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Plan pracy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 

na rok szkolny 2020/2021 
 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 60) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia  2016r.  Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2020 r.,  poz. 910) 

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

1481), 

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

pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019  r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych  druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700) 

 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 

oraz z 2019 r. poz. 1664), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  22 lutego 2017 r.   w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz.U z 2019 r. poz. 373) – dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

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

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz.U z 2015 r. poz. 843 z p.zm.) 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

 Statut IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rybniku 

 Program wychowawczo - profilaktyczny IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 

Rybniku 

Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. 

2. Plan Nadzoru Pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021. 

3. Koncepcję  pracy  IV  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  M.  Kopernika   w Rybniku. 

4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 

2019/2020. 

 

 

Cele do zrealizowania: 

 
1. Stale wzmacniać współpracę pomiędzy nauczycielami realizującymi zajęcia z tym samym uczniem, w celu 

uzyskania jak najlepszych efektów. 

2. W miarę posiadanych środków finansowych wzbogacać bazę dydaktyczną wg. potrzeb uczniów i nauczycieli. 

3. Na bieżąco monitorować pomoc psychologiczno – pedagogiczną przez nauczycieli wychowawców 

poszczególnych oddziałów. 

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2020/2021: 

1. Dbać o dobrą komunikację na lekcji, udzielać konkretnych, wyczerpujących, zrozumiałych odpowiedzi. 
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2. Na lekcji posługiwać się czytelnym językiem, stawiać pytania celowe, jasno sformułowane, mówić głośno i 

wyraźnie. 

3. Formułować cele lekcji zgodnie z zasadą Oceniania Kształtującego. 

4. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani prezentować na początku lekcji cele, które zamierzają zrealizować. 

5. Dokonywać ewaluacji zajęć (wszyscy nauczyciele), także ewaluacji po półroczu, czy całym roku szkolnym. 

6. Rozliczać uczniów wnikliwie z frekwencji na lekcji . 

7. Minimalizować liczbę uczniów niećwiczących na lekcjach wychowania fizycznego. 

8. Maksymalnie aktywizować uczniów podczas lekcji, stosować metody aktywne i techniki, dzięki którym uczniowie 

uczą się od siebie. 

9. Motywować uczniów do samokształcenia. 

10. Stosować formy i metody pracy odpowiednie do potrzeb, charakteru i specyfiki grupy uczniów, z którymi 

prowadzone są zajęcia. 

11. Systematycznie wpisywać tematy w dzienniku elektronicznym oraz na każdej lekcji sprawdzać frekwencję 

uczniów odczytując nazwiska. 

12. Wychowawcy są zobowiązani do systematycznego monitorowania nieobecności swoich uczniów.  

13. Wychowawcy są zobowiązani do monitorowania braków w dzienniku swojej klasy  

i zwracanie uwagi (jeśli zajdzie taka potrzeba) nauczycielom uczącym. 

14. Wszyscy są zobowiązani do przestrzegania terminów, które są zamieszczone w statucie szkoły i 

kalendarzu roku szkolnego, który podawany jest do wiadomości rodziców i uczniów. Zmian w tym 

kalendarzu dokonać może tylko dyrektor w wyjątkowych i umotywowanych przypadkach. 

15. Położyć większy nacisk na pracę wychowawczą, wspierać i koordynować działania i inicjatywy klasowe i 

zapisywać je w dzienniku lekcyjnym.  

16. Skrupulatnie notować wszelkie kontakty z rodzicami uczniów. 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 

Spis treści zawartych w planie: 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

II. Kalendarium szkolne. 

III. Harmonogram imprez szkolnych. 

IV. Harmonogram wycieczek. 

V. Harmonogram konkursów. 

VI. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej. 
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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 Dyrektor szkoły Do końca 

września 

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły Dyrektor, rada 

pedagogiczna 

Do końca 

września 

Opracowanie programu profilaktyczno - wychowawczego Rada pedagogiczna Do końca 

września 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Do 15 

września 

Opracowanie rozkładów materiału Wszyscy nauczyciele Do 21 

września 

Pełnienie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły; 

Wicedyrektor szkoły 

Cały rok 

Awans zawodowy nauczycieli Dyrektor szkoły, 

opiekunowie stażu 

Cały rok 

Promocja szkoły w środowisku Wszyscy nauczyciele Cały rok 

 

Nauczanie 
 

Zadania Osoba odpowiedzialna 
Termin 

realizacji 

Realizacja podstawy programowej Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Przeprowadzenie egzaminów maturalnych, także próbnych. Ich 

analiza oraz opracowanie wyników, a także wdrażanie wniosków 

do realizacji 

Dyrekcja, zespoły 

przedmiotowe 

Cały rok szkolny 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych Wicedyrektor, 

przewodniczący zespołów 

Cały rok szkolny 

Współpraca z pedagogiem i psychologiem, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 



Strona 4 z 8  

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 

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do 

nauki 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

Badanie wyników nauczania Nauczyciele Termin 

ustala 

nauczyciel 

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 Dwa razy 

w 

semestrze 

Obserwacje lekcji Dyrektor, wicedyrektor szkoły Według 

harmonogramu 

 

Wychowanie 
 

Zadania 
Osoba odpowiedzialna Termin 

realizacji 

Realizowanie programu wychowawczo - 

profilaktycznego szkoły 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów 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 prozdrowotne Nauczyciele odpowiedzialni Cały rok 
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Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i 

funkcjonowanie w środowisku lokalnym 

Nauczyciele Cały rok 

Edukacja czytelnicza Nauczyciel bibliotekarz Cały rok 

 

Zadania opiekuńcze 
 

Zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej i psychologicznej Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

- związanej z pandemią (COVID – 19) 

Pedagog szkolny, 

Psycholog 

Cały rok 

Organizacja opieki psychologicznej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej oraz związanej z pandemią 

(COVID – 19) 

Wychowawcy klas Cały rok 

 

II. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2020/2021 

Dni ustawowo wolne od pracy: 

 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r., 

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r., 

 Zimowa przerwa świąteczna – 23–31 grudnia 2020 r., 

 Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r., 

 Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r., 

 Wiosenna przerwa świąteczna – 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r., 

 Święto Pracy – 1 maja 2021 r., 

 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r., 

 Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r. 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

 14 październik 2020 r. 

 21 i 22 grudzień 2020 r. 

 30 kwiecień 2021 r. 

 4, 5, 6, 7  maj 2021 r. 

 4 czerwiec 2021 r. 

 24 czerwiec 2021 r. 
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III. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych 2020/2021 

 

Temat uroczystości i imprezy Termin Osoby odpowiedzialne 

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020 r. Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły 

Turniej koszykówki 3x3 09.10.2020 r. Renata Tokarz 
Krystian Fajkis 

Święto Edukacji Narodowej (Otrzęsiny) 14.10.2020 r. Klasa 2 C 
Wychowawca: Anna Terlecka 

Konkurs Matematyczny CUBEK 29.10. 2020 r. Mirosław Kulawik 

Narodowe Święto Niepodległości 12.11.2020 r. Hanna Cojg 
Aleksandra Hadzińska – Wyrobek 

Święto Szkoły – Copernicusy 07.12.2020 r. Małgorzata Herok 
Bożena Komorowska 
Sylwia Janicka 

Turniej Dwójek Siatkarskich 17.12.2020 r. Nauczyciele wychowania  fizycznego 

Jasełka 18.12.2020 r. Ks. Krzysztof Jarczyk 
Ks. Adrian Chojnicki 

VIII Finał Wojewódzkiego Konkursu o Indeks KUL  Małgorzata Szołtysek,  
Sylwia Janicka, 
Jarosław Hanik 

6 Bieg Kopernika 28.03.2021 r. Bożena Komorowska 
Renata Tokarz 
Joanna Rusinowska 
Katarzyna Szymura 
Sylwia Janicka 
Marek Kowalczyk – Kudziarz 
Michał Kowalczyk – Kudziarz 
Krystian Fajkis 

Artos Kwiecień 2021 r. Małgorzata Szołtysek 

Jesteśmy z Was dumni 
(może połączyć z zakończeniem maturzystów?) 

30.04.2021 r. Martyna Krajczok 
Jan Krajczok 

Dzień Przyrodnika Marzec 2021 r. Aneta Kustra – Mruzek 
Justyna Zysk 
Katarzyna Romaniuk - Demonchaux 

Pożegnanie klas trzecich 20.04.2021 r. Sylwia Janicka 
Halina Szymczyk 

Dzień Otwartych Drzwi 15.05.2021 r. Wychowawcy kl. II 
Wioletta Gaszka 
Joanna Rusinowska 
Sylwia Janicka 
Małgorzata Szołtysek 

Regaty Tratw z „PET-ów” Czerwiec 2021 r. Jan Krajczok 
Katarzyna Romaniuk – Demonchaux 
Michał Kowalczyk - Kudziarz 

Dzień Sportu 01.06.2021 r. Nauczyciele wychowania fizycznego 

Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021 r. Katarzyna Lip 
Magdalena Kaczmarek 
Jarosław Hanik 
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IV. Harmonogram wycieczek 

Wycieczki będą realizowane po dopuszczeniu ich organizacji przez MEN  

oraz w zgodzie z procedurami dotyczącymi Covid-19. 

 

V. Harmonogram konkursów i olimpiad 
 

 

Lp. Nazwa konkursu Przedmiot Osoba odpowiedzialna 

1. Juvenes Translatores języki obce Katarzyna Siwczak 

2. Olimpiada Wiedzy o Polsce i 
Świecie Współczesnym 

WOS A. Hadzińska - 
Wyrobek 

3. olimpiada z języka angielskiego j. angielski Martyna Krajczok 

4. olimpiada z języka niemieckiego język niemiecki Ewa Dukała 

5. Cubek matematyka Mirosław Kulawik 

6. Olimpiada z lingwistyki matematyka Mirosław Kulawik 

7. Kangur matematyka Mirosław Kulawik 

8. Konkurs z Języka Angielskiego -
Fox 

język angielski Małgorzata Herok 

9. Olimpiada Wiedzy o Górnym 
Śląsku 

historia, język polski, 
geografia 

Hanna Cojg 

10. Olimpiada Literatury i Języka 
Polskiego 

język polski Halina Szymczyk, 
Katarzyna Lip 

11. Olimpiada Filozoficzna język polski, etyka, Halina Szymczyk 

12. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny 

o indeksy Wydziału Chemicznego 
UJ 

chemia Aneta Kustra-Mruzek 

 

VI. Harmonogram planowych posiedzeń rady pedagogicznej 
 
 

Lp. Termin Tematyka/cel 

1. 28 sierpień 2020 r. Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 

2018/2019 

2. Listopad 2020 r. Konferencja szkoleniowa 
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3. 18 grudzień 2020 r. Konferencja klasyfikacyjna 

4. 5 styczeń 2021 r. Konferencja plenarna 

5. Marzec 2021 r. Konferencja szkoleniowa 

6. 28 kwiecień 2021 r. Konferencja klasyfikacyjna klas trzecich 

7. 21 czerwiec 2021 r. Konferencja klasyfikacyjna klas pierwszych i drugich 

8. 24 czerwiec 2021 r. Konferencja plenarna 

 


