PLAN DYDAKTYCZNY
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
I. Cele szkoły.
Liceum zapewnia uczniom warunki do:
1. rozwijania swoich zdolności, pasji i zainteresowań,
2. kształcenia umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki,
budowania systemu wartości moralnych,
3. rozwijania takich cech jak: wrażliwość, godność, samodzielność, odpowiedzialność za
własny rozwój, wytrwałość i obowiązkowość,
4. kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy oraz przyjmowania
za nie odpowiedzialności,
5. kształcenia umiejętności współżycia w zespole,
6. korzystania z różnych źródeł wiedzy,
7. kształcenia postawy dociekliwości i refleksyjności,
8. kształcenia umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i
prezentowania własnych poglądów,
9. rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,
10. kształcenia umiejętności posługiwania się powszechnie stosowanymi urządzeniami
technicznymi,
11. podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
12. poznania dziedzictwa kultury narodowej i europejskiej oraz współtworzenia życia
kulturalnego,
13. uzyskania świadectwa maturalnego,
14. przygotowania do wyboru szkoły pomaturalnej lub wyższej uczelni.
II. Zadania dydaktyczne w klasach pierwszych.
1. Spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych
(wrzesień).
2. Sprawdziany diagnostyczne (wrzesień).
3. Podział na grupy językowe (wrzesień).
4. Wyjazdy integracyjne do Murzasichla (wrzesień).
5. Ślubowanie klas pierwszych (12 października).
6. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, których celem jest pogłębianie wiedzy i
rozbudzanie zainteresowań uczniów.
7. Udział w wykładach uniwersyteckich z biologii, geografii, chemii.
8. Lekcje muzealne – Muzeum Ziemi, Muzeum Ewolucji, Centrum Kopernikowskie,
Dom Spotkań z Historią, Muzeum Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego,
Muzeum Literatury, Muzeum Narodowe, Polin.
9. Zajęcia varsavianistyczne.
10. Wycieczka na Powązki.
11. Edukacja filmowa.
12. Dzień Tłumacza (wrzesień, klasa I B).

13. Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik.
14. Wieczór rosyjski w Teatrze Buffo.
15. Warsztaty językowe z języka rosyjskiego w laboratorium językowym UW.
16. Wycieczka z przewodnikiem rosyjskojęzycznym – poznajemy Legendy o Starym
Mieście.
17. Wycieczka do Gruzji/Armenii lub Sankt-Petersburga.
18. Zajęcia z zakresu biogeografii na terenie warszawskiego zoo.
19. Przygotowanie do egzaminu maturalnego.
 Przygotowanie do wyboru przedmiotów maturalnych.
 Informowanie o wymaganiach egzaminu maturalnego.
20. Zorganizowanie lekcji bibliotecznych i lekcji z rocznikiem szkolnym.
III. Zadania dydaktyczne w klasach drugich.
1. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego w roku 2020.
 Informowanie o procedurach i wymaganiach egzaminu maturalnego.
 Opracowanie metod pracy odpowiadających formie egzaminu maturalnego.
 Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku studiów i przedmiotów
maturalnych.
 Rozszerzenie oferty edukacyjnej o działania, które mają na celu
wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotów kierunkowych,
nauczanych od klasy drugiej w cyklach rozszerzonych.
2. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, których celem jest pogłębianie wiedzy i
umiejętności w zakresie rozszerzonych zajęć edukacyjnych, np. lekcje muzealne,
wykłady, sesje popularnonaukowe, wycieczki tematyczne.
 Test matematyczny na zakończenie klasy drugiej.
 Udział w niezwykłych lekcjach chemii zorganizowanych przez
Stowarzyszenie Klatrat.
 Udział klasy II D oraz II F w zajęciach w GUSie.
 Udział klasy II D w warsztatach „GIS”- wykorzystywanie systemu
informacji geograficznej.
 Lekcje wychowania obywatelskiego organizowane przez Urząd Stołeczny.
 Warsztaty biotechnologiczne organizowane przez Biocen.
 Sesja naukowa w ramach spotkań z narodami świata.
 Przygotowanie uczniów do Olimpiady Geograficznej, Biologicznej,
Chemicznej, Wiedzy o Społeczeństwie, Historycznej, Ogólnopolskiej
Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Języka Angielskiego.
 Wyjście do Instytutu Fizyki.
 Zajęcia edukacyjne w Sejmie i Senacie RP.
 Wyjście do Trybunału Konstytucyjnego.
 Zajęcia varsavianistyczne.
 Warsztaty językowe (British Council, Ambasada USA).
 Wyjście do teatru na przedstawienie w języku angielskim.
 Edukacja filmowa.
 Dzień Tłumacza (wrzesień, klasa II B).
 Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik (listopad).
 Wieczór rosyjski w Teatrze Buffo.
 Warsztaty językowe w laboratorium językowym UW.








Wycieczka z przewodnikiem rosyjskojęzycznym – poznajemy Legendy o
Starym Mieście.
Wycieczka do Gruzji/Armenii lub Sankt-Petersburga.
Wycieczka do synagogi, cerkwi i meczetu.
Warsztaty terenowe z geografii – Duszniki Zdrój (klasa II D, II F).
Udział w wykładach na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych.
Lekcje muzealne – Muzeum Ziemi, Muzeum Geologii, Muzeum Ewolucji,
Muzeum Techniki, Centrum Kopernika, Muzeum Chopina, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Muzeum Literatury, Muzeum Archidiecezji
Warszawskiej, Muzeum Narodowe, Polin.

IV. Zadania dydaktyczne w klasach trzecich.
1. Spotkania informacyjne na temat egzaminu maturalnego z dyrektorem szkoły
i nauczycielami poszczególnych przedmiotów maturalnych.
2. Zebranie informacji na temat wyboru przedmiotów zdawanych w czasie
egzaminu maturalnego, a także poziomu zdawanego przedmiotu.
3. Przygotowanie do wyboru kierunku studiów.
 Spotkania z psychologiem.
 Spotkania z absolwentami szkoły, którzy studiują na różnych uczelniach.
 Zbieranie i przekazywanie informacji na temat różnych kierunków studiów.
5. Przeprowadzenie próbnej matury z wydawnictwem Nowa Era.
6. Lekcje muzealne – Muzeum Ziemi, Muzeum Ewolucji, Centrum Kopernika, Muzeum
Chopina, Muzeum Literatury.
7. Redagowanie gazetki przedmiotowej z chemii.
8. Edukacja filmowa.
9. Zajęcia edukacyjne w Sejmie i Senacie RP.
10. Wyjście do Trybunału Konstytucyjnego.
11. Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik.
12. Wieczór rosyjski w Teatrze Buffo.
13. Warsztaty językowe z języka rosyjskiego w laboratorium językowym UW.
14. Wycieczka z przewodnikiem rosyjskojęzycznym – poznajemy Legendy o Starym
Mieście.
15. Wycieczka do Gruzji/Armenii lub Sankt-Petersburga.
16. Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy.
17. Udział w warsztatach „GIS” - wykorzystywanie systemu informacji geograficznej.
18. Wyjście na Giełdę Papierów Wartościowych i do NBP.
19. Spotkania informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyższych uczelniach.

V. Zadania nauczycieli.
1. Uczestniczenie w konferencjach przedmiotowych i kursach podnoszących
kwalifikacje.
2. Organizowanie zajęć doskonalących wewnątrzszkolnych.
3. Organizowanie samokształcenia w ramach zespołów przedmiotowych.
4. Utrzymywanie stałego kontaktu nauczycieli języka niemieckiego z Instytutem
Goethego oraz Instytutem Austriackim.
5. Zapewnienie możliwości systematycznego poznawania prawa oświatowego.

6. Analiza wyników matur w roku 2018 metodą staninową, wykorzystanie wniosków w
pracy z maturzystami.
7. Przeprowadzenie dwóch próbnych egzaminów maturalnych z matematyki w klasach
trzecich.
8. Udzielanie uczniom systematycznej pomocy pedagogicznej i psychologicznej; opieka
nad uczniami z dysleksją i dysgrafią.
9. Zorganizowanie pomocy dydaktycznej dla ucznia zdolnego, np. popularyzowanie
konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizowanie konkursów na etapie
szkolnym, otoczenie opieką uczniów uczestniczących w nich, wspieranie
samodzielnych projektów uczniów.
10. Powołanie zespołów w celu pomocy uczniom słabym, z problemami dydaktycznymi.
11. Doskonalenie systemu oceniania uczniów.
 Przedstawienie uczniom zasad i form oceniania.
 Zróżnicowanie form oceniania, obejmujących opanowanie różnych
umiejętności (odpowiedzi ustne, prace pisemne różnego typu, praca na lekcji).
 Systematyczne ocenianie uczniów.
12. Wprowadzenie racjonalnych zasad organizowania zajęć dydaktycznych poza szkołą.
 Zajęcia poza budynkiem szkoły powinny być organizowane przede wszystkim
w czasie planowych zajęć z danego przedmiotu.
 Organizowanie zajęć w ramach lekcji z innego przedmiotu jest możliwe po
wcześniejszej konsultacji z nauczycielem uczącym.
13. Unowocześnianie wyposażenia pracowni przedmiotowych.
14. Zaproszenie rodziców do współpracy w ramach orientacji zawodowej uczniów
podczas godzin wychowawczych.
15. Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019.
16. Organizowanie sprawdzianów przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego.
17. Konsultacje w sprawie rozkładów materiału.
18. Analiza i korekta przedmiotowego systemu oceniania.
19. Zapoznanie uczniów i rodziców z przedmiotowym systemem oceniania.
20. Wprowadzanie na lekcjach zadań z zakresu doradztwa zawodowego.
21. Organizowanie przygotowań do ustnego egzaminu maturalnego: materiały
informacyjne dla uczniów, lekcje dotyczące warsztatu pracy maturzysty, konsultacje
indywidualne i zbiorowe, obowiązkowe zadania dla maturzystów.
22. Zapewnienie opieki nad uczniami biorącymi udział w różnych konkursach i
olimpiadach.
23. Opieka nad praktykantami.
24. Organizowanie wyjść do teatru i kina.
25. Współpraca z biblioteką szkolną w sprawie uzupełniania księgozbioru, zbioru płyt
DVD, programów edukacyjnych.
26. Organizowanie wycieczek tematycznych.
VI. Sesje popularnonaukowe, rocznice, imprezy szkolne.
1. Udział uczniów w Festiwalu Nauki (wrzesień).
2. Zorganizowanie dla uczniów warsztatów biotechnologicznych w Instytucie Biochemii i
Biologii Molekularnej Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Upamiętnianie ważnych rocznic narodowych, np. Uchwalenie Konstytucji 3 maja.
4. Konkursy historyczne.
5. Konkurs wiedzy i konkurs plastyczny związany z 100 rocznicą odzyskania
niepodległości.

6. Uroczystość szkolna z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
7. Sesja popularnonaukowa w 76 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.
8. Uroczyste obchody Dnia Patrona.
9. Dzień Języka Polskiego 21 lutego w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
10. Udział w Festiwalu Filmów Rosyjskich.
11. Coolturalne Dąbro.
12. Fresh Form Film Festiwal.
13. Wyjście do teatru na spektakl w języku angielskim.
14. British Council i Ambasada Amerykańska – wykłady i warsztaty językowe.
15. Udział w imprezach kulturalnych związanych z krajami niemieckojęzycznymi
w ramach Europejskich Dni Języków Obcych.
16. Festiwal Nauki ILS – wykłady i warsztaty.
17. Dzień na Tak.
18. Festiwal Młodych Talentów.
19. Przedstawienia teatru szkolnego dla uczniów i rodziców.
20. Dni języków obcych.
21. Dzień Kultury Włoskiej.
VII. Wymiany językowe.
1. Wyjazd do Włoch (Sycylia – Katania) - wymiany ze szkołami włoskimi, zapoznanie z
kulturą i językiem włoskich rówieśników.
2. Wyjazd do Wielkiej Brytanii – spotkanie z historią, kulturą i językiem kraju.
3. Wyjazd do Rosji – Sankt-Petersburg, zapoznanie z kulturą i językiem Rosjan.
VIII. Koła zainteresowań.
1. Zajęcia sportowe.
2. Teatr szkolny.
3. Kuźnia Kultury.
4. Konferencja warszawskich samorządów szkolnych.
5. PCK - program Edukacja Humanitarna.
6. Wolontariat.
IX. Biblioteka szkolna.
Warszawska Jesień Poezji - lekcje poetyckie w szkole z udziałem poetów.
Zajęcia edukacyjne dla klas II w Bibliotece Uniwersyteckiej i innych.
Warsztaty literackie „Piszemy wiersze” z udziałem krytyka literackiego.
Światowy Dzień Poezji – inauguracja w Muzeum Literatury.
Systematyczne uzupełnianie księgozbioru w celu zapewnienia dostępu do
najnowszej literatury pięknej i fachowej.
6. Koło dziennikarskie i redagowanie gazetki szkolnej „Propozycje”.
7. Warsztaty dziennikarskie z udziałem zaproszonego dziennikarza.
8. Wycieczka do profesjonalnej redakcji, np. „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”,
„Polityka”.
9. Zajęcia edukacyjne w ramach koła dziennikarskiego – udział w ogólnopolskim
konkursie gazetek szkolnych.
10. Przygotowanie uczniów do studiów dziennikarskich.
1.
2.
3.
4.
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