
PLAN ROZWOJU SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/ 2023 

Lp. Zadania docelowe Sposób realizacji Środki realizacji Termin 
realizacji 

1. Wychowanie do 
wartości przez 
kształtowanie 
postaw 
obywatelskich i 
patriotycznych. 

1.Organizowanie imprez 
okolicznościowych. 
2.Pogłębianie wiedzy 
historycznej o Polsce. 
3.Koordynacja organizacji 
działających na terenie 
szkoły. 
4.Wychowanie do 
wrażliwości na prawdę i 
dobro 
5.Kształtowanie 
właściwych postaw 
szlachetności, 
zaangażowania 
społecznego i dbałości o 
zdrowie. 
6.Szersze udostępnianie 
kanonu edukacji 
klasycznej i dziedzictwa 
cywilizacyjnego Europy i 
Polski. 

- filmy 
- projekty 
- pogadanki 
- wycieczki 
edukacyjne 
- wycieczki 
multimedialne 
- koncerty 
multimedialne 
- koncerty 
- obchody 
uroczystości 
państwowych w 
formie zdalnej 
 

Rok szkolny 
2022/2023 
Według 
planu pracy 
szkoły 

2.  Zapewnienie 
uczniom, 
nauczycielom i 
pracownikom 
zdrowych i 
bezpiecznych 
warunków pracy. 

I/Podejmowanie działań 
zapewniających uczniom i 
pracownikom 
bezpiecznych i 
higienicznych warunków 
pracy i nauki.  
1.Szkolenie nowych 
nauczycieli i uczniów w 
zakresie udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej.  
2.Współpraca z Policją, 
Strażą Pożarną w 
podnoszeniu 
bezpieczeństwa szkoły.  
3.Zapobieganie 
zachowaniom 
patologicznym – 
monitorowanie obiektu 
oraz terenu wokół szkoły. 
4. Podejmowanie działań 

służących kształtowaniu 

- szkolenie nowych 
pracowników 
- monitoring 
miejsc 
niebezpiecznych 
- prezentacje 
- ulotki 
- prospekty 
- pogadanki na 
temat aktualnej 
sytuacji 
epidemiologicznej 
w kraju i na 
świecie 
- zapewnienie 
środków 
dezynfekcji, 
maseczek i 
rękawiczek dla 
pracowników 
szkoły 
- pogadanki na 
temat konieczności 



etosu zaufania w szkole 

(„kultury zaufania)”, by w 

sytuacji doznawania 

jakiejkolwiek przemocy 

uczeń był przekonany o 

zachowaniu dyskrecji, 

zrozumienia i akceptacji, a 

także był przekonany, że 

niezależnie jaki ma 

problem, to ma prawo 

zgłosić się w nim po 

wsparcie, a pomoc taką 

zawsze otrzyma. 

częstszego mycia i 
dezynfekcji rąk 
- wsparcie 
wychowawcy, 
pedagoga  
i psychologa. 

3. Doskonalenie 
nauczycieli w 
ramach WDN. 

1.Udział nauczycieli w 
konferencjach, 
szkoleniach i warsztatach 
dotyczących metod 
prowadzenia zajęć 
również w czasie 
nauczania zdalnego. 
2.Udział nauczycieli w 
szkoleniach rozwijających 
kompetencje zawodowe.  

- szkolenia online 
- rady 
pedagogiczne 
- webinaria 
- e-learning 
 

4. Promocja szkoły w 
środowisku 
lokalnym. 

1.Organizacja imprez 
otwartych: wręczenie 
Asów Dziewiątki. 
2.Udział i organizacja 
konkursów i imprez 
międzyszkolnych.  
3.Prowadzenie strony 
internetowej szkoły. 
4.Współpracy z mediami. 
5.Współpraca z 
organizacjami o 
charakterze 
charytatywnym: TPD, Mali 
Bohaterowie. 

- banery 
- strona 
internetowa 
- informacja o 
szkole w mediach 
lokalnych 
- audycje 
muzyczne 

5. Współpraca 
nauczycieli z 
rodzicami i 
opiekunami. 

1.Pomoc rodzicom w 
rozwiązywaniu 
problemów 
wychowawczych: 
pogadanki, warsztaty, 
wskazywanie źródeł 
pomocy. 
2.Szybkie reagowanie na 
brak współpracy ze strony 

- właściwa 
organizacja zajęć 
edukacyjnych 
Wychowania Do 
Życia W Rodzinie 
- realizacja zadań 
programu 
wychowawczo-
profilaktycznego 



rodziców i opiekunów w 
sytuacjach kryzysowych. 
3.Organizowanie spotkań 
dla rodziców i opiekunów 
ze specjalistami w 
zakresie psychologii 
dziecka. 
4.Wspomaganie przez 
szkołę wychowawczej roli 
rodziny. 
5. Uświadamianie 
rodzicom 
niebezpieczeństwa i 
konsekwencji jakie niesie 
za sobą korzystanie przez 
dzieci z mediów 
społecznościowych, 
upublicznianie wizerunku 
oraz wulgarnych treści. 
6. Współorganizowanie z 

rodzicami i uczniami 
przedsięwzięć 
dydaktyczno-
wychowawczych 
okolicznościowych, 
rekreacyjnych. 
Angażowanie rodziców do 
uczestniczenia w 
szkolnych imprezach 
okolicznościowych. 

- harmonogram 
zebrań z rodzicami 
- kontakt z 
rodzicami 
- systematyczny 
kontakt poprzez 
dziennik 
elektroniczny 
- procedury 
postępowania w 
sytuacjach 
zagrożeń 
- zajęcia otwarte 
- Piknik „Trzech 
pokoleń” 

6. Propagowanie 
aktywnych form 
spędzania czasu 
wolnego jako 
alternatywy dla 
nadmiernego 
korzystania z 
mobilnych urządzeń 
elektronicznych. 

1.Pozalekcyjne zajęcia 
sportowe oraz OSPR i SKS. 
2.Organizacja uczniom 
nauki pływania. 
3.Uświadamianie 
zagrożeń wynikających z 
nadmiernego korzystania 
z urządzeń mobilnych. 
4.Ścisła współpraca 
pracowników szkoły w 
egzekwowaniu zasad 
korzystania z urządzeń 
elektronicznych na 
terenie szkoły.  
5.Prowadzenie zajęć „WF 
z AWF"  mających na celu 
poprawę kondycji fizycznej 
uczniów po okresie 
pandemii.  

- organizacja 
rajdów szkolnych 
- harmonogram 
zajęć sportowych 
- pogadanki 
- egzekwowanie 
zapisów 
statutowych 
dotyczących 
korzystania z 
urządzeń 
mobilnych 
- wycieczki i 
koncerty 



7. Podniesienie 
poziomu edukacji z 
uwzględnieniem 
edukacji 
włączającej. 

1.Stwarzanie przyjaznych i 
bezpiecznych warunków 
dla osób ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, 
dysfunkcjami i 
obcokrajowców. 
2.Wykorzystywanie 
środków 
multimedialnych, 
Internetu w pracy 
dydaktycznej. 
3.Wdrażanie programów 
autorskich 
przygotowanych przez 
nauczycieli. 
4.Kształtowanie postaw 
tolerancji i akceptacji 
wobec osób z 
dysfunkcjami, innej 
narodowości i kultury. 
5.Indywidualizacja 
procesu nauczania.  
6.Rozwijanie 
samodzielności i 
kreatywności uczniów. 
7.Podejmowanie działań 
zmierzających do 
rzetelnego przygotowania 
uczniów do egzaminu 
ósmoklasisty. 
8.Działania 
uwzględniające 
zróżnicowane potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne 
wszystkich uczniów. 
9.Zapewnienie wsparcia 
psychologiczno-
pedagogicznego w 
związku z pandemią 
COVID-19 w celu 
zapewnienia dodatkowej 
opieki i pomocy. 
10.Wzmacnianie 
pozytywnego klimatu 
szkoły oraz poczucia 
bezpieczeństwa. 

- Praca biblioteki 
- testy, diagnozy, 
raporty 
- programy 
nauczania 
- praca metodami 
aktywizującymi 
- stosowanie 
nowoczesnych 
środków nauczania 
- metody integracji 
klasy 
- uwzględnienie 
odrębności 
kulturowej w 
programach 
wychowawczych i 
imprezach 
- współpraca z 
pedagogiem i 
psychologiem 
szkolnym 
 - edukacja 
filmowa 
- audycje 
muzyczne 
- rozwijanie 
czytelnictwa 
„Wakacje z 
książką” 
- rozwijanie 
umiejętności gry 
na instrumentach 
muzycznych w 
klasach 1-3 
- aktywizacja 
uczniów 
szczególnie 
podczas nauki 
zdalnej 
- konsultacje 
indywidualne z 
nauczycielem 
przedmiotu 
- wykorzystywanie 

w szerszym 
zakresie pomocy 
dydaktycznych 



11.Położenie 
szczególnego nacisku na 
sprawny obieg informacji 
w szkole. 
12. Upowszechnianie  

i popularyzacja 
czytelnictwa wśród 
uczniów. 

zakupionych 
w ramach 
programu 
„Laboratoria 
przyszłości” 

8. Wdrażanie 
Zintegrowanej 
Strategii 
Umiejętności 

1.Rozwój umiejętności 
zawodowych w edukacji 
formalnej i 
pozaformalnej. 

- zajęcia z 
doradztwa 
zawodowego 
- wdrażanie treści 
związanych z 
doradztwem 
zawodowym na 
zajęciach 
lekcyjnych oraz 
pozalekcyjnych 
- kształtowanie 
kompetencji 
kluczowych na 
zajęciach 
przedmiotowych i 
poza nimi 
- działalność 
charytatywna  
- projekty 

9. Wzmocnienie 
edukacji 
ekologicznej. 

1.Rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za 
środowisko naturalne. 

- pogadanki 
- konkursy 
- projekty 
- segregacja 
odpadów 
- recykling 
- zapewnienie 
infrastruktury 
zachęcającej do 
aktywnego dbania 
o środowisko tj. 
źródełka, przyrząd 
do zgniatania 
butelek 
- wycieczki i 
wyjścia edukacyjne 

10. Kształtowanie  
u uczniów nawyku 
dbałości o własne 
zdrowie. 

1.Edukacja prozdrowotna.  - prezentacje 
multimedialne na 
zajęciach lekcjach 
- projekty 
- konkursy 

 



- spotkania z 
pracownikami 
sanepidu i 
dietetykiem 
- tworzenie 
jadłospisów 
- zajęcia kulinarne 
w świetlicy i 
nauczaniu 
zintegrowanych. 

 


