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HASŁO NA BIEŻĄCY ROK SZKOLNY:
Wykorzystuję swoje umiejętności w działaniu: zdobywam umiejętności
skutecznego działania w kierunku osiągania własnych celów oraz nadawania
niektórym z nich głębszego sensu.

ZADANIE 1  : Analizowanie wyników sprawdzianu po klasie VI.  

STANDARD: III.4. Efekty kształcenia.
SPODZIEWANE EFEKTY:

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

Działania prowadzące do uzyskania  spodziewanych efektów:

lp. działania termin odpowiedzialny
1. Szczegółowa analiza wyników sprawdzianu:

- wewnątrzszkolnego
- próbnego zewnętrznego
- właściwego zewnętrznego.

X
I
IV

B.Dudek, 
wych. klas VI

2. Zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce. X - XI pedagog, 
wych. klas VI

3. Omówienie wyników sprawdzianów na zebraniach 
z rodzicami.

I wychowawcy
klas VI

4. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych dla uczniów
klas VI i V na temat: „Jak uczyć się efektywnie i
radzić sobie ze stresem?”

II - III pedagog,
psycholog

5. Opracowywanie i przeprowadzanie testów,
sprawdzianów oceniających poziom wiedzy 
i umiejętności uczniów.

X - III nauczyciele
uczący



ZADANIE 2  : Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły.  

STANDARD: I.1. Zarządzanie strategiczne, 
                        IV.2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły.
SPODZIEWANE EFEKTY:

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.

Działania prowadzące do uzyskania  spodziewanych efektów:

lp. działania termin odpowiedzialny
1. Wybory nowych Trójek klasowych i zarządu

Rady Rodziców.
IX wychowawcy,

dyrektor

2. Włączanie rodziców w pracę przy wszystkich
dokumentach szkoły (ankiety, opinie).

cały rok dyrektor

3. Włączanie rodziców we wszystkie akcje i imprezy
na terenie szkoły:

- XXX-lecie szkoły,
- andrzejki i mikołajki,
- bal karnawałowy,
- Dzień Dziecka,
- wycieczki, rajdy, biwaki.

wg
harmonogramu

dyrektor,
wicedyrektorzy,
nauczyciele

4. Organizowanie dla rodziców imprez i
uroczystości klasowych:

- Dzień Matki,
- Dzień Babci i Dziadka,
- inscenizacje, spektakle.

wg planu pracy
wychowawców

wychowawcy
klas

5. Pedagogizacja rodziców. zebrania z
rodzicami, 
wg potrzeb 
i ustaleń

dyrektor,
wychowawcy,
pedagog,
psycholog

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

STANDARD: II.4. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy, 
                        IV.2. Praca wychowawcza i dydaktyczna szkoły.
SPODZIEWANE EFEKTY:

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

Działania prowadzące do uzyskania  spodziewanych efektów:



lp. działania termin odpowiedzialny
1. Realizacja programu przeciwdziałania agresji: Agresji

STOP oraz programu „Ja i inni” – klasy IV-VI.
cały rok pedagog,

psycholog,
nauczyciele

2. Realizacja Programu Profilaktyki szkoły. cały rok pedagog,
psycholog,
wychowawcy,
pielęgniarka

3. Systematyczna kontrola dyżurów. cały rok wicedyrektorzy

4. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas IV-VI 
i analiza jej wyników. 

III pedagog,
psycholog

5. Rejestr i analiza wypadków. wg potrzeb pielęgniarka,
społeczny
inspektor pracy,
sekretarz szkoły

ZADANIE 4  : Lepsze wykorzystanie komputerów w szkole.  

STANDARD: III.2. Organizacja procesu kształcenia.                        
SPODZIEWANE EFEKTY:

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.
 

Działania prowadzące do uzyskania  spodziewanych efektów:

lp. działania termin odpowiedzialny
1. Przygotowanie pomieszczenia pod nową

pracownię komputerową.
IX dyrektor,

L. Jaroszewska

2. Odpowiednie przeszkolenie nauczycieli 
i dyrektora.

wg
harmonogramu

dyrektor

3. Zakup nowych programów edukacyjnych wg
zapotrzebowania. 

wg ustaleń dyrektor

4. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie
podstawowej obsługi komputera dla chętnych
nauczycieli.

wg ustaleń dyrektor

5. Propozycje szkoleń wykorzystania komputerów
na lekcjach z różnych przedmiotów.

wg potrzeb dyrektor

ZADANIE 5  : Poprawa klimatu w szkole.  



STANDARD: I.2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości.                        
SPODZIEWANE EFEKTY:

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.

Działania prowadzące do uzyskania  spodziewanych efektów:

lp. działania termin odpowiedzialny
1. Zorganizowanie imprezy integrującej z okazji

XXX-lecia szkoły (integracja uczniów,
nauczycieli, rodziców).

X dyrektor,
wicedyrektorzy

2. Organizacja innych imprez integrujących:
- spotkania świątecznego połączonego z

koncertem chóru „Lutnia”,
- Dnia Kobiet.

XII

III

dyrektor,
wicedyrektorzy

3. Zorganizowanie balów karnawałowych
integrujących dzieci, rodziców, nauczycieli.

I wicedyrektorzy,
wychowawcy
klas

4. Zorganizowanie z inicjatywy i wg pomysłów
uczniów Dnia Samorządności.

III uczniowie,
opiekun SU

  5. Przeprowadzenie spotkań z pracownikami
administracji i obsługi.

XII, IV dyrektor

  6. Natychmiastowe reagowanie na sytuacje
zagrożenia ( agresja, wyłudzanie pieniędzy,
bójki).

cały rok nauczyciele,
pedagog,
psycholog,
wszyscy
pracownicy
szkoły

7. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat
klimatu w szkole.

V wicedyrektorzy,
pedagog

8. Stała, systematyczna współpraca z instytucjami
wspomagającymi pracę wychowawczą szkoły.

cały rok nauczyciele,
pedagog,
psycholog,
wszyscy
pracownicy
szkoły

ZADANIE 6  : Poprawa obiegu informacji w szkole.  

STANDARD: II.5. Kierowanie szkołą, obieg informacji.                        



SPODZIEWANE EFEKTY:
1. Procedury obiegu informacji w szkole będą stale ulepszane.
2. Zarządzanie będzie zgodne z oczekiwaniami pracowników, uczniów i rodziców.

Działania prowadzące do uzyskania  spodziewanych efektów:

lp. działania termin odpowiedzialny
1. Systematyczne prowadzenie Książki

Korespondencji – sekretariat szkoły.
cały rok sekretarz szkoły

2. Dołączanie imiennej listy pracowników szkoły do
zarządzeń dyrektora szkoły.

cały rok sekretarz szkoły

3. Wywieszanie informacji w pokojach
nauczycielskich i na tablicach ogłoszeń.

cały rok wicedyrektorzy,
liderzy zespołów

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

STANDARD: I.3. Promocja.                        
SPODZIEWANE EFEKTY:

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

Działania prowadzące do uzyskania  spodziewanych efektów:

lp. działania termin odpowiedzialny
1. Zorganizowanie festynu ekologicznego z okazji

XXX-lecia szkoły.
X I.Wulkiewicz-

Flis,
D.Ręczkowska

2. Opracowanie folderu o szkole z okazji XXX-lecia. X K.Chojdys
I.Wąsik

3. Aktualizacja strony internetowej szkoły. na bieżąco D. Adamska

4. Umieszczanie artykułów w prasie lokalnej pod
hasłem: „Co słychać w Trójce?”

2 razy w roku B.Dąbrowska

5. Realizacja zadań wynikających z planu zadań
dydaktyczno-wychowawczych.

na bieżąco wicedyrektorzy

6. Umieszczenie informacji o szkole w Wkładce
Oświatowej Gazety Prowincjonalnej „Brama”.

III - IV B.Dąbrowska
K.Chojdys

7. Pozyskiwanie sponsorów wspierających
działalność szkoły. 

na bieżąco dyrektor,
wicedyrektorzy



8. Wprowadzenie segregacji odpadów. cały rok I.Wulkiewicz-
Flis

ZADANIE 8  : Poprawa bazy szkoły.  

STANDARD: II.3. Warunki działania szkoły.                        
SPODZIEWANE EFEKTY:

1. Termomodernizacja budynku B (wymiana okien, docieplenie budynku, malowanie na
zewnątrz).

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 kształcenia zintegrowanego, świetlicy szkolnej i oddziałach
zerowych.

5. Podniesienie estetyki szkoły.

Działania prowadzące do uzyskania  spodziewanych efektów:

lp. działania termin odpowiedzialny
1. Wykonanie dokumentacji dotyczącej

termomodernizacji budynku B.
X dyrektor

2. Wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu
kuchni i stołówki szkolnej.

X wicedyrektor
D.Ręczkowska

3. Wykonanie dokumentacji dotyczącej wyposażenia
kuchni (refundacja z PFRON-u).

IX -X dyrektor

4. Wykonanie wentylacji w kuchni szkolnej oraz
zakup mebli.

II dyrektor

5. Zakup mebli do pokoju nauczycielskiego –
budynek A. 

IX dyrektor

6. Zakup ławek do sal lekcyjnych i świetlicy
szkolnej.

w miarę
posiadanych
środków

dyrektor,
wicedyrektorzy

7. Drobne remonty i malowanie poprawiające
estetykę szkoły.

IX i cały rok
szkolny

dyrektor

8. Remont łazienek w budynku A. V dyrektor

ZADANIE 9  : Doskonalenie nauczycieli.  

STANDARD: II.2. Rozwój zawodowy nauczycieli.                        
SPODZIEWANE EFEKTY:

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



Działania prowadzące do uzyskania  spodziewanych efektów:

lp. działania termin odpowiedzialny
1. Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli. IX - X dyrektor

2. Opracowanie WDN. X dyrektor

3. Organizowanie szkoleń. na bieżąco wg
propozycji

dyrektor,
wicedyrektorzy

4. Pomoc w zdobywaniu kolejnych stopni awansu
zawodowego.

wg potrzeb dyrektor,
wicedyrektorzy

ZADANIE 10  : Przestrzeganie praw człowieka w szkole.  

STANDARD: IV.1. Równość szans,
                        IV.2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły.                        
SPODZIEWANE EFEKTY:

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

Działania prowadzące do uzyskania  spodziewanych efektów:

lp. działania termin odpowiedzialny
1. Kontynuacja pracy rzecznika praw dziecka. cały rok M.Szałapska

J.Eitelthaler

2. Wykonanie tablic informacyjnych – prawa
dziecka.

IX pedagog,
psycholog

3. Pogadanki w klasach na temat praw i obowiązków
uczniów.

cały rok wychowawcy
klas

              


