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I. DYDAKTYKA 

 

       Cele statutowe: 
1) zapewnienie realizacji prawa młodzieży objętej obowiązkiem nauki do kształcenia się; 

2) umożliwienie dokończenia edukacji szkolnej na poziomie licealnym uczniom pełnoletnim; 

 

Zadania statutowe: 
1) wspieranie zdobywania przez uczniów zasobu wiadomości stanowiących odpowiednią podstawę kształtowania umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla liceum ogólnokształcącego; 

2) kształtowanie umiejętności wskazanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego; 

3) rozwijanie kompetencji oczekiwanych wobec absolwenta liceum, o których mowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

4) zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym warunków do indywidualnego rozwoju zainteresowań i talentów zgodnie z uprawnieniami gwarantowanymi w przepisach prawa 

oświatowego; 

5) opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w formach określonych odpowiednimi przepisami oświatowymi; 

Sposoby realizacji zadań 

statutowych 

Zadania szczegółowe Adresaci 

(docelowa grupa 

uczniów) 

Termin 

realizacji 

Zasoby ludzkie i 

finansowe 

Realizatorzy zadania Mierniki realizacji zadań 

1. Realizacja programów 

nauczania na 

poszczególnych 

zajęciach 

obowiązkowych 

1) prowadzenie zajęć 

przedmiotowych 

zgodnie z 

obowiązującym 

rozkładem; 

2) realizacja 

zaplanowanego dla 

wszystkie 

oddziały 

klasowe/grypy 

międzyoddziałow

e 

 

cały rok szkolny zatrudnieni 

nauczyciele; 

środki na 

wynagrodzenia pracy 

nauczycieli 

realizowanej w 

ramach pensum; 

1) nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

przedmiotowe; 

2) nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

przedmiotowe; 

1) realizacja min. 90% 

zaplanowanych godzin 

dydaktycznych; 

2) realizacja rocznego 

rozkładu materiału; 
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oddziału/grupy 

uczniowskiej materiału 

programowego;  

 

 

2. Organizacja szkolnych 

projektów edukacyjnych 

1) Tydzień projektowy w 

Prusie – edukacja 

przyrodnicza; 

2) Projekt czytelniczy Read 

On; 

3) Jan Paweł II i kardynał 

Stefan Wyszyński - 

drogi do świętości; 

4) Religie monoteistyczne; 

5) Afirmacja przyrody nie 

tylko na kartach 

literatury; 

6) projekt matematyczny 

“Poznaj liczbę π” 

7) Wspieramy AI – 

stajemy w obronie 

innych 

8) Milion powodów by 

bronić praw człowieka 

1) klasy II w 5 

grupach 

projektowych 

2) chętni 

uczniowie 

3) chętni 

uczniowie 

4) klasy 2f-2k 

5) 2d, 2j 

6) uczniowie 

klas z 

rozszerzoną 

matematyką 

7) chętni 

uczniowie 

8) chętni 

uczniowie 

 

 

1) 2. półrocze  

2) 1. półrocze 

3) X 2020 

4) I/II 2021 

5) cały rok 

szkolny 

6) 14.03.2021 

7) cały rok  

8) cały rok 

 

 

1) współpraca z 

ekspertem ds. 

edukacji 

przyrodniczej; 

środki finansowe 

pozyskane od 

sponsorów; 

2) zasoby biblioteki 

szkolnej; 

3) realizacja w 

ramach środków 

uczniów; 

4) realizacja ze 

środków uczniów; 

5) środki własne; 

6) zapewnienie auli; 

7) --- 

8) --- 

1) wychowawcy klas 

drugich i 

współpracujący z 

nimi pozostali 

nauczyciele; 

2) Paulina Piasecka, 

Małgorzata 

Pałczyńska; 

3) nauczyciele religii; 

4) nauczyciele religii; 

5) Monika Stachów, 

Iwona Fontańska; 

6) Marek Rożniak, 

Jolanta Sukiennik, 

Aleksandra Daciów; 

7) Alicja Wachnianin; 

8) Alicja Wachnianin; 

1) prezentacja wyników 

pracy projektowej przez 

wszystkie grupy; 

2) recenzje na blogu 

szkolnym; 

3) wystawa prac; 

4) dokumentacja 

fotograficzna działania; 

5) prezentacja wyników na 

forum klasy; wystawy na 

korytarzu szkolnym 

6) udział klasy 1d i 1e; 

7) udział kilkudziesięciu 

uczniów;  

8) udział kilkudziesięciu 

uczniów; 

 

 

 

3. Udział w pozaszkolnych 

projektach 

edukacyjnych 

 

REALIZACJA UZALEŻNIONA 

OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ 

1) Nowe Horyzonty; 

2) Bliżej Teatru Wielkiego 

w Łodzi; 

3) Uwielbieniowa Łódź 

Ratunkowa; 

4) projekt e-Twinning; 

5) Russkiy mir; 
6) udział w imprezach 

popularnonaukowych 

1) chętni 

uczniowie 

2) chętni 

uczniowie 

3) chętni 

uczniowie 

4) klasy drugie; 

5) uczniowie 

uczący się 

1) X 2020 – IV 

2021 

2) cały rok 

szkolny 

3) raz w 

miesiącu 

od X 2020 

– VI 2021 

4) 2. półrocze 

1) współpraca z 

CKiS, bilety do 

kina finansowane 

przez uczniów; 

2) współpraca 

Teatrem Wielkim 

w Łodzi, bilety do 

teatru 

finansowane 

przez uczniów; 

1) Katarzyna 

Szalkowska 

2) Iwona Fontańska 

3) nauczyciele religii 

4) Dorota 

Pszczółkowska 

5) Magdalena Kaczuba 

6) Jolanta Stegienka 

7) Agnieszka Kałucka 

1) co najmniej jednokrotny 

udział w projekcji 

filmowej uczniów z każdej 

klasy; 

2) organizacja 4 wyjazdów; 

3) organizacja co najmniej 5 

wyjazdów; 

4) nawiązanie kontaktów 

międzynarodowych, 

opracowanie materiałów 
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(Instytut Kreatywnej 

Biologii); 

7) Akademia Ciekawej 

Chemii; 

8) Zdolny uczeń – świetny 

student; 

9) Przyroda łagodzi 

zmiany klimatu – wpływ 

zmian klimatu na 

bioróżnorodność i 

otoczenie człowieka; 

10) Wzór na ścisłe- projekt 

wspierający rozwój 

naukowy uczennic i 

uczniów szkół; 

11) Szkolny Klub Debat; 

12) W 100 – lecie Bitwy 

Warszawskiej; 

13) udział w kampanii 

BohaterON – włącz 

historię; kampania 

ogólnopolska; 

14) udział w wykładach z 

języka rosyjskiego na 

Uniwersytecie 

Opolskim; 

 

 

języka 

rosyjskiego; 

6) chętni 

uczniowie; 

7) chętni 

uczniowie 

klas drugich; 

8) chętni 

uczniowie; 

9) chętni 

uczniowie; 

10) chętni 

uczniowie z 

klas 

biologiczno – 

chemicznych 

i 

przyrodniczyc

h; 

11) chętni 

uczniowie; 

12) chętni 

uczniowie; 

13) chętni 

uczniowie; 

14) chętni 

uczniowie 

uczący się 

tego języka; 

5) cały rok 

szkolny 

6) cały rok 

szkolny 

7) cały rok 

szkolny 

8) cały rok 

szkolny 

9) 2. półrocze 

10) cały rok 

szkolny 

11) cały rok 

szkolny 

12) 1. półrocze 

13) 1. półrocze 

14) cały rok 

szkolny 

3) wyjazdy do 

kościoła o. 

Jezuitów w Łodzi, 

koszt wyjazdu po 

stronie uczniów; 

4) --- 

5) współpraca z 

Instytutem 

Rusycystyki UŁ, 

koszty wyjazdów 

finansowane 

przez uczniów; 

6) współpraca z UŁ, 

koszty wyjazdów 

finansowane 

przez uczniów; 

7) współpraca z 

Uniwersytetem 

Łódzkim, koszty 

wyjazdów 

finansowane 

przez uczniów; 

8) współpraca z 

Uniwersytetem 

Łódzkim, koszty 

wyjazdów 

finansowane 

przez uczniów; 

9) współpraca z ZO 

LOP; 

10) Współpraca z 

CEO; 

8) Agnieszka Kałucka, 

Jolanta Stegienka 

9) Iwona Leśniewicz, 

Agnieszka Kałucka, 

10) Jolanta Stegienka 

11) Alicja Wachnianin-

Męcina i Anna 

Olczak 

12) Alicja Wachnianin 

13) Alicja Wachnianin i 

Anna Olczak 

14) Michała Chruściel, 

Dorota 

Pszczółkowska 

multimedialnych, 
informacja na stronie szkoły; 

5) organizacja co najmniej 4 

działań projektowych; 

6) organizacja co najmniej 4 

działań projektowych; 

7) udział w imprezach co 

najmniej 10 uczniów; 

8) udział w wyjazdach co 

najmniej 20 uczniów; 

9) udział w wyjazdach co 

najmniej 5 uczniów; 

10) udział co najmniej 50 

uczniów; 

12) udział 10 uczniów; 

13) udział kilkudziesięciu 

uczniów; 

14) udział kilkudziesięciu 

uczniów; 

15) organizacja co najmniej 

jednego wyjazdu dla 15 

uczniów; 
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11) Współpraca z 

Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w 

Sulejówku; 

12) współpraca z 

Muzeum 

Historycznym 

Skierniewic; 

13) --- 

14) Koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

4. Organizacja wycieczek 

przedmiotowych 

 

REALIZACJA UZALEŻNIONA 

OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ 

1) wizyta na wydziale 

chemii/matematyki/fizy

ki; 

2) wyjazd do CEPL w 

Rogowie; 

3) Ogród Botaniczny i ZOO 

4) wyjazd do teatru na 

spektakl w języku 

angielskim; 

5) warsztaty językowo-

kulturowe Brit Up. w  

British Council                    

w Warszawie 

6) Euroweek; 

7) warsztaty języka 

rosyjskiego w 

Warszawie; 

8) wizyta w Ambasadzie 

Rosji w Warszawie; 

1) 2b; 

2) klasy 

pierwsze, 

klasy drugie 

2c,2d,2h,2j, 

3) klasy 

pierwsze, 

klasy 

2c,2d,2h,2j 

4) chętni 

uczniowie 

5) chętni 

uczniowie 

6) chętni 

uczniowie 

7) chętni 

uczniowie 

8) chętni 

uczniowie 

1) 2. półrocze 

2) 2. półrocze 

3) jeden raz 

w każdym 

półroczu 

4) 2. półrocze 

5) 2. półrocze 

6) 2. półrocze 

7) 2. półrocze 

8) 2. półrocze 

9) 2. półrocze 

10) 1. półrocze 

11) 2. półrocze 

12) 1. półrocze 

13) 2. półrocze 

14) 2. półrocze 

15) 1. półrocze 

16) 1. półrocze 

17) 2. półrocze 

 

1) współpraca z 

Politechniką 

Łódzką, koszty 

wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

2) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

3) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

4) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

5) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

1) Agnieszka Kałucka 

2) Iwona Leśniewicz 

Jolanta Stegienka 

3) Iwona Leśniewicz 

Jolanta Stegienka 

4) Paulina Piasecka 

Małgorzata Pałczyńska 

Katarzyna Nowak 

Beata Markiewicz 

Anna Miler 

5) Paulina Piasecka 

Małgorzata Pałczyńska 

Agnieszka Rogulska 

6) Katarzyna Nowak 

Beata Markiewicz 

7) Michał Chruściel 

8) Magdalena Kaczuba 

9) Magdalena Kaczuba 

10) Magdalena Kaczuba 

11) Sylwia Malinowska 

1) udział min. 80% zespołu 

klasowego; 

2) udział min. 80% zespołów 

klasowych; 

3) udział min. 80% zespołów 

klasowych; 

4) co najmniej jednokrotny 

udział w spektaklu uczniów z 

każdej klasy; 

5) udział co najmniej 30 

uczniów; 

6) udział co najmniej 30 

uczniów; 

7) udział co najmniej 30 

uczniów; 

8) udział co najmniej 30 

uczniów; 

9) udział co najmniej 30 

uczniów; 
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9) Wyjazd do Rosyjskiego 

Ośrodka Nauki i Kultury 

w Warszawie; 

10) Wyjazd na zajęcia 

językowe na wyższej 

uczelni; 

11) Wyjazd do American 

Corner; 

12) Wyjazd na Uniwersytet 

Warszawski (Wydział 

Lingwistyki Stosowanej) 

13) Muzeum Narodowe w 

Warszawie; 

14) Śladami Jana 

Kochanowskiego 

15) Wyjścia do Muzeum 

Historycznego 

Skierniewic;  

16) Wyjazd do EC 1 do 

Łodzi; 

17) Wyjazd do reaktora 

jądrowego do Świerku; 

 

9) chętni 

uczniowie 

10) chętni 

uczniowie 

11) chętni 

uczniowie 

12) chętni 

uczniowie 

13) 2d, 2g 

14) 1d,1b 

15) wybrane 

klasy; 

16) Chętni 

uczniowie; 

17) Klasa 2g, 3 e, 

3 a 

 

 

 6) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

7) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

8) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

9) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

10) współpraca z UŁ, 

koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

11) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

12) współpraca z UW, 

koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

13) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

14) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

15) --- 

16) finansowane 

przez uczniów; 

12) Sylwia Malinowska 

13) Anna Lelonkiewicz-

Kubik, Monika 

Stachów 

14) Anna Lelonkiewicz-

Kubik, Monika 

Stachów 

15) Alicja Wachnianin 

16) Alicja Wachnianin 

17) Alicja Wachnianin 

 

 

 

10) udział co najmniej 30 

uczniów; 

11) udział co najmniej 30 

uczniów; 

12) udział co najmniej 30 

uczniów; 

13) udział min. 80% zespołów 

klasowych; 

14) udział min. 80% zespołów 

klasowych; 

15) udział min. 80% zespołu 

klasowego; 

16) udział min. 80 % uczniów; 

17) udział min. 80% zespołów 

klasowych; 
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17) finansowane 

przez uczniów; 

5. Prowadzenie konsultacji 

przedmiotowych dla 

uczniów 

1) Konsultacje z chemii 

2) Konsultacje z biologii 

3) Konsultacje z 

matematyki 

4) Konsultacje z historii 

5) Konsultacje z WOS 

 

 

1) 3d 

2) 3d,  

3) uczniowie wg 

potrzeb, 

kl.2a, klasy III 

4) 3e, 3a 

1) IX 2020 – 

IV 2021 

2) X 2020 – IV 

2021 

3) cały rok 

4) IX 20-IV 21 

 

1) zapewnienie sali 

do ćwiczeń lub 

oprogramowania 

TIK; 

2) zapewnienie sali 

do ćwiczeń lub 

oprogramowania 

TIK; 

3) zapewnienie sal 

lekcyjnych; 

4) sala lekcyjna, 

papier , ksero; 

1) Agnieszka Kałucka 

2) Jolanta Stegienka 

3) nauczyciele 

matematyki, 

Małgorzata Jakim 

4) Alicja Wachnianin-

Męcina 

5) Anna Olczak 

 

1) udział min. 10 uczniów; 

2) udział min. 10 uczniów; 

3) udział min. 10 uczniów; 

4) udział 15 uczniów; 

5) udział min. 10 uczniów; 

 

6. Monitorowanie 

osiągnięć edukacyjnych 

uczniów w formie 

diagnoz i matur 

próbnych 

1) diagnoza potrzeb w 

oparciu o analizę 

wyników matury maj 

2020; 

2) diagnoza w klasach 

trzecich z przedmiotów 

przyrodniczych; 

3) diagnoza w klasach       

trzecich z WOS oraz   

historii; 

4) matura próbna w 

klasach trzecich z 

matematyki - poziom 

podstawowy; 

5) matura próbna w 

klasach trzecich z 

matematyki - poziom 

rozszerzony; 

1) klasy trzecie 

2) klasy trzecie 

3) klasy trzecie 

4) klasy trzecie 

5) klasy trzecie 

6) 2f,2g,2h,2j,2k 

7) klasy trzecie 

8) klasy trzecie 

9) klasy trzecie 

 

 

1) IX-X 2020 

2) I 2021 

3) I 2021 

4) I 2021 

5) I 2021 

6) V 2021 

7) V 2021 

8) I 2021 

9) I 2021 

 

1) wsparcie 

informatyka; 

2) zapewnienie sal 

lekcyjnych; 

3) zapewnienie sal 

lekcyjnych; 

4) zapewnienie sal 

lekcyjnych; 

5) zapewnienie sal 

lekcyjnych; 

6) zapewnienie sal 

lekcyjnych; 

7) zapewnienie sali 

informatycznej 

8) zapewnienie sal 

lekcyjnych; 

9) zapewnienie sal 

lekcyjnych; 

1) zespoły 

przedmiotowe, 

zespół ds. pomiaru 

efektywności 

nauczania 

2) nauczyciele zespołu 

przedmiotów 

przyrodniczych 

3) nauczyciele wos i 

historii 

4) nauczyciele 

matematyki 

5) nauczyciele 

matematyki 

6) nauczyciele 

matematyki 

7) nauczyciele 

informatyki 

1) raport z analizy i 

rekomendacje 

edukacyjne; 

2) zestawienie wyników 

diagnoz i rekomendacje 

edukacyjne; 

3) zestawienie wyników 

diagnoz i rekomendacje 

edukacyjne; 

4) raport z analizy i 

rekomendacje 

edukacyjne; 

5) raport z analizy i 

rekomendacje 

edukacyjne; 

6) raport z analizy i 

rekomendacje 

edukacyjne; 
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6) matura próbna w 

klasach drugich z 

matematyki - poziom 

podstawowy; 

7) matura próbna w 

klasach drugich z 

informatyki - poziom 

rozszerzony; 

8) matura próbna w 

klasach trzecich z języka 

polskiego; 

9) matura próbna z historii 

i WOS; 

 8) nauczyciele języka 

polskiego 

9) nauczyciele historii i 

WOS 

7) raport z analizy i 

rekomendacje 

edukacyjne; 

8) raport z analizy i 

rekomendacje 

edukacyjne; 

9) raport z analizy i 

rekomendacje 

edukacyjne; 

 

 

7. Przygotowanie uczniów 

do olimpiad i 

konkursów wiedzowych 

1) olimpiady przyrodnicze  

2) konkursy przyrodnicze 

3) olimpiady lingwistyczne 

4) konkursy językowe 

5) olimpiady społeczno-

prawne 

6) konkursy 

matematyczne 

7) konkursy informatyczne 

8) olimpiady 

matematyczne 

9) olimpiada statystyczna 

10) olimpiady i konkursy 

religijne 

11) konkursy i olimpiady 

przedmiotowe z historii 

i WOS 

12) konkursy z fizyki 

1) zainteresowa

ni uczniowie 

2) zainteresowa

ni uczniowie 

3) zainteresowa

ni uczniowie 

4) zainteresowa

ni uczniowie 

5) zainteresowa

ni uczniowie 

6) zainteresowa

ni uczniowie 

7) zainteresowa

ni uczniowie 

8) zainteresowa

ni uczniowie 

9) zainteresowa

ni uczniowie 

1) cały rok 

szkolny 

2) cały rok 

szkolny 

3) 1. półrocze 

4) cały rok 

szkolny 

5) cały rok 

szkolny 

6) cały rok 

szkolny 

7) cały rok 

szkolny 

8) cały rok 

szkolny 

9) cały rok 

szkolny 

10) cały rok 

szkolny 

1) --- 

2) --- 

3) --- 

4) --- 

5) --- 

6) zapewnienie sal 

lekcyjnych w 

przypadku 

eliminacji 

szkolnych 

7) zapewnienie sali 

informatycznej   

8) zapewnienie sal 

lekcyjnych w 

przypadku 

eliminacji 

szkolnych 

9) zapewnienie sali 

informatycznej  w 

1) Agnieszka Kałucka, 

Jolanta Stegienka, 

Iwona Leśniewicz 

2) Agnieszka Kałucka, 

Jolanta Stegienka, 

Iwona Leśniewicz, 

Anna Walendzik-

Rokicka 

3) Katarzyna Nowak, 

Beata Markiewicz, 

Dorota 

Pszczółkowska 

4) Sylwia Juraś, Dorota 

Pszczółkowska, 

Katarzyna Nowak, 

Beata Markiewicz, 

Michał Chruściel, 

Agnieszka Rogulska, 

Magdalena Kaczuba 

1) sukcesy uczniów na 

szczeblu centralnym; 

2) sukcesy uczniów na 

najwyższym szczeblu 

eliminacji; 

3) sukcesy uczniów na 

szczeblu centralnym; 

4) sukcesy uczniów na 

najwyższym szczeblu 

eliminacji; 

5) sukcesy uczniów na 

szczeblu centralnym; 

6) sukcesy uczniów na 

najwyższym szczeblu 

eliminacji; 

7) sukcesy uczniów na 

najwyższym szczeblu 

eliminacji; 
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13) olimpiada wiedzy o 

bezpieczeństwie 

14) konkursy literackie i 

Olimpiada Literatury i 

Języka Polskiego 

15) konkursy języka 

francuskiego; 

16) olimpiady 

ekonomiczne; 

 

 

 

 

 

10) zainteresowa

ni uczniowie 

11) zainteresowa

ni uczniowie; 

12) zainteresowa

ni uczniowie; 

13) zainteresowa

ni uczniowie; 

14) zainteresowa

ni uczniowie; 

15) uczniowie 

uczący się 

języka 

francuskiego; 

16) zainteresowa

ni uczniowie; 

 

 

 

11) cały rok 

szkolny 

12) cały rok 

szkolny 

13) cały rok 

szkolny 

14) cały rok 

szkolny 

15) cały rok 

szkolny 

16) cały rok 

szkolny; 

 

 

przypadku 

eliminacji 

szkolnych 

10) ----- 

11) ------ 

12) ---- 

13) ----- 

14) ---- 

15) współpraca ze 

Stowarzyszeniem 

Skierniewicki Klub 

Francuski; 

16) --- 

 

 

5) Andrzej Kalski,Anna 

Olczak,AlicjaWachni

anin- Męcina 

6) Nauczyciele 

matematyki 

7) Nauczyciele 

informatyki 

8) Nauczyciele 

matematyki 

9) Nauczyciele 

matematyki 

10) Renata Stępniak, 

Elżbieta Woźniak 

11) Anna Olczak, 

Andrzej Kalski, Alicja 

Wachnianin 

12) Aneta Patrzałek, 

Stefan Paszkiewicz 

13) Grzegorz Bożek 

14) nauczyciele języka 

polskiego 

15) Sylwia Barceluk-

Juraś, Dorota 

Pszczółkowska 

16) Dorota 

Pszczółkowska 

8) sukcesy uczniów na 

najwyższym szczeblu 

eliminacji; 

9) sukcesy uczniów na 

najwyższym szczeblu 

eliminacji; 

10) sukcesy uczniów na 

najwyższym szczeblu 

eliminacji; 

11) sukcesy uczniów na 

najwyższym szczeblu 

eliminacji; 

12) sukcesy uczniów na 

najwyższym szczeblu 

eliminacji; 

13) sukcesy uczniów na 

najwyższym szczeblu 

eliminacji; 

14) sukcesy uczniów na 

najwyższym szczeblu 

eliminacji; 

15) sukcesy uczniów na 

najwyższym szczeblu 

eliminacji; 

16) dojście uczniów do etapu 

okręgowego; 

8. Prowadzenie zajęć 

rozwijających 

uzdolnienia naukowe  

1) koło historii sztuki 

2) koło analizy i 

interpretacji tekstu 

literackiego 

3) koło historyczne 

4) koło fizyczne 

1) zainteresowa

ni uczniowie 

klas 

pierwszych; 

2) 2a; 

3) 1b; 

1) cały rok 

szkolny 

2) cały rok 

szkolny 

3) cały rok 

szkolny 

1) zapewnienie sali  

2) zapewnienie sali  

3) zapewnienie sali 

4) zapewnienie sali 

5) zapewnienie sali 

6) zapewnienie sali 

1) Jagoda Michalak 

2) Dorota Michalak 

3) Anna Olczak 

4) Stefan Paszkiewicz 

5) Jolanta Stegienka 

1) udział co najmniej 20 

uczniów; 

2) udział co najmniej 20 

uczniów; 

3) udział co najmniej 20 

uczniów; 
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5) koło biologiczne 

6) koło geograficzne 

7) zajęcia rozwijające 

uzdolnienia z 

matematyki 

8) zajęcia rozwijające 

uzdolnienia z historii 

4) 1e, 2b; 

5) 2d; 

6) 1c, 1d, 2e 

7) uczeń objęty 

PPP 

8) uczeń objęty 

PPP 

4) cały rok 

szkolny 

5) cały rok 

szkolny 

6) cały rok 

szkolny 

7) cały rok 

szkolny 

8) cały rok 

szkolny 

7) zapewnienie sali 

8) zapewnienie sali 

 

6) Anna Walendzik-

Rokicka, Piotr 

Staniak 

7) Renata Śmieszek 

8) Anna Olczak 

 

4) udział co najmniej 15 

uczniów w każdej klasie; 

5) udział co najmniej 20 

uczniów; 

6) udział co najmniej 60 

uczniów; 

7) realizacja min. 90% 

zaplanowanych godzin 

zajęć 

8) realizacja min. 90% 

zaplanowanych godzin 

zajęć 

9. Prowadzenie 

indywidualnego toku 

nauki i realizacja 

indywidualnych 

programów nauczania 

dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych 

1) indywidualny tok zajęć 

z matematyki 

2) indywidualny tok z 

chemii 

1) uczeń klasy 

3c 

2) uczeń klasy 

3c 

 

1) IX 2020-

IV2021 

2) IX 2020-

IV2021 

 

1) --- 

2) --- 

1) Marek Rożniak 

2) Agnieszka Kałucka, 

Beata Moraczewska  

1) sukces edukacyjny ucznia 

w 

olimpiadzie/konkursie/na 

maturze;  

2) sukces edukacyjny ucznia 

w 

olimpiadzie/konkursie/na 

maturze; 

10. Prowadzenie zajęć 

dydaktyczno-

wyrównawczych dla 

uczniów objętych 

pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną 

1) zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze z języka 

polskiego 

2) zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze z 

matematyki 

 

1) uczniowie 

objęci ppp 

2) uczniowie 

objęci ppp 

 

1) cały rok 

szkolny 

2) cały rok 

szkolny 

 

zatrudnieni 

nauczyciele; 

środki na 

wynagrodzenia pracy 

nauczycieli 

realizowanej w 

ramach pensum; 

1) Monika Stachów 

2) Jolanta Sukiennik 

 

1), 2) realizacja min. 90% 

zaplanowanych godzin zajęć 

11. Udostępnianie 

księgozbioru 

bibliotecznego 

wypożyczenia książek i 

czasopism w bibliotece 

szkolnej 

wszyscy 

uczniowie 

cały rok szkolny zatrudnieni 

nauczyciele 

bibliotekarze; 

środki na 

wynagrodzenia pracy 

nauczyciele bibliotekarze średnia wypożyczeń na 

jednego ucznia w 

poszczególnych oddziałach; 

publikacja informacji o 

klasach z najwyższą średnią 
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nauczycieli 

realizowanej w 

ramach pensum; 

wypożyczeń na blogu 

biblioteki; 

II. WYCHOWANIE 
 

Cele statutowe: 

1) wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

2) wspieranie młodzieży w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej;  

Zadania statutowe: 

1) programowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wobec uczniów w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów; 

2) ukierunkowanie procesu wychowawczego ucznia na wartości, które wyznaczają cele wychowania określone w  podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego oraz w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym; 

3) stworzenie wszystkim uczniom warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień; 

4) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu; 
 

Sposoby realizacji zadań 

statutowych 

Zadania szczegółowe Adresaci 

(docelowa grupa 

uczniów) 

Termin 

realizacji 

Zasoby ludzkie i 

finansowe 

Realizatorzy zadania Mierniki realizacji zadań 

1. Realizacja treści 

wychowawczo-

profilaktycznych na 

zajęciach 

wychowawczych 

realizacja treści zawartych w 

Szkolnym Programie 

Wychowawczo-

Profilaktycznym 

wszyscy 

uczniowie 

cały rok szkolny zatrudnieni 

nauczyciele; 

środki na 

wynagrodzenia pracy 

nauczycieli 

realizowanej w 

ramach pensum; 

nauczyciele 

wychowawcy, pedagog i 

psycholog szkolny 

realizacja co najmniej jednego 

tematu zajęć z zakresu 

poszczególnych treści SPWP 
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2. Edukacja teatralna i 

filmowa 

REALIZACJA UZALEŻNIONA 

OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ 

1) „Teatr antyczny” lub 

„Teatr elżbietański” – 

spektakl edukacyjny 

2) Spektakl teatralny – 

teatr łódzki lub 

warszawski 

3) spektakl w kinie 

POLONEZ 

4) filmy z historią w tle 

 

1) klasy 

pierwsze 

2) klasy drugie 

3) klasy trzecie 

4) chętni 

uczniowie 

1) 1. lub 

2.półrocze 

2) jeden w 

ciągu roku 

szkolnego 

3) jeden w 

ciągu roku 

szkolnego 

4) cały rok 

szkolny 

 

1) koszty biletów 

finansowane 

przez uczniów; 

2) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

3) koszty biletów 

finansowane 

przez uczniów; 

4) koszty biletów 

finansowane 

przez uczniów; 

1) Jagoda Michalak 

2) Katarzyna 

Szalkowska 

3) Krystyna Kostarska 

4) Alicja Wachnianin, 

Tomasz Sydor, Anna 

Olczak 

 

1) udział min. 80% zespołów 

klasowych; 

2) udział min. 80% zespołów 

klasowych; 

3) udział min. 80% zespołów 

klasowych;  

4) udział min. 80% zespołów 

klasowych;  

 

 

3. Prowadzenie kół 

rozwijających zdolności 

artystyczne 

1) zespół muzyczny 

2) koło 

teatralne/recytatorskie 

chętni uczniowie 

wszystkich klas 

cały rok szkolny zatrudnieni 

nauczyciele; 

środki na 

wynagrodzenia pracy 

nauczycieli 

realizowanej w 

ramach pensum; 

1) Sławomir 

Trochonowicz 

2) Anna Lelonkiewicz-

Kubik, Monika 

Stachów 

1) udział min. 20 uczniów 

2) udział min. 40 uczniów 

4. Prowadzenie 

dodatkowych zajęć 

sportowych 

zajęcia przygotowujące do 

udziału w zawodach 

Uczniowie 

startujący w 

zawodach 

w miarę 

potrzeb 

--- Nauczyciele WF udział uczniów w zawodach 

5. Organizacja wycieczek 

turystyczno-

krajoznawczych 

 

REALIZACJA UZALEŻNIONA 

OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ 

1) pielgrzymka 

maturzystów 

2) wycieczka klasowa  

3) wycieczka klasowa 

 

1) chętni 

uczniowie 

klas trzecich 

2) Klasa 2 g 

3) Klasa 1a 

 

1) 2. półrocze 

2) 2. półrocze 

3) 1. półrocze 

 

1) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

2) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

3) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

1) nauczyciele 

katecheci 

2) Alicja Wachnianin-

Męcina; 

3) Michał Chruściel 

1) udział min. 50% uczniów; 

2) udział min. 80% zespołu 

klasowego; 

3) udział min. 80% zespołu 

klasowego; 
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6. Organizacja uroczystości i 

imprez szkolnych 

1) Dzień Edukacji 

Narodowej 

2) Święto Niepodległości 

3) Prusówka 

4) Wigilia szkolna 

5) Rekolekcje 

wielkopostne 

6) Pożegnanie uczniów kl. 

III 

7) Święto Konstytucji 3 

Maja 

8) Zakończenie roku 

szkolnego 2020/2021 

 

1) uczniowie 

klas I –III  

2) uczniowie 

klas I –III 

3) uczniowie 

klas I –III 

4) uczniowie 

klas I –III 

5) uczniowie 

klas I –III 

6) uczniowie 

klas I –III 

7) uczniowie 

klas I-II 

8) uczniowie 

klas I-II 

1) październik 

2020 

2) listopad 

2020 

3) listopad 

2020 

4) grudzień 

2020 

5) marzec 

2021 

6) kwiecień 

2021 

7) maj 2021 

8) czerwiec 

2021 

1) --- 

2) --- 

3) zasoby własne 

4) we współpracy z 

parafią św. 

Jakuba 

5) materiały od 

sponsorów 

6) środki z RR 

7) --- 

8) środki RR 

1) K. Szalkowska, M. 

Pałczyńska 

2) A. Wachnianin-

Męcina, A. Olczak 

3) A. Lelonkiewicz-Kubik, 

M. Stachów 

4) nauczyciele religii 

5) nauczyciele religii 

6) wychowawcy klas 

drugich 

7) A. Wachnianin-

Męcina, A. Olczak 

8) J. Michalak, G. Bożek 

1) występ uczniów na forum 

szkoły 

2) występ uczniów na forum 

szkoły 

3) organizacja obchodów 

Dnia Patrona 

4) występ uczniów na forum 

szkoły 

5) udział uczniów ze 

wszystkich klas 

6) występ uczniów na forum 

szkoły 

7) występ uczniów na forum 

szkoły 

8) występ uczniów na forum 

szkoły 

7. Realizacja szkolnych 

projektów wychowawczych 

1) Tydzień projektowy w 

Prusie- pomoc socjalna 

2) Dzień Otwartych Drzwi i 

organizacja akcji czytelniczej 

– „Bookcrossing” 

3) przygotowanie i 

przeprowadzenie 

konkursów plastycznych, 

muzycznych, teatralnych 

itp.; 

4) „Muzyka łączy pokolenia” 

5) Musical w Prusie/spektakl 

w Prusie 

6) Dzień świętości Życia 

 

1) klasy pierwsze i 

trzecie 

2) klasy drugie 

3) chętni 

uczniowie 

4) klasa 2j,2h 

5)uczniowie w 

ramach koła 

recytatorskiego/ 

teatralnego 

6) uczniowie klas I 

–III 

 

1) 2.półrocze 

2) IV 2021 

3) cały rok 

szkolny 

4) cały rok 

5) 2.półrocze 

6) II/III 2020 

 

1) środki pozyskane 

od sponsorów 

2) środki 

budżetowe, 

środki pozyskane 

od sponsorów 

3) --- 

4) zasoby własne, 

materiały 

wypracowane 

przez uczniów 

5) zasoby własne, 

rekwizyty 

przygotowane 

przez uczniów 

6) zasoby własne 

1) wychowawcy klas, 

nauczyciele 

współpracujący 

2) Stefan Paszkiewicz, 

Jolanta Stegienka, 

Agnieszka Kałucka, 

nauczyciele 

bibliotekarze 

3) nauczyciele 

bibliotekarze, 

Dorota 

Pszczółkowska, 

Michała Chruściel; 

4) Monika 

Stachów,Anna 

Lelonkiewicz-Kubik 

1) prezentacja efektów na 

forum szkolnym; 

2) dokumentacja 

fotograficzna odwiedzin 

kandydatów w szkole; 

3) dwa w ciągu roku 

szkolnego 

4) opracowanie materiałów 

multimedialnych  

5) prezentacja 

musicalu/spektaklu 

teatralnego 

6) wystawa tematyczna 
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5) Anna Lelonkiewicz-

Kubik, Monika 

Stachów 

6) nauczyciele religii 

8. Udział w pozaszkolnych 

projektach społecznych 

REALIZACJA UZALEŻNIONA 

OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ 

1) Sprzątanie Świata 

2) Bieg Leśnika 

3) Ekologiczny Bieg na 

Orientację 

4) Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami 

Puszczy Bolimowskiej 

1) 1a, klasy drugie 

2) chętni 

uczniowie 

3) 1a 

1) XI – X 2020 

2) IX 2020 

3) V 2021 

1) --- 

2) --- 

3) --- 

1)  Iwona Leśniewicz 

2)  Iwona Leśniewicz 

dokumentacja fotograficzna 

aktywności uczniów 

 

9. Wspieranie działalności 

samorządu uczniowskiego 

1) wybory 

przewodniczącego SU 

2) koordynowanie akcji 

społecznych SU 

1) klasy I-III 

2) klasy I-III 

 

1) IX 2020 

2) cały rok 

szkolny 

1) – 

2) środki pozyskane 

przez SU 

1) M. Pałczyńska 

2) M. Pałczyńska 

1) ukonstytuowanie się 

nowego zarządu SU; 

2) informacja na szkolnej 

stronie www; 

10. Działalność szkolnych kół 

i klubów z różnych dziedzin 

aktywności społecznej 

1) działalność szkolnego 

koła LOP 

2) działalność Szkolnego 

Klubu Wolontariatu 

1) chętni 

uczniowie 

2) chętni 

uczniowie 

1) cały rok 

szkolny 

2) cały rok 

szkolny 

1) --- 1) Iwona Leśniewicz,  

2) ) Renata Stępniak, 

Monika Stachów 

1) realizacja min. jednej 

inicjatywy szkolnej 

2) realizacja zaplanowanych 

działań 

11. Przygotowanie uczniów 

do udziału w konkursach 

artystycznych i zawodach 

sportowych 

1) konkurs recytatorski 

2) zawody sportowe z SZS 

3) konkursy artystyczne 

1) chętni 

uczniowie 

2) chętni 

uczniowie 

3) chętni 

uczniowie 

1) 1. półrocze 

2) cały rok 

3) cały rok 

1) --- 

2) środki finansowe z 

SZS i RR 

3) --- 

1)Anna Janus 

Anna Lelonkiewicz-Kubik 

2)nauczyciele WF 

3) nauczyciele języka 

polskiego  

 

1) sukcesy uczniów 

2) sukcesy uczniów 

3) sukcesy uczniów 

12. Promocja czytelnictwa 

oraz wydarzeń kulturalnych 

1) akcje czytelnicze – 

„Książka na ferie” i 

„Książka na wakacje”; 

2) blog o bibliotece; 

3) wystawy 

okolicznościowe; 

1) chętni 

uczniowie 

2) wszyscy 

uczniowie 

3) wszyscy 

uczniowie 

1) II, IV 2021 

2) cały rok 

szkolny 

3) cały rok 

szkolny 

 

1) zasoby biblioteki 

szkolnej; 

2) praca autorek 

bloga, obsługa 

informatyczna 

działania; 

3) materiały 

papiernicze; 

1) nauczyciele 

bibliotekarze 

2) nauczyciele 

bibliotekarze 

3) nauczyciele 

bibliotekarze 

 

1) opublikowanie 

podsumowania akcji na blogu 

bibliotecznym 

1) publikacja bloga na 

szkolnej stronie 

internetowej 

2) ekspozycja co najmniej 4 

wystaw; 
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13. Prowadzenie 

warsztatów i konsultacji 

z zakresu doradztwa 

zawodowego 

1) zajęcia z doradztwa 

zawodowego 

2) realizacja szkolnego 

programu doradztwa 

zawodowego  

3) udział w Dniach 

Otwartych 

Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi 

REALIZACJA 

UZALEŻNIONA OD 

SYTUACJI 

EPIDEMICZNEJ 

1) 1a-1f, 2a-2e; 

2) wszystkie 

klasy 

3) 2j, 3c, 3d 

1) cały rok 

szkolny 

2) X 2020-VI 

2021 

3) III 2021 

1) zatrudniony 

nauczyciel, środki 

na 

wynagrodzenie 

pracy 

realizowanej w 

ramach pensum; 

2) działania 

realizowane w 

ramach pensum 

doradcy 

zawodowego i 

wychowawców 

klas, środki na 

wynagrodzenie 

pracy 

realizowanej w 

ramach pensum; 

3) koszty wyjazdu 

finansowane 

przez uczniów; 

1) Anna Fajkowska-

Wesołek 

2) Anna Fajkowska-

Wesołek, 

wychowawcy klas 

3) Agnieszka Kałucka, 

Jolanta Stegienka 

1) realizacja min. 90% 

zaplanowanych godzin 

zajęć; 

2) realizacja wszystkich 

przyjętych w programie 

form; 

3) udział min. 80% składu 

zespołów klasowych; 

III. OPIEKA 

 

Cel statutowy: 

1) otoczenie uczniów opieką adekwatną do ich potrzeb rozwojowych 

Zadania statutowe: 

1) opieka nad uczniami w czasie zajęć organizowanych przez Liceum, zgodnie z przepisami oświatowymi, w tym z przepisami o bezpieczeństwie w szkole;  

2) opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w formach określonych odpowiednimi przepisami oświatowymi;  

3) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym warunków uczestnictwa w szkolnym procesie edukacyjno-wychowawczym dostosowanych do ich potrzeb wynikających z niepełnosprawności;  

4) wsparcie dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;  
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Sposoby realizacji zadań 

statutowych 

Zadania szczegółowe Adresaci 

(docelowa grupa 

uczniów) 

Termin 

realizacji 

Zasoby ludzkie i 

finansowe 

Realizatorzy zadania Mierniki realizacji zadań 

1. Indywidualna opieka 

pedagoga i psychologa 

nad uczniami 

wymagającymi wsparcia 

psychologiczno-

pedagogicznego 

1) konsultacje i porady 

indywidualne; 

2) wstępne 

rozpoznawanie 

funkcjonowania 

zespołów klas I – zajęcia 

integrujące zespół 

klasowy ”Poznajmy się” 

 

1) uczniowie 

wymagający 

wsparcia pp; 

2)uczniowie klas 

pierwszych 

 

1) cały rok 

szkolny 

2)IX – X 2020 

1) środki na 

wynagrodzenie 

pracy 

realizowanej 

przez 

specjalistów w 

ramach pensum; 

2) j.w. 

1) pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, 

doradca zawodowy; 

2) pedagog, psycholog 

szkolny 

1) dokumentacja działań w 

dziennikach specjalistów; 

2) dokumentacja działań w 

dziennikach lekcyjnych i 

dziennikach specjalistów; 

2. Realizacja szkolnych 

projektów z zakresu 

promocji i ochrony 

zdrowia oraz 

profilaktyki uzależnień 

1)„Zdrowie dziecka – jego 

siłą” projekt edukacyjny z 

zakresu edukacji 

zdrowotnej- zajęcia 

warsztatowe; 

2)”Jesteśmy wolni od 

narkotyków i dopalaczy” 

Projekt edukacyjny z 

zakresu profilaktyki 

uzależnień – zajęcia 

warsztatowe 

3)”Podstępne WZW” – 

projekt edukacyjny z 

zakresu edukacji zdrowotnej 

– zajęcia warsztatowe; 

4)”Znamię – znam je” – 

projekt edukacyjny z 

zakresu edukacji zdrowotnej 

– zajęcia warsztatowe; 

1) uczniowie 

wybranych 

klas 

pierwszych 

2) uczniowie 

wybranych 

klas drugich 

3) uczniowie 

wybranych  

klas drugich 

4) uczniowie 

wybranych 

klas 

pierwszych 

5) uczniowie 

wybranych 

klas drugich 

6) uczniowie 

wybranych 

klas trzecich 

1)1. półrocze 

2)1. półrocze 

3) 2. półrocze 

4) 2. półrocze 

5) 2. półrocze 

6) 2. półrocze 

7) 2. półrocze 

8) 1. i 2. 

Półrocze 

9) cały rok 

szkolny 

1) środki na 

wynagrodzenie 

realizowanej pracy 

pozyskane z TPD 

2) środki na 

wynagrodzenie pracy 

realizowanej przez 

specjalistów i 

nauczyciela w ramach 

pensum 

3) nie wymaga 

środków finansowych 

4) środki na 

wynagrodzenie pracy 

realizowanej przez 

specjalistów i 

nauczyciela w ramach 

pensum 

5) j.w. 

6) j.w. 

1)pedagog szkolny, 

    psycholog szkolny 

2) pedagog,  psycholog 

szkolny, p. 

Magdalena Kaczuba 

– opiekun PCK 

3) pedagog szkolny, 

opiekun PCK 

4) pielęgniarka szkolna, 

opiekun PCK 

5) pedagog szkolny, 

psycholog szkolny 

6) pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, 

wychowawcy klas 

7) j.w. 

8) j.w. 

9) Anna Lelonkiewicz-

Kubik, Jagoda 

Michalak 

1) – 8) zapisy w dziennikach 

specjalistów/dziennikach 

lekcyjnych; 

9) projekt spotu dla kampanii 

promującej modę na 

niepalenie; 
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5)”Transplantacja 

narządów-niezwykła 

dziedzina medycyny” 

spotkania dla młodzieży we 

współpracy z Polską Unią 

medycyny 

Transplantacyjnej; 

6)”Wybierz życie – pierwszy 

krok” projekt edukacyjny z 

zakresu edukacji 

zdrowotnej- zajęcia 

warsztatowe; 

7)”ARS- jak dbać o miłość?” 

program edukacyjny z 

zakresu  profilaktyki 

uzależnień – zajęcia 

warsztatowe; 

8)”Jak radzić sobie ze 

stresem?” zajęcia 

warsztatowe 

9) STOPFEJKFRIENDS – 

program promujący modę 

na niepalenie 

7) uczniowie 

wybranych 

klas drugich 

8) uczniowie 

klas trzecich 

9) kl. 1b, 1f 

 

 

 

 

7) j.w. 

8) j.w. 

9) j.w. 

 

3. Prowadzenie zajęć 

rewalidacyjnych dla 

uczniów objętych 

kształceniem 

specjalnym 

1) zajęcia rewalidacyjne 1) uczeń 2c; 1) cały rok 

szkolny 

1) środki na 

wynagrodzenie 

pracy 

realizowanej 

przez specjalistę 

w ramach 

pensum; 

1) Jagoda Michalak 1) dokumentacja 

przeprowadzonych zajęć 

w dzienniku zajęć innych; 

4. Wsparcie uczniów 

niepełnosprawnych 

1) praca nauczyciela 

wspomagającego 

1) uczeń 2c; 1) cały rok 

szkolny; 

1) środki na 

wynagrodzenie 

1) Jagoda Michalak 1) podpis nauczyciela w 

dzienniku lekcyjnym; 
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objętych kształceniem 

specjalnym podczas 

zajęć z grupą przez 

nauczycieli 

wspomagających 

pracy 

realizowanej 

przez nauczyciela 

wspomagającego 

w ramach 

pensum; 

5. Prowadzenie zajęć 

specjalistycznych dla 

uczniów objętych 

pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną 

1) zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 

1) uczniowie z 

dysleksją 

rozwojową 

1) cały rok 

szkolny 

1) środki na 

wynagrodzenie 

pracy 

realizowanej 

przez specjalistę; 

1) Anna Michalska 1) dokumentacja zajęć w 

dzienniku zajęć innych; 

6. Pełnienie opieki nad 

uczniami w czasie 

wszystkich zajęć 

organizowanych przez 

Liceum oraz podczas 

przerw 

międzylekcyjnych 

1) nadzór nad 

bezpieczeństwem 

uczniów 

przebywających na 

terenie Liceum w 

godzinach ich zajęć 

szkolnych; 

2) kontrola obecności 

uczniów na zajęciach 

lekcyjnych, 

uroczystościach i 

imprezach szkolnych 

oraz na pozostałych 

zajęciach 

organizowanych przez 

Liceum; 

3) monitorowanie 

zachowania uczniów w 

czasie zajęć i przerw 

śródlekcyjnych w celu 

1) wszyscy 

uczniowie 

2) wszyscy 

uczniowie 

3) wszyscy 

uczniowie 

 

1) cały rok 

szkolny 

2) cały rok 

szkolny 

3) cały rok 

szkolny 

 

1) monitoring 

szkolny 

2) --- 

3) --- 

1) nauczyciele pełniący 

dyżury śródlekcyjne; 

2) nauczyciele 

prowadzący zajęcia z 

uczniami, 

nauczyciele 

bibliotekarze; 

3) wszyscy nauczyciele; 

1) zapisy z monitoringu; 

2) odnotowanie frekwencji 

w dziennikach zajęć; 

3) ew. adnotacje w 

dziennikach zajęć; 
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zapobiegania 

zachowaniom 

niepożądanym i 

niebezpiecznym; 

7. Pełnienie indywidualnej 

opieki nad uczniami 

niepełnosprawnymi 

wymagającymi takiego 

wsparcia 

1) sprawowanie opieki 

śródlekcyjnej 

1) uczeń 2c; 1) cały rok 

szkolny 

 

1) --- 1) nauczyciel 

wspomagający, 

nauczyciele 

prowadzący zajęcia z 

uczniem 

1) bezpieczne przebywanie 

ucznia na terenie szkoły 

8. Zapewnienie uczniom 

opieki zdrowotnej 

zgodnie z odrębnymi 

przepisami 

1) dostęp do szkolnego 

gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej; 

 

1) wszyscy 

uczniowie 

1) cały rok 

szkolny 

1) umowa z POZ 1) pielęgniarka szkolna 1) roczne sprawozdanie z 

działalności pielęgniarki 

9. Zapewnienie uczniom 

ochrony przed 

przemocą, 

uzależnieniami, 

demoralizacją oraz 

przejawami patologii 

społecznej 

1)”Procedury postępowania 

w sprawach nieletnich 

zagrożonych demoralizacją i 

przestępczością” spotkania z 

przedstawicielami KMP 

(zespół ds. profilaktyki  

społecznej nieletnich i 

patologii); 

2)”W bezpieczną drogę z 

młodym kierowcą” 

spotkania z 

przedstawicielem KMP 

(zespół ruchu drogowego) 

1) uczniowie klas 

pierwszych 

2) uczniowie klas 

drugich 

1) 1. półrocze 

2) 2. półrocze 

1) we współpracy z 

KMP 

2) we współpracy z 

KMP 

1) pedagog szkolny  

2) pedagog szkolny  

1) zapisy w dzienniku 

specjalisty 

2) zapisy w dzienniku 

specjalisty 

10. Zapewnienie opieki i 

pomocy uczniom, 

którym z przyczyn 

rozwojowych, 

rodzinnych lub 

1) indywidualne 

konsultacje i porady 

szkolnych specjalistów 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej; 

1) uczniowie w 

kryzysie 

psychicznym; 

2) uczniowie w 

trudnej 

cały rok szkolny 

– w miarę 

potrzeb 

1) środki na 

wynagrodzenie 

pracy 

realizowanej 

przez specjalistę 

1) pedagog i psycholog 

szkolny; 

2) wychowawcy klas w 

porozumieniu z RR; 

3) dyrekcja szkoły; 

1) zapisy w dziennikach 

specjalistów szkolnych; 

2) potwierdzenie w 

sprawozdaniu 

finansowym RR; 
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losowych jest potrzebna 

pomoc i wsparcie 

2) zapewnienie wsparcia 

materialnego we 

współpracy z radą 

rodziców Liceum; 

3) dostosowanie sposobu 

realizacji obowiązku 

nauki i uczestnictwa w 

obowiązkowych 

zajęciach szkolnych 

uczennicom w ciąży do 

indywidualnych 

uwarunkowań 

związanych z 

pełnieniem przez nie 

obowiązków 

macierzyńskich; 

4) pomoc w uzyskaniu 

odpowiedniego 

wsparcia ze strony 

instytucji pomocy 

społecznej i innych 

instytucji publicznych 

sytuacji 

materialnej; 

3) w miarę 

potrzeb - 

uczennice w 

ciąży; 

4) uczniowie w 

trudnej 

sytuacji 

materialnej i 

rodzinnej; 

w ramach 

pensum; 

2) środki finansowe 

Rady Rodziców; 

3) --- 

4) środki na 

wynagrodzenie 

pracy 

wychowawców i 

pedagoga 

szkolnego; 

4) wychowawcy klas, 

pedagog szkolny; 

3) odpowiednie rozwiązania 

organizacyjne; 

4) uzyskane wsparcie; 

11. Przyznawanie 

stypendiów za wyniki w 

nauce i osiągnięcia 

sportowe 

1) stypendia za wyniki w 

nauce; 

2) stypendia za osiągnięcia 

sportowe; 

uczniowie 

spełniający 

kryteria 

stypendialne  

dwa razy w 

roku szkolnym 

środki finansowe w 

budżecie szkoły 

dyrektor szkoły 

komisja stypendialna 

wypłacone stypendia 

12. Koordynowanie 

korzystania przez 

uczniów z pomocy 

materialnej 

1) stypendia szkolne; 

2) zasiłki szkolne; 

3) pomoc materialna dla 

uczniów 

niepełnosprawnych w 

formie dofinansowania 

1) wnioskujący 

uczniowie z 

terenu 

miasta 

Skierniewic; 

1) IX/X 2020; 

2) cały rok 

szkolny 

3)IX 2020; 

1)-3) w ramach 

współpracy z organem 

prowadzącym szkołę; 

środki finansowe OP; 

 

 

1)-3) Anna Michalska – 

pedagog szkolny 

1)-3) dokumentacja 

przekazana do OP; 
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zakupu podręczników, 

materiałów 

edukacyjnych i 

materiałów 

ćwiczeniowych 

2) wnioskujący 

uczniowie z 

terenu 

miasta 

Skierniewic; 

3) wnioskujący 

uczniowie z 

orzeczeniem 

o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

 

 


