
 
„PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO 

DO 2013 ROKU” 
 
 
1. Stan Placówki na rok szkolny 2007/08 oraz docelowo (planistycznie) w 
r.szk. 2012/13 z wykorzystaniem danych demograficznych tj. liczby dzieci 
urodzonych (zameldowanych) w Kłodzku w latach 2000 – 2006 - tabela 1, i 
wskazujących na jej praktyczną stabilność w cytowanym okresie: 
 
Nazwa 
szkoły/inne 

Liczba dzieci zameldowanych w Kłodzku   

1 2 3 4 5 6 7 8 

rok ur. 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
rok szk. 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 
SP-3 102 99 99 109 95 114 108 
Dane wg Referatu spraw obywatelskich UM Kłodzka  
aktualizacja 23.03.2007 r.    
 

A) Rok szkolny 2007/2008  
Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
nauczycieli* 

Liczba 
administracji 
i obsługi  

Liczba sal 
dydaktycznych 
razem 

Liczba sal 
gimnastycznych 

Liczba sal 
komputerowych 

1 2 3 4 5 6 7 
804 32 60 25 38 2 2 

* Kolumnę 3 proszę uzupełnić o liczbę n-li: stażystów, kontraktowych, mianowanych, dyplomowanych. 
 
B) Rok szkolny 2012/13 (szacunkowo) 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
nauczycieli 

Liczba 
administracji 
i obsługi  

Liczba sal 
dydaktycznych 
razem 

Liczba sal 
gimnastycznych 

Liczba sal 
komputerowych 

1 2 3 4 5 6 7 
800 30 55 25 38 3 4 

 
 
2. Wizja rozwoju Placówki.  
 

1. Doskonalenie jakości pracy szkoły we wszystkich zakresach jej 
funkcjonowania. 

2. Współpraca ze wszystkimi organami szkoły w wypełnianiu jej 
statutowych zadań. 

3. Rozwijanie twórczej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami 
uczniów). 

4. Powiększanie i wzbogacanie bazy materialnej.  
5. Prowadzenie przemyślanej i racjonalnej gospodarki finansami szkoły. 
6. Współpraca z innymi szkołami. 
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7. Ścisłe ewidencjonowanie frekwencji i wyników postępów w nauce oraz 
reagowanie w przypadkach niezgodnych z oczekiwaniami społeczności.  

8. Umożliwianie i ułatwianie uczniom SP3 udziału w życiu kulturalnym 
miasta i regionu. 

9. Systematyczne opracowywanie i uaktualnianie obowiązującej 
dokumentacji szkolnej.  

10. Włączanie członków organów szkoły do realizacji zadań określonych w 
planie nadzoru pedagogicznego. 

11. Prowadzenie badań wyników nauczania – umiejętności kluczowych. 
12. Uatrakcyjnianie i racjonalizowanie oferty edukacyjnej szkoły.  
13. Prowadzenie skutecznej i wielostronnej promocji szkoły w mieście, 

powiecie i regionie.  
14. Rozszerzenie współpracy z partnerską szkołą w Czechach.  
15. Powiększanie udziału uczniów w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych. 
16. Korzystanie z dostępnych programów Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
17. Rozwinięcie sieci informatycznej szkoły i powiększenie ilości 

klasopracowni z dostępem do Internetu.  
18. Rozszerzenie zakresu działań szkolnej świetlicy socjoterapeutycznej.  
19. Systematyczne polepszanie warunków bezpieczeństwa uczniów i 

nauczycieli. 
20. Wprowadzenie skuteczniejszego monitoringu wszystkich obiektów 

szkoły.  
21. Stworzenie lepszych warunków do nauki dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 
22. Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. 
23. Szczegółowe zapoznawanie Rady Pedagogicznej ze wszystkimi 

zmianami najważniejszych przepisów i rozporządzeń. 
24. Dogłębna analiza poziomu realizacji programów nauczania.  
25. Lepsze i skuteczniejsze eksponowanie postępów i osiągnięć 

edukacyjnych uczniów.  
26. Poddawanie szczegółowej analizie porównawczej wyników 

zewnętrznych sprawdzianów klas szóstych. 
27. Tworzenie przyjaznych relacji w środowisku szkolnym. 
28. Zapewnianie uczniom należnej opieki i wsparcia ze strony nauczycieli, 

pedagogów szkolnych, pielęgniarki, lekarza i innych pracowników 
szkoły.  

29. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom agresji, przemocy i wandalizmu. 
30. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin romskich, 

patologicznych i dysfunkcyjnych.  
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3. Cele i zadania Placówki.  
a) dydaktyczne  
- wszechstronny rozwój ucznia w procesie harmonijnej realizacji przez 
nauczycieli zadań w zakresie nauczania, 
- opracowanie w ramach pracy zespołów przedmiotowych szkolnego zestawu 
programów nauczania, 
- uściślenie kryteriów oceniania i dostosowania ich do poziomu konkretnego 
zespołu klasowego, 
- dostosowanie wymagań do możliwości i indywidualnych uzdolnień 
uczniów, 
- wypracowanie skutecznych form i sposobów pracy z uczniem zdolnym, 
- kształcenie umiejętności kluczowych ze zwróceniem uwagi na czytanie ze 
zrozumieniem i wyszukiwanie informacji w tekście, 
- opracowanie sposobów wyrównywania braków i zaległości uczniów, 
- stwarzanie optymalnych warunków do nauki dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, 
- rozszerzanie oferty zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych 
z puli godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,  
- nagradzanie indywidualnych sukcesów i osiągnięć uczniów, 
- analizowanie wspólnie z uczniami wyników sprawdzianów, 
- przeprowadzanie symulacji i próby zewnętrznych sprawdzianów klas VI, 
- przygotowanie do życia w cywilizacji technicznej.  
 
b) wychowawcze 
- wszechstronny rozwój osobowy uczniów (w wymiarze intelektualnym, 
psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i 
duchowym), 
- rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie 
prawdy, 
- kształtowanie w uczuciach postawy „dialogu” czyli umiejętności słuchania 
innych, rozumienia rzeczywistości oraz umiejętności współdziałania i 
współtworzenia, 
- kształtowanie postaw tolerancji, poszanowania godności innych ludzi i 
uczciwości, 
- reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy agresji, przemocy i naruszania 
godności innych, 
- zagwarantowanie uczniom jasnych i przejrzystych kryteriów oceniania. 
 
c) opiekuńcze  
- obejmowanie opieką świetlicy szkolnej uczniów klas I – III oraz uczniów 
dojeżdżających, 
- obejmowanie opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych 
patologią opieką świetlicy socjoterapeutycznej, 
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- stworzenie klasy wyrównawczej dla uczniów z rodzin zagrożonych 
patologią.  

 
Działania planowane: 
- utworzenie dwóch grup świetlicy socjoterapeutycznej: I grupa – uczniowie 
klas I – III, II grupa – uczniowie klas IV – VI, 
- utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci ze Społeczności Romskiej, 
- udzielanie doraźnej pomocy materialnej: 

• stypendia, 
• zasiłki szkolne, 
• dożywianie, 
• refundacja podręczników, mundurków szkolnych,  
• inne.  
 

4. Formy realizacji ad. 3 w oparciu o: 
a) ankietę (dotyczy wyłącznie szkół) stanowiącą załącznik nr 1 
b) doświadczenia i pracę planistyczną nauczycieli, i placówki 

udokumentowaną w  protokołach Rad Pedagogicznych, księdze mierzenia 
jakości pracy szkół i placówek, oraz w pozostałej dokumentacji. 

c) analizę SWOT: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia Placówki. 
 
5. Ocena i zadania Placówki w stosunku do uczniów niepełnosprawnych z 
uwzględnieniem stopnia upośledzenia (lekki, umiarkowany, głęboki), 
słabowidzących, słabosłyszących, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych 
uzależnieniem, przewlekle chorych, niedostosowanych społecznie, z 
niepełnosprawnością sprzężoną, inną. 
 
Zadania: 
- objęcie ściślejszą opieką uczniów ze stwierdzonymi dysfunkcjami, 
- diagnozowanie środowiska ucznia,  
- rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 
i umożliwianie ich zaspokojenia, 
- rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 
- organizowanie różnych form pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, 
logopedycznej oraz w przypadku uczniów z upośledzeniem 
oligofrenopedagogicznej, 
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 
- funkcjonowanie zespołów korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych.  
 
Planowane działania: 
Utworzenie klasy wyrównawczej z nauczycielem wspomagającym (Rozp. 
MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r.). W kl. VI c znajdują się uczniowie będący pod 
opieką Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz ze stwierdzonym ADHD.  
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6. Potrzeby materialne Placówki: 
 

a) inwestycyjne 
 

1. Termomodernizacja budynku „B”. 
a) wymiana wypadających okien, 
b) zewnętrzne docieplenie budynku, 
c) wymiana pieca grzewczego na nowocześniejszy i wydajniejszy. 
2. Kompleksowa modernizacja boiska szkolnego. 
3. Budowa basenu w celu uatrakcyjnienia zajęć z wych. fiz., a także 

likwidowania wad postawy u uczniów.  
4. Naprawa zewnętrznych ciągów komunikacyjnych: 
a) kompleksowa naprawa chodników i trotuarów. 
b) likwidacja zagrażających bezpieczeństwu zewnętrznych balkonów w 

budynku „B”, 
c) wymiana gazonów przed budynkiem „B”.   
5. Przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów i 

nauczycieli. 
a) całkowite ogrodzenie posesji szkolnej, 
b) likwidacja niepotrzebnych drabinek metalowych na zewnętrznych 

elewacjach budynku „B”. 
6. Remont szatni.  
 
Zakupy inwestycyjne: 

1. Zakup komputerów do 38 sal lekcyjnych dla nauczycieli w celu 
stworzenia dzienników elektronicznych (łatwy sposób komunikacji 
z rodzicami uczniów). 

2. Podłączenie Internetu do budynku „B”. 
3. Zakupienie komputerów do księgowości, sekretariatu, intendentki 

oraz pokojów nauczycielskich (łatwa komunikacja pomiędzy 
pracownikami znajdującymi się w dwóch budynkach placówki).  

 
b) remontowe  
 
1. Wymiana oświetlenia w salach dydaktycznych (budynek „A” i „B”). 
2. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na potrzeby sali do zajęć 

korekcyjno – kompensacyjnych oraz sali do gimnastyki korekcyjno – 
kompensacyjnej.  

3. Wymiana wykładziny podłogowej w salach dydaktycznych budynku „A” 
i „B”. 

4. Remont instalacji elektrycznej – wymiana archaicznych liczników energii 
elektrycznej na liczniki nowej generacji.  
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5. Naprawa dachu – budynek „B”. 
6. Remont kuchni, stołówki szkolnej i pomieszczeń magazynowych.  
7. Remont szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej – budynek „A” 
- wymiana rur wodno – kanalizacyjnych, 
- remont łazienek, toalet, 
- wymiana oświetlenia. 
8. Gruntowy remont sekretariatu – budynek „A”.  
 
c) wyposażeniowe  
 
1. Uruchomienie skutecznego monitoringu szkoły (budynek „A” i „B”). 
2. Kompletne skomputeryzowanie katalogów zbiorów bibliotecznych w 

ramach programu „MOL” i dalsze rozwijanie koncepcji stworzenia 
szkolnego radiowęzła – budynek „A” i „B” – bezpośrednie 
przekazywanie treści komunikatów, informacji, kurend i zarządzeń 
dyrektora. 

3. Utworzenie nowoczesnej pracowni do nauki języków obcych. Pozyskanie 
specjalistycznego sprzętu. Adaptacja sali zgodnie z wymogami pracowni.  

4. Utworzenie sieci komputerowej obejmującej budynek „A” i „B”.  
5. Zakupienie programów komputerowych do sekretariatu, księgowości oraz 

programu do pisania świadectw i świadectw opisowych (I-III). 
6. Zakup sprzętu audiowizualnego. 
7. Wymiana stolików uczniowskich na sprzęt nowej generacji.  
8. Wymiana sprzętu komputerowego i stworzenie dwóch pracowni 

komputerowych.  
9. Sukcesywne doposażenie kuchni, stołówki szkolnej i pomieszczeń 

magazynowych.  
 
7. Inne problemy oraz wnioski i opracowania Placówki, których realizacja 

może przyczynić do poprawy jej funkcjonowania. 
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