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Poniższy plan rozwoju powstał w celu wyznaczenia kierunków wprowadzanych zmian
w organizacji i działalności placówki oraz kontynuowania działań przynoszących oczekiwane
efekty.
Szczegółowe programy pracy szkoły pozostają w zgodzie z poniższymi założeniami.
W trakcie realizacji planu dopuszcza się możliwość dokonywania w nim poprawek niezbędnych
do szybszego osiągnięcia celu, bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych
(np. nowe możliwości finansowe).

Szkoła :
> Będzie placówką zapewniającą każdemu uczniowi warunki rozwoju intelektualnego,
umożliwi bardzo dobre przygotowanie ucznia do kolejnego etapu kształcenia
i osiągania sukcesów.
> Rozwinie u uczniów aktywne i kreatywne sposoby zdobywania wiedzy, umiejętności,
doskonalenia swoich zdolności i talentów
> Nauczy jak być człowiekiem wysokiej kultury osobistej, pełnym najlepszych wartości
duchowych, wrażliwym i odpowiedzialnym za siebie i innych
> Przygotuje do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu
dziedzictwa kulturowego, tolerancji i patriotyzmu
> Wypracuje formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie
wychowania i kształcenia, gdzie rodzice są partnerami we wszystkich podejmowanych
przez szkołę działaniach
> Będzie ośrodkiem życia kulturalnego społeczności lokalnej, będzie otwarta
na modyfikacje i innowacje, kreując wartościowe wzorce kulturowe
> Nawiąże współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami wspierającymi pracę szkoły.

Pragniemy, aby szkoła posiadała wysoki prestiż, była miejscem dobrych relacji
międzyludzkich, w którym uczeń czerpie radość uczenia się, osiąga sukcesy oraz
realizuje swoje marzenia.

1.0

Priorytetowe zadania szkoły realizowane w każdym roku szkolnym:

1. Przygotowanie uczniów do osiągania wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych;
2. Uwzględnienie w programie kształcenia propozycji dla uczniów uzdolnionych, np. kół
zainteresowań, redakcji gazetki, programy indywidualne itp.;
3. Praca reedukacyjna z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających
zarówno ze zdiagnozowanych dysfunkcji, jak i zaniedbań natury środowiskowej,
czy dydaktycznej, poprzez: konsultacje, współpracę z reedukatorem, Powiatową Poradnią
Pedagogiczną
4. Ewaluowanie i wdrażanie niezbędnych zmian Programu Wychowawczego i Programu
Profilaktycznego;
5. Stosowanie nowoczesnych, twórczych, aktywnych metod nauczania - zapewnienie
możliwości doskonalenia zawodowego nauczycielom;
6. Pozyskiwanie funduszy na zadania dydaktyczno wychowawcze;
7. Wymiana doświadczeń poprzez nawiązywanie współpracy ze szkołami
8. Stałe uzupełnianie oraz modernizowanie wyposażenia i bazy szkoły w ramach posiadanych
środków; pozyskiwanie środków na te cele z różnych źródeł finansowania.

2.0

Strategiczne obszary pracy szkoły

2.1

Dydaktyka

2.2

Wychowanie i opieka

2.3

Kadra

2.4

Baza i wyposażenie szkoły

2.5

Promocja szkoły i integracja ze środowiskiem lokalnym
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2.1 DYDAKTYKA
Cel - uzyskanie możliwie najwyższej efektywności nauczania
Zadania szczegółowe

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Ewaluacja w ramach potrzeb i wymagań
szkolnego zestawu programów nauczania

maj

Dyrekcja, zespoły
przedmiotowe

Opracowywanie i wdrażanie programów
własnych, autorskich, innowacji;

zgodnie z terminami
zawartymi
w rozporządzeniu

Nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy

Organizacja próbnych egzaminów
zewnętrznych dla klasy III oraz testów
kompetencji dla klas I i II;
organizacja próbnego sprawdzianu
dla klasy VI

styczeń, kwiecień
każdego roku
szkolnego

Dyrekcja, nauczyciele
przedmiotów

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych na bieżąco
-w każdym roku
szkolnym
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz
na bieżąco
-w każdym roku
wykorzystanie twórczej ekspresji uczniów
szkolnym
(wystawy prac, przygotowywanie projektów
itp.) i promocja osiągnięć uczniów

Nauczyciele
przedmiotów

Organizacja zajęć pozalekcyjnych zarówno dla na bieżąco
uczniów uzdolnionych (koła zainteresowań), jak -w każdym roku
i uczniów o szczególnych potrzebach
szkolnym
edukacyjnych (konsultacje, zajęcia
wyrównawcze); rozpoznawanie potrzeb uczniów

Opiekunowie kół,
nauczyciele

Przygotowywanie uczniów do korzystania z
różnych źródeł informacji oraz twórczego
rozwiązywania problemów

na bieżąco
-w każdym roku
szkolnym

Nauczyciele
przedmiotów,
informatycy

Wewnątrzszkolne badanie jakości pracy szkoły
- analiza wyników nauczania, testów
kompetencji
- formułowanie wniosków, przedstawianie
na spotkaniach RP
- informowanie rodziców i uczniów

po semestrze, testach Zespoły przedmiotowe,
dyrekcja

Nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy

2.2 WYCHOWANIE I OPIEKA
Cel – uczniowie wychowywani są zgodnie z wartościami opartymi na Programie
Wychowawczym oraz Profilaktycznym, których ewaluacja przebiega zgodnie
z rozpoznawalnymi potrzebami na bazie powszechnie uznawanych wartości
Zadania szczegółowe

Termin realizacji

Plan działań opiekuńczych
na bieżąco
- diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów
-w każdym roku
- otoczenie opieką uczniów znajdujących się
szkolnym
w trudnej sytuacji społecznej i materialnej
(pomoc psychologiczna i pedagogiczna,
obiady, zakup podręczników, stypendia itp.)
- wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci
(zebrania klasowe, indywidualne rozmowy
i konsultacje, prelekcje i szkolenia dla rodziców)
wrzesień w każdym
roku szkolny

Plany wychowawcze klas są spójne ze Szkolnym
Programem Wychowawczym, uwzględniają
tematykę z zakresu zagrożeń społecznych,
przeciwdziałania patologii i przemocy, radzenia
sobie z emocjami, zasad dobrego wychowania

na bieżąco
- wg harmonogramu
wycieczek
Kontynuowanie tradycji i obrzędowości szkolnej na bieżąco
- ślubowanie klas I, apele okolicznościowe
- wg
- aktywny udział w imprezach o charakterze
harmonogramu
rocznicowym i patriotycznym, środowiskowym. imprez
i uroczystości
szkolnych
Organizacja wycieczek szkolnych

Odpowiedzialni
Pedagog, psycholog
szkolny, wychowawcy

Wychowawcy

Nauczyciele,
wychowawcy
Wychowawcy,
nauczyciele

Angażowanie uczniów w działania na rzecz
szkoły, środowiska naturalnego, otoczenia
społecznego
- praca Samorządu Szkolnego (plan działań)
dyżury uczniowskie
- akcje typu: zbiórka makulatury, zbiórka
puszek, sprzątanie świata itp.

na bieżąco

Wychowawcy,
opiekunowie
Samorządu Szkolnego

Realizacja programu profilaktyki

na bieżąco

Nauczyciele

Współpraca z PPP oraz innymi instytucjami
wspomagającymi szkołę w działaniach
wychowawczych

na bieżąco

Dyrekcja,
wychowawcy klas

5

Włączanie rodziców do współpracy, wspólne
planowanie działań klasowych i szkolnych

na bieżąco

Dyrekcja,
wychowawcy klas

2.3 KADRA
Cel– szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli oraz integrację grona nauczycielskiego
Zadania szczegółowe
Rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie
doskonalenia zawodowego
Opracowanie i wdrażanie planu szkoleń Rady
Pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego
Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli:
- indywidualne dokształcanie (studia
podyplomowe, kursy kwalifikacyjne,
szkolenia, konferencje)
kontynuacja ścieżki awansu zawodowego
- opieka nad stażystami i nauczycielami
kontraktowymi
Zachęcanie nauczycieli do podnoszenia
kwalifikacji oraz dzielenia się własnymi
doświadczeniami; działalność zespołów
przedmiotowych
Bieżące uzupełnienie literatury z zakresu
doskonalenia zawodowego, prenumerata
fachowej prasy
Podejmowanie działań służących integracji grona
pedagogicznego, poprawie komunikacji
interpersonalnej

Termin realizacji

Odpowiedzialni

sierpień
czerwiec
na bieżąco
- wg harmonogramu

Dyrekcja

zgodnie
z potrzebami

Dyrekcja
nauczyciele
dyplomowani,

na bieżąco

Dyrekcja,
przewodniczący
zespołów
przedmiotowych
Dyrekcja, nauczyciel
bibliotekarz

na bieżąco
na bieżąco

Dyrekcja

Dyrekcja, nauczyciele

2.4 BAZA I WYPOSAŻENIE SZKOŁY

Cel – rozwój infrastruktury, by odpowiadała ona standardom nowoczesnej
szkoły
Zadania szczegółowe

Termin realizacji

Odpowiedzialni Uwagi

Dbanie o stan budynku szkolnego
(remonty w miarę potrzeb) oraz tereny
zielone wokół szkoły
Podnoszenie standardów sal lekcyjnych
- w miarę możliwości zakup mebli
oraz pomocy dydaktycznych
- niezbędne bieżące remonty
Modernizacja i udoskonalanie obiektów
szkolnych na terenach sportowych
- zakup sprzętu sportowego
- zakup terenu i organizacja boiska do piłki
plażowej
- organizacja parkingu i chodnika wokół szkoły
- wymiana podłóg w salach i na korytarzach.

na bieżąco

Dyrekcja

w miarę
posiadanych
środków

Dyrekcja

na bieżąco w miarę;
posiadanych
środków

Dyrekcja

Poszukiwanie sprzymierzeńców
i sponsorów szkoły.

na bieżąco

Dyrekcja,
nauczyciele

Doposażenie pracowni w ławki i meble.

w miarę
posiadanych
środków

Dyrekcja

Stałe wzbogacanie księgozbioru szkolnego

w miarę
posiadanych
środków
w miarę
posiadanych
środków

Dyrekcja, n-l
bibliotekarz.

Założenie monitoringu.

Dyrekcja

2.5 PROMOCJA SZKOŁY I INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM
LOKALNYM
Cel - szkoła wypracowuje dobrą markę w środowisku, promuje swoje
osiągnięcia, współpracuje z organizacjami, instytucjami i osobami
fizycznymi realizując zadania dydaktyczno-wychowawcze

Zadania szczegółowe

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Opracowywanie
informacyjnego
Stałafolderu
wspolpraca
z mediami:szkoły
opracowywanie artykułów (sprawozdania
z imprez, uroczystości i konkursów)
Eksponowanie
osiągnięć
ucznióworaz
i nauczycieli
autoryzowanie
wywiadów
notatek dla
zarówno na terenie
szkoły,mediów
jak i poza nią
lokalnych
(wystawki, strona internetowa)
Uaktywnienie środowiska rodziców na rzecz
szkoły (udział w uroczystościach i wycieczkach
szkolnych, pomoc w organizacji prowadzonych
działań)

w każdym roku
szkolnym
- przełom
na bieza^co
semestrów
na bieżąco

Dyrekcja, nauczyciele
poloniści,
Dyrekcja,informatycy
nauczyciele

na bieżąco

Wychowawcy,
nauczyciele, dyrekcja

Założenie strony internetowej

w ciągu roku
szkolnego

Informatycy

Współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami
działającymi na rzecz edukacji i wychowania:
- policja,
- Sąd Rodzinnym,
- Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna,
- leśnictwo,
- Dom Pomocy Społecznej,
- Ośrodek Zdrowia,
- Parafia,
- GOPS,
- Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

w każdym roku
szkolnym

Wychowawcy,
nauczyciele, dyrekcja

Nauczyciele

