
1 

 

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej  

        Zespołu Szkół w Lubawie 

        Nr 4/2022/2023 z dnia 26.08.2022 r 

 

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBAWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

1. Kalendarz roku szkolnego 

a. rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych- 1 września 2022 r., spotkania  

z wychowawcami – godz. 9.00- klasy pierwsze, 10.30- klasy programowo wyższe, 

b. zimowa przerwa świąteczna- 23- 31 grudnia 2022 r., 

c. ferie zimowe- 23 stycznia- 5 lutego 2023 r., 

d. wiosenna przerwa świąteczna- 6- 11 kwietnia 2023 r., 

e. zakończenie zajęć w klasach maturalnych - 28 kwietnia 2023 r., 

f. egzamin maturalny- 4 maja- 23 maja 2023 r., 

g. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- zgodnie z ustaleniami dyrektora 

CKE, 

h. zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych- 23 czerwca 2023 r., 

i. ferie letnie- 24 czerwca-31 sierpnia 2023 r. 

2. Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych: ustalone na podstawie § 5 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego: 

a) dni przypadające między dniami wolnymi od pracy: 

- 31.10.2022 r. (poniedziałek), 

- 2.05.2023 r. (wtorek), 

- 9.06.2023 r. (piątek) 

b) dni w czasie których odbywają się egzaminy maturalne w Zespole Szkół: 

- 4.05.2023 r. ( czwartek)- j. polski, 

- 5.05.2023 r. ( piątek)- matematyka, 

- 8.05.2023 r. ( poniedziałek)- język obcy nowożytny. 

3. Rady Pedagogiczne: 

a. Rady Pedagogiczne klasyfikacyjne odbędą się w następujących terminach: 

- śródroczna- 19 stycznia 2023 r. (czwartek), 

- maturalna- 26 kwietnia 2023 r. (środa), 
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- końcowa - 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek), 

- podsumowująca - 29 czerwca 2023 r. (czwartek), 

b. Rada Pedagogiczna dotycząca Planu nadzoru pedagogicznego- 15.09.2022 r. 

(czwartek),  

c. Rady Pedagogiczne inne- wg potrzeb; Członkowie Rady Pedagogicznej  

o terminach będą powiadamiani na 7 dni przed planowanym zebraniem-zgodnie  

z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 

4. Ewakuacja próbna w Zespole Szkół w Lubawie odbędzie się we wrześniu/październiku 

2022 r. Termin może ulec zmianie w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej.  

5. Terminy wystawiania ocen: 

a. oceny śródroczne- do 9 stycznia 2023 r., 

b. maturalne- do 13 kwietnia 2023 r., 

c. końcowe- do 7 czerwca 2023 r.  

Przypomnienie: na miesiąc przed wystawieniem ocen (śródrocznych i rocznych) należy 

wpisać do dziennika elektronicznego proponowaną ocenę niedostateczną! 

6. Praktyki zawodowe klas technikum:  

a. klasa III H: technik logistyk, technik rolnik- od 3.10.2022- 28.10.2022, 

b. klasa III B: technik elektryk i technik rachunkowości- od 3.10.2022-28.10.2022, 

c. IV D8: technik logistyk- od 6.03.2023- 31.03.2023, 

d. IV B8: technik elektryk i technik rachunkowości- od 6.03.2023-31.03.2023 

7. Wywiadówki oraz sposób informowania o postępach i frekwencji 

rodziców/opiekunów prawnych 

Pierwsza wywiadówka dla rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się 10 września 

2022 r. stacjonarnie w budynku szkoły- wg harmonogramu. Podczas tej wywiadówki Pani 

Anna Piechocka- Miszel przedstawi program nauczania przedmiotu WDŻ. Do końca 

września 2022 r. wychowawcy klas pierwszych są zobowiązani do zebrania deklaracji 

uczestnictwa bądź braku zgody na uczestnictwo w zajęciach WDŻ od rodziców uczniów 

klas pierwszych. Deklaracja ma dotyczyć całego okresu nauki. Do końca września należy 

również zebrać deklaracje dotyczące uczestnictwa w lekcjach religii. Pierwsza 

wywiadówka dla rodziców uczniów klas programowo wyższych (od klasy drugiej 

wzwyż) odbędzie się 17 września 2022 r.- wg harmonogramu. Kolejne wywiadówki 
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odbywać się będą stacjonarnie bądź on-line, w zależności od istniejącej sytuacji 

epidemicznej w roku szkolnym 2022/2023. 

Wychowawcy klas zobowiązani są do przygotowywania comiesięcznych zestawień 

bieżących ocen uczniów oraz wykazów uczęszczania na obowiązkowe zajęcia lekcyjne 

(frekwencja) i takie zestawienie przesyłać rodzicom/ opiekunom prawnym,  

lub w wyjątkowych sytuacjach poinformować rodzica/ opiekuna prawnego  

o postępach w nauce ucznia telefonicznie z czego należy sporządzić notatkę służbową.  

Do każdego 10 dnia miesiąca, począwszy od października 2022 r. (pierwsze zestawienie 

za wrzesień 2022 r.), takie zestawienie wychowawca obowiązany jest przedstawić 

również wicedyrektorom Szkoły, tj. Pani Joannie Wrońskiej- LO, Pani Lidii 

Śmiechowskiej- Technika, Pani Hannie Wardowskiej- BS I. Ponadto wychowawcy klas 

zawodowych, gdzie naukę pobierają młodociani pracownicy, są zobowiązani przesyłać 

zestawienia do pracodawców.  

8.  Jednostki organizacyjne szkoły pracują wg planów złożonych do Dyrektora Szkoły: 

a. Warsztaty Szkolne- odpowiedzialny za realizację jest Pan Tomasz Zawadzki 

b. Internat- odpowiedzialna za realizację jest Pani Joanna Wrońska, 

c. Pedagog szkolny oraz specjalny- odpowiedzialni za realizację są: Pani Beata Pańczak, 

Pani Joanna Kuczyńska oraz Pani Joanna Kaczorowska, 

d. Psycholog szkolny: odpowiedzialny za realizację jest Pan Marcin Milkowski, 

e. Samorząd Uczniowski- odpowiedzialna za realizację jest Pani Małgorzata 

Ewertowska, 

f. Biblioteka Szkolna- odpowiedzialna za realizację jest Pani Magdalena Miszczak, 

g. Doradztwo zawodowe- odpowiedzialna za realizację jest Pani Joanna Kuczyńska. 

Sprawozdanie z realizacji doradztwa zawodowego sporządzane jest 2 razy do roku  

i przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej. Do dnia 30 września 

2022 r. sporządzany jest i przedstawiany do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół w Lubawie na rok 

szkolny 2022/2023.  

h. Sztandar Szkolny- w roku szkolnym 2022/2023 za organizację i wystawianie 

sztandaru Szkoły na uroczystościach szkolnych oraz pozaszkolnych odpowiedzialny 

jest Pan Waldemar Kulwicki oraz Pan Sławomir Wiśniewski.  
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9. Komisje Rady Pedagogicznej pracują wg planów złożonych do Dyrektora Szkoły 

oraz zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej składają sprawozdania ze swojej 

działalności Radzie Pedagogicznej 2 razy do roku: 

1. ds. monitorowania, modyfikowania Szkolnego Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego Zespołu Szkół w Lubawie 

2. ds. ewaluacji wewnętrznej, 

3. ds. opracowywania i modyfikowania Statutu Zespołu Szkół w Lubawie oraz 

dokumentów wewnętrznych Zespołu Szkół w Lubawie, 

4. ds. uroczystości szkolnych, 

5. ds. promocji szkoły, 

6. ds. doskonalenia i samokształcenia nauczycieli, 

7. ds. współpracy z rodzicami, 

8. ds. dydaktyczno- wychowawczych w klasie,  

9. Przedmiotów Zawodowych i Praktycznej Nauki Zawodu, 

10. Języka Polskiego, 

11. Historii i WOS, 

12. Przedmiotów Matematyczno- Przyrodniczych, 

13. Języków Obcych, 

14. Wychowania Fizycznego. 

10. Zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy Karta Nauczyciela, od 1 września 2022 r. w ramach zajęć 

i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela ( ramach 40 

godzinnego czasu oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować 

inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów), 

nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Lubawie są obowiązani do dostępności  

w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych  

w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć- w wymiarze 1 godziny  

w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzą konsultacje dla 

uczniów, wychowanków lub ich rodziców. 

Do 15 września 2022 r. nauczyciele składają do Dyrektora Szkoły informację o dniu 

tygodnia, w którym będą dostępni na terenie Szkoły dla uczniów i rodziców. Po upływie 
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każdego miesiąca nauczyciele będą składali pisemne rozliczenie (informację) na temat 

obecności w szkole i realizacji zadań.  

11. Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych: 

 

TERMIN WYDARZENIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA 

WRZESIEŃ 2022 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 

2022/2023 
Dyrektor Szkoły 

Europejski Dzień Języków  Komisja Języków Obcych  

PAŹDZIERNIK 

2022 

Dzień Edukacji Narodowej 
Członkowie Komisji do spraw 

uroczystości szkolnych 

Ślubowanie klas pierwszych 

 

Samorząd uczniowski+ Pani Małgorzata 

Ewertowska 

Akcja Czyste Jeziora i Rzeki 

 

Pani Dorota Wiśniewska+ Samorząd 

Szkolny 

1. Święto Drzewa + powiatowa 

akcja sadzenia drzew, 

2. Europejski Tydzień 

Kodowania  

Pani Dorota Wiśniewska+ Samorząd 

Szkolny, 

Pan Rafał Szczawiński  

 

LISTOPAD 2022 

Uroczystość inspirowana  

Dniem Wszystkich Świętych 

 

Pani Hanna Dembicka- Łasecka,  

Pani Anna Zawadzka 

Uroczystości z okazji Dnia 

Niepodległości: 

1. „Lubawski wieczór dla 

Niepodległej” 

2. Bieg Niepodległościowy, 

3. Szkoła do Hymnu, 

4. Dzień Przedsiębiorczości  

Członkowie Komisji do spraw 

uroczystości szkolnych+  

nauczyciele W-F 

 

 

 

Pani Magdalena Rybicka 

GRUDZIEŃ 2022 

 

 

Mikołajki 
Samorząd Uczniowski+ opiekun 

 

 

Wigilie Klasowe 

(na lekcjach wychowawczych w 

ostatnim tygodniu przed świąteczną 

przerwą) 

Wychowawcy klas 

 

LUTY 2023 

 

Walentynki 

 

Samorząd Uczniowski + opiekun 

MARZEC 2023 

Rekolekcje Wielkopostne 

1 dzień na liturgię pokutną  

 

Katecheci, Księża 

Akademia poświęcona  

„Żołnierzom Wyklętym” 

Członkowie Komisji do spraw 

uroczystości szkolnych + 

Komisja Historii i WOS 

 

KWIECIEŃ 2023 

 

1. Pożegnanie maturzystów, 

2. Dzień Ziemi 

 

Wychowawcy klas przedostatnich, 

Komisja ds. przedmiotów 

przyrodniczych 
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MAJ 2023 
Uroczystość z okazji uchwalenia 

Konstytucji 3- go Maja 

Komisja ds. uroczystości szkolnych+ 

Komisja Historii i WOS 

 

CZERWIEC 2023 
Dzień Dziecka+ Dzień Sportu Komisja W-F 

Uroczyste zakończenie Roku 

Szkolnego 2022/2023 
Dyrektor+ Wicedyrektorzy  

CAŁY ROK 

SZKOLNY 

2022/2023 

Etapowy Bieg Maratoński Komisja W-F 

Konkurs „Lubawa na piątek”  
Pani Katarzyna Granacka + Pani 

Katarzyna Bartkowska  

 


