
sprawowanej przez uczelnie wy sze nad klasami Liceum oraz w ramach wspó pracy z uczelniami i o rodkami naukowymi
w roku szkolnym 2016/ 2017
Uczelnia / wydzia

Przedmiot

Nauczyciel odpowiedzialny

Adresaci (klasa)

Instytut Matematyki

Matematyka

J. Tarajkowska

Instytut Matematyki

Matematyka

B. Wi niowska

Wydzia Fizyki, Wydzia Biologii

Fizyka medyczna

A. Szymczyk,

Zainteresowani
uczniowie
Zainteresowani
uczniowie
1 C, 2C, 3C,

Wydzia Fizyki

Fizyka

A. Szymczyk

2B i 2D

Wydzia Biologii

Biologia

A. Stacho

1 C, 2C, 3C, 2F, 3F

J. Tla ka

grupy j. rosyjskiego

Geografia

A. Mucha

Chemia, biologia
Fizyka medyczna
Fizyka medyczna

B. Brysz

2G, 3G, zainteresowani
uczniowie
Klasy 1C, 2C, 3C

A. Szymczyk

Klasa 1C, 2C

Zaj cia z historii

I. Rozmus

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka
Akademicka w Katowicach
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa Katowice
Apteka w. Walentego

Zaj cia biblioteczne

M. Króliczek- Pliszka

Biologia

A. Stacho

Klasy 1 i maturzy ci z
historii
Zainteresowani
uczniowie klas 3
3C

Fizyka Medyczna

A. Szymczyk

Klasa 1C

Zaj cia u weterynarza

Fizyka Medyczna

A. Szymczyk

Klasa 1C

Wydzia Filologiczny- Instytut Filologii
Wschodnios owia skiej
Wydzia Nauk o Ziemi
Pa ac M odzie y Katowice
Klinika „Galen”
IPN Katowice i Muzeum

skie

zyk rosyjski

Uwagi
realizowane w szkole
realizowane w szkole
realizowane w formie
wyjazdowej
realizowane w formie
wyjazdowej
realizowane w formie
wyjazdowej
realizowane w formie
wyjazdowej
realizowane w formie
wyjazdowej
realizowane w formie
wyjazdowej
realizowane w formie
wyjazdowej
realizowane w formie
wyjazdowej
realizowane w formie
wyjazdowej
realizowane w formie
wyjazdowej
realizowane w formie
wyjazdowej
realizowane w formie
wyjazdowej

Za cznik 3
Terminarz wymian zagranicznych w roku szkolnym 2016/ 2017
Lp.
1

Termin
Wrzesie 2016

2.

Grudzie 2016

3.

Czerwiec 2017

Wydarzenie
Wymiana mi dzynarodowa z Albert Schweizer Gymnasium w Gundelfingen. Wizyta uczniów z
Niemiec w Bieruniu.
Wyjazd do Gundelfingen na Weihnachtsmarkt
Wymiana mi dzynarodowa z Albert Schweizer Gymnasium w Gundelfingen. Wyjazd uczniów
Liceum do Niemiec

Odpowiedzialni
M. Margol
M. Margol. A. Skórzewska
A. Skórzewska

Ogólnoszkolne wyjazdy dydaktyczno – turystyczne w roku szkolnym 2016/ 2017
Lp.

Termin

Wydarzenie

Adresaci

Odpowiedzialni

1.

Kwiecie 2017

Wycieczka Barcelona

ch tni uczniowie

Agnieszka Wyderka- Dyjeci ska

2.

Kwiecie 2017

Obóz J zykowy Euroweek

uczniowie klas drugich

Katarzyna Antosiewicz, Agnieszka Pasierbek
– Nieckarz

