
 

KALENDARZ zadań dydaktyczno-wychowawczych roku szkolnego 2018/2019  

LO im. KEN w Stalowej Woli  

Poza terminarzem zadań dydaktyczno-wychowawczych w szkole przez cały rok realizowane będą następujące zadania: 

 

 Kształtowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych oraz zachowania bezpieczeństwa w internecie. 

 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 

 Przyswajanie pozytywnych wzorców zachowania, m.in.:   

o Kształtowanie postaw patriotycznych 

o Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich 

o Wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla innych 

 Pomoc w pokonywaniu trudności w nauce 

 Przygotowanie do egzaminów maturalnych i olimpiad/konkursów przedmiotowych 

 Rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych ze szczególną dbałością o rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów, m.in.:  

o Udział w imprezach kulturalnych środowiska  

o Organizowanie warsztatów przedmiotowych  

 Wspomaganie rozwoju samorządnej działalności uczniów 

 Doradztwo zawodowe: przygotowanie młodzieży do świadomego podejmowania decyzji związanych z wyborem kierunku dalszej 

edukacji oraz prowadzenie  zajęć diagnozujących preferencje zawodowe. 

 Współpraca z rodzicami 

 Wychowanie prozdrowotne i profilaktyka zdrowotna 

 Podejmowanie działań związanych z organizacją pomocy materialnej 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Zadanie do realizacji: TERMIN 
PROPOZYCJA 

FORMY I MIEJSCA: 
ODPOWIEDZIALNI : 

1.  
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2018/2019 
03 wrzesień 2018 r.  

godz. 10.30 

Uroczysty apel 

hala gimnastyczna 
Klasa 2g  

2.  

Zapoznanie uczniów klas pierwszych z 

zasadami funkcjonowania szkoły 

(Statutem, WSO, Programem 

wychowawczym, ect.) 

do 07 września lekcje wychowawcze Wychowawcy klas pierwszych 

3.  

Przygotowanie dziennika elektronicznego 

do rocznej pracy nauczyciela przedmiotu i 

uzupełnienie danych osobowych uczniów 

przez wychowawców  

do 07 września dziennik elektroniczny Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele 

4.  Kiermasz książek używanych 
od 6 do 11  września (czw-wt) 

godz. 8.00 – 13.30 – sala gimnastyczna żeńska 
Klasa 2 b  

5.  

Spotkanie rodziców uczniów klas 

pierwszych z DYREKTOREM SZKOŁY 

 i WYCHOWAWCAMI 

14 wrzesień  (pt)  

godz. 17.00 

 sala gimnastyczna 

żeńska i sale lekcyjne Dyrektor szkoły i wychowawcy klas 

6.  
Wybór kandydatów na Belfra roku 

powiatu stalowowolskiego  
wrzesień 

Parlament szkolny 

 

7.  
Wyjazdowe jednodniowe warsztaty 

integracyjne dla klas pierwszych 
 od 13 do 21 września 

zajęcia w Rudzie 

(Bojanów) 

Psycholog szkolny, wolontariat szkolny  

i wychowawcy klas pierwszych 

8.  
Spotkanie rodziców uczniów klas 

trzecich z WYCHOWAWCAMI  
21 wrzesień (pt)  

godz. 17.00 
sale lekcyjne Dyrektor szkoły i wychowawcy klas 

9.  
Święto patrona szkoły 

Dzień Edukacji Narodowej  
12-13 październik (pt, so) 

 

uroczysty apel 

i przedstawienie 

na hali gimnastycznej 

Klasa 2d  

Klasa 2e  



 

 Zadanie do realizacji: TERMIN 
PROPOZYCJA 

FORMY I MIEJSCA: 
ODPOWIEDZIALNI : 

10.  
Dzień Papieża Jana Pawła II  

Rocznica wyboru Karola Wojtyły na 

papieża (1978) 16 października   
 od 15 października  (po) wystawa Ks. Zbigniew Pustuła 

11.  
„Etykieta wśród maturzystów” 

prowadzone przez p. M. Wiatrowicza  
październik 

na sali gimnastycznej 

żeńskiej. 
Wychowawcy klas trzecich 

12.  Wybory do Samorządu Uczniowskiego do końca października Parlament szkolny: Edyta Wołoszynek 

13.  Wszystkich świętych  do 31 października   

 wizyta na cmentarzu 

miejskim – groby 

nauczycieli i 

uczniów 

 groby 

zamordowanych w 

czasie II wojny 

światowej  

Klasa 1d – (jubileusz) 

Klasa 1f – (koniec października) 
 

14.  Rocznica Odzyskania Niepodległości  10 listopad (pt) uroczysty apel 
Klasa 2 i  

 

15.  
GISday Warsztaty dla uczniów klas 

gimnazjalnych 
14 listopad (śr) zajęcia terenowe Klasa 2c  

16.  Lekcja w kinie listopad  Kino Ballada Klasa 2i 

17.  
Spektakl teatralny „Dziady” Narodowy 

Teatr Edukacji 
listopad  SDK  Klasy drugie 

18.  

Warsztaty dla uczniów klas maturalnych 

prowadzone przez M. Garbulińską   

i K. Dąbek „Stres pod kontrolą i 

zarządzanie czasem.” – termin po 

uzgodnieniu z nauczycielami uczącymi 

listopad – termin po uzgodnieniu z wychowawcami 
Wychowawcy klas III  

 

19.  „Szlachetna paczka” od 3 do 07 grudnia  akcja charytatywna Wolontariat szkolny, Klasa 2g  

http://www.bibliofilur.republika.pl/album/papa.htm


 

 Zadanie do realizacji: TERMIN 
PROPOZYCJA 

FORMY I MIEJSCA: 
ODPOWIEDZIALNI : 

20.  

Kiermasz przedświąteczny 

"Ozdoby świąteczne" przygotowane 

przez naszych uczniów i  uczestników 

Świetlicy Terapii Zajęciowej w Stalowej 

Woli 

grudzień Jolanta Kawa  

21.  
Jasełka. 
Opłatek szkolny. Spotkania klasowe. 

22 grudzień (pt) 
przedstawienie   

 
Klasa 1i  

22.  
Dzień Dawcy szpiku kostnego                      

w LOKEN 

07 luty (czw.) 

 dla pełnoletnich uczniów  

 
Klasa 2f  

23.  
X Konkurs wiedzy o krajach 

anglojęzycznych i piosenki angielskiej 
07 luty ( czw) konkurs 

Klasa 1b  
 

24.  Studniówka  09 luty (so) Rodzice uczniów klas maturalnych 

25.  

Warsztaty całodniowe dla klas drugich 

„Rozwinąć skrzydła- podkreślenie istoty 

marzeń i możliwości realizowania ich w 

życiu” 

14-25 luty 
zajęcia na sali 

gimnastycznej żeńskiej 

Psycholog szkolny, liderzy  

i wychowawcy klas 

26.  
BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA w 

klasach drugich  
MARZEC (termin rekolekcji) Dyrektor szkoły 

27.  
Spektakl teatralny „Świat Brunona 

Schulza” Narodowy Teatr Edukacji 
marzec (po) SDK Klasy trzecie  



 

 Zadanie do realizacji: TERMIN 
PROPOZYCJA 

FORMY I MIEJSCA: 
ODPOWIEDZIALNI : 

28.  

Kiermasz przedświąteczny "Ozdoby 

świąteczne" przygotowane przez naszych 

uczniów i  uczestników Świetlicy Terapii 

Zajęciowej w Stalowej Woli 

kwiecień Jolanta Kawa  

29.  
Światowy Dzień Zdrowia 07 kwietnia 

Turniej siatkówki  
5 kwiecień (śr)  

 

audycja, wystawa 

przedstawienie 

Wolontariat szkolny,  

2h – Wiesław Mazurkiewicz 

30.  
Wybór kandydatów na Belfra roku 2019 

powiatu stalowowolskiego  
kwiecień 

Parlament szkolny 

 

31.  Dzień otwarty szkoły  
27 

 kwiecień (so) 
zajęcia tematyczne 

Klasa 1h  

Klasa 1c  

Wolontariat szkolny 

32.  Światowy dzień książki 23 kwietnia  od 23 - 27 kwietnia wystawa książki  Ewa Musiał, Anna Gawron 

33.  Święto Konstytucji 3 Maja 29 kwiecień (po) uroczysty apel Klasa 1g  

34.  Zakończenie zajęć w klasach III 30 kwiecień ( wt) uroczysty apel Klasa 2a  

35.  Przygotowanie sal ma maturę  27 kwiecień ( pt)  Uczniowie klas I i II  

36.  Dni sportu szkolnego 17 i 18 czerwiec (po, wt) zajęcia praktyczne 
Maria Skiba i Tomasz Kajpust– scenariusz 

zajęć 

37.  
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2018/2019 
21 czerwiec (piątek ) 

 
uroczysty apel Klasa 1a  

38.  
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2019/2020 
02 wrzesień 2019 r. uroczysty apel Klasa 1e  

 


