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Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 

1116, 1383, 1700 i 1730). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 

1116, 1700 i 1730  ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z z Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 

1116, 1700 i 1730 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 

szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2018 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz.U z 2017 r. poz. 356 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.). 

 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 

szkół (Dz.U. z Dz. U. poz. 639, z 2020 r. poz. 1008, z 2021 r. poz. 1534 oraz z 2022 r. poz. 658  ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. 2017 poz. 1322). 

 Statut szkoły. 

 Programy Wychowawczo-Profilaktyczne szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan opracowany został na podstawie: 

 

1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

2. Koncepcji pracy szkoły. 

3. Wniosków sformułowanych na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2021/2022. 

Szkoła umożliwia:   

 poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury, 

 ujawnianie zainteresowań i uzdolnień, 

 rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów, 

 poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości,  

 rozwijanie potrzeby doskonalenia się,  przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i odnajdywania 
w nim własnego miejsca, samoidentyfikację narodową i kulturową,  kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia 
przynależności do społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, społeczności międzynarodowej,  zdobycie 
wykształcenia. 

Szkoła zapewnia:   

 opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji,  poszanowanie praw ucznia, 

  warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego. 

Szkoła wspiera:  

 rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektując prawa innych, wartości uniwersalne i 
przyjęte normy daje możliwości samorealizacji,  aktywność poznawczą i twórczą, 

 rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni społecznej, prospołeczne i prozdrowotne działania ucznia. 

Cele ogólne:  

Wierzymy że :   

     Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni. Szkoła powinna umożliwić młodym ludziom naukę w 
sposób najbardziej wydajny i efektywny, dlatego będziemy popierali działania wspomagające proces uczenia się i eliminujące 
wszystko, co w nauce przeszkadza.  Poczucie dumy ze szkoły powinno być rozwijane i oczekuje się od wszystkich członków 
szkolnej wspólnoty zaangażowania w kształtowaniu wizerunku szkoły.  

Cele szczegółowe:   

Stworzenie środowiska, w którym będzie możliwe efektywne uczenie się. Stworzenie, dzięki odpowiedniemu programowi, 
metodom nauczania i środkom, takich warunków nauczania i uczenia się, które umożliwiają wszystkim uczniom pełny rozwój 
ich uzdolnień.   

Stworzenie dzięki odpowiednim programom warunków do zdobycia umiejętności integracji we wspólnocie europejskiej i 
zwiększenie umiejętności w zakresie poszukiwania pracy.  Przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego członka 
społeczeństwa, biorącego czynny udział w jego rozwoju.  Stworzenie wspólnoty troszczącej się o dzieci i młodzież. 

 

 

 

 



 

POTRZEBY UCZNIÓW: 

 wysoki wynik matury, 

 wysoki wynik na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, 

 uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

 wysokie kompetencje językowe, 

 umiejętność stosowania technik multimedialnych, 

 zdobywanie wysokich kompetencji potrzebnych na rynku pracy, 

 rozwój zainteresowań. 

POTRZEBY RODZICÓW: 

 zaspokojenie potrzeb ucznia wymagającego wsparcia oraz ucznia zdolnego, 

 wyrównywanie wiedzy, szczególnie u uczniów w klasie I, 

 wysokie kompetencje językowe, 

 bezpieczeństwo, 

 szkoła wolna od nałogów, 

 szkoła wolna od przemocy. 

POTRZEBY SAMORZĄDU LOKALNEGO: 

 zatrzymanie ucznia zdolnego na terenie powiatu, 

 promocja działań oświatowych samorządu, 

 zadowolenie rodziców z usług świadczonych przez szkołę. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

 

TERMIN WYDARZENIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 WRZESIEŃ  
1.09.2022 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych --- 
2.09.2022 r. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych --- 

2.09.2022 r. 

Wychowawcy klas pierwszych spotykają się ze swoimi uczniami 
(aktualizacja danych osobowych w e-dzienniku, wdrożenie do pracy 

na platformie MsTeams) 
Wychowawcy klas maturalnych spotykają się  ze swoimi uczniami 
(informacje na temat matury 2023, informacja na temat sposobu 

wypełniania deklaracji maturalnej oraz deklaracji na egzamin 
zawodowy) 

Zebrania zespołów klasowych oraz zespołów przedmiotowych 
(wybór przewodniczącego, ustalenie planu pracy, opracowanie testu 

diagnostycznego) 

wszyscy nauczyciele 

2.09.2022 r. Ostateczny termin założenia e-dziennika klasy wychowawcy 
7.09.2022 r. 

(środa) 
Spotkanie z rodzicami 

(klasy pierwsze i drugie) 
dyrektor, wychowawcy 

8.09.2022 r. 
(czwartek) 

Spotkanie z rodzicami 
(klasy trzecie i czwarte) 

dyrektor, wychowawcy 

9.09.2022 r. 
Ostateczny termin uzupełnienia w e-dzienniku informacji  

na temat numeru programu nauczania 
wszyscy nauczyciele 

9.09.2022 r. Termin przekazania dyrektorowi harmonogramu wycieczek  
oraz imprez szkolnych 

mgr Ilona Drobińska 
mgr Beata Bruska 

9.09.2022 r. Kiermasz podręczników Nauczyciele biblioteki 

14.09.2022 r. Zebranie Rady Pedagogicznej Wszyscy nauczyciele 

do 15.09.2022 r. 
Ostateczny termin składania deklaracji na egzamin zawodowy  

w sesji styczeń-luty 2023r. 
wychowawcy klas IV  

oraz klas III 

15.09.2022 r. 
Ostateczny termin poinformowania uczniów o wymaganiach 
edukacyjnych z przedmiotu oraz Przedmiotowych zasadach 

oceniania (zapis tematu w e-dzienniku) 
wszyscy nauczyciele 

do 20.09.2022 r. 
Termin przekazania do sekretariatu szkoły wydrukowanych 

pierwszych stron arkuszy uczniów 
wychowawcy klas pierwszych 

do 20.09.2022 r. 
Ostateczny termin rozliczenia arkuszy uczniów ( klasy trzecie, które 

zdawały egzamin zawodowy w sesji czerwiec –lipiec 2022, oraz klasy, 
w których wystąpiły egzaminy poprawkowe) 

wychowawcy 

26.09.2022 r. Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych 

mgr Anna Arkuszyńska,                 
mgr Joanna Barszczewska,           

mgr Anna Singer,  
mgr Katarzyna Słubik,                         

mgr Małgorzata Bembenek, 
mgr Hanna Jednoralska 

mgr Marietta Kuczkowska,     
mgr Magdalena Mastrlorito,          

mgr Ewelina Migulina 

do 30.09.2022 r. Termin składania deklaracji maturalnych 

mgr Barbara Romanowska 
mgr inż. Wojciech Rydzkowski 

mgr Maciej Kasprzak 
mgr inż. Monika Dykier 

do 30.09. 2022r. 
Ostateczny termin przeprowadzania testów diagnostycznych ze 

wszystkich przedmiotów 
 

Wszyscy nauczyciele 

do 30.09.2022 r. 

Ostateczny termin:  
-zamieszczenia wymagań edukacyjnych na szkolnej stronie 

internetowej,  
-dostarczenie Dyrektorowi  wymagań edukacyjnych w formie 

wydruku,   
-ustalenia szkolnej listy zajęć dodatkowych, 
-ustalenie tematyki godzin z wychowawcą. 

Wszyscy nauczyciele 



 PAŹDZIERNIK  

4.10.2022 r. 
(wtorek) 

Rada Pedagogiczna dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele 

7.10.2022r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
mgr inż. Monika Dykier, 

mgr Izabela Kwaśnik 

13.10.2022r. Otrzęsiny klas pierwszych wychowawcy klas pierwszych 

13.10.2022 r. 
Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

Ślubowanie klas pierwszych 
Wychowawcy klas pierwszych 

Samorząd szkolny 
14.10.2022 r. 

(piątek) 
Dzień Edukacji Narodowej 

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 
--- 

14. 10. 2022 r. Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej dyrekcja, wszyscy nauczyciele 

31.10.2022 r. 
(poniedziałek) 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych wszyscy nauczyciele 

 LISTOPAD  

1.11.2022r. 
(wtorek) 

Wszystkich Świętych- dzień wolny od zajęć dydaktycznych --- 

10.11.2022 r. Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości nauczyciele historii 

11.11.2022 r. 
(piątek) 

Święto Niepodległości 
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 

--- 

18.11.2022 r. 

Ostateczny termin opracowania analizy jakościowej egzaminu 
maturalnego przeprowadzonego w szkolnym 2021/2022. 

Ostateczny termin opracowania wniosków z analizy testów 
diagnostycznych, przeprowadzonych we wszystkich klasach, z 

wszystkich przedmiotów. 

zespoły przedmiotowe 
(analizy znajdują się w teczkach 

zespołów przedmiotowych) 

21.11.2022 r. 
(poniedziałek) 

Rada Pedagogiczna dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele 

23-25.11.2022 r. Matura próbna ( według odrębnego harmonogramu) dyrekcja, wszyscy nauczyciele 

24.11.2022 r. 
(czwartek) 

Zebranie z rodzicami- według oddzielnego harmonogramu dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele 

 GRUDZIEŃ  

6.12.2022 r. Szkolne mikołajki 
opiekunowie samorządu 
uczniowskiego, samorząd 

uczniowski 

16.12.2022 r. Wystawienie ocen za I półrocze, we wszystkich klasach Wszyscy nauczyciele 

19.12.2022 r. 
(poniedziałek) 

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja dyrekcja, nauczyciele 

22.12.2022 r. Akademia połączona z przedstawieniem jasełkowym. Katecheci, samorząd uczniowski 

22.12.2022 r. Wigilie klasowe- według odrębnego harmonogramu wychowawcy 

23-31.12.2022 r. Zimowa przerwa świąteczna- dni wolne od zajęć dydaktycznych --- 

 STYCZEŃ  

1.01. 2023r. Nowy Rok --- 
6.01.2023r. 

(piątek) Święto Objawienia Pańskiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych --- 

09.01.2023 r. 
(wtorek) 

 

Rada Pedagogiczna- szkolenie zespołów nadzorujących egzamin 
zawodowy 

dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele 

10.01.2023 r. 
(środa) 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych 
- egzamin zawodowy 

dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele 

9 -21.01.2023r. Egzamin zawodowy- termin główny dyrekcja, nauczyciele 

30-31.01.2023 r. Egzamin zawodowy- termin dodatkowy dyrekcja, nauczyciele 

12.01.2023 r. 
(czwartek) 

Zebranie z rodzicami- według oddzielnego harmonogramu dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele 



16-29.01.2023 r. Ferie zimowe - 

 LUTY  

7.02.2023 r. Ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracji maturalnej wychowawcy klas maturalnych 

7.02.2023 r. Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy sesję: lato 2023 wychowawcy 

21.02.2023 r. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

mgr Ilona Drobińska, 
mgr Beata Bruska       

mgr Kazimierz Jaruszewski,  
mgr Anna Kowalkowska,      

mgr Izabela Kwaśnik,                   
mgr Katarzyna Niemczyk,                                                   

mgr Sylwia Zielinska-Gugniewicz 

 MARZEC  

10.03.2023 r. Obchody Światowego Dnia Matematyki 

mgr Patrycja Drobińska-Knopek, 
mgr Elżbieta Meller 

mgr Barbara Romanowska, 
mgr Weronika Wieczorek 

20.03. 2023 r. 
(poniedziałek) 

Rada Pedagogiczna, następnie zebranie zespołu wychowawczego nauczyciele, wychowawcy 

30.03. 2023 r. Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych nauczyciele, wychowawcy 

--- Rekolekcje --- 

31.03.2023 r. 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i 
pracodawcom oraz podmiotom, które prowadziły kwalifikacyjne 
kursy zawodowe, wyników egzaminu zawodowego dla sesji zima 

2023 

nauczyciele, wychowawcy 

 KWIECIEŃ  

3.04.2023 r. 
Termin przekazania uczniom klas maturalnych pisemnej informacji  

o przewidywanej ocenie rocznej. 
wychowawcy klas maturalnych, 

nauczyciele 

do 5.04.2023 r. 
Termin złożenia wniosku o uzyskanie oceny wyższej od 

przewidywanej. 
uczniowie klas maturalnych 

6-11.04.2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna- dni wolne od zajęć dydaktycznych --- 

17-19.04 2023 r. Termin przeprowadzania sprawdzianów na ocenę wyższą  
od przewidywanej. 

nauczyciele, uczniowie klas 
maturalnych 

21.04.2023 r. Wystawienie ocen w klasach maturalnych nauczyciele, wychowawcy 

24.04.2023r. 
(poniedziałek) 

Rada Pedagogiczna- klasyfikacja klas maturalnych, szkolenie 
członków zespołu nadzorującego egzamin maturalny 

dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy 

27.04.2023 r. Zebranie z rodzicami w klasach programowo niższych dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy 

28.04.2023 r. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych dyrekcja, nauczyciele, 
wychowawcy, opiekun SU 

29.04.2023 r. Drzwi otwarte szkoły dyrekcja, wszyscy nauczyciele 

 MAJ  

1.05.2023 r. 
(poniedziałek) Święto Pracy- dzień wolny od zajęć dydaktycznych --- 

2.05. 2023 r. 
(wtorek) 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych --- 

3.05.2023 r. 
(środa) 

Święto Konstytucji 3 Maja- dzień wolny od zajęć dydaktycznych --- 

4 - 9.05.2023 r. Egzaminy maturalne - dni wolne od zajęć dydaktycznych --- 
29.05.2023 r. 

 
Rada Pedagogiczna- szkolenie członków zespołu nadzorującego 

egzamin zawodowy 
Dyrekcja, wszyscy nauczyciele 

wychowawcy klas 

30-31.05.2023 r. 
Ostateczny termin rozliczania dzienników oraz arkuszy  

klas maturalnych 
maturalnych, wicedyrektor 



31.05.2023 r. Wystawienie ocen proponowanych oraz ocen proponowanych  
z zachowania 

nauczyciele, wychowawcy 

 CZERWIEC  

2.06. 2023 r. 
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych- egzamin 

zawodowy 
Dyrekcja, wszyscy nauczyciele 

1-18.06.2023 r. Egzamin zawodowy – termin główny Dyrekcja, wszyscy nauczyciele 

5.06.2023 r. 
Termin przekazania rodzicom pisemnej informacji o przewidywanej 

ocenie rocznej. 
wychowawcy klas 

do 5.06.2023 r. 
Termin złożenia wniosku o uzyskanie oceny wyższej od 

przewidywanej. uczniowie 

8.06.2023 r. Boże Ciało- dzień wolny od zajęć dydaktycznych --- 

9.06.2023 r. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych --- 

12-14.06.2023 r. 
Termin przeprowadzania sprawdzianów na ocenę wyższą  

od przewidywanej. 
nauczyciele, uczniowie 

16.06.2023 r. 
 

Wystawienie ocen rocznych 
dyrekcja, nauczyciele, 

wychowawcy 
 

19.06.2023 r. 
(poniedziałek) 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy 

20-22.06.2023 r. Szkolne Dni Sportu i Techniki nauczyciele, wychowawcy 

23.06.2023 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy 

24.06.-31.08. Ferie letnie --- 

28-29.06.2023 r. Egzamin zawodowy - termin dodatkowy Dyrekcja wszyscy nauczyciele 

26-30.06.2023 r. Kontrola dzienników, przyjmowanie arkuszy ocen wychowawcy, wicedyrektor 

 
LIPIEC 

 
 

 
 Rekrutacja 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora 
CNT w Chojnicach 

7.07.2023 r. Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego 
 
 

 SIERPIEŃ 
 

 

21.08.2023 r. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym- część ustna Dyrekcja, wszyscy nauczyciele 
22.08.2023 r. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym- część pisemna Dyrekcja, wszyscy nauczyciele 

28-29.08.2023 r. Egzaminy poprawkowe- zgodnie z odrębnym harmonogramem Dyrekcja, wszyscy nauczyciele 

 
 

31.08.2023 r. 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i 
pracodawcom oraz podmiotom, które prowadziły kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie dla sesji lato 2023 

 
 

---- 

 
II. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych 
 

2.09.2022 r. 31.10.2022 r. 10.01.2023 r. 2.05.2023 r. 4.05.2023 r. 

5.05.2023 r. 8.05.2023 r. 9.05.2023 r. 2.06.2023 r. 9.06.2023 r. 

 
III. Harmonogram praktyk zawodowych 
 

 klasa III BO:  12 września 2022r. – 7 października 2022 r. (20 dni) 

 Pozostałe klasy III : 29 maja 2023 r. – 22 czerwca 2023 r. (18 dni) 

 Klasa IV BO: 10 października 2022 r. – 4 listopada 2022 r. (18 dni) 

 Pozostałe klasy IV: 4 maja 2023 r. – 31 maja 2023 r. (20 dni) 

 



 
IV. DOSKONALENIE PROCESU KSZTAŁCENIA 

 

L.p. SPOSOBY I ŚRODKI REALIZACJI 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMIN UWAGI O REALIZACJI 

1. 

Opracowanie programów nauczania  
z przedmiotów ogólnokształcących 

oraz programów nauczania  
w poszczególnych zawodach  

i przygotowanie istniejącej bazy 
dydaktycznej. Dostosowanie 

programów nauczania, 
przedmiotowych zasad oceniania  

oraz wymagań edukacyjnych  
z przedmiotów do ewentualnej  

pracy zdalnej. 

Zespoły przedmiotowe 
sierpień/wrzesień 

2022r. 

Informacja w 
dokumentach 

poszczególnych zespołów 
przedmiotowych 

2. 

Systematyczne uzupełnianie 
klasopracowni w pomoce 

dydaktyczne wykorzystywane  
w procesie zajęć. 

Wszyscy nauczyciele 2022/2023  

3. 

Stosowanie w procesie dydaktyczno- 
wychowawczym form aktywizujących 

wśród uczniów poprzez: 
- stawianie problemów  

do rozwiązania; 
- systematyczne ocenianie; 

- wprowadzanie nowych form 
nauczania/ uczenia się; 

- wdrażanie do smokształcenia; 
- stosowanie indywidualizacji na 

poszczególnych zajęciach 
dydaktycznych. 

Wszyscy nauczyciele 2022/2023 Arkusze obserwacji lekcji 

4. 

Analiza stopnia realizacji treści 
programowych i uzyskiwanych 

wyników podczas okresowej i rocznej 
klasyfikacji oraz podczas posiedzeń 
komisji przedmiotowych poprzez: 

- testy diagnozujące; 
- testy sprawdzające wiedzę; 

- analizę egzaminów maturalnych; 
- analizę egzaminów zawodowych; 

- analizę próbnych egzaminów. 

Zespoły przedmiotowe 

 
09. 2022 r 
06.2023 r. 
11.2022 r. 
12. 2022 r. 

 

Informacja  
w dokumentach 

poszczególnych zespołów 
przedmiotowych 

5. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli Wszyscy nauczyciele 2022/2023 

Informacja w 
dokumentach 

poszczególnych zespołów 
przedmiotowych 

6. 

Wdrażanie młodzieży  
do samokształcenia poprzez 

korzystanie z zasobów biblioteki 
szkolnej i wiarygodnych  źródeł  

z zasobów internetowych. 

Wszyscy nauczyciele 2022/2023 

 Sprawozdanie z 
działalności biblioteki 

szkolnej; 
- arkusz obserwacji zajęć 

dydaktycznych 

7. 

Zapewnianie pomocy i opieki 
dydaktycznej uczniom uzdolnionym 
oraz uczniom słabym, szczególnie w 
okresie ewentualnego powrotu do 

nauki zdalnej. 

Zespoły przedmiotowe 
Zespoły klasowe 

Pedagodzy szkolni 
 

 
2022/2023 

Sprawozdania zespołów 
przedmiotowych 

8. 

Rozwijanie zainteresowań  
na zajęciach pozalekcyjnych: 

według Harmonogramu zajęć 
pozalekcyjnych w  CNT w Chojnicach 

 
Zespoły przedmiotowe 

Zespoły klasowe 
 

 
2022/2023 

Dzienniki zajęć 
dodatkowych, 

sprawozdania z realizacji 



9. 

Organizowanie i udział w konkursach 
wiedzy, olimpiadach, turniejach, 

konkursach zawodowych: 
( szczegóły w Harmonogramie imprez 

szkolnych w CNT w Chojnicach) 
Wnioski ze sprawowanego nadzoru 
w roku szkolnym 2021/2022- każdy 

zespół przedmiotowy ustali 
harmonogram konkursów  

i olimpiad, w których wezmą udział 
uczniowie CNT. 

 

 
 

Zespoły przedmiotowe 
mgr Ilona Drobińska 

mgr Beata Bruska 
 
 

 
 

2022/2023 
 

- Harmonogram imprez 
szkolnych w CNT w 

Chojnicach  
( załącznik nr 1 do planu 

pracy szkoły); 
- sprawozdania zespołów 

przedmiotowych 

10. 

Rozwój zainteresowań 
humanistycznych poprzez: 

- popularyzację czytelnictwa, 
rozwijanie talentów poetyckich, 

narodowe czytanie  
 

mgr Ilona Drobińska 
wspólnie z nauczycielami 

języka polskiego 
2022/2023 

Plakaty, artykuły na temat 
najciekawszych pozycji 
książkowych w szkolnej 
bibliotece, tematyczne 
konkursy czytelnicze, 

konkurs poetycki 

 
 

V. KSZTAŁCENIE OSOBOWOŚCI 
 

L.p. SPOSOBY I ŚRODKI REALIZACJI 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 TERMIN 
UWAGI O 

REALIZACJI 

1. 

Czynne uczestnictwo w uroczystościach 
organizowanych przez szkołę i władze 

państwowe oraz lokalne z okazji różnych 
wydarzeń i rocznic historycznych 

zgodnie z harmonogramem 
imprez i uroczystości szkolnych 

----  

 - Uroczyste ślubowanie klas pierwszych Samorząd szkolny 10.2022r.  

 - Dzień Edukacji Narodowej 
Wychowawcy klas pierwszych 

Samorząd szkolny 
 

10.2022r.  

 - Święto Niepodległości 

Wychowawcy klas II 
mgr Janusz Laska, 

mgr Joanna Barszczewska, 
mgr Sławomir Maniawski 

11.2022r.  

 - Przedstawienie jasełkowe Katecheci 
Samorząd szkolny 

12.2022 r.  

 
 

- Bal studniówkowy 

Rodzice uczniów klas 
maturalnych we współpracy  

z wychowawcami klas 
maturalnych 

oprawa artystyczna Samorząd 
szkolny  

wraz z opiekunami 

01/02. 2023r.  

 - Dzień kobiet Samorząd szkolny 03.2023r.  

 - Pożegnanie klas maturalnych Wychowawcy klas III  
samorząd szkolny 

04.2023r.  

 - Drzwi Otwarte Szkoły 
Przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 
Wszyscy nauczyciele 

04.2023r.  

 - Targi Edukacyjne 

mgr inż.  Radosław Gierek 
mgr inż. Wojciech Rydzkowski 

mgr inż. Krzysztof Kowcun 
mgr inż. Leszek Kuczkowski 
mgr Remigiusz Kosmalski 

mgr Alina Urbańska 

05.2023r  



 -  Dzień Sportu i Techniki 

Samorząd szkolny 
mgr Maciej Kasprzak 

mgr Michał Januszewski 
mgr Remigiusz Kosmalski 
mgr Jakub Mączkowski 

mgr Marcin Dobek 
oraz nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 

06.2023r.  

2. 
Realizacja programów profilaktycznych, 
zgodnie z programem wychowawczo-

profilaktycznym szkoły 

mgr Katarzyna Niemczyk 
mgr Sylwia Zielinska-Gugniewicz 

dyrekcja 
wszyscy nauczyciele 

2022/2023  

 
 
VI. PRZYGOTOWANIE DO PRACY I OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

 
 
VII. ROZBUDZANIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ MŁODZIEŻY Z DZIEDZINY KULTURY 

 
L.p. SPOSOBY I ŚRODKI REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 

 
 

UWAGI O REALIZACJI 

1. Kiermasz podręczników Wychowawcy ,Samorząd 
szkolny  

09.2022.  

2. Organizowanie imprez 
rekreacyjno - rozrywkowych 

 
----- 

2022/2023 Według odrębnego 
harmonogramu 
(załącznik nr 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. SPOSOBY I ŚRODKI REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
TERMIN 

 
 

UWAGI O REALIZACJI 

1. Konserwacja sprzętu i urządzeń  
w szkole. 

Opiekunowie 
poszczególnych pracowni 

zawodowych  
Pan Bartłomiej Lubecki 

2022/2023 Według odrębnej 
dokumentacji 

2. 

Modernizacja pomieszczeń 
szkolnych do istniejących potrzeb, 

doposażanie szkoły w sprzęt 
wykorzystywany do praktycznej 

nauki zawodu 

Dyrektor szkoły wg potrzeb  

3. 

Ukazywanie w środowisku 
szkolnym uczniów osiągających 

sukcesy w nauce, zajęciach 
pozalekcyjnych, sporcie i innych 

dziedzinach. 

mgr Alina Urbańska 
mgr Katarzyna Jażdzewska 

 
2022/2023 

Systematyczne wpisy  
na stronę www szkoły 

oraz Facebooka 
szkolnego 

4. Spotkania z rodzicami uczniów  
Dyrektor 

Wychowawcy klas 
nauczyciele  

Zgodnie z 
kalendarzem 
wywiadówek 

 

5. 

Zorganizowanie zajęć 
pozalekcyjnych rozwijających 

wiedzę z zakresu przedmiotów 
zawodowych 

nauczyciele przedmiotów 
zawodowych 

2022/2023 

Harmonogram zajęć 
dodatkowych, wpisy w 

dziennikach zajęć 
dodatkowych 



VIII. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 

L.p. SPOSOBY I ŚRODKI REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
TERMIN 

 
 

UWAGI O REALIZACJI 

1. 

Organizacja i udział w 
ogólnodostępnych imprezach 
sportowych na terenie szkoły i 

miasta: 
-sztafetowe biegi przełajowe 
- turnieje piłki koszykowej i 

ręcznej 
- turnieje piłki nożnej 

- indywidualne zawody w lekkiej 
atletyce 

Nauczyciele wychowania 
fizycznego 

2022/2023  

2. 
Rozwijanie zainteresowań 
problematyką ekologiczną, 

konkursy o tematyce ekologicznej 

mgr Małgorzata Lipinska-
Woźniak 

mgr Katarzyna Jażdżewska 
mgr Marcin Werachowski 

2022/2023 konkursy, Dzień Ziemi 

3. 
Edukowanie uczniów na temat 
obowiązku segregacji śmieci na 

terenie szkoły 

Dyrekcja, nauczyciele, 
pracownicy szkoły 

2022/2023  

 
IX. PRZECIWDZIAŁANIE NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I DEMORALIZACJI 

 

L.p. SPOSOBY I ŚRODKI REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN UWAGI O REALIZACJI 

2. 
Stały kontakt z poradnią 

psychologiczno- pedagogiczną. 

mgr Katarzyna Niemczyk 
mgr Sylwia Zielinska-

Gugniewicz 
2022/2023  

3. 
Monitorowanie frekwencji klas  

i poszczególnych uczniów 

mgr Katarzyna Niemczyk 
mgr Sylwia Zielinska-

Gugniewicz 
 Wychowawcy klas, dyrekcja 

2022/2023  

4. 

Organizacja spotkań  
z przedstawicielami policji i straży 
miejskiej, służby więziennej oraz 

innych instytucji i organizacji,  
z którymi szkoła współpracuje 

mgr Katarzyna Niemczyk 
mgr Sylwia Zielinska-

Gugniewicz 
2022/2023.  

5. 

Udział przedstawiciela młodzieży 
w części posiedzeń Rady 

Pedagogicznej. Wdrażanie 
młodzieży do 

współodpowiedzialności za 
realizację określonych zadań. 

samorząd szkolny 2022/2023  

6. 
Objęcie opieką uczniów, którzy 

posiadają orzeczenia z PPP. 
Podjęcie działań diagnostyczno – 

profilaktycznych. 

dyrekcja, nauczyciele, 
wychowawcy, pedagog, 

pedagog specjalny 
2022/2023  

7. 

Organizowanie prelekcji, 
odczytów na temat chorób XXI 
wieku, konkursów i olimpiad, 

organizowanie akcji promujących 
zdrowy styl życia . 

mgr Katarzyna Niemczyk, 
mgr Małgorzata Lipinska-

Woźniak 
2022/2023  

8. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 
mgr Katarzyna Niemczyk 

wszyscy nauczyciele 
2022/2023  

9. 
Realizacja programu 

wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły. 

dyrekcja, pedagog, pedagog 
specjalny, wszyscy nauczyciele 

2022/2023  



10. 
Realizacja dyżurów 

nauczycielskich w czasie przerw wszyscy nauczyciele 2022/2023  

11. 
Troska o czystość i estetykę 

pomieszczeń. 
dyrekcja, wszyscy nauczyciele 2022/2023  

 
X. REALIZACJA KIERUNKOW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

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. 

Kierunki polityki 
oświatowej państwa cele 
ogólne  

Zadania wynikające z 
realizacji celów  

 Szczegółowe działania i 
sugerowany sposób ich 
realizacji przez zespoły 
klasowe , np.: 

Termin  Odpowiedzialny 
 

1. Wychowanie 
zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji. 
 

W każdej klasie na 
początku roku szkolnego 
należy ustalić wartości, 
którymi należy się kierować 
w życiu oraz podczas 
obecności w szkole – tak, 
aby powstał kodeks 
wartości dla danej klasy, w 
kanonie powinny pojawić 
się takie wartości jak 
prawda, dobro i piękno; 
Zdefiniowanie wybranych 
wartości, odnotowanie 
wspólnych ustaleń w planie 
pracy wychowawcy na rok 
szkolny 2022/2023, można 
utworzyć planszę i powiesić 
w sali. 

-  debaty klasowe,  
- ustalanie wartości innymi 
metodami np. rankingiem 
trójkątnym czy 
diamentowym,  
- stworzenie plakatu/planszy: 
kodeks wartości klasy 

09.2022 r. Wychowawcy 



Ustalenie zasad, które 
regulują zachowanie w 
społeczności klasy i szkoły, 
w sposób który służy 
ochronie uzgodnionych 
wartości, np. Mówimy 
prawdę - nie oszukujemy; 
Upowszechnienie zasad 
(zapisanie, opublikowanie) i 
podpisanie zasad przez 
społeczność klasy 

- spotkanie klasowe ,  
- spotkanie i przedstawienie 
zasad rodzicom  
 
 

09.2022 r. Wychowawcy 

2a. Wspomaganie 
wychowawczej roli 
rodziny przez właściwą 
organizację i realizację 
zajęć edukacyjnych 
wychowanie do życia  
w rodzinie.  
 

Zorganizowanie we 
wszystkich klasach spotkań 
z rodzicami na temat 
organizacji zajęć, zakresu 
omawianych treści oraz 
metod i forma pracy;  

- zebrania rodziców z 
nauczycielem wychowania 
do życia w rodzinie; 

09.2022 r. Wychowawcy 

Zebranie rezygnacji z zajęć; - rozmowy z wychowankami i 
rodzicami  

09.2022 r. Wychowawcy 

Analiza podstawy 
programowej, metod i form 
pracy zajęć wychowanie do 
życia w rodzinie  

- spotkanie zespołu 
przedmiotowego,  
- obserwacja zajęć wpisana 
do nadzoru pedagogicznego,  

09.2022 r. 
2022/2023 

Nauczyciel WDŻ 
Dyrekcja  
 

2b.Ochrona i 
wzmacnianie  zdrowia 
psychicznego dzieci i 
młodzieży 
 

Organizacja działań w 
zakresie kształtowania 
postaw prospołecznych 
dzieci i młodzieży, wpisanie 
tych działań do Planu pracy 
wychowawcy klasy , Planu 
pracy samorządu 
uczniowskiego 

- działania zaproponowane 
przez wychowawcę i uczniów 
wpisane do realizacji do 
Planu pracy wychowawcy (co 
najmniej 3 działania 
metodami aktywizującymi 
uczniów); 
 

2022/2023 Wychowawcy 
Opiekunowie SU 

Prowadzenie edukacji 
rodziców;  

- zajęcia podnoszące 
kompetencje wychowawcze, 
w tym poświęcone 
oddziaływaniu mediów jak 
uczyć dzieci krytycyzmu 
wobec reklam, rozwijanie 
umiejętności 
wychowawczych, wspieranie 
w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych, 
upowszechnianie informacji 
o możliwościach otrzymania 
wsparcia i pomocy w 
sytuacjach trudnych; 

2022/2023 Wychowawcy 
Pedagog  
Pedagog specjalny 

Prowadzenie edukacji 
medialnej; 

- zajęcia poświęcone 
oddziaływaniu mediów 
pozwalające młodym 
odbiorcom krytycznie 
oceniać destrukcyjne wzorce 
medialne wywołujące 
niezadowolenie z własnego 
wyglądu, poczucie winy i 
wstydu; demaskowanie 
rzeczywistych intencji reklam 
i zawartych w nich 
manipulacji 

2022/2023 Wychowawcy 
Pedagog  
Pedagog specjalny 

Wspieranie dzieci przez 
nauczycieli i specjalistów, 
zajęcia  w zakresie 
podniesienia swojej 
samooceny, uczenie 

- zajęcia  w zakresie 
podniesienia swojej 
samooceny, uczenie 
umiejętności 
psychologicznych i 

2022/2023 Wychowawcy 
Pedagog  
Pedagog specjalny 



umiejętności 
psychologicznych i 
społecznych, które pozwolą 
im radzić sobie ze stresem i 
budować dobre relacje z 
otoczeniem. 

społecznych, które pozwolą 
im radzić sobie ze stresem i 
budować dobre relacje z 
otoczeniem, np. tworzenie 
własnego wizerunku 

Zapewnienie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej w trakcie 
bieżącej pracy z uczniem 
odpowiednio do 
rozpoznanych potrzeb 
uczniów, w tym udzielanie 
pomocy w stanach kryzysu 
psychicznego; 

- zajęcia wspierające uczniów 
z pedagogiem,  
- prowadzenie interwencji 
pedagogicznej  

2022/2023 Wychowawcy 
Pedagog  
Pedagog specjalny 

Kontrola w ramach nadzoru 
pedagogicznego, realizacji 
podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w 
zakresie ochrony i promocji 
zdrowia psychicznego,  
 

- obserwacja zajęć biologii, 
chemii, wf, wychowania do 
życia w rodzinie, 

2022/2023 Dyrekcja  

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. 
 

Poznanie dziedzictwa 
cywilizacyjnego Europy 
Organizacja wycieczki 
pozwalającej poznać 
dziedzictwo cywilizacyjne 
Europy, w tym Polski; 
 
 
 

- organizacja wycieczki 
pozwalającej poznać 
dziedzictwo cywilizacyjne 
Europy, w tym Polski - 
wycieczka klasowa; 

2022/2023 Wychowawcy 
 

4a.Doskonalenie 
kompetencji nauczycieli 
do pracy z uczniami 
przybyłymi z zagranicy, w 
szczególności z Ukrainy, 
adekwatnie do 
zaistniałych potrzeb  
oraz 

Wymiana doświadczeń 
miedzy nauczycielami 
uczącymi uczniów 
przybyłych z zagranicy, w 
szczególności z Ukrainy  

- spotkanie nauczycieli, 
którzy uczą obcokrajowców,  
- zajęcia otwarte,  
- obserwacja zajęć przez 
dyrektora szkoły, 

2022/2023 Nauczyciele  

4b. kompetencji 
nauczycieli nowych 
przedmiotów 
wprowadzonych do 
podstawy programowej  

Analiza podstawy 
programowej nowych i 
zmienionych przedmiotów, 
w tym warunków realizacji 
tych przedmiotów (historia 
i teraźniejszość, historia, 
edukacja dla 
bezpieczeństwa, biznes i 
zarządzanie) 
Analiza metod i form pracy 
na tych zajęciach  

- spotkanie zespołu 
przedmiotowego n-li historii,  
edukacji dla bezpieczeństwa 
oraz przedsiębiorczości, 
- włączenie tych 
przedmiotów do nadzoru 
pedagogicznego   

2022/2023 Nauczyciele, 
historii, EDB, 
podstaw 
przedsiębiorczości  

5.  Wspomaganie 
kształcenia w szkołach 
ponadpodstawowych w 
związku z nową formułą 
egzaminu maturalnego 
od roku 2023. 
 

Poznanie nowej formuły 
egzaminu maturalnego  
Sposób oceniania prac i 
przedstawiania wyników 
egzaminu maturalnego 
Sposoby dostosowania 
warunków pisania 
egzaminów dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

- spotkanie z radą 
pedagogiczną, rodzicami i 
uczniami na temat nowej 
formuły egzaminu 
maturalnego,  
 
 
 
 
- spotkanie zespołu 

2022/2023 Przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych 
oraz egzaminatorzy  



Analiza ujawnionych pytań 
do egzaminu ustnego z 
języka polskiego  

przedmiotowego n-li języka 
polskiego  

6. Doskonalenie systemu 
kształcenia zawodowego 
we współpracy z 
pracodawcami – 
wdrażanie Zintegrowanej 
Strategii Umiejętności 
2030. 
 

Wzmocnienie współpracy 
pomiędzy szkołą a 
pracodawcami 
 

- spotkanie z pracodawcami 
– omówienie potrzeb 
dotyczących form 
współpracy w tym: tworzenia 
klas patronackich, 
- realizacji kształcenia 
zawodowego, w tym 
praktycznej nauki zawodu, 
we współpracy z 
pracodawcą, 
- doskonalenie nauczycieli 
kształcenia zawodowego, w    
tym organizowaniu szkoleń 
branżowych, 
realizacji doradztwa 
zawodowego i promocji 
kształcenia zawodowego. 

2022/2023 Dyrekcja, 
Nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych 

7a. Rozwijanie 
umiejętności 
metodycznych nauczycieli 
w zakresie prawidłowego 
i skutecznego 
wykorzystywania 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w 
procesach edukacyjnych. 

Wypracowanie modelu 
nauczania-uczenia się 
wykorzystującego 
tradycyjne analogowe 
środki dydaktyczne na 
równi z interaktywnymi 
zasobami i elektronicznymi 
(część zadań nauczycieli i 
uczniów na platformie np. 
spotkania zespołów 
nauczycieli online, zadania 
projektowe online, 
przekazywanie informacji 
zwrotnych online, kontakty 
bieżące z rodzicami); 

- spotkanie warsztatowe 
przewodniczących zespołów 
nauczycielskich i chętnych 
nauczycieli,   
 

2022/2023 Wszyscy 
nauczyciele 
Dyrekcja 

7b. Wsparcie edukacji 
informatycznej i 
medialnej, w 
szczególności 
kształtowanie 
krytycznego podejścia do 
treści publikowanych w 
Internecie i mediach 
społecznościowych. 

 

Przeprowadzenie we 
wszystkich klasach zajęć 
dotyczących walki z 
dezinformacją i weryfikacją 
treści publikowanych w 
Internecie i  mediach 
społecznościowych; 
 
Zapoznanie uczniów z 
serwisami internetowymi, 
których zadaniem jest 
sprawdzenie wiarygodności 
informacji publikowanych 
w Internecie, np. 
#FakeHunter lub PolitiFact, 
StopFake Polska, 
DEMAGOG ; 
- ustalenie trybu 
postępowania, żeby ustalić 
wiarygodność informacji (5 
kroków przy sprawdzaniu 
wiarygodności informacji) 

- zajęcia z uczniami 
scenariusz na stronach 
https://www.gov.pl/web/ed
ukacja-i-nauka/walka-z-
dezinformacja-i-weryfikacja-
tresci-publikowanych-w-
mediach-spolecznosciowych-
-rusza-ogolnopolska-
kampania-edukacyjna-
fakehunter-edu  
 
- poznanie stron portali, 
 
- warsztaty – sprawdzanie 
przykładowych informacji 
według ustalonych kroków  

2022/2023 Wychowawcy 
Pedagog 
Pedagog specjalny  
Wszyscy 
nauczyciele 
Dyrekcja 

8. Wsparcie w rozwijaniu 
umiejętności 
podstawowych i 
przekrojowych uczniów, 
w szczególności z 

  
 

  



 
 
 
XI. ZESPOŁY ZADANIOWE I ICH SKŁAD:  

L.p. NAZWA ZESPOŁU PRZEWODNICZĄCY SKŁAD 

1. Zespół języka polskiego i plastyki mgr Izabela Kwaśnik 

mgr Kazimierz Jaruszewski,                               
mgr Anna Kowalkowska,  
mgr Katarzyna Niemczyk                                                                                              

mgr Sylwia Zielinska-Gugniewicz 

2. Zespół nauczycieli historii i WOS-u mgr Joanna Barszczewska 
mgr Janusz Laska 

mgr Sławomir Maniawski 

 
3. 
 

Zespół nauczycieli języków obcych 
nowożytnych 

mgr Ewelina Migulina 

mgr Anna Arkuszyńska,                                     
mgr Joanna Barszczewska, 

mgr Anna Singer  
mgr Katarzyna Słubik 

mgr Małgorzata Bembenek  
mgr Ewelina Migulina,                                      

mgr Magdalena Mastrolorito,                           
mgr Hanna Jednoralska 

mgr Marietta Kuczkowska 

4. Zespół nauczycieli matematyki mgr Barbara Romanowska 
mgr Patrycja Drobińska-Knopek, 

mgr Elżbieta Meller,  
mgr Weronika Wieczorek 

5. 
Zespół nauczycieli przedmiotów 

przyrodniczych 
mgr Małgorzata Lipinska-

Woźniak 

dr Wioleta Ciepluch Trojanek,   
mgr Bogumiła Hamerska, 

 mgr Katarzyna Jażdżewska, 
mgr Piotr Klunder,                                            

mgr Marcin Werachowski 

6. Zespół nauczycieli religii mgr Wiesław Kiszewski 
ks. mgr Mateusz Rzepkowski, 

ks. mgr Bartosz Pepliński 

7.  Zespół nauczycieli wychowania fizycznego mgr Maciej Kasprzak 

mgr Marcin Dobek 
mgr Michał Januszewski 

mgr Maciej Kasprzak 
mgr Remigiusz Kosmalski 
mgr Jakub Mączkowski 

8. Zespół nauczycieli przedmiotów 
mechaniczno-mechatronicznych 

mgr inż. Radosław Gierek 

mgr inż. Rafał Łoński 
mgr inż. Krzysztof Machut 

mgr inż.  Małgorzata Markowska,  
mgr inż. Jan Semrau 

     mgr inż. Marek Szpuła 
mgr inż. Adam Krause 

wykorzystaniem pomocy 
dydaktycznych 
zakupionych w ramach 
programu „Laboratoria 
przyszłości”. 
9a. Podnoszenie jakości 
kształcenia oraz  

Uporządkowanie i 
pogłębienie wiedzy o 
modelu skutecznej lekcji  - 
poznanie skutecznych 
strategii nauczania.  

- warsztaty dla nauczycieli 2022/2023 Wychowawcy 
Pedagog 
Pedagog specjalny  
Wszyscy 
nauczyciele 
Dyrekcja 

9b. dostępności i jakości 
wsparcia udzielanego 
dzieciom i uczniom w 
przedszkolach i szkołach 
ogólnodostępnych i 
integracyjnych. 

Analiza jakości udzielania 
wsparcia i pomocy pp na 
podstawie losowo 
wybranych przypadków 
 

- analiza przypadków (jeden 
losowo wybrany uczeń ze 
szczególnymi potrzebami na 
poziomie klas) 

2022/2023 Dyrektor 



9. 
Zespół nauczycieli przedmiotów 

informatycznych 
 

mgr Tatiana Krause 

mgr inż. Bartłomiej Bankert  
mgr inż. Elżbieta Kowcun,                             

mgr inż. Krzysztof Kowcun,                              
mgr Leszek Kuczkowski,                                              

mgr inż. Mariusz Łabuziński 
dr Tomasz Łakomski 

10. 
Zespół nauczycieli przedmiotów 

elektroniczno-elektrycznych 
mgr inż. Wojciech 

Rydzkowski 

mgr inż. Bartłomiej Bankert,   
inż. Michał Brzeziński                              

mgr inż. Włodzimierz Dawid,                                
mgr inż. Radosław Gierek,  

mgr inż. Dominik Gornowicz                               
mgr inż. Grzegorz Kąkolewski, 

mgr inż.  Magdalena Kopp Ostrowska 
mgr inż. Grzegorz Makowski                           

mgr inż. Brygida Stopa 

11. 
Zespół nauczycieli przedmiotów 

budowlanych 
mgr inż. Monika Dykier 

mgr inż. Bernadetta Kubiszewska  
mgr inż. Kazimierz Topka 
mgr Tadeusz Czapiewski 

Ryszard Brugier 

12. 
Zespół do spraw badania jakości pracy 

szkoły 
mgr Anna Arkuszyńska 

mgr Joanna Barszczewska,                                  
mgr inż. Monika Dykier,                                    
mgr Anna Kowalkowska,                                 

mgr Małgorzata Lipinska-Woźniak 
mgr Barbara Romanowska 

mgr Alina Urbańska 

13. Zespół ds. wewnątrzszkolnego doradztwa 
zawodowego 

mgr Alina Urbańska 

wszyscy nauczyciele wychowawcy 
mgr Katarzyna Niemczyk 

przewodniczący wszystkich zespołów 
przedmiotowych 

14. Zespół wychowawczy 
mgr Sylwia Zielinska-

Gugniewicz 
wszyscy nauczyciele wychowawcy klas 

mgr Katarzyna Niemczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
XII. Wychowawstwa w roku szkolnym 2022/2023 
 

 
 
 
XIII. 11. DELEGACJE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 
1 września 2022 r. – Katarzyna Jażdżewska, Magdalena Kopp Ostrowska, Izabela Kwaśnik 
11 listopada 2022r.- Remigiusz Kosmalski, Anna Kowalkowska, Krzysztof Kowcun  
31 stycznia 2023 r.- Tatiana Krause, Małgorzata Lipinska-Woźniak, Mariusz Łabuziński 
3 maja 2023 r.- Rafał Łoński, Krzysztof Machut, Sławomir Maniawski 
Rezerwa: Magdalena Mastrolorito, Ewelina Migulina, Katarzyna Niemczyk 
 
Społeczny Inspektor Pracy – mgr Ilona Drobińska  
Protokolant na rok szkolny 2022/2023- mgr Anna Kowalkowska w zastępstwie: mgr Alina Urbańska 
Opiekun samorządu szkolnego: mgr Monika Dykier, mgr Izabela Kwaśnik 
Doradca zawodowy: mgr Alina Urbańska 
Pedagog: mgr Katarzyna Niemczyk 
Pedagog specjalny: mgr Sylwia Zielinska-Gugniewicz 
 

LP. KLASA WYCHOWAWCA 
LICZBA 

UCZNIÓW 

1. I TPS Izabela Kwaśnik 32 

2. I TEE / TEC Magdalena Kop Ostrowska 17 / 17 

3. I TM / TS Katarzyna Jażdżewska 17 / 17 

4. I TI Krzysztof Kowcun 30 

5. I TI / TP Wioleta Ciepluch Trojanek 15 / 15 

6. I TMT Michał Brzeziński 32 

7. I TB / OZE Joanna Barszczewska 17 / 17 

8. II TPS / TEE Radosław Gierek 15 / 16 

9. II TM / TEC Weronika Wieczorek 15 / 14 

10. II TP / TMT Marietta Kuczkowska 15 / 16 

11. II TI Leszek Kuczkowski 30 

12. II TB / OZE Ewelina Migulina 19 / 15 

13. III TPS / TEE Anna Arkuszyńska 15 / 11 

14. III TM / TEC Anna Kowalkowska 11 / 14 

15. III TP / TMT Anna Singer 14 / 17 

16. III TI Magdalena Mastrolorito 29 

17. III TB / OZE Małgorzata Lipinska - Woźniak 16 / 13 

18. IV M C O Barbara Romanowska 9 / 13 / 9 

19. IV TME Wojciech Rydzkowski 19 / 10 

20. IV TI Maciej Kasprzak 26 

21. IV TB Monika Dykier 25 

22. IV I E 5 Bartłomiej Bankert 14 / 14 

23. IV M C 5 Remigiusz Kosmalski 12 / 15 

24. IV MT 5 Patrycja Drobińska - Knopek 26 

25. IV INF 5 Tatiana Krause 26 

26. IV B O 5 Małgorzata Bembenek 12 / 12 


