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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 

 
 
 
 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych. 
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe 

wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej 
kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 



ZADANIE SPOSOBY I FORMY REALIZACJI OSOBY TERMINY 
   ODPOWIEDZIALNE  
     

Prace 
dydaktyczne 

uwzględniające 
możliwości ucznia 

i jego rozwój 
oraz otwartość 

nauczycieli na ten 
rozwój 

  

1. 
Czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów: dyrektor 

wychowawcy, pedagog 
cały rok szkolny 

• systematyczna kontrola frekwencji uczniów, 

• analiza frekwencji uczniów. 

2. 
Przeprowadzenie w klasach pierwszych diagnoz pozwalających 
rozpoznać zainteresowania uczniów, ich problemy, chęć 
udziału w pracach SU, zajęciach dodatkowych. 

wychowawcy, pedagog wrzesień 2019 

3. 

Przeciwdziałanie obciążeniu uczniów niewłaściwą organizacją 
zajęć w szkole; 

dyrektor, nauczyciele cały rok szkolny 
• różnicowanie wymagań i zadań w pracy na lekcji, 

sprawdzianach, zadaniach domowych, 

• dostosowanie wymagań wobec uczniów posiadających 

Opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

4. 
Stosowanie różnorodnych i aktywizujących uczniów metod 

pracy. 

nauczyciele przedmiotów 
(punkty  3 – 6) 

cały rok szkolny 
wg harmonogramu 

5. 
Prowadzenie konsultacji, zajęć rozwijających i 

wyrównawczych dla uczniów 

6. 

 

Systematyczne ocenianie różnorodnych umiejętności i wiedzy 

uczniów: 

• zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, 

• diagnoza wstępna- dotycząca wiedzy i umiejętności z 
poszczególnych przedmiotów nauczania uczniów klas 
pierwszych 

• współpraca z pedagogiem, szczególnie w przypadku 
uczniów z problemami lub dysfunkcjami. 

7. 

Monitorowanie praktycznej nauki zawodu i praktyk 
zawodowych: 

wicedyrektor 
wychowawcy klas 

cały rok szkolny 
• organizacja praktycznej nauki zawodu 



• stały kontakt i wymiana informacji z pracodawcami 

• kontrola dzienniczków praktyk uczniów, ocena realizacji 

programu praktyk 

• kontynuacja nauczania dualnego w zawodzie 

8. 

  
Przygotowanie uczniów do egzaminów: 

• informowanie uczniów i ich rodziców o wymaganiach 
egzaminacyjnych, procedurach, 

• sporządzenie harmonogramów prac związanych z 
przygotowaniem uczniów klas kończących i młodszych do 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 

• prowadzenie konsultacji dla uczniów przygotowujących się 
do egzaminu 

• przeprowadzenie próbnego egzaminu zawodowego 
• analiza i omówienie wyników próbnych egzaminów 

 

dyrektorzy, nauczyciele 
przedmiotów zawodowych, 

wychowawcy klas 
cały rok 

9. Śledzenie losów absolwentów bibliotekarze 
listopad 2019 
marzec 2020 

10 Wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów. nauczyciele cały rok szkolny 

11 
Oferta i działalność w ramach zajęć dodatkowych dla uczniów 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. 

nauczyciele 
cały rok szkolny 
(po diagnozie) 

12 
Realizowanie innowacji pedagogicznej „Na straży 
Bezpieczeństwa” 

I. Mikstacka – Mikuła 
M. Liskowska 

2018-2021 

13 Wycieczki przedmiotowe i turystyczne, 
nauczyciele, wychowawcy 

przedmiotowcy 
wg terminarza 

14 
Organizacja konkursów, turniejów i olimpiad oraz projektów 
edukacyjnych 

dyrekcja, nauczyciele  

15 

• Projekt „ Podwyższanie jakości kształcenia zawodowego w 
powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w 
Pleszewie w działaniach rozwojowych. 

Dyrekcja nauczyciele, Edufin 2019-2021 

• Projekt „ Zawodowcy na rynku pracy” 
Dyrekcja, nauczyciele, 

Inventum 
2019- 2020 

• Lekcje z ZUS dyrektor wg. harmonogramu 



• „ARS, czyli jak dbać o miłość”, pedagog wg. harmonogramu 

• Doradztwo zawodowe- spotkania ze specjalistami dyrektor wg. harmonogramu 

• Noc Zawodowców- projekt przy współpracy z CWRKDiZ w 
Kaliszu 

Dyrektor, nauczyciele 
zawodowcy 

4 października 
2019 r. 

• ERASMUS +” – Podróże ze smakiem 
Wicedyrektor+ zespół 
nauczycieli j. obcych 

 
wg. harmonogramu 

• „Zawodowe inspiracje” ( konkurs plastyczny i kulinarny). 
I.Mikstacka- Mikuła, S. Guz, 

M. Chudzyńska 
wg. harmonogramu 

• Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 
dyrektor, wicedyrektor, I. 

Mikstacka- Mikuła 
wg. harmonogramu 

• Wielkopolski Festiwal Rzemiosła Dyrektor, nauczyciele Maj 2020 

• JESTEM ŚWIADOMYM I KULTURALNYM CZYTELNIKIEM – 
Zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej kształcące uczniów 
umiejętność korzystania ze zbiorów bibliotecznych w celu 
samodzielnego poszukiwania i opracowywania źródeł 
informacji oraz aktywizowania czytelnictwa 

bibliotekarze Cały rok 

„Kultura bezpieczeństwa”  I. Mikstacka-Mikuła Cały rok 

16. 

Nagradzanie i promowanie postaw właściwych: 

dyrekcja, wychowawcy, 
pedagog, Zarząd 

stowarzyszenia, Rada 
Rodziców 

Cały rok 

• ocena zachowania, 

• pochwała, 

• list gratulacyjny, 

• nagrody książkowe, 

• stypendia Prezesa RM, Starosty, Dyrektora Szkoły 

• Nagrody Stowarzyszenia 



 

Prace 
wychowawcze 
skierowane na 
poznanie siebie 

/ucznia/ i rozwój 
społeczny 

1.  Opracowanie tematyki godzin wychowawczych uwzględniających 
potrzeby zespołu klasowego oraz kontekst Programu 
wychowawczo-Profilaktycznego. 

nauczyciele wychowawcy wrzesień 2019 

2. 

Kultywowanie tradycji narodowych i tradycji szkolnych:   

• inauguracja roku szkolnego, dyrekcja, S.U. wrzesień 2019 

• ślubowanie  pierwszoklasistów,  dyrekcja, wychowawcy, SU wrzesień 2019 

• Szkolny Dzień Profilaktyki pedagog październik 2019 

• Tydzień przedsiębiorczości M. Rzepka 1 półrocze 

• MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH – 
promocja czytelnictwa i  biblioteki szkolnej wśród 
społeczności szkolnej. 

bibliotekarze 
zgodnie z 

kalendarzem 

• Pasowanie na Czeladnika 

zespół humanistyczny, 
zawodowy 

25 października 
2019 r. 

• Święto Patrona Szkoły zespól humanistyczny listopad 2019 

• Święto Niepodległości zespól humanistyczny 11 listopada 2019 

• Jasełka w Hospicjum zespól humanistyczny grudzień 2019 

• klasowe wigilie wychowawcy klas grudzień 2019 

• Pierwszy Dzień Wiosny – „Drzwi Otwarte” SU, wszyscy nauczyciele 20 marca 2020 

• Dzień Zdrowej Żywności S. Guz, M. Chudzyńska III/IV 2020 

• obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja, lekcje 
muzealne, quizy terenowe 

R. Kuźdub  maj 2020 

• Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom wychowawcy, pedagog czerwiec 2020 

• Tydzień Obywatelski wychowawcy, pedagog czerwiec 2020 

• zakończenie roku szkolnego dyrekcja, wychowawcy klas czerwiec 2020 

3. 
Zapoznanie uczniów i rodziców ze statutem szkoły, regulaminami, 
zasadami oceniania, wymaganiami edukacyjnymi 

wychowawcy klas wrzesień 2019 

4. 
Działalność S.U i wolontariuszy ( współpraca z DPS Pleszew, 
Senioralne Centrum Wolontariatu, Świetlica Środowiskowa) 

pedagog, SU cały rok szkolny 

5. 
Udział uczniów w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, 
koncertach. 

dyrekcja, wychowawcy, 
nauczyciele 

cały rok szkolny 



 

6. 

Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
nauczyciele, pedagog, 

dyrektor, RR  

• ewaluacja działań dotychczas podejmowanych,  cały rok 

•  diagnoza stanu obecnego oraz potrzeb uczniów i rodziców w 
zakresie wychowania i profilaktyki,   

 

•  opracowanie projektów dokumentów, konsultacje z 
rodzicami, uczniami nauczycielami.   

Poprawa zdrowia 
fizycznego i 

psychicznego 
uczniów 

1. 
Realizacja programów z zakresu zdrowia i profilaktyki we 
współpracy z SANEPIDEM pedagog, pielęgniarka wg planu 

2.  Działania pielęgniarki. pielęgniarka wg planu 

3. 
Szkolenie BHP dla uczniów klas I: „ Bezpieczeństwo w szkole i 
drodze do szkoły” wychowawcy wrzesień 2019 

4. 
Opracowanie planu dyżurów nauczycieli, pełnienie dyżurów 

wicedyrektor, wyznaczeni 
nauczyciele cały rok 

5. Organizacja zajęć sportowych, turniejów i zawodów. nauczyciele w.f. cały rok szkolny 

6. Organizacja wycieczek klasowych, międzyklasowych. wychowawcy wg planu 

Praca 
wychowawcza i 
profilaktyka 
uzależnień 

1. 
Realizacja tematyki wychowawczej na godzinach do dyspozycji 
wychowawcy; wychowawcy cały rok szkolny 

2. Działalność pedagoga szkolnego; D. Stacherska wg planu 

3. Profilaktyczne pogadanki, emisja filmów. pedagog, pielęgniarka, cały rok szkolny 

4. 

Realizacja programów profilaktycznych : 

pedagog, wychowawcy cały rok szkolny • Cyfrowobezpieczni 
• Dbam o swój zasięg i innych 

 5. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców, profilaktyka dyrekcja, pedagog cały rok szkolny 

Pomoc materialna 
i 
opiekuńczo- 

wychowawcza 

1. 
Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie pomocy opiekuńczo – 
wychowawczej i materialnej. wychowawcy klas, wrzesień, luty 

2. 

Pomoc materialna i rzeczowa: 

pedagog cały rok szkolny • Paczki żywnościowe, 

• Stypendia, wychowawcy, j.w. 
3. Opieka nad stypendystami. pedagog cały rok szkolny 



4. Współpraca z sądem, policją, PPP, MGOPS, GOPS PCPR i inne. nauczyciele cały rok szkolny 



 5. Poradnictwo pedagogiczno – psychologiczne młodzieży, 
rodziców, nauczycieli 

pedagog, wychowawcy cały rok szkolny 

6. Pomoc uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym, 
niepełnosprawnym. 

pedagog i wychowawcy cały rok szkolny 

Współpraca z 
rodzicami 

i środowiskiem 

ukierunkowana 
na podnoszenie 
prestiżu szkoły 

1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi programami, 
regulaminami, wynikami ankiet. 

dyrekcja, wychowawcy, RR cały rok szkolny 

2. Współpraca rodziców w tworzeniu planu rozwoju szkoły, w 
organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych. 

dyrekcja, RR cały rok szkolny 

3. Spotkania rodziców ze wszystkimi nauczycielami /konferencje, 
konsultacje/. 

dyrekcja 18.09.2019 

Konsultacje 
indywidualne 

zgodnie z 
harmonogramem 

4. Klasowe spotkania rodziców/oprócz ogólnoszkolnych/ minimum 
1 raz w semestrze. 

wychowawcy 27.11.2019, 
19.02.2020, 
27.05.2020 

5. Współpraca z lokalną prasą. dyrektor, nauczyciele cały rok szkolny 

6. Współpraca z DPS, Cechem Rzemiosł Różnych, Teknia, Nestle, 
CWRKDiZ w Kaliszu i innymi 

dyrektor, nauczyciele cały rok szkolny 

7. Współpraca ze szkołami gminy i powiatu- zajęcia z doradztwa 
zawodowego i inne. 

dyrekcja cały rok szkolny 

8. Organizacja akcji promocyjnej szkoły. zespół doraźny ds. promocji luty – kwiecień 
9. Aktualizacja strony internetowej szkoły. dyrektor cały rok szkolny 

Modernizacja bazy 
szkolnej 

1.  Przeprowadzanie bieżących remontów i napraw. dyrektor cały rok szkolny 

 2. Zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych. dyrektor cały rok szkolny 



Plan pracy ZSUG jest dokumentem otwartym, może ulegać modyfikacjom, zgodnie z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. 
Dokument przedstawiony RP w dniu 30.08 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

• Harmonogram działań w roku szkolnym 2019/2020,  
• Kalendarz Roku Szkolnego 
• Plany pracy zespołów nauczycielskich   

 


