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Zaplanowane działania są zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. 
 

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 

 

wszystkie oddziały 

klasowe/grupy 

międzyoddziałowe 

 

cały rok szkolny zatrudnieni 

nauczyciele; 

środki na 

wynagrodzenia 

pracy nauczycieli 

realizowanej w 

ramach pensum 

nauczyciele prowadzący zajęcia 

przedmiotowe 

 

realizacja min. 90% 

zaplanowanych godzin 

dydaktycznych 

 

2) realizacja wszystkie oddziały cały rok szkolny zatrudnieni nauczyciele prowadzący zajęcia realizacja rocznego 
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zaplanowanego dla 

oddziału/grupy 

uczniowskiej 

materiału 

programowego 

klasowe/grupy 

międzyoddziałowe 

 

nauczyciele; 

środki na 

wynagrodzenia 

pracy nauczycieli 

realizowanej w 

ramach pensum 

przedmiotowe rozkładu materiału 

2. Organizacja 

szkolnych projektów 

edukacyjnych 

1) Projekt 

matematyczny 

“Poznaj liczbę π” 

klasy 1e i 1d marzec 2023  zasoby własne 

uczestników 

Jolanta Sukiennik 

Renata Śmieszek 

Aleksandra Daciów  

Renata Wolniewicz 

udział 80 % uczniów 

2) Dzień 

Niepodległości 

klasy 1-3 listopad 2022 zasoby własne 

uczestników 

Alicja Wachnianin 

Sylwia Barceluk-Juraś 

udział uczniów klas 1-3 

3) Milion powodów, 

by bronić praw 

człowieka 

zainteresowani 

uczniowie 

cały rok szkolny zasoby własne 

uczestników 

 

Alicja Wachnianin 

Anna Olczak 

 

udział 10 uczniów 

4) “Ignorantia iuris 

nocet” - projekt 

edukacji prawnej 

klasy 3c, 3f, 4e, 4a, 3b cały rok szkolny zasoby własne; 

zaproszeni goście 

Anna Olczak  

Alicja Wachnianin - Męcina 

Andrzej Kalski 

udział uczniów klas 

4a, 4e, 3b, 3c,3f 

5) Prowadzenie zajęć 

informatycznych z 

projektu Centrum 

Mistrzostwa 

Informatycznego: 

GR1 – grant 

projektowy 
GR2 – grant ogólny 

uczniowie klas  

Gr1: 3abd, 4b (12 

osób) 

Gr2: 4b (15 osób) 

wrzesień 2022 –

maj 2023 

materiały do zajęć 

finansowane z 

grantu, we 

współpracy z 

Politechniką 

Łódzką; 

Aleksandra Daciów dokumentacja na 

platformie CMI, 

certyfikaty ukończenia 

kursu 

6) Konkurs wiedzy o 

krajach 

anglojęzycznych 

połączony z 

prezentacją 

multimedialną 

chętni uczniowie kwiecień 2023 zatrudnieni 

nauczyciele 

Elżbieta Laskowska-Przybył 

Agnieszka Rogulska 

udział reprezentantów 

min. 5 klas 
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“English Around 

the World” 

7) Słowiańska dusza – 

projekt edukacyjny 

zainteresowani 

uczniowie 

I półrocze zasoby własne Magdalena Kaczuba 

Monika Stachów 

fotorelacja 

 

8) Poetica nostra zainteresowani 

uczniowie 

I i II półrocze zasoby własne Jagoda Michalak we współpracy z 

informatykiem szkolnym 

wiersze uczniów LO im. 

Bolesława Prusa – 

publikacja w zakładce na 

stronie szkoły 

3. Udział w 

pozaszkolnych 

projektach 

edukacyjnych 

 

 

1) Wyjścia do kina, 

CKiS oraz radia RSC 

na wydarzenia 

tematyczne i filmy 

zainteresowane klasy w zależności od 

potrzeb 

zasoby własne 

uczestników  

Katarzyna Szalkowska  

 
2 wydarzenia w ciągu 
roku – 30 uczniów  

 

 

2) Bliżej Teatru 

Wielkiego w Łodzi 

chętni uczniowie ze 

wszystkich klas 

cały rok szkolny zasoby własne 

uczestników 

Iwona Fontańska 3 spektakle w ciągu roku 

3) Projekt e-Twinning wybrana grupa ucząca 

się j. francuskiego 

II półrocze zasoby własne 

uczestników 

Dorota Pszczółkowska - próba 

nawiązania kontaktów podczas 

Międzynarodowego Seminarium 

eTwinning 

projekt międzynarodowy 

- organizacja min. 4 

spotkań 

4) Russkiy mir zainteresowani 

uczniowie 

cały rok szkolny zasoby własne 

uczestników 

Magdalena Kaczuba udział w 2 spotkaniach w 

ciągu roku szkolnego 

5) Udział w 

imprezach 

popularno-

naukowych 

(Instytut 

Kreatywnej 

Biologii, Noc 

Biologa) 

zainteresowani 

uczniowie 

cały rok szkolny zasoby własne 

uczestników 

Jolanta Stegienka 

Ewa Kaniewska 

udział w dwóch 

spotkaniach w ciągu 

roku; informacja na 

stronie szkoły 

6) Akademia 

Ciekawej Chemii 

zainteresowani 

uczniowie klasy 1a 

cały rok szkolny zasoby własne 

uczestników 

Agnieszka Kałucka 

Jolanta Belina-Faryj 

zgodnie z 

harmonogramem 

spotkań 
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7) Udział w kampanii 

BohaterON – włącz 

historię; kampania 

ogólnopolska 

zainteresowane klasy październik 2022 zasoby własne 

uczestników 

Alicja Wachnianin 

Anna Olczak 

udział min. 30 uczniów 

8) Udział w 

wykładach z języka 

rosyjskiego na 

Uniwersytecie 

Opolskim 

zainteresowani 

uczniowie 

cały rok szkolny zasoby własne 

uczestników 

Michał Chruściel udział min. 30 uczniów 

9) Akcja Żonkile 2023 klasy pierwsze kwiecień 2023 zasoby własne 

uczestników 

Sylwia Barceluk-Juraś udział wszystkich klas 

pierwszych 

10) udział w 

peregrynacji 

relikwii bł. Carlo 

Acutisa w diecezji 

łowickiej  

zainteresowani 

uczniowie klas  I-IV 

wrzesień 2022 zasoby własne Katarzyna Hałatiuk 

Elżbieta Woźniak 

Renata Stępniak 

udział ok. 20 uczniów 

11) Rekolekcje 

wielkopostne 

zainteresowani 

uczniowie klas I-IV 

 

luty 2023 zasoby własne Ks. Tomasz Muszyński 

Elżbieta Woźniak 

Renata Stępniak 

udział zainteresowanych 

uczniów 

12) Young Women’s 

Leadership Group 

uczennice klas 

czwartych 

I półrocze zasoby własne 

uczestników 

Sylwia Malinowska 

Zofia Kaźmierczak 

organizacja min. 4 

spotkań 

4. Organizacja 

wycieczek 

przedmiotowych 

 

1) Wyjazd do 

Auschwitz-

Birkenau 

uczniowie klas 4a, 4d 21.10.2022 koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Iwona Fontańska  

Andrzej Kalski 

udział min. 80% 

zespołów klasowych 

2) Wyjazd do 

Auschwitz -

Birkenau 

uczniowie klas  

3a, 3c, 3e, 3f 

kwiecień 2023 koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Iwona Fontańska 

Jagoda Michalak 

udział min. 80% 

zespołów klasowych 

3) Wyjazd do 

Auschwitz – 

Birkenau 

klasa 4c,3b I i II półrocze koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Anna Lelonkiewicz-Kubik udział min. 80% zespołu 

klasowego 

4) Wycieczka do 

teatru na 

zainteresowani 

uczniowie  

25.10.2022 

luty 2023 

koszty wyjazdu 

finansowane przez 

Monika Sobczak 

 

udział 50 uczniów 
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przedstawienie 

anglojęzyczne i do 

anglojęzycznego  

Domu zagadek  

 uczestników 

5) Wycieczka do 

teatru na 

przedstawienie 

anglojęzyczne i gra 

typu ‘escape room’ 

zainteresowani 

uczniowie 

 

I półrocze 

26.10.2022 

27.10.2022 

22.11.2022 

II półrocze 

(luty/marzec) 

koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników  

Paulina Piasecka 

Małgorzata Pałczyńska 

Anna Wasińska 

Anna Miler 

Beata Markiewicz 

Magdalena Dyki-Pędzich 

udział min. 25 uczniów 

podczas każdego wyjazdu 

6) Warsztaty 

językowe 

EUROWEEK 

zainteresowani 

uczniowie 

 

14-18 czerwca 

2023 

koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników  

Paulina Piasecka 

Małgorzata Pałczyńska 

 

udział 50 uczniów 

7) Wyjście do 

Muzeum 

Historycznego 

Skierniewic 

zainteresowane klasy cały rok szkolny koszty wyjścia 

finansowane przez 

uczestników 

Alicja Wachnianin udział 25 uczniów 

8) Wycieczka do 

firmy “Orlen” - 

technologie 

zielonej 

transformacji 

uczniowie klasy 1f październik/ 

listopad 2022 

koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Ewa Kaniewska 

Magdalena Dyki-Pędzich 

udział 30 uczniów 

9) Wycieczka do 

laboratorium 

mikro-

biologicznego 

Medicover 

uczniowie klasy 1f październik/ 

listopad 2022 

koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Ewa Kaniewska 

Magdalena Dyki-Pędzich 

udział 30 uczniów 

10) Lekcja muzealna w 

MH Skierniewic 

 

klasy 1b, 2b, 3b I półrocze koszty wyjścia 

finansowane przez 

uczestników 

Anna Olczak udział 30 uczniów 

11) Wycieczka Łódź 

czterech kultur 

klasa 3b, 3d II półrocze koszty wyjazdu 

finansowane przez 

Anna Olczak 

Jolanta Sukiennik 

udział min.80% zespołu 

klasowego 
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 uczestników 

12) Wycieczka do 

Ogrodu 

Botanicznego i 

ZOO 

klasa 2a II półrocze koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Jolanta Stegienka 

Aneta Serafin 

udział min. 80% zespołu 

klasowego 

13) Wycieczka do 

Uniwersytetu 

Medycznego w 

Łodzi   

klasa 1a I półrocze koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Jolanta Stegienka 

Anna Lelonkiewicz- Kubik 

udział min. 80% zespołu 

klasowego 

14) Wyjazd do sądu w 

Łodzi 

klasa 3f I półrocze koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Anna Olczak Udział klasy 3f 

15) Wyjście do sądu w 

Skierniewicach 

klasa 3c i grupa 4e I lub II półrocze bez kosztów Anna Olczak udział klasy 3c, gr. 4e 

16) Pielgrzymka 

Maturzystów na 

Jasną Górę 

zainteresowani 

uczniowie klas 4 

01.04.2023 koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Renata Stępniak 

Elżbieta Woźniak 

udział zainteresowanych 

uczniów 

17) Wycieczka do 

Instytutu 

Rusycystyki UŁ 

zainteresowani 

uczniowie 

cały rok szkolny koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Magdalena Kaczuba udział zainteresowanych 

uczniów 

18) Wycieczka do 

cerkwi 

prawosławnej 

zainteresowani 

uczniowie 

 

cały rok szkolny 

 

koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Magdalena Kaczuba 

 

 

udział zainteresowanych 

uczniów 

19) Wycieczka do 

Teatru 

Muzycznego w 

Łodzi na spektakl          

pt. LALKA 

klasy 3a, 3c, 3e,  II półrocze koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

 

Iwona Fontańska 

Monika Stachów 

Jadwiga Michalak 

udział min. 80 % 

zespołów klasowych 

20) Wycieczka do 

Muzeum Ewolucji 

w Warszawie 

klasa 4d II półrocze koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Jolanta Stegienka 

Iwona Fontańska 

udział min. 80% zespołu 

klasowego 

21) Wycieczka do klasa 2f I półrocze koszty wyjazdu Jolanta Stegienka udział min. 80% zespołu 
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Teatru 

Anatomicznego 

  finansowane przez 

uczestników 

Anna Wasińska 

 

klasowego 

 

22) Wycieczka do 

Muzeum Pieniądza 

wybrana klasa 2 cały rok szkolny koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Dorota Pszczółkowska udział min. 80 % zespołu 

klasowego 

23) Wycieczka do 

American Corner 

zainteresowani 

uczniowie 

I półrocze koszty wyjazdu 

finansowane przez 

uczestników 

Sylwia Malinowska udział zainteresowanych 

uczniów 

24) wycieczka 

językowa  

– język   rosyjski 

grupy rosyjskojęzyczne II półrocze zasoby własne Michał Chruściel  

25) wycieczka 

językowa  

– język ukraiński 

grupa 

ukraińskojęzyczna 

II półrocze zasoby własne Michał Chruściel 

 

 

5. Prowadzenie 

konsultacji 

przedmiotowych dla 

uczniów 

1) Konsultacje z WOS klasa 4a cały rok szkolny bez kosztów Andrzej Kalski obecność 

zainteresowanych 

uczniów 

2) Konsultacje z WOS grupa 4e, 3c cały rok szkolny bez kosztów Anna Olczak obecność 

zainteresowanych 

uczniów 

3) Konsultacje z 

biologii 

zainteresowani 

uczniowie z klasy 4c i 

4d 

cały rok szkolny bez kosztów Jolanta Stegienka obecność 

zainteresowanych 

uczniów 

4) Konsultacje z j. 

francuskiego 

klasa 2a i 2e cały rok szkolny bez kosztów Dorota Pszczółkowska obecność 

zainteresowanych 

uczniów 

5) Konsultacje z 

matematyki 

klasa 4a cały rok szkolny bez kosztów Małgorzata Jakim obecność 

zainteresowanych 

uczniów 
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6) Konsultacje z 

matematyki 

klasa 4b cały rok szkolny bez kosztów Jolanta Sukiennik obecność 

zainteresowanych 

uczniów 

6. Monitorowanie 

osiągnięć 

edukacyjnych 

uczniów w formie 

diagnoz i matur 

próbnych 

1) diagnoza potrzeb 

w oparciu o analizę 

wyników matury 

maj 2022 

klasy 3 październik-

grudzień 2022 

raporty CKE Zespół do spraw efektywności 

nauczania, przewodniczący 

zespołów przedmiotów 

maturalnych 

raport z analizy i 

rekomendacje 

edukacyjne 

2) matura próbna w 

klasach trzecich z 

matematyki - 

poziom 

podstawowy 

uczniowie klas 3 maj 2023 arkusze własne Jolanta Sukiennik, Marek Rożniak, 

Renata Wolniewicz, Aleksandra 

Daciów 

raport z analizy i 

rekomendacje 

edukacyjne 

 

3) diagnoza 

maturalna z 

matematyki 

klasy 4a - 4e wrzesień 2022 materiał 

diagnostyczny z 

CKE 

 

Małgorzata Jakim 

Jolanta Sukiennik 

Renata Śmieszek 

Marek Rożniak 

przystąpienie co najmniej 

80% uczniów 

4) matura próbna w 

klasie czwartej z 

informatyki - 

poziom 

rozszerzony 

klasa 4b styczeń/luty 

2023 

materiał 

diagnostyczny z 

CKE 

Aleksandra Daciów raport z analizy i 

rekomendacje 

edukacyjne 

5) matura próbna z   

WOS 

klasy 4a, 4e styczeń/luty 

2023 

materiał Nowej Ery 

lub własny 

Andrzej Kalski raport z analizy i 

rekomendacje 

edukacyjne 

6) diagnoza 

maturalna z języka 

polskiego 

klasy 4a- 4e wrzesień 2022 materiał 

diagnostyczny z 

CKE 

Dorota Michalak 

Iwona Fontańska 

Anna Lelonkiewicz-Kubik  

Katarzyna Szalkowska 

Jagoda Michalak 

Monika Stachów 

przystąpienie co najmniej 

80% uczniów 
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7) matura próbna  

        PP i PR 

klasy 4a – 4e grudzień 2022 arkusze CKE Małgorzata Jakim 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych z przedmiotów 

maturalnych 

przystąpienie co najmniej 

80% uczniów;  

 

8) matura próbna z 

biologii 

Klasy 4c, 4d listopad 2022 

kwiecień 2023 

materiały Nowej 

Ery i własne 

Jolanta Stegienka przystąpienie 80% 

zdających maturę z 

biologii 

9) próbna matura 

ustna z języka 

polskiego 

klasy 4a – 4e grudzień 2022 materiały CKE i 

materiały własne 

zespół polonistyczny udział min. 80 % 

zdających 

10) matura próbna z 

chemii 

klasy 4c, 4d marzec 2023 materiały własne Beata Moraczewska 

Agnieszka Kałucka 

przystąpienie 80% 

zdających maturę z 

chemii 

7. Przygotowanie 

uczniów do olimpiad 

i konkursów wiedzy 

1) olimpiady 

przyrodnicze  

zainteresowani 

uczniowie 

wg 

harmonogramu 

olimpiad 

 Jolanta Stegienka udział uczniów w etapie 

okręgowym i wyższym 

2) konkursy 

przyrodnicze 

zainteresowani 

uczniowie 

wg 

harmonogramu 

arkusze 

organizatorów/ 

zasoby własne  

Ewa Kaniewska 

Jolanta Stegienka 

udział zainteresowanych 

uczniów 

3) olimpiady 

lingwistyczne 

zainteresowani 

uczniowie 

wg            

harmonogramu    

(4.11.2022 r. - 

etap szkolny) 

arkusze z WSJO Monika Sobczak 

 

udział zainteresowanych 

uczniów  

 

 

 

4) olimpiady 

społeczno-prawne 

zainteresowani 

uczniowie 

wg 

harmonogramu 

olimpiad  

październik 

2022- czerwiec 

2023 

arkusze 

organizatorów; 

testy próbne; 

ksero 

Alicja Wachnianin 

Anna Olczak 

Andrzej Kalski 

 

udział zainteresowanych 

uczniów  

 

5) konkursy 

matematyczne 

zainteresowani 

uczniowie 

wg 

harmonogramu 

arkusze 

organizatorów 

nauczyciele matematyki udział zainteresowanych 

uczniów 
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konkursów  

 

6) konkursy 

informatyczne 

zainteresowani 

uczniowie 

wg 

harmonogramu 

konkursów 

arkusze 

organizatorów  

nauczyciele informatyki udział zainteresowanych 

uczniów 

 

7) olimpiady 

matematyczne 

zainteresowani 

uczniowie 

wg 

harmonogramu 

olimpiad 

arkusze 

organizatorów 

nauczyciele matematyki udział zainteresowanych 

uczniów 

 

8) olimpiada 

statystyczna 

zainteresowani 

uczniowie  

1 października 

2022 – 9 marca 

2023 

etap szkolny - 

komputery z 

dostępem do 

Internetu 

Koordynator Aleksandra Daciów 

nauczyciele matematyki 

udział zainteresowanych 

uczniów 

 

9) olimpiady i 

konkursy religijne 

zainteresowani 

uczniowie 

wg 

harmonogramów 

arkusze 

organizatorów 

Renata Stępniak 

Elżbieta Woźniak 

Ks. Tomasz Muszyński 

udział zainteresowanych 

uczniów/sukcesy na 

poszczególnych 

szczeblach 

10) konkursy i 

olimpiady 

przedmiotowe z 

historii i WOS 

zainteresowani 

uczniowie 

wg 

harmonogramu 

olimpiad  

październik 

2022- czerwiec 

2023 

arkusze 

organizatorów; 

testy próbne; 

ksero 

 

Alicja Wachnianin 

Anna Olczak 

Andrzej Kalski 

 

udział zainteresowanych 

uczniów/awans do etapu 

okręgowego 

11) Olimpiada Wiedzy 

o Bezpieczeństwie 

zainteresowani 

uczniowie 

do marca 2023 – 

etap centralny  

arkusze 

organizatorów 

Grzegorz Bożek co najmniej 1 osoba w 

etapie centralnym 

12) konkursy literackie 

i Olimpiada 

Literatury i Języka 

Polskiego 

zainteresowani 

uczniowie 

wg 

harmonogramu 

konkursów 

koszty własne 

 

poloniści uczący zainteresowanych 

uczniów 

udział zainteresowanych 

uczniów  

13) konkursy języka 

francuskiego 

zainteresowani 

uczniowie 

wg 

harmonogramu 

konkursów 

arkusze 

przygotowane 

przez 

organizatorów 

Sylwia Barceluk-Juraś 

Dorota Pszczółkowska 

udział zainteresowanych 

uczniów  
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konkursu 

14) Ogólnopolski 

Konkurs Języka 

Niemieckiego 

TURBOLANDESKU

NDE 

zainteresowani 

uczniowie 

wg  

Harmonogramu 

konkursu 

arkusze 

organizatorów 

Katarzyna Kaliściak awans do etapu 

okręgowego/centralnego 

15) Olimpiada 

Lingwistyki 

Matematycznej 

zainteresowani 

uczniowie 

według 

harmonogramu 

olimpiady 

wrzesień 2022 – 

kwiecień 2023 

arkusze 

organizatorów 

 

koordynator szkolny 

Renata Śmieszek 

udział zainteresowanych 

uczniów  

 

16) Olimpiada 

Przedsiębiorczości 

zainteresowani 

uczniowie 

wg 

harmonogramu 

olimpiady 

arkusze 

organizatorów lub 

forma online 

Dorota Pszczółkowska udział zainteresowanych 

uczniów  

 

17) Olimpiada Języka 

Francuskiego 

zainteresowani 

uczniowie 

wg 

harmonogramu 

olimpiady 

arkusze 

organizatorów 

Dorota Pszczółkowska udział zainteresowanych 

uczniów  

  

18) Konkurs dla 

młodych tłumaczy 

Juvenes 

Translatores 

zainteresowani 

uczniowie 

wg 

harmonogramu 

organizatorów 

test 

tłumaczeniowy 

udostępniony na 

platformie 

organizatora 

Paulina Piasecka 

Beata Markiewicz 

udział 2-5 uczniów 

8. Prowadzenie zajęć 

rozwijających 

uzdolnienia naukowe  

1) koło z elementami 

historii sztuki 

klasa 3f cały rok szkolny 

 

w ramach pensum 

nauczyciela 

Jagoda Michalak uczęszczanie co najmniej 

30% składu osobowego 

klasy 

2) koło fizyczne klasa 3e cały rok szkolny 

 

w ramach pensum 

nauczyciela 

 

Stefan Paszkiewicz uczęszczanie co najmniej 

30% składu osobowego 

klasy 

3) koło biologiczne klasa 3a 

klasy 4c, 4d 

cały rok szkolny 

 

w ramach pensum 

nauczyciela 

Jolanta Stegienka uczęszczanie co najmniej 

30% składu osobowego 
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klasy 

4) koło geograficzne klasa 2c cały rok szkolny 

 

w ramach pensum 

nauczyciela 

Piotr Staniak  uczęszczanie co najmniej 

30% składu osobowego 

klasy 

5) koło 

matematyczne 

klasa 2e cały rok szkolny 

 

w ramach pensum 

nauczyciela 

 

Renata Śmieszek uczęszczanie co najmniej 

30% składu osobowego 

klasy 

6) koło polonistyczne klasa 4a cały rok szkolny 

 

w ramach pensum 

nauczyciela 

Dorota Michalak uczęszczanie co najmniej 

30% składu osobowego 

klasy 

7) koło chemiczne klasa 1a cały rok szkolny 

 

w ramach pensum 

nauczyciela 

Agnieszka Kałucka uczęszczanie co najmniej  

30 % składu osobowego 

klasy 

8) zajęcia 

przygotowujące do 

olimpiady z języka 

angielskiego 

zainteresowani 

uczniowie 

wrzesień -

październik 2022 

materiały 

ćwiczeniowe 

Monika Sobczak realizacja co najmniej 8 

spotkań 

9) koło z wiedzy o 

społeczeństwie 

grupa z klasy 4e wrzesień 2022 -

kwiecień 2023 

w ramach pensum 

nauczyciela 

Anna Olczak udział 9 osób - cała grupa 

z rozszerzenia 

9. Prowadzenie 

indywidualnego toku 

nauki i realizacja 

indywidualnych 

programów 

nauczania dla 

uczniów szczególnie 

uzdolnionych 

1) zajęcia 

indywidualne 

rozwijające 

uzdolnienia z 

języka angielskiego 

Karina Kobyłecka cały rok w ramach pensum 

nauczyciela 

Elżbieta Laskowska-Przybył egzamin końcowy 

sprawdzający wiedzę i 

umiejętności 

10. Prowadzenie zajęć 

dydaktyczno-

wyrównawczych dla 

1) zajęcia 

dydaktyczno-

wyrównawcze z 

uczniowie objęci ppp  

 

cały rok szkolny 

 

zatrudnieni 

nauczyciele; 

środki na 

Dorota Michalak 

 

realizacja min. 90% 

zaplanowanych godzin 

zajęć 
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uczniów objętych 

pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną 

języka polskiego 

przed maturą 

 

wynagrodzenia 

pracy nauczycieli 

realizowanej w 

ramach pensum 

2) zajęcia 

dydaktyczno-

wyrównawcze z 

matematyki 

uczniowie objęci ppp 

 

cały rok szkolny 

 

zatrudnieni 

nauczyciele; 

środki na 

wynagrodzenia 

pracy nauczycieli 

realizowanej w 

ramach pensum 

Jolanta Sukiennik realizacja min. 90% 

zaplanowanych godzin 

zajęć 

 

3) zajęcia 

dydaktyczno-

wyrównawcze z 

matematyki przed 

maturą 

uczniowie objęci ppp 

 

 

cały rok szkolny 

 

zatrudnieni 

nauczyciele; 

środki na 

wynagrodzenia 

pracy nauczycieli 

realizowanej w 

ramach pensum 

Renata Śmieszek realizacja min. 90% 

zaplanowanych godzin 

zajęć 

 

11. Udostępnianie 

księgozbioru 

bibliotecznego 

1) wypożyczenia 

książek i czasopism 

w bibliotece 

szkolnej 

wszyscy uczniowie cały rok szkolny zatrudnieni 

nauczyciele 

bibliotekarze; 

środki na 

wynagrodzenia 

pracy nauczycieli 

realizowanej w 

ramach pensum 

nauczyciele bibliotekarze średnia wypożyczeń na 

jednego ucznia w 

poszczególnych 

oddziałach; publikacja 

informacji o klasach z 

najwyższą średnią 

wypożyczeń na blogu 

biblioteki 
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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 

1) 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 

2. Edukacja teatralna i 

filmowa 

 

1) „Teatr antyczny” - 

spektakl w 

POLONEZIE 

klasy 1 październik 2022 koszty własne 

uczniów 

Iwona Fontańska udział min. 80% 

zespołów klasowych 

2) spektakl w kinie 

POLONEZ - “Inny 

świat”  

klasy 3 II półrocze koszty własne Iwona Fontańska 

Jagoda Michalak 

Anna Lelonkiewicz-Kubik 

udział min. 80% 

zespołów klasowych 
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3) filmy z historią w 

tle 

zainteresowane klasy cały rok koszty własne Alicja Wachnianin, 

Sylwia Barceluk-Juraś 

Anna Olczak 

udział min. 80% 

zespołów klasowych 

4) Wieczór poezji 

polsko - rosyjskiej 

wybrani uczniowie z 

poszczególnych klas 

II półrocze koszty własne Anna Lelonkiewicz –Kubik 

Michał Chruściel 

Jagoda Michalak 

udział min.15 uczniów 

5) Wycieczka do 

teatru do Łodzi 

klasa 2a listopad 2022 koszty własne Aneta Serafin udział min. 80% zespołu 

klasowego 

6) Wycieczka do 

Muzeum 

Kinematografii  

klasa 2f październik 2022 koszty własne 

 

Anna Wasińska udział min. 80% zespołu 

klasowego 

7) Wycieczka do 

teatru w Łodzi 

klasa 3b I półrocze koszty własne Anna Miler udział min. 80% zespołu 

klasowego  

8) Wycieczka do 

teatru w Łodzi 

klasa 1b I półrocze koszty własne Anna Olczak udział min. 80% zespołu 

klasowego 

9) Wycieczka do 

teatru 

klasa 2e II półrocze koszty własne 

 

Renata Śmieszek udział min. 80% zespołu 

klasowego 

10) Wycieczka do 

teatru w Łodzi 

 

klasa 3d 

 

I półrocze 

 

koszty własne 

 

Jolanta Sukiennik 

 

udział min. 80% zespołu 

klasowego 

11) Wycieczka do 

teatru w Łodzi 

klasa 2d, 1d I półrocze koszty własne 

 

Magdalena Kaczuba 

Monika Stachów 

udział min. 80% 

zespołów klasowych 

12) Wyjazd do TVP 

Łódź i Radia Eska 

Łódź 

klasa 3f I półrocze koszty własne Jagoda Michalak udział min. 80% zespołu 

klasowego 

13) Współpraca z 

Radiem RSC i 

Głosem 

Skierniewic 

klasa 3f 

 

I półrocze 

 

koszty własne Jagoda Michalak udział zainteresowanych 

uczniów klasy 3f 

3. Prowadzenie kół 

rozwijających 

1) zespół muzyczny 

 

chętni uczniowi 

wszystkich klas 

cały rok szkolny zatrudnieni 

nauczyciele; 

środki na 

Sławomir Trochonowicz udział min. 20 uczniów 
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zdolności artystyczne wynagrodzenia 

pracy nauczycieli 

realizowanej w 

ramach pensum 

2) koło teatralne/ 

recytatorskie 

zainteresowani 

uczniowie wszystkich 

klas 

cały rok szkolny zatrudnieni 

nauczyciele;  

środki na 

wynagrodzenia 

pracy nauczycieli 

realizowanej w 

ramach pensum 

Anna Lelonkiewicz-Kubik 

Monika Stachów 

udział minimum 20 

uczniów 

4. Prowadzenie 

dodatkowych zajęć 

sportowych 

1) zajęcia 

przygotowujące do 

udziału w 

zawodach 

uczniowie startujący w 

zawodach 

w miarę potrzeb --- nauczyciele WF udział uczniów w 

zawodach 

5. Organizacja 

wycieczek 

turystyczno-

krajoznawczych 

 

   

26) wycieczka klasowa  

 

klasa 3a czerwiec 2023 zasoby własne Michał Chruściel 

Stefan Paszkiewicz 

udział min. 80 % zespołu 

klasowego 

27) Jarmark bożo-

narodzeniowy 

klasy 1a, 3a, 3b, 4b, 3d 17 grudnia 2022 zasoby własne Michał Chruściel 

Stefan Paszkiewicz 

Anna Miler 

Anna Lelonkiewicz-Kubik  

Jolanta Sukiennik 

zainteresowani 

uczniowie 

 

28) wycieczka klasowa 

3 - dniowa 

klasa 3b maj/czerwiec 

2023 

koszty własne Anna Miler udział min. 80% zespołu 

klasowego 

29) wycieczka klasowa 

3 - dniowa 

klasa 2A czerwiec 2023 koszty własne Aneta Serafin udział min. 80% zespołu 

klasowego 

30) wycieczka klasowa 

3 - dniowa 

klasa 2f maj/czerwiec 

2023 

koszty własne Anna Wasińska udział min. 80% zespołu 

klasowego 

31) wycieczka do 

Muzeum Marii 

Skłodowskiej-Curie 

w Warszawie 

klasa 1e II półrocze koszty własne 

uczniów 

Sylwia Barceluk-Juraś udział min. 80% zespołu 

klasowego 
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32) wycieczka klasowa 

3-dniowa 

 

klasa 1e maj/czerwiec 

2023  

koszty własne 

uczniów 

Sylwia Barceluk-Juraś 

 

 

udział min. 80% zespołu 

klasowego 

33) wycieczka klasowa 

3-dniowa 

 

klasa 1a 

klasa 1d 

 

II półrocze 

 

koszty własne 

uczniów 

 

Anna Lelonkiewicz-Kubik 

Monika Stachów 

 

udział min. 80% uczniów 

zespołu klasowego 

34) wycieczka klasowa 

 

klasa 2e 

 

październik 2022 

 

koszty własne 

uczniów 

 

Renata Śmieszek 

 

udział min. 80% uczniów 

zespołu klasowego 

35) wycieczka klasowa 

3-dniowa 

 

klasa 3d 

 

II półrocze 

 

koszty własne 

uczniów 

 

Jolanta Sukiennik 

 

udział min. 80% uczniów 

zespołu klasowego 

36) wycieczka klasowa 

 

klasa 2b 

 

II półrocze 

 

koszty własne 

uczniów 

 

Katarzyna Szalkowska 

 

udział min. 80% uczniów 

zespołu klasowego 

37) wycieczka do 

teatru i muzeum 

klasa 2b 

 

 

II półrocze 

 

 

koszty własne 

uczniów 

 

Katarzyna Szalkowska 

 

 

udział min. 80% uczniów 

zespołu klasowego 

38) wycieczka klasowa 

3-dniowa 

 

klasa 2d II półrocze koszty własne 

uczniów 

 

Magdalena Kaczuba udział min. 80% uczniów 

zespołu klasowego  

39) wycieczka klasowa  

jednodniowa 

 

klasa 2d I półrocze Koszty własne 

uczniów 

Magdalena Kaczuba udział min.80% uczniów 

zespołu klasowego 

40) wycieczka 

integrująca zespół 

klasowy – wyjazd 

do Parku Rozrywki 

TEPfactor w 

Warszawie 

klasa 1a 

klasa 1c 

klasa 1d 

6 października 

2022 

koszty własne 

uczniów 

 

Anna Lelonkiewicz-Kubik 

Paulina Piasecka 

Monika Stachów 

udział min. 80% uczniów 

zespołu klasowego  

41) wycieczka klasowa 

3-dniowa 

klasa 1c 

 

II półrocze koszty własne 

uczniów 

Paulina Piasecka 

 

udział min. 80% uczniów 

zespołu klasowego 
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42) wycieczka klasowa 

3-dniowa 

 

klasa 1b II półrocze koszty własne 

uczniów 

 

Anna Olczak udział min. 80% uczniów 

zespołu klasowego  

6. Organizacja 

uroczystości i imprez 

szkolnych w tym 

zawodów 

sportowych 

1) Uroczyste 

rozpoczęcie roku 

szkolnego 

społeczność szkolna wrzesień 2022 zasoby własne Katarzyna Szalkowska 

Jagoda Michalak 

Dorota Pszczółkowska 

występ uczniów na 

forum szkoły 

2) Święto Kwiatów 

Owoców i Warzyw 

reprezentacje klas 

pierwszych oraz klasy 

2e 

wrzesień 2022 dofinasowanie z 

Miasta 

Skierniewice oraz 

zasoby własne 

uczniów i 

nauczycieli 

Dorota Pszczółkowska promocja LO im. B. Prusa 

w środowisku lokalnym 

3) Dzień Edukacji 

Narodowej 

zainteresowani 

uczniowie wszystkich 

klas, koło teatralne, 

Samorząd Uczniowski 

październik 2022 zasoby własne Anna Lelonkiewicz-Kubik 

Monika Stachów 

Małgorzata Pałczyńska 

Magdalena Dyki-Pędzich 

Dorota Pszczółkowska 

 

występ uczniów na 

forum szkoły,  

fotorelacja na stronie 

internetowej szkoły  

4) Dzień grecki w 

Prusie 

Uczestnicy mobilności 

ERASMUS+ 2022 

społeczność szkolna 

październik 2022 zasoby własne, 

środki pozyskane 

w projekcie 

ERASMUS+ 

Anna Wasińska 

Magdalena Dyki-Pędzich 

Stefan Paszkiewicz 

Aleksandra Daciów 

organizacja akcji w 

szkole; dokumentacja na 

szkolnej stronie 

internetowej 

5) Święto 

Niepodległości 

społeczność szkolna  listopad 2022 zasoby własne Alicja Wachnianin, 

Sylwia Barceluk-Juraś 

występ uczniów na 

forum szkoły;  

fotorelacja na stronie 

internetowej szkoły 
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6) Wigilia szkolna społeczność szkolna grudzień 2022  zasoby własne Anna Lelonkiewicz-Kubik 

Monika Stachów 

Renata Stępniak 

Elżbieta Woźniak 

występ uczniów na 

forum szkoły; 

fotorelacja na stronie 

internetowej szkoły 

7) Pożegnanie 

uczniów kl. IV 

abiturienci, uczniowie 

klas 1 i 2 

kwiecień 2023 zasoby własne i RR Anna Olczak 

Katarzyna Szalkowska 

Piotr Łysikowski 

Monika Sobczak 

wstęp uczniów na forum 

szkoły,  

fotorelacja na stronie 

internetowej szkoły 

8) Święto Konstytucji 

3 Maja 

społeczność szkolna kwiecień 2023 zasoby własne Anna Olczak 

wychowawcy klas 1-3 

wystawa na temat 

obchodów rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 

Maja; realizacja 

scenariusza na GW - 

“Święta majowe”, 

wystawa prac 

konkursowych 

9) Prusówka 

 

opracowanie formuły 

Prusówki 

organizacja obchodów 

październik-

listopad 2022 

kwiecień-

czerwiec 2023 

zasoby własne, RR 

 

zespoły przedmiotowe scenariusz Prusówki 

 

udział uczniów klas 1-3 

10) Międzynarodowy 

Dzień Świadomości 

Autyzmu 

społeczność szkolna kwiecień 2023 zasoby własne, RR Jagoda Michalak 

Samorząd Szkolny 

Wolontariat 

dokumentacja 

fotograficzna i notatka na 

stronie szkoły 

11) Zakończenie roku 

szkolnego 

klasy 1-3 czerwiec 2023 zasoby własne, RR Beata Markiewicz 

Jolanta Sukiennik 

Katarzyna Hałatiuk 

Monika Sobczak 

dokumentacja 

fotograficzna i notatka na 

stronie szkoły 
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12) Integracyjny Bieg 

Prusa 

uczniowie klas I wrzesień 2022 zasoby własne Aneta Serafin 

nauczyciele wf 

dokumentacja 

fotograficzna i notatka na 

stronie szkoły 

13) Mistrzostwa Szkoły 

w Piłce Ręcznej 

reprezentacje 

poszczególnych klas 

lub roczników 

listopad 2022 zasoby własne Grzegorz Bożek 

Konrad Kaczmarek 

dokumentacja 

fotograficzna i notatka na 

stronie szkoły 

14) Szkolny Turniej w 

Piłce Siatkowej 

reprezentacje 

poszczególnych klas 

lub roczników 

 

grudzień 2022 zasoby własne Konrad Kaczmarek 

Katarzyna Hałatiuk 

dokumentacja 

fotograficzna i notatka na 

stronie szkoły 

15) Indywidualne 

Mistrzostwa Szkoły 

w Tenisie 

Stołowym 

zainteresowani 

uczniowie klas 1-3 

luty 2023 zasoby własne Grzegorz Bożek 

Aneta Serafin 

dokumentacja 

fotograficzna i notatka na 

stronie szkoły 

16) Mistrzostwa Szkoły 

w Piłce Koszykowej 

- Triobasket 

reprezentacje 

poszczególnych klas 

lub roczników 

 

marzec 2023 zasoby własne Grzegorz Bożek 

Konrad Kaczmarek 

dokumentacja 

fotograficzna i notatka na 

stronie szkoły 

17) Ekologiczny Bieg 

na Orientacje 

 

uczniowie klas 1 

 

kwiecień/maj 

2023 

 

zasoby własne Aneta Serafin 

Grzegorz Bożek 

Katarzyna Hałatiuk 

 

dokumentacja 

fotograficzna i notatka na 

stronie szkoły 

18) Rajd Rowerowy 

 

zainteresowani 

uczniowie klas 1, 2, 3 

maj/czerwiec 

2023 

zasoby własne Aneta Serafin 

Grzegorz Bożek 

 

dokumentacja 

fotograficzna i notatka na 

stronie szkoły 

7. Realizacja szkolnych 

projektów 

wychowawczych 

1) Ekologiczny 

Projekt 

wychowawczo-

Profilaktyczny w 

Prusie – Bądź 

zdrów! Bądź 

zdrowa! – to tak 

wszystkie klasy I faza 2.09.2022 

II faza do końca 

roku szkolnego 

zasoby własne, 

materiały 

wypracowane 

przez uczniów 

 

wychowawcy klas, nauczyciele 

współpracujący 

 

 

realizacja projektów we 

wszystkich klasach i 

prezentacja efektów na 

forum szkolnym 
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wiele znaczy 

2) organizacja akcji 

czytelniczej – 

„Bookcrossing” 

podczas dni 

otwartych szkoły 

zainteresowani 

uczniowie 

II półrocze środki budżetowe nauczyciele 

bibliotekarze 

dokumentacja 

fotograficzna, informacja 

na blogu biblioteki 

13) To, co 

najważniejsze - 

projekt z 

wychowania do  

życia w rodzinie 

zainteresowani 

uczniowie klas 1-3 

II półrocze zasoby własne Anna Lelonkiewicz-Kubik przygotowanie wystawy 

8. Udział w 

pozaszkolnych 

projektach 

społecznych 

 

1) Jesienne 

sprzątanie rzeki 

Rawki 

 

przedstawiciele klas  

1f i 2f 

październik 2022 zasoby własne Ewa Kaniewska dokumentacja 

fotograficzna na stronie 

internetowej szkoły 

2) Udział w 

Ogólnopolskim 

zlocie 

motocyklistów 

“#12 godzin dla 

życia” i 

promowanie idei 

transplantacji 

członkowie SK PCK wrzesień 2022 zasoby własne Magdalena Kaczuba 

Anna Michalska 

fotorelacja i wpis na 

stronie www szkoły 

3) “Ocalić od 

zapomnienia” 

sprzątanie grobów 

nauczycielskich we 

współpracy z TPS 

członkowie SU i 

opiekunowie 

październik 2022 zasoby własne Magdalena Dyki -Pędzich dokumentacja 

fotograficzna na stronie 

internetowej szkoły 

4) Międzyszkolny 

Konkurs Literacki O 

laur Bolesława 

zainteresowani 

uczniowie klas 1-4 

II półrocze zasoby własne, 

patronat 

Prezydenta Miasta 

Anna Lelonkiewicz-Kubik udział co najmniej 20 

uczniów, informacja na 

szkolnej stronie 
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Prusa Skierniewice 

5) ERASMUS+ 

mobilność we 

Włoszech  

30 uczniów klas 1-3 

wyłonionych w 

procesie rekrutacji 

maj - czerwiec 

2023 

środki UE 

pozyskane w 

projekcie 

Dorota Michalak i zespół ds. 

projektów międzynarodowych 

realizacja wszystkich 

założeń projektu 

9. Wspieranie 

działalności 

samorządu 

uczniowskiego 

1) uchwalenie 

nowego 

regulaminu 

działalności SU 

wszystkie klasy wrzesień/ 

październik 2022 

środki pozyskane 

przez SU 

Małgorzata Pałczyńska 

Magdalena Dyki-Pędzich 

wdrożenie nowego 

regulaminu  

2) wybory 

przewodniczącego 

SU 

wszystkie klasy 

 

październik 2022 środki pozyskane 

przez SU 

 

Małgorzata Pałczyńska  

Magdalena Dyki-Pędzich 

ukonstytuowanie się 

nowego zarządu SU 

3) Koordynowanie 

akcji społecznych SU i 

organizowanie lub 

współorganizowanie 

uroczystości na terenie 

szkoły 

opiekunowie 

samorządu 

cały rok szkolny środki pozyskane 

przez SU 

 

Małgorzata Pałczyńska 

Magdalena Dyki-Pędzich 

 

informacja na szkolnej 

stronie www 

10. Działalność 

szkolnych kół i 

klubów z różnych 

dziedzin aktywności 

społecznej 

1) działalność 

szkolnego koła LOP 

zainteresowani 

uczniowie 

cały rok szkolny zasoby własne Ewa Kaniewska 

Agnieszka Kałucka 

informacje i zdjęcia na 

szkolnej stronie www 

2) działalność 

Szkolnego Klubu 

Wolontariatu 

zainteresowani 

uczniowie 

cały rok szkolny zasoby własne Monika Stachów 

Renata Stępniak 

informacje i zdjęcia na 

stronie internetowej 

szkoły  

3) działalność na 

rzecz 

podopiecznych 

schroniska w 

Skierniewicach – 

wyprowadzanie i 

dokarmianie psów 

i kotów 

zainteresowani 

uczniowie 

soboty (cały rok 

szkolny) 

chętni uczniowie i 

nauczyciele; 

zasoby własne 

Magdalena Dyki-Pędzich informacje i zdjęcia na 

szkolnej stronie www i 

grupie schroniskowej 
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4) zaprojektowanie i 

zagospodarowanie

ogródka przy 

szkole 

zainteresowani 

uczniowie 

wrzesień/ 

październik 2022 

i cały rok szkolny 

chętni uczniowie i 

nauczyciele, 

sponsorzy  

Ewa Kaniewska 

Magdalena Dyki-Pędzich 

ogródek szkolny, 

informacja na stronie 

www szkoły 

5) działalność 

szkolnego koła PCK 

zainteresowani 

uczniowie 

cały rok szkolny Zasoby własne Magdalena Kaczuba  

Anna Michalska 

informacje na stronie 

www, gazetki ścienne 

11. Przygotowanie 

uczniów do udziału 

w konkursach 

artystycznych i 

zawodach 

sportowych 

1) Licealiada 2022/23 uczniowie klas 1-3 cały rok szkolny/ 

wg 

harmonogramu 

SZS 

zasoby własne i 

środki budżetowe 

nauczyciele w-f informacja o 

osiągnięciach 

2) Mistrzostwa Szkół 

im. B. Prusa w 

Piłce Siatkowej 

Mieszanej 

reprezentacja szkoły, 

uczniowie klas 1-3 

marzec 2023 zasoby własne, 

sponsorzy 

Piotr Łysikowski 

nauczyciele w-f 

informacja o 

osiągnięciach 

3) Ogólnopolski 

Młodzieżowy 

Turniej 

Motoryzacyjny 

reprezentacja szkoły kwiecień 2023 zasoby własne, 

sponsorzy 

Piotr Łysikowski informacja o 

osiągnięciach 

12. Promocja 

czytelnictwa oraz 

wydarzeń 

kulturalnych 

1) akcje czytelnicze – 

„Książka na ferie” 

i „Książka na 

wakacje”; inne 

akcje 

czytelnicze we 

współpracy z 

Biblioteką 

Pedagogiczną 

zainteresowani 

uczniowie 

styczeń i 

czerwiec 2023 

zasoby biblioteki 

szkolnej 

nauczyciele 

bibliotekarze 

opublikowanie 

podsumowania akcji na 

blogu 

bibliotecznym 

2) blog o bibliotece wszyscy 

uczniowie 

cały rok 

szkolny 

praca autorek 

bloga, obsługa 

informatyczna 

działania 

nauczyciele 

bibliotekarze 

publikacja bloga na 

szkolnej 

stronie internetowej 
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3) wystawy 

okolicznościowe 

wszyscy 

uczniowie 

cały rok 

szkolny 

materiały 

papiernicze 

nauczyciele 

bibliotekarze 

ekspozycja co najmniej 4 

wystaw w roku szkolnym 

13. Prowadzenie 

warsztatów i 

konsultacji z zakresu 

doradztwa 

zawodowego 

1) zajęcia z 

doradztwa 

zawodowego 

uczniowie klas 1-4 cały rok szkolny  zasoby własne Anna Fajkowska – Wesołek 

Centrum INFORMACJI I 

PLANOWANIA KARIERY 

biura karier szkół wyższych 

adnotacja w dziennikach 

lekcyjnych 

2) realizacja 

szkolnego 

programu 

doradztwa 

zawodowego  

uczniowie klas 1 - 4 cały rok szkolny zasoby własne Anna Fajkowska - Wesołek 

Wszyscy nauczyciele 

adnotacja w dzienniku 

lekcyjnym  

I dzienniku doradcy 

zawodowego 

3) warsztaty z 

umiejętności 

miękkich i 

efektywnego 

uczenia się  

zainteresowane klasy i 

wychowawcy 

cały rok szkolny zasoby własne Anna Fajkowska - Wesołek adnotacje w dziennikach 

lekcyjnych 

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;  
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4) wsparcie dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

 

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 szkolnego, 

pedagoga 

specjalnego, 

psychologa 

szkolnego oraz 

doradcy 

zawodowego nad 

uczniami 

wymagającymi 

wsparcia 

psychologiczno-

pedagogicznego 

1) konsultacje i 

porady 

indywidualne 

 

uczniowie wymagający 

wsparcia 

psychologiczno-

pedagogicznego 

 

cały rok szkolny 

 

środki na 

wynagrodzenie 

pracy realizowanej 

przez specjalistów 

w ramach pensum 

pedagog szkolny 

pedagog specjalny 

psycholog szkolny doradca 

zawodowy 

 

dokumentacja działań  

w dziennikach 

specjalistów 

 

2) wstępne 

rozpoznawanie 

funkcjonowania 

zespołów klas I – 

zajęcia integrujące 

zespół klasowy 

“Razem raźniej” 

uczniowie klas 

pierwszych 

 

wrzesień 2022 środki na 

wynagrodzenie 

pracy realizowanej 

przez specjalistów 

w ramach pensum 

pedagog szkolny   psycholog 

szkolny 

pedagog specjalny 

dokumentacja działań 

w dziennikach lekcyjnych 

i dziennikach 

specjalistów 

2. Realizacja szkolnych 

projektów z zakresu 

edukacji zdrowotnej 

oraz profilaktyki 

uzależnień 

1) Projekt edukacyjny 

z zakresu 

profilaktyki 

zdrowia 

psychicznego 

“Myślę i żyję 

pozytywnie” 

wybrane klasy drugie 

 

październik - 

grudzień 2022 

środki na 

wynagrodzenie 

pracy pozyskane z 

TPD 

pedagog szkolny 

psycholog szkolny 

dokumentacja działań  

w dziennikach lekcyjnych  

i dziennikach 

specjalistów 

2) Projekt z zakresu 

profilaktyki 

uzależnień “Bądź 

zwycięzcą - wygraj 

swoje życie” 

wybrane klasy drugie październik - 

grudzień 2022 

środki na 

wynagrodzenie 

pracy pozyskane z 

TPD 

pedagog szkolny 

psycholog szkolny 

dokumentacja działań  

w dziennikach lekcyjnych 

i dziennikach 

specjalistów 

3) “Podstępne WZW” wybrane klasy trzecie  II półrocze  środki na 

wynagrodzenie w 

pedagog szkolny 

psycholog szkolny 

dokumentacja działań  

w dziennikach lekcyjnych  
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ramach pensum Magdalena Kaczuba – opiekun PCK i dziennikach 

specjalistów 

4) “Stres 

sprzymierzeńcem 

maturzysty” 

klasy maturalne I półrocze środki na 

wynagrodzenie w 

ramach pensum 

 

pedagog szkolny 

psycholog szkolny 

pedagog specjalny 

dokumentacja działań  

w dziennikach lekcyjnych  

i dziennikach 

specjalistów 

5) “Ars- jak dbać o 

miłość” - zajęcia z 

zakresu 

profilaktyki 

uzależnień 

wybrane klasy drugie II półrocze środki na 

wynagrodzenie w 

ramach pensum 

 

pedagog szkolny 

psycholog szkolny 

pedagog specjalny 

 

dokumentacja działań  
w dziennikach lekcyjnych 
i dziennikach 

specjalistów 

6) “Wybierz życie - 

pierwszy krok” - 

profilaktyka raka 

szyjki macicy 

klasy czwarte I półrocze środki na 

wynagrodzenie w 

ramach pensum 

 

pedagog specjalny  

Magdalena Kaczuba – opiekun PCK 

 

 

dokumentacja działań  
w dziennikach lekcyjnych 

i dziennikach 

specjalistów 

7) “Znamię - znam 

je?” - profilaktyka 

czerniaka 

wybrane klasy   

pierwsze 

II półrocze środki na 

wynagrodzenie w 

ramach pensum 

 

pedagog szkolny 

psycholog szkolny 

Ewa Kaniewska – nauczyciel 

biologii 

dokumentacja działań  
w dziennikach lekcyjnych 

i dziennikach 

specjalistów 

8) “Transplantacja-

niezwykła 

dziedzina 

medycyny ” - 

spotkanie z p. Z. 

Wojdą, 

koordynatorem 

transplantacyjnym 

delegacje klas trzecich II półrocze środki na 

wynagrodzenie w 

ramach pensum 

 

pedagog szkolny 

Magdalena Kaczuba – opiekun PCK 

dokumentacja działań  
w dziennikach lekcyjnych 
i dziennikach 

specjalistów 

9) “Zdrowy styl życia - 

zdrowe 

odżywianie” - 

zajęcia z 

pracownikiem 

klasy pierwsze oraz 2c II półrocze nie dotyczy pedagog szkolny dokumentacja działań  
w dziennikach lekcyjnych 
i dziennikach 

specjalistów 
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PSSE, p. D. 

Strykowską 

3. Prowadzenie zajęć 

rewalidacyjnych dla 

uczniów objętych 

kształceniem 

specjalnym 

1) zajęcia 

rewalidacyjne 

uczeń klasy 4c 

uczennica klasy 3d 

uczennica klasy 3e 

uczeń klasy 2e 

uczeń klasy 2b 

 

cały rok szkolny środki na 

wynagrodzenie 

pracy realizowanej 

przez specjalistę w 

ramach pensum 

Jagoda Michalak 

Konrad Kaczmarek 

Anna Ciesielska 

Anna Ciesielska 

Anna Ciesielska 

dokumentacja 

przeprowadzonych zajęć  

w dzienniku zajęć innych 

4. Wsparcie uczniów 

niepełnosprawnych 

objętych 

kształceniem 

specjalnym podczas 

zajęć z grupą przez 

nauczycieli 

wspomagających 

1) praca nauczyciela 

wspomagającego 

uczeń klasy 4c cały rok szkolny środki na 

wynagrodzenie 

pracy realizowanej 

przez nauczyciela 

wspomagającego 

w ramach pensum 

Jagoda Michalak podpis nauczyciela  

w dzienniku lekcyjnym 

5. Prowadzenie zajęć 

specjalistycznych dla 

uczniów objętych 

pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną 

1) zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne  

uczniowie z dysleksją 

rozwojową 

cały rok szkolny środki na 

wynagrodzenie 

pracy realizowanej 

przez specjalistę 

Anna Michalska 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 

wszyscy uczniowie 

 

cały rok szkolny 

 

monitoring szkolny 

 

nauczyciele pełniący dyżury 

śródlekcyjne 

 

zapisy z monitoringu 

 

2) kontrola obecności 

uczniów na 

zajęciach 

wszyscy uczniowie cały rok szkolny 

 

- nauczyciele prowadzący zajęcia z 

uczniami, nauczyciele bibliotekarze 

 

odnotowanie frekwencji  

w dziennikach zajęć, 

ew. adnotacje w 
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lekcyjnych, 

uroczystościach i 

imprezach 

szkolnych oraz na 

pozostałych 

zajęciach 

organizowanych 

przez Liceum 

dziennikach zajęć 

3) monitorowanie 

zachowania 

uczniów w czasie 

zajęć i przerw 

śródlekcyjnych w 

celu zapobiegania 

zachowaniom 

niepożądanym i 

niebezpiecznym 

wszyscy uczniowie cały rok szkolny - wszyscy nauczyciele zapisy uwag w 

dziennikach lekcyjnych 

7. Zapewnienie 

uczniom opieki 

zdrowotnej zgodnie z 

odrębnymi 

przepisami 

1) dostęp do 

szkolnego gabinetu 

profilaktyki 

zdrowotnej 

wszyscy uczniowie cały rok szkolny umowa z POZ pielęgniarka szkolna roczne sprawozdanie 

z działalności pielęgniarki 

8. Zapewnienie 

uczniom ochrony 

przed przemocą, 

uzależnieniami, 

demoralizacją oraz 

przejawami patologii 

społecznej 

1) “Procedury 

postępowania w 

sprawach 

nieletnich 

zagrożonych 

demoralizacją i 

przestępczością” - 

zajęcia z 

pracownikami 

KMP (zespół ds. 

kasy pierwsze październik - 

listopad 2022 

nie dotyczy 

 

pedagog szkolny dokumentacja w 

dziennikach lekcyjnych 

oraz w dzienniku 

specjalisty 
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profilaktyki 

społecznej i 

patologii) 

2) “W bezpieczną 

drogę z młodym 

kierowcą” - zajęcia 

z przedstawicielem 

KMP (zespół ruchu 

drogowego) 

wybrane klasy trzecie I/II półrocze nie dotyczy 

 

pedagog szkolny dokumentacja w 

dziennikach lekcyjnych 

oraz w dzienniku 

specjalisty jw. 

3) Siecioholizm, 

fonoholizm” - 

zajęcia z zakresu 

uzależnień 

behawioralnych 

klasy 1-4 cały rok szkolny środki na 

wynagrodzenie w 

ramach pensum 

oraz pozyskane z 

UM 

wychowawcy 

zaproszeni specjaliści 

dokumentacja w 

dziennikach lekcyjnych 

oraz w dzienniku 

specjalisty 

4) Cyberprzemoc-

przeciwdziałanie 

klasy pierwsze I/II półrocze materiały zawarte 

w Internecie oraz 

podręczniku 

nauczyciele informatyki zapisy w dziennikach 

lekcyjnych 

9. Zapewnienie opieki i 

pomocy uczniom, 

którym z przyczyn 

rozwojowych, 

rodzinnych lub 

losowych jest 

potrzebna pomoc i 

wsparcie 

1) indywidualne 

konsultacje i 

porady szkolnych 

specjalistów 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

uczniowie w kryzysie 

psychicznym 

 

cały rok szkolny – 

w miarę potrzeb 

środki na 

wynagrodzenie 

pracy realizowanej 

przez specjalistę w 

ramach pensum 

 

pedagog specjalny 

pedagog szkolny 

psycholog szkolny 

zapisy w dziennikach 

lekcyjnych 

2) zapewnienie 

wsparcia 

materialnego we 

współpracy z radą 

rodziców Liceum 

uczniowie w trudnej 

sytuacji materialnej 

 

cały rok szkolny – 

w miarę potrzeb 

 

środki finansowe 

Rady Rodziców 

 

wychowawcy klas dokumentacja Rady 

Rodziców 

3) dostosowanie 

sposobu realizacji 

obowiązku nauki i 

w miarę potrzeb - 

uczennice w ciąży 

 

cały rok szkolny - dyrektor szkoły 

nauczyciele uczący 

uzyskanie promocji do 

następnej klasy/ 

ukończenie szkoły  
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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 

uczniowie w trudnej 

sytuacji materialnej i 

rodzinnej 

cały rok szkolny środki finansowe/ 

rzeczowe 

pozyskane z 

instytucji pomocy 

społecznej i innych 

nauczyciele uzyskanie świadczeń 

10. Przyznawanie 

stypendiów za wyniki 

w nauce i osiągnięcia 

sportowe 

1) stypendia za 

wyniki w nauce 

uczniowie spełniający 

kryteria stypendialne  

dwa razy w roku 

szkolnym 

środki finansowe w 

budżecie szkoły 

dyrektor szkoły 

komisja stypendialna 

wypłacone stypendia 

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 

11. Koordynowanie 

korzystania przez 

uczniów z pomocy 

materialnej 

1) stypendia szkolne 

 

wnioskujący uczniowie 

z terenu miasta 

Skierniewic 

raz w roku w ramach 

współpracy z 

organem 

prowadzącym 

szkołę, środki 

finansowe OP 

Anna Michalska – pedagog szkolny dokumentacja 

przekazana do OP 

2) zasiłki szkolne wnioskujący uczniowie 

z terenu miasta 

w miarę potrzeb w ramach 

współpracy z 

Anna Michalska – pedagog szkolny dokumentacja 

przekazana do UM 
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Skierniewic organem 

prowadzącym 

szkołę; środki 

finansowe OP 

3) pomoc materialna 

dla uczniów 

niepełnosprawnyc

h w formie 

dofinansowania 

zakupu 

podręczników, 

materiałów 

edukacyjnych i 

materiałów 

ćwiczeniowych 

wnioskujący uczniowie 

z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

raz w roku w ramach 

współpracy z 

organem 

prowadzącym 

szkołę; środki 

finansowe OP 

 

 

 

Anna Michalska – pedagog szkolny dokumentacja w 

gabinecie pedagoga 

szkolnego 

 


