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    Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu 
 

 
WRZESIEŃ 2017 r. 

  

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Zebranie Rady 
Pedagogicznej 

Rada przygotowująca  nowy rok 
szkolny 2017/2018 

Dyrektor  1 
sala nr 2 

godz. 11.00  

Biuletyn Informacji 
Publicznej 

Aktualizacja szkolnej strony BIP M. Wesołowski do 1  
 

Uroczyste rozpoczęcie 
rocznych zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych 
i ślubowanie  
klas pierwszych 

Msza Św. w kościele farnym – godzina 
9.00 
Uroczysta akademia – godzina 10.00 
Inauguracyjne spotkanie klas 
pierwszych z wychowawcami 

S. Głowacka,   
ks. J. Kęska 
M. Wesołowski 

4 

 

Przygotowanie dziennika 
elektronicznego 

Wprowadzenie do dziennika 
lekcyjnego: 
- rozkładów nauczania, 
- planów pracy wychowawców, 
- danych dotyczących programów 
nauczania, 
- planu zajęć dydaktycznych itp. 

Nauczyciele do 31.08 

Daty graniczne: 
 

wychowawcy 
04.09-04.09  

(2xgodz.wych) 
n-le: 

05.09.2017 r. -
09.01.2018 r. 

Uzupełnienie dziennika  
- wszystkie zakładki, w tym dostęp 
rodziców do dziennika elektronicznego 

Wychowawcy klas 5 
 
 

Edycja danych uczniów  
i rodziców 

Wychowawcy klas do 15 

§ 10 ust. 2  
Rozp. MEN  

z dnia    
29.08.2014 r.  
ws. sposobu 

prowadzenia […] 
dokumentacji 

przebiegu 
nauczania […] 

Umieszczenie w zakładce „Terminarz” 
– dni wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 

Administrator do 16 
 

Teresa Ciepły 

Ewaluacja wewnętrzna Opracowanie harmonogramu 
Zespół ds. ewaluacji 
wewnętrznej 

 
do 5 

Agnieszka 
Matysiak  

Plany pracy 
wychowawców, plany 
pracy: zespoły, pedagog,  
biblioteka, SU, SZOK, 
projekty itp.) 

Przygotowanie dokumentacji 

Wszyscy 
nauczyciele, 
pedagodzy, 
bibliotekarze 

do 8 

Z uwzględnieniem 
wniosków RP  

i wyników 
egzaminu 

gimnazjalnego 

Kiermasz  używanych 
podręczników 

 
Sprzedaż książek na terenie szkoły: w 
godzinach od 10.35 
 

M. Wesołowski  6 

 

Plan nadzoru 
Przygotowanie dokumentu planu 
nadzoru 

Dyrekcja, 
przew.  zespołu  ds. 
ewaluacji 
wewnętrznej 

do 6 
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Promocja  szkoły   Aktualizacja strony internetowej Zespół nauczycieli do 8  
 

Testy diagnostyczne  
dla klas pierwszych 

Diagnoza umiejętności językowych 
uczniów: j. niemiecki 

Zespół nauczycieli 
j. niemieckiego 

do 8 
 

Złożenie dokumentacji 
szkolnej  

Przedmiotowe Ocenianie  
i Wymagania edukacyjne  
na rok szkolny 2017/2018 – forma  
elektroniczna  
i papierowa 

Zespoły 
przedmiotowe 

do 8  

Umieszczenie na stronie internetowej Wicedyrektor do 8  

Nowelizacja dokumentów szkolnych 
zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa oświatowego 

Przewodniczący 
komisji, zespołów 
przedmiotowych  
i problemowo-
zadaniowych 

na bieżąco – 
cały rok 
szkolny 

 

Zebranie Rady 
Pedagogicznej  

Zatwierdzenie planów pracy szkoły 
Wszyscy 
nauczyciele 

12 
 

 
Zebrania  
z rodzicami  
(wybór  
trójek klasowych) 

Zapoznanie rodziców: 
a)   z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem; 
b)   ze Statutem Szkoły - z  
wymaganiami edukacyjnymi 
niezbędnymi do otrzymania przez 
ucznia poszczególnych śródrocznych  
i rocznych ocen klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, sposobami sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych, warunkami  
i trybem uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
oraz z warunkami, sposobem i 
kryteriami oceniania zachowania oraz 
z warunkami  
i trybem otrzymania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania 
c) z przepisami dotyczącymi egzaminu 
maturalnego na wszystkich poziomach 
nauczania – procedury, informatory;  
d) ze Szkolnym Programem 
Wychowawczo-Profilaktycznym; 
e) z planem pracy szkoły 

Wychowawcy; 
wszyscy 
nauczyciele; 
administratorzy 
ZSZO 

13 

 

Podniesienie  
jakości kształcenia  
w szkole 

Diagnoza edukacyjna uczniów 
zdolnych do udziału  
w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych – projektowanie 
wspomagania procesu dydaktycznego  

Zespół ds. 
wspierania uczniów 
uzdolnionych 

do 30 

Przedstawienie 
wyników na 

następnej radzie 
pedagogicznej 

Pomoc psychologiczno- 
pedagogiczna 

 
Rozpoznanie uczniów  
z orzeczeniem lub opinią PPP - 
przekazanie informacji do pedagoga 
szkolnego 
 
Złożenie stosownej dokumentacji 

Wychowawcy klas do 15 Cały rok szkolny 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

 
Kontrola dokumentacji przebiegu 
nauczania 
i działań wychowawczych 
 

Dyrekcja 22 
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Spotkanie wszystkich  
pracowników szkoły  
z dyrekcją 

Sprawy bieżące Dyrekcja    27 
 

Wycieczki edukacyjne  
dla klas I; otrzęsiny  
 
 
 
 
 

Realizacja podstawy programowej;   
udział w spotkaniu integrującym 
społeczność uczniów klas I 

K. Rahman 
P. Stanik – Mosiołek  
D. Mrochoń-
Młochowska,  
E. Kutyła 
Wychowawcy  
klas I i II a 

29  

Pielgrzymka Maturzystów 
Wychowawcy klas 
trzecich i księża 

29  

Wycieczki edukacyjne 
uczniów klas II i III – 
wzmacnianie 
wychowawczej roli 
szkoły 

Realizacja podstawy programowej 
Wychowawcy klas 
II i III 

29  

Deklaracje maturalne 

Nadzór nad przygotowaniem wstępnej 
deklaracji maturalnej w wersji 
papierowej  
i elektronicznej 

Wychowawcy  
klas III 

do 30 

 

Podniesienie  
jakości kształcenia  
w szkole 

Umieszczenie narzędzia do 
monitorowania drogi edukacyjnej 
ucznia klas pierwszych w chmurze 

 
 M. Romanowski 
 

do 30 
 

Podniesienie jakości 
kształcenia ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
umiejętności  
w zakresie matematyki, 
przyrody i informatyki 
 

 
Zajęcia unijne „Przez kształcenie do 
sukcesu” 
 
Zajęcia pozalekcyjne 

 
 

Nauczyciele 
biologii, chemii, 
matematyki, 
informatyki 

Wdrożenie  -  
cały rok 
szkolny 

Podstawowe 
kierunki realizacji 

polityki 
oświatowej 

państwa 

Test diagnostyczny: biologia, chemia, 
klasa 3c, 3d, 

Nauczyciele 
biologii, chemii 

IX/X  

Test diagnostyczny: biologia, chemia, 
klasa 1c, 1d, geografia  klasa 1b 
Tekst diagnostyczny z matematyki        
w klasach pierwszych 
 

Nauczyciele 
biologii, chemii, 
geografii, 
matematyki 

do 30 

Podstawowe 
kierunki realizacji 

polityki 
oświatowej 

państwa 

Monitoring prowadzenia 
dziennika lekcyjnego 

Wydruk raportu z dziennika   
- informacja zwrotna bieżącego 
monitoringu 

Dyrekcja 

na dzień 
przed 

terminem 
kontroli  

(tablica ogłoszeń  
w pok. naucz. lub 

wiadomość            
w dzienniku 

elektronicznym) 

Działanie szkoły  
na rzecz zdrowia  
i bezpieczeństwa 
uczniów 

Praktyczne sprawdzenie organizacji 
oraz warunków ewakuacji z budynku 
szkoły 
 
 
Szkoła Promocji Zdrowia 
 
 
Przeciwdziałanie uzależnieniu od 
narkotyków i dopalaczy – spotkanie 
funkcjonariuszy policji z młodzieżą 

Inspektor BHP 
 
 
 
 
Ewa Kutyła 
 
 
Pedagodzy  
Wychowawcy 

IX  
 
 
 

Cały rok  
 
 
 
 

Cały rok 

 
 
wg terminarza 
Mazowieckiego 
Szpitala 
Specjalistycznego 

 
wg terminarza 

policji oraz 
pracowników PPP 
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Zajęcia prowadzone przez 
psychologów z Poradni pedagogiczno – 
psychologicznej w Radomiu, dla klas 3 
 

Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego 

Kampania i wybory  
do Samorządu Uczniowskiego 

S. Głowacka 
A. Pankowska 

IX/X 
 

Wybory do Parlamentu 
Młodzieży Miasta 
Radomia 

Kampania i wybory do PMMR 
S. Głowacka 
A. Pankowska 

IX/X 
 

Doradztwo zawodowe    
w szkole 

Spotkania z absolwentami 

Doradca zawodowy  

M. Wesołowski, 

nauczyciele - 

wolontariusze 

IX  
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PAŹDZIERNIK 2017 r. 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Działanie szkoły  
na rzecz zdrowia  
i bezpieczeństwa 
uczniów 

Międzynarodowy Dzień  
bez Przemocy – akcja informacyjna w 
szkolnych mediach 

pedagodzy  

 
 

3 
 
 

 
 
 

Program profilaktyczny dla klas II „Od 
Samobadania Piersi Do Mammografii” 
(współpraca z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Radomiu )   

pedagodzy X-III 

termin ustalony   
z Powiatową 

Stacją 
Sanitarno-

Epidemiolo-
giczną                

w Radomiu 

Dzień Otwarty  

Konsultacje dla rodziców – 
indywidualne; 
Konsultacje Szkolnych Administratorów 
ZSZO 

Wszyscy 
nauczyciele; 
administratorzy 
ZSZO 

4 

 

Działanie szkoły  
na rzecz  bezpieczeństwa 
w Internecie, 
odpowiedzialne 
wykorzystanie mediów 
społecznych 

„Cyberprzemoc”  – zajęcia prowadzone 
przez funkcjonariuszy policji. 
 
Akcja informacyjna  w szkolnych 
mediach szkolnych 
 
Realizacja treści na zajęciach 
z informatyki 
 

pedagodzy, 
nauczyciele 
informatyki 

od X cały 
rok szkolny 

 
 
 

Termin ustalony 
przez komendę 

policji 
 

Monitoring prowadzenia 
dziennika lekcyjnego 

Wydruk raportu z dziennika  
- informacja zwrotna bieżącego 
monitoringu 

Dyrekcja 

na dzień 
przed 

terminem 
kontroli  

(tablica 
ogłoszeń  

w pok. naucz. 
lub wiadomość 

w dzienniku 
elektronicznym) 

Akademia  
z okazji Dnia KEN 

Występ artystyczno-muzyczny 
 
Ogłoszenie wyników wyborów do 
Samorządu Uczniowskiego 

A. Pankowska, 
M.Szczepaniak 

13 

 
 
 
 

Podniesienie jakości 
kształcenia 

Badanie losów absolwentów – 
przygotowanie opracowania 
 
 
 
 
 
 
Metody uczenia się, zarządzanie 
wolnym czasem – akcja informacyjna 

Doradca zawodowy 
–  
M. Wesołowski 
Wychowawcy: 
J. Wojcieszek 
P. Bartnik 
B. Sokołowska 
K. Rahman 
 
Wychowawcy, 
pedagodzy 

do 15 
 
 
 
 
 
 
 

do 31 

 

Apel na cześć  
Św. Jana Pawła II 

Montaż słowno-muzyczny 
ks. J. Kęska 
M. Zychla 

23  

Spotkanie wszystkich  
pracowników  
szkoły z dyrekcją 

Sprawy bieżące Dyrekcja  25 
 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

Kontrola dzienników lekcyjnych 
i zajęć pozalekcyjnych oraz 
rytmiczności oceniania 

Dyrekcja 
 

31 
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Wewnątrzszkolna 
instrukcja 
przeprowadzania  
i organizowania 
egzaminu maturalnego 

Przygotowanie dokumentu według 
procedur CKE dotyczących organizacji  
i przeprowadzania egzaminu 
maturalnego w roku szkolnym 
2017/2018 

A. Mieczkowska 
K. Gawrońska, 
S Głowacka, 
A Brzeska-Pająk 

 do 31 

 

Analiza wyników 
egzaminu maturalnego 

Przygotowanie dokumentu  
z opracowania wyników matur  
wraz z analizą porównawczą wyników 
egzaminu gimnazjalnego EWD 

Zespół 
opracowujący 
wyniki matur 

do 31 

 

Dzień Krwiodawstwa 
Udział uczniów i pracowników 
w honorowym oddawaniu krwi 

A. Skaliński  X 
 

Rozwijanie kompetencji 
czytelniczych oraz 
upowszechnianie 
czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży 

Miesiąc Bibliotek Szkolnych - akcje 
promujące czytelnictwo, audycje           
w radiowęźle 

 
M. Wesołowski,     
n-le j. polskiego 

X 
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LISTOPAD 2017 r. 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Działanie szkoły  
na rzecz zdrowia  
i bezpieczeństwa 
uczniów 

Przeprowadzenie badań ankietowych     
nt. bezpieczeństwa uczniów  
w szkole 
 
 

Pedagog szkolny, 
Wychowawcy 
 
 

do 3 
 

 
analiza 

wyników        
na 

wywiadówkę 
 
 
 
 

Program profilaktyczny dla klas I 
„Wybierz Życie – Pierwszy Krok” – 
(współpraca z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną                  
w Radomiu ) 

I-IV 

termin 
ustalony   

z Powiatową 
Stacją 

Sanitarno-
Epidemiolo-

giczną             
w Radomiu 

Zagrożenie tlenkiem węgla – akcja 

informacyjna 

 

do 30  

Spotkanie wszystkich  
pracowników szkoły z 
dyrekcją 

Sprawy bieżące Dyrekcja  8 
 

Wzmacnianie 
wychowawczej roli 
szkoły 
 

Konkurs „Drogi do niepodległości – od 
Kościuszki do Piłsudskiego”   

nauczyciele historii do 10 
 

Akademia z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości  

M. Bartel, 
nauczyciel- 
wolontariusz   

10 
 

Udział pocztu sztandarowego  
w uroczystościach miejskich podczas 
Narodowego 
Święta Niepodległości 

nauczyciele według 
harmonogramu 

11 

 

Zebrania  
z rodzicami 

Spotkania w klasach 

Wychowawcy,    
wszyscy 
nauczyciele; 
administratorzy 
ZSZO 

15 

 

Rada Pedagogiczna 
szkoleniowa 

 Dyrektor  29 
 

Podniesienie jakości 
kształcenia 

Diagnoza drogi edukacyjnej ucznia - 
uczniowie klas II: diagnoza 
matematyczna, przyrodnicza, 
informatyczna, przedmioty: 
matematyka, chemia, biologia, fizyka, 
geografia, informatyka 
 
 

Nauczyciele uczący 
matematyki, 
przedmiotów 
przyrodniczych i 
informatyki  
 

do 30 

                    
wprowadzenie 

wyników do 
elektroniczneg

o systemu 
monitorowani

a drogi 
edukacyjnej 

ucznia w 
chmurze 

Analiza wyników testów 
diagnostycznych  

Przygotowanie analizy wyników 
diagnozy drogi edukacyjnej uczniów 

Przewodniczący 
zespołów 

 
Złożenie 

analizy do 
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klas II przedmiotowych sekretariatu 
szkoły, 

przedstawie-
nie na 

następnej 
radzie 

pedagogicznej 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

Kontrola dokumentacji przebiegu 
nauczania i działań wychowawczych 

Dyrekcja  30  

Podniesienie jakości 
kształcenia  

Przeprowadzenie próbnego egzaminu 
pisemnego z matematyki  
w celu sprawdzenia procedur 
maturalnych i przygotowania uczniów 
do nowej formuły egzaminu 
maturalnego 

Dyrekcja XI/XII  

Promocja szkoły 
Spotkanie organizacyjne dot.  
Dni Otwartych 

Zespół ds. promocji 
szkoły 

XI 
 

Monitoring prowadzenia 
dziennika lekcyjnego 

Wydruk raportu z dziennika  
- informacja zwrotna bieżącego 
monitoringu 

Dyrekcja  

na dzień 
przed 

terminem 
kontroli  

(tablica 
ogłoszeń  

w pok. naucz. 
lub 

wiadomość     
w dzienniku 
elektronicz-

nym) 
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GRUDZIEŃ 2017 r. 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Działanie szkoły  
na rzecz zdrowia  
i bezpieczeństwa 
uczniów 

Światowy Dzień Walki z AIDS-  
Program profilaktyki HIV/ AIDS  dla 
klas II  (współpraca  z Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Radomiu)   
akcja  informacyjna w szkolnych 
mediach 

Pedagodzy i n-le 
biologii 

1 

termin ustalony   
z Powiatową 

Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną 

w Radomiu 

Profilaktyka chorób zakaźnych m.in. 
grypy- akcja  informacyjna                 
w szkolnych mediach 

Pedagodzy i n-le 
biologii 

do 15 
 

Międzynarodowy Dzień 
Wolontariatu  
 

Dekoracja szkoły w formie plakatów 
tematycznych, akcja informacyjna 
 

M. Chmielewska, 
 
Nauczyciele – 
wolontariusze  
 

5 

 

Dzień Otwarty  

Konsultacje dla rodziców – 
indywidualne; 
 
Konsultacje Szkolnych 
Administratorów ZSZO 

Wszyscy 
nauczyciele; 
administratorzy 
ZSZO 

6 

 

Międzynarodowy Dzień 
Praw Człowieka 

Kampania informacyjna n-le WOSu 10 
 

 
Spotkanie wigilijne 
wszystkich pracowników 
szkoły i emerytów 

Wigilia szkolna  
Komisja Socjalna – 
przewodniczący 

 
do 13 

 
 
 
 
 

Spotkanie wszystkich  
pracowników szkoły 
z dyrekcją 

Sprawy bieżące Dyrekcja  
 

 20  
 

Wieczór wigilijny -
Jasełka szkolne 

Występ dla uczniów i nauczycieli 
L. Kalinkowska   
Nauczyciel – 
wolontariusz  

22 
 

Monitoring 
prowadzenia dziennika 
lekcyjnego 

Wydruk raportu z dziennika  
- informacja zwrotna bieżącego 
monitoringu 

Dyrekcja  

na dzień 
przed 

terminem 
kontroli  

(tablica ogłoszeń  
w pok. naucz. lub 

wiadomość         
w dzienniku 

elektronicznym) 

Zimowa przerwa 
świąteczna 

Praca w Komisjach, zespołach 
przedmiotowych i problemowo-
zadaniowych i samokształcenie. 

 23 XII – 
31 XII 

2017 r. 
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STYCZEŃ 2018 r. 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

Kontrola zgodności oceniania  
ze Statutem Szkolnym 

Dyrekcja 4 

 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

Rozliczenie dokumentacji przebiegu 
nauczania i działań wychowawczych 

Dyrekcja do 5 

 

Zebranie rady 
pedagogicznej 

Rada klasyfikacyjna Dyrektor 9 

 

Koniec semestru Koniec semestru dla klas I, II, III 
 

9 

 

Monitoring realizacji 
podstawy programowej 

Rozliczenie ilościowe  
i jakościowe realizacji (w tym formy       
i warunki realizacji) 

Wszyscy 
nauczyciele; 
Wychowawcy 

9 
rozliczenie 

indywidualne 

Zebrania  
z rodzicami 

Spotkania w klasach  
Wychowawcy; 
administratorzy 
ZSZO 

10 
 

Studniówka Bal maturzystów Wychowawcy klas 13  

Ferie zimowe   
15-28. I 
2018 r. 

 

Zebranie rady 
pedagogicznej 

Rada podsumowująca I półrocze roku 
szkolnego 2017/2018 

Dyrektor 31  

Podniesienie jakości 
kształcenia ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
umiejętności  
w zakresie matematyki, 
przyrody i informatyki 

Test diagnostyczny: biologia, chemia 
klasa 2c, 2d  

 

Nauczyciele 
biologii, chemii 

I/II 

Podstawowe 
kierunki 
realizacji 
polityki 

oświatowej 
państwa 

Promocja szkoły 
Przygotowanie informacji  
o szkole w formie ulotki, itp. 

Zespół ds. promocji 
szkoły 

do 30 
 

Spotkanie wszystkich  
pracowników szkoły 
z dyrekcją 

Sprawy bieżące Dyrekcja  31  

Organizacja zajęć  
z przedmiotów 
realizowanych  
w zakresie rozszerzonym  
i przedmiotów 
dodatkowych 
uzupełniających od roku 
szkolnego 2018/2019 

Zebranie deklaracji uczniów  
klas I 

Wychowawcy do 31  

Działania szkoły 
na rzecz zdrowia 
i bezpieczeństwa 
uczniów 

Pogadanki w klasach na temat 
bezpiecznych ferii zimowych 
 
 
 

Wychowawcy klas 
 
 

I 
 
 

adnotacja 
w dziennikach 

 
 
 

Szkodliwość palenia papierosów oraz 
nadużywania alkoholu - akcja 
informacyjna w szkolnych mediach 

Pedagodzy 10  
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Monitoring prowadzenia 
dziennika lekcyjnego 

Wydruk raportu z dziennika - 
informacja zwrotna bieżącego 
monitoringu 

Dyrekcja  

na dzień 
przed 

terminem 
kontroli  

(tablica 
ogłoszeń  

w pok. naucz. 
lub wiadomość 

w dzienniku 
elektronicznym) 

 

Wolontarystyczna 
zabawa choinkowa 

 
Organizacja zabawy dla dzieci  
z zaprzyjaźnionych instytucji  
(m.in. SP w Sokolnikach Mokrych) 

M. Chmielewska 
E. Kutyła  
S. Głowacka, 
A. Pankowska 
Nauczyciele – 
wolontariusze   
 

I/II 
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LUTY  2018 r. 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

Przygotowanie i edycja arkuszy ocen Wychowawcy klas  6 
 

Deklaracje maturalne 
Zebranie ostatecznej deklaracji 
maturalnej w wersji papierowej  
i elektronicznej 

Wychowawcy  
klas III 

7 
 

Dzień Otwarty 

Konsultacje dla Rodziców – 
indywidualnie; 
 
Konsultacje Szkolnych Administratorów 
ZSZO 

Wszyscy 
nauczyciele; 
administratorzy 
ZSZO 

7 

 

Opracowanie informacji  
dot. rekrutacji do klas I 

Przygotowanie oferty edukacyjnej 
Wicedyrektor,  
Komisja 
Rekrutacyjna 

do 28 
 

Spotkanie wszystkich  
pracowników szkoły  
z dyrekcją 

Sprawy bieżące Dyrekcja  28  

Poinformowanie  
kandydatów  
o zasadach rekrutacji do 
klas I  

Oferta edukacyjna i Regulamin Komisji 
Rekrutacyjnej 

Przewodniczący   
Komisji 
Rekrutacyjnej 

do 24  

Działanie szkoły  
na rzecz zdrowia  
i bezpieczeństwa 
uczniów 

Bezpieczeństwo na drodze – spotkanie 
funkcjonariuszy policji z młodzieżą  
 

 
 
 
 
 
 
Pedagodzy 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok 
 

Termin 
ustalony przez 

komendę 
policji 

 

Zapobieganie chorobom 
nowotworowym oraz zasady zdrowego 
żywienia - akcja informacyjna 

do 28  

Monitoring prowadzenia 
dziennika lekcyjnego 

Wydruk raportu z dziennika  
- informacja zwrotna bieżącego 
monitoringu 

Dyrekcja  

na dzień 
przed 

terminem 
kontroli  

(tablica 
ogłoszeń  

w pok. naucz. 
lub 

wiadomość     
w dzienniku 
elektronicz-

nym) 

 

Prowadzenie doradztwa 
zawodowego w szkole 

Konsultacje doradztwa zawodowego, 
Ogólnopolskie Targi Edukacyjne 

Doradca zawodowy  
M. Wesołowski, 
wychowawcy klas 
trzecich 

II/III 

Termin 
uzależniony 

od 
organizatora 

Forum Samorządów 
Uczniowskich  

Konferencja, warsztaty 
S. Głowacka, 
A. Pankowska 

II semestr 

wg 
harmonogra-

mu 
Parlamentu 
Młodzieży 

Miasta 
Radomia 
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MARZEC  2018 r. 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Dzień Otwarty 

Konsultacje dla Rodziców – 
indywidualnie; 
 
Konsultacje Szkolnych Administratorów 
ZSZO 

Wszyscy 
nauczyciele; 
administratorzy 
ZSZO 

7 

 

Spotkanie wielkanocne 
pracowników szkoły 

Udział w spotkaniu świątecznym 
Komisja Socjalna – 
przewodniczący, 
ks. Jarosław Kęska  

13  

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

Kontrola dokumentacji przebiegu 
nauczania i działań wychowawczych 
oraz rytmiczności oceniania 

Dyrekcja 14 
 

Spotkanie wszystkich  
pracowników szkoły  
z dyrekcją 

Sprawy bieżące Dyrekcja  II 
 

Akademia  
z okazji  
Dnia Patrona Szkoły  
i Odkrywców Talentów 

Prezentacje, pokazy talentów 
młodzieży I LO, 
rozstrzygnięcie konkursów 

E. Kutyła,  
P. Bartnik, 
T. Ciepły 
Nauczyciele – 
wolontariusze  

21 

 

Podniesienie jakości 
edukacji matematycznej, 
przyrodniczej, 
informatycznej 

Próbna matura z geografii w klasie 3b 
Próbna matura z biologii, chemii w 
klasie 3c, 3d 

Nauczyciel 
geografii, biologii, 
chemii 

 
III/IV 

 

Rekolekcje wielkopostne 
Dyżury nauczycieli i rady pedagogiczne 
szkoleniowe 

Dyrekcja III 
 

Monitoring prowadzenia 
dziennika lekcyjnego 

Wydruk raportu z dziennika  
- informacja zwrotna bieżącego 
monitoringu 

Dyrekcja  

na dzień 
przed 

terminem 
kontroli  

(tablica 
ogłoszeń  

w pok. naucz. 
lub 

wiadomość     
w dzienniku 
elektronicz-

nym) 

Spotkanie Zespołów 
Specjalistów i Nauczycieli 
ds. pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej  

Ewaluacja pomocy uczniów klas III  
Pedagodzy, 
Nauczyciele  

do 31  

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

Praca w Komisjach, zespołach 
przedmiotowych i problemowo-
zadaniowych, samokształcenie 

 
29.III - 3 IV 

2018 r. 
 

 

Radomska Wiosna 
Literacka 

Udział w prelekcjach, spotkaniach 
autorskich, prezentacja dorobku 
młodzieży 

Nauczyciele  
j. polskiego, 
Nauczyciel 
bibliotekarz 

III/IV 

 

Dzień Krwiodawstwa 
Udział uczniów i pracowników 
w honorowym oddawaniu krwi  

A. Skaliński III  

Dzień Otwarty Szkoły 
Nauczyciele przygotowują wszystkie 
sale lekcyjne 

Zespół ds. promocji 
szkoły; 
Wszyscy 
nauczyciele  

III/IV 
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 KWIECIEŃ  2018 r. 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Rajd Pamięci Ofiar -Firlej 
2017 

Współorganizacja rajdu z PTTK  
i udział w rajdzie 

Nauczyciele historii, 
E. Kutyła, M. 
Wesołowski, 
nauczyciele 
wolontariusze 

4 

 

Bezpieczeństwo w 
Internecie, 
odpowiedzialne 
korzystanie z mediów 
społecznych 

Światowy Dzień Zdrowia - akcja 
informacyjna 

Nauczyciele 
biologii, edb  

9 

 

Rocznica zbrodni 
katyńskiej 

Audycja radiowa (radiowęzeł) M. Bartel 11 
 

Zebrania  
z rodzicami 

Spotkania w klasach 
Wychowawcy, 
Wszyscy 
nauczyciele 

11 
 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

Kontrola zgodności oceniania 
ze Statutem Szkolnym (kl. III) 

Dyrekcja 11 
 

Zebranie Rady 
Pedagogicznej  

Klasyfikacja roczna i końcowa uczniów 
klas III; 
Szkolenie „Matura 2017” 

Dyrektor 20 
 

Wybór programów  
i podręczników  
na cykl kształcenia 

Spotkanie zespołów przedmiotowych w 
sprawie wyboru programów  
i podręczników na kolejny  
cykl kształcenia 

Przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych 

do 24 

  

Spotkanie wszystkich  
pracowników szkoły 
z dyrekcją 

Sprawy bieżące Dyrekcja  25 
 

Audycja z okazji 
Konstytucji 3 Maja 

Montaż słowno- muzyczny 
(radiowęzeł) 

M. Maciaszczyk 27 
 

Zakończenie roku 
szkolnego klas III 

Uroczyste wręczenie  
świadectw ukończenia szkoły 

Wychowawcy, 
opiekun SU, 
T. Kmiotek 

27 
 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

Kontrola dokumentacji przebiegu 
nauczania i działań wychowawczych 

Dyrekcja 26 
 

Monitoring prowadzenia 
dziennika lekcyjnego 

Wydruk raportu z dziennika  
- informacja zwrotna bieżącego 
monitoringu 

Dyrekcja  

na dzień 
przed 

terminem 
kontroli  

(tablica 
ogłoszeń  

w pok. naucz. 
lub 

wiadomość     
w dzienniku 
elektronicz-

nym) 

 

Światowy Dzień Książki i 
Praw Autorskich 

Wystawa i konkurs czytelniczy 
M. Wesołowski 
nauczyciel 
informatyki 

III/IV 
 

Udział w Ogólnopolskim 
Programie Dzień 
Przedsiębiorczości  

Praktyki w wybranych miejscach pracy  M. Grych  IV  
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MAJ  2018 r. 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

Kontrola dokumentacji przebiegu 
nauczania i działań wychowawczych 
oraz rytmiczności oceniania  

Dyrekcja 18 
 

Diagnoza potrzeb 
edukacyjnych uczniów 

Badanie ankietowe uczniów  
i rodziców dotyczące zajęć 
dodatkowych  

Wychowawcy do 25 
 

Zebrania  
z rodzicami  

Spotkania w klasach 
Wszyscy 
nauczyciele 

29 
Badanie opinii 
rodziców nt. 
pracy szkoły 

Spotkanie wszystkich  
pracowników szkoły  
z dyrekcją 

Sprawy bieżące Dyrekcja  31 
 

Spotkanie Zespołów 
Specjalistów i Nauczycieli 
ds. pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej  

Ewaluacja pomocy  
Pedagodzy, 
Nauczyciele  

Do 30 

 

Egzamin maturalny 
Udział nauczycieli  
w zespołach przedmiotowych  
i nadzorujących  

Wszyscy 
nauczyciele 

4-23 
 

Rekrutacja uczniów  
do klas I  

Przyjmowanie podań przez Komisję 
Rekrutacyjną 

Komisja 
Rekrutacyjna 

według 
harmono-

gramu 

 

Monitoring prowadzenia 
dziennika lekcyjnego 

Wydruk raportu z dziennika  
- informacja zwrotna bieżącego 
monitoringu 

Dyrekcja  

na dzień 
przed 

terminem 
kontroli  

(tablica 
ogłoszeń  

w pok. naucz. 
lub 

wiadomość      
w dzienniku 
elektronicz-

nym) 

 

Rocznica uchwalenia 
Konstytucji  
3-go Maja 

Udział pocztu sztandarowego  
w uroczystościach miejskich  

Nauczyciele 
zgodnie z 
harmonogramem 

według 
harmono-

gramu 
Urzędu 
Miasta 

 

73 Rocznica Zakończenia  
II Wojny Światowej 

Udział pocztu sztandarowego  
w uroczystościach miejskich  

Nauczyciel 
bibliotekarz, 
pedagodzy 

według 
harmono-

gramu 
Urzędu 
Miasta 

 

 

  



I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu   str. 16 

 

 
CZERWIEC  2018 r. 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Dzień Sportu Szkolnego Rozgrywki sportowe Nauczyciele w- f 1  

Planowanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej na rok 
szkolny 2018-2019 

Ewaluacja pomocy, spotkania  
w zespołach 

Wychowawcy, 
Pedagodzy 

do 6 

 

Podsumowanie pracy 
zespołów 
przedmiotowych 

Protokoły z realizacji harmonogramu 
spotkań 

Przewodniczący  
zespołów 
przedmiotowych 

do 13 
 

Zebranie Rady 
Pedagogicznej  

Rada klasyfikacyjna 
i promocyjna uczniów klas pierwszych   
i drugich 

Dyrektor 13 
 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

Kontrola dokumentacji przebiegu 
nauczania i działań wychowawczych 

Dyrekcja 15 
 

Podniesienie jakości 
edukacji matematycznej, 
przyrodniczej, 
informatycznej 

Test diagnostyczny – na zakończenie 
klas 1 i 2 z matematyki 

Nauczyciele 
matematyki 

15  

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

Zgodność oceniania 
ze Statutem Szkolnym 

Dyrekcja do 19 
 

Kiermasz używanych 
podręczników 

Sprzedaż książek na terenie szkoły( M. Wesołowski  19 
 

Działania szkoły  
na rzecz zdrowia  
i bezpieczeństwa 
uczniów 

Pogadanka nt. bezpiecznych wakacji Wychowawcy klas do 22 
adnotacja  

w dzienniku 

Zakończenie roku 
szkolnego 

Uroczyste wręczenie świadectw 
Wychowawcy,  
Opiekun SU,  
T. Kmiotek  

22  

Zebranie Rady 
Pedagogicznej  

Rada podsumowująca pracę szkoły za 
rok szkolny 2016/2017 

Dyrektor 26 
 

Rekrutacja uczniów do 
klas I  

Przyjmowanie podań przez Komisję 
Rekrutacyjną  

Komisja 
Rekrutacyjna 

VI-VIII  
według 

harmonogr
amu  

 

Monitoring prowadzenia 
dziennika lekcyjnego 

Wydruk raportu z dziennika  
- informacja zwrotna bieżącego 
monitoringu 

Dyrekcja  

na dzień 
przed 

terminem 
kontroli  

(tablica 
ogłoszeń  

w pok. naucz. 
lub 

wiadomość     
w dzienniku 
elektronicz-

nym) 

Ferie letnie   
23 VI –  
31 VIII 
2018 r. 

 

 

Piknik Naukowy 

 
Udział szkoły w Pikniku Naukowym 
organizowanym  
przy udziale Urzędu Miejskiego 
 
 

Zespół 
odpowiedzialny 
 
 

V/VI 
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LIPIEC  2018 r. 

 

Rekrutacja 
uczniów do klas I 

Zgodnie z harmonogramem 
Komisja 
Rekrutacyjna 

 
 

Rozdanie świadectw 
maturalnych 

Wydanie świadectw Sekretarz szkoły 3 
 

Organizacja pracy  
w roku szkolnym 
2018/2019 

Przekazanie informacji do Dyrektora 
szkoły: listy oddziałów, w tym liczba 
chłopców i dziewcząt, liczba punktów, 
język obcy – poziom, religia/ etyka,  
orzeczenie/ opinia PPP;  liczba 
uczniów na zajęcia w-f wg wybranych 
przez ucznia w pierwszej preferencji 
dyscyplin sportowych   

Przewodniczący 
Komisji 
Rekrutacyjnej 

Według 
zarządzenia 

Kuratora 
Oświaty 

  

Organizacja pracy na 
zajęciach wychowania 
fizycznego 

Podział uczniów na grupy 
Przewodniczący 
zespołu nauczycieli 
w-f 

Po 
ogłoszeniu 

list 
przyjętych 
do szkoły 

 

 

 
SIERPIEŃ  2018 r. 

 

Przygotowanie szkoły do 
pracy  
w nowym roku szkolnym 
2018/2019 

Realizacja zadań  
wg harmonogramu 

Nauczyciele od 25 VIII  

Egzaminy poprawkowe Przeprowadzenie egzaminów Nauczyciele 27-31VIII  

Zebranie  rady 
pedagogicznej  

  VIII 2018  
 

 

 

 

 
Przedstawiony i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.09.2017 r. - Uchwała Nr 3 /17-18 

 
 
 
 
 
 
*Modyfikacja planu aneksem 


