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WIZJA SZKOŁY 

 

Bycie nowoczesną placówką edukacyjną kreującą 

wszechstronnie wykształconych uczniów  

w oparciu o najnowsze metody nauczania  

 

CELE WIZJI: 

 

• kreowanie wszechstronnie wykształconych uczniów, 

• przygotowanie absolwenta do następnego etapu edukacyjnego, 

• rozwój uzdolnień i zainteresowań, 

• wychowanie do twórczego działania w samodzielnym życiu, 

• przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym   

w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości  

i wolności, w duchu tolerancji. 

 

 1. Uczeń Szkoły Podstawowej w Mieroszynie to człowiek rozumiejący potrzeby innych 

ludzi, samodzielny, odpowiedzialny, pragnący zdobywać wiedzę, otwarty na potrzeby 

drugiego człowieka, mający poczucie więzi ze swoją miejscowością. 

2. Nauczyciel uczący w SP w Mieroszynie to człowiek otwarty, rozumiejący uczniów, 

inspirujący ich do zdobywania wiedzy, posiadający autorytet.  

3. Rodzice współdecydują o sposobach i celach wychowania dzieci, doradzają, opiniują 

zamierzenia wychowawcze szkoły, czują się odpowiedzialni za szkołę. 

 4. Szkoła wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności twórczego myślenia, problemowego, 

abstrakcyjnego i elastycznego. Pozwala na rozwój uczniów wybitnie zdolnych.  

5. Szkoła dostosowuje formy i metody nauczania do indywidualnych potrzeb, 

predyspozycji i możliwości uczniów oraz stwarza warunki do ich rozwoju na lekcjach i 

zajęciach pozalekcyjnych. 



6. Szkoła zapewnia uczniom godne warunki do nauki i zabawy, posiada dobrą bazę 

informatyczną i potrzebne wyposażenie.  

7. Szkoła cieszy się uznaniem środowiska. 

 

MISJA SZKOŁY 

 

„Moja szkoła – mój drugi dom” 

Zatem: 

  zaangażowanie w naukę, rozwijanie własnych 

zdolności, twórcze działanie, bezpieczeństwo, 

przyjaźń, partnerstwo, wzajemny szacunek i pomoc, 

radość i zabawa, pozytywne myślenie. 

 

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój 

ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym realizowaniu przez 

nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności                                   

i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się  wymiary pracy 

każdego nauczyciela.  

To czy misja szkoły zostanie spełniona, uzależnione jest od utrzymania na 

odpowiednim poziomie tego, co dobre w Naszej Szkole oraz od udoskonalenia 

i wprowadzania tego, na co mamy wpływ. 

 



 1. Wspieramy nieustannie każdego ucznia, by mógł się harmonijnie rozwijać zgodnie z 

osobistymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami.  

2. Proponujemy wartości oparte na chrześcijańskich postawach.  

3. Zapewniamy uczniom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.  

4. Nauczyciele prowadzą ciekawe i inspirujące zajęcia, relacje między nauczycielami i 

uczniami oparte są na wzajemnym szacunku i życzliwości.  

5. Wspólnie z rodzicami wychowujemy człowieka, który sprosta wyzwaniom dorosłego 

życia, będzie umiał odróżnić dobro od zła, będzie szanował godność osoby ludzkiej, będzie 

umiał znaleźć sens i cel swojego istnienia. 

 6. Przekonamy ucznia, że kształcenie jest procesem ciągłym. 

 7. Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców są znane i każda ze stron 

zobowiązana jest do ich szanowania i przestrzegania. 

ATUTY SZKOŁY 

- wykwalifikowana i doskonaląca się ustawicznie kadra nauczycielska, 

 - współpraca ze środowiskiem lokalnym,  

- kultywowanie tradycji kaszubskich i tradycji związanych z patronem szkoły,  

- edukacja ekologiczna – z której można zrobić główną siłę napędową szkoły,  

- promocja sportu poprzez rozbudowaną ilość pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

- indywidualne podejście do uczniów, różnorodność form i metod nauczania, 

 - przyjazna i życzliwa atmosfera w szkole, 

 - objęcie  uczniów ofertą zajęć pozalekcyjnych, 

 - ścisła współpraca z rodzicami i angażowanie ich w życie szkoły.  

CELE GŁÓWNE  

1.  Właściwe relacje z rodzicami, które sprzyjają powstawaniu pozytywnych więzi między domem a 

szkołą. 

2. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły.  

3. Doskonalenie jakości  i efektów kształcenia poprzez rozbudzanie i rozwijanie zdolności twórczych 

oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania 

4. Opiekowanie się uczniami z dysfunkcjami rozwojowymi i fizycznymi oraz mającymi problemy w 

nauce a także uczniami  zdolnymi.  



5. Wykorzystywanie wniosków z przeprowadzonych egzaminów w klasach trzecich i szóstych do 

podnoszenia poziomu wiadomości i praktycznych umiejętności uczniów.  

6. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz na szczeblu gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim i krajowym.  

7. Wykorzystywanie technologii komputerowych.  

8. Kształtowanie  postaw  patriotycznych, obywatelskich i ekologicznych.  

9. Wspieranie rozwoju osobowego każdego ucznia poprzez uczenie tolerancji, szacunku dla innych i 

empatii. 

PRIORYTETY SZKOŁY 

1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia.  

2. Opieka i wychowanie.  

3. Promocja szkoły oraz rozwijanie przyjaznej i otwartej szkoły dla społeczności lokalnej. 

 4. Baza i wyposażenie szkoły 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 1. Zasadą tworzenia i realizacji programu rozwoju szkoły jest jego otwartość rozumiana jako 

możliwość dokonywania zmian uwarunkowanych rzeczywistymi potrzebami.  

2. Na terenie naszej miejscowości  szkoła jest instytucją wspierającą rozwój młodego pokolenia.  

3. Wykwalifikowana kadra gwarantuje harmonijny rozwój wychowanków, zgodnie z ich osobistymi 

potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. 

 4. Szkoła nosi zaszczytne imię Augustyna Necla, najwybitniejszego kaszubskiego pisarza. Poprzez 

wzorzec osobowy patrona szkoła ma wywierać wpływ na kształtowanie osobowości i drogi życiowej 

uczniów.  

 

Obszar I – Koncepcja pracy szkoły 
 

Cele ogólne Zadania Odpowiedzialni 
1. Opracowanie 
programu 
rozwoju szkoły 

1. Powołanie liderów odpowiedzialnych za opracowanie 
programu rozwoju szkoły i mierzenia jakości w 
poszczególnych obszarach.  
2. Analiza wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji szkoły. 
Propozycje modyfikacji wizji i misji szkoły.  
3. Konsultacja propozycji zmian misji i wizji szkoły z RP, 
RR i SU.  
4. Opracowanie celów ogólnych na lata 2015 – 2020 i 

dyrektor  
 
 
dyrektor  liderzy  
 
 
dyrektor  
 



zadań szczegółowych na rok szkolny.  
5. Konsultacja projektu programu rozwoju szkoły z RP, 
RR, SU. 
 6. Zatwierdzenie programu rozwoju szkoły. 

dyrektor  zespoły 
zadaniowe 
dyrektor  
dyrektor,  R.P. 

2. Opracowanie 
planu ewaluacji 
wewnętrznej (w 
celu poprawy 
jakości pracy w 
szkole) 

1. Analiza rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. 
2. Opracowanie założeń nadzoru pedagogicznego.  
3. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego i 
harmonogramu obserwacji. 
4. Przedstawienie planu badania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów i wyznaczenie odpowiedzialnych 
za realizację zadań. 
 5. Przygotowanie, przeprowadzenie i analiza badania 
osiągnięć edukacyjnych uczniów w wybranych klasach.  
6. Podjęcie (w miarę potrzeby) działań zmierzających do 
podniesienia osiągnięć edukacyjnych w klasach objętych 
badaniem.  
7. Przygotowanie projektu ewaluacji z wykorzystaniem 
kryteriów i metod badawczych, opracowanie narzędzi 
ewaluacyjnych; przeprowadzenie i analiza: ankiet, 
badania osiągnięć, obserwacji, dokumentacji, 
opracowanie raportu. 

Dyrektor  
dyrektor  
dyrektor  
 
dyrektor,  
 
 
wychowawcy, zespoły 
zadaniowe 
wychowawcy, 
zespoły zadaniowe 
nauczyciele uczący w 
danych klasach 
 
 dyrektor, zespoły 
zadaniowe 
 

3. Kreowanie 
pozytywnego 
wizerunku szkoły. 

1. Organizacja i współudział w organizacji imprez 
środowiskowych. 
 2. Udział w konkursach gminnych i powiatowych. 
3. Efektywne  zarządzanie stroną Internetową szkoły.  
4. Eksponowanie osiągnięć uczniów na stronie 
internetowej szkoły.  
5. Pozyskanie sojuszników wspierających 
przedsięwzięcia szkoły i zapraszanie sponsorów i 
przyjaciół szkoły na wszelkie uroczystości.  
6. Wysyłanie życzeń okolicznościowych i podziękowań.  
7. Rozszerzenie współpracy z prasą lokalną.   
8. Pasowanie na ucznia i czytelnika. 
9. Pożegnanie uczniów kończących szkołę podstawową.  
10. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami i 
bibliotekami (przede wszystkim z Biblioteką im A.Necla 
w Kosakowie). 
11. Uczestnictwo szkoły w konkursach i imprezach 
sportowych.  
12. Podejmowanie działań integrujących rodziców, 
nauczycieli, uczniów i przyjaciół szkoły.  
13.Uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej poprzez 
udział i przygotowanie uroczystości lokalnych (m.in.: 
Dzień Seniora). 
14. Organizacja i udział w imprezach, tradycjach 
świątecznych, wycieczkach, festynach. 
15. Podejmowanie działań zwiększających 
bezpieczeństwo uczniów w szkole.  
16. Współpraca z innymi szkołami. 
 

Dyrektor  
 
wychowawcy,  
 
 
 
wszyscy nauczyciele 

Obszar II – Organizacja i zarządzanie 



Cele ogólne Zadania Odpowiedzialni 

1.Wzajemne 
relacje 

1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, 
nauczycielami, kadrą kierowniczą i i innymi 
pracownikami. 

dyrektor, nauczyciele, 
wychowawcy 

2. Prowadzenie 
procesu 
wewnątrzszkolne
go doskonalenia 
nauczycieli 

1. Badanie indywidualnych potrzeb nauczycieli w 
zakresie doskonalenia zawodowego.  
2. Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli.  
3. Zaplanowanie środków na doskonalenie. 
 4. Podnoszenie statusu zawodowego nauczycieli.  
5. Wykorzystanie w pracy szkoły nowych wiadomości i 
umiejętności nauczycieli.  
6. Współpraca z instytucjami prowadzącymi 
doskonalenie nauczycieli.  
7. Wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce 
dydaktyczne.  
8. Tworzenie klimatu sprzyjającego podejmowaniu 
nowatorskich działań pedagogicznych.  
9. Rozwój nauczycielskiej biblioteczki metodycznej. 

dyrektor szkoły 
 
wszyscy nauczyciele 

3. Warunki 
działalności 
szkoły 

1. Dostosowywanie pomieszczeń oraz wyposażenia 
niezbędnego do realizacji zadań szkoły.  
2. Wyremontowanie pomieszczeń  Domu Kultury i 
zagospodarowanie na klasopracownie.  
3. Wygospodarowanie pomieszczenia do terapii 
pedagogicznej i  na świetlicę. 

dyrektor szkoły 

4. Zdrowie, 
higiena i 
bezpieczeństwo 
pracy 

1. Systematyczne monitorowanie warunków 
bezpieczeństwa i higieny i sukcesywne likwidowanie 
potencjalnych zagrożeń.  
2. Znajomość i stosowanie przez wszystkich 
pracowników szkoły i uczniów regulaminu i zasad BHP. 

dyrektor szkoły 
 pracownicy obsługi  
nauczyciele 

5. Kierowanie 
szkołą, obieg 
informacji 

1. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z 
przepisami prawa oświatowego. 
 2. Zapewnianie przepływu informacji na temat 
aktualnych uregulowań prawnych oraz zmian 
organizacyjnych wprowadzanych przez organy 
oświatowe.  
3. Organizowanie obiegu informacji między szkołą, 
uczniami i rodzicami. 

dyrektor szkoły 
 
 
 
nauczyciele 

Obszar III – Kształcenie 

Cele ogólne Zadania Odpowiedzialni 

1. Podniesienie 
efektywności 
pracy z uczniem 
zdolnym 

1. Zapoznanie wszystkich uczniów i ich rodziców z 
przedmiotowym systemem oceniania.  
2. Promowanie w systemie oceniania postaw 
twórczych.  
3. Umożliwienie uczniom rozwijania swoich 
zainteresowań poprzez wzbogacenie oferty zajęć 
dodatkowych.  
4. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 
 5. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach 
szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, 
ogólnopolskich oraz projektach, akcjach, kampaniach. 
6. Umożliwianie uczniom korzystania z różnych źródeł 

dyrektor szkoły  
wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
bibliotekarz  
wszyscy nauczyciele  
 
 



informacji: udostępnienie uczniom zasobów 
bibliotecznych (woluminy, multimedia), możliwość 
korzystania z Internetu, zachęcanie do poszukiwania i 
poznawania wiadomości wykraczających poza 
obowiązkowe. 
7. Nagradzanie uczniów za aktywność i zaangażowanie. 

dyrektor szkoły  
 
 
 
 
opiekun SU 
 

2. 
Indywidualizacja 
nauczania 

1. Zaangażowanie uczniów do czynnego udziału w 
procesie nauczania – uczenia się.  
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.  
3. Czynny udział w zajęciach kół zainteresowań i 
zespołach wyrównawczych.  
4. Konstruowanie narzędzi do badania osiągnięć 
uczniów zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego. 
 5. Stwarzanie warunków umożliwiających poprawę 
ocen. 

wszyscy nauczyciele 

3. Umożliwienie 
uczniom 
rozwijania swoich 
możliwości 

1. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach 
interdyscyplinarnych.  
2. Uczenie realizowania stawianych zadań we 
współpracy z innymi.  
3. Pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji. 
 4. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych i kołach 
zainteresowań. 
 5. Udział uczniów w zawodach, imprezach kulturalnych, 
wycieczkach. 
 

wszyscy nauczyciele 

4. Efekty 
kształcenia. 

1. Nauczyciele systematycznie oceniają i diagnozują 
poziom wiedzy i umiejętności uczniów. 
2. Nauczyciele opracowują plany nauczania 
ukierunkowane na rytmiczny rozwój ucznia.  
3. Nauczyciele aktywizują i wspomagają ucznia w jego 
indywidualnej pracy.  
4. Nauczyciele precyzyjnie określają wymagania 
edukacyjne oraz kryteria oceniania z poszczególnych 
przedmiotów. 
 5. Systematycznie dokonywana jest w szkole ewaluacja 
WZO. 
 6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów 
za wyniki własnej pracy. 
7.Promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 
Umieszczanie materiałów informacyjnych na stronie 
internetowej szkoły, w lokalnej prasie. 

dyrektor  
wszyscy nauczyciele 

5. Doskonalenie 
metod 
umożliwiających 
skuteczne 
komunikowanie 

1. Zapoznanie uczniów z zasadami dyskutowania i 
wymiany poglądów.  
2. Uczenie szacunku dla opinii innych.  
3. Uczenie słuchania, zabierania głosu na lekcji, 
współpracy oraz komunikowania się w zespole. 
 4. Zachęcanie do refleksji nad sposobami realizacji i 
efektami wykonywanych zadań.  
5. Uczenie wyszukiwania potrzebnych informacji w 
Internecie. 

wszyscy nauczyciele 
informatyk 



6. Osiągnięcie 
przez uczniów 
kończących 
szkołę 
podstawową 
zadowalających 
wyników 
sprawdzianów 

1. Przygotowanie uczniów klasy VI do dalszego etapu 
kształcenia.  
2. Udział uczniów w zajęciach dydaktyczno – 
wyrównawczych.  
3.Przygotowanie uczniów do wykorzystywania wiedzy w 
praktyce, właściwego i logicznego rozumowania, 
systematyczne monitorowanie działań w celu 
zapobiegania lub usuwania występujących 
nieprawidłowości. 
4. Zapoznanie uczniów i ich rodziców z zasadami 
egzaminów zewnętrznych: przygotowanie tablicy 
informacyjnej z przykładowymi testami, adresami stron 
internetowych oraz standardami wymagań dla uczniów 
kl.VI, 
 5. Pogadanki na godz. wych. i spotkaniach z rodzicami, 
udostępnienie przykładowych testów i materiałów 
informacyjnych. 
6. Kontynuowanie współpracy z OKE. Organizacja i 
przeprowadzenie próbnego sprawdzianu kompetencji w 
kl. VI.  
7. Wskazywanie uczniom i rodzicom sposobów 
eliminowania braków w umiejętnościach: spotkania 
nauczycieli z rodzicami (wywiadówki, konsultacje), 
 8. Indywidualna praca nauczycieli z uczniami na 
lekcjach.  
9. Przeprowadzenie testów sprawdzających: ćwiczenia 
testowe: ciche czytanie ze zrozumieniem – zespół 
wyrównawczy.  
10. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce – każdy 
przedmiot. 
11. Organizacja i przeprowadzenie sprawdzianu 
kompetencji dla uczniów kończących szkołę 
podstawową. 

nauczyciele uczący w 
klasie VI  
 
dyrektor szkoły  
wychowawca klasy,  
 
powołana komisja 

7. Doskonalenie 
zawodowe 
nauczycieli 

1. Lekcje otwarte.  
2. Warsztaty nauczycieli – praca w zespołach zgodnie z 
planem pracy. 
 3. Udział nauczycieli w formach doskonalenia 
wewnątrzszkolnego i zewnętrznego. 

Wszyscy nauczyciele 

Obszar IV – Wychowanie i opieka 

1. Rozszerzenie 
opieki nad 
dziećmi z 
dysfunkcjami 

1. Wstępna diagnoza dysfunkcji.  
2. Współpraca z rodziną ucznia.  
3. Działania zmierzające do uzyskania diagnozy z 
poradni specjalistycznej. 
 4. Praca w zespołach dydaktycznowychowawczych, 
kółkach zainteresowań w oparciu o uzyskane diagnozy. 
 5. Indywidualizacja procesu dydaktycznego. 
 6. Pedagogizacja rodziców. 

wszyscy nauczyciele 
 logopeda  
pedagog 

2. Objęcie szerszą 
opieką socjalną 
dzieci z rodzin 
potrzebujących. 

1. Analiza sytuacji materialnej rodzin – badanie potrzeb 
uczniów w zakresie opieki. 
 2. Wnioskowanie o udzielenie pomocy materialnej z 
zewnątrz.  

wychowawcy  
dyrektor 



3. Przeprowadzanie akcji charytatywnych (np. zbiórka 
żywności, zabawek, odzieży, środków czystości) 

3.Rozpowszech -
nianie wśród 
społeczności 
szkolnej  

1. Wizualizacja wizji i misji szkoły. 
 2. Przeprowadzenie lekcji dotyczących praw i 
obowiązków ucznia, zawartych w Statucie.  
3.Prowadzenie działań antydyskryminacyjnych, 
uczestniczenie w imprezach środowiskowych, 
ogólnopolskich promujących równość, tolerancję. 
4. Zapoznanie rodziców z prawami i obowiązkami ucznia 
zawartymi w Statucie. 
 5. Rodzice współuczestniczą we wdrażaniu działań 
wychowawczych. 

dyrektor, 
 opiekun SU  
wychowawcy 
uczniowie, rodzice, 
nauczyciele 

 

ZAKRES ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA, EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Zadania Termin Osoby 
odpowiedzialne 

Procedury i 
narzędzia 
monitorowania 

Ewaluacja 

Przygotowanie 
uczniów do 
konkursów 
przedmiotowych, 
zawodów 
sportowych 

zgodnie z 
harmonogramem 

nauczyciele 
przedmiotów 
nauczyciel 
wychowania 
fizycznego 

dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych, 
spis osób 
startujących w 
konkursach 

listy nagrodzonych 
i laureatów 
konkursów w 
księdze osiągnięć 
oraz ich liczba 

Przeprowadzenie 
diagnoz  

wrzesień oraz 
zgodnie z 
harmonogramem 

nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 

testy 
diagnozujące 

Sprawozdania i 
analizy wyników 
oraz wskazówki 
dla rodziców do 
pracy z dzieckiem 

Analiza wyników 
sprawdzianu 
próbnego oraz 
właściwego 

koniec 
pierwszego i 
drugiego 
semestru 

zespół ds. analiz dyskusja w 
zespole, na 
Radzie 
Pedagogicznej 

zestawienie 
słabych i mocnych 
stron oraz 
wniosków do 
pracy z uczniami 

Opracowanie planu 
diagnoz, 
badających stopień 
przygotowania 
uczniów do 
zdawania 
sprawdzianu 

na początku roku 
szkolnego 

dyrekcja i zespół 
samokształcenio 
wy 

harmonogram 
diagnoz dla 
poszczególnych 
klas 

wykaz 
przeprowadzonych 
diagnoz zgodnie z 
ustalonym 
harmonogramem 

Rozwijanie 
zainteresowań, 
pielęgnowanie 
uzdolnień i 
stymulowanie 
rozwoju uczniów 
szczególnie 

Cały rok Wszyscy 
nauczyciele 

programy pracy 
kółek, galeria 
pucharów, 
dyplomy, kronika 

wykaz zajęć 
pozalekcyjnych 
oraz uzyskanych 
osiągnięć, ich 
prezentacja 



zdolnych 
Organizowanie 
wyjazdów na 
zawody sportowe 

Zgodnie z 
harmonogramem 

n-l wych 
fizycznego 

prezentacja 
osiągnięć, 
wystawy zdjęć, 
kronika szkolna, 
prezentacja 
osiągnięć 

wykaz uczniów 
biorących udział w 
zawodach 
sportowych 

Organizowanie 
konkursów 
międzyszkolnych 
oraz zawodów 
sportowych na 
terenie szkoły 

Zgodnie z 
harmonogramem 

Wyznaczeni n-le regulaminy 
organizowanych 
konkursów i 
zawodów, 
wystawy zdjęć, 
kronika szkolna 

wykaz innych szkół 
uczestniczących w 
konkursach oraz 
zawodach 
zorganizowanych 
na terenie szkoły 

 
Wdrażanie uczniów 
do korzystania z 
różnych źródeł 
informacji i 
twórczego 
rozwiązywania 
problemów 

Na bieżąco Wszyscy n -le przedmiotowe 
plany wynikowe, 
hospitacje, 
scenariusze zajęć 

prezentacja 
umiejętności oraz 
prac uczniów 

Wzbogacanie 
procesu 
dydaktycznego 
poprzez stosowanie 
technologii 
informatycznej 

Na bieżąco N -le plany nauczania, 
hospitacje, 
wystawy prac 
uczniów, strona 
internetowa 
szkoły 

realizowany 
proces 
dydaktyczny 
korzysta z 
technologii 
informatycznej 

Zapewnienie 
realizacji 
obowiązkowych 
treści 
programowych z 
uwzględnieniem 
potrzeb i 
zainteresowań 
uczniów 

Na bieżąco N -le analiza planów 
nauczania, 
hospitacje, plany 
wycieczek, 
wyjazdów 

pozytywne wnioski 
wypływające z 
analizy planów 
nauczania i 
obserwacji oraz 
stałe wyjazdy do 
instytucji 
kulturalnych 

Rozpoznanie 
potrzeb uczniów w 
zakresie zajęć 
pozalekcyjnych 

Początek każdego 
roku szkolnego 

Dyrekcja, 
nauczyciele 

ankiety, analizy stworzenie 
propozycji zajęć 
dodatkowych na 
podstawie 
rozpoznanych 
potrzeb 

Dostosowanie 
oferty edukacyjnej 
do możliwości i 
aspiracji uczniów 

na bieżąco 
według potrzeb 

nauczyciele sprawozdania, 
analizy, 
hospitacje, 
dzienniki zajęć 

 

Indywidualizowanie 
procesu nauczania  

Na bieżąco nauczyciele sprawozdania, 
analizy, 
hospitacje, 
dzienniki zajęć 

stosowanie 
zaleceń zawartych 
w opiniach, 
przestrzeganie 
zasad zawartych w 



WSO 
Stwarzanie 
odpowiednich 
warunków rozwoju 
uczniom o 
specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 
(prowadzenie zajęć 
korekcyjno-
kompensacyjnych, 
wyrównawczych 
oraz konsultacji 
logopedycznych) 

Na bieżąco Dyrekcja, 
nauczyciele, 
pedagog, 
logopeda 

dzienniki zajęć, 
listy uczestników 

poprawa wyników 
nauczania oraz 
funkcjonowania 
ucznia w szkole 

Rozpoznanie 
potrzeb nauczycieli 
w zakresie 
doskonalenia 
zawodowego 

początek każdego 
roku szkolnego 

Dyrekcja, 
nauczyciele 

Ankieta, wywiad nauczyciele 
wykorzystują w 
swojej pracy 
zdobyte 
umiejętności, 
uzyskują kolejne 
stopnie awansu 
zawodowego 

Opracowanie i 
wdrożenie planu 
szkoleń rady 
pedagogicznej oraz 
zewnętrznych 
kursów 
doskonalenia 

zgodnie z 
harmonogramem 

dyrekcja, liderzy 
zespołów 
samokształcenio 
wych, lider WDN 

ankieta, 
rozmowa, 
dyskusja 

Świadectwa i 
zaświadczenia 
odbytych szkoleń 

 

KRYTERIA SUKCESU 

• Nauczyciele podnoszą  jakość swojej pracy dydaktycznej poprzez wprowadzanie innowacji 

pedagogicznych. 

 • Laureaci konkursów przedmiotowych i sportowych. 

• Podniesienie wyników nauczania.  

• Mniejsza ilość uczniów osiągających najniższe wyniki na sprawdzianie zewnętrznym. 

• Szkoła uzyskuje wyniki wewnętrznego mierzenia jakości zbieżne z wynikami mierzenia 

zewnętrznego.  

• Wszyscy nauczyciele prowadzą wnikliwą analizę wyników kształcenia, monitorują i prowadzą 

ewaluację przebiegu kształcenia.  

• Szkoła podtrzymuje kontakty z innymi szkołami.  

• Szeroka gama atrakcyjnych, dodatkowych zajęć. 



• Zajęcia pozalekcyjne uwzględniają potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców.  

• Szkoła wspierająca uzdolnienia. 

 • Dzieci mające problemy w nauce objęte są fachową opieką psychologicznopedagogiczną.  

• Nowe inicjatywy pedagogiczne i wychowawcze. 

 • Zwiększenie liczby nauczycieli wyposażonych w nowe – dodatkowe umiejętności.  

• WDN jest ukierunkowany na potrzeby szkoły. 

 

 

Zadania termin Osoby 
odpowiedzialne 

Procedury 
 i narzędzia 
monitorowania 

Ewaluacja 

OPIEKA I WYCHOWANIE 
 
Zapoznanie społeczności 
szkolnej z Programem 
Wychowawczym Szkoły 

Początek 
każdego roku 
szkolnego 

Dyrekcja, 
wychowawcy 
klas 

Prezentacja 
programu 
wychowawczeg
o 

ankieta 
adnotacje w 
dzienniku i 

innych 
dokumentach 

Opracowanie programów 
wychowawczych w 
poszczególnych klasach 
oraz podejmowanie działań 
profilaktycznych 

Początek 
kazdego roku 
szkolnego 

Wychowawcy 
klas, pedagog 

programy 
wychowawcze 
poszczególnych 
wychowawców 

efekty realizacji 
programów 
wychowawczych 
i działań 
profilaktycznych 

Diagnozowanie sytuacji 
rodzinnej uczniów oraz 
organizowanie pomocy 
psychologicznopedagogiczn
ej i materialnej rodzinom 
niewydolnym 
wychowawczo 

W zależnosci 
od potrzeb 

Dyrekcja, 
wychowawcy 
klas, pedagog 

wywiad, 
obserwacja, 
analiza 
dokumentacji 

wykaz form 
pomocy 

Współpraca z instytucjami 
wspomagającymi szkołę w 
działaniach 
wychowawczych 

Według 
potrzeb 

Dyrekcja, 
wychowawcy 
klas, pedagog 

wykaz instytucji 
wspierających 
oraz rejestr 
prowadzonej z 
nimi 
korespondencji 

uzyskanie 
konkretnej 
pomocy lub 
wsparcia 

Zaznajomienie społeczności 
szkolnej z obowiązującymi 
prawami i obowiązkami 
oraz ich przestrzeganie 

Początek 
kazdego roku 
szkolnego 

Wychowawcy 
klas 

prawa i 
obowiązki 
ucznia, statut 
SP, regulaminy 
szkoły, ankieta 

przestrzeganie 
przez uczniów 
praw i 
obowiązków oraz 
innych treści 
zawartych w 
statucie i 
regulaminach 
szkoły 



Podejmowanie działań 
zapewniających uczniom 
poczucie bezpieczeństwa 

Zgodnie z 
Programem 
Profilaktyki 
Szkoły 

Wszyscy 
pracownicy 

ankiety, 
scenariusze 
zajęć, apeli, 
akcji 
przeciwdziałani
a przemocy; 
obserwacje, 
analiza 
dokumentacji 

pozytywne opinie 
uczniów i 
rodziców na 
temat 
bezpieczeństwa 
na terenie szkoły 

Podejmowanie działań 
służących integracji całego 
grona pedagogicznego, 
uczniów, rodziców, 
pracowników 
administracyjnych 

zgodnie z 
harmonogram
em działań SU 
oraz rocznym 
planem pracy 
szkoły 

dyrekcja, wszyscy 
nauczyciele, 
rodzice, 
uczniowie 

wykaz 
wspólnych 
uroczystości 
klasowych, 
szkolnych, 
apeli; programy 
wycieczek, 
wystawy zdjęć, 
kronika 

organizowanie 
wspólnych 
spotkań i innych 
uroczystości 

Włączanie rodziców do 
współpracy, wspólne 
planowanie działań 
klasowych i szkolnych 

Na bieżąco, w 
zależnosci od 
potrzeb 

dyrekcja, Rada 
Rodziców 

wykaz działań 
wspólnie 
podejmowanyc
h 

oszacowanie 
liczby rodziców 
biorących udział 
w imprezach 
szkolnych 

Kultywowanie tradycji 
szkolnych poprzez 
kształtowanie postaw 
patriotycznych i 
obywatelskich 

Zgodnie z 
kalendarzem 
imprez 
szkolnych 

dyrekcja, 
nauczyciele, 
Samorząd 
Uczniowski 

scenariusze 
uroczystości 
szkolnych, 
pogadanki na 
lekcjach, 
spotkania z 
ciekawymi 
ludźmi, gazetki 
okolicznościow
e, kronika 

uczniowie znają i 
szanują tradycje 
szkoły oraz 
wykazują się 
postawą 
patriotyczną 

Uczenie uczniów 
odpowiedzialności, 
tolerancji, szacunku dla 
innych i empatii 

Na bieżąco Dyrekcja, 
nauczyciele, 
pedagog 

scenariusze 
zajęć, 
hospitacje, 
notatki 

uczniowie 
podejmują 
odpowiedzialne 
decyzje, 
postępują w 
duchu tolerancji 

Zapewnienie uczniom 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej w nagłych 
wypadkach 

W zależnosci 
od potrzeb 

Przeszkoleni 
nauczyciele 

udział 
nauczycieli w 
specjalistycznyc
h szkoleniach 

certyfikaty, 
świadectwa 
uczestnictwa 

Organizowanie 
warsztatowych zebrań z 
rodzicami w celu 
rozpoznania wzajemnych 
potrzeb, oczekiwań i 
problemów 

zgodnie z 
harmonogram
em spotkań 

Nauczyciele, 
wychowawcy 
klas 

Ankiety, 
konspekty 
spotkań 

funkcjonowanie 
systemu 
kontaktów 
rodziców ze 
szkołą 

Wyróżnianie rodziców Koniec roku Dyrekcja, wykaz rodziców dyplomy uznania 



szczególnie 
zaangażowanych w życie 
szkoły 

szkolnego wychowawcy 
klas 

wytypowanych 
do wyróżnienia 

oraz tytuły 
„Przyjaciel 
Szkoły” dla 
rodziców 

 

 

KRYTERIA SUKCESU 

• Zmniejszenie liczby przypadków agresji i przemocy wśród uczniów.  

• Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.  

• Podniesienie poziomu wiedzy uczniów o ich prawach i obowiązkach.  

• Objęcie pomocą wszystkich uczniów, którzy jej wymagają.  

• Uczniowie wykazują wrażliwość moralną, społeczną duchową oraz postawę patriotyczną. 

 • Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne rodziców.  

• Rodzice znają środowisko szkolne swoich dzieci. 

 • Rodzice rozumieją pracę nauczycieli i współpracują z nimi. 

 • Rodzice angażują się w przygotowanie imprez szkolnych i uczestniczą w nich.  

• Nauczyciele potrafią udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. 

Zadania termin Osoby 
odpowiedzialne 

Procedury 
 i narzędzia 
monitorowania 

Ewaluacja 

PROMOCJA SZKOŁY I ROZWIJANIE PRZYJAZNEJ I OTWARTEJ SZKOŁY DLA 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

Inicjowanie oraz 
organizowanie imprez 
sportowych i 
kulturalnych, festynów z 
udziałem społeczności 
lokalnej 

zgodnie z 
kalendarzem 
imprez 
szkolnych w 
zależności od 
potrzeb 

Dyrekcja, 
nauczyciele 

kalendarz 
imprez, 
regulaminy, 

zainteresowanie 
społeczności 
lokalnej 
organizowanymi 
imprezami 

Współpraca z innymi 
placówkami, klubami 
sportowymi oraz 
instytucjami 
wspomagającymi 
działalność szkoły 

zgodnie z 
kalendarzem 
imprez 
szkolnych w 
zależności od 
potrzeb 

Dyrekcja, 
nauczyciele 

kronika, galeria 
pucharów, 
dyplomy, strona 
internetowa 
szkoły 

podziękowania 
od innych 
placówek, 
klubów i 
instytucji za 
współpracę; 
wykorzystanie 
zdobytych 
doświadczeń 

Prowadzenie  Bieżąca wyznaczony strona duże 



internetowej strony 
szkoły oraz jej 
aktualizowanie 

aktualizacja nauczyciel, 
uczniowie 

internetowa zainteresowanie 
osób 
odwiedzających, 
w tym rodziców 
i uczniów 

Prowadzenie i prezentacja 
kroniki szkolnej 

Na bieżąco Wyznaczony 
nauczyciel 

relacje z 
wydarzeń w 
kronice szkolnej, 
zdjęcia, opisy 

prezentacja 
kroniki uczniom, 
rodzicom, 
gościom szkoły, 
społeczności 
lokalnej 

Prezentowanie osiągnięć 
uczniów w szkole i poza 
nią poprzez wystawy i 
pokazy artystyczne, udział 
w akcjach 
środowiskowych, 
kampaniach, poprzez 
realizację i prezentację 
projektów edukacyjnych 

W zależnosci 
od potrzeb 

nauczyciele strona 
internetowa, 
kronika, zdjęcia, 
wystawy 
osiągnięć 
uczniów 

informacje w 
prasie, Nagrody 
Dyrektora 
Szkoły 

Badanie opinii rodziców o 
działalności szkoły 

Na bieżąco Dyrekcja, 
nauczyciele 

Ankieta, 
rozmowa 

sugestie 
rodziców są 
wykorzystane w 
działalności 
szkoły 

Pozyskiwanie sojuszników 
wspierających 
przedsięwzięcia szkoły 

Na bieżąco Dyrekcja, 
nauczyciele 

kronika szkoły, 
strona 
internetowa, 
prowadzona 
korespondencja 

pomoc 
uzyskana od 
sojuszników 
szkoły 

 

KRYTERIA SUKCESU 

• Społeczność lokalna zna walory szkoły oraz uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych, 

patriotycznych i oświatowych.  

• Rodzice sami przejawiają inicjatywę.  

• Szkoła cyklicznie organizuje konkursy międzyszkolne, zawody, pokazy sportowe.  

• Rozwój współpracy z podmiotami w środowisku lokalnym. 

 • Szkoła ma własną stronę w Internecie, na bieżąco ją aktualizuje. 

 • Sukcesy uczniów są znane w środowisku pozaszkolnym.  

• Szkoła jest reklamowana w prasie i telewizji lokalnej. 

 

 



Zadania termin Osoby 
odpowiedzialne 

Procedury 
 i narzędzia 
monitorowania 

Ewaluacja 

BAZA  I  WYPOSAŻENIE  SZKOŁY 
Szkoła w bezpieczny i 
funkcjonalny sposób 
wykorzystuje budynek i 
jego otoczenie 

Na bieżąco Dyrekcja i 
nauczyciele 

wnioski 
kierowane do 
Rady Gminy 

wykonanie 
elewacji budynku 

Sale lekcyjne i pracownie 
są odpowiednio 
wyposażone w sprzęt, 
środki dydaktyczne i 
pomoce naukowe 

Na bieżąco Dyrekcja, 
nauczyciele 

propozycje 
nauczycieli, 
rodziców, 

odnowienie 
gabinetów, 
wymiana mebli i 
doposażenie 
pracowni 
przedmiotowych, 
uzupełnienie 
sprzętu 
sportowego 

Zapewniony jest pełny 
dostęp i możliwość 
pełnego korzystania 
przez nauczycieli i 
uczniów z posiadanej 
bazy 

Na bieżąco Dyrekcja, 
nauczyciele 

propozycje 
nauczycieli, 
rodziców, 

w szkole 
odbywają  się 
zajęcia 
dodatkowe 

Systematyczne 
wzbogacanie 
księgozbioru 
biblioteki szkolnej  

Na bieżąco Dyrekcja, 
bibliotekarz 

wykaz zakupów, 
rachunki 

księgozbiór 
biblioteki stale 
się wzbogaca 

Zorganizowanie świetlicy 
oraz stanowiska pracy 
dla pedagoga szkolnego  

W miarę 
mozliwości 

dyrekcja wnioski do 
instytucji 
współpracujących 
ze szkołą 

utworzenie 
gabinetu 
pedagoga i 
świetlicy 

Wygospodarowanie 
pomieszczenia w związku 
ze zwiększoną 
liczebnością klas 

W miarę 
możliwości 

dyrekcja wnioski do 
instytucji 
współpracujących 
ze szkołą 

utworzenie sali 
dla uczniów klas 
4-6 

  

KRYTERIA SUKCESU 

 • Szkoła jest bezpieczna, posiada pomoce i sprzęt zapewniające atrakcyjną realizację procesu 

kształcenia.  

• Szkoła funkcjonuje w sposób umożliwiający pełne korzystanie przez nauczycieli i uczniów z 

posiadanej bazy.  

• Księgozbiór biblioteki szkolnej spełnia oczekiwania uczniów i nauczycieli. 

• Stanowisko komputerowe dla nauczycieli. 

 • Komputer jest narzędziem codziennej pracy ucznia i nauczyciela.  



• Stanowisko pracy dla pedagoga  w szkole. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

PLAN OPRACOWANO NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:  

• USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Z DNA 7.IX.1991 z późniejszymi zmianami 

 • ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 1.VII.2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego Plan rozwoju jest 

otwarty i może ulegać modyfikacji.  

Zmiany w planie rozwoju mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

Plan wchodzi w życiem na mocy UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ z dnia 9.10.2015r.  

Plan obowiązuje od dnia zatwierdzenia.  

 

Opracowanie:   

 Dyrektor szkoły:  

 Barbara Cybula 

 

 


