
1 

 

Plan pracy 

ZESPOŁU SZKÓŁ 

AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

im. W.S. Reymonta w Radomiu 

na rok szkolny 2019/2020 
 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 939 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze 

zm.), 

 Statut ZSAiGŻ, 

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZSAiGŻ. 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 
 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2019/2020, 

 Plan nadzoru pedagogicznego mazowieckiego kuratora oświaty na rok szkolny 

2019/2020, 

 Koncepcję pracy ZSAiGŻ, 

 Wyniki nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2018/2019. 

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady 

Pedagogicznej nr  1 z dn. 29 sierpnia 2019 r. 
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I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 

 

Zarządzanie i organizacja 

 

Zadania Osoba odpowiedzialna 
Termin 

realizacji 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim 

pracownikom 
Dyrekcja szkoły 

Do końca 

sierpnia 

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu 

pracy szkoły 

Dyrektor, rada 

pedagogiczna 

Do końca 

sierpnia 

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników 

i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz informacji                      

o działalności szkoły 

Dyrektor szkoły 
Do końca 

sierpnia 

Wprowadzenie zmian w dokumentach 

szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa 

oświatowego: statut, regulaminy, procedury 

Dyrektor szkoły 
Do końca 

sierpnia 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu 

doskonalenia zawodowego 
Lider WDN 

Do końca 

sierpnia 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Do 15 września 

Opracowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły 

Rada pedagogiczna i rada 

rodziców 

Do końca 

września 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Cały rok 

Awans zawodowy nauczycieli 
Dyrektor szkoły, 

opiekunowie staży 
Cały rok 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły Dyrektor szkoły 
Do końca 

kwietnia 

Promocja szkoły w środowisku Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I Dyrekcja szkoły 
Kwiecień– 

sierpień 
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Nauczanie 

 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Realizacja podstawy programowej 
Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Przeprowadzenie egzaminów maturalnych i 

zawodowych, także próbnych. Analiza oraz 

opracowanie wyników egzaminów, a także wdrażanie 

wniosków do realizacji 

Dyrekcja, zespoły 

przedmiotowe 

Cały rok 

szkolny 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych 

Wicedyrektor, 

przewodniczący 

zespołów 

Cały rok 

szkolny 

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych 

potrzeb i możliwości uczniów 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

uczniów przez indywidualizowanie stawianych im 

zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach 

i olimpiadach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Organizacja konkursów i olimpiad szkolnych 

i pozaszkolnych 
Nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce 
Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Badanie wyników nauczania 
Wicedyrektor 

szkoły 

Według planu 

nadzoru 

Analiza wyników nauczania 
Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za 

uzyskane oceny 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania 

uczniów przez nauczycieli 

Wicedyrektor 

szkoły 
Raz w miesiącu 

Obserwacje lekcji Dyrekcja szkoły Według 
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harmonogramu 

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli 

obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania 

Dyrekcja szkoły 
Cały rok 

szkolny 

 

Wychowanie 

 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Integracja zespołów klasowych Wychowawcy klas Wrzesień 

Realizowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów 
Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole 
Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, 

artystycznych oraz wycieczek 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, 

z pedagogiem szkolnym, poradniami psychologiczno- 

-pedagogicznymi 

Wychowawcy klas Cały rok 

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego 
Opiekun 

samorządu 
Cały rok 

Wychowanie ekologiczne Nauczyciele Cały rok 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej 

i funkcjonowania w środowisku lokalnym 
Nauczyciele Cały rok 

Edukacja czytelnicza 
Nauczyciele 

bibliotekarze 
Cały rok 

Angażowanie rodziców w życie szkoły Wychowawcy klas Cały rok 
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Zadania opiekuńcze 

 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Zapewnienie pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

Cały rok 

Organizacja opieki wychowawczej dla uczniów 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

Wychowawcy klas Cały rok 

 

II. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2019/2020 

 

Termin Zadanie 

2 września 2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 

17 września 2019 r. Zebrania z rodzicami 

17 września 2019 r. Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę 

11października 2019 r. Ślubowanie klas I 

30 września 2019 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka 

11 października 2019 r. 
Uroczystości związane z Dniem Edukacji 

Narodowej (14 października) 

24 października 2019 r. Dzień otwarty dla rodziców 

1 listopada 2019 r. Wszystkich Świętych 

21 listopada 2019 r. 
Akademia Narodowe Święto Niepodległości  

(11 listopada) 

21 listopada 2018 r. Zebrania z rodzicami 

6 grudnia 2019 r. Mikołajki szkolne 

 20 grudnia 2019 r. Jasełka szkolne 

 20 grudnia 2019 r. Wigilia szkolna 

23 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna 

6 stycznia 2020 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli) 

17 grudnia 2019 r. Wystawianie ocen śródrocznych 
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19 grudnia 2029 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej 

 16 stycznia 2020 r. Zebranie z rodzicami 

10 lutego-23 lutego 2019 r. Ferie zimowe 

14 lutego 2020 r. Szkolne walentynki 

9 marca 2020 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet 

12 marca 2020 r. Dzień otwarty dla rodziców 

18-20 marca 2020 r. Rekolekcje szkolne 

28 lutego– 9 marca 2020 r. Dni otwarte szkoły 

9–14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

15 kwietnia 2020 r. Wystawienie ocen dla klas IV 

17 kwietnia 2020 r. Rada klasyfikacyjna klas czwartych 

24 kwietnia 2020 r. 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w klasach maturalnych 

1 maja 2020 r. Święto Pracy 

2 maja 2020 r. 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

3 maja 2020 r. Święto Konstytucji 3 Maja 

4,5,6 maja 2020 r. Część pisemna egzaminu maturalnego 

11-29 maja 2020 r. Część ustna egzaminu maturalnego 

14 maja 2020 r. Dzień otwarty dla rodziców 

11 czerwca 2020 r. Boże Ciało 

16 czerwca 2020 r. Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych 

23 czerwca 2020 r. Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacyjne 

24 czerwca 2020 r.  Egzaminy klasyfikacyjne 

25 czerwca 2020 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej po 

egzaminach klasyfikacyjnych 

26 czerwca 2020 r. 
Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno- 

-wychowawczych 

 czerwca 2020 r. Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej 

25–31 sierpnia 2020 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych 

 

 



7 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy: 

 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r., 

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r., 

 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019 r., 

 Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r., 

 Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r., 

 Wielkanoc – 12 kwietnia 2020 r. 

 Poniedziałek Wielkanocny – 13 kwietnia 2020 r., 

 Święto Pracy – 1 maja 2020 r., 

 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2020 r., 

 Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r. 

 

 

III. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej 
 

Lp. Termin Tematyka/cel 

1. Sierpień 

Zebranie organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym, 

informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 

2019/2020 

2. Listopad 
Zebranie szkoleniowe – tematyka związana z kierunkami polityki 

oświatowej państwa 

3. Styczeń/luty 
Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie 

półrocznej pracy szkoły 

4. Kwiecień Zebranie szkoleniowe – tematyka aktualna dla szkoły 

5. Czerwiec 
Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy 

szkoły w roku szkolnym 2019/2020 

 


