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Realizacja rocznego planu rozwoju szkoły przebiega w oparciu o: 

 

 

 Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły. 

 Kalendarz roku szkolnego wraz z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych. 

 Plan pracy WDN. 

 Wewnątrzszkolny system oceniania. 

 Wewnętrzne i zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły. 

 Podstawowe priorytety MEN na rok szkolny 2017/2018 

 

 

Naszym największym dobrem jest dobro ucznia. Przygotujemy go do odniesienia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Zapewnimy mu 

radosny, wszechstronny, zdrowy i bezpieczny rozwój. 

 

Nasz cel: 
 

Szkoła jest szkołą przyjazną, która opiera swoje działania na takich wartościach jak: miłość, mądrość, wolność, poszanowanie drugiego 

człowieka, prawda, patriotyzm, tolerancja. Kształtuje u uczniów: odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność. Placówka zapewnia wysoki poziom 

kształcenia, stałe pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów. Zapewnia uczniom pomoc w znajdowaniu swojego miejsca w rodzinie, grupie 

koleżeńskiej, środowisku. Nauczyciele w pracy biorą pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, dążąc do zapewnienia warunków 

wszechstronnego rozwoju każdemu z nich. Wychowawcy wspomagają i uzupełniają działania rodziców w zakresie wychowania. Wszyscy 

nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje i mają zapewnione warunki do ciągłego doskonalenia zawodowego.  

 

Cechy absolwenta: 

- Nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji. 

- Jest aktywny, sprawny, twórczy i pracowity. 

- Jest optymistyczny, otwarty na innych. 

- Jest kulturalny, koleżeński, nie zachowuje się agresywnie, dba o estetykę pomieszczeń. 

- Jest uczciwy, nie kłamie, szanuje cudzą własność. 

- Umie dbać o swoje zdrowie, nie ulega nałogom. 

- Potrafi rozwiązywać różnorodne problemy w swoim i cudzym działaniu. 

- Szanuje środowisko przyrodnicze. 

- Kocha swoją rodzinę. 

- Szanuje i kocha swój kraj oraz "małą ojczyznę". 

- Myśli kategoriami człowieka Europy i świata. 



 

I. Cel główny: 
 

Zmierzanie do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków przy pełnym wykorzystaniu ich zdolności, umiejętności i sprawności w 

osiągnięciu postawy człowieka otwartego w dobie współczesnej cywilizacji.  

 

II. Założenia ogólne: 

1. Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia. 

2. Podniesienie jakości pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

3. Wyrównywanie szans. 

4. Tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły. 

III. Działania szczegółowe: 

1. Obszar kształcenia. 

2. Obszar wychowania i opieki. 

3. Obszar kulturalno-społeczny i promocji szkoły. 
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Aktualizacja 
dokumentów szkolnych 

1. Modyfikacja rozkładów materiału pod 
kątem zbieżności z podstawą 
programową zatwierdzoną przez MEN, z 
możliwościami i potrzebami uczniów, 
bazą i wyposażeniem szkoły. 

2. Aktualizacja dokumentów szkolnych 
zgodnie priorytetami MEN, potrzebami 
uczniów, rodziców i nauczycieli, specyfiką 
środowiska lokalnego oraz wnioskami z 
analizy pracy szkoły na różnych 
obszarach. 

3. Przeprowadzenie szczegółowej analizy 
podstawy programowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem klas pierwszych, 
czwartych i siódmych 

4. Analiza planów dydaktycznych 
nauczycieli oraz programów nauczania 
pod kątem zgodności z podstawą 
programową i standardami wymagań 
egzaminacyjnych. 

 
 

Dyrekcja 
Nauczyciele 

przedmiotów 
Komisje powołane 

do aktualizacji 
dokumentów 

szkolnych 

Wrzesień 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Programy nauczania są dostosowane do 

możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i 
wyposażenia szkoły. 

2. Uczeń zna kryteria oceniania ze 
wszystkich przedmiotów oraz 
zachowania. 

3. Zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania szkoły i jakościowego jej 
rozwoju 

4. Jasno wytyczony plan działań 
wychowawczych i edukacyjnych na 
najbliższy rok. 

5. Realizacja podstaw programowych. 
6. Plany nauczania są dostosowane do 

możliwości uczniów. 

Doskonalenie procesu 
dydaktycznego w szkole. 

1. Prowadzenie ścisłej korelacji 
przedmiotowej w celu umożliwienie 
utrwalania i poszerzania wiedzy 
wielokierunkowo.  

2. Powołanie zespołów przedmiotowych. 
W ramach tych zespołów opracowanie 
planów pracy. 

3. Różnicowanie metod prowadzenia zajęć, 
stosowanie metod aktywizujących 
uczniów. 

4. Motywowanie i zachęcanie nauczycieli 
do poszerzania wiedzy na temat 
aktywnych metod nauczania. 

5. Wzmocnienie praktycznych sposobów 
wzbogacania warsztatu pracy 
nauczycieli przez większą ilość 
przeprowadzanych lekcji otwartych w 
zespołach samokształceniowych. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Dyrekcja 
Nauczyciele 
przedmiotów 

Przewodniczący 
zespołów 

przedmiotowych 

Systematy- 
cznie 

rok szkolny 
2017/2018 

1. Uczeń zdobędzie umiejętności 
interdyscyplinarne na różnych 
przedmiotach. 

2. Zajęcia lekcyjne służą rozbudzaniu, 
rozwijaniu zainteresowań. 

3. Uczeń poszerza swoją wiedzę dzięki 
aktywnemu uczestniczeniu w lekcjach. 

4. Lekcje są interesujące. 
5. Szkoła podaje wiedzę w atrakcyjny 

sposób. 
6. Zdobywanie wiedzy przynosi uczniowi 

satysfakcję i dumę. 
7. Udoskonalenie procesu oceniania i 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
uczniów z wykorzystaniem procedury 
pomiaru dydaktycznego. 
 



 6. Przestrzeganie skuteczności realizacji 
podstaw programowych w zakresie 
zagadnień związanych z nauczaniem. 

7. Monitorowanie wdrażania nowej 
podstawy programowej w klasach I, IV i 
VII. 

   

Podjęcie działań 
mających na celu 
uzyskanie jak 
najlepszego wyniku na 
sprawdzianie po szkole 
podstawowej. 
 
 
 
 

 
 

1. Upowszechnianie w nauczaniu 
standardów egzaminacyjnych. 

2. Systematyczne realizowanie standardów 
wymagań egzaminacyjnych na 
wszystkich przedmiotach. 

3. Prowadzenie dodatkowych zajęć, 
przygotowujących uczniów do egzaminu 
gimnazjalnego z uwzględnieniem 
standardów egzaminacyjnych. 

4. Wykorzystanie wyników egzaminów 
gimnazjalnych w celu niwelowania 
słabych stron procesu dydaktycznego 
poprzez przygotowanie raportu z wyników 
próbnego oraz końcowego egzaminu 

5. Wyciągnięcie wniosków, określenie 
zaleceń. 

6. Informowanie uczniów i ich rodziców o 
wynikach egzaminu. 

7. Uświadamianie rodziców odnośnie ich roli 
w przygotowaniu dziecka do egzaminu.  

8. Ćwiczenie różnych form wypowiedzi 
pisemnych. 

Nauczyciele 
Zespoły 

przedmiotowe 
 
 
 
 
 

 

Systematy-
cznie 

2017/2018 
od września 

2017 

1. Uczniowie są dobrze przygotowani do 
egzaminu. 

2. Uczniowie uzyskają dobre wyniki na 
egzaminie zewnętrznym. 

3. Wzrost prestiżu szkoły. 
4. Nauczyciele wykorzystują bank zadań 

do przygotowania sprawdzianów, testów. 
5. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą 

przeanalizować osiągnięcia 
poszczególnych uczniów, klas oraz ich 
pozycję na tle szkoły, miasta, powiatu, 
kraju. 



 
 
 
 

 
 

 
9. Stwarzanie uczniom możliwość pisania 

prac na różne tematy, w tym dowolne. 
10. Analizowanie wspólnie z uczniami prace, 

ze szczególnym uwzględnieniem prac 
wzorcowych. 

11. Zachęcanie uczniów z trudnościami w 
nauce oraz ich rodziców do 
systematycznego udziału dzieci w 
zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, 
dydaktyczno -  wyrównawczych, 
logopedycznych. 

12. Przeprowadzenie testu sprawdzającego 
osiągnięcia uczniów na zakończenie 
klasy czwartej, piątej, szóstej i siódmej a 
także sprawdzianu umiejętności na 
zakończenie I etapu edukacyjnego w 
klasach III, w celu efektywnego 
wykorzystania wyników badania przyrostu 
wiedzy ucznia do poprawy jakości pracy 
szkoły. 

13. Skorelowanie działań nauczycieli 
wszystkich przedmiotów w obszarze 
słabiej opanowanych umiejętności. 

   
6. Nauczyciele mają rzetelną wiedzę nt. 

umiejętności i predyspozycji ucznia, 
podejmują działania mające na celu 
poprawę jakości edukacji. 

7. Nauczyciel, uczeń i rodzic ma pełną 
informację o poziomie wiedzy i 
umiejętnościach ucznia. 

8. Uczeń otrzymuje pełną informację o 
uzyskanych przez siebie wynikach ze 
sprawdzianu i działaniach, jakie musi 
podjąć, by osiągnąć sukces w dalszej 
nauce. 

9. Rodzic otrzymuje pełną informację o 
uzyskanych przez dziecko wynikach ze 
sprawdzianu, wie, jak wspierać swoje 
dziecko, by osiągnęło sukces w dalszej 
edukacji. 

10. Nauczyciel potrafi lepiej zorganizować 
swoją pracę dydaktyczną (dokonać 
wyboru podręcznika, kontrolować 
spójność programu z podstawą 
programową i standardami 
egzaminacyjnymi, budować plan 
wynikowy, prace kontrolne), potrafi lepiej 
organizować czas podczas zajęć z 
nastawieniem na kształcenie 
umiejętności sprawdzanych podczas 
sprawdzianu zewnętrznego. 

11. Na sprawdzianach uczniowie uzyskują 
wynik na miarę swoich możliwości. 

 

Podjęcie działań na rzecz 
kształcenia u uczniów 
wrażliwości artystycznej. 

1. Zachęcanie dzieci do udziału w 
organizowanych przez szkołę wyjściach 
na projekcje filmowe, spektakle teatralne, 
wystawy w celu obcowania ze sztuką. 

Nauczyciele 
odpowiednich 
przedmiotów 

Cały rok 1. Wzrost prestiżu szkoły. 
2. Szkoła stwarza okazje do rozwijania 

wrażliwości artystycznej dzieci. 



Wspomaganie procesu 
kształcenia uczniów o 
specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

1. Organizowanie dodatkowych zajęć z 
uczniami mającymi trudności w nauce 
(zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 
korekcyjno-kompensacyjne, 
rewalidacyjne, logopedyczne, terapii 
pedagogicznej). 

2. Tworzenie grup samopomocy 
uczniowskiej. 

3. Wspomaganie uczniów w odrabianiu prac 
domowych w świetlicy szkolnej. 

4. Indywidualizacja pracy w procesie 
lekcyjnym. 

5. Współpraca z pedagogiem szkolnym, 
psychologiem, PPP oraz z rodzicami. 

6. Opracowanie programu pracy z uczniem 
słabym.  

7. Dostosowanie metod nauczania do 
możliwości ucznia z uwzględnieniem 
metod aktywizujących. 

8. Indywidualizowanie pracy z uczniem 
mającym trudności w nauce poprzez 
częstszy wgląd w jego pracę, 
aktywizowanie na lekcji i mobilizowanie 
do wysiłku w pracę dodatkową w domu. 

9. Organizowanie w miarę potrzeb 
indywidualnych spotkań mających na celu 
wyrównywanie braków w wiadomościach 
i umiejętnościach. 

Wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawcy 

świetlicy. 

Cały rok 1. Szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze 
dla uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Tworzone są zespoły 
samopomocy koleżeńskiej. Pomocy w 
odrabianiu prac domowych udziela 
świetlica szkolna.  

2. Każdy uczeń zdobywa wiedzę i 
umiejętności na miarę swoich 
możliwości. 

3. Szkoła wyrównuje szanse edukacyjne 
uczniów. 

4. Dodatkowe zajęcia wspomagają rozwój 
dziecka. 

5. Szkoła udziela pomocy uczniom z 
zaburzeniami rozwojowymi. 

6. U ucznia wzrasta poczucie własnej 
wartości. 

7. Szkoła jest przyjazna dla każdego 
ucznia, dba o wszechstronny rozwój 
każdego dziecka. 

8. W pracy z uczniem nauczyciele 
uwzględniają opinie i orzeczenia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Szkoła tworzy dla uczniów ze 
zdiagnozowanymi dysfunkcjami 
możliwości kompensowania i 
wyrównywania różnic poprzez 
organizowanie dodatkowych zajęć oraz 
stosowanie zróżnicowanych 
wielopoziomowych metod pracy. 

10. Szkoła tworzy dla uczniów warunki 
aktywnego i interesującego spędzania 
wolnego czasu. 

11. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych 
celem zapobiegania patologii i agresji. 

Stosowanie 
motywacyjnego systemu 
oceniania. 

1. Pozytywne motywowanie ucznia do 
uczenia się. 

2. Stosowanie różnych form oceniania 
uczniów uwzględniających różnorodną 
aktywność ucznia, wdrażanie 
kryterialnego oceniania uczniów. 

3. Systematyczne ocenianie ucznia, 
dokonywanie ciągłego monitoringu 
postępów ucznia przez wychowawcę i 
nauczyciela przedmiotu. 

4. Doskonalenie diagnozowania i oceniania 
osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz 
dokonywanie ewaluacji. 

5. Dbanie o rytmiczność oceniania, ze 
szczególnym uwzględnieniem ilości ocen 
ustnych. 

Nauczyciele Na bieżąco 
2017/2018 

1. Uczeń jest aktywny, pracowity. 
2. Uczeń zna kryteria oceniania ze 

wszystkich przedmiotów. 
3. Uczeń jest mobilizowany do osiągania 

coraz lepszych wyników w nauce. 
4. Szkoła przygotowuje uczniów do 

twórczego działania. 



Stworzenie możliwości 
rozwijania 
indywidualnych 
zdolności i 
zainteresowań. 
Realizowanie zadań 
związanych z 
kształceniem i 
promowaniem uczniów 
szczególnie 
uzdolnionych. 

1. Opracowanie programu pracy z uczniem 
zdolnym. 

2. Organizowanie konkursów wiedzy i 
umiejętności na szczeblu szkolnym, 
międzyszkolnym i pozaszkolnym. 

3. Stosowanie indywidualizacji pracy w 
czasie zajęć lekcyjnych. 

4. Doskonalenie metod pracy z uczniem 
zdolnym. 

5. Wzmocnienie pracy na lekcjach z 
uczniem zdolnym poprzez 
indywidualizację wymagań. 

6. Zachęcanie uczniów do aktywnego 
udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 
konkursach przedmiotowych i zawodach 
sportowych. 

7. Poszerzenie form zagospodarowania 
uczniom czasu wolnego poprzez 
zaproponowanie szerokiego wachlarza 
zajęć pozalekcyjnych rozwijających 
uzdolnienia i zainteresowania w różnych 
dziedzinach (prowadzenie dodatkowych 
zajęć sportowych, Płockiej Akadmii 
Piłkarskiej, teatralnych, plastycznych, 
muzycznych, technicznych, 
matematycznych, tanecznych, 
rytmiczno-tanecznch, chóru szkolnego, 
językowych). 

 

Nauczyciele 
prowadzący koła 
przedmiotowe i 
zainteresowań. 

 
 
 
 
 

 

Systematy-
cznie  

201372018 

1. Plan zajęć pozalekcyjnych uwzględnia 
potrzeby edukacyjne i wychowawcze 
uczniów. 

2. Treść ofert zajęć pozalekcyjnych jest 
dopełnieniem treści uczenia się i 
wychowania. 

3. U ucznia wzrasta poczucie własnej 
wartości. 

4. Szkoła rozwija zainteresowania uczniów. 
5. Szkoła uczy twórczego rozwiązywania 

problemów. 
6. Osiągnięcia uczniów, nauczycieli 

przyczyniają się do tworzenia 
pozytywnego wizerunku szkoły. 

7. Szkoła umożliwia uczniom udział w 
konkursach.  

8. Zajęcia pozalekcyjne pozwalają uczniom 
na rozszerzanie i pogłębianie 
wiadomości. 

9. Zajęcia pozalekcyjne rozbudzają, 
rozwijają i pielęgnują uzdolnienia 
uczniów. 

10. Poszerzenie oferty szkoły. 
 

Informatyzacja procesu 
edukacyjnego – 
zastosowanie technologii 
informacyjnej i 
komunikacyjnej w 
nauczaniu. 

1. Prowadzenie zajęć z przedmiotów, kół 
zainteresowań w salach komputerowych 
oraz wykorzystanie na zajęciach 
mobilnej pracowni informatycznej. 

2. Wykorzystanie projektorów 
multimedialnych na lekcjach oraz tablic 
interaktywnych.  

3. Prowadzenie zajęć w multimedialnym 
centrum informatycznym, jakim jest 
biblioteka szkolna.  

 
 

Nauczyciele 
przedmiotów, 
nauczyciele 
informatyki 

Na bieżąco 
2017/2018 

 

1. Uczniowie potrafią wykorzystać 
komputer, programy informatyczne, 
multimedialne do zdobywania wiedzy. 

 

Rozwijanie umiejętności 
korzystania z różnych 
źródeł informacji. 

1. Wykorzystanie Internetu w pracy 
własnej.  

2. Zwiększenie dostępu do informacji 
audio. 

3. Popularyzacja czytelnictwa jako jednej z 
metod samokształceniowych na 
zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
organizowanie lekcji bibliotecznych. 

4. Rozwój biblioteki jako pracowni 
multimedialnej.  

5. Wykorzystywanie technologii 
informacyjnej na różnych przedmiotach.  

6. Korzystanie z sieci Internet. 
 

Nauczyciele 
informatyki 
Bibliotekarz  

Na bieżąco 
2017/2018 

1. Szkoła przygotowuje uczniów do 
korzystania z różnych źródeł informacji. 

2. Uczeń samodzielnie poszukuje 
informacji na dany temat. 



Zwiększenie 
zainteresowania 
edukacją regionalną. 

1. Zapoznanie uczniów z historią i 
tradycjami Płocka i okolic. 

2. Udział uczniów klas czwartych w 
projekcie Płockiej Organizacji 
Turystycznej „Płock na Szóstkę”. 

3. Organizacja wycieczek do 
najciekawszych miejsc w naszym 
mieście. 

4. Organizacja wielopłaszczyznowego 
konkursu „Radziwie – moja dzielnica”, 
zaangażowanie do udziału w konkursie 
nie tylko dzieci, ale również rodziców i 
dziadków. 

 

Wszyscy 
nauczyciele 

Systematy-
cznie 

2017/2018 
 

1. Uczeń szanuje środowisko. 
2. Uczeń czuje więź ze środowiskiem 

lokalnym, regionalnym. 
3. Uczestnictwo w wycieczkach, rajdach 

poszerza wiedzę i przywiązanie do 
swojego regionu. 

4. Uczeń szanuje swoją „ małą ojczyznę”. 

 Unowocześnienie bazy 
dydaktycznej. 

1. Zakupienie do klas pomocy naukowych, 
według potrzeb i możliwości szkoły. 

2. Pozyskiwanie od Rady Rodziców 
środków finansowych na zakup pomocy. 

3. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców. 
 

 

Dyrekcja 
Nauczyciele 
przedmiotów 

Wg potrzeb 1. Uczniowie w atrakcyjny sposób 
zdobywają wiedzę. 

 

 Ewaluacja wybranych 
obszarów szkoły. 

1. Powołania komisji do ewaluacji 
wybranych obszarów szkoły. 

 

Wg harmonogramu Powołana 
komisja 

1. Szkoła wykorzystuje wyniki badań do 
podnoszenia efektywności i jakości 
pracy. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBSZAR PRACY SZKOŁY: OPIEKA I WYCHOWANIE 
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Realizacja przedsięwzięć 
mających na celu 
zapobieganie agresji 
wśród dzieci i młodzieży. 
 

 
1. Spotkania młodzieży z pedagogiem, 

psychologiem rozmowy na temat agresji. 
2. Pogadanki na lekcjach wychowawczych 

na temat zachowań agresywnych 
3. Kontynuacja współpracy z Komendą 

Policji w Płocku oraz Strażą Miejską – 
pogadanki na temat bezpieczeństwa w 
szkole i poza nią. 

4. Realizowanie programów 
profilaktycznych. 

5. Stworzenie Kodeksu Zachowań Ucznia. 
6. Ustalenie zasad postępowania w 

przypadku bójek uczniowski, 
agresywnego zachowania uczniów. 

7. W szkole działa monitoring zewnętrzny. 
8. Egzekwowanie od uczniów 

przestrzegania regulaminu przebywania 
na przerwach i stołówce. 

9. Zwiększenie zdyscyplinowania podczas 
sprawowania dyżurów śródlekcyjnych. 

10. Poprawa stanu bezpieczeństwa podczas 
przerw śródlekcyjnych. 

11. Organizacja apeli o charakterze 
informacyjno porządkowym dla 
wszystkich uczniów szkoły. 

 

 

Wychowawcy klas 
Pedagog 

Psycholog 
Nauczyciele 

 

Systematy- 
cznie 

2017/2018 

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i 
bezpieczeństwo. 

2. Uczniowie rozwiązują konflikty w 
asertywny sposób. 

3. Uczeń umie przeciwstawić się naciskom 
grupy, mówiąc „nie”. 

4. Spowodowanie poczucia wyższego 
bezpieczeństwa w szkole.  

5. Ograniczenie przypadków przemocy, 
dewastacji mienia szkolnego. 

6. Ograniczona ilość przypadków 
wandalizmu. 

7. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
nauczyciele współpracują z powołanymi do 
tego instytucjami i organizacjami. 

8. Nauczyciele współpracują z rodzicami w 
celu wyeliminowania nałogów i agresji. 

9. Uczeń dba o swoje zdrowie, nie ulega 
nałogom. 

10. Uczeń świadomie wybiera życie bez 
nałogów, umie przeciwstawiać się 
naciskom grupy. 

11. Szkoła współpracuje z organizacjami 
wspomagającymi w działaniach 
wychowawczych. 

12. Każdy uczeń zna zasady zachowania się w 
szkole.  

13. Uczeń umie w kulturalny i bezpieczny 
sposób spędzać wolny czas.  

14. Uczeń zna zasady dobrego wychowania. 
15. Uczniowie zachęcają swoich kolegów do 

przeciwstawiania się przemocy. 
 



 

Wspomaganie i 
uzupełnianie działań 
rodziców w zakresie 
wychowania 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rozwijanie form współpracy i 
komunikowania się z rodzicami. 

2. Zintegrowanie oddziaływań 
wychowawczych szkoły i domu poprzez 
prowadzenie pedagogizacji rodziców. 

3. Wspieranie rodziców przy rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych. 

4. Przekazanie rodzicom podczas zebrań 
materiałów dotyczących skutków i 
przyczyn agresji wśród młodzieży. 

5. Kształtowanie u rodziców poczucie 
odpowiedzialności za wychowanie 
dzieci. 

6. Pracowanie nad właściwym 
rozumieniem przez rodziców roli 
poradnictwa psychologiczno-
pedagogicznego. 

 

Wychowawcy klas 
Pedagog  

Psycholog 
 
 

Na bieżąco 
2017/2018 

1. Nauczyciele współpracują z rodzicami w 
celu wyeliminowania nałogów i agresji. 

2. Nauczyciele współpracują z rodzicami, 
uczniami w planowaniu dalszego rozwoju 
uczniów, w kształtowaniu systemu 
wartości.  

3. Wychowawcy, pedagog wspomagają 
rodziców w rozwiązywaniu ich problemów z 
dzieckiem.  

Kształtowanie poczucia 
tożsamości narodowej. 

1. Obchody uroczystości i świąt 
państwowych. 

2. Sprawowanie opieki nad miejscami 
pamięci narodowej. 

3. Prowadzenie apeli o charakterze 
patriotycznym związane z ważnymi 
wydarzeniami historycznymi. 

Wychowawcy 
Nauczyciele historii 

Nauczyciele 
odpowiedzialni za 

opiekę nad 
miejscami pamięci 

Wg 
harmono- 

gramu 

1. Kultywowanie tradycji narodowych. 
2. Szacunek do symboli narodowych, 

właściwe zachowanie uczniów na 
uroczystościach. 

3. Pogłębienie wiedzy o historii narodowej. 

Uczenie tolerancji i 
zrozumienia dla 
potrzebujących, ludzi, 
niepełnosprawnych, 
innego pochodzenia, 
innych religii. 

1. Współpraca z  organizacjami 
wspierającymi pomoc dla dzieci ubogich 
MOPS-em i GOPS-em. 

2. Uwrażliwianie na konieczność niesienia 
pomocy innym.  

3. Rozpowszechnianie idei 
pacyfistycznych. 

4. Upowszechnianie zasad dobrego 
zachowania, szacunku dla drugiego, 
kultury języka itd. 

5. Wdrożenie systemu nauczania i 
przestrzegania praw człowieka w szkole. 

6. Rozpowszechnienie wśród uczniów 
aktów prawnych stanowiących o 
prawach dziecka i człowieka. 

 
 

Wychowawcy klas 
Nauczyciele 

Pedagog 
Psycholog 

Systematy- 
cznie 

2017/2018 

2. Uczeń jest tolerancyjny, nie wyśmiewa, nie 
krzywdzi innych. 

3. Uczeń szanuje zwierzęta, pomaga im na 
miarę swoich możliwości. 

4. Uczeń widzi konieczność niesienia pomocy 
innym, jest wrażliwy na cudzą krzywdę. 

5. Zwiększenie wiedzy uczniów odnośnie 
praw dziecka i człowieka. 

6. W szkole będą przestrzegane prawa 
człowieka. 

7. Uczniowie będą wyposażeni w informacje 
dotyczące form pomocy. 



Podnoszenie 
efektywności pracy 
wychowawczej szkoły i 
nauczyciela 
wychowawcy. 
Zwiększenie roli 
pedagoga jako osoby 
wspierającej 
wychowawczą funkcję 
szkoły. 

 
1. Szkolenie nauczycieli w stosowaniu 

różnych metod pracy wychowawczej. 
2. Kształcenie, propagowanie wśród 

uczniów i nauczycieli metod twórczego 
rozwiązywania konfliktów. 

3. Prowadzenie zeszytów wychowawcy. 
4. Pedagog jako mediator między 

nauczycielami, rodzicami i dziećmi. 
5. Zacieśnienie współpracy między 

wychowawcami świetlicy a 
wychowawcami poszczególnych klas.. 

6. Wzmocnienie roli wychowawcy. 
7. Wzmocnienie integracji w zespołach 

klasowych. 
8. Wzmocnienie przepływu informacji 

pomiędzy pedagogiem a PPP w celu 
szybszego diagnozowania uczniów z 
brakiem dojrzałości szkolnej i innymi 
dysfunkcjami. 

 
 
 

 
Dyrekcja  

Nauczyciele 
Pedagog 

Psycholog 
 
 

Na bieżąco 
2017/2018 

 

1. Plany wychowawcze są dostosowane do 
wieku uczniów oraz są zgodne z 
programem wychowawczym szkoły. 

2. Pracownicy i uczniowie we wzajemnych 
relacjach przestrzegają postanowień 
zawartych w dokumentach stanowiących o 
prawach i obowiązkach ucznia.  

3. Uczniowie i nauczyciele potrafią twórczo 
rozwiązywać konflikty. 

4. Nauczyciele uczący w danej klasie ściśle 
współpracują z wychowawcą klasy. 

 
 

Resocjalizowanie 
uczniów „trudnych”. 

1. Zacieśnienie współpracy między 
rodzicami ucznia, wychowawcy i 
pedagoga. 

2. Współpraca z rodzicami według 
wspólnie ustalonych zasad. 

3. Rozpoznawanie warunków domowych 
uczniów, otaczanie opieką uczniów 
pochodzących z domów dotkniętych 
alkoholizmem i kryminogennych. 

 

Pedagog 
Psycholog 

Wychowawca 

Systematy-
cznie 

2017/2018 

1. Wychowawca zna sytuację domową 
ucznia, pomaga wychowankowi, gdy tego 
potrzebuje. 

2. Szkoła przeciwdziała demoralizacji 
uczniów. 



 

Podjęcie działań na rzecz 
kontroli spełniania 
obowiązku szkolnego 
przez uczniów szkoły. 
 

1. Monitorowanie przez wychowawcę 
frekwencji uczniów na zajęciach, 
eliminowanie nieusprawiedliwionych 
nieobecności, prowadzenie rejestru 
rozmów telefonicznych z rodzicami 
dotyczących frekwencji uczniów. 

2. Współpraca z rodzicami, uświadomienie 
konieczności systematycznego 
uczęszczania na zajęcia. 

3. Współpraca z funkcjonariuszami Straży 
Miejskiej,Policji. 

4. Systematyczna kontrola i analiza 
frekwencji uczniów na lekcjach w celu 
wyeliminowania świadomego 
opuszczania lekcji. 

5. Systematyczna kontrola i analiza 
frekwencji uczniów na zajęciach 
pozalekcyjnych. 

6. Kontrola frekwencji oraz liczby zwolnień 
z zajęć wych.- fiz. 

7. Wzmożenie nadzoru nad frekwencją 
uczniów i poprawienie przepływu 
informacji do rodziców. 

 

Wychowawcy 
 

Systematy
cznie 

2017/2018 

1. Uczniowie systematycznie uczestniczą w 
zajęciach lekcyjnych. 

2. Poprawy frekwencji uczniów na zajęciach 
szkolnych i wyeliminowanie przypadków 
nieusprawiedliwionej nieobecności oraz 

3. Przeciwdziałanie wagarowaniu uczniów. 
 

Promowanie w 
działaniach szkoły 
zdrowego stylu życia i 
zachowania 
proekologicznego. 
 

1. Udział szkoły w akcji „Sprzątania 
Świata”, w obchodach Dnia Ziemi. 

2. Promowanie i udział w konkursach 
ekologicznych. 

3. Pogadanki na temat profilaktyki 
uzależnień. 

4. Pokaz metod udzielania pierwszej 
pomocy. 

5. Dbałość o odpowiednie odżywianie 
młodzieży. 

 
6. Kształtowanie wśród dzieci nawyków 

żywieniowych, polegających na 
regularnym spożywaniu owoców i 
warzyw. 

 

Koło PCK 
Pielęgniarka szkolna 

Wychowawcy 
Dyrekcja 

Wg 
harmonogr

amu 

1. Uczeń szanuje środowisko, w którym żyje. 
2. Uczeń dba o swoje zdrowie. 
3. Podniesienie świadomości uczniów w 

zakresie zdrowego żywienia, ograniczenie 
występowania wśród dzieci nadwagi i 
innych chorób cywilizacyjnych, 
spowodowanych zbyt małym spożyciem 
owoców i warzyw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBSZAR PRACY SZKOŁY: KULTURALNO SPOŁECZNY I PROMOCJI SZKOŁY 
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Zacieśnienie współpracy 
szkoły z rodzicami. 
Integracja społeczności 
szkolnej: UCZEŃ - 
RODZIC - NAUCZYCIEL 

1. Cykliczne spotkania dyrektora szkoły z 
rodzicami uczniów będących na 
poszczególnych poziomach nauczania. 

2. Zachęcanie rodziców do aktywnego 
uczestnictwa w życiu szkoły 

3. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy, 
darowizn na funkcjonowanie szkoły. 

4. Pozyskiwanie sojuszników 
wspierających działalność szkoły. 

5. Pogłębienie współpracy z rodzicami, 
pobudzanie zainteresowania rodziców 
życiem szkolnym(organizowanie zajęć 
otwartych dla rodziców). 

6. Udoskonalenie kontaktów z rodzicami w 
obszarze przepływu informacji poprzez 
wdrożenie nowoczesnego systemu 
kontroli frekwencj i postępów 
edukacyjnych uczniów tzw. dziennik 
elektroniczny. 

7. Intensyfikacja współpracy z Radą 
Rodziców. 

 
 

Dyrekcja 
Nauczyciele 

Wg 
harmonogr

amu 
2017/2018 

1. Rodzice utrzymują stały kontakt z dyrekcją 
szkoły, znają prowadzone przez szkołę 
działania. 

2. Rodzice wspierają funkcjonowanie i rozwój 
placówki. 

3. Rodzic poprzez Internet może na bieżąco 
kontrolować postępy dziecka w nauce oraz 
mieć dostęp do różnych informacji 
dotyczących życia szkolnego. 

5. Integracja oddziaływań szkoły i domu. 
6. Angażowanie rodziców we wspólne 

przedsięwzięcia na terenie klasy, szkoły. 

Tworzenie aktywnego, 
zgranego, 
kreatywnego grona 
pedagogicznego. 

1. Opracowanie planu doskonalenia 
nauczycieli, określenie potrzeb szkoły w 
tym kierunku.  

2. Dzielenie się wiedzą, prowadzenie lekcji 
otwartych, systematyczna współpraca 
stażysta-opiekun. 

 

Nauczyciele 
Pracownicy szkoły 
za zgodą dyrektora 

szkoły 

Systematy-
cznie 

2017/2018 

1. Nauczyciele posiadający wymagane 
kwalifikacje pedagogiczne.  

2. Doskonalenie nauczycieli odpowiada 
aktualnym i przyszłościowym potrzebom 
szkoły. 

3. Szkoła dba o rozwój zawodowy 
nauczycieli. 

4. Nauczyciele w większym stopniu 
współpracują ze sobą dla dobra dzieci. 

5. Podniesienie jakości pracy szkoły jest 
dziełem wszystkich nauczycieli i dyrekcji. 

Podniesienie estetyki i 
funkcjonalności 
budynku. 

1. Podniesienie estetyki pomieszczeń 
szkolnych oraz dbanie o porządek w 
szkole i na boisku. 

 

Nauczyciele 
Kierownik 

administracji 

Systema-
tycznie 

2017/2018 

1. Uczniowie, rodzice i nauczyciele są 
zadowoleni z warunków pracy i nauki w 
szkole. 

2. Wygospodarowane pomieszczenia będą 
służyć ogółowi społeczności szkolnej. 

3. Szkoła jest dobrze przygotowana na 
obniżenie wieku szkolnego. 



Współpraca ze 
środowiskiem lokalnym. 

1. Podtrzymywanie tradycji szkoły.  
2. Udział rodziców i przedstawicieli władz 

oświatowych i lokalnych w 
uroczystościach szkolnych. 

 Ślubowanie uczniów klas 
pierwszych. 

 Dzień Patrona 
 Dzień Babci i Dziadka 
 Dzień Rodziny 

3. Rozwijanie kontaktów z innymi szkołami. 
4. Współpraca z przedszkolem. 
5. Kontakt z mediami. 
6. Prowadzenie szkolnej witryny 

internetowej. 
7. Wzmocnienie poczucia więzi z regionem 

poprzez współpracę z instytucjami 
kulturalnymi i naukowymi. 

8. Wprowadzenie nowych sposobów 
prezentacji osiągnięć uczniów (lekcje 
otwarte dla rodziców, informowanie 
rodziców o osiągnięciach szkoły poprzez 
stronę internetową). 

 

Dyrektor 
Samorząd 
Uczniowski 
Nauczyciele 

Wg 
harmono- 

gramu 
 

1. Pielęgnowana jest tradycja szkoły. 
2. Szkoła dba o pozytywny wizerunek w 

środowisku. 
3. Szkoła organizuje tradycyjne uroczystości, 

które wpływają na dobre stosunki 
międzyludzkie. 

4. Kultywowanie tradycji służy tworzeniu 
życzliwej atmosfery w szkole. 

5. W szkole istnieją wszechstronne dobre 
stosunki w relacji nauczyciel – uczeń. 

6. Szkoła dokumentuje i promuje swoje 
osiągnięcia. 

7. Zapoznanie środowiska lokalnego z 
działalności szkoły. 

8. Szkole pomagają sponsorzy i jej 
przyjaciele. 

9. Sukcesy uczniów, nauczycieli są znane 
środowisku pozaszkolnemu.  

 

Promocja szkoły 1. Zaplanowanie działań zmierzających do 
rozreklamowania szkoły w środowisku 
lokalnym. 

 
 Wykonanie materiałów 

promocyjnych z logiem szkoły 
 Bieżące prowadzenie strony 

internetowej. 
 Współpraca z biblioteką 

miejską  
 Wykonanie, zaproszeń, 

podziękowań, życzeń 
okolicznościowych. 

 Współpraca z Radą Osiedla 
„Radziwie” 

 

Dyrekcja 
Nauczyciele 

Wg 
harmono- 

gramu 

1. Szkoła dba o pozytywny wizerunek w 
środowisku. 

2. Szkoła dokumentuje i promuje swoje 
osiągnięcia. 

3. Zapoznanie środowiska lokalnego z 
działalności szkoły. 

 
 

Załącznik do planu stanowi kalendarz roku szkolnego 2017/2018 wraz z kalendarzem imprez i uroczystości. 
 


