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1. 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.),s
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168
poz. 1324),
 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 19 lutego 2002 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 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz.
562 ze zm.),
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.)
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2. Plan opracowany został w oparciu o:
 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.
1)Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
2)Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach
3)Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości .
4)Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
 Hasło Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/1017 :
Rok Wolontariatu
 Plan Nadzoru Pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017
w zakresie ewaluacji:
1) Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
2) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
3) Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
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w zakresie kontroli:
1) Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.
2) Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.
w roku szkolnym 2016/2017 monitorowane będzie obejmowało:
1)Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu
 Statut Zespołu Szkół Technicznych w Kole
 Pogram wychowawczy - Zespołu Szkół Technicznych w Kole.
 Program profilaktyczny - Zespołu Szkół Technicznych w Kole.
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DYDAKTYKA
CELE DZIAŁAŃ
Przygotowanie
uczniów do
egzaminu
maturalnego

ZADANIA
Zapoznanie ze strukturą ustnego egzaminu maturalnego z języka
angielskiego

TERMIN REALIZACJI
wrzesień

ZAANGAŻOWANE OSOBY
M.Bagiński

Zapoznanie ze strukturą ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego
z języka polskiego

wrzesień

A.Sobczak, V.Kaszyńska,
A.Bentkowska, K.Poronin

Zapoznanie ze strukturą egzaminu maturalnego z matematyki na
poziomie podstawowym i rozszerzonym

wrzesień

A.Fąkowska, M.Nawrocka,
M.Gralak, B,Woźniak

Zapoznanie uczniów ze strukturą pisemnego egzaminu maturalnego
z historii.

wrzesień

M. Pusty

wrzesień czerwiec

I.Nowak-Pająk, K.Kałek,
I.Przybylska, E.Rus
I.Kropidłowska, M.Bagiński,
E.Lewicka, M. Pusty,
W.Stroński, A.Sobczak,
V.Kaszyńska,
.
D.Kołodziejska
A.Bentkowska,
A.Fąkowska, M.Nawrocka,
M.Gralak, I.Przybylska
B,Woźniak,A.Wiśniewska
I.Kropidłowska, E.Lewicka,
M.Bagiński, W.Stroński,

Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla maturzystów

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego w klasach
przedmaturalnych

czerwiec
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Przygotowanie
uczniów do
egzaminu
zawodowego
oraz egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje
zawodowe

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego w klasach
maturalnych z języka polskiego, języka angielskiego, języka
niemieckiego, biologii, chemii, matematyki, geografii, historii

listopad, styczeń,
marzec

I.Nowak-Pająk,
A.Wisniewska, I.Przybylska,
K.Kałek, A.Gradomska,
D.Kołodziejska, E.Rus
I.Kropidłowska, E.Lewicka,
M.Bagiński, W.Stroński,
M.Kaszyński, A.Sobczak,
V.Kaszyńska,
A.Bentkowska,
A.Fąkowska, M.Nawrocka,
M.Gralak, B.Woźniak
M.Bartoszek, M.Wasilewski

Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu zawodowego
– kwalifikacja M12
Przygotowanie do próbnego egzaminu umożliwiającego zdobycie
kwalifikacji E – 12 i E – 13 i E-14

listopad,
kwiecień, czerwiec
grudzień, czerwiec

Przeprowadzenie próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie technik ochrony środowiska

marzec, kwiecień

A.Gradomska, K.Kałek,
D.Kołodziejska

Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe w klasach ZSZ i egzaminu czeladniczego (rozwiązywanie
zadań wymagających obliczeń rachunkowych)
Próbne egzaminy potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla
zawodu „Operator obrabiarek skrawających (IIIA OOS)

marzec-czerwiec

B.Woźniak

styczeń, kwiecień

P.Mierzejewski
Z.Kasprzak

Wyjazdy do CKP w Koninie

maj, czerwiec

Wyjazdy do CKP w Koninie w celu zapoznania się z wyposażeniem
ośrodka egzaminacyjnego (3A OOS i MPS)

maj, czerwiec

A. Gradomska, E Tomczyk,
J. Żurawski, M. Bartoszek
K. Sujewicz R. Woźniak
P.Mierzejewski

Wszyscy informatycy
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Diagnozowanie
wiedzy i
umiejętności
uczniów klas
pierwszych

Poszerzanie i
wzbogacanie
wiedzy oraz
umiejętności
zawodowych i
specjalistycznych

Przygotowanie do egzaminów sprawnościowych(testy policyjne)

marzec,kwiecień

Przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności
uczniów wyniesione z gimnazjum

wrzesień

Opracowanie wyników egzaminów gimnazjalnych dla uczniów
rozpoczynających naukę w pierwszych klasach Technikum
Przeprowadzenie testu sprawdzającego stopień opanowania
alfabetu z języka rosyjskiego. Test na wejście w klasach pierwszych
LO i technikum.
Wycieczka do BZWBK w Kole

wrzesień

Nauczyciele wychowania
fizycznego
I.Nowak-Pająk,
A.Wisniewska, I.Przybylska,
I.Kropidłowska, E.Lewicka,
M.Bagiński, A.Bentkowska,
K.Poronin, E.Rus
A.Fąkowska, M.Nawrocka,
M.Gralak, B.Woźniak,
W.Woźniak, M.Żyliński
I.Nowak- Pająk

Luty/wrzesień

E.Mierzejewska, A.Turlej

II semestr

Prowadzenie prac remontowo – naprawczych przy gokartach i
quadach.
Szkolenie zawodników reprezentujących szkołę podczas zawodów
gokartowych w Skwierzynie.

jesień, wiosna

A.Tomczyk, E.Bagińska,
I.Baumgart
J.Janicki, J.Żurawski,
K.Sujewicz, R.Woźniak

Wyjazd do Konina na zawody o puchar Uczniowskiego Klubu
Sportowego „SPEED” przy ZST w Kole.

maj

Zorganizowanie spotkania z wizażystką – osobą reprezentującą
pokrewne zawody
Zorganizowanie spotkania z Rzecznikiem Praw Konsumenta

grudzień

Udział w warsztatach policyjnych w Kiekrzu

listopad

czerwiec

styczeń

J.Janicki, J.Żurawski,
K.Sujewicz, R.Woźniak,
A.Grudziński
A.Tomczyk, I.Baumgart,
E. Bagińska
E.Bagińska, A.Tomczyk,
I.Baumgart
Beata Piechota,Alina
Walasek,Mariusz Kaszyński
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Udział w treningach kompetencyjnych w Kiekrzu
Wyjazd na Targi MOTOR SHOW w Poznaniu
Wycieczka do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach.

maj
kwiecień
marzec

Grzegorz Zawadzki
E.Tomczyk, I.Kropidłowska
E.Tomczyk, I. Kropidłowska

Wyjście do zakładu Wood Mizer w Kole

październik

E.Tomczyk, I. Kropidłowska

Zapoznanie uczniów ze Szkolnym Centrum Informacji w ramach
spotkań z czytelnikami klas pierwszych.
Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych poświęconych zasadom
korzystania z komputera i Internetu w SCI.
Wycieczka do Stacji Meteorologicznej

wrzesień,

I. Fret, H. Zawiślak

wrzesień, październik

I Fret, H. Zawiślak

I i IIsemestr

Uczestnictwo klas Liceum Ogólnokształcącego „Zdrowie i uroda” w
wykładach o tematyce prozdrowotnej organizowanych przez Wyższą
Szkołę Umiejętności Społecznych w Koninie.
Realizacja projektu „EKO – MOTO – SZKOŁA”.

październik, listopad

A.Gradomska, I.Przybylska
M.Bartoszek
D.Kołodziejska

Wycieczka do Zakładów Volkswagen Poznań
Wyjazd uczennic klas Liceum Ogólnokształcącego ‘Zdrowie i uroda”
na Targi Mody Poznań., Targi Kosmetyczne Warszawa
Wycieczka do Planetarium do Łodzi

luty
wrzesień

Współpraca z MDK Koło
Współpraca z Sanepidem
Współpraca z Komedą Powiatową Policji w Kole, Komendą
Wojewódzką Policji w Poznaniu, Wojskową Komendą Uzupełnień w
Koninie, Powiatową Komendą Straży Pożarnej w
Kole,Nadleśnictwem Koło. Organizacja zajęć specjalistycznych dla

cały rok
cały rok
cały rok

czerwiec

październik

E.Rus, M.Bartoszek,
K.Derlińska, A.Gradomska,
I.Przybylska, W. Stroński,
I. Kropidłowska
E.Tomczyk, A.Tomczyk
D.Kołodziejska,I.Kropidłows
ka,M.Gralak
I.Nowak-Pająk
I.Przybylska
D.Kołodziejska
Nauczyciele i wychowawcy
klas mundurowych
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Rozwijanie
zainteresowań
uczniów

uczniów Liceum Ogólnokształcącego „służby mundurowe”.
Organizacja i przeprowadzenie testów sprawnościowych ( testy
policyjne, testy do straży pożarnej, testy WAT ).
Organizacja i przeprowadzenie Święta Sportu Szkolnego

październik, styczeń,
marzec
czerwiec

Historia handlu- zorganizowanie wystawy.

listopad

Współpraca z lokalnymi zakładami pracy w ramach praktyk
zawodowych i praktycznej nauki zawodu
Przygotowanie uczniów do testu wiedzy o pożarnictwie

cały rok

Uczestnictwo w obozach i szkoleniach ( Warsztaty Policyjne, obóz
sprawnościowy dla uczniów klas pierwszych Liceum
Ogólnokształcącego „służby mundurowe”)
Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego jazdy na
quadach

wrzesień, grudzień,
czerwiec

Wychowawcy klas
mundurowych
A.Walasek, A.Rostkowski,
G.Zawadzki,Beata Piechota

styczeń, luty

J.Żurawski

Wycieczka edukacyjna – Dzień z informatyką w Collegium Da Vinci w
Poznaniu
Wycieczka edukacyjna do Internet Service Provider

styczeń

Przeprowadzenie szkolenia strzeleckiego w ramach Szkolnego Klubu
LOK
Wewnątrzszkolny konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie
sprzedawca

cały rok

M.Żyliński, Z.Pawłowski,
Sz.Rybiński
M.Żyliński, Z.Pawłowski,
Sz.Rybiński
G.Zawadzki

marzec 2017

E.Bagińska, A.Tomczyk,
I.Baumgart

Organizowanie konkursów dla uczniów kształcących się w zawodzie
fryzjer

drugi semestr
2016/2017

I.Baumgart

Zajęcia pozalekcyjne w ramach działu „Diagnostyka samochodowa”

kwiecień-czerwiec

R.Borkowski

marzec, kwiecień

kwiecień

Nauczyciele wychowania
fizycznego
Nauczyciele wychowania
fizycznego
E.Bagińska, A.Tomczyk,
I.Baumgart
B.Woźniak

9

Plan pracy szkoły 2016/2017
Wycieczka edukacyjna do Nadleśnictwa Konin i Puszczy
Bieniszewskiej

Październik

E.Rus

Redagowanie kalendarza historycznego.

cały rok

M.Kaszyński

Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy konsumenckiej

luty 2017

Zorganizowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego XV Olimpiady
Teologii Katolickiej

grudzień

Zorganizowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego Olimpiady
Wiedzy Ekologicznej.

styczeń

E.Bagińska, A.Tomczyk, I.
Baumgart
M.Mysińska
K.Rogowska
Ks. P. Stanny
K.Rogowska
M.Mysinska
Ks. P. Stanny
E.Rus

Organizacja i przeprowadzenie konkursów o tematyce historycznej.

styczeń
kwiecień

M.Polewski, M.Kaszyński,
M.Mysińska

Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu języka niemieckiego
Archimedes Lingua Plus

październik

I.Nowak-Pająk

Przeprowadzenie konkursu z języka angielskiego ‘FOX’

luty-marzec

I.Kropidłowska

Zorganizowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu z
języka angielskiego „Najlepszy anglista w szkole”

luty

I.Kropidłowska, E.Lewicka,
M.Bagiński, W.Stroński

Przygotowanie młodzieży i udział w olimpiadzie informatycznej
Komputerowy Biathlon

listopad–styczeń

M.Żyliński

Udział w konferencji IT Academic Day

listopad 2016

M. Żyliński, Z. Pawłowski,
S. Rybiński
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Kształtowanie
kultury
czytelniczej

Podnoszenie
sprawności
fizycznej uczniów
i kształtowanie
estetyki ruchu

Infogra - Gra w terenie

październik, maj

Udział w narodowym czytaniu „Quo vadis”

wrzesień

M.Żyliński, Z.Pawłowski,
S.Rybiński
H. Zawiślak

Dzień patrona biblioteki- spotkania z uczniami klas pierwszych,
poświęcone osobie i twórczości Stanisławy Fleszarowej – Muskat.

październik

I. Fret, H. Zawiślak

Działania w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych

październik

I. Fret, H. Zawiślak

Obchody Roku Sienkiewicza.

Listopad- grudzień

I. Fret, H. Zawiślak

Współpraca z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kole.

cały rok

I. Fret, H. Zawiślak

Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Kole.

cały rok

I.Fret, H. Zawiślak

Rozwijanie kompetencji czytelniczych

cały rok

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym
( nauka i pokazy tańców , wyjścia na basen, nornic wal king ).
Organizacja spływów kajakowych

cały rok

I. Fret, H. Zawiślak,
A.Sobczak, V.Kaszyńska,
A.Bentkowska, K.Poronin
B.Piechota,

Udział w cyklu Biegam Bo Lubię Lasy

wrzesień,maj
,czerwiec
Co kwartał

Beata Piechota,A. Walasek
Beata Piechota,Alina
Walasek
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WYCHOWANIE I OPIEKA
CELE DZIAŁAŃ
Kształtowanie postaw
patriotycznych,
wzbudzanie poczucia
tożsamości narodowej

ZADANIA
Udział w uroczystościach o charakterze patriotyczno –
religijnym z młodzieżą klas mundurowych
- Uroczystość upamiętniająca nazistowski nalot na kolski
dworzec PKP
- Uczczenie pamięci ofiar obozu zagłady Kulmhof w
Chełmnie
- Upamiętnienie zestrzelenia polskich lotników nad Kołem
- Udział w uroczystości z okazji rocznicy odzyskania
Niepodległości
- Miejskie obchody uroczystości Konstytucji 3-go maja
Urządzanie wystaw o tematyce historycznej w świetlicy
szkolnej lub holu szkoły
Przygotowywanie uroczystości szkolnych z okazji świąt
narodowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych
Organizacja wycieczek do Chełmna nad Nerem, Włocławka.

TERMIN REALIZACJI
wrzesień, listopad,
marzec, maj

ZAANGAŻOWANE OSOBY
Wychowawcy klas
mundurowych

W zależności od
wydarzenia
W zależności od
wydarzenia
Do ustalenia

Przygotowanie pocztu sztandarowego i udział wraz z młodzieżą
w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych

Według kalendarza
uroczystości

M.Kaszyński, M. Mysińska,
M. Polewski
M.Mysińska, M. Kaszyński,
M.Polewski
M.Mysińska, M.Kaszyński,
M.Polewski, P. Stanny
M.Polewski, M.Mysińska

Pamięć o poległych – wyjście na cmentarz wojskowy.

listopad

Realizacja projektu muzycznego- nauka pieśni patriotycznych
w klasach mundurowych , koncert pieśni patriotycznych dla
społeczności szkolnej i lokalnej.

padździernik, listopad

E.Mierzejewska
A.Turlej
D. Drzewiecka , M.
Mysińska , M. Kaszyński,
M.Polewski,wychowawcy
klas mundurowych
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Kształtowanie u
uczniów właściwych
postaw etycznych i
autorytetów

Integrowanie
społeczności klasowej i
szkolnej

Przygotowanie wystawy, prezentacji multimedialnej
upamiętniającej osobę i nauczanie św. Jana Pawła II

październik,
kwiecień

M.Mysińska, K.Rogowska
Ks. P. Stanny

Cykliczny udział w akcjach krwiodawstwa

Cały rok

Uczestnictwo w zajęciach i integracja uczniów z Kolskim
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „ Sprawni Inaczej”
W Kole.
Organizacja uroczystości klasowych ( Dzień Chłopca, Mikołajki,
Walentynki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet )
Wyjazd z klasami Technikum Samochodowego na Targi
Motoryzacyjne do Poznania
Wycieczka klasowa klas 2TI i 3TIb
Klasowe wyjścia na basen

październik

B. Piechota,
M. Woźniczko,A. Walasek
M.Polewski,B. Piechota

Organizacja wyjazdu uczniów do kina lub teatru

marzec

Manewry taktyczno – sprawnościowe klas mundurowych

maj - czerwiec

Udział w policyjnych ćwiczeniach dowódczo-sztabowych

wrzesien

Wycieczki integracyjne klas pierwszych(kl.1cmp,1a)

Wrzesień-październik

Wyjazd do Multikina na projękcję filmu klasa 1A

maj

P. Mierzejewski

Wycieczka integracyjna klasa ILOa i IILO b

wrzesień

Dzień Ekologa , Dzień Ziemi ( wycieczka po pracowniach badań

kwiecień

Beata Piechota,Alina
Walasek
E.Rus, D.Kołodziejska,

wrzesień, grudzień,
luty, marzec
kwiecień

Wychowawcy klas

październik
cały rok

M.Żyliński, Sz.Rybiński
Nauczyciele wychowania
fizycznego
I.Przybylska,A.Sobczak,
A.Bentkowska,
V.Kaszyńska, K.Poronin
Wychowawcy klas
mundurowych
Wychowawcy klas
mundurowych
E.Mierzejewska
,P.Mierzejewski

E. Tomczyk, I. Kropidłowska
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laboratoryjnych w kolskich zakładach; konkurs fotograficzny).
Kultywowanie tradycji

Motywowanie uczniów
do działań
charytatywnych i
prospołecznych

Zorganizowanie wigilii klasowej

grudzień

Zorganizowanie wyjazdu uczniów klas maturalnych na
Diecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów do Częstochowy

28 marzec 2017

Przygotowanie Przedstawienia Bożonarodzeniowego

grudzień

Akcja „Sprzątanie Świata”

wrzesień

Zbiórka makulatury
Przeprowadzenie na terenie szkoły akcji charytatywnej „GÓRA
GROSZA”
Przeprowadzenie akcji „Podziel się radością”
Zbiórka nakrętek plastikowych

cyklicznie, cały rok
grudzień

Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym
Współpraca z PCK Oddział w Kole. Akcja poboru krwi

cały rok
wrzesień-czerwiec

Koncert charytatywny

do ustalenia

grudzień
marzec

A.Gradomska, I.Przybylska,
K. Derlińska, M.Bartoszek
I.Przybylska, M.Woźniczko,
B.Piechota, A.Walasek,
G.Zawadzki, M.Polewski,
A.Bentkowska, K.Poronin,
A.Sobczak, M.Żyliński,
R.Borkowski, Sz.Rybiński,
Z.Pawłowski, M.Szczap,
I. Kropidłowska
M.Mysińska, K.Rogowska,
ks. P. Stanny, wychowawcy
klas
Ks P. Stanny ,K.Rogowska,
M.Mysińska
I.Przybylska, M.Bartoszek,
A.Gradomska
E.Rus, I.Przybylska
opiekun samorządu
uczniowskiego
M.Woźniczko, K. Rogowska
M.Woźniczko, K. Rogowska
I.Baumgart,
D. Cicha-Kapuścińska
,A.Walasek,
M.Woźniczko,B. Piechota
nauczyciele religii, pedagog
szkolny
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Eliminowanie agresji,
przeciwdziałanie
patologii w szkole oraz
pomoc w adaptacji
uczniów klas
pierwszych

Praca z uczniami o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych

Współpraca z
instytucajmai
wspierającymi pracę
wychowawczą szkoły

Organizowanie w klasach pierwszych spotkań z uczniami
dotyczących zagadnień związanych z trudnościami
adaptacyjnymi w nowej szkole
Przeprowadzenie ankiety diagnozującej środowisko
wychowawcze uczniów.
Analiza dokumentacji szkolnej uczniów oraz indywidualne
rozmowy z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami w
celu zdiagnozowania sytuacji rodzinnej uczniów
Przybliżenie uczniom zagadnień: bezpieczeństwo w szkole i
poza szkołą, agresja i przemoc, uzależnienia i substancje
psychoaktywne oraz sposoby ich niwelowania, szukania
profesjonalnej pomocy w szkole i poza nią
Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji.

wrzesień

D.Drzewiecka

wrzesień, październik

D. Drzewiecka,
wychowawcy klas
D.Drzewiecka,
wychowawcy klas

Kierowanie uczniów na badania do Poradni PsychologicznoPedagogicznej
Wypracowanie wraz z innymi nauczycielami form i sposobów
realizacji zaleceń PPP zawartych w opiniach poradni

w zależności od
potrzeb
w zależności od
potrzeb

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, sądem,
kuratorami ds. nieletnich, policją , PCPR, MOPS, GOPS-y na
terenie powiatu kolskiego

na bieżąco

wrzesień

cały rok

Pedagog szkolny, wszyscy
wychowawcy, nauczyciele
religii

cały rok

A.Walasek, D.Drzewiecka,
wychowawcy klas
mundurowych
wychowawcy klas,
D.Drzewiecka
D.Drzewiecka, nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów, wychowacy
D.Drzewiecka,
wychowawcy klas
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Kształtowanie postaw
prozdrowotnych

Pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy szczególnie
adresowane do uczniów pierwszych klas.

wrzesień/październik

nauczyciele edukacji dla
bezpieczeństwa

Olimpiada wiedzy o AIDS(przygotowanie materiałów, ankiet,
literatury na temat AIDS)

grudzień

D.Kołodziejska

Prowadzenie zajęć na temat zachowań zdrowotnych i
ekologicznych.

cały rok

wychowawcy klas,
pielęgniarka szkolna,
nauczyciele zajęć
specjalizacyjnych w klasach
zdrowia i urody

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
CELE DZIAŁAŃ
Opracowanie
dokumentacji szkolnej

ZADANIA
Opracowanie Rocznego Planu Pracy ZST w oparciu o informacje
uzyskane od wszystkich nauczycieli

TERMIN REALIZACJI
wrzesień

ZAANGAŻOWANE OSOBY
M.Mysińska, R.Borkowski,
M.Kaszyński,K. Kałek,
B. Piechota, A. Walasek,
K. Rogowska, M.Woźniczko
M.Szczap, W.Woźniak

Opracowanie Planu Dyżurów Nauczycielskich na przerwach
lekcyjnych.

wrzesień – cały rok

Elektroniczny protokół rad pedagogicznych

cały rok

Uruchomienie aplikacji e-dziennika, nadzór nad poprawnością
działania.
Przygotowanie i nadzór nad programem „testy.zst-kolo.pl”

wrzesień, cały rok

R.Borkowski, I. Fret,
H.Zawiślak, K. Porosnin
M.Turkowski

cały rok

W.Woźniak
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Przygotowanie planu pracy grupy nauczycieli:
- ‘ekologów’
- matematyków
- polonistów
- humanistów, religii
- języków obcych
- informatyków
- przedmiotów ogólnozawodowych
- technikum samochodowego
- wychowania fizycznego
- zawodu

wrzesień

Liderzy zespołów
przedmiotowych

Przygotowanie sprawozdań-ewaluacji z pracy zespołów
przedmiotowych:
- ‘ekologów’
- matematyków
- polonistów
- humanistów, religii
- języków obcych
- informatyków
- przedmiotów ogólnozawodowych
- technikum samochodowego
- wychowania fizycznego
- zawodu

styczeń
czerwiec

Liderzy zespołów
przedmiotowych

Opracowanie programu nauczania z zajęć specjalizacyjnych –
klasa 1 LO, 2 LO, 3 LO /zdrowia i urody/

wrzesień,
październik

D.Kołodziejska

Opracowanie egzaminów potwierdzających klasyfikacje
zawodowe

wrzesień

K.Kałek
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Ewaluacja egzaminów
maturalnych i
zawodowych

Opracowanie programu zajęć specjalizacyjnych dla klas
mundurowych
Opracowanie regulaminu dla klas mundurowych
Sporządzenie raportu o zdawalności matury z języka polskiego

wrzesień

G. Zawadzki

wrzesień
wrzesień

B. Piechota,A. Walasek
A.Sobczak, A.Bentkowska

Aktualizacja programów i rozkładów materiału przedmiotów
zawodowych

sierpień

M.Żyliński, Z.Pawłowski,
Sz.Rybiński, W.Woźniak,
M.Szczap, R.Borkowski,
T.Chybczyński

Podsumowanie i analiza wyników egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe i w zawodzie

wrzesień

M.Żyliński, Z.Pawłowski,
Sz.Rybiński

Analiza egzaminów maturalnych z języka angielskiego i języka
niemieckiego

wrzesień

Analiza ilościowa i jakościowa wyników matury 2016 z
matematyki, opracowanie wniosków i problemów do
rozwiązania
Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie operator obrabiarek
skrawających z 2016r. Opracowanie wniosków i problemów do
rozwiązania
Analiza ilościowa i jakościowa wyników matury 2016 z języka
angielskiego, opracowanie wniosków i problemów do
rozwiązania
Analiza ilościowa i jakościowa wyników matury z języka
polskiego – 2016; opracowanie wniosków i problemów do
rozwiązania.

wrzesień

I.Nowak-Pająk,
I.Kropidłowska, E.Lewicka,
M.Bagiński,W.Stroński,
A.Wiśniewska
A.Fąkowska, M.Nawrocka,
M.Gralak, B.Woźniak

wrzesień

nauczyciele przedmiotów
zawodowych

Wrzesień

I. Kropidłowska, E. Lewicka,
W. Stroński, M. Bagiński

wrzesień/październik Nauczyciele j. polskiego
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Organizowanie
uroczystości
ogólnoszkolnych

Prowadzenie działań
ewaluacyjnych ,
szkoleniowych,
wzbogacających
warsztat pracy
nauczyciela.

Kształtowanie
nawyków właściwego
reagowania w
sytuacjach zagrożenia

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej

październik

Organizacja „Święta Chłopca-Mężczyny”

wrzesień

M.Woźniczko,M.Mysińska
Samorząd uczniowski,
Samorząd uczniowski,

Organizacja „Święta Kobiet”

marzec

Samorząd uczniowski,

Przygotowanie spotkania wigilijnego dla pracowników ZST

grudzień

Przygotowanie egzaminów zawodowych w klasach
zasadniczych, zajęcia-spotkania w CKP w Koninie
Udział w konferencjach organizowanych przez wydział
katechetyczny kurii włocławskiej.

listopad,
styczeń, marzec
listopad, marzec

A.Tomczyk, E.Bagińska,
I.Baumgart
P.Mierzejewski, Z.Kasprzak

Udział w spotkaniach „Sieci współpracy i samokształcenia
nauczycieli bibliotekarzy”.

wg harmonogramu

I. Fret, H. Zawiślak

Udział w szkoleniu dla egzaminatorów maturalnych z języka
angielskiego według terminarza ustalonego przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną
Udział w szkoleniach w CDN

Wg harmonogramu

W.Stroński

cały rok

Przystosowanie samochodu Opel Omega do badań
diagnostycznych.

cały rok

A.Sobczak, A.Bentkowska,
V.Kaszyńska, K.Poronin
R.Woźniak, J.Janicki,
J. Żurawski

Nagrywanie audycji o tematyce historycznej.

cały rok

M.Kaszyński

Próbny alarm przeciwpożarowy

termin do ustalenia

W.Heine

nauczyciele religii
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PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM
CELE DZIAŁAŃ
Informowanie
środowiska szkolnego
i pozaszkolnego o
działaniach i
osiągnięciach ZST

ZADANIA
Tworzenie strony internetowej szkoły
Administrowanie stroną internetową:
a) Liceum Ogólnokształcące – klasy mundurowe
b) Liceum Ogólnokształcące – klasy Zdrowia i Urody
c) Technikum Informatyczne
d) Technikum Ochrony Środowiska
e) Technikum Samochodowe
f) Zasadnicza Szkoła Zawodowa

TERMIN REALIZACJI
na bieżąco
na bieżąco

ZAANGAŻOWANE OSOBY
M. Żyliński
M.Woźniczko, K.Kałek
W.Stroński, A.Grudziński
M. Szczap
B.Woźniak

Pisanie artykułów i redagowanie informacji na stronę
internetową szkoły:
a. Technikum Samochodowe
b. Liceum Ogólnokształcące – klasy mundurowe
c. Biblioteka
d. Technikum Informatyczne
e. Liceum Ogólnokształcące – klasy Zdrowia i Urody
f. Technikum Informatyczne
g. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Prowadzenie portalu komunikacyjnego www.kalek.zstkolo.pl udostępniającego materiały dydaktyczne dla ucznia,
oceny przedmiotowe

na bieżąco

M.Woźniczko,B.Piechota,
A. Walasek, K.Kałek,
I.Kropidłowska, E.Tomczyk
W.Stroński i inni

na bieżąco
K.Kałek

Publikacje na Emiter Uczniowski

R.Borkowski
na bieżąco

Praca w zespole promującym kształcenie zawodowe wśród

J. Janicki
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uczniów gimnazjów w zawodzie „Operator obrabiarek
skrawających” i „Mechanik pojazdów samochodowych” z
praktyką w Warsztatach Szkolnych.

R. Woźniak
K. Sujewicz
A. Grudziński
P.Mierzejewski
Z.Kasprzak
do ustalenia

Zapoznanie z ofertą
edukacyjną i
osiągnięciami ZST
uczniów trzecich klas
gimnazjalnych

Praca w zespole promującym szkołę wśród uczniów
gimnazjów
Organizowanie i przeprowadzanie spotkań z uczniami klas
trzecich gimnazjum

luty - kwiecień
kwiecień

Przedstawiciele pionów
szkolnych

Konkurs informatyczny Infoday

kwiecień

Aktywny udział
uczniów ZST w życiu
miasta, powiatu i
województwa

Udział klas mundurowych w uroczystościach państwowych
na terenie miasta i powiatu

na bieżąco

Z. Pawłowski, M. Żyliński,
S.Rybiński, T.Chybczyński,
W.Woźniak, R.Borkowski,
M.Szczap
wychowawcy klas
mundurowych

Pokazy musztry paradnej

grudzień,

G.Zawadzki

Wyjazdy do ośrodka szkolno-wychowawczego w Kole
Wyjazdy na Ogólnopolskie Zawody Gokardowe klasy WSK do
Skwierzyny

marzec, maj
wrzesień,
październik,

Udział uczniów TOŚ w Sesji Ekologicznej w Zychlinie.

grudzień

I.Baumgart
J.Żurawski, J. Janicki,
A.Grudziński, R.Woźniak,
K.Sujewicz
E.Rus

Udział uczniów ZST w zawodach sportowych powiatowych,
rejonowych, wojewódzkich(piłka nożna, piłka ręczna, piłka
siatkowa, piłka koszykowa)

maj

Nauczyciele wychowania
fizycznego
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Współpraca z
instytucjami
zewnętrznymi

Kreowanie rozwoju
zawodowego uczniów

Współpraca z instytucjami kulturalnymi powiatu kolskiego i
tureckiego(Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Muzeum
Miasta Turek, Miejska i Powiatowa Biblioteka w Kole i Turku,
Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym w Poznaniu.

M.Kaszyński
na bieżąco

Współpraca z czasopismami regionalnymi. Zamieszczanie
artykułów o tematyce historycznej.

na bieżąco

M.Kaszyński,

Współpraca z parafią MB Częstochowskiej w Kole

na bieżąco

Spotkanie z pracodawcą

luty

M.Mysińska, K.Rogowska,
ks. P. Stanny
E.Bagińska, A.Tomczyk

Spotkanie z pracownikiem Urzędu Pracy lub wycieczka do
Urzędu Pracy.

czerwiec

E.Bagińska, A.Tomczyk,
I.Baumgart
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