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PLAN PRACY VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO   

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu w roku szkolnym 2018/2019 
 

Wrzesień 2018   

ZADANIE Data realizacji Odpowiedzialni 

Przygotowanie dziennika 
elektronicznego 

Do 31.08.2018r. – wprowadzenie 
programów, rozkładów, planów 
pracy wychowawców, 
10.09.2018r. – uzupełnienie 
wszystkich zakładek dziennika i 
danych uczniów, 
Do 16.09.2018r. – umieszczenie 
dni wolnych od zajęć 
dydaktycznych (administrator); 

wszyscy nauczyciele i 
szkolny administrator 
dziennika 

Organizacja roku szkolnego 31.08.2018r. – zebranie rady 
pedagogicznej celem 
zaopiniowania, zatwierdzenia: 
klasyfikacji, zmian w organizacji 
pracy liceum, planów rocznych, 
przydziału godzin, zajęć 
pozalekcyjnych, podjęcie 
stosownych uchwał 

dyrektor, wszyscy 
nauczyciele 

Inauguracja roku szkolnego 
2018/2019 – kierunki polityki 
oświatowej państwa 
kształtowanie postaw 
patriotycznych  

3.09.2018r. godz. 1015  akademia 
upamiętniająca rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, 
„narodowe czytanie…” 

A. Smolik, 
J.Siczek 

Przygotowanie dokumentacji Do 7.09.2018r. – Ocenianie 
wewnątrzszkolne i wymagania 
edukacyjne na rok szkolny 
2018/2019; 
07.09.2018r. – opracowanie 
planów pracy zespołów z 
uwzględnieniem lekcji otwartych i 
spaceru edukacyjnego, planu 
pracy wychowawcy, biblioteki, 
pedagoga, psychologa, doradcy 
zawodowego, 

nauczyciele, 
przewodniczący 
zespołów, 
wychowawcy, 
bibliotekarze, pedagog, 
psycholog 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa – kształcenie 
rozwijające samodzielność, 
kreatywność i innowacyjność; 
Uczymy, jak się uczyć ? 

comiesięczne lekcje poświęcone 
różnorodnym technikom uczenia 
się (realizacja wniosków z 
nadzoru pedagogicznego z 
minionego roku) 

Każdy z nauczycieli – 
wpisy w formułach 
tematów lekcyjnych 
(monitorowanie  - 
wicedyrektor) 

Dokumentacja szkolna do 5.09.2018r. – lektura 
obowiązujących rozporządzeń 
wraz z ich nowelizacjami; 
monitoring działań 

wszyscy nauczyciele 
 
 
dyrektor/ wicedyrektor 

Zebrania z rodzicami celem 
wyboru rad klasowych, 

6.09.2018r. (czwartek) godz. 
1700, poprzedzone spotkaniem z 

dyrektor, wicedyrektor, 
wychowawcy 
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zapoznania ze statutem, 
ocenianiem 
wewnątrzszkolnym, 
sposobami oceniania, 
zasadami uzyskiwania 
wyższych ocen niż 
przewidywane 

dyrektorem 
 
godz. 1830 – spotkanie dyrekcji  
z radami klasowymi – wybór 
Rady Rodziców 

Działania szkoły na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa 

Do 7.09.2018r. – lekcje o 
zasadach bezpieczeństwa  

wszyscy nauczyciele – 
wpis w dzienniku w 
formule tematu 

Podręczniki szkolne 10.09.2018 r. – dystrybucja 
bezpłatnych podręczników; 
giełda podręczników dla liceum; 

 

J. Moroz, 
 
M.Dutkiewicz – 
Szatkowska, 
E. Kulczycka 

Szkoleniowe zebranie rady 12.09.2018 r. godz. 15.30 – 
szkolenie nauczycieli (emisja 
głosu), połączone z prezentacją 
planu nadzoru pedagogicznego 
dyrektora szkoły, warsztaty z 
autoewaluacji, test – style 
uczenia); ewaluacji wew.na 
podstawie wniosków z nadzoru 
pedagogicznego dyrektora  z 
minionego roku 
 

dyrektor liceum 
J. Siczek 
 
 
dyrektor 
 
zespół ds. ewaluacji 
wewnętrznej 

Wychowanie patriotyczne 17.09.2018r.   – wystawa i 
prezentacja - rocznica sowieckiej 
agresji na Polskę w 1939 r. 

p. Kupisz, koordynator 
ds. prezentacji U. 
Rajkowska 

Strategie uczenia się Do 28.09.2018r. – lekcje 
wychowawcze poświęcone 
efektywnym metodom uczenia 
się uczniów – prezentacja 
przygotowana przez pedagoga 
(wnioski z nadzoru 
pedagogicznego z roku 2017/18) 

M. Kasperczyk,  
wychowawcy, 
 
koordynator ds. 
prezentacji U. 
Rajkowska 

Doskonalenie efektywności 
kształcenia 

Do 14.09.2018r. – 
upowszechnienie 
wypracowanego modelu „dobrej 
lekcji” 

wicedyrektor 

Składanie dokumentacji Do 13.09.2018r. wszyscy nauczyciele 

Testy diagnostyczne  15.09.2018r. – przeprowadzenie 
testów edukacyjnych uczniów 
(np. w zakresie rozeznanych 
stylów uczenia się, testów 
umiejętności językowych i 
matematycznych - wdrażanie 
wniosków z nadzoru 
pedagogicznego dyrektora); 

M. Kasperczyk, W. 
Trojanowska, M. 
Pawelec-Rożek oraz  
wszyscy nauczyciele 

Pomoc psychologiczno - 20.09.2018r. - rozpoznanie wychowawcy klas 
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pedagogiczna uczniów z orzeczeniem lub 
opinią; 
przekazanie informacji 
psychologowi / pedagogom 

Promocja szkoły 20.09.2018r. – aktualizacja 
szkolnej www (cały rok szkolny) 
 
Serwis „Krzysia”/ prezentacje na 
szkolnym monitorze 
informacyjnym 
 
e – gazetka szkolna /co 5/6 
tygodni/ pierwsza: do 3.10.18 

D. Hebdzyńska, U. 
Rajkowska 
 
U.Rajkowska 
 
 
 
R. Smorongowicz, 
A. Romaniuk 

Egzamin gimnazjalny i 
egzamin maturalny 

Do 21.09.2018r. – pozyskanie 
deklaracji maturzystów / 
wniosków rodziców 
gimnazjalistów 

wicedyrektor, 
wychowawcy klas 
gimnazjalnych i 
licealnych 

Pomoc pedagogiczno - 
psychologiczna 

24.09.2018 r. – opracowanie 
sposobów pracy z uczniami 
trudnymi (frekwencja) i o 
specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

pedagodzy, psycholog 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

25.09.2018r.- kontrola 
dokumentacji, a także 
systematyczności oceniania oraz 
różnorodności form sprawdzania 
wiedzy i umiejętności ucznia 
(wdrażanie wniosków z nadzoru 
pedagogicznego dyrektora) 

dyrektor i wicedyrektor 

Strategie uczenia się Do 25.09.2018r. – uczniowskie  
prezentacje na temat 
skutecznego uczenia się na 
szkolnym monitorze (wnioski z 
ewaluacji z minionego roku) 

wychowawcy 

Zebranie 25.09.2018r. – spotkanie 
wszystkich pracowników szkoły 

wicedyrektor liceum 

Doskonalenie komunikacji 27.09.2018 r. – spotkania z 
wychowawcami klas pierwszych 

dyrektor szkoły + 
wychowawcy 

Integracja społeczności 
szkolnej 

28.09.2018r. – klasowe wyjścia 
integracyjne, licealne otrzęsiny 

D. Szydłowska i 
D.Wziątek + inni 
wychowawcy 

Frekwencja Cotygodniowe monitorowanie 
frekwencji i absencji uczniów 
wraz z działania obliczonymi na 
jej poprawę 

wychowawcy klas 
przez cały rok szkolny 

Preorientacja zawodowa działania zorientowane na wybór 
zawodu w kontekście możliwości 
zdrowotnych 

J. Bańczak, pedagog, 
psycholog 

Działania szkoły na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa 

Do 28.09.2018r. – lekcje o 
ochronie danych osobowych (z 

wszyscy wychowawcy, 
p. U. Rajkowska z 
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pomocą prezentacji 
przygotowanej przez 
informatyka) 

pomocą IODO 

 Konkurs fotograficzny  D.Hebdzyńska 

Przestrzeganie zasad 
oceniania 

Do 30.09.2018 r. – umieszczenie 
ujednoliconych dokumentów 
(wniosek z nadzoru 
dyrektora)„Ocenianie 
wewnątrzszkolne z …” każdego 
przedmiotu na szkolnej stronie 
internetowej 

Monitoring 
wicedyrektora szkoły – 
odpowiedzialni 
przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych 

Październik 2018   

Monitoring prowadzenia 
dziennika lekcyjnego 

1.10.2018r. – wydruk 
upubliczniony na tablicy w pokoju 
nauczycielskim 

dyrektor 

Doskonalenie komunikacji 3.10.2018 r. – spotkania z 
wychowawcami klas drugich i 
trzecich 

dyrektor szkoły + 
wychowawcy 

Wywiadówki ogólnoszkolne 03.10.2018r. (środa) 
godz. 16 – spotkania zespołów 
godz. 17 – spotkania z rodzicami 

wicedyrektor, prelekcja 
zaproszonego gościa 

Wychowanie prozdrowotne Profilaktyka raka piersi J. Bańczak 

Strategie nauczania ocenianie uczniowskich notatek z 
lekcji (wnioski z ewaluacji z 
minionego roku) 

wszyscy nauczyciele 
/kontrola dyrektora 

Monitorowanie frekwencji Do 5 każdego miesiąca 
sporządzanie raportu frekwencji 
oraz ustalanie rankingu 
klasowego 

M. Kasperczyk wraz z 
zespołem 

Kształtowanie postaw 
prospołecznych i 
obywatelskich 

Do 12.10.2018r. - wybory do 
samorządu uczniowskiego 
(poprzedzone kampanią 
wyborczą) 

opiekun samorządu 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa - wychowanie ku 
wartościom 

11.10.2018 r.- Dzień Edukacji 
Narodowej (podtrzymywanie 
tradycji honorowania nauczycieli 
tytułem „Michałka 2018”) 

J. Bator, A. Smolik – 
koordynator: M. 
Tkaczyk 

Wzmocnienie nauczycielskiej 
współpracy 

organizacja wycieczki 
pracowniczej/ wspólnego wyjścia 
(realizacja wniosków z ewaluacji) 

A.Górka, wicedyrektor 

Działania szkoły na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa 

Praktyczne sprawdzenie 
organizacji oraz warunków 
ewakuacji z budynku szkoły 

J. Krawczyk 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa - działania szkoły 
zorientowane na bezpieczne i 
odpowiedzialne korzystanie z 
zasobów dostępnych w sieci 

Do 14.10.2018 – lekcje 
wychowawcze z udziałem 
szkolnych pedagogów 

W. Trojanowska i M. 
Kasperczyk 

Doskonalenie efektywności 
kształcenia 

Do 15.10.2018r. – pozyskanie 
oraz opracowanie danych o 

J. Płatos, M. Ziętek,  
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losach absolwentów (ostatni rok); 
Monitorowanie procesu 
wdrażania modelu „dobrej lekcji” 
(prezentowanie celów lekcji, 
werbalizowanie kryteriów 
sukcesu, zasad oceniania, 
nacobezu, umożliwianie uczniom 
ewaluacji pracy nauczyciela) 
 

 
dyrektor / wicedyrektor/ 
nauczyciele 
uczestniczący w 
spacerze edukacyjnym. 

Indywidualizacja procesu 
edukacyjnego 

17.10.2018 r. – obserwacja 
wybranych lekcji w aspekcie 
wykorzystania wyników testów 
Gardnera (realizacja wniosków z 
nadzoru pedagogicznego) 

- losowo wybrani 
nauczyciele w trakcie 
spaceru edukacyjnego  

Efektywna współpraca 
nauczycieli 

Do 25.10.2018 r. - organizacja 
lekcji otwartych według 
harmonogramu w planach 
zespołów przedmiotowych 

przewodniczący 
zespołów 

Zebranie 25.10.2018r. – spotkanie 
wszystkich pracowników szkoły z 
dyrekcją 

B. Falińska - 
wicedyrektor liceum 

Rozwijanie kompetencji 
czytelniczych 

Miesiąc Bibliotek Szkolnych – 
cykl akcji promujące czytelnictwo 
(book crossing, okładka, zabawa 
w poszukiwanie tekstów 
literackich) 

bibliotekarki szkolne 

Doskonalenie efektywności 
kształcenia 

26.10.2018 r. - badanie wyników 
nauczania uczniów klas trzecich 
gimnazjum z matematyki 

M.Wąsik, nauczyciele 
uczący w klasach 
gimnazjum 

Doskonalenie efektywności 
kształcenia 

opracowanie wyników badania 
gimnazjalistów 

przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych 

Matura 2018 Do 31.10.2018 r.– opracowanie 
szkolnej instrukcji organizowania 
i przeprowadzania egzaminu 
maturalnego wg procedur CKE 

zespół ds. 
dokumentacji 
(monitorowanie 
wicedyrektor) 

Analiza wyników egzaminu 
maturalnego 

Do 31.10.2018r. – wypracowanie 
wniosków i rekomendacji do 
dokumentu (z analizą 
porównawczą z 3 lat) 

zespół ds. analizy 
wyników matury 

Kierunki oświatowej polityki 
państwa - wychowanie ku 
wartościom 

31.10.2018r. – Bal Wszystkich 
Świętych 

Koordynator: ks. 
Wojciech Kuropieska, 
M. Łukomska i wszyscy 
wychowawcy 

Listopad 2018   

Strategie nauczania ocenianie uczniowskich notatek z 
lekcji (wnioski z ewaluacji z 
minionego roku) 

wszyscy nauczyciele 
/kontrola dyrektora 

Doskonalenie komunikacji 6.10.2018 r. – spotkania z 
wychowawcami klas pierwszych 

dyrektor szkoły + 
wychowawcy 
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Działania szkoły na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa 

Do 7.11.2018r. – ankieta 
dotycząca bezpieczeństw 
uczniów w szkole 

pedagodzy – wyniki na 
wywiadówkę 

„Otwarta środa” 07.11.2018r. ( środa ) 
 
godz. 16 – spotkania zespołów 

przewodniczący 
zespołów, 
wicedyrektor, 
wychowawcy (obecni 
wszyscy nauczyciele 
po zebraniach) 

Promocja liceum Do 9.11.2018 - przygotowanie 
regulaminu gry edukacyjnej, 
programu, wyszukanie 
sponsorów, rozesłanie 
zaproszeń do szkół zachęcające 
do udziału w grze miejskiej. 

K. Gac – koordynator i 
zespół ds. promocji, 
organizatorzy gry, 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa - wychowanie ku 
wartościom 

9.11.2018r. godz. 11.11 -Dzień 
Biało – czerwonej 
/konkurs/akademia z okazji 100 
Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę 

p. A. Brzeska – Pająk + 
wychowawcy klas 
trzecich 

Uczymy jak się uczyć Lekcje poświęcone różnorodnym 
technikom uczenia się 
(monitorowanie 8 – 10.11.18) 

Każdy z nauczycieli – 
wpisy w formułach 
tematów lekcyjnych 
(monitorownaie 
comiesięczne - 
wicedyrektor) 

Budowanie pozytywnego 
wizerunku szkoły 

Do 23.11.18 r. - przygotowanie 
formuły życzeń świątecznych 
adresowanych do osób i 
instytucji współpracujących z 
liceum 

J. Bator (tekst), D. 
Hebdzyńska (forma 
graficzna), I. Świąder 
(rozsyłanie). 

Wychowanie patriotyczne Mistrzostwa Piłki Nożnej o 
Puchar Braci Czachorów - 
obchody Święta Niepodległości 

D. Wziątek, 
nauczyciele 
wychowania fizycznego 
oraz wychowawcy klas 
trzecich 

Promocja szkoły Do 14.11.2018r. – spotkanie 
dotyczące form i sposobów 
organizacji promocji liceum (m.in. 
dni otwartych, sposobów 
docierania do kandydatów, 
przygotowanie ulotek, filmów, 
audycji, reklamy) 

zespół ds. promocji 

Strategie uczenia się Do 15.11.2018r. – uczniowskie  
prezentacje na temat 
skutecznego uczenia się na 
szkolnym monitorze (wnioski z 
ewaluacji z minionego roku) 

wychowawcy 
przekazują prezentacje 
koordynatorowi: U. 
Rajkowska /M. Tkaczyk 

Szkoleniowe zebranie rady 14.11. 2018r. dyrektor liceum 

Dokumentacja przebiegu 15.11.2018r. -  kontrola dyrektor i wicedyrektor 
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nauczania systematyczności oceniania oraz 
różnorodności form sprawdzania 
wiedzy i umiejętności ucznia 
(wdrażanie wniosków z nadzoru 
pedagogicznego dyrektora) 

Egzamin gimnazjalny Do 15.11.2018 r. – przekazanie 
rodzicom pisemnej informacji o 
dostosowaniach warunków i form 
egzaminu gimnazjalnego 

wychowawcy klas 
gimnazjalnych oraz 
wicedyrektor 

Doskonalenie efektywność 
kształcenia 

16 listopada 2018r. - badanie 
wyników nauczania z 
matematyki/ z języka pol. ang. 
uczniów klas drugich liceum 

przewodniczący 
zespołów, wicedyrektor 

Doskonalenie efektywności 
kształcenia 

22.11.2018r. – próbne egzaminy 
maturalne (sprawdzenie 
procedur, organizacji) 

przewodniczący 
zespołów, wicedyrektor 

Krzewienie kultury języka Do 25.11.2018 r. – szkolny 
konkurs ortograficzny 

A.Górka, J. Moroz, 
M.Holender 

Doskonalenie efektywności 
kształcenia 

29.11.2018 - monitorowanie 
procesu wdrażania modelu 
„dobrej lekcji” (prezentowanie 
celów lekcji, werbalizowanie 
kryteriów sukcesu, zasad 
oceniania, nacobezu, 
umożliwianie uczniom ewaluacji 
pracy nauczyciela) 

 
 
 
dyrektor/ wicedyrektor/ 
nauczyciele 
uczestniczący w 
spacerze edukacyjnym 

Egzamin gimnazjalny Do 30.11.2018r. – przekazanie 
do OKE informacji o 
dostosowaniach podczas e. 
gimnazjalnego 

dyrektor liceum 

Efektywna współpraca 
nauczycieli 

Ostatnia dekada listopada - 
monitoring organizacji lekcji 
otwartych (ujętych w 
harmonogramach) w 
poszczególnych zespołach 
przedmiotowych (wnioski z 
nadzoru pedagogicznego 
dyrektora i ewaluacji 
wewnętrznej) 

dyrektor / wicedyrektor 

Grudzień 2018   

Strategie nauczania Monitorowanie procesu 
oceniania uczniowskich notatek z 
lekcji (wnioski z ewaluacji z 
minionego roku) 

wszyscy nauczyciele 
/kontrola dyrektora 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa – kształcenie 
rozwijające samodzielność, 
kreatywność i innowacyjność; 
Uczymy, jak się uczyć ? 

comiesięczne lekcje poświęcone 
różnorodnym technikom uczenia 
się 

Każdy z nauczycieli – 
wpisy w formułach 
tematów lekcyjnych 
(monitorowanie  - 
wicedyrektor) 

Uczymy jak się uczyć Lekcje poświęcone różnorodnym Każdy z nauczycieli – 
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technikom uczenia się wpisy w formułach 
tematów lekcyjnych 
(monitorownaie 
comiesięczne - 
wicedyrektor) 

Doskonalenie efektywności 
kształcenia 

Do 5.12.2018r. - przedstawienie 
opracowanych wyników testów 
diagnostycznych oraz próbnych 
matur 

przewodniczący 
zespołów, wicedyrektor 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa - wychowanie ku 
wartościom 

5.12.2018r. – Międzynarodowy 
Dzień Wolontariatu – 
dekorowanie szkoły, plakaty, 
audycja 

A. Brzeska – Pająk, 

Promocja szkoły do 6 grudnia 2018r. 
zredagowanie ulotek, 
komunikatów facebookowych, w 
portalach społecznościowych 
celem promowania i budowania 
wizerunku,   

Barbara Łopuszyńska , 
redakcja: Anna 
Romaniuk, 
informatycy, 
 
 

Wychowanie do odbioru 
tekstów kultury 

Szkolne wyjście do kina A.Sputowska 

Doskonalenie 
wewnątrzszkolne  

Lekcje otwarte według 
harmonogramu w planach 
zespołów przedmiotowych 
(wnioski z nadzoru 
pedagogicznego dyrektora) 

przewodniczący 
zespołów 

Zebrania z rodzicami 05.12.2018r. (środa) godz.1700 wychowawcy 

Doskonalenie komunikacji 05.12.2018 r. – spotkanie z 
wychowawcami klas maturalnych 

dyrektor 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa - wychowanie ku 
wartościom 

06.12.2018 r.– Mikołajkowy 
Turniej Sportowy o puchar 
dyrektora 

E. Pawelec, 
nauczyciele 
wychowania fizycznego 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa - wychowanie ku 
wartościom  

21.12.2018 r .– wigilijny koncert 
kolęd – spektakl jasełkowy 
(każda klasa śpiewa kolędę) 

ks. Wojciech, J. Siczek, 
Kuropieska i  M. 
Łukomska 

Przestrzeganie 
systematyczności i 
różnorodności form 
sprawdzania umiejętności 

27.12.2018r.-  kontrola 
dokumentacji, a także 
systematyczności oceniania oraz 
różnorodności form sprawdzania 
wiedzy i umiejętności ucznia 
(wdrażanie wniosków z nadzoru 
pedagogicznego dyrektora) 

dyrektor i wicedyrektor 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

28.12.2018 r. - rozliczenie 
dokumentacji przebiegu 
nauczania i działań 
wychowawczych w pierwszym 
półroczu 

wicedyrektor 

Zebranie klasyfikacyjne rady 
i zatwierdzenie wyników 

20.12.2018 r. (czwartek) g.16 dyrektor liceum 

Efektywność procesu 20.12.2018 r. - podsumowanie D. Szydłowska 
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edukacyjnego badań wewnętrznych, konkursów 
w I półroczu – ewaluacja, 
rekomendacje 

Indywidualizacja procesu 
edukacyjnego 

20.12. 18 - wielospecjalistyczna 
ocena poziomu funkcjonowania 
uczniów z uwzględnieniem 
zintegrowanych działań wobec  
wymagających pomocy 
(realizacja wniosków z nadzoru), 

M. Kasperczyk: 
pedagodzy pod 
kierunkiem 
wicedyrektora 

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018 r.– 31.12.2018r. – 
samodoskonalenie zawodowe, 
praca w zespołach 
przedmiotowych i zadaniowych 

wszyscy nauczyciele 

Styczeń 2019   

Rozpoczęcie II półrocza 2.01.2018 r.  

Zebrania z rodzicami 03.01.2019r. (środa) godz.1700  wicedyrektor 

 Szkolny konkurs matematyczny D. Szydłowska, E. 
Pawelec, M. Wąsik 

Szkoleniowe zebranie rady styczeń/luty – warsztaty 
obliczone na wypracowanie 
metod pracy zgodnych z 
wskaźnikami oceny i sposobami 
dokumentowania działań 
(realizacja wniosków z nadzoru i 
rozeznanych potrzeb nauczycieli) 

Dyrektor 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa - wychowanie ku 
wartościom 

6.01.2018 r. - Orszak Trzech 
Króli 

p. Łukomska, Ziemowit 
Michałek, ks. W. 
Kuropieska 

Egzamin gimnazjalny 10.01.2018r. – próbny egzamin 
gimnazjalny; pozyskanie 
informacji od rodziców 
gimnazjalistów o zmianach w 
deklaracjach/rezygnacji 

M.Wąsik – koordynator 
+ wychowawcy klas, 

Monitoring 10.01.2019r. – monitoring 
realizacji podstawy programowej 

wszyscy nauczyciele + 
wicedyretor 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa - wychowanie ku 
wartościom 

22.01.2019 r.- Dzień Patrona 
Szkoły i Szkolny Dzień Talentów 

A.Smolik (każda klasa 
prezentuje twórczość – 
drama, recytacja, 
piosenka, qiuz – 
Baczyńskiego); 

Rekrutacja Do 15.01.2018r. – przygotowane 
oferty edukacyjnej na rok szkolny 
2019/2020, przedstawienie 
projektu ulotek i plakatów  

wicedyrektor, komisja 
ds.promocji 

Promocja liceum Do 20.01.2019 - 
zaprezentowanie programu gry 
miejskiej, wyszukanie 
sponsorów, rozesłanie 
zaproszeń do szkół zachęcające 
do udziału w grze miejskiej. 

K. Gac – koordynator i 
zespół ds. promocji, 
organizatorzy gry, 
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Kierunki polityki oświatowej 
państwa - działania szkoły 
zorientowane na bezpieczne i 
odpowiedzialne korzystanie z 
zasobów dostępnych w sieci 

Do 28.10.2018 – lekcje 
wychowawcze z udziałem 
szkolnych pedagogów / szkolny 
konkurs/ prelekcja  

W. Trojanowska i M. 
Kasperczyk 

Zebranie 25.01.2019 r. – spotkanie 
wszystkich pracowników szkoły z 
dyrekcją liceum 

wicedyrektor liceum 

Ferie zimowe 28.01 do 10.02.2019r.  

Szkolny bal studniówkowy styczeń 2019 – przygotowanie 
nad procesem oprawy – polonez, 
motto, banery, zaproszenia (po 
akceptacji dyrekcji), listy gości, 
przemówień, współpraca z 
rodzicami 

Sputowska - 
wychowawcy, Rada 
Rodziców 

Luty 2019   

Doskonalenie efektywności 
kształcenia 

Do 11.02.2019r. – organizacja 
części próbnej ustnej egzaminu 
maturalnego z języka polskiego, 
angielskiego oraz próbnej matury 
z matematyki; 
 
Monitorowanie procesu 
wdrażania modelu „dobrej lekcji” 
(prezentowanie celów lekcji, 
werbalizowanie kryteriów 
sukcesu, zasad oceniania, 
nacobezu, umożliwianie uczniom 
ewaluacji pracy nauczyciela) 

B. Falińska, 
przewodniczący 
zespołów, nauczyciele 
przedmiotów 
maturalnych; 
dyrektor/wicedyrektor/ 
nauczyciele w ramach 
spaceru edukacyjnego 
 

 Szkolny konkurs przyrodniczy M. Ziętek, E. 
Kulczycka, M. 
Starzyńska, 
Łopuszyńska 

Wychowanie do odbioru 
tekstów kultury 

szkolne uczniowskie wyjście do 
teatru/ filharmonii/ opery  

J.Bator 

Wychowanie ku wartości Profilaktyka raka piersi J. Bańczak 

Indywidualizacja procesu 
edukacyjnego 

11.02.2019 r. – obserwacja 
wybranych lekcji w aspekcie 
wykorzystania wyników testów 
Gardnera (realizacja wniosków z 
nadzoru dyrektora) 

- losowo wybrani 
nauczyciele w trakcie 
spaceru edukacyjnego  

Kierunki polityki oświatowej 
państwa – kształcenie 
rozwijające samodzielność, 
kreatywność i innowacyjność; 
Uczymy, jak się uczyć ? 

comiesięczne lekcje poświęcone 
różnorodnym technikom uczenia 
się 

Każdy z nauczycieli – 
wpisy w formułach 
tematów lekcyjnych 
(monitorowanie  - 
wicedyrektor) 

Zebranie 12.02.2019r. – spotkanie ze 
wszystkimi pracownikami szkoły 

Dyrektor 

Egzamin gimnazjalny Do 11.02.2019r. – powołanie 
zespołów egzaminacyjnych,  

dyrektor liceum 
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nadzorujących, 
wiceprzewodniczącego komisji 
egzaminacyjnej 

Promocja szkoły 14.02.2019r. – Konkurs 
recytatorski poezji „Krzysiowej” 
15.02.2019r. – spotkanie zespołu 
ds. promocji – opracowanie 
scenariusza dni otwartych tj. 21 i 
23.03.2019 r. 

J. Bator, A. Romaniuk, 
J. Płatos, 

Doskonalenie 
wewnątrzszkolne  

lekcje otwarte według 
harmonogramu w planach 
zespołów przedmiotowych 

przewodniczący 
zespołów 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa – wychowanie ku 
wartościom 

Dzień Kultury Niemiec E. Sokołowska, 
A.Smolik 

Matura 2018 Do 11.02.2019 r.– zebranie 
ostatecznych deklaracji 
maturalnych od uczniów klas 
trzecich 

wicedyrektor, 
wychowawcy klas 

Promocja liceum Do 15.02.2019r. – pozyskanie 
informacji zwrotnej od 
nauczycieli opiekunów i 
dyrektorów co do udziału w grze 
miejskiej, zakup i pozyskanie 
ufundowanych nagród, spotkanie 
organizacyjne 

zespół ds. promocji, 
organizatorzy gry – A. 
Kupisz, A. Brzeska – 
Pająk, 

„Otwarta środa” 20.02.2019r. (środa) 
godz. 16 – spotkania zespołów 
(poprzedzone zebraniem rady) 
godz. 17 – spotkania z rodzicami 

wicedyrektor 

Marzec 2019   

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

Do 1.03.2019 r. – przygotowanie 
i edycja arkuszy ocen klas 
maturalnych 

wychowawcy klas 
maturalnych, 
wicedyrektor 

Budowanie pozytywnego 
wizerunku szkoły 

Przygotowanie formuły życzeń 
wielkanocnych adresowanych do 
osób i instytucji 
współpracujących z liceum 

A.Górka (tekst), D. 
Hebdzyńska (forma 
graficzna), I. Świąder 
(rozsyłanie). 

Efektywna współpraca 
nauczycieli 

Monitoring organizacji lekcji 
otwartych (ujętych w 
harmonogramach w II półroczu) 
w poszczególnych zespołach 
przedmiotowych (wnioski z 
nadzoru pedagogicznego 
dyrektora i ewaluacji 
wewnętrznej) 

dyrektor / wicedyrektor 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa - wychowanie ku 
wartościom  

Dzień Kultury Angielskiej - quiz A.Piasecka – 
koodrynator + angliści 

Szkoleniowe zebranie Rady Według rozpoznanych potrzeb dyrektor 
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Pedagogicznej uczniów zorientowane na 
poprawę efektywności pracy 
nauczycieli 

Promocja szkoły 21.03.2019 r. – gra miejska z 
udziałem reprezentacji szkół 
podstawowych i gimnazjów; 
Dzień liczby Pi 
 
21 i 22.03.2019r. – Dni Otwarte 
Szkoły – wszyscy nauczyciele 
przygotowują sale, pokazy, 
lekcje otwarte, gry, angażują 
uczniów 

K.Gac- koordynator + 
inni nauczyciele 
 
 
koordynatorem M. 
Kasperczyk – 
zaangażowani wszyscy 
nauczyciele 

Preorientacja zawodowa Lekcje zorientowane na wybór 
zawodu w kontekście możliwości 
zdrowotnych 

doradca zawodowy, 
pedagog, psycholog 

Promocja szkoły Na 10 dni przed Wielkanocą – 
zredagowanie i wysłanie życzeń 
do szkół podstawowych, 
gimnazjów, KO, WE, liceów i 
techników, także spoza Radomia 

U. Rajkowska, 

Zebranie 25.03.2019 r. – spotkanie 
wszystkich pracowników szkoły z 
dyrektorem 

wicedyrektor liceum 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa - wychowanie ku 
wartościom 

rekolekcje wielkopostne - wg 
kalendarza Kurii Diecezjalnej –  

katecheci i wszyscy 
nauczyciele sprawują 
opiekę nad uczniami 
/dyżury oraz 
współuczestniczą w 
rekolekcjach 

Kwiecień 2019   

Egzamin gimnazjalny / 
maturalny 

Do 3.04.2019r. – szkolenie z 
zakresu procedur o organizacji 
egzaminu gimnazjalnego i 
maturalnego 

dyrektor / wicedyrektor 
liceum 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa - wychowanie ku 
wartościom 

pielgrzymka maturzystów w 
czasie rekolekcji 

M.Łukomska, 
wychowawcy klas 
trzecich 

Egzamin gimnazjalny  10.04., 11.04 i 12.04.2019 – 
zgodnie z harmonogramem CKE 

dyrektor, wicedyrektor 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa – kształcenie 
rozwijające samodzielność, 
kreatywność i innowacyjność; 
Uczymy, jak się uczyć ? 

comiesięczne lekcje poświęcone 
różnorodnym technikom uczenia 
się 

Każdy z nauczycieli – 
wpisy w formułach 
tematów lekcyjnych 
(monitorowanie  - 
wicedyrektor) 

Doskonalenie 
wewnątrzszkolne  

Lekcje otwarte według 
harmonogramu w planach 
zespołów przedmiotowych 
 

przewodniczący 
zespołów 

Kierunki polityki oświatowej Do 11.04.2019r. – audycja A. Kupisz 
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państwa – kształtowanie 
postaw patriotycznych 

upamiętniająca rocznicę zbrodni 
katyńskiej 
 

Zebranie Rady Pedagogicznej 10.04.2019 r. (info o 
przewidywanych ocenach 
uczniów klas maturalnych)  

dyrektor i wicedyrektor 

Zebrania z rodzicami 10.04.2019 r.  
ankietowe badanie jakości pracy 
szkoły –  
 
godz.16.30- zebrania z rodzicami 
kl. I i II, 
godz. 17.00 – zebrania z 
rodzicami uczniów klas III (info o 
proponowanych ocenach); 

dyrektor i wicedyrektor 
Hebdzyńska / 
Kasperczyk 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa – wychowanie ku 
wartościom 

17.04.2019 r. – śniadanie 
wielkanocne uczniów i 
nauczycieli 

katecheci - komisja 
socjalna 

Ferie wielkanocne 18 – 23.04.2019 r.  

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

24.04.2019r. -  kontrola 
systematyczności oceniania oraz 
różnorodności form sprawdzania 
wiedzy i umiejętności ucznia 
(wdrażanie wniosków z nadzoru 
pedagogicznego dyrektora) 

dyrektor i wicedyrektor 

Zatwierdzenie wyników 
klasyfikacji klas III; 

24.04.2019 r. 
godz. 16 -  zebranie Rady 
Pedagogicznej; 

Dyrektor 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

25.04.2019r. – rozliczenie 
dokumentacji przebiegu 
nauczania i działań 
wychowawczych klas 
maturalnych w drugim półroczu 

wicedyrektor 

Zakończenie roku klas 
maturalnych 

26.04.2019 r. – pożegnanie 
abiturientów przez 
pierwszoklasistów 

wychowawcy klasy 1a, 
1b i 1c, E. Kulczycka - 
koordynator 
 

Kierunki oświatowej polityki 
państwa – kształtowanie 
postaw patriotycznych 

26.04.2019 r. -  audycja/wystawa 
z okazji 227 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja 

A.Romaniuk - 
koordynator 

Maj 2019   

Egzaminy maturalne 6.05, 7.05 i 8.05.2019 – zgodnie 
z harmonogramem dyrektora 
CKE 

udział wszystkich 
nauczycieli w 
zespołach 
nadzorujących i 
przedmiotowych 

Rekrutacja Przyjmowanie podań/ 
dokumentów od uczniów – praca 
w systemie elektronicznego 
naboru 

komisja rekrutacyjna , 
wicedyrektor 
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Doskonalenie komunikacji 16.05.2019 r. spotkania z 
wychowawcami klas – 
perspektywa promocji... 

dyrektor i wychowawcy 

Zebranie 23.05.2019 r. – spotkanie 
wszystkich pracowników szkoły z 
dyrektorem 

wicedyrektor liceum 

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

24.05.2019r. -  kontrola 
systematyczności oceniania oraz 
różnorodności form sprawdzania 
wiedzy i umiejętności ucznia 
(wdrażanie wniosków z nadzoru 
pedagogicznego dyrektora) 

dyrektor i wicedyrektor 

Wychowanie ku wartości Lekkoatletyczne mistrzostwa LO K.Gac, B. Kwiecińska 

Czerwiec 2018   

Zebrania z rodzicami  3.06.2019 r. godz. 17 
/poniedziałek/ 

wszyscy nauczyciele 
obecni w trakcie 
wywiadówek i po ich 
zakończeniu  

Dokumentacja przebiegu 
nauczania 

Kontrola zgodności oceniania z 
zapisami statutowymi 

dyrektor i wicedyrektor 

Wybór podręczników i 
programów na cykl 
kształcenia 

Spotkania zespołów 
przedmiotowych – omówienie, 
wybór, ustalenie 

przewodniczący 
zespołów 

Zespoły przedmiotowe Do 19.06.2019 r. – przedłożenie 
ewaluacji z prac zespołów 
przedmiotowych (wnioski, 
rekomendacje zamiast kroniki 
działań) 

przewodniczący 
zespołów i komisji 

Integracja społeczności 
szkolnej 

10 – 20.06.2019 r. – wycieczki 
klasowe 

wychowawcy 

Egzamin gimnazjalny 14.06.2019r. – ogłoszenie 
wyników, przekazanie 
zaświadczeń 
21.06.2019r. – wydawanie 
zaświadczeń zdającym 

dyrektor 
 
 
wychowawcy 

Działania szkoły na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa 
uczniów 

Do 21.06.2019r. – pogadanki na 
temat zasad bezpiecznego 
wypoczynku w trakcie wakacji 

wychowawcy – 
adnotacje w 
dziennikach lekcyjnych 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
– zatwierdzenie wyników 
klasyfikacji 

17.06.2019 r. godz. 16 dyrektor, wszyscy 
nauczyciele 

Indywidualizacja procesu 
edukacyjnego 

17.06.2019 r. - ocena poziomu 
funkcjonowania uczniów z 
uwzględnieniem zintegrowanych 
działań wobec  wymagających 
pomocy (realizacja wniosków z 
nadzoru), 

M. Kasperczyk: 
pedagodzy pod 
kierunkiem 
wicedyrektora 

Zakończenie zajęć 
dydaktyczno – 
wychowawczych   

21.06.2019 r. – uroczyste 
wręczenie świadectw i nagród - 
happening / spektakl w 43 

A. Brzeska - Pająk – 
koorydnator, K. Gac, A. 
Górka 
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rocznicę wydarzeń Radomskiego 
Czerwca ’76  

Wzmocnienie nauczycielskiej 
współpracy 

Organizacja wycieczki 
pracowniczej/ wspólnego wyjścia 
(realizacja wniosków z nadzoru i  
ewaluacji) 

A.Górka, wicedyrektor 

Dokumentacja  25.06.2019 r.- rozliczenie i 
kontrola dokumentacji szkolnej 

wychowawcy 

Efektywność procesu 
edukacyjnego 

27.06.2019r. - podsumowanie 
konkursów w II półroczu – 
ewaluacja, rekomendacje 

A.Górka 

Podsumowujące zebranie 
Rady Pedagogicznej VII 
Liceum  

27.06.2019 r. o godzinie 10 dyrektor, wicedyrektor 

Rekrutacja 2019 przyjmowanie podań/ 
dokumentów od uczniów – praca 
w systemie elektronicznego 
naboru 

komisja rekrutacyjna, 
wicedyrektor 

Matura 2019 4.07.2019 r. – ogłoszenie 
wyników egzaminu maturalnego; 
wydawanie zaświadczeń OKE 
(obecni wychowawcy) 

wszyscy wychowawcy 
klas maturalnych 

Ewaluacja Do 30.08.2018 ewaluacja 
realizacji programu 
wychowawczo – profilaktycznego 
(modyfikacja) 

M. Kasperczyk, W. 
Trojanowska 

Egzaminy poprawkowe 26.08.2019 r. – 30.08.2019 r. dyrektor i wicedyrektor 

Organizacja nowego roku 
szkolnego 2019/2020 

30.08.2019 r – zebranie rady o 
godzinie 10 

dyrektor 

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019: 
2 listopada 2018, 
21 marca 2019 – miejska gra terenowa, 
10, 11 i 12 kwietnia – egzaminy gumnazjalne, 
2, 6, 7 i 8 maja 2019 – dni egzaminu maturalnego (j. polski, j. angielski, matematyka),  

 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ww. dokumencie (po uprzednim 
zawiadomieniu nauczycieli poprzez komunikator Librus). 
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