
PLAN PRACY 
Branżowej Szkoły I Stopnia 

A.K.S. Szkoła Techniczna 

na rok szkolny
2017/2018

I. Priorytety:
1. Tworzenie  atmosfery  sprzyjającej  zdobywaniu  wiedzy  i  osiąganiu  dobrych  wyników

w nauce.
2. Otoczenie systematyczną opieką uczniów uzdolnionych i wspomaganie uczniów słabszych,

o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz wychowawczych.
3. Pomoc w zaadaptowaniu się uczniów klas pierwszych w środowisku szkolnym.
4. Systematyczne  czuwanie  nad  frekwencją  uczniów,  podejmowanie  ewentualnych  działań

mających na celu jej poprawę.
5. Podejmowanie  działań  mających  na  celu  pozyskanie  jak  największego  grona  nowych

kandydatów na kolejny rok nauki w szkole.

II. Cele główne:
1. Systematyczne podejmowanie działań wspomagających uczniów w nauce.
2. Opracowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.
3. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
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I. Zadania szkoły

Obszar

1. Zorganizować działalność zespołów
przedmiotowych i określić ich 
zadania.

2. Wdrożyć Plan Nadzoru 
Pedagogicznego i określić obszary 
ewaluacji wewnętrznej szkoły w roku 
szkolnym 2017/2018

3. Prowadzić działania promujące 
placówkę w środowisku lokalnym.

4. Analizować prognozę 
demograficzną uczniów, w celu 
wykorzystania jej w organizacji pracy 
szkoły i polityce kadrowej.

5. Wprowadzać  zmiany w przepisach 
wewnątrzszkolnych w zależności od 
wymogów przepisów prawa wyższego
lub bieżących potrzeb.

Termin 
realizacji

Odpowiedzialni

Zarządzanie 
strategiczne

wrzesień

wrzesień

cały rok

styczeń-
czerwiec

cały rok

Dyrektor, członkowie 
zespołów

Dyrektor, zespół do 
spraw ewaluacji

Dyrektor, sekretarz 
szkoły, nauczyciele

Dyrektor

Dyrektor

Wewnątrzszkolny 
system zapewniania 
jakości

1. Zapewniać warunki                          
do prawidłowego realizowania 
procesu dydaktycznego, opiekuńczego
i wychowawczego w szkole.

2. Zapoznać Radę Pedagogiczną          
z Planem Nadzoru Pedagogicznego     
na rok szkolny 2017/2018.

3. Opracować projekty edukacyjne,     
w których będą brać udział uczniowie 
w roku szkolnym 2017/2018 oraz 
projekty długoterminowe.

4. Zapoznać uczniów oraz pozostałych
nauczycieli z planem realizacji 
projektów edukacyjnych.

5. Pozyskiwać dla szkoły sojuszników,
sponsorów, partnerów wspierających 
działalność placówki 

cały rok

wrzesień

cały rok

cały rok

cały rok

Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor, 
pedagog,wychowawca 
klasy, nauczyciele

Dyrektor, pedagog, 
wychowawca klasy, 
nauczyciele 
uczestniczący

Dyrektor, sekretarz 
szkoły
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m.in. w organizacji imprez szkolnych, 
międzyszkolnych, środowiskowych, 
regionalnych, ogólnopolskich.

6. Rozwijać współpracę z innymi 
placówkami oświatowymi.

7. Zgłosić chęć udziału w targach 
szkół, pracy odbywających się             
na terenie województwa 
zachodniopomorskiego.

8. Zorganizować materiały 
promocyjne szkoły – banery, ulotki, 
plakaty, gadżety, prezentacje, artykuły 
do prasy i mediów lokalnych – 
wykorzystywane do promocji szkoły 
oraz celów rekrutacyjnych.

cały rok

styczeń-
lipiec 
cały rok

cały rok

Dyrektor, pedagog

sekretarz szkoły, 
pedagog, 
zainteresowani 
nauczyciele

sekretarz szkoły, 
pedagog, 
zainteresowani 
nauczyciel

Nauczyciele 1. Dokonać podziału obowiązków       
i zadań nauczycielom zgodnie             
z posiadanymi kwalifikacjami              
i umiejętnościami.

2. Motywować nauczycieli                   
do opracowania, wdrażania                  
i realizowania programów autorskich.

3. Przygotować harmonogram 
posiedzeń zespołów nauczycielskich, 
przygotować plany pracy zespołów 
przedmiotowych i innych zespołów 
nauczycielskich.

6. Systematycznie dopingować 
nauczycieli do korzystania                   
z programów multimedialnych            
w trakcie zajęć.

wrzesień

cały rok

wrzesień

cały rok

Dyrektor

Dyrektor

członkowie zespołów

Dyrektor

Warunki działalności 
szkoły

1. Doposażać w środki dydaktyczne    
i niezbędny sprzęt – tablica 
multimedialna, sprzęt sportowy, 
podręczniki, książki tematyczne.

2. Stwarzać uczniom dostęp                 
do Internetu w pomieszczeniach 
szkoły – w celach edukacyjnych

cały rok

cały rok

Dyrektor

Dyrektor
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Zdrowie,  higiena i 
bezpieczeństwo w 
pracy, bezpieczeństwo 
uczniów

1. Przestrzegać przepisów sanitarnych 
w zakresie zdrowia i higieny uczniów 
oraz pracowników. 

2. Realizować przepisy zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
wynikające z ogólnie obowiązujących 
aktów prawnych – Kodeks pracy         
i szczegółowych aktów prawnych 
dotyczących bhp oraz Procedur 
Bezpieczeństwa obowiązujących         
w szkole.

3. Realizować tematykę prozdrowotną
wśród młodzieży i ich rodziców 
zgodnie z Programem wychowawczo-
profilaktycznym na rok szkolny 
2017/2018.

4. Nadzorować bezpieczeństwo i stan 
higieniczny pomieszczeń i obiektów 
szkoły.

5. Realizować programy i projekty 
profilaktyczne z zakresu 
bezpieczeństwa, higieny i ochrony 
zdrowia.

6. Prowadzić systematyczne 
pogadanki, szkolenia nauczycieli         
w zakresie postępowania wobec 
przemocy i agresji, przestępczości, 
alkoholizmu, palenia tytoniu oraz 
zażywania narkotyków i innych 
substancji odurzających  w tym tzw. 
dopalaczy wśród uczniów, przejawom 
naruszania przepisów prawa 
wewnątrzszkolnego oraz ogólnie 
przyjętych norm współżycia 
społecznego.

7. Organizowanie w szkole spotkań     
z zaproszonymi przedstawicielami 
służb takich jak policja, straż miejska, 
pracownikami instytucji zajmujących 
się uzależnieniami, terapeutami osób 

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok, 
w miarę 
potrzeb 

cały rok, 
w miarę 
potrzeb

Dyrektor, pedagog,  
wszyscy pracownicy 
szkoły

Dyrektor, nauczyciele, 
pedagog, pracownicy 
szkoły

pedagog, nauczyciele

Dyrektor

pedagog, wychowawca 
klasy

pedagog, wychowawca 
klasy 

Dyrektor, pedagog, 
wychowawca klasy
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uzależnionych, psychologami itp.        
w celu poruszenia tematyki 
uzależnień, przemocy oraz ich 
przeciwdziałania.

8. Organizowanie uczniom 
ewentualnej pomocy pedagoga, 
psychologa lub terapeuty.

cały rok, 
w miarę 
potrzeb

Dyrektor, pedagog

Kierowanie szkołą, 
obieg informacji

1. Kierować szkołą zgodnie                 
z obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym między innymi w zakresie:
- dokumentacja szkoły prowadzona 
jest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz udostępniana 
jest uczniom, ich rodzicom, 
nauczycielom,
-uczniowie i ich rodzice na bieżąco     
i systematycznie informowani są         
o osiągniętym poziomie wiedzy           
i umiejętnościach  oraz uzyskiwanych 
ocenach z poszczególnych 
przedmiotów.

2. Usprawniać system uzyskiwania, 
zapisywania, monitoringu i obiegu 
informacji między nauczycielami, 
uczniami i ich rodzicami, w tym celu 
m.in. prowadzić dziennik 
wychowawcy klasy.

3. Doskonalić system gromadzenia, 
badania i przetwarzania danych 
statystycznych poprzez ich 
aktualizację, zgodnie                            
z obowiązującymi przepisami prawa, 
realizacja SIO.

4. Umożliwić uczniom, ich rodzicom  
i nauczycielom dostęp                          
do podstawowych dokumentów 
szkoły – publikacja dokumentów         
na stronie internetowej szkoły, 
dokumenty do wglądu w sekretariacie 
szkoły.

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

Dyrektor, wychowawca
klasy, nauczyciele

Dyrektor, 
wychowawca, pedagog,
nauczyciele, sekretarz 
szkoły

Dyrektor, sekretarz 
szkoły, księgowa

Dyrektor, sekretarz, 
administrator strony 
internetowej

Programy nauczania 
i podręczniki szkolne

1. Wprowadzić do realizacji szkolny 
zestaw programów nauczania              

wrzesień Dyrektor, nauczyciele
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dla poszczególnych przedmiotów 
obowiązujący w roku szkolnym 
2017/2018.

2. Wzbogacać ofertę programową 
szkoły,  w tym o programy autorskie, 
w celu zapewniania uczniom 
warunków do poszerzenia wiedzy       
i rozwijania umiejętności.

3. Realizować proces dydaktyczny      
z poszczególnych przedmiotów           
w oparciu o wykaz podręczników        
dla uczniów, obowiązujący w szkole 
w roku szkolnym 2017/2018.

cały rok

cały rok

nauczyciele

nauczyciele

Organizacja procesu 
kształcenia

1. Ścisła współpraca z pracodawcami, 
gdzie odbywa się praktyczna nauka 
zawodu uczniów.

2. Udział uczniów w zawodach 
międzyszkolnych – przedmiotowych   
i sportowych.

3. Prowadzić działania promujące 
czytelnictwo.

4. Wspomagać uczniów  
wymagających uzupełniania swojej 
wiedzy oraz uczniów z trudnościami 
w nauce. Dostosowywanie przez 
nauczyciela programów                       
do możliwości i potrzeb uczniów.

cały rok 

cały rok

cały rok

cały rok

Dyrektor

zainteresowani 
nauczyciele, 
wychowawca klasy

nauczyciel języka 
polskiego

nauczyciele

Przebieg procesu 
kształcenia

1. Omówić na godzinach 
wychowawczych zasady 
Wewnątrzszkolnego Systemu 
Oceniania.

2. Zapoznać uczniów na zajęciach 
edukacyjnych z poszczególnych 
przedmiotów z przedmiotowym 
systemem oceniania.

3. Motywować uczniów do udziału     
w programach i projektach 
edukacyjnych i konkursach 
przedmiotowych.

wrzesień

wrzesień

cały rok

Wychowawca klasy

nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów

zainteresowani 
nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 
uczestniczący w 
programach i 
projektach.
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Efekty kształcenia 1. Badać poziom wiedzy                      
i umiejętności uczniów w ramach 
obserwacji zajęć zgodnie                      
z harmonogramem (Plan Nadzoru 
Pedagogicznego).

2. Omówić z uczniami i rodzicami 
wyniki diagnozowania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów.

3. Przeprowadzić diagnozę wiedzy      
i umiejętności uczniów.

4. Utrzymywać przez szkołę poziom 
nauczania i poprawić wyniki 
końcowo- roczne między innymi         
w zakresie:
- Dążyć do poprawiania wyników 
uczniów słabszych,
- Dążyć do systematycznego 
podwyższania średniej wyników 
uczniów w nauce,
- Organizować zajęcia wyrównawcze 
dla najsłabszych.

5. Dążyć do odnoszenia sukcesów 
przez uczniów w konkursach i 
olimpiadach na szczeblach szkolnym, 
międzyszkolnym, powiatowym, 
regionalnym, wojewódzkim                 
i ogólnopolskim.

cały rok

paździer
nik

wrzesień

cały rok

cały rok

Dyrektor

Dyrektor, wychowawca
klasy

Dyrektor, nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów

Dyrektor, pedagog, 
nauczyciele

nauczyciele, pedagog

Praca wychowawcza, 
profilaktyczna i 
opiekuńcza

1, Prowadzić działania 
wychowawczo-profilaktyczne              
i opiekuńcze wobec uczniów zgodnie 
z przyjętym Programem 
Wychowawczo-Profilaktycznym.

2. Promować wartości, których 
nośnikami są symbole narodowe         
i szkolne poprzez organizowanie 
obchodów ważnych uroczystości 
patriotycznych i rocznic – 
przeprowadzanie ich w ramach lekcji 
historii.

3. Przestrzegać harmonogram 
uroczystości szkolnych.

cały rok

cały rok

cały rok

Pedagog, nauczyciele

nauczyciel lekcji 
historii, nauczyciel 
języka polskiego, 
pedagog

Dyrektor, wychowawca
klasy, pedagog
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4. Realizować zadania zgodnie            
z przedstawionym Planem Pracy 
Samorządu Uczniowskiego.

5. Realizować Program 
Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły 
między innymi z uwzględnieniem:
- podejmowane są działania w 
zakresie profilaktyki uzależnień,          
ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki narkomanii i używania 
innych substancji odurzających            
i psychoaktywnych – dopalaczy.
- nauczyciele podczas zajęć 
lekcyjnych, pozalekcyjnych, 
wycieczek, biwaków oraz innych form
pracy z uczniami realizują zadania i 
założenia Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego szkoły.

6. Rozpoznać wśród uczniów klas 
pierwszych środowisko wychowawcze
uczniów i potrzeby                     w 
zakresie opieki nad uczniami. 

7. Reagować w przypadku 
najmniejszych przejawów przemocy   
i agresji uczniów w szkole oraz 
kształtować  postawy szacunku            
dla innych i samego siebie  wśród 
uczniów szkoły.

cały rok

cały rok

wrzesień
-
paździer
nik

cały rok

opiekun SU

Dyrektor, pedagog, 
wychowawca klasy, 
nauczyciele

pedagog, wychowawca 
klasy

Dyrektor, pedagog, 
wychowawca klasy, 
nauczyciele, wszyscy 
pracownicy – 
społeczność szkolna

Efekty pracy 
wychowawczej, 
profilaktycznej i 
opiekuńczej

1. Omówić na godzinie do dyspozycji 
wychowawcy oraz na zebraniu            
z rodzicami Program Wychowawczo-
Profilaktyczny.

2. Powadzić diagnozę potrzeb              
i oczekiwań uczniów i rodziców          
w zakresie pomocy wychowawczej     
i psychologiczno-pedagogicznej

3. Realizować szkolny Program 
Wychowawczo-Profilaktyczny

4. Podejmować odpowiednie działania
wobec uczniów sprawiających 
trudności wychowawcze, które  

wrzesień
– 
paździer
nik

cały rok

cały rok

cały rok

Dyrektor, wychowawca
klasy, pedagog

pedagog, wychowawca 
klasy

pedagog, nauczyciele

Dyrektor, pedagog, 
wychowawca klasy
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przynoszą efekty pracy 
wychowawczej, profilaktycznej           
i opiekuńczej.

Praca opiekuńcza 
szkoły

1. Zapewnić pomoc i opiekę uczniom 
między innym w zakresie:
- szkoła współpracuje z MOPR, 
policją, sądem, kuratorami sądowymi, 
PPP i innymi instytucjami – dla dobra 
uczniów.
- rodzicom i uczniom udzielana jest 
pomoc pedagogiczno-psychologiczna.

cały rok Dyrektor, pedagog, 
wychowawca

II. Wymagania wobec szkoły

Szkoła realizuje 
koncepcję pracy 
ukierunkowaną             
na rozwój uczniów

Szkoła działa zgodnie z przyjętą          
przez Radę Pedagogiczną własną  
koncepcją pracy, uwzględniającą 
potrzeby rozwojowe uczniów, 
specyfikę pracy szkoły oraz 
zidentyfikowane oczekiwania 
środowiska lokalnego. Koncepcja 
pracy szkoły  jest znana uczniom         
i rodzicom oraz przez nich 
akceptowana. 

cały rok Dyrektor, pedagog, 
wychowawca klasy, 
nauczyciele

Procesy edukacyjne są 
zorganizowane              
w sposób sprzyjający 
uczeniu się

Planowanie procesów edukacyjnych w
szkole służy rozwojowi uczniów. 
Uczniowie znają stawiane przed nimi 
cele uczenia się i formułowane wobec 
nich oczekiwania. Informowanie 
ucznia o jego postępach w nauce oraz 
ocenianie pomagają uczniom uczyć 
się i planować swój rozwój. 
Nauczyciele motywują uczniów          
do aktywności i wspierają                    
w trudnościach. Nauczyciele 
dostosowują różne metody pracy do 
potrzeb uczniów i klasy. 

cały rok Dyrektor, nauczyciele, 
pedagog, wychowawca 
klasy

Uczniowie nabywają 
wiadomości i  
umiejętności określone 
w podstawie 
programowej

W szkole realizuje się podstawę 
programową z uwzględnieniem 
osiągnięć edukacyjnych                       
z poprzedniego etapu edukacyjnego. 
Uczniowie nabywają wiadomości        
i umiejętności określone w podstawie 
programowej i wykorzystują je 
podczas wykonywania zadań               
i rozwiązywania problemów. 
Podstawa programowa jest 
realizowana z wykorzystaniem 
zalecanych warunków i sposobów jej 
realizacji. 

cały rok Dyrektor, nauczyciele, 
pedagog, wychowawca 
klasy
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W szkole monitoruje się na bieżąco     
i analizuje osiągnięcia ucznia,              
z uwzględnieniem jego możliwości. 
Formułuje się i wdraża wnioski z tych 
analiz.

Aktywność uczniów Nauczyciele zachęcają swoimi 
działaniami uczniów do aktywności.
Uczniowie angażują się w zajęcia 
szkolne.
Uczniowie angażują się w działalność 
samorządu uczniowskiego.  

cały rok Dyrektor, pedagog, 
nauczyciele, 
wychowawca klasy, 
Samorząd Szkolny

Kształtowanie postaw i 
respektowanie norm 
społecznych

Szkoła realizuje działania 
profilaktyczne, wychowawcze, które 
są dostosowane do potrzeb uczniów    
i ich środowiska.
Szkoła zapewnia uczniom 
bezpieczeństwo zarówno fizyczne jak 
i psychiczne. Relacje między 
wszystkimi członkami społeczności 
szkolnej oparte są na wzajemnym 
szacunku i zaufaniu. Zasady panujące 
w szkole są znane i przez wszystkich 
respektowane.
W szkole są realizowane działania 
antydyskryminacyjne obejmujące całą
społeczność szkolną.

cały rok Dyrektor, nauczyciele, 
pedagog, wychowawca 
klasy

Szkoła pomaga 
uczniom

Szkoła poznaje potrzeby indywidualne
uczniów, ich potrzeby rozwojowe i 
psychofizyczne. Proponuje zajęcia 
rozwijające zainteresowania i 
uzdolnienia, zajęcia wyrównawcze i 
specjalistyczne – dostosowane do 
potrzeb uczniów. 

cały rok Dyrektor, pedagog, 
wychowawca klasy, 
nauczyciele

Nauczyciele 
współpracują w 
planowaniu i realizacji 
procesów 
edukacyjnych

Nauczyciele oraz wychowawca 
współpracują w planowaniu, 
organizowaniu, realizowaniu oraz 
modyfikacji procesów edukacyjnych. 
Pomagają sobie nawzajem, ściśle 
współpracują oraz razem rozwiązują 
problemy.

cały rok Nauczyciele, pedagog, 
wychowawca klasy

Promowanie 
kształcenia się 

W szkole podkreślana jest wartość 
edukacji w dzisiejszych czasach. 
Kształtuje się pozytywny obraz 
szkoły, uczenia się i systematycznego 
rozwoju osobistego.

cały rok Dyrektor, nauczyciele, 
pedagog, wychowawca 
klasy

Dbanie o relacje 
rodzice-szkoła

Szkoła stale współpracuje z rodzicami
na różnych płaszczyznach swych 

cały rok Dyrektor, wychowawca
klasy, pedagog, 
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działań na rzecz rozwoju dzieci.
Szkoła bierze pod uwagę opinie 
rodziców na temat swojej pracy. 

nauczyciele

Wzajemny rozwój 
szkoły i środowiska 
lokalnego

Szkoła podejmuje wspólnie                  
ze środowiskiem lokalnym inicjatywy 
na rzecz wzajemnego rozwoju.
Szkoła współpracuje z organizacjami  
i instytucjami działającymi                  
w środowisku lokalnym. 

cały rok Dyrektor, nauczyciele

Zarządzanie szkołą 1.W procesie zarządzania szkołą,         
na podstawie wniosków wynikających
z nadzoru pedagogicznego, podejmuje
się działania służące podnoszeniu 
jakości pracy szkoły i rozwojowi 
szkoły.
Zarządzanie szkołą sprzyja 
indywidualnej i zespołowej pracy 
nauczycieli oraz doskonaleniu 
zawodowemu.

2.Ewaluacja wewnętrzna jest 
przeprowadzana wspólnie                    
z nauczycielami.

cały rok

zgodnie
z planem
ewaluacj
i

Dyrektor

Dyrektor, zespół do 
spraw ewaluacji

Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2017/2018 został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w 
dniu 1 września 2017 roku.

Obowiązuje od 1 września 2017 roku.

Załącznikami do niniejszego planu są:

1. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
2. Kalendarz uroczystości szkolnych 2017/2018
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