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ZADANIA PRIORYTETOWE DO PRACY 

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego 

 i Gimnazjum im. Królowej Apostołów  

w Krakowie 

 

 

 

1. Nowoczesna szkoła.  

 

2. Podniesienie jakości kształcenia w celu osiągnięcia wyższych wyników 

egzaminów zewnętrznych.  

  

3. Wdrażanie innowacji pedagogicznej w klasach przyrodniczych 

i informatycznych.  

 

4. Patriotyzm dzisiaj- „ Moja Ojczyzna ma urodziny”. 

100-na rocznica odzyskania niepodległości. 

 

5. Bezpieczeństwo w Internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznościowych. 

  



1. Stworzenie warunków do  wszechstronnego rozwoju uczniów. 

GŁÓWNE ZADANIA DYDAKTYCZNE Termin 

a) rozpoznanie środowiska i możliwości uczniów klasy 7 szkoły podstawowej 

i gimnazjum poprzez diagnozowanie ich stanu wiedzy i umiejętności  

IX 

b) rozwijanie zainteresowań, praca z uczniem szczególnie uzdolnionym, 

poznawanie kultury państw europejskich poprzez realizację projektów 

edukacyjnych i wycieczki zagraniczne do krajów Europy południowej 

i zachodniej. 

 pobudzanie aktywności twórczej poprzez pracę w różnorodnych kołach 

zainteresowań w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. 

 wyjścia do teatrów, na koncerty, wystawy, itp. 

cały rok 

c) kontynuacja innowacji pedagogicznej w gimnazjalnych klasach 

przyrodniczych i informatycznych oraz w kasach 7 szkoły podstawowej 

cały rok 

d) wspomaganie uczniów w pokonywaniu pojawiających się trudności w nauce, 

dokładne realizowanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP 

poprzez różne formy wspierania wychowanków. 

cały rok 

e) stosowanie aktywizujących metod nauczania – warsztatowych 

i projektowych. 

cały rok 

f) organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych, 

tematycznych i sportowych w gimnazjum i klasach 7 szkoły podstawowej wg 

indywidualnych potrzeb np.:  

 małopolskie konkursy przedmiotowe i tematyczne 

 konkursy ogólnopolskie 

 konkursy szkolne  

 konkursy i zawody środowiskowe (międzyszkolne) wg zainteresowań 

i potrzeb uczniów 

według potrzeb 

g) działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 

poszerzanie księgozbioru pod kątem potrzeb LO. 

zgodnie 
z odrębnym 

harmonogramem 

h) działania w celu odpowiedniego wyboru dalszego kształcenia i zawodu wg 

planu pracy doradcy zawodowego. 

cały rok 

 



2. Podniesienie jakości kształcenia młodzieży w celu osiągnięcia wyższych wyników 

egzaminu gimnazjalnego.  

GŁÓWNE ZADANIA DYDAKTYCZNE Termin 

a) prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych. Cały rok 

b) opracowanie i wdrażanie wniosków z egzaminów gimnazjalnych,  

modyfikowanie metod pracy. Dokładna analiza wyników egzaminów ze 

wszystkich przedmiotów objętych badaniem. 

Opracowanie programu naprawczego w przypadku niezadawalających wyników. 

Wrzesień 

c) realizacja projektu „Liga klas” wg wypracowanych standardów. Cały rok 

d) przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych  w zakresie 

przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języków 

obcych w klasie  III w 1. i 2. semestrze nauki szkolnej. 

Według 
harmonogramu 

 

 

3. „W rodzinnej Europie”. Kształtowanie patriotyzmu i poczucia przynależności do 

wspólnoty państw europejskich.  

GŁÓWNE ZADANIA DYDAKTYCZNE Termin 

a) podróże po regionie – „Cudze chwalicie – swoje… POZNAJCIE” 

 lekcje muzealne 

 sanktuaria Maryjne – np. Kalwaria Zebrzydowska, Collegium Marianum 

w Wadowicach  

 wyjazd do Muzeum Auschwitz – Birkenau. 

 wycieczki wg potrzeb uczniów 

Cały rok 

b) „Tu jest mój dom” – kształtowanie poczucia przynależności narodowej 

 Polska w Europie – elementy edukacji globalnej (lekcje geografii, historii,   

WOS) kultywowanie polskich tradycji: 

1) Wigilia i Jasełka 

2) Parafialna Droga Krzyżowa, Szkolny ołtarz w Boże Ciało  

3) Maryja Królowa Apostołów – patronką naszej szkoły” – Święto 

Patrona Szkół 

 „Moja Ojczyzna ma urodziny” – 100. Rocznica odzyskania niepodległości. 

 Wieczornica pieśni legionowej. 

Cały rok wg 
terminarza 
i kalendarza 

szkoły 



c) obchody innych świąt narodowych:  

1) Święto Komisji Edukacji Narodowej 

2) Konstytucja 3 Maja 

 

d) Edukacja globalna w procesie kształtowania postaw współczesnego 

Europejczyka. Rozwijanie wiedzy o wspólnocie  państw europejskich – 

poszerzanie wiedzy o państwach Unii Europejskiej  na lekcjach historii, WOS, 

geografii i języków obcych (lekcje tematyczne)  

 poznawanie tradycji państw europejskich 

1) „Tydzień edukacji globalnej” 

2) Dzień Europejski  

3) organizacja wycieczki do krajów południowej i zachodniej Europy. 

Cały rok 

 

 

4. „Razem możemy lepiej i więcej” – budowanie i podtrzymywanie więzi między 

środowiskiem lokalnym, a społecznością szkolną oraz instytucjami ją 

wspierającymi. 

GŁÓWNE ZADANIA DYDAKTYCZNE Termin 

a) integracja uczniów ze wszystkich poziomów nauczania znajdujących się na 

terenie szkoły. 

 szkolna gra terenowa dla uczniów klas siódmych – wprowadzenie 

elementów rywalizacji. 

IX – X 

b) działalność Samorządu Uczniowskiego jako partnera i współgospodarza 

szkoły wg opracowanego planu pracy SU. 

 dokumentowanie działalności SU 

 udział w projektach: „Uczeń Obywatel”, „Młodzież pamięta”, „Tydzień 

Edukacji Globalnej” 

Cały rok 

c) wolontariat i działalność charytatywna w szkole – integracja społeczności 

uczniowskiej Zespołu Szkół Pallotyńskich. 

Cały rok 

d) współpraca z różnorodnymi instytucjami środowiska lokalnego 

wspierającymi szkołę w procesie wychowania i kształcenia młodzieży. 

Cały rok 

e) „Bezpieczny dom” – objęcie opieką uczniów w trudnej sytuacji życiowej  

 rozpoznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej, diagnozowanie zagrożeń   

 zastosowanie form  pomocy   

Cały rok 



1) pomoc w uzyskaniu dofinansowania obiadów dla  uczniów przez 

MOPS  

e) wspieranie rodziców i opiekunów  w procesie wychowania 

f) organizowanie spotkań z udziałem rodziców, uczniów, dyrektora, 

pedagoga,  zaproszonych gości   

g) współpraca z kuratorami sądowymi oraz przedstawicielami innych 

instytucji wspierających uczniów i ich rodziny. 

h) promocja szkoły w środowisku lokalnym – wg opracowanego przez zespół 

Planu Promocji Szkoły. 

Cały rok 

i) współpraca z rodzicami – kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za 

efekty procesu wychowawczego. 

 prezentowanie osiągnięć uczniów na spotkaniach z rodzicami – 

zaangażowanie rodziców w uroczystości szkolne   

 współpraca z Radą Rodziców  

 wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych 

Cały rok 

 

 

5. Bezpieczna szkoła – tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska  

GŁÓWNE ZADANIA DYDAKTYCZNE Termin 

a) zapobieganie agresji werbalnej i niewerbalnej poprzez uświadomienie 

przyczyn jej powstawania, budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje 

postępowanie i treści publikowane w Internecie. 

 

b) sztuka budowania prawidłowych relacji interpersonalnych łączących 

młodzież szkoły podstawowej, gimnazjum. 

 

c) Objęcie programem zapobiegania uzależnieniom, „cyberprzemocy” 

młodzieży szkoły podstawowej, gimnazjum. 

 

d) Propagowanie zasad savoir vivre`u i właściwego stroju szkolnego. 

Cały rok 
zgodnie z 

potrzebami 

 


