
ROCZNY PLAN PRACY  DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ EDUKACJI TECHNICZNEJ W ŁODZI 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 

Plan pracy szkoły uwzględnia w szczególności: 

Plan nadzoru dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/2023, w tym:  

1) wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/2022, 

2) podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022r. 

 

Ferie zimowe:  

16–29 stycznia 2023r.  

 

Przerwy świąteczne: 

– zimowa: 23–31 grudnia 2022r. 



– wiosenna: 6 –11 kwietnia 2023r. 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych: 28 kwietnia 2023r. 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023r. 

 

Ferie letnie: 24 czerwca–31 sierpnia 2023r. 

 

Terminy przeprowadzenia egzaminu maturalnego/egzaminu zawodowego:  

EGZAMIN MATURALNY: 4,5,8 maj 2023r. 

EGZAMIN ZAWODOWY: 9,10 stycznia 2023r. 

                                              2 czerwca 2023r. 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (do 10 dni): 

- 7.10.2022r. – ślubowanie klas I 

- 14.10.2022r. Dzień KEN 

- 31.10.2022r. 

- 22.12.2022r. 

- 9,10.01.2023r. – egzaminy zawodowe 

- 4,5,8.05.2023r. – egzaminy maturalne 



- 2.06.2023r. – egzamin zawodowy 

- 16.06.2023r. 

TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ/TEMATYKA 

 

- 12.09.2022r. – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2022/2023, plan pracy szkoły 2022/2023, PPW,WSSDZ 
- 14.10.2022r. – Dzień KEN, wręczenie Nagród Dyrektora Szkoły dla nauczycieli i pracowników AiO 
- 26.10.2022r. – Sprawy bieżące związane z praca szkoły 
- 29.11.2022r. – podsumowanie śród semestru, sprawy bieżące 
- 1.02.2023r. – klasyfikacyjna RP 
- 6.02.2023r. – podsumowanie śródrocza 
- 21.03.2023r. – sprawy bieżące 
- 24.04.2023r. – klasyfikacyjna RP (klasy IV) 
- 31.05.2023r. – sprawy bieżące 
- 19.06.2023r. – klasyfikacyjna RP 
- 29.06.2023r. – plenarna RP 
 
 
TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI 
 
- 7.09.2022r. – zebrania z rodzicami klas I – godz. 17.00 
- 14.09.2022r. – zebrania z rodzicami klas II – IV – godz. 17.00 
- 24.10.2022r. – konsultacje z rodzicami – godz. 17.00 – 18.30 
- 22.11.2022r. – zebrania z rodzicami – godz. 17.00 – 18.30 
- 19.12.2022r. – konsultacje z rodzicami – godz. 17.00. – 18.30 
- 8.02.2023r. – zebrania z rodzicami – godz. 17.00. – 18.30 
- 20.03.2023r. - konsultacje z rodzicami uczniów – godz. 17.00 – 18.30 
- 24.04.2023r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I – IV godz. 17.00 – 19.00 
- 29.05.2023r. – konsultacje z rodzicami – godz. 17.00 – 18.30 



ZESPOŁY NAUCZYCIELI 
 

 ZESPÓŁ ds. PROMOCJI  
 ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY KOMISJE NA EGZAMINY ZAWODOWE  
 ZESPÓŁ d.s. UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

 
 
 
TERMINY IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 
 

DATA NAZWA/RODZAJ IMPREYZ LUB UROCZYSTOŚCI OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA 
PRZYGOTOWANIE 

7.10.2022r. Ślubowanie klas I M. Turała, R. Jarzębiński, D. Mikołajczyk,     
D. Lewińska (we współpracy z 
wychowawcami klas I) 

XI Dzień Języków obcych D. Lewińska, I. Czyżewska – Dyrała,              
M. Kwiecień, M. Krajewska – Nieckarz,         
B. Wielkopolan 

21.12.2022 Jasełka A. Stelmasiak 

III,IV,V Dni otwarte Nauczyciele, którzy zadeklarowali udział 

28.04.2023r. Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych M. Mamełka, J. Duras, A. Mikołajczyk 

23.06.2023r.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego E. Zamojska, M. Turała, D. Mikołajczyk,      
M. Maj - Rudnicka 

 
 
 
KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023: 
 
1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 



2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 
Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 
6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 
7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 
podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.  

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,          w 
szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 
ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

 

 

 
Zadania 

Terminy Osoby odpowiedzialne 

ZADANIE: PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI POPRZEZ DZIAŁANIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY ROZWOJOWE   
I EDUKACYJNE WSZYSTKICH UCZNIÓW,  W CELU ZAPEWNIENIA DODATKOWEJ OPIEKI I POMOCY, WZMACNIAJĄCEJ POZYTYWNY 
KLIMAT SZKOŁY ORAZ POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA.  

Przydział zadań dydaktycznych  oraz czynności 
dodatkowych  na rok szkolny 2022/2023 

sierpień 2022 Dyrektor 

Realizacja innowacji pedagogicznej Cały rok B. Wielkopolan, I. Czyżewska - Dyrała 

Badanie poziomu wiadomości  i umiejętności uczniów 
klas czwartych z przedmiotów maturalnych – próbne 
egzaminy maturalne 

Listopad 2022 Nauczyciele poszczególnych przedmiotów 



Analiza wyników maturalnych  i egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

Do 30.10.2022 Nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów/dyrektor szkoły/kierownik 
warsztatów 

Wspieranie nowoczesnych form i metod pracy 
dydaktyczno-wychowawczej szkoły w celu 
umożliwienia osiągnięcia sukcesu każdemu 
uczniowi, indywidualizacja pracy z uczniem  

  

 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

Planowanie wspomagania rozwoju i edukacji przez 
nauczycieli na podstawie wyników analizy problemów i 
trudności edukacyjnych uczniów oraz ich uzdolnień – 
indywidualizacja pracy z uczniem, stosowanie 
aktywizujących metod pracy 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

Organizacja dodatkowych zajęć, realizacja projektów 
edukacyjnych o różnorodnej tematyce dostosowanej do 
zainteresowań i potrzeb uczniów 

Cały rok Nauczyciele 

Planowanie i  koordynowanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, zgodnie z rozpoznanymi indywidualnymi 
potrzebami uczniów, opracowanie IPET-ów,  WOFU, 
dostosowań 

Cały rok  Pedagog szkolny, B. Wielkopolan, 
psycholog, wychowawcy, nauczyciele 

Rozwijanie zainteresowań i odkrywanie uzdolnień wśród 
uczniów. Diagnoza dydaktyczno – wychowawcza w kl. I   
i II 

Cały rok/wrzesień Wszyscy nauczyciele/A. Stelmasiak i 
wychowawcy klas I 

Integracja klas I Wrzesień/październik 
2022 

Wychowawcy, A. Stelmasiak 

Organizacja wyjazdu językowo – edukacyjnego i w 
ramach projektu „Razem w Europie” 

W ciągu roku szkolnego B. Wielkopolan, M. Kasprzak 

ZADANIE: WYCHOWANIE DO WRAŻLIWOŚCI NA PRAWDĘ I DOBRO. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW SZLACHETNOŚCI, 

ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO I DBAŁOŚCI  O ZDROWIE 

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego Cały rok A. Stelmasiak, wychowawcy, wszyscy 



podczas zajęć z wychowawcą, rozwijanie u uczniów 
umiejętności współdziałania, komunikowania się, 
dostrzegania potrzeb innych osób. 

nauczyciele 

Zajęcia z pedagogiem szkolnym i psychologiem Cały rok A. Stelmasiak, M. Maj - Rudnicka 

Udział w organizowaniu akcji na cele społeczne – 
wspólne zaangażowanie nauczycieli i uczniów (zbiórka 
zabawek, klocków dla DPS Spadkowa, Akcja „Psiak”, 
Mikołajkowe licytacje, I Ty zostań króliczkiem 
wielkanocnym, przygotowanie kartek świątecznych, 
maraton pisania listów dla Amnesty International 

Cały rok B. Wielkopolan, T. Przybyłowska, I. 
Frąc, R. Jarzębiński, A. Stelmasiak, 
A i D. Mikołajczyk, D. Sobiński 

Angażowanie uczniów w akcje i programy realizowane 
przez MRS, wdrażanie uczniów do samorządności 

Cały rok I. Kruszewska, T. Przybyłowska 

Angażowanie uczniów w działalność wolontariatu 
szkolnego 

Cały rok W. Wielkopolan, I. Czyżewska, D. Lewińska 

Podjęcie działań w ramach: Dnia Świadomości Autyzmu, 
Dnia Praw Osób Niepełnosprawnych, 
Międzynarodowego Dnia Tolerancji, Dnia Zdrowia 
Psychicznego, 

Cały rok Zespół d.s. udzielania pomocy PPP 

Integracja uczniów – obcokrajowców w społeczności 
szkolnej 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

ZADANIE: WSPOMAGANIE PRZEZ SZKOŁĘ WYCHOWAWCZEJ ROLI RODZINY 

Zapoznanie rodziców uczniów z programem 
wychowawczo-profilaktycznym. 

Wrzesień 2022 Wychowawcy klas 

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego 
podczas zajęć z wychowawcą, zajęć profilaktycznych z 
pedagogiem szkolnym i psychologiem 

Cały rok A. Stelmasiak, M. Maj – Rudnicka 
wychowawcy,  

Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym – 
organizacja spotkań z rodzicami, warsztatów 
tematycznych z psychologiem i pedagogiem 

Cały rok A. Stelmasiak, M. Maj – Rudnicka, 
wychowawcy 

Przygotowanie materiałów wspierających dla uczniów z  Zespół d.s. udzielania pomocy PPP 



orzeczeniami i ich rodziców 

ZADANIE: DZIAŁANIE NA RZECZ EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ, POZNAWANIA KULTURY I TRADYCJI POLSKIEJ, OSIĄGNIĘĆ 

DUCHOWYCH I MATERIALNYCH 

Uroczyste obchody świąt państwowych. 
Reprezentowanie szkoły - udział pocztu 
sztandarowego/legioniści 

Cały rok M. Mamełka 

Angażowanie uczniów z różnych klas w organizację 
uroczystości szkolnych. 

Cały rok Nauczyciele 

Wycieczki edukacyjne/kulturalne Cały rok Nauczyciele 

Edukacja patriotyczna, organizacja i aktywny udział w 
przedsięwzięciach o charakterze rocznicowym i 
patriotycznym 

Cały rok Nauczyciele 

ZADANIE: WZMOCNIENIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. ROZWIJANIE POSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚRODOWISKO 

NATURALNE. 

Kształtowanie u uczniów wrażliwości ekologicznej – 
udział w projektach ekologicznych, wycieczkach 
edukacyjnych. 

Cały rok  Wszyscy nauczyciele 

Udział w akcji „Sprzątanie świata” z okazji obchodów 
Dnia Ziemi. 

Wrzesień/październik 
2022 

M. Kasprzak 

Zorganizowanie wraz z patronem szkoły – firmą 
Immergas konferencji ekologicznej 

Kwiecień/maj 2023 M. Kasprzak 

OSIĄGANIE PRZEZ UCZNIÓW SUKCESÓW EDUKACYJNYCH 

Planowanie wycieczek i wyjść związanych z kształceniem 
zawodowym 

Cały rok Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Doradztwo zawodowe, wspomaganie uczniów                  
w podejmowaniu decyzji zawodowych 

Cały rok L. Brych, I. Kruszewska/wychowawcy 

Realizacja projektów i akcji szkolnych: „W drodze do 
zawodowego sukcesu – zdobywamy nowe kwalifikacje i 
umiejętności”, „ Twój zawód – Twój sukces”, Dzień 

Cały rok Nauczyciele biorący udział w projektach, 
M. Kwiecień, I. Czyżewska, D. Lewińska, M. 
Krajewska,  K. Augustyniak, M. Maj – 



Języków Obcych,  Rudnicka, E. Zamojska 

Praca z uczniem zdolnym; praca z uczniem słabszym – 
osiąganie przez nich sukcesów na miarę możliwości  

Cały rok  Nauczyciele (szczególnie przedmiotów 
zawodowych), pedagog, psycholog 

Zapewnienie uczniom możliwości udziału w 
różnorodnych konkursach, zawodach, olimpiadach. W 
tym konkursach matematycznych i zawodach 
sportowych  

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

Propagowanie sukcesów uczniów i ich osiągnięć – po 
przez eksponowanie  osiągnięć  w pracowniach, 
gablotach szkolnych, na stronie internetowej szkoły, Fb, 
Instagram 

Cały rok  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, 
K. Adamczewski, M. Mamełka, D. Sobiński, 
nauczyciele – „opiekunowie gablot” 

Praca z uczniami pod kątem osiągania przez nich 
sukcesów na egzaminie zawodowym 

raz w roku Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Organizacja zajęć dodatkowych uwzględniającą 
potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

Udział uczniów w zawodach sportowych Cały rok M. Mamełka, T. Przybyłowska, J. Duras 

 
KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI  

Realizacja planów rozwoju nauczycieli ubiegających się o 
awans zawodowy 

Cały rok P. Kmiecik, B. Wielkopolan, M. Krajewska 
– Nieckarz, A. Mikołajczyk, I. Frąc, M. Maj - 
Rudnicka 

Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia  
zawodowego: kursach, warsztatach, studiach 
podyplomowych 

Cały rok/ zgodnie z 
harmonogramem i 
potrzebami 

nauczyciele 

Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli – lekcje 
koleżeńskie/otwarte 

Cały rok Chętni nauczyciele 

Udział nauczycieli w spotkaniach/szkolenia z 
przedstawicielami firm, zakładów pracy, pozyskiwanie 
nowych  firm 

Cały rok Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

PRACE WYCHOWAWCZE SKIEROWANE NA POZNANIE SIEBIE (UCZNIA) I JEGO ROZWÓJ SPOŁECZNY 



Wdrażanie do odpowiedzialności za utrzymanie 
porządku  i estetyki w szkole i wokół niej 

Cały rok Wychowawcy, nauczyciele 

Przygotowanie młodzieży do efektywnego poszukiwania 
pracy, dalszej edukacji, promocji własnej osoby  

Na godz. wych.  

Rozwijanie kreatywności uczniów, popularyzowanie 
konkursów traktując je jako  czynnik powodujący rozwój  
zdolności oraz jeden z elementów  orientacji zawodowej 

Cały rok Opiekunowie konkursów 

 PROFILAKTYKA  ZAGROŻEŃ/OPIEKA/WYCHOWANIE 

Integracja społeczności uczniowskiej, włączanie 
rodziców „w życie szkoły”, kształtowanie poczucia więzi 
ze szkołą 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

Analiza sytuacji  w zakresie zdrowia uczniów                       
i klasyfikacja  problemów zdrowotnych  

Wrzesień 2022 Wychowawcy klas , pielęgniarka, pedagog, 
psycholog 

Zapoznanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców  z 
dokumentami szkolnymi  dotyczącymi  kształcenia,  
wychowania i opieki  obowiązującymi w szkole, 
szczególnie z procedurami bezpieczeństwa 

Wrzesień 2022 Wychowawcy klas 

Przeciwdziałanie  uzależnieniom, kształtowanie postaw 
prozdrowotnych i proekologicznych 

Cały rok Wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog 

Realizacja dyżurów nauczycielskich w czasie przerw w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia 

Cały rok Zgodnie z harmonogramem dyżurów 

Zorganizowanie  prelekcji, pogadanek przez 
pracowników poradni 

Cały rok Pedagog, psycholog, wychowawcy,  

Promowanie zachowań pozytywnych i bezpiecznych 
wśród uczniów 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

PROMOCJA SZKOŁY  

Dni Otwartych Drzwi Marzec/maj 2023 n-le wg przydziału zadań 

Udział młodzieży w konkursach,  zawodach, imprezach i 
uroczystościach miejskich 

Cały rok  

Szeroko rozumiana promocja szkoły w środowisku Cały rok Wszyscy nauczyciele 



lokalnym  

 

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.09.2022r. 


