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WIZJA SZKOŁY: Szkoła przyjazna dziecku, czyli bezpieczeństwo, przyjaźń
 i wzajemne zrozumienie, szacunek i pomoc, radość i zabawa, pozytywne
myślenie, poszukiwanie wartości moralnych, zaangażowanie w naukę,
rozwijanie zdolności.

lp. zadanie standard spodziewane efekty termin
1. Analizowanie wyników

sprawdzianu po klasie VI.
III.4 Efekty
kształcenia.
III.1 Programy
nauczania.

1.Wyniki sprawdzianu  
   będą zbliżone do średniej 
    wojewódzkiej.
2.Zmniejszy się rozrzut 
   punktów między 
   wynikami uczniów w 
   szkole.
3.Poprawią się wyniki 
   uczniów najsłabszych.

sukcesywnie
2004/05 -
2005/06

2. Zwiększenie udziału
rodziców w życiu szkoły.

IV.2 Praca
wychowawcza i
profilaktyczna
szkoły.
I.1 Zarządzanie
strategiczne.

1.Zwiększy się ilość 
   rodziców na zebraniach i 
   imprezach.
2.Rodzice bardziej 
   zaangażują się w życie 
   szkoły.
3.Zwiększy się stopień 
   zadowolenia rodziców z 
   pracy szkoły.

sukcesywnie
2004/05 -
2005/06

3. Zmniejszenie stopnia agresji i
przemocy w szkole,
podniesienie
bezpieczeństwa.

II.4 Zdrowie,
higiena i
bezpieczeństwo
pracy.
IV.2 Praca
wychowawcza i
dydaktyczna
szkoły.

1.Zmniejszy się liczba 
   przypadków agresji i 
   przemocy.
2.Zmniejszy się liczba 
   wypadków w szkole.
3.Podniesie się poczucie 
   bezpieczeństwa wśród 
   dzieci i rodziców.

2004/05
oraz w latach
następnych



4. Lepsze wykorzystanie
komputerów w szkole.

III.2 Organizacja
procesu
kształcenia.

1.Zwiększy się ilość 
   komputerów w szkole.
2.Szkoła posiądzie większą 
   ilość komputerowych  
   programów 
   edukacyjnych.
3.Wszyscy nauczyciele 
   posiądą podstawową 
   wiedzę z zakresu obsługi 
   komputera.
4.Odbędą się szkolenia 
   nauczycieli 
   wykorzystania 
   komputerów na lekcjach 
   z różnych przedmiotów.
5.W pracowni  
   komputerowej odbywać 
   się będą różne zajęcia 
   (lekcje, zespoły, koła). 

sukcesywnie
2004/05 -
2005/06

5. Poprawa klimatu w szkole. I.2 Wewnętrzny
system
zapewniania
jakości.

1.Poprawią się stosunki 
   interpersonalne między 
   nauczycielami.
2.Poprawią się stosunki 
   między nauczycielami a 
   uczniami.
3.Poprawią się stosunki 
   między wszystkimi 
   grupami pracującymi w 
    szkole.

sukcesywnie
2004/05 -
2005/06

6. Poprawa obiegu informacji w
szkole.

II.5 Kierowanie
szkołą, obieg
informacji.

1.Procedury obiegu 
   informacji w szkole będą 
   stale ulepszane   
   (powołanie komisji).
2.Zarządzanie będzie 
   zgodne z oczekiwaniami 
   pracowników, uczniów i 
   rodziców.

 

2005/06



7. Promocja szkoły w celu
utrzymania dobrego
wizerunku w środowisku.

I.3 Promocja. 1.Aktywna współpraca ze 
   środowiskiem lokalnym i 
   prasą lokalną.
2.Kształtowanie postaw 
   ekologicznych w 
   środowisku.
3.Pozyskiwanie 
   sojuszników i sponsorów 
   wspierających 
   działalność szkoły.

sukcesywnie
2004/05 -
2008/09

8. Poprawa bazy szkoły. II.3 Warunki
działania szkoły.

1.Termomodernizacja 
    budynku B.
2.Modernizacja stołówki 
   szkolnej zgodnie z 
   wymaganymi przepisami
– system HACCP.
3.Zagospodarowanie 
   pomieszczenia na pokój 
   nauczycielski dla 
   nauczycieli kształcenia 
   zintegrowanego w 
   budynku A.
4.Wymiana ławek w salach
5.Podniesienie estetyki 
   szkoły.
6.Sukcesywne doposażenie 
   w pomoce naukowe i 
   środki audiowizualne.
7.Remont toalet w 
   budynku A.
8.Uporządkowanie posesji  
   wokół szkoły.

sukcesywnie
2004/05 -
2008/09 
i w miarę
posiadanych
środków

9. Doskonalenie nauczycieli. II.2 Rozwój
zawodowy
nauczycieli.

1.Wzrost poziomu 
   umiejętności nauczycieli.
2.Zdobywanie przez 
   nauczycieli kolejnych 
    stopni awansu 
    zawodowego.

sukcesywnie
2004/05 -
2008/09

10. Przestrzeganie praw
człowieka w szkole.

IV.1 Równość
szans.
IV.2 Praca
wychowawcza i
profilaktyczna
szkoły.

1.Uczniowie zdobędą 
    szerszą wiedzę o 
    prawach człowieka.
2.Poprawi się stan 
   zadowolenia uczniów na 
   temat przestrzegania 
   praw uczniów.

sukcesywnie
2004/05 -
2008/09



11. Uatrakcyjnianie metod
nauczania.

III.3 Przebieg
procesu
kształcenia.

1.Upowszechnią się 
   aktywne metody 
   nauczania.
2.Nadal będzie 
   prowadzona praca 
   metodą projektu. 
3.Częściej będzie 
   wykorzystywany w pracy 
   lekcyjnej komputer.

sukcesywnie
2004/05 -
2008/09

12. Poprawa poziomu znajomości
języków obcych.

III.4 Efekty
kształcenia.

1.Szkoła nawiąże kontakty 
   ze szkołami z UE.
2.Wprowadzi się naukę 
   drugiego języka obcego.

stopniowo do
roku 2008/09

13. Poprawa systemu motywacji
pracowników.

II.1 Nauczyciele. 1.Powstanie jasny system 
   motywacji pracowników 
   ściśle powiązany z ich 
   osiągnięciami.

2005/06


