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Plan opracowany został w oparciu o:  
  

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. 

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i 

matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.  

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.  
 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem 
zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  
 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 
korzystanie z technologii cyfrowych. 
  
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.  
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  Plan Nadzoru Pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021  

 1. W zakresie kontroli planowych   
 a) „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”  
 b) „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia” 

 c) „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych” 

 
 2. W zakresie ewaluacji 
             a)„Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” 

 b) „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”  
 

            3. W zakresie monitorowania 

 a) „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”  
 

 Statut Zespołu Szkół Technicznych w Kole 

 Pogram wychowawczo profilaktyczny - Zespołu Szkół Technicznych w Kole. 
 

4. Wnioski i rekomendacje dotyczące realizacji planu z roku szkolnego 2019/2020  
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DYDAKTYKA 

CELE DZIAŁAŃ ZADANIA TERMIN REALIZACJI ZAANGAŻOWANE  OSOBY       

Przygotowanie 
uczniów do 
egzaminu 
maturalnego 

 

Zapoznanie ze strukturą ustnego i pisemnego egzaminu 
maturalnego z języka angielskiego/języka niemieckiego na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

wrzesień M. Bagiński, I. Kropidłowska, 
E. Lewicka, W. Stroński A. Wiśniewska, 
I.Nowak-Pająk  

      

Zapoznanie ze strukturą ustnego i pisemnego egzaminu 
maturalnego z języka polskiego 

 

wrzesień A. Sobczak, V. Kaszyńska, A. Bentkowska       

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

wrzesień M. Nawrocka, M. Gralak, K. Derlińska       

Zapoznanie uczniów ze strukturą pisemnego egzaminu 
maturalnego z historii. 

wrzesień M. Polewski, M. Kaszyński       

Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla maturzystów 

 
 
 
 
 
 

wrzesień - kwiecień 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Kropidłowska, M. Bagiński, E. Lewicka, 
W. Stroński, A. Sobczak, V. Kaszyńska, D. 
Kołodziejska, B. Jóźwik ,A .Bentkowska, 
K. Derlińska, M. Nawrocka,  I. Przybylska A. 
Wiśniewska, M. Kaszyński, I.Nowak-Pająk 
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Przeprowadzenie próbnego ustnego egzaminu z języka 
angielskiego w klasach maturalnych 

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

      

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

listopad, styczeń, 
marzec 

A. Wiśniewska, I. Kropidłowska, E. Lewicka, 
M. Bagiński, W. Stroński, A. Sobczak, V. 
Kaszyńska, A. Bentkowska,M. Nawrocka, 
M. Gralak, M. Kaszyński, M. Polewski, K. 
Derlińska, B. Jóźwik, I.Nowak-Pająk  

      

Przygotowanie 
uczniów do 
egzaminu 
zawodowego oraz 
egzaminu 
potwierdzającego 
kwalifikacje 
zawodowe 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu 
zawodowego  
 

listopad, grudzień, 
listopad, marzec, 
grudzień, kwiecień  

M. Wasilewski, M. Bartoszek 

A. Migdalski, J. Żurawski,R. Sochacki 
J. Janicki,  

      

Przygotowanie i przeprowadzenie próbnych  egzaminów 

zawodowych 

grudzień, kwiecień,  
maj-czerwiec 

T. Chybczyński, M. Żyliński, Z. Pawłowski 
M. Szczap, K. Szkudlarek 

      

Przeprowadzenie próbnego egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik ochrony środowiska 

marzec, kwiecień  A. Gradomska, D. Kołodziejska       

Przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zwodzie w klasach szkoły branżowej 
pierwszego stopnia ze szczególnym uwzględnieniem zadań 
wymagających wykorzystania umiejętności 
matematycznych 

cały rok  Nauczyciele matematyki        

Zapoznanie uczniów kształcących się w zawodzie 
sprzedawca ze strukturą egzaminu zawodowego. 

październik, listopad A. Tomczyk 

E. Bagińska 

      

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
sprzedawca . 

maj A. Tomczyk 

E. Bagińska 
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Próbne egzaminy potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie dla zawodu „Operator obrabiarek skrawających” 

styczeń, kwiecień Z. Kasprzak 

 
      

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu zawodowego 

(pisemnego i praktycznego) 

czerwiec-lipiec M. Żyliński,  Z. Pawłowski, W. Woźniak, M. 
Szczap, T.Chybczyński, K. Szkudlarek 

      

Wyjazdy do CKP w Koninie w celu zapoznania się z 
wyposażeniem ośrodka egzaminacyjnego  

maj, czerwiec J. Janicki, wychowawcy klas branżowych I 
stopnia 

      

Diagnozowanie 
wiedzy i 
umiejętności 
uczniów klas 
pierwszych 

 
 
 
 
 
 
 

Przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę i 
umiejętności uczniów  klas pierwszych   

wrzesień 

 
I. Nowak-Pająk, A. Wiśniewska, I. 
Przybylska, E. Lewicka,  A. Sobczak,V. 
Kaszyńska, A. Fąkowska, M. Nawrocka, M. 
Gralak, M. Bagiński,, E. Mierzejewska, 

      

Opracowanie wyników testu na wejście i sformułowanie 
wniosków do pracy w klasach pierwszych Technikum  

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

 

      

Opracowanie wyników egzaminu po szkole podstawowej 
dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach 
Technikum 

wrzesień I. Nowak- Pająk       

Rozwijanie wiedzy, 
zainteresowań, 
oraz umiejętności 
zawodowych 
uczniów 

 Wyjścia i wyjazdy do zakładów pracy 

 

 

cały rok nauczyciele przedmiotów zawodowych, 
wychowawcy klas  

      

Koło gokartowe  cały rok   W.Stroński       

Zorganizowanie spotkania z wizażystką – osobą 
reprezentującą pokrewne zawody 

Do ustalenia A. Tomczyk, E. Bagińska, I. Baumgart        

Obóz szkoleniowy w Kiekrzu listopad B. Piechota       

Letni obóz szkoleniowy dla klas mundurowych  maj A. Walasek, G. Zawadzki        
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Dzień Krajobrazu 20 pażdziernika A.Chałupniczak,  B. Jóźwik       

Dzień matematyki  marzec  nauczyciele matematyki         

Wycieczka edukacyjna do nadleśnictwa do ustalenia B. Jóźwik, A. Chałupniczak       

Wystawa przyrodnicza listopad I. Przybylska       

Współpraca z MDK Koło cały rok wychowawcy klas 

 
      

Współpraca z Sanepidem cały rok D. Kołodziejska       

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 uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
„służby mundurowe”. 

cały rok Alina Walasek, Beata Piechota, G. 
Zawadzki 

      

Wyjścia szkoleniowe dla klas mundurowych  według kalendarza  wychowawcy klas mundurowych        

Przygotowanie uczniów do testu wiedzy o pożarnictwie marzec, kwiecień Alina Walasek ,Beata Piechota       

Przeprowadzenie szkolenia strzeleckiego w ramach 
Szkolnego Klubu LOK 

cały rok G. Zawadzki       

Wewnątrzszkolny konkurs na najlepszego ucznia w 
zawodzie sprzedawca 

marzec E. Bagińska,  A. Tomczyk       

Zorganizowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego 
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 

zgodnie z kalendarzem  B. Jóźwik, A. Chałupniczak       

Redagowanie kalendarza historycznego. cały rok M. Kaszyński       

Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy konsumenckiej luty E. Bagińska, A. Tomczyk       

Zorganizowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

wrzesień, marzec nauczyciele religii 
 

      



 Plan pracy szkoły 2020/2021 

 

 

8 

 

Organizacja i przeprowadzenie konkursów o tematyce 
historycznej 

styczeń 

kwiecień 

nauczyciele historii       

Organizacja konkursu wewnątrzszkolnego 
informatycznego 

Konkurs zawodowy klas III   

październik M. Szczap,  
T. Chybczyński 

      

Przeprowadzenie ogólnopolskiego  konkursu  z języka 
niemieckiego Weltsprachen Abitur 

listopad, styczeń 

kwiecień 

I.Nowak-Pająk 

 
      

Nauka kolęd w języku angielskim grudzień E. Lewicka, I. Kropidłowska        

Wystawa pieniądza z okazji 75 rocznicy założenia NBP Do uzgodnienia  A. Tomczyk E. Bagińska. M. Polewski       

Akademia Cisco cały rok Zbigniew Pawłowski 

 
      

Ogólnopolski projekt „EKO-SZKOŁA” cały rok I. Przybylska, B. Jóźwik       

Innowacja dwujęzyczna  cały rok  M. Bagiński       

Kształtowanie 
kultury czytelniczej 

Zapoznanie uczniów ze Szkolnym Centrum Informacji w 
ramach spotkań z czytelnikami klas pierwszych 

wrzesień  I. Fret., H. Zawiślak       

Przygotowanie akcji czytelniczej - Głośne czytanie 
Balladyny  

wrzesień I. Fret, H. Zawiślak       

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

wrzesień I. Fret ,H. Zawiślak       

Działania w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych październik 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       
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Rozwijanie kompetencji czytelniczych 

 
cały rok 

 
I. Fret, H. Zawiślak, A. Bentkowska,  
A. Sobczak, V. Kaszyńska 

      

Podnoszenie 
sprawności 
fizycznej uczniów i 
kształtowanie 
estetyki ruchu 

Nauka musztry w klasach LO Klasach mundurowych wrzesień - październik G. Zawadzki       
Udział w zawodach sportowych zgodnie z  kalendarzem 

rozgrywek  
cały rok B. Piechota,A. Walasek, T. Mikusik, M. 

Trzmiel, M. Woźniczko, G. Zawadzki 
      

Szkolne zawody w piłkę siatkową  
Szkolne zawody w tenisa stołowego.  

listopad 

październik  
M. Trzmiel 
  

      

 

 

WYCHOWANIE I OPIEKA 
 

CELE DZIAŁAŃ ZADANIA TERMIN REALIZACJI ZAANGAŻOWANE  OSOBY  

Kształtowanie 
postaw 
patriotycznych, 
wzbudzanie 
poczucia 
tożsamości 
narodowej 

Udział  uczniów klas mundurowych w uroczystościach 
miejskich i powiatowych  o charakterze patriotyczno – 
religijnym. 

według kalendarza 
uroczystości 
 
 
 
 

Alina Walasek, Beata Piechota, M. 
Woźniczko, G. Zawadzki 

 

Urządzanie wystaw o tematyce historycznej. w zależności od 
wydarzenia 

nauczyciele historii  

Przygotowywanie uroczystości szkolnych z okazji świąt 
narodowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych 

zgadnie z kalendarzem 
świąt narodowych i  
wydarzeń historycznych 

 M. Kaszyński, M. Polewski,  

Zorganizowanie wyjścia na cmentarz żołnierzy radzieckich  listopad A. Turlej, E. Mierzejewska,M Polewski  

Zorganizowanie wycieczek do Chełmna na Nerem i 

Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie 

 Do ustalenia  

 
M. Kaszyński, M. Polewski.  
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Przygotowanie pocztu sztandarowego i udział wraz z 
młodzieżą w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

według kalendarza 
uroczystości  

M. Polewski   

 
Kształtowanie u 
uczniów 
właściwych 
postaw etycznych 
i autorytetów, 
działalność 
charytatywna 

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu na bieżąco M. Woźniczko      

Akcja”Szkoła dla Szkoły” -zbiórka przyborów szkolnych dla 
dzieci z Kwademu (Kenia) 

cały rok E. Lewicka      

Współpraca z PCK w Kole. Udział w akcji poboru krwi. cały rok A. Walasek, B Piechota, 
M. Woźniczko 

     

Szkolne Obchody Dnia Papieskiego, 
podsumowanie  obchodów   stulecia urodzin św. Jana 
Pawła 

Październik, kwiecień M. Mysińska, J. Banasiak, K. Rogowska, 
M. Kaszyński, M. Szczap,M. Polewski 

     

Współpraca ze schroniskiem cały rok A. Gradomska. M. Bartoszek,I. Przybylska, 
K. Derlińska 

     

Udział w akcji „Sprzątanie świata” wrzesień I. Przybylska, B. Jóźwik      

Integrowanie 
społeczności 
klasowej i 
szkolnej, 
kultywowanie 
tradycji 

Organizacja uroczystości klasowych ( Dzień Chłopca, 
Mikołajki, Walentynki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet ) 

wrzesień, grudzień, luty, 
marzec  

wychowawcy klas      

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych . wrzesień wychowawcy klas pierwszych      

Zorganizowanie wigilii klasowej grudzień wychowawcy klas       

Koncert kolęd grudzień nauczyciele religii i języka  angielskiego      

Zorganizowanie udziału uczniów klas maturalnych w 
Diecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów do Częstochowy 

marzec nauczyciele religii, wychowawcy klas      

Eliminowanie 
agresji, 
przeciwdziałanie 

Organizowanie w klasach pierwszych spotkań z uczniami 
dotyczących zagadnień związanych z trudnościami 
adaptacyjnymi w nowej szkole 

wrzesień 

 
 

Pedagog szkolny, wychowawcy klas  
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patologii w szkole 
oraz pomoc w 
adaptacji uczniów 
klas pierwszych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza dokumentacji szkolnej uczniów oraz indywidualne 
rozmowy z uczniami, rodzicami oraz  innymi nauczycielami 
w celu zdiagnozowania sytuacji rodzinnej uczniów 

wrzesień Pedagog szkolny, wychowawcy klas  

 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 

cały rok Pedagog szkolny, wszyscy nauczyciele  

Praca z uczniami o 
specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

 

Kierowanie uczniów na badania do Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej 

w zależności od potrzeb Pedagog szkolny, wychowawcy klas  

Wypracowanie wraz z innymi  nauczycielami  form i 
sposobów realizacji zaleceń PPP zawartych w opiniach 
poradni 

w zależności od potrzeb Pedagog szkolny, nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów, 
wychowawcy 

 

Współpraca z 
instytucjami 
wspierającymi 
pracę 
wychowawczą 
szkoły  

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

na bieżąco Pedagog szkolny, wychowawcy klas  

Cykliczne wykłady prowadzone przez KPP w Kole, KPPSP w 
Kole oraz WKU w Koninie dla uczniów klas mundurowych 

cały rok A. Walasek, B. Piechota.   

Kształtowanie 
postaw 

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

wrzesień, październik G. Zawadzki  
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prozdrowotnych Dni Promocji Zdrowia  marzec, kwiecień D. Kołodziejska, E. Lewicka, M. Gralak  

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 ZADANIA TERMIN REALIZACJI ZAANGAŻOWANE  OSOBY 

Opracowanie 
dokumentacji 
szkolnej, 
wdrażanie 
nowej podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego oraz 
nowych 
podstaw 
programowych 
kształcenia w 
zawodach 
szkolnictwa 
branżowego. 

Opracowanie Rocznego Planu Pracy ZST w oparciu o 
informacje uzyskane od  nauczycieli (indywidualnie lub 
zespołowo) 

wrzesień M. Mysińska, K.Derlińska, 
T. Chybczyński, A.Bentkowska 

Opracowanie Planu Dyżurów Nauczycielskich na 
przerwach lekcyjnych. 

wrzesień – cały rok M. Szczap, W. Woźniak 

Elektroniczny protokół rad pedagogicznych cały rok  I. Fret, H. Zawiślak,  

Opracowanie programu nauczania dla zawodu technik 
analityk  

sierpień  D. Kołodziejska, A Gradomska 

Opracowania planu wynikowych i rozkładu materiału do 
nowej podstawy programowej dla klas pierwszych 
technikum i szkoły branżowej pierwszego stopnia 

wrzesień nauczyciele matematyki ,religii 

Przygotowanie planu pracy dla zespołów  
przedmiotowych, międzyprzedmiotowych lub 
zadaniowych  

wrzesień liderzy zespołów przedmiotowych , 
międzyprzedmiotowych  lub zadaniowych 
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Przygotowanie sprawozdań-ewaluacji z pracy zespołów 
przedmiotowych, międzyprzedmiotowych lub 
zadaniowych 

styczeń  
czerwiec  

liderzy zespołów przedmiotowych 
międzyprzedmiotowych lub zadaniowych 

Ewaluacja 
egzaminów 
maturalnych i 
zawodowych 

 
 

Sporządzenie raportu o zdawalności matury z języka 
polskiego 

wrzesień A. Sobczak, A. Bentkowska 

V. Kaszyńska,  

Aktualizacja programów i rozkładów materiału 
przedmiotów zawodowych 

sierpień M. Żyliński, Z. Pawłowski, W. Woźniak, M. 
Szczap,  T. Chybczyński, K. Szkudlarek 

Podsumowanie i analiza wyników egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe(technik 
informatyk) 
 
 

wrzesień Marcin Żyliński 
Zbigniew Pawłowski 
Tomasz Chybczyński 
Wojciech Woźniak 

Marcin Szczap, K. Szkudlarek 

Podsumowanie i analiza wyników egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik 
ochrony środowiska 

wrzesień A. Gradomska 

Podsumowanie i analiza wyników egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie 
sprzedawca. 

wrzesień E. Bagińska 

A. Tomczyk 

Podsumowanie i analiza wyników egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie 
operator obrabiarek skrawających. 

wrzesień Z. Kasprzak 

Podsumowanie i analiza egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych. 

wrzesień  J. Żurawski 

Analiza ilościowa i jakościowa egzaminów zawodowych 
dla TPS w kwalifikacjach MG.12, MG.18, MG.42 

wrzesień A. Migdalski 
M. Wasilewski 
J. Żurawski 
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Analiza egzaminów maturalnych z języka angielskiego i 
języka niemieckiego 

 

wrzesień 

 
I. Nowak-Pająk, I. Kropidłowska, E. 
Lewicka,M. Bagiński,W. Stroński, A. 
Wiśniewska 

Analiza ilościowa i jakościowa wyników matury 2020 z 
matematyki, opracowanie wniosków i problemów do 
rozwiązania 

wrzesień 

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

 

Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie operator 
obrabiarek skrawających z 2020r. Opracowanie 
wniosków i problemów do rozwiązania 

wrzesień nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Analiza ilościowa i jakościowa wyników matury 2020 z 
języka angielskiego, opracowanie wniosków i problemów 
do rozwiązania 

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

Analiza ilościowa i jakościowa wyników matury z języka 
polskiego  2020; opracowanie wniosków i problemów do 
rozwiązania. 

wrzesień,październik nauczyciele języka polskiego 

Organizowanie 
uroczystości 
ogólnoszkolnych 

 

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej październik  I.Przybylska, G. Mysińska, M.Woźniczko  

Studniówka 2020 styczeń wychowawcy klas maturalnych  

Mikołajki Szkolne grudzień M. Woźniczko, Samorząd uczniowski 

Pierwszy Dzień Wiosny marzec M. Woźniczko, Samorząd uczniowski 

Uroczystość nadania stopnia kadeta wyższego rocznika wrzesień - październik B. Piechota, A. Walasek,  G. Zawadzki 

Organizacja „Święta Chłopca-Mężczyzny” wrzesień  M. Woźniczko, Samorząd uczniowski, 

Organizacja „Święta Kobiet” marzec  M. Woźniczko, Samorząd uczniowski 

Przygotowanie spotkania wigilijnego dla pracowników 
ZST 

grudzień  nauczyciele religii  
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Prowadzenie 
działań 
ewaluacyjnych ,  
szkoleniowych, 
wzbogacających 
warsztat pracy 
nauczyciela. 
 

Udział w szkoleniach on-line  zainteresowani nauczyciele 

Udział w szkoleniach ,warsztatach i konferencjach 
organizowanych przez  CDN, wydział katechetyczny, 
instytucje naukowe itp. 

cały rok zainteresowani nauczyciele 

Praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej cały rok  A. Fąkowska, M. Szczap, A. Tomczyk, A 
.Sobczak, V. Kaszyńska 

Nagrywanie audycji o tematyce historycznej cały rok M. Kaszyński 

Kształtowanie 
nawyków 
właściwego 
reagowania w 
sytuacjach 
zagrożenia 

Próbny alarm przeciwpożarowy termin do ustalenia G. Zawadzki 
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PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

CELE DZIAŁAŃ ZADANIA TERMIN REALIZACJI ZAANGAŻOWANE  OSOBY 

 
Informowanie 
środowiska 
szkolnego i 
pozaszkolnego 
o działaniach i 
osiągnięciach 
ZST 

Tworzenie strony internetowej szkoły 

Administrowanie stroną internetową: 
a) Liceum Ogólnokształcące – klasy 

mundurowe 

b) Liceum Ogólnokształcące – klasy Zdrowia i 
Urody 

c) Technikum Informatyczne 

d) Technikum Analityczne 

e) Technikum Ochrony Środowiska 

f) Technikum Samochodowe 

g) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 

na bieżąco M. Żyliński, M. Szczap 
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Prowadzenie szkolnego Facebooka cały rok M. Polewski 

Pisanie artykułów i redagowanie artykułów na stronę 
internetową szkoły. 

na bieżąco wszyscy nauczyciele 

Publikacje na Emiter uczniowski Na bieżąco M. Woźniczko 

Konwersja i publikacja planu lekcji na stronie szkoły na bieżąco Z. Pawłowski 

Zapoznanie z 
ofertą 
edukacyjną i 
osiągnięciami 
ZST uczniów 8 
klas szkoły 
podstawowej  
 

Praca w zespole promującym szkołę wśród uczniów 
szkół podstawowych 

luty - kwiecień 

 
M. Bartoszek 

       Wprowadzenie oferty edukacyjnej  na rok szkolny  
2020/2021 do systemu Progman 

kwiecień 

 
W. Woźniak 

Wprowadzenie oferty edukacyjnej na rok 2020/2021 
do serwisu www szkoły 

kwiecień M. Żyliński 
 

Aktywny udział 
uczniów ZST w 
życiu miasta, 
powiatu i 
województwa 

Pokazy musztry paradnej grudzień  G. Zawadzki 

Udział w Miejskich i Powiatowych Uroczystościach cały rok B. Piechota, A. Walasek, M. Woźniczko. G. 
Zawadzki 

Wprowadzanie oferty edukacyjnej na rok 2020/2021 
do systemu rekrutacyjnego Progman 

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

maj 
 
 

Nauczyciele wychowania fizycznego 

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.  

na bieżąco M. Kaszyński 

Współpraca z 
instytucjami 
zewnętrznymi 

Współpraca z czasopismami regionalnymi. 
Zamieszczanie artykułów o tematyce historycznej. 

na bieżąco M. Kaszyński, 

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) 

 na bieżąco  M. Kaszyński 

Współpraca z parafią MB Częstochowskiej w Kole na bieżąco Nauczyciele religii 
 

Spotkanie z pracodawcą luty E. Bagińska, A. Tomczyk 

Kreowanie 
rozwoju 
zawodowego 
uczniów 

Spotkanie z pracownikiem Urzędu Pracy lub 
wycieczka do Urzędu Pracy. 

czerwiec  E. Bagińska, A. Tomczyk,  

 


