
PLAN PRACY LO NR III IM. J. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

WRZESIEŃ 2022 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 

Uroczyste rozpoczęcie rocznych  

zajęć dydaktyczno – wychowawczych i Święto 

Patrona 

 

 

 

Msza Św. w kościele – godzina 8.45 

 

B. Galbarczyk 

 

1.09.2022r. 

 

 

 

 

 

Uroczysta akademia – godzina 10.00 

Inauguracyjne spotkanie klas z wychowawcami 

 

 

J. Wakulińska, E. Bednarska-Piętka, A. 

Woźniak, 

R. Wróblewski, M. Pietruszczak 

 

Narodowe Czytanie 2022 Współpraca z MBP J. Wakulińska, E. Bednarska-Piętka 3 września 2022 

Podział klas na grupy językowe z języka 

angielskiego 

Podział na grupy językowe z języka angielskiego w 

klasach pierwszych według wyników egzaminu 

ósmoklasisty. 

nauczyciele języka angielskiego 26 – 27.08.2022 r. 

Przygotowanie dziennika elektronicznego 

Librus na rok szkolny 2022-23 

Utworzenie klas I, przygotowanie kont dostępowych 

dla uczniów i rodziców klas I, uporządkowanie klas 

II, III i IV, wstawienie planu lekcji do librusa 

administrator Koniec sierpnia 2022 

Poznanie przepisów zawartych w statucie 

szkoły 

Zapoznanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców 

ze Statutem Szkoły oraz innymi dokumentami 

obowiązującymi w szkole. 

Wychowawcy klas sierpień/wrzesień 

2022r. 

Wykonanie odkrywki i analiza fizyko-

chemiczna profilu glebowego 

Zajęcia terenowe   

 

U. Korzeniewska 

K. Kieszek 

P. Piórkowski 

Wrzesień 2022r. 

Akcja “Sprzątanie świata”  B. Laskus 

P. Piórkowski 

16 września 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie dziennika elektronicznego 

Wprowadzenie do dziennika rozkładów nauczania Nauczyciele do 20.09.2022r. 

Uzupełnienie dziennika - wszystkie zakładki 

 

Wychowawcy klas do 20.09.2022r. 

Edycja danych uczniów i rodziców Wychowawcy klas do 20.09.2022r. 

Umieszczenie w zakładce „Terminarz”- dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

Administrator do 30.09.2022r. 



 Umieszczenie w zakładce „Terminarz”- dni zebrań z 

rodzicami/ dni otwartych 

Wychowawcy klas do 20.09.2022r. 

 

 

 

 

 

Złożenie dokumentacji 

Przygotowanie dokumentacji - plany pracy 

wychowawców, SU (po wyborach do zarządu SU),  

 

Nauczyciele do 30.09.202r. 

do wicedyrektora 

Przedmiotowe ocenianie i wymagania edukacyjne  

na rok szkolny 2022/2023 – forma elektroniczna  

Przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

do 10.09.2022r. 

na stronę 

Internetową szkoły 

Nowelizacja dokumentów szkolnych zgodnie              

z przepisami obowiązującego prawa oświatowego  

 

Przewodniczący komisji, zespołów 

przedmiotowych i problemowo-

zadaniowych  

 

na bieżąco – cały rok 

szkolny 

Przygotowanie szczegółowego programu 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego (WSDZ) 

działania w zakresie doradztwa zawodowego D. Kuśmirek do 30. 09.2022r. 

Złożenie deklaracji maturalnych Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji 

maturalnych przez uczniów klas IV. 

Wychowawcy klas IV do 30.09.2022r. 

Analiza wyników egzaminu maturalnego 2022 

Wspomaganie kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

Prezentacja wyników, porównanie wyników na 

poziomie klas, powiatu i Mazowsza;  

Przygotowanie raportu i wniosków do dalszej pracy 

na podstawie przeprowadzonej analizy wyników 

egzaminu maturalnego. 

wicedyrektor + wszyscy nauczyciele w 

ramach zespołów przedmiotowych 

08/09.2022 r. 

Kiermasz podręczników używanych 

organizowany przez samorząd uczniowski 

Opiekunowie SU określą zasady i formę kiermaszu U. Trzaskowska, J. Hertig 5-7.09.2022r. 

Organizacja konkursów dla młodzieży Zgłoszenie konkursów do powiatu i kuratorium zainteresowani nauczyciele  

 Zapoznanie uczniów klas pierwszych z 

regulaminem, zbiorami i katalogiem on-line 

biblioteki szkolnej. 

Lekcje biblioteczne w każdej klasie pierwszej  M. Tobiasz 

R. Domańska 

wrzesień/październik 

2022 

Pomoc materialna dla uczniów Wyprawka uczniowska, stypendia Pedagog D. Kuśmirek  

Badanie ankietowe w klasach I-IV dot. sytuacji 

wychowawczej szkoły, w tym dot. uzależnień, 

zainteresowań, form spędzania wolnego czasu, 

trudności w funkcjonowaniu, relacji z 

rodzicami i rówieśnikami 

 Pedagog  

I. Woźnica 

D. Kuśmirek 

Wychowawcy klas 

Termin realizacji do 

30.09.2022 

 



Wybory do rady samorządu uczniowskiego 

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia 

ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i 

piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych 

decyzji. 

 samorząd uczniowski, J. Hertig wrzesień/październik 

2022 

Zapoznanie uczniów kl. IV i ich rodziców z 

możliwymi sposobami dostosowania 

warunków i form przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w r. szk. 2022/23. 

 

Wspomaganie kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

Informacja zostanie przesłania drogą mailową za 

pośrednictwem Librusa. 

Rozmowy indywidualne z uczniami 

Pedagog  

I. Woźnica 

Termin zostanie 

uzupełniony po 

ukazaniu się 

komunikatu CKE. 

Powiatowe zawody w biegach przełajowych 

indywidualnych i sztafetowych 

Udział uczniów wybranych w drodze eliminacji 

szkolnych 

Izabela Tyszka-Kowalska, Arkadiusz 

Woźniak 

 

Diagnoza poziomu opanowania materiału na 

danym etapie edukacyjnym  

 

Wspomaganie kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

Test diagnostyczny dla klasy 1 i 2  

 
M. Kaczorek  

A. Gruszecka-Borys    

W. Gass   

J. Kowalczyk 

wrzesień 22 lub/i 

czerwiec 23. 

 

Test diagnostyczny dla klas czwartych  M. Kaczorek  

A. Gruszecka-Borys  

J. Kowalczyk  

P. Wilczyński;  

K. Furgała-Stachowicz;  

W. Gass;  

W. Werner; 

wrzesień 22 

Diagnoza poziomu opanowania materiału w 

kierunku egzaminu maturalnego 

 

Wspomaganie kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

Próbny egzamin dojrzałości z j. angielskiego na 

poziomie podstawowym przygotowany przez CKE  

 28-30 września wg 

komunikatu CKE 

dostępny  

dla wszystkich 

przedmiotów 



 

 

obowiązkowych na 

poziomie 

podstawowym 

(wszystkie języki 

nowożytne) 

Szkoła musi się 

zgłosić/ szkoła 

przygotowuje ksero 

arkuszy  

Udział w ogólnopolskim projekcie BohaterOn  A. Kubicka  

Diagnoza poziomu przygotowania uczniów do 

egzaminu maturalnego matura próbna z OKE 

Wspomaganie kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

Test diagnostyczny z j. polskiego na poziomie 

podstawowym 

Nauczyciele j. polskiego 28-30 września 

Szkolny Konkurs Recytatorski ,,Wokół 

Słowackiego” 

 Ewa Bednarska-Piętka, Jolanta 

Wakulińska, Agata Żurawska 

Październik 2022 

 

PAŹDZIERNIK 2022 

Otrzęsiny klas pierwszych  J. Kowalczyk 

R. Maj 

 

12.10.2022r 

Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie 

uczniów klas pierwszych. 

 R. Pielak 

U. Trzaskowska 

I. Tyszka-Kowalska 

A. Woźniak (sztandar) 

samorząd uczniowski 

13.10.2022r., 

godz.8.00 

Rozwijanie umiejętności planowania rozwoju 

osobistego – badanie losów absolwentów 

Sporządzenie wykazu uczelni, na które dostali się 

nasi absolwenci 

Wychowawcy klas trzecich, które 

ukończyły naukę w roku szkolnym 

2021/2022 

do 31.10.2022r. 

do wicedyrektora 

Obchody Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych 

Różnorakie akcje promujące czytelnictwo (np. 

wystawa polecanych książek, rozdawanie zakładek 

do książek, cytatów, plakaty, konkursy) 

M. Tobiasz 

R. Domańska 

Październik 2022 

Noc Bibliotek 2022 Zorganizowanie spotkania i zebranie chętnych M. Tobiasz 

R. Domańska 

Październik 2022 

Akademia Przedsiębiorczości SGGW  Dorota Kuśmirek Październik2022- 

maj 2023 



Szkolny turniej Piłki Siatkowej  Renata Raczyńska, Arkadiusz Woźniak, 

Joanna Krupniewska 

Październik-listopad 

Zachęta i przygotowanie uczniów do 

uczestnictwa w olimpiadach 

Fakultet/ Konsultacje przygotowujące do udziału w 

olimpiadzie językowej 

 

M. Kaczorek   

 

do dnia Olimpiady  

 

Spotkanie ze Zbigniewem Nosowskim, 

redaktorem naczelnym “Więzi” 

Refleksja historyczna i ekumeniczna w 60. rocznicę 

otwarcia soboru watykańskiego II 

Jarosław Hertig Październik 2022 

Udział w zlocie Europejskiej Rodziny Szkół 

im. J. Słowackiego 

 Ewa Bednarska-Piętka 6 – 9 październik 

2022 

LISTOPAD 2022 

Powiatowy Konkurs Matematyczny -Przygoda 

z Matematyką 

 B. Laskus + nauczyciele matematyki  

XXXIII Olimpiada Teologii Katolickiej Listopad: etap szkolny; potencjalnie marzec - etap 

diecezjalny; kwiecień - etap ogólnopolski 

 Termin zostanie 

uzupełniony po 

ukazaniu się 

harmonogramu 

olimpiady 

Organizacja szkolnego etapu Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym 

 A. Placzke  

Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Wokół 

Słowackiego” 

 Jolanta Wakulińska, Ewa Bednarska-

Piętka, Magdalena Tobiasz, Iwona 

Woźnica 

Listopad 2022 

Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Wokół 

Słowackiego” 

 Ewa Bednarska-Piętka, Jolanta 

Wakulińska, Maciej Pietruszczak, 

Maria Polkowska, Dorota Kuśmirek, 

M. Tobiasz 

Listopad 2022 

Szkolny Turniej Szachowy  Arkadiusz Woźniak  

Ogólnopolska olimpiada językowa - j. 

niemiecki 

 E. Dobrosz, O. Skoczek  

Rozbudzanie aktywności uczniów, rozwijanie 

zainteresowań 

 

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego 

 

K. Furgała-Stachowicz 

 

 

 

Szkolny konkurs wiedzy o Francji 

 A.Kubicka  

GRUDZIEŃ 2022 



Konkurs plastyczny – zabytki architektury 

krajów niemieckojęzycznych. 

 E.Dobrosz, O.Skoczek, M.Polkowska  

przedstawienie z okazji Bożego Narodzenia  B. Galbarczyk, M. Polkowska 22.12. 2022r. 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Juliuszu 

Słowackim 

 Ewa Bednarska-Piętka, Jolanta 

Wakulińska, Magdalena Tobiasz 

 

Olimpiada Przedsiębiorczości   Dorota Kuśmirek  

Organizacja przedświątecznej akcji 

charytatywnej (Szlachetna Paczka, Paczka na 

Kresy lub Paczuszka dla Maluszka) 

 A. Placzke  

Koncert charytatywny ,,Mam talent 2022”  J. Hertig + SU  

Noc filmowa z okazji mikołajek  J. Hertig + SU  

Poinformowanie uczniów kl. IV o wskazanych 

sposobach dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu maturalnego do ich 

potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych (zgodnie z Komunikatem 

CKE). 

Informacja pisemna sporządzona zgodnie z 

Komunikatem CKE (załącznik …). 

Pedagog 

I. Woźnica 

Termin zostanie 

uzupełniony po 

ukazaniu się 

komunikatu CKE. 

 

Akcja ,,Książka na święta” Przygotowanie wystawy z książkami polecanymi. 

Dekoracja świąteczno-zimowa 

M. Tobiasz 

R. Domańska 

Grudzień 2022 

Diagnoza poziomu opanowania materiału 

przed egzaminem maturalnym  

Wspomaganie kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

 

Próbny egzamin dojrzałości dla klas czwartych 

przygotowany przez CKE – dla wszystkich 

przedmiotów maturalnych na obydwu poziomach  

 

Propozycja zespołu anglistów dla 

szkoły jako alternatywa dla egzaminów 

próbnych organizowanych przez 

wydawnictwa Operon Nowa Era  

wg harmonogramu 

CKE 12-22 grudnia   

STYCZEN 2023 

Podnoszenie wyników egzaminów 

zewnętrznych. 

 

 

Przeprowadzenie w klasach czwartych próbnego 

egzaminu maturalnego (samodzielnie lub we 

współpracy z wydawnictwami). 

 

wszyscy nauczyciele uczący w klasach 

czwartych 

 

Analiza realizacji programów w ramach pracy 

zespołów przedmiotowych. 

Składanie przez nauczycieli pisemnych oświadczeń o 

stopniu realizacji podstawy programowej 

(monitoring ilościowy). 

wszyscy nauczyciele do 6.01.2023r. 

do wicedyrektora 

Matura próbna z matematyki, chemii, biologii i 

geografii 

Wg propozycji wydawnictwa lub arkusz szkolny 

 

Nauczyciele matematyki, chemii, 

biologii i geografii 

 



Wspomaganie kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

 

 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

 

Chętni uczniowie klas 4 i 3 biol-chem 

 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

 

 

LUTY  2023 

Ostateczny termin dokonywania zmian w 

deklaracjach maturalnych 

 Wychowawcy klas IV 7.02.2023r. 

Przygotowanie materiałów do folderu 

powiatowego. 

zespół do spraw promocji U. Trzaskowska 

J. Hertig 

I. Tyszka-Kowalska 

Witold Werner – opracowanie 

graficzne, obróbka zdjęć, skład 

do 1.02.2023r. 

(projekt do 15 

stycznia 2021 r.) 

 

Wydanie folderu o szkole. Luty (projekt) / 

marzec 2023 r. 

Szkolny konkurs ortograficzny ,,Z ortografią 

na ty” 

 Jolanta Wakulińska, Ewa Bednarska-

Piętka, Magdalena Tobiasz 

Luty 2023 

Maturnocka 

Wspomaganie kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

Nocne powtórki z historii i wos dla maturzystów J. Hertig  

Szkolny Turniej Piłki Koszykowej  Arkadiusz Woźniak, Izabela Tyszka-

Kowalska 

Luty-marzec 

Promocja liceum w lokalnych szkołach 

podstawowych 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego (etap 1) W. Werner 

P. Majewski 

luty/ marzec  

Rozbudzanie aktywności uczniów i rozwijanie 

umiejętności językowych.  

Dni Języków Obcych   A. Gruszecka-Borys  

J. Kowalczyk  

P. Wilczyński;  

K. Furgała-Stachowicz;  

W. Gass;  

W. Werner; 

M. Kaczorek  

E.Brożek - Piórkowska 

O.Skoczek 

E.Dobrosz 

luty/ marzec 



MARZEC 2023 

Analiza realizacji programów w klasach 

trzecich w ramach pracy zespołów 

przedmiotowych. 

Składanie przez nauczycieli pisemnych 

oświadczeń o stopniu realizacji podstawy 

programowej w klasach czwartych (monitoring 

ilościowy). 

wszyscy nauczyciele uczący w klasach 

czwartych 

do 31.03.2023r. 

do wicedyrektora 

Konkurs matematyczny - KANGUR 

 

 Nauczyciele matematyki 

 

 

Konkurs fizyczny - Lwiątko 

 

 Nauczyciele fizyki 

 

 

Promocja liceum w lokalnych szkołach 

podstawowych 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego (etap 

2) 

 

W. Werner 

J. Kowalczyk  

W. Gass 

Marzec/ kwiecień 

Dzień Frankofonii  A. Kubicka  

Szkolny Konkurs z Języka Francuskiego – 

Zabytki Paryża 

 A. Kubicka  

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych- wystawa okolicznościowa o 

tematyce historycznej 

 A. Kubicka  

KWIECIEŃ 2023 

Kultywowanie tradycji i obchodów świąt Święta wielkanocne S. Kosmala 

 

5 kwietnia 2023r. 

Promocja szkoły Organizacja dnia otwartego dla uczniów kończących 

szkołę podstawową 

E.Dobrosz, K.Kieszek, A.Żurawska, 

O.Skoczek, A. Placzke 

03/04.2023r. 

Zakończenie roku szkolnego dla klas 

czwartych 

 A. Placzke, J. Hertig 27 kwietnia 2023 

Julki 2023  powołana komisja  

Przygotowanie rekolekcji wielkopostnych  B. Galbarczyk  

Obchody Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich. 

Gazetka i akcja informacyjna M. Tobiasz 23 kwietnia 2023r. 

Dzień Ziemi - “Problem odpadów 

plastikowych” 

 

Prelekcje, wystawa, konkurs na najciekawszy sposób 

wtórnego wykorzystania plastiku itp. 

Nauczyciele geografii, chemii, biologii 

 

 



udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile  A. Kubicka  

MAJ 2023 

Matura 2023 Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem 

matury  

dyrektor 05.2023r. – 

harmonogram CKE 

Wyjazd z klasą IIIc do sejmu, senatu i Pałacu 

Prezydenckiego 

 A. Placzke  

Światowy Dzień Pszczół 

 

Konkurs “Makieta ula”, przebranie za pszczołę, 

miodowa kawiarenka 

 

Nauczyciele biologii 

 

 

Diagnoza poziomu opanowania materiału w 

kierunku egzaminu maturalnego  

Próbny egzamin maturalny dla klas III – tzw. "mała 

matura'   
K. Furgała-Stachowicz  

A. Gruszecka-Borys   

W. Gass  

M. Kaczorek 

maj/czerwiec 

Szkolny konkurs historyczny Uchwalenie 

Konstytucji 3 maja 

 A. Kubicka maj 

CZERWIEC 2023 

Analiza realizacji programów w ramach pracy 

zespołów przedmiotowych. 

Składanie przez nauczycieli pisemnych oświadczeń o 

stopniu realizacji podstawy programowej 

(monitoring ilościowy). 

wszyscy nauczyciele do 18.06.2023r. 

do wicedyrektora 

Propozycja podręczników na nowy rok szkolny 

2023/2024 

 wszyscy nauczyciele sierpień 2023 

Dzień gier i zabaw   Wszyscy nauczyciele WF Ostatni tydzień 

czerwca 

Wybrane gatunki roślin i zwierząt MPK 

 

Zajęcia terenowe 

 

Piotr Piórkowski  

Rozbudzanie aktywności uczniów, rozwijanie 

zainteresowań i zamiłowania do piękna. 

Turniej brydżowy  M. Kaczorek  Ostatni tydzień przed 

zakończeniem roku 

szkolnego 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy  wszyscy nauczyciele /przewodniczący 

zespołu 

czerwiec / lipiec 

2023 

Analiza pracy w ramach zespołów 

przedmiotowych. 

Sprawozdanie z realizacji zadań przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

do końca czerwca 

2023r., do dyrektora 

Zakończenie roku szkolnego  B. Galbarczyk (oprawa w kościele) 

U. Trzaskowska 

I. Tyszka-Kowalska 

23.06.2023r. 



J. Hertig 

DZIAŁANIA CAŁOROCZNE lub bez określonego terminu realizacji 

Wychowanie do wartości przez kształtowanie 

postaw obywatelskich i patriotycznych -   

Udział młodzieży w organizacji uroczystości 

szkolnych, gazetek z okazji świat narodowych 

wychowawcy klas, organizatorzy 

uroczystości szkolnych 

według 

harmonogramu 

Prowadzenie lekcji do dyspozycji wychowawcy 

kształtujących postawy patriotyczne, społeczne, 

diagnoza wartości wyznawanych przez uczniów, 

kształtowanie wartości powszechnie uznawanych za 

pozytywne 

wychowawcy klas cały rok 

Udział młodzieży w organizacji uroczystości 

szkolnych, środowiskowych z okazji świąt 

narodowych i religijnych. 

Według propozycji – zainteresowani 

nauczyciele 

cały rok 

Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w akcjach 

charytatywnych 

 

Według propozycji –zainteresowani 

nauczyciele 

samorząd uczniowski 

cały rok 

Podnoszenie wyników egzaminów 

zewnętrznych. 

Zapewnienie możliwości rozwoju uczniom. 

Rozbudzanie aktywności uczniów, rozwijanie 

zainteresowań i zamiłowania do piękna. 

Udział uczniów i nauczycieli w wykładach, 

spotkaniach, warsztatach  

zainteresowani nauczyciele 

według propozycji  

cały rok 

Organizowanie spotkań z przedstawicielami 

środowisk twórczych (poeci, pisarze, autorzy jednej 

książki, muzycy, aktorzy, podróżnicy). 

zainteresowani nauczyciele 

według propozycji  

 

cały rok 

Współpraca z placówkami kulturalnymi – udział w 

przedstawieniach teatralnych, koncertach, lekcjach 

muzealnych. 

zainteresowani nauczyciele 

według propozycji w zał. 

cały rok 

Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, 

konsultacje indywidualne i zespołowe, zajęcia 

przygotowujące do egzaminu maturalnego. 

 

Wspomaganie kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych w związku z nową formułą 

egzaminu maturalnego od roku 2023. 

zainteresowani nauczyciele 

według propozycji  

cały rok 

Angażowanie uczniów do udziału w olimpiadach 

przedmiotowych, konkursach i turniejach. 

zainteresowani nauczyciele  cały rok 

Diagnoza dla klas czwartych zainteresowani nauczyciele 

według propozycji 

 

Warsztaty filmowe Ewa Bednarska-Piętka Raz w semestrze 



Wyjazdy do teatrów warszawskich Agata Żurawska, Ewa Bednarska-

Piętka, Jolanta Wakulińska 

Raz w semestrze 

 

Kontynuacja uczestnictwa w projektach edukacji 

prawnej prowadzonych przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości, spotkania z przedstawicielami 

zawodów prawniczych. 

A. Placzke  

 

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i 

założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do 

dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez 

umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od 

szkoły podstawowej. 

Wszyscy nauczyciele, ze szczególnym 

uwzględnieniem nauczycieli historii 

Cały rok 

Zapewnienie możliwości rozwoju uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

Prowadzenie zajęć wyrównawczych, 

rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego. 

zainteresowani nauczyciele cały rok 

Dostosowanie metod nauczania do potrzeb oraz 

możliwości uczniów. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Propagowanie osiągnięć uczniów. Prezentacja działalności i osiągnięć uczniów w 

szkole i poza nią (gabloty szkolne, pracownie 

przedmiotowe, strona internetowa, prasa lokalna 

itp.). 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Opieka nad szkolną stroną Facebooka 

Opieka nad stroną internetową szkoły 

J. Hertig 

Wszyscy nauczyciele 

cały rok  

Systematyczna kontrola frekwencji uczniów. Stała 

współpraca z rodzicami (e-dziennik). 

Usprawiedliwianie nieobecności zgodnie ze Statutem 

Szkoły. 

wychowawcy klas, pedagog, psycholog, 

rodzice, dyrektor szkoły 

  

cały rok 

Tworzenie atmosfery zaufania między 

uczniami, rodzicami i wszystkimi 

pracownikami szkoły. Podejmowanie 

wspólnych działań. 

 

Sprawny przepływ informacji i wiadomości                 

w e-dzienniku. 

wszyscy pracownicy  cały rok 

 

Włączanie rodziców do współpracy. Wspólne 

planowanie działań klasowych i ogólnoszkolnych. 

Zachęcanie rodziców do wspólnego analizowania 

osiągnięć uczniów i planowania ich rozwoju. 

 

dyrektor, rada rodziców, wychowawcy 

klas 

Organizacja imprez o charakterze towarzyskim (np. 

spotkania świąteczne i okolicznościowe). 

Organizacja wycieczek szkolnych krajowych i 

zagranicznych. 

dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele, pracownicy administracji  

i obsługi szkoły 



Integracja uczniów klas pierwszych (otrzęsiny, 

wycieczki integracyjne) 

 

Udział w wydarzeniach lokalnych, imprezach                

o charakterze rocznicowym i patriotycznym. 

nauczyciele i pracownicy szkoły 

Wdrażanie uczniów do samorządności. Aktywna praca uczniów w samorządzie uczniowskim 

i samorządach klasowych. 

Działania SU promujące szkołę i integrujące 

uczniów. 

opiekunowie SU, wychowawcy klas cały rok 

Kształtowanie właściwej postawy wobec 

symboli narodowych. Rozwijanie tożsamości 

narodowej i propagowanie wartości 

europejskich. 

 

Udział młodzieży w obchodach świąt europejskich, 

państwowych, lokalnych oraz szkolnych. 

 

nauczyciele, opiekun pocztu 

sztandarowego 

cały rok 

Przygotowanie wystaw okolicznościowych. wszyscy nauczyciele 

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy 

ucznia. 

Pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z 

opracowanym przez wicedyrektora harmonogramem.  

wicedyrektor cały rok 

Przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod 

względem ich bezpieczeństwa. 

E. Bednarska-Piętka (SIP); kierownik 

administracyjny szkoły  

Organizacja szkolenia pracowników szkoły w 

zakresie BHP. 

dyrektor, kierownik administracyjny 

szkoły 

Rozwiązywanie problemów wychowawczych i 

realizowanie działań profilaktycznych. 

 

Przeciwdziałanie agresji. Dbałość o kulturę słowa i 

kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego 

człowieka 

dyrektor, wszyscy nauczyciele i 

pracownicy szkoły 

cały rok 

Upowszechnianie procedur interwencyjnych 

związanych z bezpieczeństwem w szkole. 

Próbne alarmy. Ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa 

i ewakuacji w sytuacji zbiorowego zagrożenia (np. 

aktami terroru). 

nauczyciele EdB, 

SIP, 

kierownik administracyjny szkoły, 

szkolny koordynator bezpieczeństwa 

 

wg harmonogramu 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Promowanie osiągnięć szkoły w środowisku 

lokalnym. 

Organizowanie imprez szkolnych (np. 

Święto Patrona, konkursy 

przedmiotowe, zawody sportowe, 

lekcje otwarte, Dzień Otwartych Drzwi, 

prowadzenie strony internetowej 

szkoły, itp.). 

cały rok - wszyscy 

nauczyciele  

Wykorzystanie mediów w kształtowaniu opinii 

publicznej na temat szkoły poprzez organizowanie i 

utrzymywanie kontaktów z prasą lokalną. 

J. Wakulińska 

 

cały rok - wszyscy 

nauczyciele 



Współpraca z miejscowymi instytucjami kultury 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, 

Otwockie Centrum Kultury, Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze, Muzeum Ziemi 

Otwockiej, Muzeum Andriollego i inne. 

nauczyciele bibliotekarze i wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym. Udział w uroczystościach i imprezach 

organizowanych w mieście i w powiecie. 

nauczyciele, opiekun pocztu 

sztandarowego 

wg harmonogramu 

Współpraca z instytucjami lokalnymi i 

ogólnopolskimi. 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

w Otwocku. 

pedagog, psycholog 

              

 

Szkolne Koło wolontariatu B. Galbarczyk 

 

cały rok 

 

Akcja krwiodawstwo   L. Pokrzywińska dwa razy w roku 

Promowanie osiągnięć szkoły w środowisku 

lokalnym. 

Organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia 

szkoły: Święto Patrona, konkursy przedmiotowe, 

zawody sportowe, Dzień Otwartych Drzwi dla 

uczniów kończących szkołę podstawową. 

Współpraca z mediami lokalnymi. Systematyczna 

aktualizacja działalności szkoły na stronie 

internetowej. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

 

Włączanie absolwentów (w miarę możliwości) do 

udziału w przedsięwzięciach edukacyjnych i 

imprezach szkolnych. 

wychowawcy klas 

Udział w uroczystościach i imprezach 

organizowanych w mieście i w powiecie (zgodnie z 

punktem dotyczącym integracji szkoły ze 

środowiskiem lokalnym). 

dyrekcja, nauczyciele 

Zakup gadżetów (np. długopisy, smycze, koszulki) 

reklamujących liceum. 

wicedyrektor, zespół do spraw promocji 02/03 2023r. 

 

Rozwijanie umiejętności metodycznych i 

pedagogicznych. 

Realizowanie planu rozwoju zawodowego 

nauczycieli zgodnie ze stopniem awansu. 

nauczyciele odbywający staż, dyrektor, 

opiekunowie 

cały rok 

Organizowanie szkoleń, warsztatów, lekcji 

koleżeńskich zgodnie z przyjętym planem 

doskonalenia zawodowego. 

dyrektor, zespoły przedmiotowe cały rok 

lekcje otwarte - wg 

harmonogramu 

zaproponowanego 

przez nauczycieli 

(zał.) 

Udział w konferencjach metodycznych i naukowych. zainteresowani nauczyciele cały rok 



Prowadzenie planowych obserwacji lekcji. dyrektor, wicedyrektor cały rok 

Doskonalenie zawodowe, nabywanie nowych 

kwalifikacji. 

 zainteresowani nauczyciele cały rok 

AKTUALIZACJA DANYCH DO SIO  

 

I. Woźnica, 

B. Gomoła 

cały rok 

Organizacja akcji rejestracji potencjalnych 

dawców szpiku kostnego we współpracy z 

Fundacją DKMS 

 A. Placzke Termin zależny od 

Fundacji DKMS 

Promocja szkoły w szkołach podstawowych 

naszego powiatu 

 samorząd uczniowski, J. Hertig Wiosna 2023 

Powiatowe zawody PK, PS, PNH, PN, LA, 

Szachy 

 Wszyscy nauczyciele WF Wg harmonogramu 

powiatu 

Bookcrossing Opieka nad punktem. Działania promocyjne i 

informacyjne 

M. Tobiasz 

R. Domańska 

Cały rok 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki DKK Zebranie chętnych. Akcja promocyjna i 

informacyjna. Spotkania 1x w miesiącu 

M. Tobiasz 

R. Domańska 

G. Kopański 

Cały rok 

Prowadzenie rankingów czytelniczych: 

czytelnik roku i klasa roku. 

Systematyczne prowadzenie rankingu i comiesięczna 

prezentacja jego wyników. Opracowanie regulaminu. 

M. Tobiasz 

R. Domańska 

Cały rok 

Uczeni – prywatnie i na wesoło Raz w miesiącu na stronie internetowej szkoły 

umieszczone będą informacje dotyczących znanych 

uczonych nauk ścisłych 

Katarzyna Kieszek  

Nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych 

 

Wystawy tematyczne (geografia, geologia i 

inne) 

 Grzegorz Kopański  

Spotkania dla uczniów z pracownikami 

naukowymi z Wydziału Geografii i Studiów 

Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 

 Grzegorz Kopański 

 

 

Zielona Sala Biologiczna 

 

Uczniowie przynoszą “zalegające” w domu rośliny 

doniczkowe (różne w różnych ilościach) 

Nauczyciele biologii, Samorząd 

Uczniowski 

 

Podnoszenie wyników egzaminów 

zewnętrznych. 

 

Fakultety otwarte dla klas maturalnych   A. Gruszecka-Borys  

J. Kowalczyk  

P. Wilczyński;  

K. Furgała-Stachowicz;  

W. Gass;  

Cały rok  



W. Werner; 

M. Kaczorek 

Wsparcie uczniów z problemami w nauce 

języka angielskiego   

Fakultet wyrównawczy dla klas pierwszych i drugich    W. Werner Cały rok  

Rozbudzanie aktywności uczniów, rozwijanie 

zainteresowań  

 

Wykłady dot. kultury i historii krajów 

anglojęzycznych oraz przedstawienia teatralne 

organizowane przez fundację ‘Nauka Bez Granic’   

K. Furgała-Stachowicz  

A. Gruszecka-Borys 

 

sesje organizowane 

w szkole lub (w 

miarę możliwości) 

wyjazdy 

jednodniowe  

Gaelforce Dance" - taniec irlandzki - pozalekcyjny 

wyjazd na widowisko taneczne dla chętnych 

uczniów. 

 

K. Furgała-Stachowicz  

A. Gruszecka-Borys 

 

wg terminów 

podanych przez 

organizatorów 

przedstawień 

Rozbudzanie aktywności uczniów, rozwijanie 

zainteresowań 

Klub brydżowy  M. Kaczorek  cały rok raz w 

tygodniu 2-3 lekcje  

Przygotowanie projektu w ramach programu 

ERASMUS + 

 O. Skoczek 

B. Laskus 

IX 2022 – II 2023 

Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w 

szkole 

analiza frekwencji, wyników w nauce oraz 

zachowania uczniów, obserwacja pedagogiczna. 

 

Pedagog  

I. Woźnica 

D. Kuśmirek 

Wychowawcy klas 

 

Cały rok 

Organizacja pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów:  

• ze specyficznymi trudnościami w 

uczeniu się;  

• szczególnie uzdolnionych; 

• z zaburzeniami zachowania lub 

emocji; 

• w sytuacji kryzysowej lub 

traumatycznej; 

• z trudnościami adaptacyjnymi 

związanymi z różnicami kulturowymi 

lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego. 

 

1. diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi 

kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy 

ich funkcjonowania; 

3. współpraca z Powiatową Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Otwocku oraz 

instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami 

wspierającymi uczniów z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Psycholog 

M. Trzepałko 

 

Wychowawcy  

klas I-IV 

Cały rok 

Organizacja pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów: 

1. diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

Pedagog 

I. Woźnica 

 

Cały rok 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-06-2020&qplikid=4384#P4384A6


• z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego (IPET); 

• niepełnosprawnych; 

• przewlekle chorych; 

 

2. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi 

kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy 

ich funkcjonowania; 

3. współpraca z Powiatową Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Otwocku, 

instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami 

wspierającymi uczniów z niepełnosprawnością i 

chorobami przewlekłymi. 

 

Wychowawcy kl. I-IV 

Organizacja pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów: 

• z powodu niepowodzeń 

edukacyjnych; 

• z zaniedbań środowiskowych 

związanych z sytuacją bytową ucznia 

i jego rodziny, sposobem spędzania 

czasu wolnego i kontaktami 

środowiskowym; 

• z uzależnieniami od substancji 

psychoaktywnych, nowych 

technologii. 

1. diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi 

kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy 

ich funkcjonowania; 

3. współpraca z Fundacją Konstruktywnego 

Rozwoju w Otwocku, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, ośrodkami pomocy 

społecznej oraz instytucjami, stowarzyszeniami i 

fundacjami  

działającymi na rzecz rodziny i zajmujących się 

uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i 

nowych technologii. 

Pedagog 

I. Woźnica 

D. Kuśmirek 

Wychowawcy klas I-IV 

Cały rok 

Profilaktyka uzależnień  

Wdrożenie programów profilaktycznych 

rekomendowanych przez BANK PROGRAMÓW 

PROFILAKTYCZNYCH; 

Psycholog 

M. Trzepałko 

 

Cały rok 

 

Realizacja w ramach godzin wychowawczych 

rekomendowanego programu z zakresu profilaktyki 

uzależnień "Ars, czyli jak dbać o miłość". 

Wychowawcy kl. I-IV Cały rok 

 

Współpraca z Fundacją Konstruktywnego Rozwoju 

oraz KPP w Otwocku w zakresie cyberprzemocy, 

profilaktyki uzależnień behawioralnych i od 

substancji psychoaktywnych – udział m. in. w 

projektach, przedstawieniach profilaktycznych oraz 

organizowanych przez nich szkoleniach 

Pedagog 

I. Woźnica 

 

Cały rok 

 
Organizacja spotkań dla rodziców, uczniów oraz 

nauczycieli dot. profilaktyki uzależnień i promocji 

Pedagog 

I. Woźnica 

Cały rok 



zdrowia ze specjalistami pozaszkolnymi zgodnie z 

planem pracy pedagogów oraz aktualnymi 

potrzebami społeczności szkolnej 

D. Kuśmirek 

Psycholog 

M. Trzepałko 

 

Psychoedukacja dla rodziców, uczniów, 

wychowawców i nauczycieli w zakresie profilaktyki 

uzależnień i zdrowia, rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz radzenia sobie z kryzysowymi 

sytuacjami (m. in. przemoc rówieśnicza, Niebieska 

Karta). 

 

Pedagog 

I. Woźnica 

D. Kuśmirek 

Psycholog 

M. Trzepałko 

Cały rok 

Profilaktyka zdrowotna 

Realizacja programów z zakresu profilaktyki zdrowia 

we współpracy z sanepidem w ramach godzin 

wychowawczych: "Zdrowe piersi są OK! "Wybierz 

życie - pierwszy krok", "Znamię? Znam je!", 

"Podstępne WZW". 

Pedagog 

I. Woźnica 

Cały rok 

 
Realizacja projektu profilaktycznego dot. 

niepełnosprawności „Świat na kółkach”. 

Pedagog 

I. Woźnica 

Cały rok 

Doradztwo zawodowe 

Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, 

rozmowy doradcze, badanie predyspozycji 

zawodowych  

Dorota Kuśmirek Cały rok  

REALIZACJA ZALOŻEŃ POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Wspomaganie kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

Przekazywanie informacji związanych z nową 

formułą egzaminu, rozwiązywanie przykładowych 

zadań maturalnych. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia 

kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się 

języka łacińskiego już od szkoły podstawowej 

 

Stosowanie terminologii łacińskiej na lekcjach, 

prowadzenie dodatkowych zajęć wg potrzeb 

uczniów, w tym zajęć języka łacińskiego dla 

chętnych. 

 

Poznawanie dorobku kulturowego Polski i Europy 

poprzez organizowanie cyklicznych zajęć 

muzealnych (sztuki plastyczne, archeologia itp.) i 

krajoznawczych (architektura, zabytki i miejsca 

pamięci) 
 

 

Wszyscy nauczyciele, historycy, J. 

Hertig 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny 

przez właściwą organizację i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w 

Psychoedukacja dla rodziców, uczniów, 

wychowawców i nauczycieli w zakresie profilaktyki 

uzależnień i zdrowia, rozwiązywania problemów 

Pedagog 

I. Woźnica 

D. Kuśmirek 



 

rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

wychowawczych oraz radzenia sobie z kryzysowymi 

sytuacjami (m. in. przemoc rówieśnicza, Niebieska 

Karta). 

Psycholog 

M. Trzepałko 

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli do 

pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy w 

szczególności z Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb oraz kompetencji 

nauczycieli nowych przedmiotów 

wprowadzonych do podstawy programowej. 

Szkolenie rady pedagogicznej z wniosków do 

realizacji z wniosków z nadzoru 

dyr. R. Pielak 


