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PLAN PRACY  

Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich  

w Grudziądzu  

rok szkolny 2017/2018 
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lp Cel Zadania operacyjne Osoby 

odpowiedzialne 

Osoby 

współodpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

 

I. DYDAKTYKA 

1 

 

 
Podnoszenie jakości i 
efektywności kształcenia 
młodzieży 
 

1. Aktualizacja  przepisów prawnych 
organizację roku szkolnego. 

2. Dostosowanie  nowych programów 
nauczania zgodnie z założeniami 
reformy oświatowej. 

3.  Aktualizacja: 
- rozkładów materiałów  
- Przedmiotowych Systemów 
Oceniania  

4. Poinformowanie uczniów klas I, ich  
rodziców o systemie oceniania i 
wymaganiach edukacyjnych. 

5. Na bieżąco informowanie rodziców 
o osiągnięciach ucznia w ustalonej 
wcześniej formie. 

6. Zapoznanie klas maturalnych z 
Informatorami Maturalnymi i 
regulaminem egzaminu 
maturalnego. 

7. Efektywne wykorzystanie przez 
nauczycieli: 
- Programów nauczania, 
- Informatorów maturalnych 

8. Zgromadzenie zestawów pytań do 
egzaminów poprawkowych  i 
kwalifikacyjnych. 

Dyrektor, 
wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy klas, 
bibliotekarze 
 

Dyrektor, 
Przewodniczący Zespołów 
Przedmiotowych, 
wicedyrektorzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wicedyrektorzy, 
wychowawcy klas 
 
 
 
 
 

Wrzesień  
 
 
 
 
 
 
Wrzesień 
(3) 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok (7) 
 
 
Czerwiec 
(8) 
 
Cały rok (9-
17) 
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9. Wyrównanie poziomu wiedzy i 
umiejętności uczniów – w miarę 
potrzeb prowadzenie zajęć 
dodatkowych. 

10. Konsultacje maturalne (po złożeniu 
deklaracji) 

11. Wzbogacenie bazy dydaktycznej 
poprzez gromadzenie, 
aktualizowanie pomocy 
wydawniczych uwzględniających 
reformę szkolnictwa. Rozbudowę 
sieci internetowej, uzupełnienie 
wyposażenia sal w rzutniki 
multimedialne oraz komputery. 

12. Podnoszenie efektywności 
kształcenia w zakresie przedmiotów 
objętych obowiązkowym 
egzaminem maturalnym i 
egzaminem potwierdzającym 
kwalifikacje zawodowe oraz 
egzaminem potwierdzającym 
kwalifikacje w zawodzie. 

13. Organizowanie wycieczek 
klasowych, przedmiotowych, 
zawodowych – integrujących 
zespoły klasowe. 

14. Wyrabianie u uczniów umiejętności 
samodzielnego i krytycznego 
korzystania z różnych źródeł 
informacji. 

15. Doskonalenie metod pracy 
związanych z upodmiotowieniem 
ucznia w procesie nauczania 

16. Kształtowanie twórczej postawy 
ucznia poprzez organizowanie 

 
Dyrektor szkoły 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
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różnorodnych zajęć: konkursy, 
olimpiady, uczestnictwo w 
seansach filmowych, spektaklach 
teatralnych i lekcjach muzealnych. 

17. Przygotowanie uczniów do 
samodzielnego wyszukiwania 
informacji  
- katalogi biblioteczne 
- kartoteki, księgozbiór podręczny 
- opisy bibliograficzne 

      18. Angażowanie uczniów do działań z  
            zakresu wolontariatu. 

2 Samokształcenie i 
podnoszenie kwalifikacji 
 

1. Opracowanie i realizacja tematyki 
samokształceniowej w ramach 
WDN: 

2. Współpraca z OKE – bieżące 
informacje na temat matury i 
egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie 

3. Matura – szkolenia w ramach 
Zespołów Samokształceniowych 

4. Udział w  konferencjach 
metodycznych. 

5.  Uczestniczenie w kursach i 
studiach podyplomowych. 

6.  Uzyskanie awansu zawodowego. 
7. Przeprowadzenie lekcji 

koleżeńskich i otwartych. 

Liderzy WDN, 
wicedyrektorzy,  
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
 

Wicedyrektorzy 
 

Sierpień – 
Wrzesień 
(1) 
 
Cały rok 
szkolny (2-
7) 
 

3 Rozwijanie twórczości i 
zainteresowań uczniów 
 

1. Kształtowanie twórczej aktywności 
ucznia poprzez właściwą otwartość, 
docenianie jednostki. 

2. Rozwijanie i popularyzowanie 
zainteresowań uczniów 
przedmiotami matematyczno-
przyrodniczymi, humanistycznymi, 

Nauczyciele wg 
zainteresowań 
 

Dyrektor 
 

Cały rok 
szkolny 
wg 
ustalonych 
terminów 
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zawodowymi poprzez 
organizowanie turniejów, 
konkursów i szkolnych olimpiad. 

3. Przeprowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych i kół zainteresowań 
dla uczniów uzdolnionych 

4. Realizacja zajęć innowacyjnych w 
ramach projektu UE. 

5. Włączanie uczniów w 
przygotowanie imprez 
tematycznych, na terenie szkoły. 

4 Dzielenie się swoją 
wiedzą 
 

1. Udział laureatów szkolnych 
konkursów w międzyszkolnych 
olimpiadach i zawodach 
sportowych. 

2. Prezentowanie osiągnięć uczniów w 
formie pokazów, wystaw, gablot, 
komunikatów na stronie 
internetowej szkoły. 

3. Wyjazdy młodzieży ZSG- H na 
krajowe i zagraniczne staże. 

4. Współpraca z AETH 
5. Prowadzenie konsultacji dla 

maturzystów. 
6. Analizowanie przyczyn 

niepowodzeń i trudności słabszych 
uczniów. 

7. Organizowanie pomocy 
koleżeńskiej i zespołów 
wyrównawczych 

Nauczyciele oraz 
wychowawcy klas 
 

Dyrektor, 
wicedyrektorzy 
 

Cały rok 
szkolny 
 

6 Doskonalenie form 
kształcenia zawodowego 
i szkolenia 
Praktycznego. 
 

1. Przygotowanie uczniów do 
zewnętrznego egzaminu 
zawodowego i wymagań rynku 
pracy. 

2. Organizowanie wycieczek 

Nauczyciele  
przedmiotów 
zawodowych, 
wychowawcy klas, 
pedagodzy 

Dyrektor, 
wicedyrektorzy 

 

Cały rok 
szkolny 
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zawodowych do zakładów pracy i 
instytucji związanych ze szkoleniem 
zawodowym. 

3. Kontynuowanie rozszerzania oferty 
usługowej warsztatów o żywienie 
dietetyczne. 

4. Organizowanie spotkań z 
przedstawicielami zakładów, firm. 

5. Współpraca ze szkołami 
branżowymi i zakładami pracy 

6. Wyjazd uczniów na staże 
zagraniczne w ramach programu 
ERASMUS+ 

 

 

II WYCHOWANIE 

1 Tworzenie warunków dla 
partnerskiego udziału 
młodzieży w życiu szkoły. 
 

1. Zapoznanie uczniów z 
obowiązującym prawem szkolnym – 
STATUT ZSG- H. 

2. Tworzenie aneksów do Statutu 
ZSG- H w zależności od potrzeb 
szkolnych. 

3. Zwiększenie dyscypliny pracy i 
kultury bycia uczniów. 

4. Rozpoznanie środowiska uczniów 
klas I i ich procesu adaptacji w 
szkole. 

Pedagodzy, 
wicedyrektorzy, 
wychowawcy klas,  

Dyrektor Wrzesień 

2015 (1) 

Cały rok 

szkolny 

2 Działania zmierzające do 
zintegrowania wszystkich 
elementów środowiska 
wychowawczego Szkoły. 
 

1. Zaplanowanie pracy Zespołu 
Wychowawczego. 

2. Kontynuowanie współpracy 
wychowawców klas z pedagogiem, 
wychowawcami internatu, szkolną 
służbą zdrowia – konsultacje w 
sprawach uczniów. 

Wicedyrektorzy, 

wychowawcy, 

opiekun SU 

Dyrektor Wrzesień 

2015 (1, 3) 

Cały rok 

szkolny 
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3. Zajęcia integracyjne w klasach I. 
4. Zorganizowanie Ślubowania Klas I. 
5. Organizowanie spotkań z rodzicami 

połączonych z pedagogizacją. 

 

3 Realizacja Programu 

Wychowawczo - 

Profilaktycznego 

1. Włączenie dzielnicowego, straży 
miejskiej i rodziców do 
rozwiązywania problemów 
wychowawczych celem 
zmniejszenia przestępczości wśród 
młodzieży: 
- współpraca ze środowiskiem 
szkolnym 
- współpraca z instytucjami 
prowadzącymi działalność 
profilaktyczną i terapeutyczną 

2. Zorganizowanie zajęć w klasie I na 
temat odpowiedzialności prawnej 
nieletnich we współpracy z KMP. 

3. Realizacja zajęć na temat zaburzeń 
odżywiania (anoreksja, bulimia) 

4. Prowadzenie różnych form zajęć 
edukacyjnych dla młodzieży. 

5. Monitorowania przebiegu realizacji 
Szkolnego Programu Profilaktyki  

6. Monitorowanie Programu 
Wychowawczego ZSG- H. 

7. Wdrożenie realizacji różnorodnych 
programów profilaktycznych 

Pedagodzy 
katecheci, 
wychowawcy, 
opiekun PCK, 
opiekun SU 
 

Kadra kierownicza Cały rok 

4 Upowszechnienie, 
chrześcijańskiego 
systemu wartości oraz 
uniwersalnych zasad 
etyki chrześcijańskiej 
 

1. Kultywowanie tradycji 
chrześcijańskich poprzez: 
- klasowe wigilie 

2. Prowadzenie akcji charytatywnych 
na terenie szkoły oraz udział w 
akcjach organizowanych na terenie 
miasta. 

Wychowawcy, 

nauczyciele,  

opiekunowie SU 

Kadra kierownicza Wg 

ustalonych 

terminów 
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5 Kształtowanie u 
młodzieży patriotycznych 
i prospołecznych postaw 
– realizacja Programu 
Wychowawczego ZSG- 
H 
 

1. Eksponowanie na lekcjach j. 
polskiego, historii, tematyki 
związanej z symboliką państwa  
(godło, hymn, barwy narodowe). 

2. Rozwijanie świadomości 
europejskiej poprzez działalność 
Klubu Europejskiego oraz zespołu 
przedmiotowego języków obcych. 

3. Rozwijanie postaw prospołecznych 
poprzez organizowanie akcji 
Maraton Pisania Listów w ramach 
Dnia Obrony Praw Człowieka 

4. Zorganizowanie uroczystości 
związanych z : 
- Świętem KEN 
- Dniem Patrona Szkoły 
- Rocznicą Odzyskania 
Niepodległości 
- Święto Flagi 
- Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja 

5. Organizowanie zajęć mających na 
celu upowszechnienie wiedzy o 
historii szkoły, sylwetce i 
działalności Patrona Szkoły, 

6. Rozwijanie umiejętności odbioru 
dzieł kultury. 

Członkowie Klubu 

Europejskiego 

Kadra kierownicza Wg 

ustalonych 

terminów 

6 Rozwijanie postaw i 
nawyków „Zdrowego 
Stylu Życia” 
 

1. Prowadzenie dla młodzieży, 
rodziców i nauczycieli doradztwa 
psychologiczno-pedagogicznego. 

2. Współpraca z placówkami 
zajmującymi się problemami 
młodzieży niedostosowanej. 

3. Omawianie na lekcjach tematów 
związanych z higieną, profilaktyką 

Pedagodzy, 

wychowawcy, 

auczyciele 

zainteresowani 

problematyką 

Kadra kierownicza Wg 

ustalonych 

terminów 
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uzależnień, zdrowiem psychicznym 
i fizycznym oraz ekologią. 

4. Zapobieganie nałogom wśród 
uczniów (alkoholizm, nikotynizm, 
narkomania, lekomania, gry 
komputerowe, telewizja, itp.) 

7 Wykorzystanie 
działalności 
krajoznawczo-
turystycznej i 
rekreacyjnej do realizacji 
zadań dydaktyczno-
wychowawczych szkoły 
 

1. Prowadzenie zajęć sportowych  
2. Uczestnictwo młodzieży w Miejskich 

i Wojewódzkich Igrzyskach 
Sportowych 

3. Międzynarodowy bieg im. 
Bronisława  Malinowskiego 

4. Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie 
Świata” wg harmonogramu 

Nauczyciele w-f, 

wychowawcy 

Kadra kierownicza Cały rok 

 

III OPIEKA 

1 Zapewnienie 
maksymalnej pomocy 
uczniom najuboższym. 
 

1. Informowanie wychowawców, 
uczniów, rodziców o kryteriach 
ubiegania się o różne formy 
pomocy socjalnej. 

2. Przyznawanie zapomóg z funduszy 
Rady Rodziców, współpraca z 
Wydziałem Edukacji w zakresie 
obsług stypendiów. 

Pedagodzy, 

wychowawcy klas, 

 

Kadra kierownicza Cały rok 

2 Stosowanie różnych form 
opieki socjalno-bytowej 
 

1. Roztoczenie opieki nad uczniami 
mającymi utrudniony dojazd do 
szkoły. 

2. Zorganizowanie różnorodnych zajęć  
dodatkowych dla młodzieży. 

3. Zapewnienie młodzieży 
bezpieczeństwa w szkole – poprzez 
rozbudowę monitoringu oraz 

Pedagodzy, 

wychowawcy klas 

Kadra kierownicza Cały rok 
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szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa i działań 
antyterrorystycznych. 

 

 

Plan pracy zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2017 

 

 

 

 

 


