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 Plan opracowany został w oparciu o:  
 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, 

dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowa nie do 

życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, 

adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do  

postawy programowej. 

4. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 

2023. 

5. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej  

Strategii Umiejętności 2030. 

6. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w 

szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

7. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i  

przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. 
 

 

 Statut Zespołu Szkół Technicznych w Kole 

 Pogram wychowawczo profilaktyczny - Zespołu Szkół Technicznych w Kole  
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DYDAKTYKA 
 

CELE DZIAŁAŃ ZADANIA TERMIN REALIZACJI ZAANGAŻOWANE  OSOBY  

Przygotowanie 
uczniów do 
egzaminu 
maturalnego 

 

Przeprowadzenie i analiza próbnego pisemnego 
egzaminu maturalnego (stara formuła) z języka 
polskiego, angielskiego (4TSg, 4TIg-operon) 

listopad I. Kropidłowska, A. Wiśniewska, 
M.Bagiński. A.Bentkowska 

 

Przeprowadzenie i analiza próbnego pisemnego 
egzaminu maturalnego (nowa formuła) w klasie 4LOa z 
języka angielskiego, języka polskiego, matematyki 

wrzesień M.Bagiński, V.Kaszyńska, 
M.Nawrocka 

 

Przeprowadzenie próbnego ustnego egzaminu 
maturalnego w klasach maturalnych z języka 
angielskiego, języka niemieckiego 

marzec A. Wiśniewska, I. Kropidłowska  

Przygotowanie 
uczniów do 
egzaminu 
zawodowego 
oraz egzaminu 
potwierdzająceg
o kwalifikacje 
zawodowe 

 

Opracowanie i przeprowadzenie próbnych egzaminów 

zawodowych dla kwalifikacji MOT.05 w zawodach:  

technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów 

samochodowych  - etap pisemny i praktyczny 

II semestr M. Bartoszek, P.Tomczyk, 
A.Grudziński, P.Stępiński, R.Sochacki, 
J. Żurawski 

 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w technikum ochrony środowiska  

maj  I. Budkowska, B. Jóźwik, M. Opach  
 
 
 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu (etap pisemny i 
praktyczny) potwierdzającego kwalifikacje w technikum 
analitycznym (klasa 3; 311103), kwalifikacja CHM.03 

II semestr A. Gradomska, M. Kujawa – Zając, 
D. Kołodziejska 

 

Zapoznanie uczniów kształcących się w zawodzie 
sprzedawca kwalifikacja HAN.01 ,,Prowadzenie 
sprzedaży,, 

październik, listopad A.Tomczyk, 
E.Bagińska, 
I.Baumgart 
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Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu 
zawodowego do kwalifikacji MG.19 w zawodzie operator 
obrabiarek skrawających – część pisemna 

styczeń/czerwiec J.Wasilewski, 
 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu 
zawodowego (pisemnego i praktycznego) 

styczeń/czerwiec M.Żyliński,  Z.Pawłowski, W. Woźniak 
K. Szkudlarek, T. Chybczyński, M. 
Szczap, W Woźniak, Z. Pawłowski, M. 
Żyliński 

 

Diagnozowanie 
wiedzy i 
umiejętności 
uczniów klas 
pierwszych 
 

Opracowanie wyników egzaminu po szkole podstawowej 
dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych 
klasach Technikum 

wrzesień I. Nowak- Pająk  

Rozwijanie 
wiedzy, 
zainteresowań, 
oraz 
umiejętności 
zawodowych 
uczniów 

Wyjścia i wyjazdy do zakładów pracy 
 

cały rok nauczyciele przedmiotów 
zawodowych, wychowawcy klas 

 

Targi Motoryzacyjne Poznań 2023 marzec/kwiecień E. Tomczyk, M. Bartoszek, K. 
Derlińska, I.Przybylska, 

 

Targi Retro Moto Show październik E. Lewicka  

Targi Motoryzacyjne Moto Show droga do elektro 
mobilności klasa 2DBR 

II semestr E.Lewicka  

Zwiedzanie zakładu Volkswagen w Poznaniu wrzesień/październik E. Tomczyk, M. Bartoszek 
I. Nowak-Pająk 

 

Wycieczka do Wrocławia (Hydropolis) czerwiec M. Trzmiel  

Dzień Krajobrazu październik nauczyciele przedmiotów 
przyrodniczych 

 

Dzień Wody 
 

marzec Nauczyciele przedmiotów 
przyrodniczych 

 

Dzień Ziemi kwiecień Nauczyciele przedmiotów 
przyrodniczych 

 

„Szkoła wodorowa” cały rok B. Jóźwik, D. Kołodziejska  
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Wystawa przyrodnicza do uzgodnienia I. Przybylska  

Współpraca z MDK Koło 
- projekcje filmów edukacyjnych, 
- spektakle, 
- spotkania z ciekawymi ludźmi 

cały rok wychowawcy klas  

Program ARS cały rok D. Kołodziejska  

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu: 
Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS? 

grudzień H.Zawiślak, E.Mierzejewska  

Zorganizowanie spotkania z pracownikiem Sanepidu 
dotyczących kształtowania postaw prozdrowotnych, 
profilaktyki raka piersi. 

cały rok H.Zawiślak  

Organizacja II edycji konkursu „Żyję i działam 
bezpiecznie” 

luty I. Fret, M. Szczap  

Organizacja i przeprowadzenie konkursu angielski w IT 
dla klas technikum informatycznego 

marzec E. Lewicka  

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych marzec/kwiecień I. Kropidłowska, E. Lewicka  

Wewnątrzszkolny konkurs dla sprzedawców (klasa I i II) 
na najbardziej oryginalnie zapakowany prezent 

grudzień E. Bagińska,  A. Tomczyk  

Zorganizowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego 
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 

zgodnie z 
kalendarzem 

B. Jóźwik  

Olimpiada Ochrony Środowiska i Chemii 
Zrównoważonego Rozwoju 

Grudzień- etap 
pierwszy,luty – etap 
drugi,  kwiecień – 
etap trzeci (kolejne 
etapy w zależności od 
ilości zdobytych 
punktów) 

D. Kołodziejska, R. Liśkiewicz-Gwóźdź  
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Liga Ochrony Przyrody cały rok B. Jóźwik, R. Liśkiewicz-Gwóźdź  

Przeprowadzenie etapu szkolnego XXXIII Olimpiady 
Teologii Katolickiej 

17 listopad nauczyciele religii  

Wyjazd na „Wystawę ciał ludzkich” do Warszawy   grudzień/luty  R. Liśkiewicz-Gwóźdź, D.Kucharska   

Zorganizowanie wewnętrznego konkursu z praw 
konsumenta – współpraca z Powiatowym Rzecznikiem 
Praw Konsumenta p. Maciejem Rosiakiem w ramach 
przeprowadzenia lekcji edukacyjnej 

kwiecień E. Bagińska, A. Tomczyk  

Udział w programie Dzień Przedsiębiorczości 
organizowanym przez Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości; stała współpraca z koordynatorem 
fundacji – Andrzejem Pierchałą 

marzec E. Bagińska, A. Tomczyk  

Udział w IX edycji projektu „Lekcje z ZUS” – 
przeprowadzenie lekcji tematycznych dotyczących 
ubezpieczeń społecznych oraz przygotowanie młodzieży 
do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o 
Ubezpieczeniach: „Warto wiedzieć więcej o 
ubezpieczeniach społecznych". 

wg kalendarza E. Bagińska, A. Tomczyk  

Zorganizowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego 
XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

marzec nauczyciele religii 
 

 

Organizacja i przeprowadzenie konkursów o tematyce 
historycznej 

styczeń/kwieci
eń 

nauczyciele historii  

Organizacja konkursu wewnątrzszkolnego: dla uczniów 

klas III TI – Konfiguracja systemów sieciowych i urządzeń 

peryferyjnych 

listopad/ grudzień M. Szczap, W. Woźniak 

 

 

Przeprowadzenie ogólnopolskiego  konkursu  z języka 
niemieckiego Weltsprachen Abitur 

październik I. Nowak-Pająk 
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Konkurs czytania po rosyjsku marzec D. Kucharska, E. Mierzejewska  

Rosyjski Escape room listopad D. Kucharska, E. Mierzejewska  

Konkurs IT- wszyscy chętni uczniowie klas Technikum 
informatycznego 

marzec E.Lewicka  

Wystawa pieniądza połączona z lekcją multimedialną na 
temat historii pieniądza 

luty A. Tomczyk E. Bagińska. M. Polewski  

Szkolne obchody Światowego Tygodnia Pieniądza marzec E. Bagińska, A. Tomczyk  

Przeprowadzenie akcji związanej ze Światowym Dniem 
Tabliczki Mnożenia w klasach branżowych 

I semestr M. Raszewska, A. Fąkowska,  
M. Nawrocka 

 

Akademia Cisco cały rok Z. Pawłowski, M. Żyliński  

Infogra 2022 – terenowa gra miejska dla uczniów ZST 
(współorganizowana ze stowarzyszeniem Infowioska) 

wrzesień/październik Nauczyciele przedmiotów 
informatycznych 

 

Sudo-Q-22 – terenowa gra miejska dla uczniów ZST 
(współorganizowana ze stowarzyszeniem Infowioska) 

wrzesień/październik Nauczyciele przedmiotów 
informatycznych 

 

Konkurs na najbardziej oryginalną fryzurę – klasa 
1E,1F,2C,3C 

grudzień I. Baumgart  

Konkurs fotograficzny: „Zagrożenia środowiska w Twoim 
regionie” 

I semestr B. Jóźwik, A. Gradomska  

Konkurs kolęd grudzień/styczeń nauczyciele religii, W.Woźniak, 
M.Opach 

 

Zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwo w projekcie  
„Euro Week – szkoła liderów” 

II semestr E. Lewicka, D. Kołodziejska  

Kształtowanie 
kultury 

Zapoznanie uczniów ze Szkolnym Centrum Informacji w 
ramach spotkań z czytelnikami klas pierwszych 

wrzesień I. Fret  
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czytelniczej Dzień Patrona Biblioteki- spotkania z uczniami klas 
pierwszych, poświęcone osobie i twórczości 
Stanisławy Fleszarowej – Muskat. 

październik I. Fret  

Przygotowanie akcji czytelniczej: Głośne czytanie „Ballad 
i romansów” A.Mickiewicza 

październik I. Fret, H.Zawiślak  

Udział w zawodach sportowych zgodnie z  kalendarzem 
rozgrywek 

cały rok B. Bącela, T. Mikusik, M. Trzmiel, M. 
Woźniczko, G. Zawadzki 

 

 

 

WYCHOWANIE I OPIEKA 
  

CELE DZIAŁAŃ ZADANIA TERMIN REALIZACJI ZAANGAŻOWANE  OSOBY   

Kształtowanie postaw 
patriotycznych, 
wzbudzanie poczucia 
tożsamości narodowej 

Przygotowywanie uroczystości szkolnych z okazji świąt 
narodowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych 
m.in.: 
- z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
- z okazji 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 

zgadnie z 
kalendarzem świąt 
narodowych i  
wydarzeń 
historycznych 

nauczyciele historii   

Nagranie filmu „Zbrodnia katyńska” cały rok M. Kaszyński, M. Polewski   

Udział w akcji „Szkoła do hymnu” listopad Nauczyciele historii   

Przygotowanie pocztu sztandarowego i udział wraz z młodzieżą 
w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

według kalendarza 
uroczystości 

M. Polewski, 
M.Mysińska 
M.Kaszyński 

  

Kształtowanie u 
uczniów właściwych 
postaw etycznych i 
autorytetów, 
działalność 
charytatywna 

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu: 
 „Góra grosza” 
Szkoły Pełne talentów 
Akcja Szlachetna paczka 

na bieżąco M. Woźniczko,   

Akcja ”Szkoła dla Szkoły” -zbiórka przyborów szkolnych dla 
dzieci z Kwademu (Kenia) 

cały rok E. Lewicka   
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Kampania Drugie  Życie cały rok D.Kołodziejska, 
D.Kucharska 

  

Przygotowanie akcji „Pomagając innym pomagamy sobie” listopad/grudzień I. Fret, I. Kropidłowska   

Organizacja Szkolnych Obchodów Dnia Papieskiego październik Nauczyciele religii   

Przeprowadzenie akcji charytatywnych dla Fundacji: 
- Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”: 
„Opatrunek na ratunek”, „Kup Pan szczotkę” 
-  Misjonarzy Werbistów: „Każdy znaczek wspiera misję” 

cały rok szkolny 
 
 
 

K.Rogowska, M.Mysińska, 
A.Opas, M.Woźniczko 

  

Współpraca ze schroniskiem (Zbiórka karmy) cały rok A. Gradomska, M. 
Bartoszek, I. Przybylska, K. 
Derlińska, R. Liśkiewicz-
Gwóźdź, M.Woźniczko 

  

Szkolna akcja wspomagająca schronisko „Podaruj puszce 
drugie życie” 

wrzesień/październik E. Mierzejewska, 
D. Kucharska 

  

Zbiórka elektro-śmieci wrzesień nauczyciele przedmiotów 
przyrodniczych 

  

Udział w akcji „Sprzątanie świata” wrzesień nauczyciele przedmiotów 
przyrodniczych 

  

Integrowanie 
społeczności klasowej 
i szkolnej, 
Kultywowanie tradycji 
 
 
 
 
 
 

Organizacja uroczystości klasowych (Dzień Chłopca, mikołajki, 
walentynki, Dzień Kobiet) 

wrzesień, grudzień, 
luty, marzec 

wychowawcy klas   

Zorganizowanie wigilii klasowej grudzień wychowawcy klas   

Szkolne obchody Świąt Bożego Narodzenia (jasełka) grudzień M.Mysińska, 
K. Rogowska, A. Opas, 
I. Kropidłowska, 
I.Przybylska, W.Woźniak, 
M.Opach 

  

Turniej Mikołajkowy grudzień T.Mikusik, M.Trzmiel   

Realizacja autorskiego Programu Zajęć Integracyjnych dla klasy 
1d 

cały rok J. Wasilewski   
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Zorganizowanie udziału uczniów klas maturalnych w 

Diecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów do Częstochowy 

marzec nauczyciele religii, 
wychowawcy klas 
maturalnych 

  

Wycieczki: 

- Trójmiasto 

- Wrocław – jarmark bożonarodzeniowy; 

 

 
październik/grudzień 
 

 
M. Trzmiel 
M. Trzmiel 

  

Pomoc psychologiczno 
pedagogiczna dla 
uczniów o  
specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

Gromadzenie informacji o uczniach ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, 
-analiza dokumentacji uczniów (opinie, orzeczenia, 
zaświadczenia lekarskie ) 
- koordynowanie pracy  zespołów ds. ppp 
- kierowanie uczniów  na badania do Poradni Psychologiczno 
Pedagogicznej 
- ustalanie wraz z dyrekcją, nauczycielami form i sposobów 
realizacji zaleceń PPP zawartych w opiniach i orzeczeniach 
poradni 
-  konsultacje i indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami 
- opracowywanie programów IPET 
- opracowywanie i prowadzenie dokumentacji uczniów 
-opracowywanie i prowadzenie dokumentacji pomocy 
psychologiczno pedagogicznej 
 

cały rok Dyrekcja, 
Pedagog 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Pracownicy PPP 
Rodzice 

  

Eliminowanie 
zachowań 
ryzykownych  

Przystąpienie szkoły i koordynowanie kampanii: „Szkoła 
Odpowiedzialna Cyfrowo” organizowanej przez fundacje Dbam 
o mój Zasięg. Ogólnopolski projekt edukacyjny.   

cały rok  Pedagog szkolny    

Eliminowanie agresji, 
przeciwdziałanie 
patologii w szkole oraz 

Organizowanie w klasach pierwszych spotkań z uczniami 
dotyczących zagadnień związanych z trudnościami 
adaptacyjnymi w nowej szkole 

wrzesień 

 
 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 
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pomoc w adaptacji 
uczniów klas 
pierwszych 

 
 
 
 
 
 

Przeprowadzenie ankiet adaptacyjno-diagnozujących wśród 
uczniów klas pierwszych celem rozpoznania potrzeb naszych 
uczniów oraz diagnozy procesu adaptacji w społeczności 
klasowej i szkolnej  

październik Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 

  

Analiza dokumentacji szkolnej uczniów oraz indywidualne 
rozmowy z uczniami, rodzicami oraz  innymi nauczycielami w 
celu zdiagnozowania sytuacji rodzinnej uczniów 

wrzesień Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 

  

Przybliżenie uczniom  zagadnień:   bezpieczeństwo w szkole i 
poza szkołą, agresja i przemoc, uzależnienia i substancje 
psychoaktywne oraz sposoby ich niwelowania, szukania 
profesjonalnej pomocy w szkole i poza nią 

cały rok Pedagog szkolny, wszyscy 
nauczyciele 

  

Praca z uczniami o 
specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

 

Kierowanie uczniów na badania do Poradni  Psychologiczno-
Pedagogicznej 

w zależności od 
potrzeb 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 

  

Wypracowanie wraz z innymi  nauczycielami  form i sposobów 
realizacji zaleceń PPP zawartych w opiniach poradni 

w zależności od 
potrzeb 

Pedagog szkolny, 
nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów, 
wychowawcy 

  

Współpraca z 
instytucjami 
wspierającymi pracę 
wychowawczą szkoły 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, sądem, 
kuratorami ds. nieletnich, policją , PCPR, MOPS, GOPS-y na 
terenie powiatu kolskiego 

na bieżąco Pedagog szkolny, 
wychowawcy klas 

  

 Akcja skierowana od uczniów klas drugich i trzecich promująca 
honorowe krwiodawstwo „Oddając krew darujesz życie” przy 
współpracy z przedstawicielami Klubu Młodzieżowego HDK 
PCK w Kole 

marzec/kwiecień Pedagog szkolny   

Spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów klas 
pierwszych z udziałem funkcjonariusza Komendy Powiatowej 
Policji (tematyka odpowiednia do potrzeb wykazanych w 
ankietach) 

listopad Pedagog szkolny   
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Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych 

Spotkanie z ratownikiem medycznym I semestr A. Jabłońska, B.Jóźwik, 

K.Derlińska 

  

Spotkanie z dietetykiem I semestr    

Profilaktyka czerniaka Dni Promocji Zdrowia kwiecień H. Zawiślak   

Prowadzenie zajęć na temat zachowań zdrowotnych i 
ekologicznych. 

cały rok wychowawcy klas, 
pielęgniarka szkolna 

  

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

CELE DZIAŁAŃ ZADANIA TERMIN REALIZACJI 
ZAANGAŻOWANE  

OSOBY 

Opracowanie 
dokumentacji szkolnej, 
wdrażanie nowej 
podstawy programowej 
kształcenia ogólnego 
oraz nowych podstaw 
programowych 
kształcenia w zawodach 
szkolnictwa 
branżowego. 

Opracowanie Rocznego Planu Pracy ZST w oparciu o informacje 
uzyskane od  nauczycieli (indywidualnie lub zespołowo) 

wrzesień M. Mysińska, 
K.Derlińska, 

I. Kropidłowska, 

T. Chybczyński, 

Opracowanie Planu Dyżurów Nauczycielskich na przerwach 
lekcyjnych. 
 

wrzesień – cały rok M. Szczap, W. Woźniak 

Rozwój aplikacji do planowania dyżurów nauczycielskich cały rok W. Woźniak 

Elektroniczny protokół rad pedagogicznych cały rok I. Fret, H. Zawiślak 

Praca nad statutami szkoły (modyfikacja) na bieżąco A. Gradomska + zespół 
nauczycieli 
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Przygotowanie planu pracy dla zespołów  przedmiotowych, 
między przedmiotowych lub zadaniowych 

wrzesień liderzy zespołów 
przedmiotowych, 
między 
przedmiotowych  lub 
zadaniowych 

Przygotowanie sprawozdań-ewaluacji z pracy zespołów 
przedmiotowych, między przedmiotowych lub zadaniowych 

styczeń 
czerwiec 

liderzy zespołów 
przedmiotowych 
między 
przedmiotowych lub 
zadaniowych 

Ewaluacja egzaminów 
maturalnych i 
zawodowych 

 
 

Sporządzenie raportu o zdawalności matury wrzesień nauczyciele 
przedmiotów 
maturalnych 

Aktualizacja programów i rozkładów materiału przedmiotów 
zawodowych 

wrzesień M. Żyliński, Z. 
Pawłowski, W. 
Woźniak, M. Szczap,  
T. Chybczyński, K. 
Szkudlarek 

Podsumowanie i analiza wyników egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe (technik informatyk) 

 
 

wrzesień M.Żyliński, 

Z. Pawłowski, 

T.Chybczyński, 

W.Woźniak 

M.Szczap, K. Szkudlarek 

Podsumowanie i analiza wyników egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie technik ochrony środowiska 

wrzesień A. Gradomska, B. 
Jóźwik 

Podsumowanie i analiza wyników egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca. 

wrzesień E.Bagińska, A.Tomczyk 

Podsumowanie i analiza egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych (w technikum i szkole branżowej) 

wrzesień M.Bartoszek, J. 
Żurawski, M. 
Wasilewski 
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Organizowanie 
uroczystości 
ogólnoszkolnych 

 

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej październik M.Woźniczko Samorząd 
Szkolny 

Przygotowanie uroczystego rozpoczęcia i zakończenia roku 
szkolnego 

wrzesień/czerwiec M. Woźniczko, 
M. Polewski 

Mikołajki Szkolne grudzień B. Jóźwik, A. 
Gradomska, M. Kujawa-
Zając 

Pierwszy Dzień Wiosny marzec M. Woźniczko, 
Samorząd uczniowski 

Organizacja „Święta Chłopca-Mężczyzny” wrzesień M. Woźniczko, 
Samorząd uczniowski, 

Organizacja „Święta Kobiet” marzec M. Woźniczko, 
Samorząd uczniowski 

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej wrzesień B.Bącela 

Przygotowanie spotkania wigilijnego dla pracowników ZST grudzień K. Rogowska 

Prowadzenie działań 
ewaluacyjnych , 
szkoleniowych, 
wzbogacających 
warsztat pracy 
nauczyciela. 
 

Udział w szkoleniach on-line cały rok zainteresowani 
nauczyciele 

Podsumowanie wyjazdu uczniów z klas technikum pojazdów 
samochodowych i technikum informatycznego na praktyki 
ERASMUS+ „Zawodowcy otwarci na Europę” 

wrzesień/październik E. Tomczyk, P. 
Stępiński, 
R. Sochacki 

Udział w szkoleniach ,warsztatach i konferencjach 
organizowanych przez  CDN, wydział katechetyczny, 
instytucje naukowe itp. 

cały rok zainteresowani 
nauczyciele 

Stała współpraca i 
kontakty z  instytucjami  
wspierającymi pracę 
wychowawczą szkoły 
 

- ustalanie form pomocy  dla uczniów 
- wymiana informacji o uczniach objętych nadzorem kuratora 
- sporządzanie opinii o uczniach na prośbę instytucji 
wspierających pracę szkoły 
- rejestr , przygotowywanie pism do w/w instytucji, 
prowadzenie dokumentacji 

cały rok Dyrekcja, 
Pedagog, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Pracownicy PPP, 
Rodzice, 
Wychowawcy OHP, 
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bursa szkolna, Sanepid , 
szkoły podstawowe  na 
terenie powiatu, 
pracodawcy uczniów 
szkoły branżowej 

 

 

 

PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

CELE DZIAŁAŃ ZADANIA TERMIN REALIZACJI ZAANGAŻOWANE  OSOBY 

Informowanie 
środowiska szkolnego 
i pozaszkolnego o 
działaniach i 
osiągnięciach ZST 

Tworzenie strony internetowej szkoły 

Administrowanie stroną internetową: 
a) Technikum Informatyczne 

b) Technikum Ochrony Środowiska 

c) Technikum Samochodowe 

d) Technikum Analityczne 

e) Szkoła Branżowa I stopnia 

na bieżąco M. Żyliński 
 
 

Prowadzenie szkolnego Facebooka cały rok M. Polewski, A. Jabłońska 

Pisanie artykułów i redagowanie artykułów na stronę 
internetową szkoły. 

na bieżąco wszyscy nauczyciele 

Konwersja i publikacja planu lekcji na stronie szkoły na bieżąco Z. Pawłowski 

Zapoznanie z ofertą 
edukacyjną i 

Praca w zespole promującym szkołę wśród uczniów szkół 
podstawowych 

luty - kwiecień 
 

M. Bartoszek 

http://oswiata.pcss.pl/
http://oswiata.pcss.pl/
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osiągnięciami ZST 
uczniów 8 klas szkoły 
podstawowej 
 

       Wprowadzenie oferty edukacyjnej na rok szkolny 
2023/2024 do systemu oswiata.pcss.pl 

kwiecień 
 

W. Woźniak 

Wprowadzenie oferty edukacyjnej na rok 2023/2024 do 
serwisu www szkoły 

kwiecień M. Żyliński 
 

Aktywny udział 
uczniów ZST w życiu 
miasta, powiatu i 
województwa 

Udział w Miejskich i Powiatowych Uroczystościach cały rok M. Polewski, M. Mysińska 

Powiatowy turniej w lekkoatletyce wrzesień M.Trzmiel 

Udział uczniów ZST w zawodach Szkolnego Związku 
Sportowego wg powiatowego kalendarza imprez 

wg kalendarza 
 
 

Nauczyciele wychowania 
fizycznego 

Współpraca z 
instytucjami 
zewnętrznymi 

Współpraca z: 

- Biblioteką Pedagogiczną w Kole, czasopismami 
regionalnymi i wydawnictwem „Polonia Maior Orientalis” – 
redagowanie artykułów poświęconych historii regionalnej; 

-  Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (organizowanie 
prelekcji dla uczniów) 

 
na bieżąco 
 
 
na bieżąco 

 
M. Kaszyński 
 
 
Nauczyciele historii 

Współpraca z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Kole 
- warsztaty kulinarne w kuchni Mikołaja – projekt 
informatyczno – kulinarny (współorganizowany ze 
stowarzyszeniem Infowioska) 

wrzesień – listopad 
 
 
 

M. Żyliński, Z. Pawłowski 

      Współpraca klas fryzjerskich z: 

      - Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Kole – czesanie      

fryzur uczennico, wykłady na temat właściwego odżywiania 

oraz zdrowego stylu życia, 

      - Domem Pomocy Społecznej w Kole, 

      - Przedszkolem nr 5 w Kole, 

Do uzgodnienia I. Baumgart 

http://oswiata.pcss.pl/
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       Współpraca z: 

      - Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kole – lekcje            

biblioteczne; 

      - Przedszkolem Miejskim nr1 w Kole – czytanie książek 

dzieciom 

Do uzgodnienia I. Fret, H. Zawiślak 

Współpraca z parafią MB Częstochowskiej w Kole 
(przygotowanie uczniów do liturgii) 

na bieżąco Nauczyciele religii 
 

Spotkanie z pracodawcą luty E. Bagińska, A. Tomczyk 

Kreowanie rozwoju 
zawodowego uczniów 

Współpraca z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kole – zorganizowanie spotkania młodzieży ZST 

II semestr E.Bagińska, A.Tomczyk, 

 

 


