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I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW 

 

Lp. zadania 
Sposoby realizacji 

 

Termin 

 
Osoby odpowiedzialne 

 

 

I.1 

 

 

 

Badanie wyników 

nauczania.  

 

1.Przeprowadzenie próbnych egzaminów. 

 

Kl. VIII – XI 2022; III 2023 

Kl. VII – V 2023 

zespół nauczycieli uczących 

w kl VII i VIII  

2. Przeprowadzenie sprawdzianu w ramach Ogólnopolskich Badań 

Umiejętności trzecioklasistów. 
V 2023 wychowawca klasy III  

3. Wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów wewnątrzszkolnych 

i zewnętrznych.  
na bieżąco  wszyscy nauczyciele 

4. Przeprowadzenie diagnoz przedmiotowych na rozpoczęcie i zakończenie 

nauki w danej klasie zgodnie z harmonogramem oraz realne wzmocnienie 

ich statusu. 

IX – X 2022 

V – VI 2023 
Nauczyciele przedmiotów 

 

I.2 

 

Uczniowie nabywają 

wiadomości i umiejętności. 

Podejmowane są działania 

w celu poprawy jakości 
nauczania. 

 

1. Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie programu naprawczego w 

zakresie podnoszenia efektywności kształcenia, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na efekty nauczania języków obcych. (Wniosek nr 1) 

IX – X 2022 Zespół nauczycieli 

2. Rozpoznanie potrzeb i zainteresowań uczniów, zorganizowanie zajęć w 
ramach wsparcia rozwoju ucznia, aby umożliwić osiąganie sukcesów. 

na bieżąco wychowawcy, nauczyciele 

3. Stosowanie innowacyjnych metod pracy, ze szczególnym 

uwzględnieniem metod aktywnych oraz z uwzględnieniem dostępnego 

wyposażenia zakupionego w ramach „Laboratorium Przyszłości”.    

(Wniosek nr 3) 

na bieżąco nauczyciele  

4. Podtrzymywanie i rozwijanie innowacyjnego zastosowania rozwiązań i 

narzędzi cyfrowych w kształceniu. Bezpieczne i efektywne korzystanie z 

technologii cyfrowych. 
na bieżąco nauczyciele 

5. Realizacja zajęć w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Gminie 

Rzepiennik Strzyżewski” 
w ciągu roku szkolnego 

nauczyciele, biorący udział 

w projekcie 

6. Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach ze wszystkich 

przedmiotów.   (Wniosek nr 7) 

na bieżąco 
 

nauczyciele 
 

7.  Zapewnienie wsparcia uczniom klasy 8 w zakresie przygotowania do 

egzaminu. 
na bieżąco 

nauczyciele przedmiotów 

objętych egzaminem 

 

I.3 

 

Uczniowie są aktywni  

 

 

1. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez 

indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w 

konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. 

na bieżąco  nauczyciele, wychowawcy 

2.  Realizacja działań związanych z funkcjonowaniem gazetki szkolnej 

„Gadżetki”. 

na bieżąco 

 
K. Bąk 

3. Wdrażanie do świadomego odbioru dzieł kultury. Organizowanie na bieżąco  nauczyciele, wychowawcy 
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wycieczek edukacyjnych mających na celu poznawanie polskiej kultury, w 

tym osiągnięć duchowych i materialnych. 

 

4. Kontynuacja działań promujących czytelnictwo na każdym poziomie 

nauczania: 

- klasowe kąciki czytelnicze  

- ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo, 

- konkursy czytelnicze, 

- współpraca z biblioteką publiczną 

na bieżąco nauczyciele, bibliotekarz 

5. Wdrażanie do samorządności, rozwijanie samorządności uczniów klas I – 

III,  realizacja propozycji działań zainicjowanych przez uczniów. 
na bieżąco 

opiekunowie SU, 

wychowawcy, n-le 

6.Inspirowanie uczniów do twórczości własnej, umożliwienie prezentacji 

efektów tej twórczości poprzez organizowanie wystaw, oraz prezentacje na 
fanpage'u gazetki . 

na bieżąco 
K. Bąk 

nauczyciele 

 

I.4 

Respektowane są normy 

społeczne  

 

1.Realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.  na bieżąco  wszyscy nauczyciele  

2. Kontynuacja wdrażania procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i 

przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników 

szkoły oraz organizacji zajęć w okresie pandemii. 

na bieżąco 
Dyrektor szkoły  

wychowawcy, n-le 

3. Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów. Wyrabianie 

nawyków kulturowych – zwracanie uwagi na kulturę języka, uczenie zasad 

savoir-vivre’u. 

na bieżąco 
wychowawcy klas, 

nauczyciele, dyrektor szkoły 

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w pracy 

wychowawczej: 
- poradnia psychologiczno-pedagogiczna, 

- Stowarzyszenie „Wszystkie Dzieci Nasze Są” 

- policja, 

- straż pożarna, 

- Caritas, 

- parafia, 

- Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku 

Strzyżewskim (GCK). 

na bieżąco  

 

wychowawcy, dyr. szkoły, 

koordynator do spraw 

bezpieczeństwa, nauczyciele 

II. SPECYFIKA PRACY SZKOŁY. 

 
Lp. zadania Sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 

 

II.1 

 

Szkoła ma koncepcję pracy 

 

 

1.Współuczestniczenie w analizowaniu i modyfikowaniu koncepcji pracy 

szkoły.  
na bieżąco  

 

dyr. szkoły, wszyscy 

nauczyciele, Rada 

Rodziców, SU 
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2. Wprowadzenie zmian w statucie szkoły. IX/X 2022 

 

dyr. szkoły, 

wicedyr.szkoły, M.Janik 

3. Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o wymaganiach 

edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, kryteriach oceniania 

zachowania oraz zasadach przeprowadzania sprawdzianu po klasie VIII. 

IX/XI 2022 
wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy 

 

4. Monitorowanie udziału uczniów w konkursach i projektach. na bieżąco  
 

B. Wójcik, Ł. Gurbisz 

5.Organizacja Dni Otwartych w Oddziale Przedszkolnym dla przyszłych 
przedszkolaków i ich rodziców.  

VIII 2023 
K. Iwaniec, M. Matuszak, 
K. Bednarz, K. Bęben 

 

II.2 

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna 

umożliwia realizację 

podstawy programowej, a 

procesy edukacyjne mają 

charakter zorganizowany. 

 

1.Monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej (jakościowe i 

ilościowe).  

wg. planu nadzoru pedag. dyr. szkoły 

2. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

adekwatnie do celów określonych w nowej podstawie programowej, zgodnie 

z wybranym programem nauczania i własnym planem pracy. 

 

na bieżąco  wszyscy nauczyciele, 

3.  Systematyczne ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów. Konsekwentne 

przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

 

na bieżąco wszyscy nauczyciele, 

4. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

na bieżąco wychowawcy, nauczyciele 

5. Współpraca wychowawców klas i nauczycieli uczących w danej klasie w 
zakresie przekazania informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem na lekcji.  

na bieżąco wychowawcy, nauczyciele 

 

II.3 

 

Procesy edukacyjne są 

efektem współdziałania 

nauczycieli 

 

1.Spotkania zespołu  wychowawców i  zespołów zadaniowych w celu 

wspólnego planowania  i analizowania efektów wszelkich podejmowanych 

działań.  

 

na bieżąco  

 
wszyscy nauczyciele, 

2. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych RP i opracowanie harmonogramu 

WDN.   
IX 2022 K. Bąk 

3. Przeprowadzenie konferencji szkoleniowych RP.  na bieżąco  
dyrektor szkoły, 
nauczyciele 

4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w celu doskonalenia warsztatu 

pracy nauczycieli.  

 

na bieżąco  
zainteresowani nauczyciele  
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5. Zapoznanie z nową drogą awansu zawodowego i procedurami oceny 

pracy nauczycieli. 

IX/X 2022 

 

Dyrektor, wicedyrektor, 

6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z 

Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb. 
na bieżąco 

 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

7.Usprawnienie współpracy i komunikacji w zespołach nauczycielskich. 

Wsparcie nauczycieli mających trudności z realizacją celów 

wychowawczych.   (Wniosek nr 2) 

na bieżąco 

Dyrektor, wicedyrektor, 

opiekunowie SU, 

przewodniczący zespołów 

zadaniowych, wszyscy 

nauczyciele 

 

II.4 

 

Kształtuje się postawy 

uczniów 

 

1.Promocja talentów i sukcesów uczniów na stronie internetowej szkoły, 

tablicach, zestawieniach. 
na bieżąco 

M. Bąk, nauczyciele 

 

2. Włączanie uczniów w realizację działań wychowawczych poprzez: 

- wolontariat, 
- udział w akcjach charytatywnych, 

- udział w akcjach o charakterze ekologicznym, 

- projekty edukacyjne. 

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania 

społecznego i dbałości o zdrowie. 

 

na bieżąco 

Opiekunowie SU,  Rada 

wolontariatu, 

wychowawcy, nauczyciele 

3. Organizowanie konkursów, uroczystości, apeli oraz innych działań 

związanych z patronem szkoły. 
na bieżąco 

dyr. szkoły, wicedyrektor, 

nauczyciele, RR, SU 

4. Realizacja działań w ramach planu „Mała Ojczyzna” 
na bieżąco K. Bąk, nauczyciele,  

5. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki 

i pracy. 
w ciągu roku szkolnego wszyscy nauczyciele, 

6. Realizacja działań w zakresie wolontariatu wynikających z planu pracy 

SU. Udział uczniów w działaniach Stowarzyszenia „Wszystkie Dzieci Nasze 

Są”. 

na bieżąco opiekunowie SU, B. Duran 

7. Realizacja działań wynikających z przynależności do Stowarzyszenia 
Szkół im. Jana Pawła II. 

na bieżąco 
 

dyr. szkoły, B. Wójcik,  
H. Duran, ks. J. Buźniak 

8.  Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.  
w ciągu roku szkolnego 

nauczyciele 
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II.5 
 

Dążenie do poprawy 

bazy lokalowej. 

1.Dbanie o dostępny w szkole sprzęt i pomoce dydaktyczne.  

 

na bieżąco 

 

wszyscy nauczyciele, 

 

2. Zagospodarowanie nowej przestrzeni w szkole na działania promujące 

aktywność uczniowską. 
na bieżąco 

SU,  Gadżetka, B. 

Durannauczyciele 

3. Wykorzystanie bazy dydaktycznej pozyskanej w  ramach projektu 

„Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” i 

„Laboratorium Przyszłości” w celu uatrakcyjnienie procesów lekcyjnych. 

na bieżąco 
wszyscy nauczyciele, 

 

 

III. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. 

 

Lp 
zadania 

 

Sposoby realizacji 

 

Termin 

 
Osoby odpowiedzialne 

 

III.1 

 

 

 

 

Wykorzystywane są zasoby 

środowiska na rzecz 
wzajemnego rozwoju 

1.Promocja szkoły poprzez realizację działań zawartych w planie ds. 

Promocji szkoły. 
 

cały rok  

 
powołany zespół 

2. Promowanie działań związanych z ważnymi wydarzeniami z życia szkoły 

na stronie internetowej szkoły. 

cały rok  

 

nauczyciele realizujący 

dane wydarzenie 

 

3.Współpraca z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w 
środowisku:  

-  GCK, 

- „Kino za Rogiem” 

- Caritas parafialny, 

- Stowarzyszenie „Wszystkie Dzieci Nasze Są”, 

- Stowarzyszenie „My Kobiety”, 

- OSP w Olszynach, 

- Policja, 

- Biblioteka Publiczna w Olszynach. 

na bieżąco  

 
nauczyciele, dyr. szkoły 

 

III.2 

 

Absolwenci są 

przygotowani do dalszego 

kształcenia lub 

funkcjonowania na rynku 
pracy na miarę swoich 

możliwości 

1.Aktualizowanie bazy absolwentów.  na bieżąco dyrektor szkoły 

2. Kontynuacja działań Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. 

Wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i 

zawodowych. Udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej 

drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom. Organizowanie spotkań 

na bieżąco 
Doradca zawodowy, 

pedagog, psycholog 
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Opracowany przez zespół w składzie: 

 

Przewodnicząca zespołu mgr Marta Janik – ...................................... 

 

mgr Katarzyna Bąk – ...................................... 

mgr Halina Duran – ...................................... 

mgr Katarzyna Bednarz – ...................................... 

mgr Lucyna Pietras – ...................................... 

mgr Łukasz Gurbisz– ......................................  

informacyjnych z rodzicami na temat wyboru szkoły ponadpodstawowej 

oraz rekrutacji. 

3.Zaangażowanie absolwentów szkoły, rodziców, pracodawców w działania 

z zakresu doradztwa zawodowego. na bieżąco Doradca zawodowy 

4. Objęcie działaniami w zakresie doradztwa zawodowego uczniów klas 0 – 

VIII. 
na bieżąco wychowawcy 

III.3 Promowana jest 

wartość edukacji  
1.Promowanie udziału w konkursach i zawodach sportowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem konkursów i olimpiad 

kuratoryjnych.  (Wniosek nr 5) 

na bieżąco  

dyr. Szkoły, opiekunowie 

SU, wychowawcy, 

nauczyciele 

III.4 Rodzice są partnerami 

szkoły 

 

1.Wybory Rady Rodziców. IX 2022 dyrektor szkoły 

2.Pozyskiwanie opinii Rady Rodziców zgodnie z jej kompetencjami.   

 
na bieżąco dyrektor szkoły 

3. Organizowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w 

środowisku szkoły, w tym: kierowanie rodziców do instytucji udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, medycznej. 
na bieżąco wychowawcy,  

4.Współpraca z rodzicami w procesie nauczania-uczenia się dziecka  

 
na bieżąco 

wychowawcy,  

nauczyciele, dyrektor 

szkoły 

5. Opracowanie planu dostępności nauczycieli. IX 2022 wicedyrektor szkoły 

6.Aktywizowanie rodziców i włączanie w pracę szkoły (szczególnie w pracę 

wychowawczą) 

 

na bieżąco 

wychowawcy,  

nauczyciele, dyrektor 

szkoły 


