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      ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY 2022/2023 
 

OBSZAR 1- ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

Aktualizacja prawa 
wewnątrzszkolnego 

pod kątem 
zgodności z 

obowiązującym 
systemem prawnym 

1. Monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z 
aktualnymi przepisami prawa oświatowego 

2.Monitorowanie spójności dokumentów szkolnych 

Planowanie działań 
Rady 

Pedagogicznej 

1. Przygotowanie wewnętrznego kalendarza organizacji roku 
szkolnego oraz tygodniowego planu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 

2. Przygotowanie planu pracy szkoły oraz programu 
wychowawczo-profilaktycznego 

3. Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego 

Prowadzenie 
ewaluacji 
wewnętrznej 

Włączenie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii 
w sprawie uczniów, szkoły, dokumentacji…) 

Sprawne 
zarządzanie 
placówką 

Prowadzenie na bieżąco diagnozy potrzeb i ewaluacji pracy 
szkoły 

OBSZAR 2- DYDAKTYKA 

Rytmiczność 
realizacji podstawy 

programowej 

1. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 

2. Analiza i weryfikacjia szkolnych programów nauczania. 

3. Dostosowanie treści programowych i sposobu ich realizacji 
do możliwości uczniów. 

Prowadzenie dziennika elektronicznego 

Umożliwianie 
uczniom dostępu  
do różnych zajęć 
pozalekcyjnych 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych w postaci kół 
przedmiotowych i kół zainteresowań: 

1. Koło teatralne 

2. Koło językowe - teatralne 
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3. Koło Filmowe języka angielskiego 

3. Klub gastronoma 

Rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów: 

1.siatkówka 

2.koszykówka 

3. piłka nożna 

4.tenis stołowy 

 
5. pływanie 

6. badminton 

Wspomaganie 
uczniów o 

specjalnych 
potrzebach 

edukacyjnych 

 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 
przygotowanie IPET 

Indywidualizowanie pracy na lekcji dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

Rewalidacja 

Spotkania zespołów uczących dzieci ze specjalnymi 
potrzebami eduakcyjnymi 

Analiza potrzeb 
edukacyjnych 
uczniów i ich 

wsparcie 

Wywiad, analiza dokumentacji szkolnej, rozmowy 

Praca indywidualna z uczniem który uzyskał negatywne wyniki 
edukacyjne lub jest zagrożony niepowodzeniem 

Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom 
zgłaszającym trudności po powrocie z nauczania zdalnego 
(COVID) 

Udzielanie wsparcia uczniom zdolnym 

Systematyczne 
badanie efektów 
kształcenia, 
osiągnięć 
edukacyjnych 
uczniów. 

Diagnozowanie kompetencji uczniowskich 

Zapoznanie uczniów 
z zasadami 
egzaminów 
zewnętrznych 

Współpraca z CKE i OKE 

Analizowanie 
wyników egzaminów 
zewnętrznych 

Sporządzanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych w 
zespołach przedmiotowych i prezentowanie ich na radzie 
pedagogicznej 
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Złota 
KielniaPromowanie 
uczniów szczególnie 

uzdolnionych 
 i przygotowywanie 
 ich do turniejów, 

konkursów i 
olimpiad 

przedmiotowych 
oraz zawodów 
sportowych. 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanej 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 

Olimpiada Buduj z Pasją 

Olimpiada Logistyczna 

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności rolniczych w bloku 
Gastronomia 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Zakresie 
Architektury Krajobrazu 

Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 

Olimpiada Przedsiębiorczości 

Olimpiada Logistyczna MWSLiT Wrocław 

Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna 

Liga Młodych Logistyków 

Olimpiada z ZUS 

Ogólnopolski Turniej Ekonomiczny Sukces na Bank 

Powiatowy Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości 

Turniej na najlepszego ucznia w zawodzie KUCHARZ 

Ogólnopolski Turniej Kucharski 

Konkurs „Akademia wiedzy o mięsie od pola do stołu” 

Konkurs "Bitwa na drobiowe smaki" 

Konkurs Kulinarno - Edukacyjny "DZIEŃ KITLA - kulinarni 
bohaterzy" 
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Konkurs kulinarny "Wieluńskie Smaki" 

Expo Sweet 

Ogólnopolski konkurs o Podatkach 

Konkurs, Zostań Ekonomistą- VII edycja  Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu 

Europejski Konkurs Statystyczny 

Liga Sprawiedliwości 

Szkolny Konkurs rachunkowości "Księgowy Roku" klasa 3 tr 

Konkurs Euklides 

Konkurs matematyczny dla uczniów BSIS 

Konkurs geograficzny dla uczniów Z mapą na TY 

Konkurs Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 

Konurs -  Word Formation- jezyk angielski 

Świąteczna Gra Językowa 

Konkursy dla klas Branżowej Szkoły I i II stopnia z zakresu jezyka 

obcego zawodowego oraz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 

Szkolne Dyktando z Języka Angielskiego - Inaczej słysze 
inaczej piszę 

Konkurs wiedzy o krajach wschodnioeuropejskich- konkurs 
szkolny. 

Konkurs języka rosyjskiego  

Konkurs z języka angielskiego zawodowego logistycznego 

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 

IV edycja Oglądam i rozumiem - znajomość wybranego filmu 
konkurs dla uczniów BSIS 

Konkurs promujący czytelnictwo 

Zawody sportowe 

Turniej trójek siatkarskich o Puchar Dyrektora Szkoły 

Turniej tenisa stołowego o puchar Dyrektora Szkoły 
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Turniej w piłkę nożną dla klas branżowych o Puchar Dyrektora 

Szkoły 

Liga Mistrzów piłki halowej dla uczniów ZS1 

 
OBSZAR 3 - DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA 

Udzielanie 
wsparcia rodzicom 
w rozwiązywaniu 

problemów 
młodzieży 

Organizowanie i przeprowadzenie spotkań, prelekcji związanych 
z problematyką wychowawczą 

Diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów 

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

Konsultacje psychologa i pedagoga 

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym ucznia 

Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia, kultury 

fizycznej i działań 
proekologicznych 

Organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze rekreacyjno-
sportowym WYCIECZKI 

Angażowanie uczniów w akcje, projekty i konkursy o zbliżonej 
tematyce: 

Dzień Ziemi 

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka 

Tydzień Zdrowego Odżywiania 

Tydzień Zdrowia 

Przygotowanie 
uczniów do 

świadomego 
wyboru dalszego 

kierunku 
zawodowego 

Prowadzenie zajęć związanych z doradztwem zawodowym 

Wycieczki dydaktyczne związane z kierunkiem kształcenia, 
Salon Maturzystów, Dni otwarte Uczelni Wyższych 

Organizacja szkoleń, warsztatów, pokazów dla uczniów 
związanych z zawodem 

Dzień Przedsiębiorczości 

Spotkania z przedstawicielami uczelni 

Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej 

Kształtowanie 
postaw 

prospołecznych i 

Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych- 
działania wolontariatu 
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obywatelskich 
Akcja Pomocna dłoń dla Seniora i osób niepełnosprawnych 

Realizacja projektów edukacyjnych: 

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa SIGG 

Zdolny uczeń-świetny student 

Wirtualne Laboratoria 

Branżowe Symulacje Biznesowe REVAS 

Program Młody Lean Lider 

Erasmus 

Myślę pozytywnie 

Eliminowanie 
przejawów agresji, 

przemocy i 
demoralizacji 

Współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania 
wychowawcze: policja, sąd, straż, GOPS, MOPS, SANEPID 

Współpraca z kuratorem ds. nieletnich 

Realizacja zajeć z odpowiedzialności karnej 

Realizacja programu Stop agresji 

Realizacja zajęć na temat bezpieczeństwa 

Realizacja programów profilaktycznych zgodnie z planem 
działań profilaktycznych 

Pogłębienie 
współpracy z 

rodzicami 

Przestrzeganie Procedur Bezpieczeństwa 

Spotkania rodziców z wychowawcami 

Konsultacje nauczycieli dla rodziców 

Pomoc uczniom 

Pozyskiwanie stypendiów dla uczniów 

Kiermasz książek 

Rozwijanie 
zainteresowań 

przez promowanie 
i wspieranie 

rozwoju 
czytelnictwa 

Promowanie czytelnictwa wśród młodzieży 

Organizacja konkursów czytelniczych 

Udział w programie narodowe czytanie 

Prowadzenie kroniki szkoły 

Promowanie czytelnictwa podczas zajęć doraźnych 

Organizacja i udostępnianie zbiorów 
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Monitorowanie losów absolwentów 

OBSZAR 4 - KADRA SZKOŁY 

Praktyczne 
wykorzystanie 

posiadanej wiedzy 
i umiejętności 

przez nauczycieli 

Organizacja lekcji koleżeńskich, otwartych 

Wdrażanie programów autorskich 

Organizacja szkoleń wewnątrzzespołowych 

Rozwój zawodowy 
nauczycieli 

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego 

Studia podyplomowe 

Awans zawodowy 

Dodatkowe czynności nauczycieli 

OBSZAR 5 - FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU 

Integracja 
społeczności 

szkolnej 

Działania SU 

Integriada 

Pożegnanie absolwentów 

Maraton Fitness 

Dzień Sportu 

Mikołajki 

Działania 
promujące szkołę 

w srodowisku 

Włącznie się w akcje, projekty, programy i inicjatywy społeczne 

Mitting pływacki dla osób niepełnosprawnych 

X Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego 

Działania Szkolnego Klubu SKS Aktywni 

Imprezy okolicznościowe na warsztatach gastronomicznych 

Spotkania młodzieży z uczniami szkół podstawowych 

Organizacja Dnia Otwartego 

Konferencja „Buduj z Pasją” Nowoczesne Trendy w 
Budownictwie połączona z II Ogólnopolskim Dniem Budowlańca 

Współpraca z lokalnymi mediami 

Prowadzenie strony internetowej, fb oraz blogów kierunkowych, 
fanpage zawodowe 
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Konferencja psychologiczna "Jestem Tutaj" 

Rozwój oferty handlowej i usługowej Praktycznej Nauki zawodu 

Współpraca z 
instytucjami 

działajacymi w 
środowisku 
lokalnym 

,zakładami pracy 
oraz podmiotami 

zewnętrznymi 

Kontynuacja współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę, 
zakładami pracy 

IPN Łódź 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej 

Międzypowiatowy Konkurs piosenki i Poezji w ZS nr 2 w Wieluniu 

Muzeum Polin 

  

OBSZAR 6 - BAZA SZKOŁY 

Utrzymanie 
budynku szkoły w 

odpowiednim 
stanie 

technicznym 

Zakup pomocy dydaktycznych 

Przeprowadzenie bieżących remontów 

 


