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CEL: DOSKONALENIE EFEKTYWNOŚCI I JAKOŚCI PRACY SZKOŁY 

Zadania Sposoby realizacji 
Terminy 

realizacji 
Uwagi 

1. Monitorowanie jakości 

pracy nauczycieli. 

 

1. Przeprowadzenie analiz wyników 

nauczania, diagnoz 

 

Wrzesień 2017 

 
 

2. Analiza wyników sprawdzianów  Cały rok  

3. Przeprowadzenie badań wewnętrznych i 

zewnętrznych  w celu monitorowania 

postępów uczniów  

 

Cały rok  

4. Przeprowadzenie analiz uczestnictwa i 

wyników \uczniów w konkursach, 

olimpiadach i zawodach sportowych 

 

Po I i II 

semestrze  
 

5. Prowadzenie obserwacji lekcji 

tradycyjnych i diagnozujących ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

a)organizacji, przebiegu i efektów 

kształcenia, jakości nauczania i jakości 

uczenia się uczniów:  

-rozumowanie i wykorzystanie wiedzy w 

praktyce, doskonalenie techniki i 

sposobów rozwiązywania zadań  

tekstowych,  

-doskonalenie  umiejętności posługiwania 

się instrukcji  

-stopień korzystania z map, tablic 

interaktywnych,  

-stopień zrozumienia poleceń do 

wykonywanych zadań,  

- doskonalenie wypowiedzi pisemnych 

uczniów  

b) stopień wykorzystywania przez 

nauczycieli wskazówek do pracy z 

uczniem zawartych w orzeczeniach o 

potrzebie kształcenia specjalnego 

wydawanych przez poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną oraz 

opracowaniach nauczycieli znajdujących 

się w IPET, -współpraca z pedagogiem 

szkolnym, -współpraca z PPP,  

c) stopień wykorzystania przez 

nauczycieli informacji zawartych w 

raportach i sprawozdaniach  

 

Cały rok  

6. Przeprowadzenie szczegółowej analizy 

Planów rozwoju zawodowego nauczycieli 

w tym dokształcania i doskonalenia w 

aspekcie korzyści wynikających dla 

poziomu pracy szkoły i efektów 

dydaktycznych 

Cały rok   

2. Doskonalenie 

znajomości prawa 

oświatowego w 

środowisku szkolnym 

 

1. Informowanie na posiedzeniach posiedzeń 

Rad Pedagogicznych i zespołów 

nauczycielskich o zmianach w prawie 

oświatowym  

 

Na bieżąco    

2. Zapoznanie z treścią nowego Statutu 

Szkoły nauczycieli, rodziców, uczniów, 

przypomnienie rodzicom pozostałych 

Wrzesień 2017   



uczniów oraz uczniom najistotniejszych 

zapisów prawa.  

 

3. Wspomaganie rozwoju 

zawodowego 

nauczycieli 

 

1. Opracowanie rocznego planu 

dokształcania i doskonalenia nauczycieli. 

 

Sierpień/ 

wrzesień  

2017 

 

 

2. Zorganizowanie w ramach WDN szkoleń 

i warsztatów 
Cały rok  

3. Opracowanie i zatwierdzenie 

problematyki szkoleń w ramach zespołów 

nauczycielskich. 

 

Wrzesień/ 

październik 

2017 
 

4. Przeprowadzenie analizy oceny pracy 

zespołów nauczycielskich w bieżącym 

roku szkolnym. 

 

Cały rok   

CEL: DOSKONALENIE FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 

1. Doskonalenie systemu 

wychowawczego oraz 

tworzenie warunków 

dla rozwoju 

zainteresowań i wzrostu 

ambicji edukacyjnych 

uczniów 

 

1. Opracować wraz z uczniami i rodzicami 

program wychowawczo – profilaktyczny  

 

Sierpień/ 

wrzesień  2017 
 

2. Kontynuować –wg wypracowanego 

systemu realizację szkolnych konkursów, 

olimpiad i zawodów sportowych 

 

Cały rok  

3. Organizować przegląd dorobku szkoły, 

uroczystości związane ze świętem patrona 

szkoły 

 

Cały rok   

4. Realizować zadania wynikające z 

projektów edukacyjnych, programów , 

innowacji  

 

Cały rok  

CEL: TWORZENIE ATMOSFERY ZAUFANIA I WIĘZI MIĘDZY UDZIAŁOWCAMI 

1. Udział rodziców 

(prawnych opiekunów) 

uczniów w życiu szkoły 

 

1. Pozyskiwanie rodziców do 

współorganizowania imprez i 

uroczystości klasowych i szkolnych, 

niesienie pomocy materialnej szkole oraz 

współtworzenia planów wychowawczych 

wychowawcy klasowego 

 

Cały rok  

2. Uczestnictwo rodziców –Rad 

Oddziałowych we wspólnych 

posiedzeniach z Radą Pedagogiczną 

 

Cały rok  

3. Współpraca szkoły z 

placówkami kultury, 

zakładami pracy i 

organizacjami 

 

1. Udostępnienie bazy szkolnej i sportowej 

dla organizowania imprez i zawodów. 

 

Cały rok   

2. Udzielanie pomocy w organizacji imprez, 

uroczystości; organizowanie wycieczek 

zawodoznawczych  

 

Cały rok   

3. Udział w imprezach pozaszkolnych, 

korzystanie z oferty placówek 

kulturalnych, zakładów pracy i 

organizacji. 

Cały rok   

CEL: DOPOSAŻENIE SZKOŁY 

1. Doposażenie sali 

gimnastycznej i sali 

lekcyjnej  

1. Doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt 

sportowy  sali zabaw w pomoce i 

zabawki, świetlicy  

Cały rok   



CEL: DOSKONALENIE SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE 

1. Likwidacja zagrożeń 

zdrowia i życia 

uczniów w szkole 

 

1. Przeprowadzenie przeglądu wszystkich 

pomieszczeń szkolnych, bazy sportowej i 

sprzętu sportowego –bieżące usuwanie 

zagrożeń.  

 

Wrzesień 2017   

2. Przeglądy sprzętu p. poż., elektrycznego, 

badanie sprawności systemu 

wentylacyjnego 

 

Zgodnie z 

protokołami 

przeglądów  
 

3. Ewaluacja systemu dyżurów 

nauczycielskich, przypomnienie 

regulaminów dyżurowania oraz przepisów 

bhp dotyczących pobytu uczniów w 

szkole, organizacji wyjść i wyjazdów 

 

Wrzesień 2014  

4. Realizacja programów wychowawczo  

- profilaktycznych  

„Edukacja przez szachy w szkole”  

„Bezpieczna szkoła” lub „Bezpieczna przerwa”  

IX Międzyszkolny Przegląd Teatrów  

Światowy Dzień Książki  

Kącik Czytelniczy 

„Gramy w piłkę ręczną” 

„Teatr rozwija wyobraźnię” 

Festiwal Talentów  

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy  

Życzliwość i dobre maniery na co dzień  

Tydzień Historyczny  

Spartakiada maluchów z udziałem rodziców  

„Przygarnij przytul, pokochaj” Dzień Zwierząt 

„Opatrunek na ratunek” 

„Adopcja na odległość” 

„Szlachetna paczka” 

Dzień Tolerancji, 

Praw Człowieka i Integracji Europejskiej  

Szkolny Klub Wolontariatu  

„Żyj smacznie i zdrowo” 

„Szkoła promująca zdrowie” 

„Opieka zdrowotna i aktywność fizyczna jako 

główne czynniki zdrowego trybu życia  

„Igrzyska radości – zdrowiem przyszłości” 

„Owoce w szkole” 

„Szklanka mleka” 

„Bezpieczna droga do szkoły” 

„Bezpieczeństwo w internecie” 

„Korzystanie z mediów i portali 

społecznościowych” 

„Cyberprzyjaźń zamiast cyberprzemocy” 

„Znam inne rozwiązanie” 

„Jak sprawować kontrolę rodzicielską” warsztaty 

dla rodziców  

„Zaspokajanie potrzeb psychicznych uczniów” 

warsztaty dla nauczycieli  

Walka gigantów  

Konsekwencje prawne czynów  

„Mamo tato nie pal”  

„Zanim spróbujesz” 

Światowy Dzień  

Rzucania Palenia  

Cały rok   



Październik Miesiącem Walki z rakiem  

„Dopalaczom stop” 

„Cyfrowa szkoła Wielkopolska@2020” 

„Aktywna tablica” 

„Rodziny na start” 

5. Udział w akcji „Ratujemy i uczymy 

ratować w ramach  Europejskiego Dnia  

Przywracanie Czynności  Serca  

  

6. Udział w badaniach   uczniów kl. IV  w 

kierunku dysleksji  w ramach 

Europejskiego  Tygodnia Świadomości 

Dysleksji  

  

2. Kształtowanie 

nawyków bezpiecznego 

zachowania się 

uczniów w szkole, w 

drodze do i ze szkoły 

 

1. Zorganizowanie szkoleń z udziałem 

policji w zakresie bezpiecznego 

zachowania na drogach, przystankach i 

środkach komunikacji 

 

Cały rok   

2. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji 

uczniów z budynków szkoły 

 

Cały rok  

3. Przeprowadzenie szkoleń na kartę 

rowerową oraz przeprowadzenie 

stosownych egzaminów 

 

Cały rok   

CEL; DOSTOSOWANIE BAZY SZKOLNEJ DO PEŁNEJ REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 

1. Poprawa estetyki i 

funkcjonalności 

pomieszczeń 

szkolnych. 

 

1. Malowanie pomieszczeń szkolnych wg 

potrzeb 

 

Cały rok  

2. Zakup lamp i żarówek oraz ich instalacja 

na bieżąco. 
Cały rok   

2. Wyposażenie szkoły w 

sprzęt, meble i 

niezbędne środki 

nauczania 

 

1. Doposażenie świetlicy szkolnej wg 

potrzeb. 

 

  

2. Zakup nowych lektur do biblioteki. Cały rok   

3. Zakup bieżącego sprzętu sportowego. Cały rok  

4. Zakup ławek dla uczniów   Cały rok  

5. Malowanie sali lekcyjnej  Cały rok  

6. Remont łazienki szkolnej  Cały rok   

7. Remont pomieszczenia świetlicy  Cały rok  

8. Zakup szafek szkolnych  Cały rok  

9. Zakup pomocy dydaktycznych do 

pracowni chemicznej , fizycznej, 

informatycznej  

Cały rok  

10. Wyposażenie pracowni terminalnej  Cały rok  

 

 

 



 

 
 


