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            Podstawy prawne: 
 

 Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) 

 Ustawa z 7 września 1991r o systemie oświaty  (Dz. U. z 1991r Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie MEN z dnia  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

    (Dz. U. Nr 2017 poz. 1603) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych.  (Dz. U. 2015, poz. 843) 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, 

poz. 125)  
 Statut Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących  Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu 

 Koncepcja pracy szkoły na lata 2015 – 2019  

 Program wychowawczo- profilaktyczny 

Cele: 

1. Podnoszenie wyników dydaktyczno-wychowawczych i poprawa jakości pracy szkoły 

2. Systematyczna i skuteczna realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych  

3. Skuteczna realizacja wizji szkoły 

4. Poprawna organizacja pracy szkoły 

5. Twórcze angażowanie się w życie szkoły i środowiska 

BAZA SZKOŁY 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin Uwagi 
1. Wykonanie przeglądu technicznego szkoły  

Bieżące naprawy i remonty 

Doposażenie szkoły w sprzęt, komputery, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne 

Doposażenie internatu, kuchni i stołówki 

dyrektor, inspektor bhp,       

kierownik administracyjny, 

społeczny inspektor pracy 

 

 

sierpień 2018 

 

2. Zakup brakujących i niezbędnych pomocy dydaktycznych 

Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej 

Doposażenie klas w sprzęt multimedialny – komputery, projektory, tablice interaktywne 

 

 

dyrektor 

 

 

cały rok 

 

3. Doposażenie  bazy sportowej  

 

dyrektor 

 

cały rok 

 

 

4. Dbanie o teren przyszkolny kierownik administracyjny  

i pracownicy obsługi 

cały rok  
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ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin Uwagi 
1. Przydział obowiązków dyrektor sierpień/wrzesień 

2018 

 

2. Opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktyczno - wychowawczych, planu dyżurów 

nauczycieli 

                 wicedyrektor 

  

 

sierpień/wrzesień 

2018 

 

 

3. Opracowanie dokumentacji dotyczącej pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 wicedyrektor sierpień/wrzesień 

2018 

 

4. Aktualizowanie rozkładów materiału nauczania i PZO z poszczególnych przedmiotów nauczyciele Sierpień/wrzesień 

2018 

 

5. Opracowanie planów pracy oraz sprawozdań z realizacji zadań zawartych w 

poszczególnych planach pracy  

- Plan pracy szkoły 

- Plan pracy wychowawcy klasy 

- Plan pracy pedagoga szkolnego 

- Plan pracy internatu 

- Plan zajęć praktycznej nauki zawodu 

- Plan pracy biblioteki szkolnej 

- Plany zajęć dydaktycznych  

- Plan nauczania indywidualnego 

 

wicedyrektor , przewodniczący 

ZP 

wychowawcy 

pedagodzy, psycholog  

kierownik internatu 

kierownik szkolenia praktycznego 

bibliotekarze 

nauczyciele 

 

sierpień/wrzesień 

2018 

modyfikowanie w 

ciągu całego roku 

szkolnego 

styczeń/ czerwiec 

2019 

 

6. Opracowanie planów pracy: 

- zespołów do spraw ewaluacji 

- zespołów przedmiotowych 

- zespołu do spraw promocji 

- zespołu ds. projektów międzynarodowych- Erasmus  

 

- zespołu ds. projektu MON dla klasy mundurowej 

Anna Homa 

przewodniczący poszczególnych 

zespołów 

Magdalena Strumińska 

wicedyrektor-Jarosław Wróbel 

koordynator projektu MON- 

Wojciech Iwanicki 

sierpień/wrzesień 

2018 

 

7. Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli po zapoznaniu się z  ofertami   

m. in.  MODN 

dyrektor 

nauczyciele 

wrzesień 2018 

w zależności od 

potrzeb 
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KSZTAŁCENIE 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin Uwagi 
1.  Zapoznanie uczniów i ich rodziców z: 

- WZO 

- PZO 

- materiałem nauczania i programami pracy dydaktycznej oraz planem pracy 

wychowawczej 

- Statutem Szkoły 

wychowawcy klas i nauczyciele wrzesień 2018 

 

2.  Dostosowanie wymagań do możliwości intelektualnych uczniów posiadający orzeczenia 

z PPP uczący nauczyciele 

 

cały rok 

 

 

3.  Stwarzanie uczniom możliwości poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz 

wspomagania ich w indywidualnym rozwoju poprzez: 

- udział w konkursach przedmiotowych, zawodowych, plastycznych, czytelniczych, 

językowych, z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa, zdrowotnych, ekologicznych 

i innych na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim 

- uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, apelach szkolnych i pozaszkolnych 

- wolontariat i akcje miejskie i ogólnopolskie 

 

 

 

nauczyciele i wychowawcy 

 

 

 

wg 

harmonogramu 

 

4.  Badanie wyników nauczania: 

- analiza matury próbnej 

- sprawdzian kompetencji w klasach pierwszych ze wszystkich przedmiotów – diagnoza 

wstępna  

- diagnozowanie osiągnięć  uczniów 

nauczyciele uczący, zastępcy 

dyrektora szkoły 

 

wg 

harmonogramu 

 

 

cały rok 

 

5.  Wyrównywanie szans edukacyjnych: 

- organizacja zajęć dydaktyczno- wychowawczych, praca z uczniem mającym trudności 

w nauce 

nauczyciel uczący 
wg potrzeb 

cały rok 

 

6.  Opracowanie i realizacja programów innowacyjnych nauczyciele cały rok  

7.  Współpraca z PPP, konsultacje ze specjalistami 

- kierowanie uczniów na badania 

- respektowanie opinii i orzeczeń w pracy z uczniami 

- udzielanie pomocy  uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

nauczyciele uczący 

pedagodzy 

wg potrzeb 

cały rok 

 

8.  Analiza wyników i efektów nauczania w poszczególnych klasach nauczyciele uczący, 

przewodniczący zespołów 

grudzień 2018 

styczeń 2019 
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przedmiotowych kwiecień 2019 

czerwiec 2019 

9.  Monitorowanie podstawy programowej oraz nieobecności uczniów nauczyciele uczący 

wychowawcy klas 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

wicedyrektorzy, dyrektor 

Cały rok 

 

10.  Opiniowanie w sprawie przyznawanie nagród i stypendiów motywacyjnych za wyniki w 

nauce i inne osiągnięcia 
nauczyciele czerwiec 2019 

 

 

WYCHOWANIE 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin Uwagi 
1. Realizacja zadań określonych w programie pracy wychowawczej i opiekuńczej oraz 

profilaktyki: 

- podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych 

-realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania agresji, przemocy, demoralizacji i 

niedostosowaniu społecznemu 

- propagowanie zachowań bezpiecznych 

- diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów 

wychowawcy klas, nauczyciele 

pedagog 

wicedyrektor 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

2. Promowanie zdrowego stylu życia. 

Wdrażanie nawyków prozdrowotnych i sportowych: 

- higiena i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego 

- wyjazdy na basen 

nauczyciele wychowania 

fizycznego, trenerzy 

wychowawcy klas 

 

cały rok 

 

 

3. Rozwijanie samorządności : 

- opracowanie planu pracy SU 

- organizacja imprez szkolnych 

wychowawcy klas 

opiekun samorządu 

 

wg 

harmonogramu 

 

 

4. Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkolnego nauczyciele cały rok  

5. Zdrowie, higiena, bezpieczeństwo 

- odpowiednia organizacja zajęć 

- pełnienie dyżurów podczas przerw 

wszyscy nauczyciele cały rok 

 

6. Próbny alarm ewakuacyjny w przypadku zagrożenia wszyscy nauczyciele listopad  
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7. Działalność ekologiczna, udział w akcjach: 

- Sprzątanie świata 

- Dzień Ziemi 

wszyscy nauczyciele 
wrzesień 

kwiecień 

 

8. Turystyka i rekreacja 

- organizacja wycieczek 

wychowawcy cały rok  

9. Realizacja polityki prorodzinnej 

-edukacja rodziców: rozwiązywanie problemów wychowawczych, przeciwdziałanie 

zagrożeniom społecznym 

- indywidualne kontakty z rodzicami 

- informowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu 

- angażowanie rodziców w życie szkoły 

 

Wicedyrektorzy 

wychowawcy 

pedagog 

 

 

cały rok 

 

10. Kształtowanie postaw współodpowiedzialności; 

- dbałość o estetykę wewnątrz szkoły i na terenie przyszkolnym 

- udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

cały rok 

 

 

OPIEKA 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin Uwagi 
1.  Sporządzenie listy uczniów korzystających z bezpłatnych obiadów dofinansowywanych 

przez MOPS i GOPS 

pedagodzy szkolni 

 

 

wrzesień 2018 

 

 

2. Organizacja opieki wychowawczej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej 

- ustalenie na podstawie ankiet i rozmów indywidualnych sytuacji materialnej uczniów 

- sporządzenie listy uczniów zwolnionych od ubezpieczenia w przypadku następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

dyrektor 

wychowawcy klas 

pedagodzy 

cały rok 
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WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM – RODZICAMI, INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin Uwagi 
1. Udział uczniów w programach profilaktycznych 

Prowadzenie działalności prewencyjnej z KPP 

Prowadzenie działań z zakresu wzmacniania bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania 

wychowawcy klas, pedagodzy 

dyrektor szkoły, nauczyciele 

 

 

cały rok 

 

 

2. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej  
pielęgniarka i Sanepid cały rok 

 

3. Udział w uroczystościach miejskich i powiatowych nauczyciele, dyrektor 

 

cały rok 

 

 

4. Współpraca m.in.  z: 

- Starostwem Powiatowym 

- MDSM 

- Państwowym Muzeum  

- Firmą Syntos 

- Pomnikiem Hospicjum Miastu Oświęcim 

- Biblioteką Miejską 

- Policją  

- MOPS  

- PWSZ  

 

dyrekcja szkoły 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

 

PROMOCJA SZKOŁY 

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin Uwagi 
1. Publikowanie materiałów z pracy szkoły i oferty edukacyjnej dyrektor szkoły, administrator, 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

2. Organizacja uroczystości  i imprez szkolnych oraz udział młodzieży w miejskich, 

powiatowych , wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach: 

 

nauczyciele 

dyrektor 

 

cały rok 

 

 

3. Prowadzenie strony internetowej szkoły administrator, nauczyciele 

dyrektor 
cały rok 

 

4. Prowadzenie kroniki szkolnej nauczyciele cały rok  

5. Udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych nauczyciele cały rok  
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 MEN 

  

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r. 

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 

późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

Ferie zimowe: 14 – 27 stycznia 2019 r. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

Egzamin gimnazjalny  

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.); 

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  

egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.). 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych :26 kwietnia 2019 r. 

Podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) 

Egzamin maturalny 

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 6 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu 

maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.). 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych : 21 czerwca 2019 r. 

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 

późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

Ferie letnie :22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 
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Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 PZ nr 2 SOMSiT 

 

1. Rozpoczęcie zajęć 3.09.2018r 

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r. 

3. Zakończenie pierwszego półrocza 

Pierwszy semestr 1.09.2018- 12.01.2019 ( 18 tygodni) 

drugi semestr 28 styczeń- 26 kwietnia 2019/ 21.06.2019( 13 tygodni) ( 21 tygodni) 

8 stycznia 2018r ( wystawienie ocen) 

9 stycznia 2019r konferencja klasyfikacyjna  

4. Ferie zimowe 14-27 stycznia 2019 r. 

5. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. 

6. 
Zakończenie zajęć w klasach III LO oraz  

IV T 

 

Drugi semestr dla klas 3 LO i 4 T od 28 stycznia do 26.04.2019r. (13 tygodni) 

24 kwietnia 2019 ( wystawienie ocen) 

26.04.2019r 

 

7. Egzaminy gimnazjalne 10, 11,12  kwietnia 2019r ( śr- cz-pt) 

8. Egzaminy maturalne 

06 – 22.05.2019- wg załączanego harmonogramu  

egzaminu maturalnego ogłoszonego przez Dyrektora CKE załącznik do planu pracy szkoły 

egzamin poprawkowy 20 sierpnia( pisemne) 20-21sierpnia ( ustne ) 

 
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje 

zawodowe 

2019r- wg załączonego harmonogramu  CKE 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe załącznik do planu pracy szkoły 
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9. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

GMS  

8 października 2018 Jubileusz Szkoły 

2 listopada 2018 

 

26 kwietnia2019 

2 maj  2019 

6,7,8  maja 2019 – matury 

 grudzień – targi szkół  

LOMS, TCH  

2 listopada 2018 

3 dni w listopadzie 2018r - próbna matura (OPERON) 

 grudzień – targi szkół (data do wymiany) 

8 października 2018 Jubileusz Szkoły 

6,7,8  maja 2019 matury  

18 czerwca 2019-  egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

10. Zakończenie rocznych zajęć 
 

21.06.2019r 

11. Wakacje letnie 22.06. – 31.08.2019r 

Załącznikiem do kalendarza roku szkolnego 2018/2019 jest harmonogram egzaminów zewnętrznych CKE  
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STAN ORGANIZACYJNY SZKOŁY 

 

TYP SZKOŁY / KLASY, PROFILE, KIERUNKI ILOŚĆ ODDZIAŁÓW W TYM KLAS I 

GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

klasy  mistrzostwa sportowego 1 0 

RAZEM 1 0 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

klasa  /biologiczno – chemiczna /1a +2a+3a/ 3 1 

Klasa  /mistrzostwa sportowego /sportowa 1b +1c +2b+ 2 c+ 3b/ 5 2 

Klasa  /humanistyczno – prawna/ 1d + 2d+3c/ 3 1 

Klasa  /językowa/ 1e+2e+ 3d/ 3 1 

Klasa  /menadżerska/ 1f +2f+3e / 3 1 

Klasa  /służby mundurowe/ 1g+2g+3f/ 3 1 

RAZEM 20 7 

TECHNIKUM 

technik informatyk /1TA i B+2TA i B +3T+4T/ 6 2 

technik elektronik /1T+2T+3T+4T/ 4 1 

technik cyfrowych procesów graficznych /1T-2T+3T+4T/ 4 1 

technik technologii chemicznej /1T+2T+3T+4T/ 4 1 

technik elektronik/informatyk /3T/ 1 0 

RAZEM 19 5 
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KIEROWNICTWO SZKOŁY 
 

DYREKTOR SZKOŁY mgr Jacek Stoch 

WICEDYREKTOR  

ds. organizacji pracy szkoły  

Liceum Ogólnokształcące  

mgr Beata Karkoszka 

WICEDYREKTOR 

    ds. kadr i sportu 

    Gimnazjum 

mgr Iwona Kremiec 

WICEDYREKTOR 

Technikum 
mgr Jarosław Wróbel 

 

 

RADA UCZNIOWSKA 

PRZEWODNICZĄCY 

 

 

ZASTĘPCA  

 

 

SEKRETARZ 
 

OPIEKUNOWIE RADY 

UCZNIOWSKIEJ 
   

 

OPIEKUNOWIE SEKCJI SZKOLNYCH 

SKS  Nauczyciele wychowania fizycznego 

PCK  
mgr Bartłomiej Borowiec,  

mgr Lidia Modzelewska 
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                                                                                                              ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY 

Psycholog szkolny i pedagodzy szkolni: mgr Małgorzata Trzop, mgr Joanna Wiktor – Sieprawska, mgr Barbara Bajorska – Mąkina  

Kierownik internatu szkolnego – mgr Ewa Pająk , wychowawcy internatu 

Wychowawcy wszystkich klas 

 

ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA 

KOORDYNATORZY 

 
WYCHOWAWCY KLAS 

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNA 
mgr Małgorzata Trzop, mgr Joanna Wiktor – Sieprawska, mgr Barbara Bajorska – Mąkina 

DS. PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ  

I PROMOCJI ZDROWIA 
pielęgniarki szkolne, psycholog 

 

KOMISJE SZKOLNE 

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW mgr Tomasz Zięba, mgr  Małgorzata Kuśmierczyk , mgr Kazimierz Foltyn, mgr Katarzyna Knurowska 

KOMISJA PROTOKOLANTÓW 

mgr Beata Czarnik,  

mgr Agnieszka Dąbrowa 

mgr Agata Pawlikowska- Wasilewska 

mgr Joanna Kozub- Jarczyńska 

mgr Henryk Kuczmierczyk 

mgr Daria Kobyłczyk 

mgr Iwona Ligęza 

mgr Agnieszka Tondryk 

mgr Joanna Smrek 

 

 
KOORDYNATORZY DS. BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY 

CYWILNEJ 

            

M         mgr Wojciech Iwanicki, mgr Bartłomiej Borowiec 

 

INSPEKTOR BHP 

    

      mgr Jolanta Rakowska 
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SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY 

 

    

     mgr Anna Homa 

 

ZESPÓŁY PRZEDMIOTOWE 

ZESPOŁY NAUCZYCIELI   PRZEWODNICZĄCY 

1. BLOK HUMANISTYCZNY 

/język polski + WOK + biblioteka/ 

 

mgr M. Starzyńska 

2. JĘZYKI OBCE 

/język angielski + język niemiecki + język francuski + język rosyjski + język łaciński/ 

mgr J. Drabczyk 

 

3. BLOK NAUK SPOŁECZNYCH 

/historia +  wos + przedsiębiorczość + religia + etyka/  

mgr B. Janusik- Księżarczyk 

 

4. MATEMATYCZNY mgr T. Piwowarski 

5. PRZYRODNICZY mgr A. Somogyi 

6. WYCHOWANIE FIZYCZNE I PRZEDMIOTY OBRONNE, EDUKACJA O  

BEZPIECZEŃSTWIE 
mgr P. Karaś 

7. PRZEDMIOTY ZAWODOWE /elektroniczne + chemiczne/ mgr inż. A. Domżał 

8. PRZEDMIOTY ZAWODOWE /informatyczne + graficzne/ mgr inż. E. Żółtowski 

 

 

INNE 

 
ZESPOŁY  

 

KOORDYNATORZY 

 

CZŁONKOWIE 
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Zespół do opracowania projektów  w ramach EFS 

Erasmus+ 

 

mgr J.Wróbel 

mgr E.Żółtowski 

mgr T.Zięba 

mgr J.Materkowska, mgr D.Kobyłczyk, mgr B.Piekiełko, mgr.B.Maciewicz, mgr P.Kak, 

mgr A.Domżał,mgr  J.Janiczek 

Zespół ds. diagnozy i ewaluacji wewnątrzszkolnej; 

a) gimnazjum 

b) liceum 

c) technikum 

Zespół do opracowania  wniosków oraz działań 

naprawczych 

mgr inż. A. Homa,  

 

 

mgr A. Matras 

 

mgr inż. M. Strumińska, 

 

 

mgr S. Gruszkiewicz 

mgr  A.Kapcia 

mgr  J.Bełch 

mgr  A.Grabowska 

mgr  Ks Z.Hoder 

mgr  M.Hartung 

mgr  L.Wachla 

 

mgr  H.Kuczmierczyk 

mgr,  K.Kot 

mgr  P.Wysogląd 

mgr A.Borowicz 

mgr T.Grabowski 

mgr  I.Gawor 

mgr T.Gwoździewicz 

mgr J.Kozub- Jarczyńska 

mgr A.Mąsior 
 

Zespół ds. opracowań statystycznych  
mgr J.Rakowska 

mgr P.Kak 

mgr P.Wysogląd 

mgr D.Karteczka 

mgr M.Hartung 
 

 

 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

L.P. TERMIN FORMA TREŚĆ 

1. 31.08.2018r. 

(piątek) 

Rada Pedagogiczna Omówienie głównych założeń dydaktyczno-wychowawczych w roku 2018/2019 w oparciu o tematykę narad 

dyrektorów szkół - nowe przepisy prawa oświatowego. Kalendarz roku szkolnego . Przedstawienie  wyników 

egzaminów poprawkowych. Przyjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji   .   Zatwierdzenie organizacji pracy 

szkoły- Omówienie arkusza organizacyjnego -  przydział czynności na rok szkolny 2018/2019.  Bezpieczeństwo w 
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szkole   - zapoznanie się z protokołem przeglądu budynku.  Omówienie harmonogramu rozpoczęcia Roku Szkolnego. 

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018. Jubileusz szkoły – uroczystość 

nadania szkole imienia 

Sprawy różne  

Szkolenie w ramach WDN_ Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych- Piotr Koper 

2. 5.09.2018r. 

(środa) 

Rada Pedagogiczna Przedstawienie i zaopiniowanie  planu nadzoru pedagogicznego, terminarza obserwacji, zatwierdzenie rocznego 

programu wychowawczego i programu profilaktyki, planu poprawy efektywności kształcenia, kół zainteresowań.  
Zaopiniowanie i zatwierdzenie dokumentacji pracy szkoły zgodnie z kompetencjami Rady.  

Zatwierdzenie  dni wolnych od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 

Organizacja nauczania indywidualnego oraz zajęć  w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Szkolenie w zakresie profilaktyki cyberprzemocy- P.Rychły 

 

3. 24.10 2018r. 

( środa) lub  

26—27 

.10.2018 

Rada szkoleniowa Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, maturalnego (z kwietnia i maja 2018). Analiza wyników egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w  zawodzie  Wskaźnik  EWD naszej szkoły. 

Omówienie wyników sprawdzianów w kl. I tzw; „Badania na wejściu” . 

Szkolenia w ramach WDN:  

- BHP w miejscu pracy. Omówienie procedur postępowania w przypadku zaistnienia wypadku w szkole, zasady 

udzielania pierwszej pomocy. BHP w szkole. Obowiązki, odpowiedzialność i dokumentacja nauczyciela. 

- Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do pracy w przygotowaniu młodzieży do egzaminów 

gimnazjalnych, maturalnego. 

4. 7.11.2018r 

( środa) 

Rada szkoleniowa Organizacja próbnego pisemnego egzaminu maturalnego dla uczniów klasy III LO , IV T – (OPERON). 

WDN – Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów  edukacyjnych sprzyjających uczeniu się.  
Pomoc pedagogiczno – psychologiczna w szkole - Komunikacja i współpraca z rodzicami- Pokolenie google 

5. 7.01.2018r 

(poniedziałek) 

Rada klasyfikacyjna Klasyfikacja za semestr I roku szkolnego 2018/2019, przedstawienie sprawozdań. 

6. 9.01.2019r  

(środa) 

Rada plenarna Przedstawienie m.in. informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej za I semestr 

2018/2019. Analiza i wnioski oraz działania naprawcze po próbnym egzaminie maturalnym  z OPERONEM 

WDN – zmiany w przepisach prawa oświatowego. 

7. .03. 2019r. 

(środa) 

Rada Pedagogiczna, 

szkoleniowa 

WDN  - szkolenie PZE i ZN, zatwierdzenie regulaminu rekrutacji 2018-2019. Omówienie  przebiegu i organizacji 

egzaminu maturalnego – maj  2019 ( powołanie komisji egzaminacyjnych – ZN, ZP ). 

8. 24.04.2019r.  

(czwartek) 

Rada  klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna ucz. kl. III LO, IV T 
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9. 25.04.2019r.  

(czwartek) 

Rada Pedagogiczna Przyjęcie wyników klasyfikacji uczniów kl. III LO, IV T. Zaopiniowanie arkusza organizacji roku szkolnego 

2019/2020. 

10. 17.06.2019r. 

(poniedziałek) 

Rada klasyfikacyjna Klasyfikacja za rok szkolny 2018/2019 uczniów klasy I - II LO, I – III T 

11. 19.06.2019r. 

(środa) 

Rada plenarna Podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2018/2019 (sprawozdania, zatwierdzenie wyników klasyfikacji i 

promocji). 

13. Sierpień 2019r Rada Pedagogiczna Spotkanie organizacyjne RP 

Egzaminy poprawkowe 

14. 30.08.2019r. 

(piątek) 

Rada Pedagogiczna Przedstawienie informacji o realizacji nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej za rok szklony 2018/2019, 

przydział czynności dla nauczycieli na rok szkolny 2019/2020, zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych. 

SPOTKANIA ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH 

Lp Termin Forma Treść 
1. 28 sierpnia 2018r Narada  Omówienie pracy i harmonogramu spotkań w roku szkolnym 2018/2019 
2.  Spotkanie Analiza wyników nauczania, problemów wychowawczych, rozwiązywanie problemów metodycznych, wspieranie 

młodych nauczycieli –  zgodnie z przyjętymi planami pracy. 
3.  Szkolenie  

4.  Narada  

SPOTKANIA ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH  

Lp Termin Forma Osoby odpowiedzialne Treść  
1 wrzesień Spotkanie  psycholog, pedagodzy , wychowawcy, nauczyciele Diagnoza, analiza orzeczeń,  ipet 
2 październik Konsultacje psycholog, pedagodzy , wychowawcy, nauczyciele Realizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
3 listopad Konsultacje  psycholog, pedagodzy , wychowawcy, nauczyciele Realizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
4 grudzień Spotkanie psycholog, pedagodzy , wychowawcy, nauczyciele Realizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
5 luty Konsultacje psycholog, pedagodzy , wychowawcy, nauczyciele Realizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
6 marzec Konsultacje psycholog, pedagodzy , wychowawcy, nauczyciele Realizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
7 kwiecień Konsultacje psycholog, pedagodzy , wychowawcy, nauczyciele Realizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
8 maj Spotkanie psycholog, pedagodzy , wychowawcy, nauczyciele Ewaluacja działań pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

 

WYCHOWAWSTWA KLASOWE 

GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

klasa III mgr Dorota Karteczka 
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
K

L
A

S
Y

 I
I

I
 

III a (rozszerzenia: biologia, chemia) mgr Beata Janusik - Księżarczyk 

III b mistrzostwa sportowego  

(rozszerzenia: biologia, chemia) 
mgr Małgorzata Kuśmierczyk 

III c humanistyczno- prawna 

( rozszerzenia: wos, historia, j.polski) 

 

         mgr Anna Handzlik- Starzyk 

III d językowa 

(rozszerzenia: j. polski, historia, j. angielski) 
         mgr Lidia Modzelewska 

III e  menadżerska 

(rozszerzenia: geografia, matematyka, j. angielski) 
         mgr Magdalena Strumińska 

III f służb mundurowych 

(rozszerzenia: wos, geografia, j. angielski) 
         mgr Robert Bartecki 

K
L

A
S

Y
 I

I
 

II a  

 (rozszerzenia: biologia- chemia ) 
         mgr  Iwona Grelowska- Gawor 

II b 

 mistrzostwa sportowego  

(rozszerzenia: biologia, chemia) 

     mgr  Anna Somogyi 

II c sportowa 

( rozszerzenia: biologia/chemia/matematyka) 
               mgr Maria Starzyńska 

II d humanistyczno- prawna 

( rozszerzenia: wos, historia, j. polski) 

   

 

mgr Aneta Jarmułowicz 

IIe 

językowa 

(rozszerzenia: j. angielski, historia, j. polski) 

mgr Agnieszka Kapcia 

II f 

  menadżerska 

 (rozszerzenia: j. angielski, geografia, matematyka) 

mgr Katarzyna Kaczmarzyk 
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  II g 

 służb mundurowych 

  (rozszerzenia: j. angielski, wos,  geografia) 

     mgr Joanna Smrek 
K

L
A

S
Y

 I
 

I a  

biologiczno – chemiczna 

( rozszerzenia: biologia, chemia) 

     mgr Joanna Kozub- Jarczyńska 

I b  

mistrzostwa sportowego  

( rozszerzenia: biologia, chemia) 

     mgr Marzena Karpicka 

I c  sportowa 

( rozszerzenia: biologia/chemia/matematyka) 

 

     mgr Katarzyna Kot 

1d  

humanistyczno- prawna 

( rozszerzenia: wos, historia, j. polski) 

     mgr  Sylwia Gruszkiewicz 

I e 

językowa 

(rozszerzenia: j. angielski, historia, j. polski) 

     mgr Agnieszka Ligenza 

I f  

menadżerska 

 (rozszerzenia: j. angielski, geografia, matematyka) 

     mgr Anna Szal - Hnatyszyn 

I g 

służb mundurowych 

 ( rozszerzenia: j. angielski, wos,  geografia) 

     mgr Wojciech Iwanicki 

 
TECHNIKUM 

 

K
L

A
S

Y
 I

V
 

Technik informatyk 

/rozszerzenie: matematyka, informatyka/ 

 

     mgr Jolanta Drabczyk 

 Technik elektronik 

/rozszerzenie: matematyka, fizyka/ 

 

     mgr Joanna Janiczek 

 Technik cyfrowych procesów graficznych 

/rozszerzenie: matematyka, informatyka/ 

 

 

mgr Beata Maciewicz 
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 Technik  technologii chemicznej 

(rozszerzenie: chemia, matematyka) 

 

 

mgr  Marta Hartung 

 

K
L

A
S

Y
 I

II
 

Technik informatyk  

/rozszerzenie: matematyka, informatyka/ 

 

mgr Ewelina Bryja 

 Technik elektronik/ informatyk  

(rozszerzenie: matematyka, informatyka) 
mgr Bartłomiej Borowiec 

 Technik elektronik 

/rozszerzenie: matematyka, informatyka/ 

 

     mgr Bogusław Morek 

 Technik cyfrowych procesów graficznych 

/rozszerzenie: matematyka, informatyka/ 

 

mgr Edmund Żółtowski 

 Technik  technologii chemicznej 

(rozszerzenie: chemia, matematyka) 

 

mgr Kinga Grzywa 

 

K
L

A
S

Y
 I

I 

Technik elektronik  

(rozszerzenie: matematyka, informatyka) 

 

mgr  Joanna Bełch 

 Technik informatyk A 

(rozszerzenie: matematyka, informatyka) 
mgr Jolanta Materkowska -Bonar 

 Technik technologii chemicznej 

(rozszerzenie: matematyka, chemia) 

 

mgr Lidia Wachla 

 Technik  cyfrowych procesów graficznych 

(rozszerzenie: matematyka, informatyka) 

 

mgr inż. Iwona Kutek 

 Technik  informatyk B 

(rozszerzenie: matematyka, informatyka) 

 

mgr Daria Kobyłczyk 

 

K
L

A
S

Y
 

I 

Technik  elektronik  

(rozszerzenie: matematyka, informatyka) 

 

mgr Andrzej Domżał 

 Technik  technologii chemicznej mgr Urszula Przybytek 
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(rozszerzenie: matematyka, chemia) 

 

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

(rozszerzenie: matematyka, informatyka) 

 

mgr Agnieszka Tondryk 

 Technik  informatyk A 

(rozszerzenie: matematyka, informatyka) 

 

mgr Ewelina Mikos 

 Technik  informatyk B 

(rozszerzenie: matematyka, informatyka) 

 

mgr Katarzyna Knurowska 

 

 

 

OPIEKUNOWIE SAL I GABINETÓW 

Siłownia 
mgr Lidia Modzelewska  

 

sala gimnastyczna duża          mgr Tomasz Grabowski 

sala gimnastyczna mała mgr Iwona Grelowska-Gawor 

atrium przy sali gimnastycznej mgr Anna Starzyk-Handzlik 

magazyn w-f mgr Przemysław Karaś 

20 – czytelnia mgr Beata Czarnik 

21 – biblioteka mgr Agnieszka Dąbrowa 

6 – gabinet j.polskiego mgr Agnieszka Kapcia 

4 – GMS   

5 – GMS mgr Dorota Karteczka 

8 – gabinet języka polskiego mgr Ewelina Bryja 

10 – gabinet języka polskiego mgr Iwona Ligęza 
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12 – gabinet języka polskiego mgr Marta Matula 

37 – sala komputerowa mgr inż. Jacek Herbut 

45 - pracownia komputerowa mgr inż. Beata Maciewicz 

47 - pracownia przedmiotów elektronicznych mgr Bogusław Morek 

51 - pracownia elektryczna mgr inż. Andrzej Domżał 

53 - pracownia komputerowa mgr Andrzej Matras 

54 - pracownia komputerowa 
mgr Piotr Kak 

mgr inż. Edmund Żółtowski 

55 - pracownia komputerowa mgr Tomasz Płonka 

57 – pracownia komputerowa mgr  Beata Piekiełko 

103 - gabinet geografii mgr Jolanta Rakowska 

105 - gabinet geografii i przedsiębiorczości mgr inż. Magdalena Strumińska 

107 - gabinet religii ks. mgr Zbigniew Hoder 

109 - gabinet religii ks. mgr Marcin Mendrzak  

111 - gabinet języka polskiego mgr Joanna Bełch 

113 - gabinet języka polskiego mgr Joanna Jekiełek 

112 - gabinet przysposobienia obronnego mgr Wojciech Iwanicki 

131 - gabinet języka polskiego mgr Maria Starzyńska 

132 - gabinet językowy 
mgr Agata Pawlikowska – Wasilewska 

mgr Paweł Wysogląd 

133 - gabinet języka polskiego mgr Aneta Jarmułowicz  

 

134 - gabinet języka polskiego 
mgr Lidia Bęc  
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139 - gabinet matematyki 
mgr inż. Iwona Kutek 

mgr Dorota Karteczka 

140 - gabinet matematyki mgr Tomasz Piwowarski  

141- gabinet języka niemieckiego mgr Kinga Grzywa 

142 - gabinet matematyki mgr Katarzyna Kaczmarzyk 

143 - gabinet matematyki mgr Ewelina Mikos 

146 - gabinet matematyki mgr Teresa Gwoździewicz 

147 - gabinet przedmiotów zawodowych mgr  inż. Kazimierz Foltyn  

148 - gabinet językowy mgr ……………………… 

149 - pracownia fizyki mgr inż. Anna Homa 

152 - gabinet fizyki mgr Agnieszka Ligenza 

155 - gabinet historii mgr Robert Bartecki 

156 – gabinet języka angielskiego mgr Mirosław Wojtyczko 

157– gabinet historii mgr Marcin Dziubek  

203 - gabinet historii mgr Małgorzata Kuśmierczyk 

205 - gabinet historii i WOS mgr Beata Janusik -Księżarczyk  

208 - 211 – laboratorium chemiczne mgr inż. Marta Hartung 

220 - pracownia biologiczna mgr Anna Somogyi 

221 – gabinet chemiczny mgr Urszula Przybytek 

224 - gabinet biologii mgr Joanna Kozub- Jarczyńska 

226 – gabinet matematyczny mgr inż. Andrzej Domżał 
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234 - gabinet języka niemieckiego mgr Joanna Janiczek 

235 - gabinet językowy mgr Agnieszka Borowicz 

237 - gabinet języka niemieckiego mgr Marzena Karpicka 

238 - gabinet językowy mgr Daria Kobyłczyk 

242 – gabinet języka angielskiego mgr Tomasz Zięba 

245 – gabinet języka angielskiego mgr Anna Szal- Hnatyszyn  

247- gabinet  języka angielskiego                                         mgr  Sylwia Gruszkiewicz 

250 - gabinet języka angielskiego mgr  Anna Kwiatkowska 

252 – gabinet języka angielskiego mgr Katarzyna Knurowska 

253 – gabinet języka angielskiego mgr Agnieszka Tondryk 

254 - przedmioty ekonomiczne mgr Mieczysław Kurczab 

259 - gabinet  chemiczny mgr Urszula Przybytek 

261 - gabinet chemiczny 
mgr inż. Marta Hartung   

 

022 - gabinet języka niemieckiego mgr Jolanta Drabczyk 

004 – pracownia informatyczna mgr Jolanta Materkowska-Bonar 

 

 

 

Zadanie: Realizowanie zadań programowych 

 

SPOSÓB REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNY NADZÓR TERMIN 
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Opracowanie i zatwierdzenie planów wynikowych 
przewodniczący zespołów, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów 

 wicedyrektorzy 

 
wrzesień 

Zorganizowanie próbnych pisemnych egzaminów maturalnych z języka 

polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i wybranego przedmiotu 

dla klas III LO, IV Technikum  

Zorganizowanie próbnych egzaminów gimnazjalnych 

Zorganizowanie próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe 

przewodniczący zespołów, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów 

 

wicedyrektorzy 

 

wg wytycznych OKE 

w Krakowie 

 

 

 

 

 

Opracowanie szkolnego regulaminu obrotu podręcznikami w szkole, 

koordynacja działań związanych z jego funkcjonowaniem 

mgr B.Czarnik 

mgr A.Dąbrowa 

 

 

przewodniczący 

zespołu 

przedmiotowego z 

języka polskiego 

sierpień - wrzesień  

 

Opracowanie planów pracy komisji przedmiotowych przewodniczący zespołów przedmiotowych wicedyrektorzy wrzesień 

Aktualizowanie Statutu Szkoły 

mgr  Marcin Dziubek -przewodniczący 

mgr T. Piwowarski 

mgr J. Smrek 

mgr B. Morek  

mgr T. Zięba 

mgr M. Matula 

mgr K. Kaczmarzyk 

dyrektor sierpień - wrzesień 

Upowszechnianie prawa oświatowego wśród nauczycieli, uczniów i rodziców 
mgr B. Karkoszka 

 

dyrektor 
cały rok 

Analiza wyników: 

-egzaminu gimnazjalnego 

mgr D.Karteczka 

 

wicedyrektorzy  

wrzesień / 

październik 

Analiza wyników: 

-egzaminu maturalnego 

przewodniczący zespołów przedmiotowych 

A.Mąsior, T. Gwoździewicz,  

H. Kuczmierczyk 

wicedyrektorzy  

 
wrzesień /październik 

Analiza wyników: 

- potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

Przewodniczący zespołów przedmiotowych 

A. Domżał, E. Żółtowski, M. Hartung 

 

wicedyrektorzy  

 

wrzesień/ październik 
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Zadanie: Opieka nad uczniami oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów 

SPOSÓB REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNY NADZÓR TERMIN 

Popularyzowanie najnowszych osiągnięć techniki, 

zwiedzanie wystaw i targów edukacyjnych 

wyższych uczelni 

przewodniczący zespołów przedmiotowych, nauczyciele przedmiotów wicedyrektorzy cały rok 

Organizowanie wycieczek naukowych 
przewodniczący zespołów przedmiotowych, 

nauczyciele przedmiotów 
wicedyrektorzy cały rok 

Opublikowanie spisu podręczników dla uczniów 

klas I  
przewodniczący zespołów przedmiotowych wicedyrektorzy czerwiec - sierpień 

Opieka nad uczniami z dysfunkcjami (dysgrafią, 

dysleksją) – opracowanie standardów dla szkoły 

pedagodzy 

poloniści 

mgr M. Trzop 

wicedyrektorzy 

 

cały rok 

 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 

 

prowadzący koła zainteresowań 

 i zajęcia pozalekcyjne,  
wicedyrektorzy cały rok 

Współpraca z ośrodkami życia kulturalnego  

 

mgr A. Grabowska, poloniści 

 

wicedyrektorzy cały rok 

Wolontariat 

Współpraca z  Hospicjum 

Współpraca z DDPS w Oświęcimiu 

Współpraca z MOPS  

Współpraca z Muzeum Auschwitz – Birkenau 

Współpraca z SOSW w Oświęcimiu 

 

mgr B. Karkoszka, mgr D. Kobyłczyk 

mgr A. Pawlikowska-Wasilewska 

mgr J. Wiktor - Sieprawska 

mgr R. Bartecki 

mgr A. Grabowska 

     dyrektor 
cały rok 

 

Przyznawanie stypendiów uczniom 

komisja stypendialna: 

mgr M. Trzop, mgr J. Wiktor-Sieprawska, mgr B. Bajorska – Mąkina  

+ wychowawcy 

wicedyrektorzy co semestr 
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Współpraca psychologa szkolnego z trenerami 

i zawodnikami 

mgr M. Dorywalski, mgr P. Ptaszyński, mgr P. Woźnicki,  mgr J. Zieleńska –

Starzec, mgr Andrzej Brania, mgr Marek Frączek, mgr M. Trzop 
wicedyrektorzy cały rok 

Utrzymywanie kontaktów higienistki szkolnej z 

wychowawcami i dokonywanie okresowych analiz 

stanu zdrowia młodzieży 

higienistki szkolne 

wychowawcy klas 
wicedyrektorzy cały rok 

Działania profilaktyczne związane z AIDS, 

narkomanią, alkoholizmem, uzależnieniem 

i zagrożeniami współczesnego świata (przemoc, 

agresja, grupy psychomanipulacyjne) 

pedagodzy szkolni,  

psycholog szkolny, 

wychowawcy klas 

wicedyrektorzy, 

 

cały rok 

wg potrzeb 

Zapoznanie uczniów z zasadami BHP 

i przeprowadzenia ewakuacji szkoły 

mgr W. Iwanicki,   mgr B. Borowiec, mgr T. Grabowski 

wychowawcy klas 
wicedyrektorzy 

wrzesień 

październik 

Opieka nad uczniami sprawiającymi problemy 

dydaktyczno -wychowawcze 

pedagodzy szkolni, 

psycholog,  

wychowawcy 

 

 

wicedyrektorzy 
cały rok 

Opieka nad uczniami z problemami rodzinnymi, 

osobistymi 
pedagodzy szkolni, psycholog,  wychowawcy 

 

 

wicedyrektorzy 
cały rok 

 

 

Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc 

uczniom i rodzicom 

 

pedagodzy szkolni 

psycholog 

wychowawcy 

 

wicedyrektorzy 

cały rok 

 

1. Powiatowy Konkurs KREATYWNI 

 

KONKURS 

ARTYSTYCZNY 
przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 
wicedyrektorzy cały rok szkolny 

1. Powiatowy Konkurs Języka Polskiego 

 
JĘZYK 

POLSKI 
przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 
wicedyrektorzy II- semestr 
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2. Edukacja teatralna uczniów (organizowanie 

wyjść i wyjazdów na spektakle) 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

wicedyrektorzy 

 

 

cały rok szkolny 

1. XLIII Ogólnopolska Olimpiada z Języka 

Angielskiego 

JĘ
Z

Y
K

I 
O

B
C

E
 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 
wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  
2. VIII Szkolny Konkurs Tematyczny z J. 

Niemieckiego 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 
wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  

3. Konkurs wiedzy o Londynie 
przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

wicedyrektorzy według oddzielnego 

harmonogramu  

4. Konkurs językowy  „Master of English” 
przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

wicedyrektorzy według oddzielnego 

harmonogramu  
5. Konkurs Angielsko  – Niemiecki „Młody 

Poliglota” 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

wicedyrektorzy według oddzielnego 

harmonogramu  
6. Szkolny Konkurs poezji w językach 

angielskim, niemieckim i łacińskim. 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

wicedyrektorzy według oddzielnego 

harmonogramu  
7. Ogólnopolski Konkurs J. Angielskiego 

„FOX” 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

wicedyrektorzy według oddzielnego 

harmonogramu  

1. Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie 

współczesnym 

N
A

U
K

I 
S

P
O

Ł
E

C
Z

N
E

 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

 

wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy 

Religijnej 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

wicedyrektorzy styczeń - luty 

3. Olimpiada Przedsiębiorczości 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  

1. Multitest (Gimnazjum) 

F
IZ

Y
K

A
, 

M
A

T
E

M
A

Y
K

A
 przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  

2. Małopolski Konkurs Matematyczny  

(Gimnazjum) 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  
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3. Kangur 

 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  

4. Olimpiada Matematyczna (Gimnazjum) 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  

5. Olimpiada Wiedzy Archimedes 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  

6. Pangea  

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  

1.  Konkurs chemiczny 

Z
E

S
P

Ó
Ł

 

P
R

Y
R

O
D

N
IC

Z
Y

 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  

2. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  

3. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej 

 

 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  

4. Konkurs Chemiczny „Młody Chemik” 

 

 
 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  

5. Olimpiada Geograficzna 

przewodniczący zespołu przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu  

1. Zorganizowanie giełdy podręczników 

B
IB

L
IO

T
E

K
A

 

mgr M. Strumińska 

mgr D. Karteczka  

 

wicedyrektorzy wrzesień 

2. Konkurs czytelniczy 

mgr B. Czarnik 

mgr A. Dąbrowa 

mgr A. Hatłas 

 

wicedyrektorzy II semestr 

3. Lekcje biblioteczne  
mgr A. Dąbrowa 

mgr B. Czarnik 
wicedyrektorzy cały rok 
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1.  Liga Lekkoatletyczna 

WYCHOWANIE 

FIZYCZNE  

mgr L. Modzelewska 

mgr I. Grelowska -Gawor 

mgr A. Handzlik-Starzyk 

wicedyrektorzy według kalendarza SZS  

2. Organizacja okolicznościowych zawodów w 

Zespołowych Grach Sportowych  

a) piłka nożna 

b) piłka siatkowa 

c) inne 

nauczyciele wych. fiz. 

a) mgr T. Grabowski 

b) mgr P. Karaś 

c) mgr M. Starzyński 

mgr I. Grelowska -Gawor 

wicedyrektorzy 
według oddzielnego 

harmonogramu 

3. Szkolne Zawody Pływackie mgr L. Modzelewska  
wicedyrektorzy 

I semestr 

4.  Udział reprezentacji szkoły w zawodach  

sportowo-obronnych „Sprawni jak 

żołnierze” 

mgr W. Iwanicki, 

mgr R. Bartecki, 

mgr B. Borowiec 

wicedyrektorzy 
według oddzielnego 

harmonogramu 

5. Udział reprezentacji szkoły w zawodach 

strzeleckich „O srebrne muszkiety” 
mgr W. Iwanicki 

 

wicedyrektorzy 
według oddzielnego 

harmonogramu 

6. Organizacja corocznych zawodów 

strzeleckich z okazji Święta 

Niepodległości 

mgr W. Iwanicki 

 

wicedyrektorzy listopad 

1. Olimpiada Wiedzy Technicznej  

P
R

Z
E

D
M

IO
T

Y
 

Z
A

W
O

D
O

W
E
 Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 
wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu 

2. Szkolny konkurs elektrotechniczny 
Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 
wicedyrektorzy marzec – maj 

1. Małopolski Konkurs Historyczny 

(gimnazjum) 

G
IM

N
A

Z
JU

M
 

Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 
wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu 

2. Małopolski Konkurs Polonistyczny 

(gimnazjum) 

Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 
wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu 
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3. Małopolski Konkurs Języka Angielskiego 

(gimnazjum) 

Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 
wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu 

4. Przeprowadzenie próbnego egzaminu 

gimnazjalnego 

Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 
wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu 

1. Małopolski Konkurs Geograficzny 

(gimnazjum) 

G
IM

N
A

Z
JU

M
  

Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 
wicedyrektorzy 

według oddzielnego 

harmonogramu 

2. Małopolski Konkurs Matematyczny 
Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

wicedyrektorzy według oddzielnego 

harmonogramu 

3. Małopolski Konkurs Biologiczny 
Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

wicedyrektorzy według oddzielnego 

harmonogramu 

4. Małopolski Konkurs Chemiczny 
Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

wicedyrektorzy 
według oddzielnego 

harmonogramu 

5. Małopolski Konkurs z Fizyki i Astronomii  
Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego zgodnie  

z planem pracy zespołu 

 

wicedyrektorzy według oddzielnego 

harmonogramu 

 

 

Zadanie: Doskonalenie pracy nauczycieli oraz podnoszenie jakości pracy szkoły 

 

SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY NADZÓR TERMIN 

Przydzielenie opiekuna nauczycielom rozpoczynającym pracę oraz nauczycielom, którzy 

ubiegają się o awans  
dyrektor szkoły dyrektor wrzesień 
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Sprawowanie opieki nad studentami – praktykantami 

przewodniczący komisji 

przedmiotowych, 

poszczególni nauczyciele 

dyrektor  wg potrzeb 

Popularyzowanie dostępnych metod podnoszenia kwalifikacji nauczycieli  

i prowadzenie wykazu nauczycieli dokształcających się 
wicedyrektor  ds. kadr dyrektor cały rok 

Tworzenie warunków awansu zawodowego nauczycieli  wicedyrektor  ds. kadr dyrektor cały rok 

Przeprowadzenie diagnozy na „wejściu” w klasach pierwszych: 

a) LOMS, T,  matematyka, język polski, język angielski 

przewodniczący komisji 

przedmiotowych, 

poszczególni nauczyciele 

wicedyrektorzy 

 
wrzesień 

Opracowanie działań naprawczych po egzaminie gimnazjalnym 

a) przedmioty humanistyczne, 

b) przedmioty matematyczno – przyrodnicze 

 

a) mgr A. Kapcia 

    mgr B. Janusik-  

Księżarczyk 

    mgr A. Szal-Hnatyszyn 

b) mgr D. Karteczka 

    mgr J. Kozub-Jarczyńska 

 

wicedyrektorzy 
w okresie wakacji, 

do września 

Opracowanie działań naprawczych 

 a) po egzaminach maturalnych 

 b) po egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

 

a)  mgr M. Starzyńska 

     mgr K. Kaczmarzyk 

     mgr A. Kwiatkowska 

+ przewodniczący komisji 

przedmiotowych 

b) mgr A. Domżał 

+ przewodniczący komisji 

przedmiotowych 

wicedyrektorzy wrzesień/ październik 

 

 

Zadanie: Kształtowanie postawy uczniowskiej i obywatelskiej 
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SPOSÓB REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNY NADZÓR TERMIN 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat: ( propozycja) 

a) klasy pierwsze: historia i tradycje szkół w   zespole, historia miasta i jego mieszkańców 

b) klasy drugie:100- lecie odzyskania  niepodległości przez Polskę  

c) klasy trzecie: „ Emigracja a patriotyzm” 

wychowawcy klas  

 
wicedyrektorzy październik 

Zorganizowanie uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej (w roku 2018/2019 

realizacja tego przedsięwzięcia  w trakcie obchodów jubileuszu oraz nadania szkle imienia) 

 

komietet Jubileuszowy dyrektor  

październik 

 

 

 
Zorganizowanie uroczystych obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości: 

               a)    Program artystyczny, 

b)    Dekoracje, 

c)    Sprawy porządkowe. 

 

a) mgr  J.Smrek/ 

    mgr  M.Kusmierczyk 

b) mgr B.Maciewicz 

c) mgr R.Bartecki 

dyrektor 

 listopad 

 

 

 

 

Zorganizowanie uroczystych obchodów Rocznicy Konstytucji 3. Maja: 

a)    Program artystyczny, 

b)   Dekoracje, 

c)   Sprawy porządkowe 

a) mgr A.Kwiatkowska / 

    mgr W.Iwanicki 

b) mgr M.Wojtyczko 

c) mgr T.Grabowski 

wicedyrektorzy    maj 

Zapoznanie uczniów 

ze zbiorami Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau 

ze Zbiorami Historyczno – Etnograficznymi Ziemi Oświęcimskiej 

mgr M. Kuśmierczyk 

 

 

 

wicedyrektorzy 

marzec – maj 

Współpraca z Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau 

mgr J. Smrek 

 

 

 

wicedyrektorzy 
 

cały rok 

Współpraca z fundacją przeciwko leukemii 
mgr I. Kremiec 

 

 

wicedyrektorzy 
 

luty 

Współpraca z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu mgr  M. Dziubek 

 

wicedyrektorzy 
cały rok 
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Współpraca z Żydowskim Centrum Edukacji w Oświęcimiu 

 

historycy, poloniści 

 

wicedyrektorzy 
cały rok 

 

 

Współpraca z Miejską Biblioteką w Oświęcimiu- Galeria Książki- odczyty, spotkania z 

ciekawymi osobowościami 

Współpraca z Miejską Biblioteką w Oświęcimiu – Galeria Książki- współorganizacja wystawy 

grafików 

 

 

mgr L. Bęc 

mgr P. Kak 

 

wicedyrektorzy 

cały rok 

Zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”  

 

mgr M. Kurczab 

mgr J. Rakowska 

mgr J. Kozub- Jarczyńska 

mgr J. Bolek –Kuderska 

mgr Anna Somogyi 

 

 

 

wicedyrektorzy 

wrzesień, 

kwiecień 

- Realizacja projektu „Aktywnie i zdrowo” 

- „Święto zdrowia” 

mgr I. Grelowska- Gawor 

mgr L. Modzelewska 

mgr A. Somogyi 

mgr A. Handzlik-Starzyk 

 

 

wicedyrektorzy wrzesień- czerwiec 

Współpraca z Firmą „Synthos” 

mgr J. Wróbel 

mgr L. Wachla 

mgr M. Hartung 

mgr K. Grzywa 

mgr U.Przybytek 

 

 

 

dyrektor 
cały rok 

Współpraca z wyższymi uczelniami 

(Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) 

( Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu) 

Państwowa Akademia Humanistyczno- Techniczna w Bielsku Białej 

 

 

przewodniczący komisji 

przedmiotowych 

 

wicedyrektorzy 

cały rok 
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Zadanie: Kształtowanie więzi ze szkołą i budowanie tradycji szkoły 

 

SPOSÓB REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNY NADZÓR TERMIN 

Prowadzenie Kroniki Szkoły 

Kroniki Internatu 

 mgr E. Bryja,  

mgr E. Pająk 

 

 

wicedyrektorzy 
cały rok 

Obsługa portali społecznościowych 
 

mgr  inż. E. Żółtowski 

 

wicedyrektorzy 
cały rok 

Prowadzenie Księgi Pamięci 
mgr  M. Kuśmierczyk 

mgr J. Bełch 
wicedyrektorzy cały rok 

Akcja „ZNICZ” 
mgr inż. K. Foltyn,  

mgr M. Kurczab 
wicedyrektorzy cały rok 

Kontynuowanie wpisów osiągnięć uczniów do Złotej Księgi Szkoły: 

GMS, LOMS, T  

mgr I. Grelowska- Gawor,   

mgr inż. K. Foltyn 

 

wicedyrektorzy kwiecień, czerwiec 

Zorganizowanie Wigilii Bożego Narodzenia 

a) program artystyczny 

b) dekoracje i wigilijny stół 

c) czynności organizacyjno – porządkowe 

 

a) ks  dr Ł.Figura 

    mgr Robert Sereś 

    mgr A.Tondryk 

b) mgr  D.Kobyłczyk 

c) mgr  I.Grelowska- Gawor 

 wicedyrektorzy grudzień 

Zorganizowanie studniówki 

Rada Rodziców 

wychowawcy klas 

III LO i IV T 

wicedyrektorzy styczeń 
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Zorganizowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019 dla klas I-II LOMS, I-III 

T i GMS: 

a) program artystyczny 

b) dekoracje 

c) prace porządkowe 

 

Zorganizowanie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dla klas I 2019/2020 

a). mgr A.Kapcia 

     mgr K.Kaczmarzyk 

 b) mgr A,Szal- Hnatyszyn 

c). mgr T. Grabowski 

      opiekun RU 

wicedyrektorzy czerwiec 

Zorganizowanie uroczystego pożegnania absolwentów PZ nr 2 : 

a) program 

b) dekoracje 

c) prace porządkowe 

a). mgr U. Przybytek 

     mgr  E.Mikos 

b). mgr M. Karpicka 

  c). mgr H.Kuczmierczyk 

 

wicedyrektorzy kwiecień  
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Organizacja 70 – lecia Technikum 

oraz 35 lecia SMS- nadanie imienia szkole 

Tacy byliśmy- tacy jesteśmy- tacy będziemy  

Koordynatorzy: 

OCK- Gala 

mgr A. Jarmułowicz 

Szkoła- /logistyka 

mgr J.Bełch, mgr L.Bęc 

Film: 

mgr B.Piekiełko 

mgr E.Żółtowski 

Choreografia 

mgr I.Grelowska- Gawor 

mgr A.Handzlik- Starzyk 

mgr D.Karteczka 

Scenografia 

mgr B.Piekiełko 

mgr B.Maciewicz 

Osoby wspomagające: 

mgr A.Pawlikowska- 

Wasilewska 

mgr A. Grabowska 

mgr K. Foltyn,  

mgr J. Smrek  

mgr A. Domżał 

mgr P. Kak 

mgr M. Kuśmierczyk 

mgr P. Woźnicki 

mgr E. Pająk 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

wicedyrektorzy grudzień 

Organizacja targów edukacyjnych 

mgr B. Morek 

mgr  K. Grzywa 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

 

wicedyrektorzy 
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Zorganizowanie Dni Otwartych Szkoły 
przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

wicedyrektorzy 

 
luty-  marzec 

Reprezentowanie szkoły w imprezach z okazji obchodów świąt państwowych i rocznicowych 

(klasy mundurowe) 

mgr R. Bartecki 

mgr W. Iwanicki 

mgr B. Borowiec 

mgr M. Dziubek 

mgr J. Smrek 

wicedyrektorzy 

cały rok; zwłaszcza: 

11 listopada, 

27 stycznia, 

3 maja 

Promocja  szkoły  

koordynator mgr                 

M. Strumińska 
mgr A. Pawlikowska-

Wasilewska 

mgr P. Kak 

mgr  H. Kuczmierczyk 

mgr A. Matras 

mgr K. Gębiś 

mgr E. Mikos 

mgr K. Kaczmarzyk 

wszyscy trenerzy 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

wicedyrektorzy cały rok 

Święto szkoły – Piknik Chemiczny  

Rekrutacja 

a) prezentacja szkoły w gimnazjach 

b) przyjmowanie dokumentów 

c) praca w komisji rekrutacyjnej 

zespół nauczycieli powołany 

zarządzeniem dyrektora 
dyrektor 

według 

harmonogramu 

Prowadzenie rejestru osiągnięć uczniów i sportowców 

Trenerzy i nauczyciele 

wychowania fizycznego  

mgr L. Modzelewska 

wicedyrektorzy 
według 

harmonogramu 

Przygotowanie informatora o szkole 

mgr P Kak 

mgr A. Domżał 

mgr K.Kot 

wicedyrektorzy luty 
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Organizacja wymiany zagranicznej młodzieży 

 

przewodniczący zespołu 

języków obcych 
wicedyrektorzy cały rok 

 

Obsługa telebimu 

 

mgr J. Materkowska-Bonar wicedyrektorzy cały rok 

Aktualizacja strony internetowej 

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej szkoły 

mgr A. Matras 

mgr P. Kak 

mgr J. Herbut 

mgr I. Ligęza 

mgr inż. A. Homa 

wicedyrektorzy cały rok 

Dekoracje w witrynie w holu głównym 

 

mgr A. Borowicz 

mgr L.Modzelewska 

mgr A.Mąsior 

 

wicedyrektorzy 

 
cały rok 

Organizacja wystroju korytarzy 

 

Wszyscy opiekunowie sal  

w granicach swoich sal 
wicedyrektorzy cały rok 

Organizacja i opieka nad szatniami  

mgr B. Morek 

mgr M. Kurczab- opiekun 

RSU 

wicedyrektorzy cały rok 

Nagłośnienie imprez i uroczystości szkolnych i rad pedagogicznych 

mgr B. Morek 

mgr A. Homa 

 

wicedyrektorzy cały rok 

 
Zadanie: Orientacja zawodowa – pomoc uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia 

 

SPOSÓB REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNY NADZÓR TERMIN 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną 

mgr J. Wiktor – Sieprawska, 

mgr M. Trzop, 

mgr B. Bajorska - Mąkina 

 

dyrektor cały rok 
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Kontynuowanie współpracy z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy 

w Oświęcimiu 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości, 

mgr M. Trzop 

wicedyrektorzy cały rok 

Organizowanie wycieczek do zakładów pracy oraz prezentowanie  różnych zawodów przez 

spotkania z fachowcami z tych dziedzin 
wychowawcy klas wicedyrektorzy cały rok 

Analizowanie z uczniami danych statystycznych dotyczących rynku pracy 

mgr M. Kurczab 

mgr inż. M. Strumińska  

mgr B. Piekiełko 

 

wicedyrektorzy cały rok 

Zapoznanie uczniów z oczekiwaniami rynku pracy i możliwościami podjęcia pracy w krajach 

Unii Europejskiej  

mgr M. Kurczab 

mgr M. Strumińska 
wicedyrektorzy marzec 

Badanie predyspozycji zawodowych uczniów 

mgr M. Trzop 

mgr inż. M. Strumińska 

pedagodzy 

wychowawcy klas cały rok 

Zwiedzanie targów edukacyjnych wyższych uczelni  

 

wychowawcy klas III i IV 

 

wicedyrektorzy luty 

Odwiedzanie uczelni w ramach tzw. zajęć warsztatowych oraz dni otwartych wychowawcy klas wicedyrektorzy cały rok 

Prowadzenie indywidualnego poradnictwa dla uczniów z niepowodzeniami w nauce 
pedagodzy szkolni, 

psycholog, wychowawcy 

 

wicedyrektorzy 
cały rok 
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Zapoznanie uczniów z ofertą szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego 
pedagodzy szkolni, 

psycholog, wychowawcy 

 

wicedyrektorzy 
cały rok 

 

 
Zadanie: Rozwijanie samorządności młodzieży 

 

SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY NADZÓR TERMIN 

Przeprowadzenie wyborów do SU  opiekun SU 
 

wicedyrektorzy wrzesień 

Przeprowadzenie wyborów opiekunów Samorządu Uczniowskiego opiekun SU 

 

wicedyrektorzy wrzesień 

 
Zadanie: Wdrażanie uczniów do uczestnictwa w kulturze 

 

SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY 
WSPÓŁODPOWIEDZIALNY TERMIN 

Organizowanie wyjść młodzieży do kina, na koncerty 

muzyczne i do teatru. 

mgr L. Bęc 

mgr A. Jarmułowicz 
wicedyrektorzy cały rok 

Zwiedzanie muzeów, galerii sztuki, zabytków 

architektury polskiej itp. 
wychowawcy klas 

RU, 

nauczyciele wiedzy o kulturze, poloniści 
cały rok 

Propagowanie wśród uczniów imprez kulturalnych 

regionu i zachęcanie do udziału w nich 

pedagodzy, 

wychowawcy klas, 

 

wicedyrektorzy cały rok 
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Zadanie: Doskonalenie pracy wychowawczej nauczycieli 

 

SPOSÓB REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNY NADZÓR TERMIN 

Utrzymywanie indywidualnych kontaktów pedagoga i 

psychologa szkolnego z wychowawcami celem 

rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych 

pedagodzy szkolni, 

psycholog szkolny 

wychowawcy 

wicedyrektorzy cały rok 

Organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów 

(również we współpracy z poradniami psychologiczno – 

pedagogicznymi) i innymi instytucjami pomocowymi 

mgr M. Trzop, 

mgr J. Wiktor – Sieprawska 

mgr B. Bajorska - Mąkina 

wicedyrektorzy cały rok 

Ewaluacja Szkolnego Programu  Wychowawczego i 

Profilaktyki 

pedagodzy szkolni, 

psycholog 

przedstawiciele zespołów 

przedmiotowych 

wicedyrektorzy cały rok 

 

Organizowanie i prowadzenie zespołów wychowawczych 

mgr M. Trzop 

mgr J. Wiktor-Sieprawska 

mgr B. Bajorska-Mąkina 

wicedyrektorzy cały rok 

 
 

Zadanie: Współpraca z rodzicami 

 

SPOSÓB REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNY NADZÓR TERMIN 
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Ogłoszenie stałych terminów kontaktów dyrekcji, 

wychowawców i nauczycieli z rodzicami wicedyrektorzy dyrektor 

wrzesień, 

listopad, 

styczeń, 

kwiecień 

Organizowanie zebrań z rodzicami 
wychowawcy klas wicedyrektorzy cały rok 

Udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji losowej i materialnej poprzez kwalifikowanie do 

programu „Wyprawka szkolna” 

wychowawcy klas 

pedagodzy szkolni 

Rada Rodziców 

wicedyrektorzy 
wrzesień  

Przyznawanie nagród pieniężnych i książkowych dla 

najlepszych uczniów 

wychowawcy klas 

Rada Rodziców 

wicedyrektorzy 

komisja do spraw  

stypendiów 

cały rok 

Zapoznanie rodziców z aktualnymi kierunkami w 

zakresie zarządzania Szkołą, planem nadzoru 

pedagogicznego, programem wychowawczym i 

profilaktyki 

wicedyrektorzy dyrektor cały rok 

 

 


