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I. MISJA SZKOŁY 

 

 „Wychowanie to proces towarzyszeniu danej osobie w przybliżaniu się jej do wartości, w 
poddaniu się właściwym, niezbędnym doświadczeniom, by nadawały znaczenie działaniom 
życiowym”. 

 R. L. Pounds, R. L. Garretson  

 

Szkoła jest miejscem społecznych i poznawczych doświadczeń. To tu uczniowie zdobywają 
wiedzę i rozwijają swoje umiejętności. Konfrontując się z rówieśnikami uczą się współżycia 
i współdziałania, otwierają się na autorytety osób innych niż członkowie rodziny. Tu 
kształtują swoje postawy społeczne, moralne, ideowe. Zadaniem nas dorosłych, zarówno 
rodziców jak i nauczycieli jest zatem towarzyszenie i wspieranie dziecka w jego osobistym 
rozwoju, inspirowanie do pracy nad sobą oraz organizowanie takich doświadczeń, które 
stymulują jego rozwój. By tego dokonać, szkoła musi być jednolitym środowiskiem 
wychowawczym, w którym wszyscy nauczyciele grają w tą samą grę i w tym samym 
zespole, bo tylko wtedy stajemy się wiarygodnymi wzorami do naśladowania. W myśl 
powyższego stwierdzenia misją naszej szkoły jest stworzenie wspólnoty opartej na kulturze 
osobistej nauczycieli, dzieci i rodziców, ich wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i 
współpracy. Pragniemy tworzyć atmosferę, która umożliwia zaspokajanie potrzeb, 
rozwijanie poczucia własnej wartości, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i przynależności 
do wspólnoty szkolnej. Dążymy również do utworzenia zespołu nauczycieli cieszących się 
autorytetem wśród uczniów i rodziców, którzy stale dbają o swoje wykształcenie i 
wzbogacają swoje umiejętności poprzez różne formy dokształcania zgodnie z potrzebami 
szkoły, którzy wspierają młodzież w rozwoju, pomagając w rozwiązywaniu problemów. 
Dzięki temu budzą zaufanie swoją kompetencją i życzliwością. Warunki, jakie tworzymy 
dają uczniowi możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, nabywania rzetelnej 
wiedzy i posługiwania się nią we współczesnym świecie. Kształtują umiejętność 
poszukiwania, odkrywania oraz twórczego rozwiązywania problemów, przygotowują do 
samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów oraz wprowadzają do życia w dynamicznie 
rozwijającym się świecie. 
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II. WIZJA SZKOŁY 

 

Szkoła naszych marzeń to taka, gdzie:   

 panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, 
uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu  
pielęgnuje się tradycje szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli uczniów, 
rodziców i absolwentów; 

 uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury; 

 rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich 
dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w 
rozwiązywaniu problemów szkoły; 

 uczeń okazuje pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom; 

 nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem u młodzieży 
i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w 
ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu 
problemów, są kompetentni, podnoszą swoje umiejętności;  nauczyciele mają 
zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji; 

 dyrektor tworzy właściwa atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu, 
potrafi sprawnie organizować prace szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy, 
umie rozwiązywać konflikty, jest dobrym gospodarzem szkoły;  

 zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia, nauczyć 
samodzielnego myślenia i  wiary we własne siły;  

 młodzież ma zapewniona opiekę pedagoga, psychologa i pielęgniarki; 

 organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne zgodne z zainteresowaniami 
uczniów; 

 bogato wyposażone sale zachęcają młodzież do zdobywania wiedzy; 

 zajęcia sportowe zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego 
dziecka. 
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III. MODEL  ABSOLWENTA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

Po ukończeniu klasy trzeciej szkoły podstawowej, uczeń przygotowany jest do podjęcia nauki 
na wyższym szczeblu. Posiada odpowiednią do wieku, uporządkowaną wiedzę o otaczającym 
go świecie. Potrafi krytycznie, logicznie i twórczo myśleć, śmiało wyraża własne poglądy, 
rozwija swoje zainteresowania, umie praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę, czerpie radość 
z nauki i poznawania „nowego”, jest wrażliwym odbiorcą sztuki. 

Uczeń ma świadomość, że rodzina jest nadrzędną wartością w życiu każdego człowieka. 
Uczeń zna własne korzenie rodzinne oraz jest świadomy swojego pochodzenia. 

Uczeń zna i postępuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w klasie, szkole, środowisku. 
Potrafi współdziałać w grupie, utrzymuje prawidłowe kontakty z rówieśnikami. Chętnie 
uczestniczy w różnych grach i zabawach, przestrzega zasad fair play, bierze udział w 
organizowanych konkursach,  potrafi pogodzić się z porażką i cieszyć się z sukcesów innych. 

Ponosi odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, 
podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły (np. sumiennie wypełnia rolę dyżurnego, pomaga 
w przygotowaniach imprez klasowych, przygotowuje dekoracje, gazetki szkolne i klasowe). 

Szanuje pracę drugiego człowieka. Zna podstawowe zawody i wie na czym polega specyfika 
ich pracy. 

Potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach. Dba o kulturę słowa, grzecznie odnosi 
się do kolegów i dorosłych, właściwie zachowuje się w miejscach publicznych: kino, teatr, 
środki komunikacji miejskiej. 

Uczeń zna i szanuje symbole narodowe, tradycje, najważniejsze wydarzenia i postacie 
historyczne. Zna także patrona i logo swojej szkoły. Zna tradycje obchodzenia różnych świąt 
w Polsce, a także w innych krajach. Pielęgnuje więzi rodzinne i włącza się do obowiązków z 
tym związanych. Utożsamia się ze środowiskiem lokalnym, zna ważne miejsca i symbole 
swojego miasta.  Chętnie uczestniczy w wyjściach do muzeów, miejsc pamięci, domów 
kultury. 

Uczeń zna zasady bezpieczeństwa, prawidłowo uczestniczy w ruchu drogowym, właściwie 
reaguje w sytuacjach zagrożenia , dba o zdrowie swoje i innych. 

Jest nastawiony proekologicznie. Zna zasady ochrony środowiska. 

Uczeń wie, że należy pomagać innym. Bierze udział w akcjach charytatywnych o zasięgu 
szkolnym i lokalnym. 

Uczeń potrafi właściwie wykorzystywać nowoczesne technologie komputerowe. Zna zasady 
bezpiecznego korzystania z narzędzi multimedialnych. Zna zagrożenia wynikające z 
używania technologii komputerowych. 
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Uczeń ma świadomość korzyści płynących z uczenia się języków obcych.  Zna podstawowe 
zwroty w języku obcym, potrafi się nimi posługiwać, chętnie bierze udział w konkursach z 
języka obcego. 

Uczeń ma świadomość konieczności uprawiania sportu i płynących z  tego korzyści dla 
zdrowia. Chętnie uczęszcza na lekcje W-F oraz na dodatkowe zajęcia sportowe w szkole i 
poza nią. Zna zasady zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania. Uczeń ma świadomość 
szkodliwego działania używek, narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych.  
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IV. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń przygotowany jest do kontynuacji nauki na 
wyższym szczeblu. Osiąga zadowalające wyniki w nauce oraz wykazuje się chęcią dalszego 
poszerzania wiedzy. 

Uczeń myśli logicznie, krytycznie i twórczo. Umie wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę. 
Potrafi łączyć fakty, wysuwać wnioski, formułować problemy oraz wysuwać propozycje ich 
rozwiązań. Wyznacza sobie cele oraz określa sposoby ich osiągnięcia. Jest dociekliwy, 
uważnie słucha. Swobodnie wysławia się w języku ojczystym, komunikuje się w języku 
obcym. Rozwija swoje talenty i zainteresowania. Jest świadomy życiowej użyteczności nauki 
oraz  dostrzega potrzebę samokształcenia. 

Ma poczucie własnej wartości, zna swoje mocne i słabe strony. Potrafi radzić sobie z 
problemami, porażkami i stresem. Widzi potrzebę dokonywania samooceny i samokontroli w 
celu świadomego rozwoju własnej osobowości. 

Uczeń ma ugruntowane zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich. Jest 
koleżeński, otwarty i tolerancyjny. Łatwo nawiązuje kontakty oraz zawiązuje trwałe 
przyjaźnie, szanuje innych. W sytuacjach konfliktowych nie wycofuje się i nie przejawia 
agresji. Zna konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów oraz potrafi je zastosować. 
Próbuje podejmować mediacje. 

Uczeń potrafi rozpoznawać i nazywać swoje emocje oraz wyrażać j w sposób akceptowalny 
społecznie. 

Uczeń bierze czynny udział w życiu społeczności szkolnej i lokalnej. Potrafi współdziałać i 
współpracować w grupie. Udziela się w różnych szkolnych organizacjach (np. w Radzie 
Uczniów), w kołach zainteresowań, konkursach,  olimpiadach. Jest kreatywnym 
pomysłodawcą szkolnych imprez, współorganizuje uroczystości szkolne oraz jest 
odpowiedzialny za ich przebieg. 

Uczeń jest patriotą. Szanuje tradycje i symbole narodowe. Rozumie przesłanie świąt 
państwowych oraz bierze udział w obchodzeniu ważnych rocznic. Godnie reprezentuje szkołę 
i kraj, z którego pochodzi. Postrzega siebie jako obywatela Polski i Europy. 

Uczeń szanuje środowisko naturalne, rozpoznaje współczesne zagrożenia środowiska oraz 
przeciwdziała im. Wie na czym polega segregacja odpadów, jest jej aktywnym uczestnikiem. 
Bierze udział w akcjach proekologicznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią, 
uczestniczy w konkurach o tematyce ekologicznej. 

Uczeń jest otwarty na potrzeby i oczekiwania drugiego człowieka. Wykazuje empatię, 
dostrzega krzywdę. Czuje potrzebę niesienia pomocy nie tylko ludziom , ale i zwierzętom. 
Udziela się w akcjach charytatywnych. 
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Uczeń prowadzi zdrowy tryb życia. Uprawia sport, zdrowo się odżywia oraz potrafi aktywnie 
wypoczywać. Ogranicza korzystanie z komputera i Internetu na rzecz aktywnego spędzania 
czasu wolnego. Zna sposoby radzenia sobie ze stresem. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo 
swoje i innych. Promuje styl życia bez nałogów, używek, narkotyków oraz innych środków 
psychoaktywnych. Jest świadomy ich destrukcyjnego wpływu. Ma ogólną wiedzę na temat 
uzależnień, potrafi odmawiać.  

Uczeń umiejętnie gospodaruje swoim czasem. Posiada umiejętność planowania i 
organizowania swojej pracy. Dotrzymuje terminów, ma świadomość, że jest to oznaką 
szacunku dla drugiego człowieka. Jest punktualny i odpowiedzialny. 

Uczeń potrafi w przemyślany sposób korzystać z różnych źródeł informacji.  Zna również 
zagrożenia związane z technologiami informatycznymi, za pomocą których komunikuje się ze 
światem. Wie czym jest cyberprzemoc i wie jak jej przeciwdziałać. 

Absolwent szkoły podstawowej jest kreatywny, otwarty i dzielny. Podejmuje wiele działań, za 
które bierze pełna odpowiedzialność. Porażki i przeciwności losu nie podcinają mu skrzydeł, 
wręcz przeciwnie- są konstruktywną nauką. Ma umiejętność logicznego myślenia, wiązania 
teorii z praktyką. Gotowość do współpracy oraz pozytywne myślenie ułatwiają mu osiąganie 
wyznaczonych celów. 

 

Kryteria wpisu do Złotej Księgi Absolwentów ucznia szkoły podstawowej. 

 Wpisu ucznia do Złotej Księgi Absolwentów Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w 
Częstochowie dokonuje się na podstawie uchwały Rady Nauczycieli, jeżeli spełnił cztery 
warunki:  

 w klasie czwartej i piątej uzyskał średnią ocen powyżej 4.75 a w klasie szóstej 5.0; 

 każdego roku otrzymywał wzorową ocenę zachowania; 

 był laureatem konkursów / zawodów zewnętrznych - zajmował w nich czołowe 
miejsca; 

 aktywnie uczestniczył w życiu szkoły przez trzy lata nauki. 
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V. MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM 

 

Po ukończeniu gimnazjum uczeń jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym 
szczeblu edukacji. Wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte na poprzednich etapach 
edukacji. 

Posiada odpowiednią do wieku wiedzę o otaczającym świecie i chętnie ją poszerza, jest 
pozytywnie nastawiony na wieloetapowy proces uczenia się, potrafi przyznać się do swojej 
niewiedzy  i nie pozostaje wobec niej bierny. 

Stosuje strategie i sposoby zapamiętywania i uczenia się oraz organizacji własnego czasu. 
Potrafi odnieść się do informacji z różnych dziedzin nauki, samodzielnie wyszukuje, 
selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje. Potrafi pracować metodą projektów. 
Wykorzystuje doświadczenia, dostrzega związki przeszłości z teraźniejszością, związki 
przyczynowo-skutkowe i funkcjonalne. Potrafi sformułować problem i zadaje trafne pytania, 
dąży do rozwiązania problemu, szuka odpowiedzi na nurtujące go wątpliwości. 

Ma adekwatne poczucie własnej wartości, zna swoje mocne i słabe strony oraz potrafi je 
wykorzystywać dla swojego rozwoju. Obiektywnie ocenia swoje umiejętności. Potrafi 
rozpoznawać i kontrolować swoje emocje, jest empatyczny, radzi sobie ze stresem. 

Zależy mu na rozwoju indywidualnym, ale potrafi też pracować w grupie i dostosowuje się do 
przydzielonych mu zadań i ról. Przestrzega ustalonych reguł. Potrafi negocjować, 
podejmować decyzje grupowe. Dostrzega potrzeby własne i innych ludzi. Jest 
odpowiedzialny nie tylko za siebie i swoje czyny, ale także wykazuje odpowiedzialność za 
rówieśników. Jest asertywny, potrafi rozwiązywać konflikty i problemy. 

Swobodnie i poprawnie posługuje się językiem ojczystym, ma bogate słownictwo, dużo 
czyta, potrafi wybrać odpowiednią lekturę i film, korzysta z dóbr kultury miasta (kino, teatr, 
filharmonia, muzeum, domy kultury). Dba o kulturę bycia i kulturę języka. Rozwija własną 
wrażliwość poprzez sztukę, wykazuje troskę o estetykę otoczenia. Nie obawia się wystąpień 
publicznych. Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie średnio zaawansowanym, dba o 
stałe postępy w tej dziedzinie. 

Szuka prawdy o sobie i celu swojego życia, poszukuje własnej tożsamości, kreuje i podkreśla 
swoją indywidualność bez naruszania indywidualności innych, a także w zgodzie z ogólnymi 
zasadami. Nie wstydzi się własnego zdania, umie go bronić. Potrafi oprzeć się modom i presji 
grupy rówieśniczej. 

Jest samorządny, dociekliwy i dąży do prawdy. Podejmuje wyzwania, nie boi się zmian, 
bierze odpowiedzialność za swoje słowa, czyny i rozpoczęte działania. Nie boi się nowych 
sytuacji, potrafi wyciągnąć wnioski z niepowodzeń. 

Wykazuje postawę otwartości i cechuje się wysokimi umiejętnościami społecznymi. Bierze 
czynny udział w życiu społeczności szkolnej i lokalnej, udziela się w samorządzie szkolnym i 
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innych organizacjach młodzieżowych, współorganizuje różnego rodzaju akcje (np. 
artystyczne, sportowe, ekologiczne, charytatywne ), udziela się w organizacjach życia 
społecznego i pożytku publicznego, jest dumny i czuje radość z faktu robienia czegoś dla 
innych bezinteresownie. 

Identyfikuje się ze społecznością lokalną. Docenia piękno swojego miasta, potrafi w pełni 
korzystać z jego infrastruktury, ma też świadomość niebezpieczeństw czyhających w mieście 
i we współczesnym świecie. 

W życiu kieruje się uniwersalnymi wartościami, jest wolny od stereotypów i uprzedzeń, 
relacje z innymi opiera na szacunku i wzajemnej akceptacji, swoją otwartą i akceptująca 
postawą wzbudza zaufanie. Jest tolerancyjny wobec innych ras, kultur, religii i płci. Obca jest 
mu ksenofobia. 

Odczuwa empatię, reaguje na krzywdę innych, potrafi stawić czoła niesprawiedliwości 
wykazując odwagę cywilną, zabiera głos w obronie słabszych i skrzywdzonych. 

Przejawia postawę patriotyczną, utożsamia się z własnym krajem i jest dumny z bycia jego 
obywatelem, szanuje własność swoją, cudzą i publiczną. Zna historię swojego kraju, 
symbolikę i znaczenie świąt państwowych i ważnych rocznic, szanuje tradycje oraz symbole 
narodowe i religijne. Czuje przynależność do Europy, rozumie wzajemne powiązania krajów 
oraz niezależność w sferze kulturowej i gospodarczej. Reprezentuje postawę proeuropejską 
wśród młodzieży. 

Szanuje środowisko naturalne i przestrzega związanych z tym wymagań(segregowanie 
odpadów, oszczędzanie wody), rozumie zasady zrównoważonego rozwoju, rozróżnia 
pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka w środowisko, dba o warunki życia 
zwierząt. 

Prowadzi i propaguje zdrowy styl życia: dba o higienę osobistą, rozróżnia czynniki 
wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie  rozwój, uprawia sporty, aktywnie 
wypoczywa. Świadomie unika niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń, dba o bezpieczeństwo 
swoje i innych, zna zagrożenia i problemy związane z uzależnieniami (używkami, 
narkotykami oraz innymi substancjami psychoaktywnymi), posiada umiejętność odmawiania, 
jest wolny od nałogów. 

Ma rozległe zainteresowania i pasje, wciąż je poszerza, gdyż wiąże z nimi swoje ambicje, a 
często i przyszłość zawodową. 

Umie myśleć perspektywicznie. Zna szkoły, do których mógłby w przyszłości uczęszczać (ich 
profile, kierunki, wymagania). Rozumie potrzebę rzetelnej i uczciwej pracy oraz jej rolę w 
dorosłym życiu. 

Zna i rozumie zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z technologii 
informatycznych, korzysta z nich w sposób świadomy i tylko w dobrym celu, potrafi 
selekcjonować znalezione w Internecie treści, nie narusza przestrzeni prywatnej, nie popełnia 
plagiatu, racjonalnie korzysta z komputera. 
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Kryteria wpisu do Złotej Księgi Absolwentów dla ucznia gimnazjum. 

 Wpisu ucznia do Złotej Księgi Absolwentów Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w 
Częstochowie dokonuje się na podstawie uchwały Rady Nauczycieli, jeżeli spełnił cztery 
warunki:  

 w pierwszej i drugiej klasie uzyskał średnią ocen powyżej 4.75, a w trzeciej klasie co 
najmniej 5.0; 

 każdego roku otrzymywał wzorową ocenę zachowania; 

 był laureatem konkursów / zawodów zewnętrznych - zajmował w nich czołowe 
miejsca; 

 aktywnie uczestniczył w życiu szkoły przez trzy lata nauki. 
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VI. CELE SZKOŁY NA LATA 2015 – 2018 

 

1. Udoskonalenie efektywności kształcenia. 

2. Zadbanie o  bezpieczeństwo w szkole i poza nią. 

3. Udoskonalenie umiejętności komunikowania się. 

4. Promocja szkoły. 

5. Włączanie rodziców w życie szkoły. 

6. Poprawa stanu finansów szkoły. 

 

 

Cel ogólny: Udoskonalenie efektywności kształcenia. 

Kryterium sukcesu: Osiąganie przez uczniów satysfakcjonujących wyników w nauce 
oraz planowanie przez nich swojego rozwoju. 

Cel szczegółowy Sposoby realizacji 

Utrzymanie wyników sprawdzianu w 
klasie VI i egzaminu gimnazjalnego na 
poziomie powyżej średniej 
ogólnopolskiej. 

 mobilizowanie uczniów do 
systematycznej pracy oraz 
dotrzymywania ustalonych terminów; 

 praca z uczniem osiągającym słabe 
wyniki w nauce; 

 praca z uczniem zdolnym; 

 praca z uczniem z orzeczeniem; 

 przeprowadzanie próbnych 
sprawdzianów w klasie VI; 

 przeprowadzanie próbnych egzaminów 
gimnazjalnych; 

 przeprowadzanie badania wyników 
nauczania. 

Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.  współpraca z Radą Rodziców. 
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Efektywne wykorzystanie 
multimedialnych pomocy 
dydaktycznych. 

 wyposażenie każdej sali w komputer z 
dostępem do Internetu oraz projektor. 

 wdrażanie nowatorskich metod pracy i 
opieki. 

Podnoszenie kompetencji zawodowych 
nauczycieli. 

 uczestnictwo w pozaszkolnych formach 
doskonalenia; 

 organizowanie szkoleń Rady Nauczycieli. 

Włączenie rodziców w działania służące 
podniesieniu jakości kształcenia. 

 opracowywanie  skierowanych do 
rodziców uczniów ankiet; 

 rozmowy z rodzicami. 

Wdrożenie w szkole oceniania 
wspierającego rozwój uczniów. 

 cykl szkoleń dla nauczycieli i rodziców 

 lekcje otwarte dla rodziców 

 lekcje koleżeńskie  

Zbudowanie platformy edukacyjnej   zakup licencji platformy (lub 
sfinansowanie z projektu UE) 

 przeszkolenie nauczycieli i rodziców 

 budowanie platformy na bieżąco 

Wdrożenie dziennika elektronicznego  zakup licencji 

 zbudowanie systemu dziennika 
elektronicznego 

 likwidacja dziennika i dokumentacji w 
formie papierowej   

Cel ogólny: Zadbanie o  bezpieczeństwo w szkole i poza nią. 

Kryterium sukcesu: Przestrzeganie przez uczniów zasad bezpieczeństwa na terenie 
szkoły oraz poza nią. 

Cel szczegółowy Sposób realizacji 

Szanowanie przez uczniów własności  wdrażanie potrzeby  szanowania mienia 
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szkolnej. szkoły w trakcie rozmów z uczniami.  

Dbanie przez uczniów o otoczenie i 
bezpieczeństwo podczas przebywania 
poza szkolą. 

 rozmowy z uczniami na temat zasadności 
dbania o własne i cudze bezpieczeństwo 
podczas wyjść poza teren szkoły.  

Dążenie do samokontroli uczniów.  uświadamianie uczniom 
odpowiedzialności za własne czyny; 

 usamodzielnianie uczniów we wszystkich 
aspektach życia szkolnego; 

 wyznaczenie w każdej klasie i radzie 
uczniów koordynatora ds. 
bezpieczeństwa – tzw. „strażnika 
porządku”. 

Uwrażliwienie uczniów na potencjalnie 
niebezpieczne sytuacje. 

 współdziałanie szkoły z środowiskiem 
rodzinnym uczniów, odpowiednimi 
instytucjami i organizacjami 
wspomagającymi proces wychowania; 

 współpraca z przedstawicielami 
odpowiednich instytucji w celu 
przeciwdziałania agresji. 

 Reagowanie na cyberprzemoc oraz inne 
pojawiające się zagrożenia. 

Zapewnienie wsparcia nauczycielom w 
przypadku zaistnienia trudnych sytuacji. 

 omówienie problemu z trenerem lub 
psychologiem. 

Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.  wykorzystanie rozwiązań technicznych 
takich jak: monitoring w wybranych 
miejscach oraz elektronicznie zamykane 
drzwi wejściowe do szkoły. 

Profilaktyka cyberprzemocy.  pogadanki i dyskusje z wychowawcą, 
pedagogiem, psychologiem oraz innymi 
specjalistami uświadamiającymi uczniom 
wpływ portali społecznościowych na ich 
życie; 

 podjęcie w ramach lekcji informatyki 
oraz zajęć komputerowych innych 
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działań profilaktycznych związanych z 
używaniem komputera i korzystaniem z 
sieci prowadzących do uzależnienia. 

Profilaktyka uzależnień.  prowadzenie cyklu zajęć dotyczących 
używania środków psychoaktywnych, 
narkotyków, alkoholu, nikotyny i e-
papierosów. 

Cel ogólny: Udoskonalenie umiejętności komunikowania się. 

Kryterium sukcesu: Przyjazna atmosfera wśród społeczności szkolnej. 

Cel szczegółowy Sposób realizacji 

Lepsza komunikacja na linii nauczyciel-
rodzic. 

 organizacja i obchody Dnia Patrona 
szkoły wspólnie z rodzicami uczniów; 

 organizacja integracyjnych spotkań 
klasowych np. „Dni Rodziny”; 

 spotkania w ramach zebrań i konsultacji; 

 wykorzystanie wiadomości e-mail i 
dzienniczka elektronicznego do 
komunikacji; 

 przeprowadzenie lekcji otwartych dla 
rodziców; 

 zamontowanie przy wejściu do szkoły 
monitora, na którym będą wyświetlane 
bieżące informacje na temat szkoły i 
zamieszczone na stronie internetowej 
zdjęcia. 

Lepsza komunikacja na linii nauczyciel-
uczeń. 

 stosowanie metody tutoringu i 
indywidualnego podejścia do ucznia; 

 integracyjne wyjścia / wyjazdy klasowe. 

Lepsza komunikacja na linii nauczyciel-
nauczyciel. 

 dzielenie się zdobytym doświadczeniem 
zawodowym; 

 organizacja lekcji otwartych dla 
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nauczycieli; 

 organizowanie wyjść / wyjazdów 
integracyjnych dla nauczycieli. 

Lepsza komunikacja  na linii uczeń-
uczeń. 

 organizowanie przez wychowawców klas 
zajęć, wyjść i wycieczek integracyjnych; 

 organizowanie w razie potrzeby zajęć z 
pedagogiem szkolnym i/lub 
psychologiem; 

 zachęcanie uczniów do samodzielności w 
rozwiązywaniu konfliktów. 

Cel ogólny: Promocja szkoły. 

Kryterium sukcesu: Rozpoznawanie logo szkoły, utożsamianie sloganu z jej misją oraz 
znajomość adresu strony internetowej szkoły. 

Cel szczegółowy Sposób realizacji 

Stała promocja szkoły w mediach.  prowadzenie oficjalnego fanpage'a szkoły 
na portalu społecznościowym Facebook; 

 udostępnianie zdjęć na portalu Google+; 

 prowadzenie strony internetowej szkoły; 

 Konferencja Programowa STO i jubileusz 
25lecia szkoły  

Reklama zewnętrzna szkoły.  umieszczanie logo, sloganu oraz adresu 
strony internetowej szkoły na 
billboardach i środkach komunikacji 
miejskiej; 

 udział w ogólnopolskich i regionalnych 
akcjach i konkursach; 

 organizowanie na terenie szkoły 
konkursów i akcji o zasięgu regionalnym; 

 organizacja konferencji programowej 
STO; 
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 organizacja jubileuszu 25-lecia szkoły. 

Cel ogólny: Włączanie rodziców w życie szkoły. 

Kryterium sukcesu: Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły. 

Cel szczegółowy Sposób realizacji 

Zapoznawanie rodziców z problemami 
dzieci na różnych etapach ich rozwoju. 

 organizacja pogadanek i warsztatów 
tematycznych dla rodziców. 

Zaangażowanie rodziców w akcje 
podejmowane przez szkołę. 

 organizacja wspólnie z rodzicami imprez 
artystycznych i sportowych takich jak: 
Dzień Patrona Szkoły, Dzień Rodziny, 
Parady Smoków oraz rajdy rowerowe i 
piesze. 

Aktywizacja Rady Rodziców do nowych 
działań na rzecz społeczności szkolnej. 

 wspieranie rodziców w podejmowanych 
przez nich inicjatywach i 
organizowanych  na rzecz szkoły 
przedsięwzięciach; 

 współpraca z Radą Rodziców 

 

 

 

VII  ZAPLANOWANE INWESTYCJE 

 

Baza dydaktyczna i lokalowa: 

1 Remonty sal 6000PLN 
2 Pracownia informatyczna  7000PLN 
3 Drukarki  1000PLN 
4 Wycinarki wytłaczarki do scrapbookingu 1400PLN 
5 Tablice interaktywne 15000PLN 
6 Usprawnienie łącza internetowego 1000PLN 
7 Boisko przy współpracy z Zarządem częściowo z 1% podatku 70000PLN 
8 Zakup pomocy dydaktycznych  4000PLN 
9 Platforma edukacyjna 7000PLN  
 RAZEM 42400PLN bez boiska 
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Dotacje zewnętrzne: 

1 Korzystanie ze środków oferowanych przez JST 8000PLN 
2 Korzystanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 

dostępnych projektów np. ERASMUS + 
przynajmniej 1 projekt 

3 Darmowe podręczniki z dotacją ministerialną  corocznie zgodnie z 
przepisami MEN 

4 Korzystanie ze środków Unii Europejskiej w nowej 
perspektywie 2014-2020 

przynajmniej 1 projekt 

5 Wykorzystywanie środków ZG STO na dofinansowanie 
działań szkolnych 

corocznie  zgodnie z 
uchwałami ZG STO 

 RAZEM  
 

Dofinansowanie szkoleń i studiów podnoszących kwalifikacje nauczycieli: 

1 Studia podyplomowe( tyflopedagogika, logopedia, edukacja 
wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa, gimnastyka 
korekcyjna, mediacje)  

6000PLN 

2 Szkolenie Rady Nauczycieli dotyczące komunikacji 
interpersonalnej 

1000PLN 

3 Warsztaty tutoringu 1000PLN 
4 Szkolenia oferowane przez STO np. wakacyjna szkoła  4000PLN 
5 Cykl szkoleń dla Rady Nauczycieli na temat oceniania 

wspierającego rozwój uczniów 
4000PLN 

 RAZEM 16000PLN 
 

 

 

Realizacja planu dopuszcza możliwość dokonywania niezbędnych zmian w wyniku szybszego 
osiągnięcia celu, bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych oraz w 
wyniku nabywania nowych doświadczeń w trakcie jego realizacji. Dopuszczalne jest 
modyfikowanie planu zgodnie z potrzebami. 

Zmiany będą zamieszczane w corocznym Planie Pracy Szkoły. 

Opracowały: 

Dorota Hibner 

Irena Tanasijczuk 

Małgorzata Zgadzajska 


