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Roczny plan pracy Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie 
w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

Podstawa prawna: 
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
● Ustawa Prawo Oświatowe, 
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, 
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych                  
druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97 poz. 625 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, 
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i                   
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych, 
● Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, 
● Statut Branżowej Szkoły I stopnia i Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Branżowych i                 
Ogólnokształcących w Łabiszynie, 
● Statut Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, 
● Program wychowawczo - profilaktyczny w ZSBiO w Łabiszynie 
 
Podstawy opracowania planu: 
● Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 
● Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021 
● Koncepcja funkcjonowania Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących  w Łabiszynie, 
● Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2019/2020  



 
Misja szkoły: 

Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, kształcącą w określonym zawodzie, przygotowującą do pracy i życia w dynamicznie 
rozwijającym się świecie. 

 
 
 

Wizja szkoły: 
Zapewniamy swoim uczniom i słuchaczom optymalne warunki pełnego rozwoju na poziomie zasadniczym i licealnym. Tworzymy 

atmosferę tolerancji i szacunku dla innych. Rozbudzamy wrażliwość, świadomość siebie i swojego systemu wartości, 
zainteresowanie ludźmi, sprawami społecznymi oraz poczucie odpowiedzialności. Zapewniamy należyte przygotowanie do matury i 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wyrównujemy szanse edukacyjne wśród uczniów. Proces wychowania i 
nauczania odbywa się przy współpracy i zaangażowaniu rodziców. Promujemy szkołę w środowisku lokalnym. Doskonalimy swoje 

umiejętności, troszczymy się o efektowność podejmowanych działań. Kultywujemy tradycje szkoły. Efektem naszych działań jest 
świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, który jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz realizuje się w życiu 

rodzinnym, społecznym i gospodarczym.  
 
 

Koncepcja pracy szkoły: 
 bezpieczna szkoła, aktywni nauczyciele, uczniowie, słuchacze i rodzice 

 
 

Model absolwenta  
 

• szanuje pracę własną i innych, 
• jest przygotowany do skutecznego poszukiwania pracy, 

• godnie reprezentuje imię szkoły, 
• szanuje kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, 

• dostrzega różnice między ludźmi i je akceptuje, 
• dba o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, 

• zna podstawowe normy społeczne, 



• aktywnie uczestniczy w działalności społecznej klasy i szkoły, 
• dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

• nie ulega nałogom, promuje zdrowy styl życia, 
• prezentuje wysoką kulturę słowa, 

• zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce, 
• szanuje symbole narodowe, tradycje szkoły i jej mienie, 

• nieustannie poszerza wiedzę ogólnokształcącą i w wybranym zawodzie, 
• umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów, 
• jest otwarty na europejskie wartości kultury. 

 
 
 
 

Roczny plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły 
 

Zarządzanie i organizacja 
 

Cele ogólne 
 

Sposób realizacji/Zadania do wykonania Osoby odpowiedzialne Termin 

Przydział obowiązków służbowych   
wszystkim pracownikom 

● opracowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 
● zaplanowanie zajęć dodatkowych 

dyrektor do końca  
sierpnia 

Opracowanie i zatwierdzenia   
rocznego planu pracy szkoły 

● przypomnienie wniosków do pracy w roku szkolnym 2020/2021 
● zapoznanie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa 
● zapoznanie z Planem nadzoru pedagogicznego Kujawsko –        
Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021 

dyrektor, rada  
pedagogiczna 

do 15 września 

Opracowanie planów pracy   
dydaktycznej i wychowawczej 

● przypomnienie wniosków do pracy w roku szkolnym 2020/2021 
● zapoznanie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa 
● zapoznanie z Planem nadzoru pedagogicznego Kujawsko –        
Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021 
● przypomnienie Koncepcji funkcjonowania szkoły 

wszyscy nauczyciele do 15 września 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego ● opracowanie planu nadzoru pedagogicznego, 
● realizacja planu nadzoru pedagogicznego 

dyrektor do 15 września 
cały rok 



● przygotowanie i opracowanie wniosków ze sprawowanego nadzoru        
pedagogicznego 

Awans zawodowy nauczycieli ● monitorowanie przebiegu stażu, 
 

dyrektor cały rok 

Promocja szkoły ● drzwi otwarte i promocja zawodowa, 
● prezentowanie osiągnięć uczniów w środowisku (strona       
internetowa, artykuły do prasy lokalnej, udział w targach szkolnych,         
portal społecznościowy facebook) 
● włączenie rodziców w prace na rzecz szkoły, 
● udział w różnego typu konkursach organizowanych poza terenem         
szkoły, 
● organizowanie imprez dla środowiska lokalnego  

 dyrektor, kierownik szkol. 
prakt., wyznaczeni 
nauczyciele 

 
 
 

cały rok 

Tworzenie bazy szkoły ● przeprowadzanie bieżących napraw i remontów, 
● wzbogacenie księgozbioru szkolnego 
● wymiana okien w sali nr 6 i w pokoju nauczycielskim, 

 
 

dyrektor w zależności  
od środków  
finansowych 

Przeprowadzenie ewaluacji  
wewnętrznej 

● wybór obszarów poddanych ewaluacji wewnętrznej, 
● powołanie zespołu ewaluacyjnego, 
● przeprowadzenie badań, opracowanie wniosków, przedstawienie 

raportu, 
● wdrożenie wniosków z nadzoru pedagogicznego      
przeprowadzonego w roku szkolnym 2019/2020 

dyrektor, powołane 
zespoły nauczycieli 

wg planu  
ewaluacji 
wewnętrznej 

Podniesienie poziomu 
zaangażowania rodziców w życie 
szkoły 

● obserwacje spotkań z rodzicami, 
● przekazywanie rodzicom obiektywnych informacji o klasie i 

uczniu z nastawieniem na informacje pozytywne, 
● wpółopracowywanie zmian w dokumentacji szkolnej, 
● zapoznanie rodziców z programami i regulaminami 

obowiązującymi w placówce, 
● współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych, 
● zapraszanie rodziców do udziału w ważnych szkolnych 

uroczystościach, 
● przekazywanie informacji poprzez e - dziennik, 
● zapraszanie rodziców na ważne szkolne uroczystości oraz 

uroczystości organizowane przez organ prowadzący 

dyrektor, wychowawcy 
klas 

cały rok  
szkolny 

 



 
 
 

Nauczanie 
 

Cele ogólne 
 

Sposób realizacji/Zadania do wykonania Osoby odpowiedzialne Termin 

Realizacja podstawy programowej 
 

● ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania, 
● wybór podręczników, 
● zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania 

dyrektor, wszyscy  
nauczyciela 

 VI - VIII 

Przygotowanie uczniów do 
egzaminów zewnętrznych – 
podniesienie efektów kształcenia 
 

● poinformowanie słuchaczy, uczniów i rodziców o terminach 
egzaminów, sposobu przeprowadzania egzaminów i wymaganiach 
egzaminacyjnych, 
● udostępnianie słuchaczom,uczniom i rodzicom Informatorów, 
● wykorzystywanie Informatorów na zajęciach lekcyjnych, 
● przygotowanie gablot z informacjami na temat egzaminów 
● przeprowadzenie diagnoz wstępnych, 
● analiza i sformułowanie wniosków po przeprowadzeniu diagnoz 
wstępnych, 
● organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów 
zewnętrznych, 
● realizacja standardów wymagań egzaminacyjnych na zajęciach 
lekcyjnych, 
● przeprowadzenie matury próbnej, 
przeprowadzenie próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie, 
● współpraca z pracodawcami 
 

dyrektor, kierownik  
szkolenia praktycznego,  
wychowawcy, 
nauczyciele: podstaw  
przedsiębiorczości, 
matematyki, języka  
polskiego, języka  
niemieckiego, informatyki,  
przedmiotów wybranych  
przez uczniów  
przystępujących do matury 

cały rok 

Przeprowadzenie egzaminów  
zewnętrznych oraz egzaminów   
próbnych 
 

● przyjęcie deklaracji 
● zgłoszenie uczniów i słuchaczy do OKE 
● współpraca z ośrodkami egzaminacyjnymi 
● analiza wyników egzaminów i sformułowanie wniosków do dalszej 
pracy 
● wdrożenie wniosków 
● współpraca z pracodawcami 

dyrektor, zespoły  
nadzorujące, zespoły  
egzaminacyjne 

cały rok  
szkolny 



 
Organizacja pracy zespołów   
przedmiotowych oraz zespołów   
klasowych 

● ścisła współpraca nauczycieli w ramach powołanych zespołów –         
efektywne działanie zespołów, 
● konsekwentna i odpowiedzialna realizacja przydzielonych zadań –        
zespół wychowawczy, do spraw ewaluacji, do spraw pomocy        
psychologiczno – pedagogicznej, zespół przedmiotów     
humanistycznych oraz przedmiotów matematyczno - przyrodniczych 

dyrektor cały rok 

Zmniejszenie ilości ocen 
niedostatecznych w klasyfikacji 
końcoworocznej i semestralnej – 
praca z uczniem z problemami 

● stworzenie klasowej koleżeńskiej samopomocy, 
● prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, 
● prowadzenie kółek zainteresowań/zajęć dodatkowych  
● dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów 

zgodnie z zaleceniami PPP 
● organizowanie zajęć wyrównawczych 
● rozmowy wspierające 
● stały kontakt z rodzicami 
● powołanie zespołów odpowiedzialnych za organizację pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej 
● ustalenie form, sposobów i okresów udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej 
● poinformowanie na piśmie rodziców o ustalonych dla uczniów 

formach, sposobach i okresach udzielania pomocy 
● realizowanie grantów oświatowych 
● organizowanie konkursów, uroczystości wg harmonogramu 
 

dyrektor, wszyscy  
nauczyciele, 
wychowawcy, kierownik  
szkolenia praktycznego,  
pedagog 

cały rok 

Podniesienie efektów kształcenia,   
zwiększenie ilości ocen celujących i     
bardzo dobrych – praca z uczniem      
zdolnym 

● organizowanie różnych konkursów, uroczystości wg     
harmonogramu 

● nagradzanie uczniów szczególnie uzdolnionych 
● zgłaszanie uczniów do udziału w konkursach szczebla 

pozaszkolnego 
● organizowanie zajęć dodatkowych 
● realizowanie grantów oświatowych 
 

dyrektor, wszyscy  
nauczyciele, 
wychowawcy, kierownik  
szkolenia praktycznego,  
pedagog 

cały rok 

Współpraca na linii pedagog –     
kierownik szkolenia praktycznego –    
wychowawca – pracodawcy –    
instytucje wspierające 

● rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości      
uczniów/słuchaczy 
● planowanie pracy z uczniem/słuchaczem o specjalnych potrzebach        
edukacyjnych 

wszyscy nauczyciele cały rok  
szkolny 



Organizacja konkursów szkolnych i    
pozaszkolnych 

● opracowanie harmonogramu konkursów, zawodów, turniejów i       
uroczystości szkolnych i pozaszkolnych 
● realizacja powyższego harmonogramu 

wszyscy nauczyciele cały rok  
szkolny 

Badanie i analiza wyników    
nauczania 

● przeprowadzenie diagnoz wstępnych i końcowych 
● analiza wyników i opracowanie wniosków do dalszej pracy 
● wdrażanie wniosków 

wszyscy nauczyciele cały rok  
szkolny 

Obserwacje lekcji i innych zajęć ● opracowanie planu obserwacji 
● udział w lekcjach i innych zajęciach 
● omawianie obserwacji 
● wykorzystanie wniosków z obserwacji do dalszej pracy szkoły 

dyrektor wg planu  
nadzoru 
pedagogicznego 

Realizowanie grantów oświatowych  ● podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego       
poprzez realizację projektów,  
● realizacja grantów 

dyrektor szkoły, 
nauczyciele realizujący  
granty 

przez cały okres   
realizacji 
grantów 

Rozwijanie kompetencji  
czytelniczych oraz upowszechnianie   
czytelnictwa wśród  
uczniów/słuchaczy 

● podejmowanie działań propagujących czytelnictwo  nauczyciel języka 
polskiego, nauczyciel 
bibliotekarz 

cały rok  
szkolny 

 
 

Wychowanie i opieka 
 

Cele ogólne 
 

Sposób realizacji/Zadania do wykonania Osoby odpowiedzialne Termin 

Realizacja programu wychowawczo   
- profilaktycznego szkoły 
 

● opracowanie planów pracy wychowawców z uwzględnieniem       
zapisów programu wychowawczo – profilaktycznego, 
● przygotowanie przez wychowawców sprawozdań z realizacji       
planów pracy i przedstawienie ich w trakcie posiedzeń Rady         
Pedagogicznej 

wszyscy nauczyciele 
 

cały rok 
 

Diagnozowanie i monitorowanie   
zachowań uczniów 

● przeprowadzenie ankiet, wywiadów, rozmów, 
● obserwacje, 
● analiza ocen z zachowania 

wszyscy nauczyciele 
 

cały rok 

Podnoszenie frekwencji uczniów i    
słuchaczy  
 

● stosowanie jednolitych zasad usprawiedliwiania nieobecności      
uczniów na zajęciach lekcyjnych, 
● przestrzeganie systemu miesięcznej kontroli frekwencji, 

wychowawcy, pedagog,  
Rada Rodziców 

cały rok 



● systematyczne i konsekwentne rozliczanie godzin      
nieusprawiedliwionych, 
● omawianie frekwencji uczniów na posiedzeniach Rady       
Pedagogicznej, 
● wyróżnianie i nagradzanie na forum szkoły zespołów klasowych i          
uczniów z najwyższą frekwencją, 
● indywidualne wyróżnianie uczniów ze 100% frekwencją, 
● współpraca szkoły i rodziców w realizacji obowiązku szkolnego         
przez młodzież, 
●  rozmowy  profilaktyczno-ostrzegawcze, 
● częste kontakty z domem rodzinnym 
 
 

Zapobieganie agresji i uzależnieniom ● realizacja Programu wychowawczo -  profilaktycznego, 
● integracja klas poprzez wspólny udział w różnego typu działaniach          
realizowanych na terenie szkoły, 
● pedagogizacja rodziców, 
● współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowania, 
● dbałość wszystkich pracowników szkoły o poprawę kultury        
osobistej uczniów, 
● konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy wandalizmu, 
● analiza indywidualnych przypadków na posiedzeniach zespołu       
wychowawczego 

wszyscy pracownicy  
szkoły 

cały rok 

Kształcenie nawyków estetyki pracy    
oraz wdrażania do poszanowania    
mienia 

● stosowanie zasady odpowiedzialności materialnej za wyrządzone       
szkody, 
● stosowanie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie 

dyrektor, pedagog,  
wychowawcy 

cały rok 

Upowszechnienie kultury  
zachowania 

● stosowanie nagród i wyróżnień dla uczniów prezentujących        
wysoką kulturę osobistą, 
● uwrażliwienie uczniów i rodziców na problem stosowania stroju         
stosownego do sytuacji, 
● realizacja tematów związanych z  dobrym zachowaniem 
 

dyrektor, pedagog,  
wychowawcy 

cały rok 

Zapewnienie pomocy  
psychologiczno - pedagogicznej 

● powołanie zespołu do spraw pomocy psychologiczno –        
pedagogicznej, 
● analiza dokumentów uczniów, 

pedagog, wychowawcy,  
zespół do spraw pomocy    

cały rok 



● opracowanie IPET – ów, 
● współpraca z rodzicami, pracodawcami, poradnią PPP 
 

 

psychologiczno -  
pedagogicznej 

Zapewnienie opieki wychowawczej   
uczniom znajdującym się w trudnej     
sytuacji życiowej 

● przeprowadzanie ankiet, wywiadów, rozmów, 
● obserwacje, 
● opieka pedagoga i wychowawcy 

pedagog, wychowawcy cały rok 

Troszczenie się o podmiotowe    
traktowanie ucznia 

● systematyczne i precyzyjne informowanie uczniów o kryteriach        
ocen z poszczególnych przedmiotów, 
● systematyczne rozpoznawanie środowiska ucznia i udzielenie 
odpowiedniej pomocy w razie potrzeby, 
● zapoznanie uczniów z prawami człowieka, 
● przestrzeganie praw człowieka w społeczności szkolnej, 
● śledzenie i omawianie bieżących wydarzeń na świecie w 
kontekście respektowania praw człowieka, 
● przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu: płci, wyznania, statusu        
materialnego, niepełnosprawności, poziomu intelektualnego i różnic      
kulturowych 

pedagog, wychowawcy cały rok 

 
Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne 

 
Cele ogólne 

 
Sposób realizacji/Zadania do wykonania Osoby odpowiedzialne Termin 

Zapobieganie niedostosowaniu  
społecznemu uczniów 

● diagnoza sytuacji rodzinnej ucznia, 
● współpraca z opieką społeczną, Policją, 
● organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców dotyczących       
zagrożeń wśród młodzieży, 
 

wszyscy nauczyciele 
 

cały rok 
 

Upowszechnianie zdrowego stylu   
życia 

● apele/przedstawienia poświęcone walce z nałogami, 
● wdrażanie do różnych form aktywności fizycznej (wycieczki,        
zawody, turnieje), 
● realizacja edukacji zdrowotnej 

wszyscy nauczyciele 
 

cały rok 
 

Kształtowanie umiejętności  
rozpoznawania zagrożeń  

● organizowanie pogadanek dotyczących odpowiedzialności prawnej      
nieletnich i zachowań ryzykownych, 
● pogadanki dotyczące szkodliwości stosowania używek 

pedagog na bieżąco 



cywilizacyjnych i przeciwstawianie   
się im 
Pomoc materialna ● pomoc w wypełnianiu wniosków na stypendia, 

● zwolnienie ze składki na ubezpieczenie, Radę Rodziców, 
● współpraca z pracodawcami w celu pomocy materialnej uczniom         
(zakup podręczników, biletów itp.), 
● współpraca z opieką społeczną 

dyrektor, pedagog,  
wychowawcy 

cały rok 

Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo ● współpraca z pielęgniarka szkolną, 
● zapewnienie bezpieczeństwa w czasie lekcji, przerw oraz innych         
zajęć, 
● zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami bezpieczeństwa        
obowiązującymi na terenie szkoły 

dyrektor, pedagog,  
wychowawcy, 
pielęgniarka szkolna 

cały rok 

Podniesienie poziomu  
bezpieczeństwa ze szczególnym   
uwzględnieniem eliminowania  
wykrytych zagrożeń- uczeń czuje się     
bezpieczny i sam nie stwarza     
zagrożeń, respektuje uniwersalne   
wartości 

● opracowanie klasowych planów pracy wychowawców we       
współpracy z uczniami i rodzicami, 
● organizowanie zajęć i spotkań na temat bezpieczeństwa w szkole i           
poza nią, 
● zapoznanie z obowiązującą w szkole dokumentacją (statut,        
regulaminy, normy), 
● spotkania i pogadanki z pedagogiem szkolnym, 
● kształtowanie pozytywnych wzorców, 
● kształtowanie samorządności uczniowskiej, 
● konsekwentne respektowanie zasad regulaminów, 
● eliminowanie postaw agresywnych poprzez udział w zajęciach        
socjoterapeutycznych, 
● omawianie trudności wychowawczych w zespole wychowawczym, 
● promowanie zdrowego stylu życia, 
● analiza ocen z zachowania, 
● aktywny udział ucznia w swojej ocenie oraz klasy, 
● organizowanie marszów profilaktycznych i o tematyce       
antyuzależnieniowej 

dyrektor, pedagog,  
wychowawcy, 
pielęgniarka szkolna,  
wszyscy nauczyciele 

cały rok 

Bezpieczne i odpowiedzialne   
korzystanie z zasobów w sieci 

● zorganizowanie lekcji poświęconych bezpiecznemu i      
odpowiedzialnemu korzystaniu z Internetu, 
● przygotowanie szkoleniowej Rady Pedagogicznej, 
● konkursy, gazetki, prelekcje, rozmowy 

dyrektor, pedagog,  
wychowawcy, wszyscy  
nauczyciele 

cały rok 

 
 



 
Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

Termin Zadanie 
1 września 2020 Rozpoczęcie roku szkolnego 
11 września 2020 Rozpoczęcie roku szkolnego dla słuchaczy LO dla Dorosłych 
17 września 2020 Zebrania z rodzicami 
7 października 2020 Otrzęsiny uczniów klasy pierwszej 
7 października 2020 Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej 
30 października 2020 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
4 listopada 2020 Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości 
5 stycznia 2021 Ostateczny termin poinformowania uczniów o zagrożeniach oceną niedostateczną na I semestr 
7 stycznia 2021 Zebrania z rodzicami - poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. 
Listopad/grudzień/styczeń 2020/2021 Próbne egzaminy maturalne i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
13 stycznia 2021 Dopuszczenie słuchaczy LO do egzaminów semestralnych 
15 - 16, 22 - 23 stycznia 2021 Egzaminy semestralne w LO dla Dorosłych 
16 - 18 grudnia 2020 Wigilie klasowe 
23 -  31 grudnia 2020 Zimowa przerwa świąteczna 
20 stycznia 2021 Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr 
27 stycznia 2021 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla Branżowej Szkoły I Stopnia i LO dla Dorosłych 
11 lutego 2021 Zebrania z rodzicami 
15 - 28 lutego 2021 Ferie zimowe 
11 lutego 2021 Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej 
marzec/kwiecień Rekolekcje 
1- 6  kwietnia 2021 Wiosenna przerwa świąteczna 
8 kwietnia 2021 Dopuszczenie słuchaczy VI sem. LO do egzaminów 
15 kwietnia 2021 Zebranie z rodzicami 
9 -10, 16 - 17 kwietnia 2021 Egzaminy semestralne w VI semestrze LO dla Dorosłych 
21 kwietnia 2021 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla VI semestru LO dla Dorosłych 
Marzec/kwiecień 2021 Drzwi otwarte 
30 kwietnia 2021 Zakończenie roku szkolnego dla VI semestru LO dla Dorosłych 
1 maja 2021 Święto pracy 
3 maja 2021 Święto Konstytucji 3 Maja 



Maj 2021 Egzaminy maturalne 
27 maja 2021 Termin poinformowania uczniów o zagrożeniach oceną niedostateczną 
27  maja 2021 Zebrania z rodzicami – poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną 
1 czerwca 2021 Uroczystości związane z Dniem Dziecka – szkolny dzień sportu 
17 czerwca  2021 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla Branżowej Szkoły I Stopnia 
 22 czerwca 2021 Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
24 czerwca 2021 Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej 
25 czerwca 2021 Zakończenie roku szkolnego 
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 Ferie letnie 
 
 

Dni ustawowo wolne od pracy 
 

1 listopada 2020 Wszystkich Świętych 
11 listopada 2020 Narodowe Święto Niepodległości 
25 – 26 grudnia 2020 Boże Narodzenie 
1 stycznia 2021 Nowy Rok  
6 stycznia 2021 Święto Trzech Króli 
5 kwietnia 2021 Poniedziałek Wielkanocny 
1 maja 2021 Święto Pracy 
3 maja 2021 Święto Konstytucji 3 Maja 
3 czerwca 2021 Boże Ciało 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Harmonogram konkursów, zawodów, turniejów, imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych 
 
 

Uroczystości / konkursy / 
zawody/turnieje Osoba odpowiedzialna Przewidywany 

termin Program szczegółowy 

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 

Dyrektor szkoły 
Wyznaczeni nauczyciele 01.09.2020 

 
- Wystąpienie dyrektora szkoły 
- Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego pobytu w 

szkole 
 

Sprzątanie Świata 

p.J. Jettka 
p. D. Strzelecka 
p. A. Jakubczyk 
p. O. Adamowski 
p. D. Fąs - Gorzycka 

Wrzesień 2020 
 
- Sprzątanie przez klasy wyznaczonych  terenów 
 

Wybory Samorządów Klasowych 

p. D. Strzelecka 
p. A. Jakubczyk 
p. J. Jettka 
p. O. Adamowski 

Do 15.09.2020  

Wybory  do Samorządu 
Uczniowskiego p. D. Strzelecka Wrzesień 2020 - Spotkania z kandydatami 

- Plakaty prezentujące kandydatów 

Europejski Dzień Języków 
Obcych 

p. M. Jakubczyk 
p. F. Joachimiak 30.09.2020 - Konkurs mistrza słownictwa angielskiego - 

quizziz online game 

Marsz na orientację p. J. Jettka 
p. A. Zabrocka Wrzesień 2020  

Otrzęsiny uczniów kl. I p. D. Strzelecka 
p. A. Jakubczyk 07.10.2020 

 
- Konkursy 
 



„Uratuj życie” 
p. J. Balcerzak – pielęgniarka 
szkolna 
p. A. Zabrocka 

Październik 2020 
- Etap szkolny i powiatowy konkursu  
 
 

 
“Światowy Dzień Pierwszej 
Pomocy” 

p. A. Jakubczyk 
p. J. Balcerzak 
 

Wrzesień 2020 - Quiz dla klas 
- Zajęcia profilaktyczne 

Dzień Edukacji Narodowej 

 
p. D. Strzelecka 
p. E. Cywińska 
 

07.10.2020 - Program artystyczny  

Akademia Bezpieczeństwa w 
Branżówce p. D. Fąs - Gorzycka Październik - spotkanie z funkcjonariuszem Policji 

- turniej profilaktyczny 

Naturalna kontra zmodyfikowana 
- jaką żywność wybierasz? p. A. Jakubczyk Październik 2020 - Konkurs w ramach Światowego Dnia Żywności 

Dzień Papieski 
 p. E. Cywińska Październik 2020 

 
- Program słowno - muzyczny 
 

Międzynarodowy Dzień 
Bibliotek Szkolnych 

p. J. Jettka 
p. D. Strzelecka Październik 2020 

- Loteria biblioteczna 
- Konkurs na zakładkę do książki 
- Konkurs czytelniczy 

Międzynarodowy Dzień 
Tolerancji  - “Dobrze, że wszyscy 
jesteśmy inni - inny nie znaczy 
gorszy” 
 

p. D. Fąs - Gorzycka 
p. O. Kwiatkowska 
 

Listopad 2020 - Akcja profilaktyczna 

Święto Niepodległości p. O. Adamowski 04.11.2020 - Referat 
- Program poetycki 

„Z ortografią na Ty” – konkurs 
ortograficzny 

p. A. Zabrocka 
 
 

I etap – październik, 
II etap – listopad 

 
 

 
Etap klasowy i szkolny  

 



Światowy Dzień AIDS 
p. A. Jakubczyk 
p. D. Fąs - Gorzycka 
p. J. Balcerzak 

Grudzień 2020 
   - Szkolna olimpiada „ Wokół AIDS – 100 pytań i odpowiedzi” 
 
 

Mikołajkowa niespodzianka 
 

 
p. A. Jakubczyk 
p. D. Fąs - Gorzycka 
 
 

Grudzień 2020  

Dzień wolontariatu p. D. Fąs - Gorzycka 
 Grudzień 2020  

Hej kolęda... Wychowawcy klas 16 - 18.12. 2020 
 
- Spotkania wigilijne w klasach 
 

Jasełka  p. E. Cywińska 16.12. 2020  

“Branżówka czyta 
przedszkolakom” p. A. Jakubczyk 

Październik - 
grudzień, styczeń - 

kwiecień 

- Czytanie bajek terapeutycznych 
- Zajęcia z przedszkolakami 

“Zawodowcy na medal” p. A. Jakubczyk Styczeń 2021 - Wyróżnienia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki 
w trakcie praktycznej nauki zawodu 

Konkurs Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym 

 
p. A. Zabrocka Luty 2021 

-     Etap szkolny 
-     Etap powiatowy 
 

Dzień  bezpiecznego Internetu p. D. Fąs - Gorzycka 
p. E. Balcerzak Luty 2021 

 
- Konkurs szkolny 

 
 

“Anatomia w jednym palcu” p. A. Jakubczyk Luty 2021 - Konkurs biologiczny 



“Dzień walki z rakiem” p. A. Jakubczyk 
p. J. Balcerzak Luty/marzec 2021 - Zajęcia profilaktyczne 

 
“Zawody od kuchni” 

p. A. Jakubczyk 
 Marzec 2021 - Zajęcia w zakładzie pracy 

Konkurs recytatorski  
p. A. Zabrocka Marzec 2021 

 
- Konkurs szkolny  
 

 “Trudne emocje” - Spotkanie z 
pracownikami PPP w Żninie p. D. Fąs - Gorzycka Marzec 2021 - pogadanka 

Szkolny konkurs matematyczny - 
“Procenty i lokaty” 

 
p. J. Jettka Marzec 2021  

Drzwi otwarte 

p. J. Jettka 
p. A. Jakubczyk 
p. D. Strzelecka 
p. E. Balcerzak 

Marzec/kwiecień 
2021 

 
- Opracowanie folderu, 
- Wystawa prac i osiągnięć młodzieży, 
- Prezentacja multimedialna, 
- Prezentacje zawodów 
 

Dzień Ziemi – quiz wiedzy 
ekologicznej 

p. J. Jettka 
p. A. Jakubczyk Kwiecień 2021 

 
 

 

Dzień wody 
p. J. Jettka 
p. A. Jakubczyk 
 

Marzec 2021  

Rocznica Konstytucji 3 Maja p. O. Adamowski 28.04.2021 
 
- Program poetycki 
 

Światowy Dzień Zdrowia 
p. A. Jakubczyk 
p. J. Balcerzak 
 

Kwiecień 2021 - Zajęcia profilaktyczne 
- Konkurs wiedzy o zdrowiu 



“Znawca kultury brytyjskiej” p. M. Jakubczyk 
p. F. Joachimiak Maj 2021 - Quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych 

Dzień Matki i Dzień Ojca p. A. Jakubczyk 
p. E. Cywińska 27.05.2021 

- Prezentacja multimedialna,  
- Program poetycki, 
- Poczęstunek 

Międzynarodowy Dzień bez 
Papierosa  Maj 2021 - Akcja profilaktyczna 

- -konkurs profilaktyczny 

Dzień Dziecka – Dzień Sportu 
Szkolnego 

 
p. O. Adamowski 
 

01.06.2021 - Rozgrywki sportowe 
 

Zakończenie roku szkolnego 

 
 
p. A Jakubczyk 
p. D. Strzelecka 
 

25.06.2020 - Prezentacja multimedialna 

 
 
 
Zatwierdzono  uchwałą Rady Pedagogicznej nr  /2020/2021 z dnia 15.09.2020 r. 
Przedstawiono na zebraniu z rodzicami w dniu 17.09.2020 r. 
Integralną część Planu pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 w ZSBiO w Łabiszynie stanowią: 
- Plan pracy pedagoga szkolnego (zał. nr 4 do protokołu), 
 
- Plan pracy koordynatora do spraw bezpieczeństwa (zał. nr 5 do protokołu), 
 
- Plan pracy kierownika szkolenia praktycznego (zał. nr 6 do protokołu), 
 
- Plan pracy bibliotekarza (zał. nr 7 do protokołu), 
 
- Plan pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zał. nr 8 do protokołu), 
 



- Plan pracy zespołu wychowawczego (zał. nr 9 do protokołu), 
 
- Plan pracy zespołu przedmiotów humanistycznych (zał. nr 10 do protokołu), 
 
- Plan pracy zespołu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (zał. nr 11 do protokołu), 
 
- Plan pracy Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Słuchaczy (zał. nr 12 do protokołu), 
 
- Plan pracy wychowawców (zał. nr 13 a, 13 b, 13 c, 13 d  do protokołu), 
 
- Plan pracy pielęgniarki (zał. nr 14 do protokołu), 
- Plan zajęć rozwijających kompetencje zawodowe (załącznik nr 15 do protokołu), 
- Plan zajęć artystycznych (załącznik nr 16 do protokołu), 
- Plan pracy nauczyciela wspomagającego (załącznik nr 17 do protokołu). 
 
 
 
 
                                                                                                                                Dyrektor szkoły -  Anita Szymanowska - Zabrocka 

 
 
 

 
 
 
 


