
                Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej 

Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 rok szkolny 2015/2016

I. Priorytety w roku szkolnym 2015/2016

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2016 – system informacji w szkole.

2. Poprawa jakości kształcenia i wychowania, praca z uczniem zdolnym, słabym ( z opinią i orzeczeniem z poradni)

3. Podniesienie systematyczności uczęszczania na zajęcia lekcyjne.

II. Cele ogólne

1. Stworzenie systemów informacji – egzamin zawodowy 2016

2. Organizacja szkoleń Rady Pedagogicznej.



III .  Oczekiwane efekty

1. Indywidualizacja nauczania.

2. Polepszanie frekwencji uczniów

3. Wzrost aktywności poznawczej uczniów podczas zajęć.

4. Dobre przygotowanie uczniów do egzaminów z kwalifikacji.

5. Aktywniejszy udział rodziców w życiu szkoły. 

IV. Warunki realizacji

Na czym bazujemy Jakie warunki musimy spełnić

1. Wysokie  kwalifikacje nauczycieli

2. Przestrzeganie przepisów prawa.

3.  Dobra atmosfera w szkole.

 

Uruchomić system  rozpoznawania szczególnych trudności 

w uczeniu się uczniów. 

Pomoc uczniom w przygotowaniu się do egzaminu z 

kwalifikacji.



V. Działania szczegółowe

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Wykonawcy i pomoc

1. Doskonalenie 
nauczycieli

       1.1  Przeprowadzenie
lekcji  koleżeńskich  z
zastosowaniem  metod
aktywnych  dla
zainteresowanych nauczycieli.

1.2   
Samodoskonalenie 
się nauczycieli na 
bazie biblioteki, 
Internetu

1.3  Szkolenie Rady 
Pedagogicznej pod 
kątem 
przeprowadzenia 
egzaminu             z 
kwalifikacji 

Obserwacja lekcji

We własnym zakresie
Zapoznanie się                           z

przepisami dot. procedur egzaminu

wrzesień -
grudzień

cały rok

styczeń - marzec
2016

nauczyciele przedmiotów
zawodowych

nauczyciele

Dyrektor i Rada Pedagogiczna,
zespoły nadzorujące pisemny

egzamin



2. Organizacja procesu 
kształcenia

2.1 Szkolny zestaw 
programów nauczania:

- programy nauczania i 
ich modyfikacja

- zestaw podręczników, 
modyfikacja

2.2 Praca z uczniem zdolnym i 
uczniami mającymi 
trudności w nauce, 
uczniami z orzeczeniami z 
PPP.
Wstępna diagnoza z 
poprzedniego etapu 
edukacyjnego.

Wybór programów i zaopiniowanie
ich przez Radę Pedagogiczną oraz

zatwierdzenie przez dyrektora
szkoły

Analiza osiągnięć uczniów z języka
angielskiego

sierpień –
wrzesień

cały rok

Dyrektor,
Nauczyciele

Nauczyciele przedmiotów
poszczególnych zajęć edukacyjnych



3 Wychowanie i opieka

      3.1 Modyfikacja 
programów:

- profilaktycznego
- wychowawczego

3.2 Współpraca z policją. 
3.3 Współpraca z 

psychologiem
3.4 Współpraca z 

pracodawcami 
młodocianych 
pracowników, z instytucją 
kościelną 

3.5 Kontynuacja pracy ze ŚHP 
w Gorlicach

3.6 Spotkania z rodzicami 
uczniów.

Dyskusja                                      i
wprowadzanie zmian

Spotkanie, pogadanki, szkolenia

Wspólne organizowanie zajęć
pozalekcyjnych

wywiadówki
spotkania indywidualne, kontakty

telefoniczne

zachęcenie do odwiedzania szkoły, 

Wrzesień- 
czerwiec

wrzesień- 
czerwiec

( w zależności od
potrzeb)

cały rok
( przynajmniej

raz w tygodniu)

trzy razy w roku,
w miarę potrzeb
w miarę potrzeb

w zależności od
potrzeb 

Rada Pedagogiczna
wychowawcy klas

                 Wychowawcy  klas

Dyrektor
Komendant ŚHP

Wychowawcy  klas

Wychowawcy klas

wychowawcy klas



3.7  Angażowanie rodziców do
współpracy ze szkołą

3.8 Cykliczne spotkania 
wychowawcy  z rodzicami 
klasy trzeciej, 

informacja na temat egzaminu z
kwalifikacji

raz na kwartał Wychowawcy klas

4 Usprawnienie systemu 
informacyjnego

4.1 Egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie 

Gablota, lekcje wychowawcze,
wywiadówka

Cały rok Dyrektor
Wychowawcy klas

5 Współpraca z rodzicami

5.1 Poszerzenie wiedzy 
pedagogicznej rodziców;

5.2 cykl pogadanek na tematy Spotkania,
3 razy w roku 

w roku Dyrektor, wychowawcy



wychowawcze.

5.3 spotkania z rodzicami 
uczniów trudnych 
wychowawczo,

pogadanki

W miarę potrzeb

6 Promocja szkoły w 
środowisku lokalnym

6.1 Współorganizowanie i 
udział                          w 
imprezach 
środowiskowych.

6.2 Współorganizowanie 
uroczystości religijnych.

Targi pracy
Imprezy sportowe

konkursy

rekolekcje

cały rok

Wielki Post

Ksiądz katecheta,
wychowawcy klas,

dyrektor
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