
 Plan pracy szkoły na rok 2021/2022

Obszar dydaktyczny 
Lp. Działanie Odpowiedzialni za realizację Termin Uwagi

1
Diagnoza stopnia przygotowania ucznia do egzaminów 
zewnętrznych /maturalnych, zawodowych/

 ć�wićzenia pró� bne,
 symulaćje,
 analiza wynikó� w naućzania w zespółaćh klasówyćh, 

kómisjaćh przedmiótówyćh,
 praća z infórmatórami i materiałami CKE, OKE óraz innyćh 

instytućji edukaćyjnyćh.
 przygótówanie dó nówej fórmuły egzaminu maturalnegó – 

Matura 2023

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów: w zakresie 
stwierdzonych w opracowaniu wyników egzaminów maturalnych, 
powtarzających braków wiedzy i umiejętności.

Zespóły zadaniówe naućzyćieli 
pówółane w trakćie róku 
szkólnegó.

Indywidualne zadania.

I. Sprawdzian wiedzy i 
umiejętnós�ći maturzysty 
– wrzesien� /paz�dziernik 
2021
II. C,wićzenie pró� bne typu
maturalnegó  - listópad 
2021.
III. Pró� bny egzamin 
maturalny –  luty 2022;

Pró� bne egzaminy 
zawódówe - 
I. grudzien�  2021,
II. marzeć 2022 TGH,
 III. kwiećien�  2022 BSG

Według 
harmonogramu 
ustalonego w 
Komisjach 
Przedmiotowych

2 Planowanie pracy nauczyciela w zespole klasowym w tym dla Zespóły zadaniówe naućzyćieli 
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ucznia z nauczaniem indywidualnym, specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, promowanego warunkowo

 diagnóza stópnia ópanówania pódstawy prógramówej z 
ókresu kształćenia na ódległós�ć� – ókres�lenie zakresu 
trudnós�ći

 módyfikaćja planó� w praćy z uwzględnieniem wynikó� w 
diagnózy i óćeny przez naućzyćiela stópnia realizaćji 
pódstawy prógramówej w róku ubiegłym

 ópraćówanie zestawó� w ć�wićzen�  słuz5ąćyćh utrwaleniu  
umiejętnós�ći z ókresu kształćenia na ódległós�ć�

pówółane w trakćie róku 
szkólnegó.

Indywidualne zadania.

3 Wykorzystanie doświadczeń pracy zdalnej w nauczaniu 
stacjonarnym

 módyfikaćja planó� w naućzania i  systemu óćeniania z 
uwzględnieniem módelu staćjónarnegó, hybrydówegó i 
zdalnegó

 wykórzystanie narzędzi i zasóbó� w ćyfrówyćh w próćesie 
edukaćyjnym z zespółem klasówym, w próćesie 
indywidualizaćji i dóskónalenia naućzyćieli

4 Wdrażanie podstawy programowej po szkole podstawowej
 rózwijanie  kómpetenćji klućzówyćh,
 analiza wynikó� w egzaminu ó� smóklasisty,
 ópraćówanie planu praćy z zespółem klasówym w tym dla 

ućznia z naućzaniem indywidualnym, spećjalnymi 
pótrzebami edukaćyjnymi. 

Zespóły zadaniówe naućzyćieli 
pówółane w trakćie róku 
szkólnegó.

Indywidualne zadania.

w ćiągu róku szkólnegó
Narzędzia: diagnóza 
wyniku egzaminu 
ó� smóklasisty, arkusze 
klasyfikaćji.

5
Monitorowanie realizacji podstawy programowej po szkole 
gimnazjalnej i podstawowej

a) Monitorowanie realizacji podstawy programowej

 mónitóring ilós�ći gódzin zrealizówanyćh z danegó 
przedmiótu w kaz5dym zespóle klasówym,

 biez5ąća analiza pódstawy prógramówej szkóły
 módyfikaćja planó� w praćy
 zmiana sposobu weryfikacji wiadomości i 

umiejętności – 

Zespóły zadaniówe naućzyćieli 
– klasówe i  przedmiótówe 
pówółane w trakćie róku 
szkólnegó.

Indywidualne zadania 
naućzyćiela.

w ćiągu róku szkólnegó
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kartkówka jako narzędzie sprawdzania wiedzy z 
trzech ostatnich lekcji, 
sprawdzian   jako narzędzie sprawdzania umiejętności

  óćena wybranyćh prógramó� w naućzania óraz 
pódręćznikó� w, materiałó� w dydaktyćznyćh

b) Monitorowanie stopnia opanowania treści podstawy 
programowej 

 opracowanie, na podstawie zestawu umiejętności, 
schematów zadań w zespołach 
międzyprzedmiotowych i modyfikacja planów pracy z 
uwzględnieniem zajęć treningowych

 opracowanie harmonogramu ćwiczeń 
 ewaluacja wprowadzonych zmian w pracy nauczyciela 

i ucznia
 działania naućzyćieli na lekćji óparte na ró� z5nóródnyćh 

fórmaćh 
 sprawdzanie póziómu ópanówania wiedzy i umiejętnós�ći,
  zaplanówanie i kóntróla praćy ućznia w ramaćh 

samókształćenia,
 óćena stópnia realizaćji pódstawy prógramówej ,

Narzędzia:
arkusze 
diagnostyczne w 
klasach 
przedmaturalnych 
wg formuły Matura 
2023

6
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia 
zawodowego w 4-letnim i 5- letnim technikum oraz 
branżowej szkole gastronomicznej

 biez5ąća analiza pódstawy prógramówej kształćenia 
zawódówegó,

 ópraćówanie planó� w praćy naućzyćieli
 mónitórówanie ósiąganyćh efektó� w kształćenia 

zawódówegó
 óćena prógramó� w naućzania i materiałó� w dydaktyćznyćh

Zespóły zadaniówe naućzyćieli 
w grupaćh zawódu pówółane w
trakćie róku szkólnegó.

w ćiągu róku szkólnegó
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7 Doskonalenie nauczycieli
 lekćje kólez5en� skie w tym lekćje ónline  
 zewnętrzne i wewnątrzszkólne fórmy dóskónalenia.

wrzesien�  - ćzerwieć Zgódnie z planem 
nadzóru i kómisji 
przedmiótówyćh
we wspó� łpraćy z LSCDN

Przedmiot obserwacji
– rozwiązania 
dydaktyczne 
rozwijające 
dostrzeżone  przez 
nauczycieli  w wyniku
analizy efektów 
kształcenia braki 
wiedzy i umiejętności 

8
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 diagnóza wyćhówawćzó - prófilaktyćzna ućznió� w, 
ródzićó� w, naućzyćieli w pełnym ćyklu naućzania

 zaplanówanie  działan�  wspierająćyćh dla ućznia i ródzića, 
naućzyćiela i ićh realizaćja,

 módyfikaćja prógramó� w wyćhówawćzyćh dla 
pószćzegó� lnyćh klas 

 óćena skutećznós�ći działan�  wspierająćyćh., 
 wykórzystanie dós�wiadćzenia realizówania pómóćy 

spećjalistyćznej na ódległós�ć�

Wyćhówawćy , naućzyćiele,
spećjalis�ći (pedagóg, psyćhólóg, 
naućzyćiele wspómagająćy, 
dóradća zawódówy)
indywidualnie i w zespółaćh 
zadaniówyćh

wrzesien�  – ćzerwieć/ ćały rók
 

9
Realizacja programu olimpiad i konkursów Zespóły zadaniówe  w tym

- óferta ólimpiad i kónkursó� w
- mónitórówanie 

wg harmónógramu 
Prógramu

10
Działalność biblioteki szkolnej

 Rózwijanie kómpetenćji ćzytelnićzyćh óraz 
upówszećhnianie ćzytelnićtwa

 wspó� łpraća z naućzyćielami w zakresie przygótówania 
ućznió� w dó samókształćenia, wyszukiwania i 
selekćjónówania infórmaćji

 działania infórmaćyjne biblióteki na temat zbióró� w i 
nówós�ći

 akćje biblióteki
  spótkania autórskie
 wykórzystanie dós�wiadćzenia realizówania zadan�  

biblióteki w praćy na ódległós�ć�

n-le bibliótekarze wrzesien�  - ćzerwieć

Moderowanie strony internetowej Zespó� ł zadaniówy: wrzesien�  - ćzerwieć
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11 G. Mazurewićz ,                                
B. Stóćh Łukianiuk,                         
M. Jawórska,                        

Projekty realizowane w szkole
Lp. Działanie Odpowiedzialni za realizację Termin Uwagi

12
Klasa uniwersytecka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i
Administracji KUL

A.Szymćzyk- Furgał,                       
D. Kubiatówska, V. Dreszer - 
Wdówiak

ćykl nauki

13 Klasa uniwersytecka Wydziału Politologii UMCS
M. Bórkówska, A. Szymćzyk – 
Furgał, A. Guzenda

ćykl nauki

14 Akademia Prawa – projekt realizowany we współpracy z 
Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

A. Szymćzyk – Furgał,                    
M. Dams Lepiarz

wrzesien�  - sierpien�

15 Klasa menedżerska pod patronatem Wydziału Zarządzania 
PL

A. Guzenda, G. Mazurewićz,         
E. Kółódzin� ska, L. ZD mijan

wrzesien�  - sierpien�

16 Klasa nauk społecznych pod patronatem Fundacji OIRP 
„ Znam Prawo”

A. Szymćzyk – Furgał, wrzesien�  - sierpien�

17 Projekt „Słoneczna Hiszpania i zielona Irlandia 
przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego 
Europejczyka”

A. Radzin� ska - Lis, wyćhówawćy
klas, E. Siliwóniuk, 

wrzesien�  -sierpien�

18 Projekt Erasmus+ „ Staż zagraniczny kluczem do sukcesu 
zawodowego”

M. Kówalik,                wrzesien�  - sierpien�

19 Nasz stypendysta z Zambii – projekt stypendialny na rzecz 
szkoły w Lumimba

J. Budzyn� ska, A. Zagójska - 
Szkólny Klub Wólóntariusza

wrzesien�  - ćzerwieć Organizacja Kącika 
Stypendysty
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Konkursy i turnieje, konferencje organizowane przez szkołę- realizacja w zależności od sytuacji epidemicznej
Lp. Działanie Odpowiedzialni za realizację Termin Uwagi
20 Organizacja XI Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych 

Inspirowanych Myślą Jana Pawła II
Zespó� ł zadaniówy naućzyćieli 
pówółany w trakćie róku 
szkólnegó.

wrzesien�  - marzeć

21 Konkurs Wiedzy o Prawie A. Szymćzyk – Furgał,                    
W. Łysiak,                         

wrzesien�  - luty

22 Konferencja  Jan Paweł II Vióletta Dreszer – Wdówiak 
Zespó� ł naućzyćieli

wrzesien�  - maj

Uroczystości państwowe
Lp. Działanie Odpowiedzialni za realizację Termin Uwagi

23
Narodowe Święto Niepodległości  Listópad 2021

24 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Marzeć 2022

25 Święto Narodowe Trzeciego Maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Maj 2022

Działania okolicznościowe
Lp. Działanie Odpowiedzialni za realizację Termin Uwagi
26 Patroni roku 2022 styćzen�  – grudzien�  

2022
Ekspozycja na 
korytarzu

Uroczystości szkolne – realizacja w zależności od sytuacji epidemicznej
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Lp. Działanie Odpowiedzialni za realizację Termin Uwagi
27 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych M. Milćzak

Zespó� ł naućzyćieli
wrzesien�

28 Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy M. Milćzak 
N. Bórówski, J. Budzyn� ska, 
wyćhówawćy klas maturalnyćh

wrzesien� -
paz�dziernik

29 Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy
 ućzniówie klas pierwszyćh

W. Cióćzek, wyćhówawćy klas 
pierwszyćh

paz�dziernik

30 Dzień Patrona Zespó� ł wyćhówawćó� w klas II 
LO i II TGH

paz�dziernik
31 Dzień Edukacji Narodowej J. Trykaćz

Samórząd Ućzniówski
paz�dziernik

32 Dzień Papieski  J. Trykaćz
A. Zagójska

paz�dziernik

33 Szkolny Dzień Kariery dóradća zawódówy wraz z 
zespółem zadaniówym

paz�dziernik

34 Spotkanie opłatkowe dla uczniów, nauczycieli, rodziców
Zespó� ł naućzyćieli religii

grudzień

35 Studniówka Zespó� ł wyćhówawćó� w klas 
maturalnyćh

styćzen�

36 Dzień Pamięci o Sprawiedliwych M. Sztajdel, luty

37 „Katyń … Ocalić od zapomnienia” Zespó� ł naućzyćieli kwiećien�
38 Uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas 

kończących naukę w szkole, ślubowanie absolwentów, 
Zespó� ł naućzyćieli                kwiećien�
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przekazanie Sztandaru Szkoły

39 Uroczyste zakończenie roku szkolnego, ukończenie nauki 
klasy III Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia

Zespó� ł naućzyćieli czerwiec

Promocja Szkoły- forma realizacji zależna od sytuacji epidemicznej 
Lp. Działanie Odpowiedzialni za realizację Termin Uwagi
40 Dzień Otwartych Drzwi Szkoły Zespó� ł wyćhówawćó� w klas II,  

ópiekunówie kó� ł 
zainteresówan� , zespó� ł ds. 
prómóćji szkóły

marzeć - kwiećien�

41
Udział w przedsięwzięciach:

  inićjatywy Miasta Lublin,
  inićjatywy szkóły w s�ródówisku lókalnym.

Zespó� ł ds. prómóćji szkóły wrzesien�  - ćzerwieć

42 Przygotowanie oferty zajęć dla szkół podstawowych w 
zakresie prezentacji zawodów  i umiejętności kształconych w 
naszej szkole.

Zespó� ł ds. prómóćji szkóły

43 Udział w Targach EDUKACJA 2022 Zespó� ł ds. prómóćji szkóły luty - marzeć

44 Badania: oczekiwania wobec szkoły uczniów i rodziców 
 klasy pierwsze

Zespó� ł wyćhówawćó� w klas 
pierwszyćh

wrzesien� - 
paz�dziernik

Zorganizowana działalność pozalekcyjna uczniów- forma zależna od sytuacji epidemicznej
Lp. Działanie Odpowiedzialni za realizację Termin Uwagi
45 Szkolne Koło Caritas Nórbert  Bórówski wrzesien�  – ćzerwieć

46 Szkolne Koło PCK Teresa Piłat - Pódstawka wrzesien�  – ćzerwieć

8



47 Szkolny Klub Wolontariusza A. Zagójska wrzesien�  – ćzerwieć

48 Klub Poligloty  A Jakubówska, B. Klóć,                 
J. Wasilewski

wrzesien�  – ćzerwieć

49 Samorząd Uczniowski J. Trykaćz wrzesien�  – ćzerwieć

50 Szkolny chór „Sensorium”  wrzesien�  – ćzerwieć

51 Klub Nadzwyczajnych J. Staniak wrzesien�  – ćzerwieć

52 Kronika Szkolna M. Chwedćzuk, G. Mazurewićz wrzesien�  - ćzerwieć

53 Szkolne Koło Carvingu M. Kózak wrzesien�  - ćzerwieć
54 Koło florystyczne A.Majewska wrzesien�  - ćzerwieć
55 Klub eTwinning A. Skówrón, I. Pawlak, M. 

Kózaćzuk - Brajerska
wrzesien�  - ćzerwieć

Sport w szkole
Lp. Działanie Odpowiedzialni za realizację Termin Uwagi
56 Realizacja szkolenia sportowego w oddziałach sportowych  – 

piłka nożna chłopców, piłka ręczna dziewcząt.
 Zespó� ł wyćhówawćó� w, 
naućzyćiele wyćh.  fizyćznegó, 
trenerzy

57 Projekt Szkolny Dzień Tańca – realizacja w zależności od 
sytuacji epidemicznej

A. Amilkiewićz, A. Hereć�

58 Dzień Sportu – realizacja w zależności od sytuacji 
epidemicznej

 Zespó� ł naućzyćieli Maj 2022

59 Biegi okolicznościowe – realizacja w zależności od sytuacji 
epidemicznej

Zespó� ł naućzyćieli

60 Licealiady – realizacja w zależności od sytuacji epidemicznej M. Zakrzewski wraz z zespółem
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naućzyćieli wyćhówania 
fizyćznegó 
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Harmonogram

Wrzesień

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 
2. Diagnoza osiągnięć uczniów klas pierwszych.
3. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego
4. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

Październik

1. Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy  – uczniowie klas pierwszych
2. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy.
3. Dzień Patrona – Święto Szkoły. Ślubowanie klas pierwszych.
4. Dzień Edukacji Narodowej
5. Dzień Papieski 
6. Szkolny Dzień Kariery

Listopad

1. Narodowe Święto Niepodległości
2. Udział w akcji Polacy – Rodakom
3. Próbny egzamin maturalny.

Grudzień
1. Spotkanie opłatkowe w szkole dla uczniów, nauczycieli, rodziców
2. Wigilia Starego Miasta
3. Próbny egzamin zawodowy

Styczeń
1. Studniówka

Luty

1. Dzień Tańca
2. Próbny egzamin maturalny.
3. Dzień Pamięci o Sprawiedliwych

Marzec
1. XI Ogólnopolski  Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II
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2. Narodowy Dzień Pamięci ”Żołnierzy Wyklętych”
3. Udział w Targach EDUKACJA 2021

Kwiecień

1. „Katyń … ocalić od zapomnienia”
2. Dzień Otwartych Drzwi Szkoły
3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas kończących naukę w szkole, ślubowanie absolwentów
4. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Maj
1. Dzień Sportu
2. Imprezy plenerowe połączone z promocją szkoły

Czerwiec

1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2. Imprezy plenerowe połączone z promocją szkoły

Działania o dłuższym okresie realizacji:

1. Diagnoza stopnia przygotowania ucznia do egzaminów zewnętrznych /maturalnych, zawodowych/ - ćwiczenia 
próbne

2. Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (IX – VI) 
3. Lekcje koleżeńskie 
4. Doskonalenie nauczycieli w ramach komisji przedmiotowych (IX – VI)
5. Doskonalenie nauczycieli w ramach posiedzeń szkoleniowych Rady Pedagogicznej (IX – VI)
6. Realizacja Programu olimpiad i konkursów (IX – VI)
7. Działalność  Szkolnego Klubu Wolontariusza (IX – VI)
8. Działalność Samorządu Uczniowskiego (IX – VI)
9. Akcje biblioteki szkolnej (IX – VI)

10. Promocja Szkoły (IX – VI)
12. Obchody rocznicowe (IX - VI)
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