PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W BYDGOSZCZY 2021/2022
Przedmiot

Działanie

Odpowiedzialni

WRZESIEŃ
Język polski

Udział młodzieży w działaniach „ Szkoła otwarta i tolerancyjna”
Udział młodzieży w akcji społeczno- edukacyjnej „Bohateron”
Przeprowadzenie diagnozy wstępnej z języka polskiego w klasach
pierwszych

Języki obce

Przedmioty
matematyczno
- przyrodnicze

Przedmioty
zawodowe

Analiza wyników oraz opracowanie harmonogramu
pracy w poszczególnych klasach
Przeprowadzenie diagnozy wstępnej – klasy I – test oraz przyrostu
wiedzy,
Klasy II- test. Klasy III i IV TH - arkusz egzaminu maturalnego na
poziomie podstawowym
Przeprowadzenie testu kompetencji językowych w klasie II oraz
przeprowadzenie testów sprawdzających przyrost wiedzy w klasach III
oraz IV z języka hiszpańskiego i niemieckiego
Udział w IV Kongresie Edukacji Nowe Perspektywy. Szersze
Horyzonty Erasmus+
Opracowanie wyników diagnozy i przyrostu wiedzy.

B. Zych
M. Grzybowska
B. Zych
M. Grzybowska
Wszyscy poloniści
Wszyscy
nauczyciele
Wszyscy
nauczyciele

Wszyscy
nauczyciele
I.Bednarek
L. Ossowska
M.Malak-Siemaszko

Opracowanie harmonogramu działań przygotowujących do egzaminu
maturalnego w oparciu o wyniki diagnozy

Wszyscy nauczyciele

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych w klasach pierwszych

Nauczyciele uczący
w klasach I

Diagnoza opanowania materiału podczas nauczania zdalnego w klasach
2,3,4
Opracowanie harmonogramu działań przygotowujących uczniów klas 4
do egzaminu maturalnego z matematyki i geografii

Nauczyciele uczący
w klasach II,III, IV
D. Regulska
G. Jurek
L. Racinowska

Współpraca przy projekcie “Poznaj Polskę”

A. Gil

Zapoznanie z procedurą egzaminu zawodowego , omówienie
przykładowych zadań i diagnoza przygotowania do egzaminów
zewnętrznych
Konkurs plastyczny pt. Transport moich marzeń
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Nauczyciele
przedmiotów
zawodowych
J. Maternowska
S. Lubiewski

Historia

Całoroczne zajęcia dla maturzystów – według potrzeb

M. Dawidowski

Wychowanie
fizyczne

Udział w konferencji metodycznej dotyczącej zajęć wychowania fizycznego
i sportu szkolnego – MOEN, MSZS

M. Szopińska

Udział w zebraniach organizacyjnych dotyczących rozgrywek szkolnych
w ramach BOM

Nauczyciele w-f

Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży ZSH.
Nauczyciele w-f
CAŁY ROK
Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży ZSH według Nauczyciele w-f
potrzeb, zainteresowań uczniów.
Prowadzenie zajęć sportowych w ramach programu SKS (Ministerstwo
Sportu) oraz aktywny powrót do szkoły WF z AWF CAŁY ROK
Współpraca ze Szkołą Podstawowa nr 37 w zakresie rozwoju koszykówki i
D. Moroszczak
prowadzenia zajęć treningowych
PAŹDZIERNIK
Język polski
Przedmioty
matematycznoprzyrodnicze

Udział młodzieży w działaniach „Szkoła otwarta i tolerancyjna”
Analiza jakościowa egzaminu maturalnego z matematyki
Szkolny konkurs fotograficzny „Przyroda w obiektywie”
Próbna matura z matematyki

Języki obce

Przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego,
hiszpańskiego i angielskiego.
Przygotowanie i udział w Konkursie Kuratoryjnym z j. angielskiego (etap
szkolny)
Zbiórka dla schroniska dla zwierząt

Wychowanie
fizyczne

Przedmioty
zawodowe

Współpraca ze Szkołą Podstawowa nr 37 w zakresie rozwoju koszykówki i
prowadzenia zajęć treningowych
Udział w rozgrywkach w ramach BOM według kalendarza imprez
sportowych dla Miasta Bydgoszczy
Szkolny konkurs „Nauczyciel oczami ucznia” – konkurs graficzny
Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych
Warsztaty - Uczestnictwo w Obchodach Międzynarodowego Dnia Białej
Laski
Organizacja finału XVII Międzyszkolnego Konkursu Przedsiębiorczości

B. Zych
M. Grzybowska
D. Regulska
L.Racinowska
A.Batkowska
Nauczyciele
matematyki
Nauczyciele uczący
w klasach IV
I.Bednarek
M.MalakSiemaszko i
chętni n-ele
D. Moroszczak
Nauczyciele w-f
A. Mirowska
A.Mizikowska

Szkolny etap olimpiady odzieżowej

M. Feld
J. Maternowska
A.Wojciechowska
A. Mizikowska
J. Maternowska
A. Domaradzki
D. Zwiewka

Koło Excela przy ZSH – kontynuacja

A.Domaradzki

Olimpiada Logistyczna Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu
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LISTOPAD
Języki obce

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (TH)

E. Bułatowicz
A .Kasprowicz

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

S. Stramowska

Projekt międzynarodowy "TOEFL Young Student Series Go English
Project" ( skierowany do uczniów klas pierwszych)

E. Auguścik –
Joppek
M. Kośmider
A. Górska
B. Antonkiewicz
I. Gross

Organizacja Dnia Hiszpańskiego w celu propagowania nauki i znajomości
języka hiszpańskiego
Olimpiada szkolna z języka angielskiego.

Między klasowy quiz wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych
Przedmioty
matematyczno
– przyrodnicze

Udział w maturze próbnej organizowanej przez wydawnictwa

Przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej wyników próbnej matury

Przedmioty
zawodowe

Projekt „Ruch wokół nas”
Egzaminy próbne wewnętrzne potwierdzające kwalifikacje zawodowe
dla klas IV
Warsztaty – spotkanie z naczelnikiem ZUS

Olimpiada Przedsiębiorczości
Olimpiada Logistyczna Uniwersytetu Gdańskiego

Język polski

D. Regulska
A. Gil
D. Regulska
Nauczyciele
przedmiotów
zawodowych uczący
w klasach IV
A. Mizikowska
D. Zwiewka
E. Gierszewska,
E. Świderek
A. Mizikowska

Targi mody – NADARZYN

Historia WOS

E. Auguścik-Joppek
M. Kośmider
A. Górska
B. Antonkiewicz
I. Gross
Nauczyciele
matematyki

A. Domaradzki
J. Maternowska

„11 listopada – Dzień Niepodległości” – konkurs dla uczniów
M. Dawidowski
„Niepodległa” – prelekcje dla uczniów

A. Wojciechowska

Udział młodzieży w działaniach „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”

B. Zych
M. Grzybowska
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GRUDZIEŃ
Język polski

Udział młodzieży w projekcie „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”

B. Zych
M. Grzybowska

Dyktando o Pióro Dyrektora ZSH

B. Zych
M. Grzybowska
Nauczyciele w-f

Wychowanie
fizyczne

Udział w rozgrywkach w ramach BOM według kalendarza imprez
sportowych dla Miasta Bydgoszczy

Języki obce

Współpraca ze Szkołą Podstawowa nr 37 w zakresie rozwoju koszykówki i
prowadzenia zajęć treningowych
Dyktando świąteczne w języku angielskim
Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa w języku niemieckim

Konkurs szkolny „Niemiecka świąteczna książka kucharska”
Konkurs szkolny na najpiękniejszy wieniec adwentowy we współpracy z
fundacją Wiatrak
Christmas Song Festival- konkurs kolęd i piosenek świątecznych w języku
angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

D. Moroszczak
J. Zahajka
E. Auguścik-Jopek
A. Kasprowicz
E. Bułatowicz
A. Giese
A. Kasprowicz
E. Bułatowicz
A. Giese
Wszyscy
nauczyciele

Udział w programie: „Cambridge Assessment English Penfriends”

L. Ossowska

Szkolna matura próbna klas czwartych – analiza jakościowa i ilościowa

S. Stramowska
E. Bułatowicz
n-ele uczący w
klasach IV
B. Zych
M. Grzybowska
A. Kałużny

Język polski

Udział młodzieży w działaniach realizowanych w ramach projektu „Szkoła
Otwarta i Tolerancyjna”
Matura próbna dla klas czwartych oraz przeprowadzenie analizy ilościowej
i jakościowej wyników matury próbnej

Przedmioty
zawodowe

Szkolny konkurs „Kartka świąteczna”

A. Mirowska

Konkurs pt. O obsłudze pasażera w transporcie lotniczym wiem wszystko –
konkurs dla klas TEP

J. Maternowska
S. Lubiewski

Projekt: Święta Bożego Narodzenia (klasy pierwsze)

Nauczyciele
matematyki
L. Racinowska,
A. Batkowska

Przedmioty
matematycznoprzyrodnicze

Święta Bożego Narodzenia w różnych krajach

-
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STYCZEŃ/LUTY
Udział młodzieży w projekcie „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”
Język polski
Próbna matura oraz przeprowadzenie analizy ilościowej i jakościowej
wyników matury próbnej
Przedmioty
matematycznoprzyrodnicze
Języki obce

Przedmioty
zawodowe

Przeprowadzenie analizy ilościowej i jakościowej wyników matury próbnej
Przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
i hiszpańskiego dla chętnych
St. Valentine's Dictation (dyktando w języku angielskim z okazji Święta
Zakochanych)
Przeprowadzenie próbnych matur pisemnych z języka angielskiego
Pół finał olimpiady odzieżowej
Konkurs - Spot reklamowy

Warsztaty psychologiczne nt. asertywności i savore vivre w miejscu
pracy – UMK

B. Zych
M. Grzybowska
A. Kałużny
B. Zych
M. Grzybowska
A. Kałużny
D. Regulska
Nauczyciele uczący
w klasach III, IV
E. Auguścik Joppek
J. Zahajka
Nauczyciele uczący
w klasach IV
D. Zwiewka
E. Gierszewska,
E. Świderek
A. Mirowska

A. Mizikowska

MARZEC
Przedmioty
matematycznoprzyrodnicze

Język polski

Udział w maturach próbnych organizowanych przez wydawnictwa,
instytucje oświatowe oraz szkolne

Nauczyciele
matematyki

Dzień matematyki Turniej Sudoku. Udział w maturach próbnych
organizowanych przez CEN

Nauczyciele
matematyki

Przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej próbnej matury
Wyjazd nauczyciela z uczniami na wykład dotyczący rejonów polarnych na
UMK w Toruniu.
Marsz na orientację nauczyciela z uczniami wzdłuż 18 południka
Udział młodzieży w działaniach projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”

D. Regulska
L. Racinowska

Matura próbna dla klas czwartych
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B. Zych
M. Grzybowska
M. Grzybowska
B. Zych,
A. Kałużny

Języki obce

Historia

Wychowanie
fizyczne

Przeprowadzenie analizy ilościowej i jakościowej wyników matury próbnej

S. Stramowska
E. Bułatowicz

Konkurs pięknego czytania w języku niemieckim
Współpraca z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Bydgoszczy –
wydarzenia, wycieczki przedmiotowe

A.Kasprowicz
E. Bułatowicz
A.Kasprowicz
E. Bułatowicz

Konkurs miejski skierowany do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej
(promocja szkoły, przedstawienie oferty szkoły): "Feel like a pro" - test z
prostym słownictwem zawodowym, krótkim tekstem do czytania z
odpowiedziami wielokrotnego wyboru
Interaktywny Konkurs wiedzy o Irlandii (St. Patrick's Day)

E. Auguścik –
Joppek
M. Kośmider
A.Górska
J. Zahajka

Udział w uroczystej mszy upamiętniającej deportację Polaków na Syberię.
(współpraca z Kołem Sybiraków – Bartodzieje

M. Dawidowski

Jak promować swoje umiejętności zawodowe na portalu LinkedIn? –
prelekcja dla uczniów

A.Wojciechowska

Udział w zawodach na powitanie wiosny „Bieg z Ekonomikiem”

Nauczyciele w-f

Udział w rozgrywkach w ramach BOM według kalendarza imprez
sportowych dla Miasta Bydgoszczy

Nauczyciele w-f

Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży ZSH

Nauczyciele w-f

Współpraca ze Szkołą Podstawowa nr 37 w zakresie rozwoju koszykówki i
prowadzenia zajęć treningowych

D. Moroszczak

KWIECIEŃ
Przedmioty
matematycznoprzyrodnicze

Przeprowadzenie wewnętrznej próbnej matury
Matematyczno-geograficzna wędrówka po Bydgoszczy dla klasy 3 ah.
Wędrówka ulicami Bydgoszczy
Projekt z fizyki – ”Fizyka w sporcie”

Nauczyciele
matematyki
D. Regulska
L. Racinowska
A.Gil

Konkurs szkolny – odnawialne źródła energii

L. Racinowska
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Język polski

Przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej próbnej matury

D. Regulska

Udział uczniów projekcie „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”

B. Zych
M. Grzybowska
B. Zych
M. Grzybowska
Nauczyciele w-f

Udział młodzieży w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”
Wychowanie
fizyczne

Udział w rozgrywkach w ramach BOM według kalendarza imprez
sportowych dla Miasta Bydgoszczy
Prowadzenie dodatkowych zajęć z wybranych gier zespołowych, tenisa
stołowego, lekkiej atletyki dla młodzieży ZSH
Współpraca ze Szkołą Podstawowa nr 37 w zakresie rozwoju koszykówki i
prowadzenia zajęć treningowych

Nauczyciele w-f
D. Moroszczak

Turniej wewnątrzszkolny gier zespołowych w ramach „Drzwi otwartych”

Nauczyciele w-f

Turniej dla uczniów szkół podstawowych z gier zespołowych w ramach
„Drzwi otwartych”

Nauczyciele w-f

MAJ
Język polski

Udział młodzieży w projekcie „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”

Historia

3 Maj – konstytucja przemian – konkurs dla klas drugich

M. Grzybowska
B. Zych
M. Dawidowski

Przedmioty
matematycznoprzyrodnicze

Wycieczka do escape room „Klub Enigma“

D. Regulska

Wycieczka wzdłuż 18 Południka- ciekawe miejsca w Bydgoszczy

L.Racinowska
A.Batkowska

Wychowanie
fizyczne

Udział w rozgrywkach w ramach BOM według kalendarza imprez
sportowych dla Miasta Bydgoszczy

Nauczyciele w-f

Prowadzenie dodatkowych zajęć z wybranych gier zespołowych, tenisa
stołowego, lekkiej atletyki dla młodzieży ZSH
Współpraca ze Szkołą Podstawowa nr 37 w zakresie rozwoju koszykówki i
prowadzenia zajęć treningowych

Nauczyciele w-f
D. Moroszczak

CZERWIEC
Wychowanie
fizyczne

Język polski

Udział w rozgrywkach w ramach BOM według kalendarza imprez
sportowych dla Miasta Bydgoszczy

Nauczyciele w-f

Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży ZSH

Nauczyciele w-f

Współpraca ze Szkołą Podstawowa nr 37 w zakresie rozwoju koszykówki i
prowadzenia zajęć treningowych oraz naboru

D. Moroszczak

Udział młodzieży w projekcie „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”
Organizacja wycieczki klasowej do Wrocławia w ramach projektu MEN
„Poznaj Polskę”

Przedmioty
zawodowe
Języki obce

Wycieczka przedmiotowa: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
„Bezpieczne wakacje w porcie lotniczym i nie tylko”
„Poznaj świat oczami obcokrajowca” – wycieczki przedmiotowe
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B. Zych,
M. Grzybowska
A. Kałużny
B. Zych
M. Urban
M. Marach
M. Lickiewicz
Wszyscy nauczyciele

I SEMESTR (terminy nieznane)

Przedmioty
zawodowe

Spotkanie z prawnikiem z Inspekcji Handlowej i omówienie przepisów
związanych z reklamacją
Wycieczka do Radia PIK
Wycieczki przedmiotowe dla uczniów z klas TH.TR.TEP,TO. ujęte w planie
pracy zespołu przedmiotów zawodowych - *realizacja uzależniona od
warunków epidemiologicznych
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M. Feld
A. Mizikowska
M.Feld; A.Gil
A. Cichańska
J.Maternowska
Mizikowska
S.Lubiewski
A. Domardzki
B. Jaworska

FERIE ZIMOWE
Przedmioty
zawodowe

Zorganizowanie warsztatów tematycznych promujących zawody w szkole
„Zawodowe ferie w ZSH”

A .Mirowska
D. Kuligowska
A.Wojciechowska
I. Opoń
D. Zwiewka

I / II SEMESTR (terminy nieznane)
Język polski

Udział młodzieży w różnych działaniach w projektu „Szkoła otwarta
i tolerancyjna”
Realizacja programu edukacji kulturalnej – wyjścia do kina, teatru, muzeum

B. Zych
M. Grzybowska
Wszyscy poloniści

Wycieczki edukacyjne – lekcje muzealne w bydgoskim i toruńskim Muzeum
Okręgowym
Przedmioty
matematycznoprzyrodnicze

Języki obce

Konsultacje z matematyki
Prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów z matematyki

Nauczyciele
matematyki
Nauczyciele klas IV

Udział w projekcie Akcja – Kwalifikacja „Pitagoras … zdam”

D. Regulska

E-nauczanie , korzystanie ze stron internetowych i elearningu:
www.tomaszgrebski.pl , http://e-math.pl/, https://pl.khanacademy.org/,
https://www.zadania.info/
Udział w lekcjach on-line BBC Live Classes
Przygotowanie wniosku do programu Erasmus+

Nauczyciele
matematyki
I.Bednarek

Udział w projekcie e-Twinning –Współpraca on-line ze szkołami UE
Historia

Przygotowanie do matury uczniów zdających rozszerzoną historię

M. Dawidowski

WOS

„Bydgoszcz jakiej nie znamy" – wycieczka edukacyjna po Bydgoszczy
Lekcja na wodzie (Barka Lemara - Lekcje o żegludze śródlądowej (lekcja
dla trzech klas TEP)
Zajęcia dodatkowe dla maturzystów – wg potrzeb

J. Maternowska
S. Lubiewski
A.Wojciechowska

Wychowanie
fizyczne

Przedmioty
zawodowe

Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty (gazetki szkolnej) z życia
sportowego szkoły
Pozyskiwanie funduszy na sprzęt sportowy
Udział w warsztatach, szkoleniach, kursach w ramach wychowania
fizycznego
Warsztaty - Lekcje zewnętrzne dla szkół bydgoskich „Eksperci
przedsiębiorczości” promujące nauczanie i zawody w ZSH
Olimpiada Wiedzy o Żywności

Nauczyciele w-f

Warsztaty dla uczniów klas 8 szkół podstawowych promujących nauczane
zawody w ZSH
Targi edukacyjne- promujące ZSH

A. Mirowska
D. Kuligowska
A. Mirowska
+ chętni nauczyciele
A. Gil

Konkurs-Kreatywna reklama
Konkurs -Transport w obiektywie konkurs dla uczniów ZSH
Projekt „Kultura bezpieczeństwa”
Projekt „Lekcje z ZUS”

Członkowie
zespołu
A. Mizikowska
M.Feld

J. Maternowska
S. Lubiewski
A.Mizikowska
A. Batkowska
A Mizikowska
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Projekt „Szkoła Liderów”
A. Mizikowska
Warsztaty-Neuromarketing
A. Gil
Warsztaty -Spotkania z pracownikami personelu pokładowego linii
J.Maternowska
lotniczych
S. Lubiewski
Warsztaty z pracownikami służby ochrony lotniska/funkcjonariuszami Straży M. Marach
Granicznej – Plan działania w sytuacjach kryzysowych
M. Urban
M. Lickiewicz
J. Maternowska
Wycieczka- Lotnisko Ławica w Poznaniu – klasy TEP
S. Lubiewski
Wycieczka przedmiotowa -Placówka Straży Granicznej w Bydgoszcz
M. Urban
- realizacja ustawowych zadań na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A
B. Jaworska
Wycieczka dla klasy TEP do Szkoły Żeglugi Śródlądowej w Nakle oraz
lekcje na wodzie
Udostępnianie studia nagraniowego oraz pomoc w rejestracji i edycji plików R. Konikowski
dźwiękowych niezbędnych do realizacji konkursów przedmiotowych i innych
działań szkoły
Wystawy przedmiotowe prac uczniów
I. Opoń
Ogólnopolski Dzień przedsiębiorczości

A. Mizikowska
A. Batkowska

Wycieczki przedmiotowe dla uczniów: TH; TR;TPM;TEPT ujęte w planie
pracy zespołu przedmiotów zawodowych - *realizacja uzależniona od
warunków epidemiologicznych

M. Urban
M. Lickiewicz
A. Mizikowska
A. Gil
D. Zwiewka
B. Cichańska
E.Gierszewska
E.Świderek
A. Domaradzki
B. Jaworska

ZAJĘCIA UNIJNE
Szkolna Agencja Reklamowa

A .Mirowska

Kurs obsługi kasy fiskalnej

B. Cichanska

Warsztaty stylizacji wizażu z elementami psychologii koloru.

D. Zwiewka

„Zamknij oczy i słuchaj” warsztaty edycji dźwięku

R. Konikowski

Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów prowadzone w
ramach projektów „Akcja-kwalifikacja 3 i 4”

A. Kałużny
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GRUPA WSPARCIA
Świetlica

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I- wrzesień

J. Musall

Dzień chłopaka – konkursy dla klas I – wrzesień
Zabawy integracyjne dla klas I - wrzesień
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dzień profilaktyki raka piersi – październik.
Akademia z okazji 11 listopada
Młoda krew ratuje życie – listopad
Program profilaktyczny wspólnie z pedagogami
Akademia z okazji Święta Narodowego 3 Maja
Program artystyczny z okazji świąt - grudzień
Nauka poloneza oraz konferansjerki i programu na studniówkę od listopada
do stycznia
Dzień kobiet w ZSH
Przygotowanie uczniów do konkursów wokalnych, teatralnych- cały rok
Przygotowanie konkursu wokalnego
Zajęcia teatralno - wokalne

Religia

Biblioteka

Pedagog

Przygotowanie programu dla dzieci ze szpitala i Domu Małego Dziecka
Organizowanie balu dla dzieci z os. Bartodzieje
Handlówka dla bydgoszczan - śpiew pastorałek, oraz kolęd w komunikacji
miejskiej
Wolontariat – cały rok
Zbiórki i dostarczanie darów dla bezdomnych zwierząt – cały rok
Apele z różnych okazji – cały rok
Współpraca z fundacją ,, Łączy nas Bydgoszcz’’ Współpraca z Barką ,,
Lemara’’
Festiwal piosenki polskiej pt; ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie
wiecie , co posiadacie’’
Savoir- vivre – ,, Dobre maniery drogą do kariery’’- konkurs dla samorządów
szkolnych
Konkurs międzyszkolny z EDB
Konkurs Biblijny: Nowy Testament
Udział w innej akcji charytatywnej w zależności od potrzeb
Udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności Caritas w par. M. B. Zwycięskiej
– grudzień
Udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności Caritas w par. M.B. Zwycięskiej
– kwiecień
Pomoc dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Ewentualny zakup i
opracowanie wykazu brakujących podręczników dotowanych przez miasto
(współpraca z pedagogiem)
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - quizy
Święto Niepodległości – robimy kotyliony
Boże Narodzenie w literaturze - wystawka
Walentynki w bibliotece
Tydzień Bibliotek
Udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”
1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
1..Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązania problemów oraz
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L. Brzezińska

D.Podgórska

D. Dynarowicz
A. Kąkol

wspierania uczniów.
3.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb.
4.Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży.
5.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym.
6.Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych.
7.Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
8.Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznej - pedagogicznej.
-zajęcia integracyjne i adaptacyjne dla klas I,
-warsztaty dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich prowadzone przez
pracowników Straży Miejskiej i Policji,
-obchody Światowego Dnia Walki z Głodem -akcja na terenie szkoły,
-”Warto chodzić do szkoły”- zajęcia motywujące dla uczniów poszczególnych
klas,
-zajęcia readaptacyjne dla poszczególnych klas,
-lekcje poświęcone tematyce “Jak się uczyć, żeby się nauczyć?”,
-‘Efektywne zarządzanie czasem”-zajęcia w poszczególnych klasach
- Światowy Dzień HIV/AIDS - żyję bez ryzyka-akcja profilaktyczna,
-”Jak budować dobre relacje?”-zajęcia w poszczególnych klasach,
-warsztaty wspierające dla wychowawców klas pierwszych “Trudności wieku
dorastania”,
- konkurs dla klas pierwszych “Dbam o zdrowie”,
-”Jak radzić sobie ze stresem?” -warsztaty dla klas IV,
-”Rodzina i jej wartość” -zajęcia w poszczególnych klasach,
-”Pomoc koleżeńska-to się sprawdza”-akcja na terenie szkoły,
- pedagogizacja rodziców (frekwencja, problemy wieku dorastania, trudności
dydaktyczne itp..),
-”Hazard? Nie daj się wciągnąć!-akcja edukacyjna.
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