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Część I.  Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019-2020 

 

Kierunki polityki 

oświatowej państwa 

2019-2020 - cele ogólne 

Zadania wynikające 

z realizacji celów 
Sposób realizacji- działania Termin Odpowiedzialni Uwagi 

Profilaktyka uzależnień 

w szkołach i 

placówkach 

oświatowych 

Ochrona uczniów przed 

zagrożeniami oraz 

reagowanie w sytuacjach 

pojawiania się zachowań 

ryzykownych poprzez 

podejmowanie szerokiej 

gamy działań nastawionych 

na przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom tych 

zagrożeń 

 Dostarczanie informacji na temat szkodliwości picia alkoholu, palenia 

papierosów i stosowania substancji psychoaktywnych, wskazanie 

możliwości unikania ich i wartości życia bez tych używek. 

 

 Działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia 

 Rozwój osobowości ucznia, jego zdolności przystosowania się do życia 

społecznego  

Rok 

szkolny 

2019/2020 

Wszyscy 

nauczyciele 

Pedagog 

Pielęgniarka 

 

 

Wychowanie do 

wartości przez 

kształtowanie postaw 

obywatelskich i 

patriotycznych 

Wzmacnianie poczucia 

tożsamości narodowej, 

etnicznej i regionalnej, 

przywiązania do historii i 

tradycji narodowych. 

Przygotowanie i zachęcanie 

do podejmowania działań 

na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego, w 

tym do angażowania się w 

wolontariat 

 Ukazywanie wagi przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych i 

społecznych. 

 

 Położenie nacisku na propagowanie istoty świadomego i aktywnego 

udziału w życiu klasy, szkoły, małej ojczyzny, kraju.  

 

 Udział  w uroczystościach szkolnych i zajęciach organizowanych poza 

szkołą. 

 Rozwijanie działalności wolontariatu szkolnego. 

 

 Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu 

społecznym i politycznym. 

 

 Edukacja Ekologiczna 

rok szkolny 

2019/2020 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wdrażanie nowej 

podstawy programowej 

kształcenia ogólnego w 

szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych 

 

Stworzenie  uczniom 

warunków  do nabywania 

wiedzy i umiejętności w 

oparciu o nową podstawę 

kształcenia ogólnego 

 Przygotowanie rozkładów materiału na rok szkolny 2019/2020 według 

nowej podstawy programowej dla przedmiotów ogólnokształcących 

 

 Zapoznanie się z ofertą wydawniczą i wybór podręczników 

przystosowanych do nowej podstawy programowej. 

Sierpień 

2019 

Wszyscy 

nauczyciele 

 Realizacja rozkładów materiału w oparciu o nową postawę programową 

 

 Rozwijanie umiejętności wyszczególnionych w podstawie programowej 

w tym myślenia, czytania, komunikowania się w języku ojczystym 

 
rok szkolny 

2019/2020  

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 



i w językach obcych, kreatywnego rozwiązywania problemów 

z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi 

wywodzących się z informatyki,  umiejętność sprawnego posługiwania 

się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w 

tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie 

się w cyberprzestrzeni w tym programowanie; umiejętność 

samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, 

syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł; 

nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania 

zdobytej wiedzy i jej pogłębiania; umiejętność współpracy w grupie i 

podejmowania działań indywidualnych. 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

2019/2020 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Rozwijanie kompetencji 

matematycznych 

uczniów 

Podniesienie wyników 

nauczania i finalnie 

lepszych osiągnięć na 

egzaminie maturalnym 

 

 Opracowanie atrakcyjnych ofert zajęć pozalekcyjnych 

uwzględniających potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców. 

 Motywowanie uczniów do osiągania sukcesu edukacyjnego poprzez 

organizację konkursów wewnątrzszkolnych i udział w konkursach 

zewnątrzszkolnych. 

 Kształtowanie  umiejętności uczniów poprzez realizację projektów 

edukacyjnych, udział w olimpiadach i konkursach.  

 Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy 

dydaktycznej.  

 Dodatkowe zajęcia przygotowujące i  wspierające maturzystów z 

przedmiotów maturalnych. 

rok szkolny 

2019/2020 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Rozwijanie zdolności   

myślenie logicznego  i 

przestrzennego w celu 

rozwiązywania 

problemów 

wynikających z 

codziennych sytuacji 

Rozwijanie 

kreatywności, 

przedsiębiorczości i 

kompetencji cyfrowych 

uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe 

wykorzystywanie 

Poznanie technik treningu 

kreatywności  i treningu 

myślenia innowacyjnego 

 Doskonalenie  metodyczne nauczycieli  

- Geografia kl. 3 AT 

- Wychowanie fizyczne kl. 3 BI 

- Prawo gospodarcze kl. 1 AE 

- Aplikacje internetowe kl. 3AI 

 

rok szkolny 

2019/2020 

 

Łukasz Jakubczyk 

Maciej Pawlik 

Paulina Kulpa 

Robert Seta 



technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych w 

realizacji podstawy 

programowej 

kształcenia ogólnego. 

 

Stworzenie kultury 

kreatywności i  

innowacyjności  w każdej 

klasie  

 Realizacja staży zawodowych dla nauczycieli w ramach programu 

Erasmus +. 

 Praca metodą projektów. 

 Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za proces uczenia się. 

Doskonalenie metod 

nauczania  i włączanie do 

swojej praktyki 

nauczycielskiej technologii  

informacyjno-

komunikacyjnych 

 Poznanie i wykorzystanie w praktyce nowych narzędzi cyfrowych, np.  

Webspiration, Inspiration, FreeMind (darmowy program do 

tworzeniamap myśli), SmartTools, SurveyMonkey, Microsoft Excel, 

platformy elearningowe, 

 

rok szkolny 

2019/2020 

Wszyscy 

nauczyciele 

i wychowawcy 

Dzielenie się swoimi 

doświadczeniami w 

zakresie wykorzystania 

kompetencji cyfrowych w 

pracy z uczniami i 

rodzicami  

 poprowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej 

 przygotowanie materiałów – dobrych praktyk wykorzystania TIK-u na 

zajęciach lekcyjnych (ciekawe, inspirujące ćwiczenia, konspekty zajęć, 

opis stosowanego narzędzia/programu) 

rok szkolny 

2019/2020 

Wszyscy 

nauczyciele 

i wychowawcy 

 

Tworzenie atmosfery  

i warunków do 

odpowiedzialnego  

i bezpiecznego korzystania  

z zasobów dostępnych w 

sieci 

 stworzenie dla ofiar i innych uczniów bezpiecznego systemu zgłaszania 

problemów związanych z przemocą rówieśniczą, w tym szczególnie 

przemocą w sieci. 

  

 ustalenie zasad klasowych odnoszących się do relacji między uczniami i 

zachowań, które takie relacje zaburzają, w tym różnych typów 

przemocy rówieśniczej (z uwzględnieniem jej najnowszych przejawów, 

takich jak przemoc elektroniczna). 

 edukacja nauczycieli i rodziców (szkolenia) Stosowanie rozwiązań 

profilaktycznych dotyczących budowania dobrych relacji w zespole 

klasowym, rozwiązań edukacyjnych oraz innych metod 

profilaktycznych. 

 

 Ustalenie konsekwencji i kar za stosowanie przemocy, w tym przemocy 

cyfrowej. 

rok szkolny 

2019/2020 

Szkolny Pedagog, 

 

 

 

Rzecznicy praw 

ucznia, Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

Wychowawcy 

Szkolny Pedagog 

 

 

Wychowawcy 

Tworzenie oferty 

programowej w 

kształceniu 

zawodowym.  

 

Zapewnienie uczniom 

dostępu  

do kompleksowych diagnoz 

predyspozycji zawodowych 

i zainteresowań oraz usług 

doradczych  

 Zaplanowanie i realizacja zadań z doradztwa przez pedagoga  

rok szkolny 

2019/2020 

Wszyscy 

nauczyciele 

i wychowawcy 
 

 

 Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy predyspozycji zawodowych 

uczniów  z wykorzystaniem dostępnych narzędzi oraz  indywidualne 

omówienie wyników diagnozy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zorganizowanie stałych konsultacji indywidualnych i grupowych przy 

współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

 

Program realizacji 

wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa 

zawodowego na dany rok 

szkolny 2019/2020 

 Poruszanie na lekcjach problematyki związanej z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej 
rok szkolny 

2019/2020 

Wszyscy 

nauczyciele 

i wychowawcy 
 Wspieranie uczniów w świadomym wyborze przedmiotów i poziomów  

egzaminów  maturalnych oraz ewentualnych kierunków dalszego 

kształcenia 

 

Zorganizowanie 

współpracy  

z pracodawcami w 

kształceniu zawodowym  

 współorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów;  

 współorganizowanie szkoleń, seminariów zawodowych; 

 organizowanie szkoleń, seminariów i staży zawodowych dla 

nauczycieli;  

 organizowanie wizyt studyjnych w firmach dla uczniów i nauczycieli;  

 organizowanie spotkań z przedstawicielami firm , pracodawcami dla 

uczniów i nauczycieli. 

 organizowanie wizyt edukacyjnych w instytucjach sektora finansowego 

(np. Giełda Papierów Wartościowych). 

 

rok szkolny 

2019/2020 

 

Kierownik 

szkolenia 

praktycznego 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

 

Koordynator 

projektów 

ERAZMUS + 

 
Wdrażanie nowych 

podstaw programowych 

kształcenia w zawodach 

szkolnictwa 

branżowego 

 

 

 

 

Stworzenie  uczniom 

warunków  do nabywania 

wiedzy i umiejętności w 

oparciu o nowe podstawy 

programowe kształcenia w 

zawodach szkolnictwa 

branżowego 

 

 Przygotowanie programów nauczania i  rozkładów materiału na rok 

szkolny 2019/2020 według nowych  podstaw programowych 

kształcenia w  zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, 

technik obsługi turystycznej, technik organizacji turystyki, technik 

spedytor 

 

 Zapoznanie się z ofertą wydawniczą i wybór podręczników 

przystosowanych do nowej podstawy programowej 

 

 Realizacja rozkładów materiału w oparciu o nową postawę programową 

 

 Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych z poszczególnych 

kwalifikacji 

 

 Realizacja projektów edukacyjnych 

 

 

Sierpień 

2019 

 

 

 

Sierpień 

2019 

 

 

rok szkolny 

2019/2020 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 



Część II.  Obszary pracy szkoły wynikające z Programu Rozwoju szkoły na lata 2016-2020 

 

Obszary pracy 

szkoły 

Zadania wynikające 

z realizacji celów 
Sposób realizacji- działania Termin Odpowiedzialni Uwagi 

 

Dydaktyka  
 

Podniesienie efektów 

kształcenia 

 Zapoznanie uczniów klas pierwszych z zakresem wiedzy i umiejętności 

sprawdzanych podczas egzaminu maturalnego, a także z budową arkuszy i 

zestawów maturalnych  oraz procedurami obowiązującymi na egzaminie 

maturalnym. 

 

 Zapoznanie uczniów klas pierwszych z wiedzą i umiejętnościami stanowiącymi 

podstawę egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  oraz budową 

arkuszy i procedurami obowiązującymi na egzaminie zawodowym. 

rok szkolny 

2019/2020 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

uczący  

przedmiotów  

zawodowych 

 Przygotowanie Sprawdzianów Wiedzy i Umiejętności dla klas czwartych. 

 

 Przeprowadzanie Rocznych Sprawdzianów Wiedzy i Umiejętności w formie 

arkuszy maturalnych. 

 Przygotowanie Sprawdzianów Powtórzeniowych dla uczniów przystępujących 

do egzaminu z kwalifikacji w klasach drugich, trzecich i czwartych 

 Przeprowadzenie analizy wyników egzaminów zewnętrznych: egzaminu 

maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i wdrożenie wniosków 

i rekomendacji z przeprowadzonych analiz egzaminów zewnętrznych. 

 

wrzesień/ 

grudzień 2019 

 

luty 2020 

maj 2020 

listopad/ 

grudzień 2019, 

kwiecień 2020,  

październik, 

grudzień 2020, 

luty 2020 

 

 

Nauczyciele 

uczący 

wybranych 

przedmiotów 

 

Przewodniczący 

ZPO, ZPZ 



Rozwijanie 

zainteresowań 

i uzdolnień uczniów 

 Opracowanie atrakcyjnych ofert zajęć pozalekcyjnych uwzględniających 

potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców. 

 

 Motywowanie uczniów do osiągania sukcesu edukacyjnego poprzez organizację 

konkursów wewnątrzszkolnych i udział w konkursach zewnątrz szkolnych. 

 

 Kształtowanie  umiejętności uczniów poprzez realizację projektów 

edukacyjnych, udział w olimpiadach i konkursach. 

 

 Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy 

dydaktycznej. 

 Dodatkowe zajęcia przygotowujące i  wspierające maturzystów z przedmiotów 

maturalnych  (wg zapotrzebowania) realizowane w formie zajęć dodatkowych.  

 Realizacja szkolnego programu edukacji kulturalnej, czytelniczej i medialnej 

rok szkolny 

2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Danuta Kaska 

 
Podnoszenie 

kompetencji w 

zakresie języków 

obcych 

 Prezentacja umiejętności językowych uczniów podczas: Szkolnego konkursu 

języka angielskiego „Kultura krajów anglojęzycznych” oraz „Kultura krajów 

niemieckojęzycznych”. 

 

 Realizacja programu praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus + 

 

grudzień 2019 

 

 

rok szkolny 

2019/2020 

Nauczyciele 

języka 

angielskiego,  

wychowawcy 

 

Nauczyciele 

języków obcych 

 

Wychowanie  

i opieka 

 

Diagnozowanie 

potrzeb uczniów 
 Otoczenie wszechstronną opieką uczniów ze środowisk trudnych i znajdujących 

się w trudnej sytuacji rodzinnej 

 

 Rozpoznanie potrzeb uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

(stypendia, zapomogi, jednorazowa pomoc) 

 Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,  

indywidualnych możliwości psychofizycznych, a także zainteresowań 

 i uzdolnień uczniów. 

 Dostosowanie sposobów pracy dydaktycznej do potrzeb uczniów realizujących 

obowiązek szkolny w ramach indywidualnego nauczania 

rok szkolny 

2019/2020 

Wszyscy 

nauczyciele, 

 

wychowawcy 

Szkolny Pedagog 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

prowadzący 

indywidualne 

zajęcia 

edukacyjne 



 

Pomoc 

psychologiczno-

pedagogiczna 

 Objęcie przez wychowawców pomocą  psychologiczno  – pedagogiczną 

uczniów 

 

 Pozytywna motywacja ucznia do aktywnego uczenia się poprzez przekazywanie 

informacji o postępach w nauce i innych sukcesach, wspieranie uczniów w 

trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się  

 Wdrożenie działań wynikających z pomocy psychologiczno -  pedagogicznej 

rok szkolny 

2019/2020 

Wychowawcy 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

Wszyscy 

nauczyciele 

 
Wychowanie do 

wartości poprzez 

kształtowanie  postaw 

patriotycznych 

i obywatelskich    

 Udział  w uroczystościach szkolnych i zajęciach organizowanych poza szkołą 
rok szkolny 

2019/2020 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Kształtowanie 

szacunku i uznania dla 

dorobku patrona 

szkoły poprzez 

wychowanie uczniów 

w duchu ideałów 

humanistycznych  

 Upowszechnianie wiedzy o Stanisławie Staszicu – Polaku, ekonomiście – 

organizacja szkolnego konkursu wiedzy o patronie szkoły. 
wrzesień 2019 

 

rok szkolny 

2019/2020 

 

Mariusz 

Śmigasiewicz 

 

Wychowawcy  

klas I 

Wszyscy 

nauczyciele 

 Opieka nad miejscem związanym z patronem szkoły: grób Stanisława Staszica 

na Bielanach przy Kościele Kamedułów. 

 Dostrzeganie poglądów Stanisława Staszica jako wartości uniwersalnych. 

Kształtowanie 

przestrzegania zasad 

fair play oraz 

umiejętności pracy 

zespołowej 

 Organizowanie Szkolnych rozgrywek sportowych o Puchar Dyrektora Szkoły 
według 

harmonogramu 

Łukasz 

Choderski, 

Agnieszka 

Wojciechowska 

Maciej Pawlik 

Rozwój samorządności 

uczniowskiej 
 Aktywny Samorząd - samorządzi w szkole. 

   

 Wdrażanie uczniów do samorządności poprzez  pracę w samorządzie 

uczniowskim, Młodzieżowej Radzie Bielan                   

rok szkolny 

2019/2020 

Opiekun 

samorządu 



Bezpieczeństwo 

uczniów 

 

 Dbanie o wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez odpowiednie 

wyposażenie szkoły i organizację zajęć. 

 

 Opieka nad uczniami podczas zajęć i przerw zgodnie z grafikiem dyżurów i 

Regulaminem Dyżurów Nauczycieli w ZS nr 10 

rok szkolny  

2019/2020 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Współpraca  

z rodzicami i 

środowiskiem 

lokalnym 

 

Współpraca z 

rodzicami 

 Diagnozowanie oczekiwań rodziców dotyczących współpracy ze szkołą. 

 

 Udział rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły. 

 Wsparcie rodziców w procesie wychowawczym oraz trudnościach 

dydaktycznych  przy występowaniu problemów dydaktycznych poprzez 

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogiczne. 

rok szkolny 

2019/2020 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

  

Współpraca z 

uczelniami wyższymi 

 

 Wspieranie procesu dydaktycznego przez uczelnie wyższe 
rok szkolny 

2019/2020 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Współpraca  

z pracodawcami 

 Konsultacje w zakresie programu praktyk zawodowych i udział w imprezach 

branżowych. 

 

 Realizacja projektu „Oblicza mojego zawodu”. 

rok szkolny 

2019/2020 

Kierownik 

szkolenia 

praktycznego 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

 

Współpraca ze 

społecznością lokalną 
 Działalność samorządu uczniowskiego oraz szkolnego wolontariatu na rzecz 

środowiska lokalnego 

 

 

 Działanie Szkolnego Wolontariatu i Bielańskiego  Klubu Ośmiu; 

rok szkolny 

2019/2020 

Opiekun 

samorządu, 

Opiekun 

szkolnego koła 

wolontariatu 

E. Karpińska, 

A. Wiśniewska, 

K. Rytel. 

 

Promocja szkoły w 

środowisku lokalnym 
 Opracowanie planu działań w ramach  promocji szkoły, Dni otwarte Szkoły 

wrzesień 2019, 

marzec-

kwiecień 2020 

Agnieszka 

Wojciechowska, 

Zespół Promocji 



 

Zarządzanie 

szkołą 

  

Praca Zespołów 

Przedmiotowych 
 Opracowanie planów pracy Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących, 

Zawodowych, Zespołu Wychowawców, biblioteki szkolnej i  pedagoga 

sierpień - 

wrzesień 2019 

Przewodniczący 

zespołów, 

Nauczyciel 

bibliotekarz, 

Szkolny Pedagog 

 

Nowelizacja i 

aktualizacja prawa 

wewnątrzszkolnego 
 

 Dostosowanie prawa wewnątrzszkolnego do obowiązujących przepisów prawa 

oświatowego  

rok szkolny 

2019/2020 
Zespół Statutowy 

 

Nadzór pedagogiczny 
 Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 

i harmonogramu obserwacji. 

 

 Opracowanie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej na rok szkolny 

2019/2020 oraz Kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. 

wrzesień 2019 Dyrektor ZS10 

 

Realizacja Programu 

Rozwoju Edukacji na 

lata 2013-2020 

 

 Realizacja priorytetów Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy na rok 

szkolny 2019/2020 
rok szkolny 

2019/2020 

Dyrektor ZS10, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część III. Harmonogram badań i diagnoz edukacyjnych 2019 – 2020 

 

Miesiąc Nazwa badania 

Zakres badania – 

klasy, w których 

będzie 

przeprowadzone 

badanie 

Termin 

badania 

Termin 

złożenia 

raportu 

Odpowiedzialny Uwagi, w tym wykorzystanie badań 

Wrzesień 

Diagnoza wstępna –  Sprawdziany 

Wiedzy i Umiejętności z j. polskiego, 

matematyki i j. angielskiego 

klasy IV Do 18.09.2019 25.09.2019 

Nauczyciele  

j. polskiego, 

matematyki,  

j. angielskiego 

wyniki do wykorzystania przy 

dostosowaniu planów dydaktycznych i 

przygotowaniach do egzaminu 

maturalnego 

Diagnoza wstępna – j. angielski  Klasy I Do 03.09.2019  - 
Nauczyciele  

j. angielskiego 

bez ocen – do wykorzystania przy podziale 

na grupy w klasach pierwszych 

Listopad 
Sprawdziany powtórzeniowe z 

kwalifikacji w zawodzie   
Klasy III, IV Do 30.11.2019  14.12.2019 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

wyniki do wykorzystania w pracy z 

klasami IV w I półroczu oraz  

przygotowaniach do egzaminu z 

kwalifikacji w zawodzie 

Grudzień 
Sprawdziany Wiedzy i Umiejętności z j. 

polskiego, matematyki  
Klasy IV Do 20.12.2019 13.01.2020 

Nauczyciele 

 j. polskiego  

i matematyki 

wyniki do wykorzystania w pracy z 

klasami maturalnymi w II półroczu oraz  

przygotowaniach do egzaminu 

maturalnego 

Luty 
Sprawdziany Wiedzy i Umiejętności z j. 

polskiego, matematyki i j. angielskiego  
Klasy IV Do 28.02.2020 13.03.2020 

Nauczyciele  

j. polskiego, 

matematyki,  

j. angielskiego 

wyniki do wykorzystania w pracy z 

klasami maturalnymi w II półroczu oraz  

przygotowaniach do egzaminu 

maturalnego 

 

Kwiecień 

 

Sprawdziany powtórzeniowe z 

kwalifikacji w zawodzie   
Klasy II, III Do 26.04.2020 14.05.2020 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

wyniki do wykorzystania w pracy z 

klasami II w  II półroczu oraz  

przygotowaniach do egzaminu z 

kwalifikacji w zawodzie 

Maj 

Roczne Sprawdziany Wiedzy i 

Umiejętności z matematyki, j. polskiego, 

j. angielskiego, j. niemieckiego,  

i j. hiszpańskiego. 

Klasy I, II, III Do 22.05.2020 12.06.2020 

Nauczyciele  

j. polskiego, 

matematyki,  

j. angielskiego,  

j. niemieckiego, 

j. hiszpańskiego 

Zaplanowanie pracy w zespole 

przedmiotowym 

 


