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Misja szkoły 

Naszym zadaniem jest stwarzanie uczniom optymalnych warunków                            

do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju. 

Wizja szkoły 

Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę              

i umiejętności konieczne do kontynuacji nauki oraz funkcjonowania we 

współczesnym świecie.  Troszczącego się o swoje środowisko , wrażliwego na 

krzywdę, tolerancyjnego, kulturalnego, prawego, aktywnego społecznie, 

ciekawego świata, świadomego przynależności narodowej. 

Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci. Rozwijamy talenty naszych dzieci. 

Kształtujemy postawę kreatywności i poszanowania drugiego człowieka. 

Aktywnie współpracujemy z rodzicami i środowiskiem. Zapewniamy zdrowy i 

bezpieczny rozwój dziecka. Dbamy o tradycje. Aktywnie realizujemy programy 

prozdrowotne i profilaktyczne. 

  

Nasza szkoła zapewnia: 

Wysoko wykwalifikowaną kadrę. 

Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości każdego dziecka. 

Zajęcia specjalistyczne (logopeda, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne). 

Opiekę świetlicy szkolnej i  pedagoga szkolnego. 

Bogato wyposażoną bibliotekę szkolną, w tym w Internetowe  Centrum 

Informacji Multimedialnej. 

Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. 

Liczne imprezy, konkursy, wycieczki, zawody sportowe. 

Bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę. 
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Model absolwenta szkoły 

• Ma duży zasób wiedzy i potrafi ją wykorzystać w różnych sytuacjach. 

• Poszukuje wiedzy i potrafi samodzielnie korzystać z innych niż 

podręczniki źródeł informacji. 

• Jest ciekawy świata i ma potrzebę poznawania go. 

• Jest świadomy swoich możliwości i zdolności. 

• Dba o kulturę słowa i języka. 

• Dba o własne zdrowie, wygląd zewnętrzny i higienę. 

• Szanuje cudzą własność  i godność człowieka. 

• Jest tolerancyjny. 

• Potrafi pomagać innym. 

• Ma wykształcone uczucia patriotyczne. 

• Chętnie angażuje się w  życie klasy, szkoły i środowiska. 

• Potrafi współpracować w zespole. 

• Potrafi organizować sobie czas wolny zgodnie z zainteresowaniami. 

• Jest wrażliwy na piękno i ludzką krzywdę. 

• Jest wytrwały, systematyczny, punktualny, samodzielny. 

• Zna , szanuje i przestrzega zasady samorządności i demokracji. 
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1. Efekty działalności dydaktycznej.  

2. Efekty działalności  wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej. 

3. Procesy zachodzące w szkole. 

4. Funkcjonowanie  szkoły w środowisku lokalnym.  

Cele główne  Cele szczegółowe Działania. Oczekiwane 

efekty.  

1.Efekty działalności 

dydaktycznej.  

 

1.Udział szkoły                      

w programach 

edukacyjnych. 

Poszerzanie oferty 

edukacyjnej szkoły. 

2.Stworzenie systemu 

badania wiadomości                    

i umiejętności 

uczniów. 

Funkcjonowanie systemu 

diagnozy osiągnięć 

uczniów. Diagnoza 

osiągnięć uczniów, 

prezentacja jej wyników 

rodzicom, uczniom, 

nauczycielom. 

3.Wykorzystywanie 

wyników sprawdzianu 

i ich analizy                             

do doskonalenia 

procesu kształcenia 

uczniów. 

Analiza wyników 

sprawdzianu z 

uwzględnieniem pracy na 

poszczególnych 

przedmiotach. 

Wykorzystanie wniosków w 

dalszym kształceniu w celu 

jak najlepszego 

przygotowania uczniów           

do kolejnego etapu 

kształcenia. 

4.Dostosowanie 

szkolnego zestawu 

programów                           

do potrzeb 

edukacyjnych uczniów 

i możliwości 

organizacyjnych szkoły 

Systematyczna analiza                   

i weryfikacja Szkolnego 

zestawu programów 

nauczania. 

Cele główne  



5 

 

Cele główne  Cele szczegółowe Działania. Oczekiwane 

efekty.  

5. Działania 

podejmowane w celu 

nabywania przez 

uczniów wiadomości          

i umiejętności 

określonych                         

w podstawie 

programowej. 

Stworzenie warunków                 

do pełnej realizacji 

podstawy programowej. 

Szkolny zestaw 

podręczników dostosowany 

do realizacji podstawy 

programowej. Roczne plany 

pracy szkoły dostosowane 

do bieżących potrzeb. 

6.Prowadzenie działań 

aktywizujących 

uczniów.   

Oferta pracy szkoły sprzyja 

aktywności uczniów. 

Organizacja dodatkowych 

zajęć z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań 

uczniów. 

2.Organizacja                                      

i zarządzanie szkołą. 

1.Organizacja 

ewaluacji wewnętrznej 

z udziałem zespołów 

nauczycieli. 

Dokonywanie wewnętrznej 

ewaluacji wybranych 

obszarów funkcjonowania 

szkoły z zaangażowaniem 

kolejno wszystkich 

nauczycieli. Wdrażanie 

wniosków z ewaluacji. 

2. Sprawowanie 

nadzoru 

pedagogicznego.  

Zapewnienie ciągłego 

rozwoju i doskonalenia 

jakości pracy szkoły. 

Przestrzegania 

obowiązującego prawa 

oświatowego. Realizacja 

wniosków organu 

sprawującego nadzór 

pedagogiczny, a także 

wniosków dyrektora szkoły. 

3.Realizacja wniosków                

z nadzoru 

pedagogicznego. 

4.Troska                                

o odpowiednie 

warunki lokalowe                     

i wyposażenie szkoły. 

Wzbogacenie bazy szkoły. 

Funkcjonowanie uczniów               

i pracowników w zdrowych 

i bezpiecznych warunkach. 

Dokonywanie 

systematycznych 
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Cele główne  Cele szczegółowe Działania. Oczekiwane 

efekty.  

przeglądów stanu 

budynków. Zakup pomocy 

dydaktycznych, 

uzupełnianie księgozbioru.  

5.Opracowywanie 

rocznych planów                

w oparciu o wnioski               

i koncepcję pracy 

szkoły. 

Praca szkoły oparta jest na 

rocznych planach 

działalności, skorelowanych                         

z koncepcją pracy szkoły i 

uwzględniających potrzeby 

uczniów oraz warunki pracy 

szkoły. 

6.Prezentacja 

najważniejszych 

dokumentów 

wewnątrzszkolnych 

Szkoła posiada niezbędną 

dokumentację 

umożliwiającą jej 

funkcjonowanie. 

Kontynuacja prowadzenia 

strony internetowej szkoły. 

7.Zespołowa praca 

nauczycieli, 

dokonywanie analizy 

efektów pracy, 

rozwiązywanie 

problemów                                  

i doskonalenie metod 

oraz form współpracy. 

Współdziałanie nauczycieli 

w celu podniesienia jakości 

pracy szkoły. Praca 

zespołów przedmiotowych, 

klasowych i zespołów 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

Przeprowadzanie corocznej 

wewnętrznej ewaluacji. 

Wewnątrzszkolne 

doskonalenie nauczycieli 

zgodne z potrzebami . Rady 

szkoleniowe w zakresie 

zgłoszonych przez 

nauczycieli potrzeb oraz 

nowelizacji prawa 

oświatowego. 

3.Efekty działalności  

wychowawczej,     

opiekuńczej oraz innej 

1.Zapewnienie 

poczucia 

bezpieczeństwa                       

u uczniów.  

Uczniowie czują się w 

szkole bezpiecznie.  
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Cele główne  Cele szczegółowe Działania. Oczekiwane 

efekty.  

działalności statutowej. 
                     

 

 

2. Kształcenie postaw 

moralnych                                

i patriotycznych. 

 

Właściwe zachowanie               

w szkole i poza nią. 

Uczniowie promują 

postawę szacunku wobec 

siebie i innych, wobec 

symboli narodowych, 

tradycji narodowych. 

3.Dążenie                              

do indywidualnego                        

i wszechstronnego 

rozwoju ucznia                        

z uwzględnieniem   

jego potrzeb                                                   

i zainteresowań.  

Uczniowie aktywnie 

korzystają z oferty szkoły             

i uczestniczą w zajęciach 

pozalekcyjnych. Organizacja 

dodatkowych zajęć, 

konkursów, wycieczek, 

klasowych i szkolnych 

uroczystości, zawodów 

sportowych oraz wyjazdów 

na zawody sportowe. 

4. Promowanie 

zdrowia fizycznego                

i psychicznego. 

Zdobycie wiadomości                            

i umiejętności służących 

trosce o zdrowie fizyczne             

i psychiczne. Realizacja 

programów 

profilaktycznych, 

organizacja pozalekcyjnych 

zajęć sportowych, 

organizacja zawodów 

sportowych, aktywnych 

form wypoczynku.  

5.Realizacja działań 

zainicjowanych przez 

uczniów. Uczestnictwo 

uczniów w zajęciach 

prowadzonych w 

szkole. 

Wzbogacenie oferty szkoły 

zgodnie z potrzebami 

uczniów. Rozwój 

samorządności uczniów. 

6.Diagnoza 

zachowania uczniów . 

System diagnozowania 

zachowania uczniów.  
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Cele główne  Cele szczegółowe Działania. Oczekiwane 

efekty.  

7.Podejmowanie 

działań 

wychowawczych                         

w celu eliminowania 

zagrożeń                                 

i wzmacniania 

właściwych zachowań. 

  

Respektowanie                                   

katalogu praw i 

obowiązków uczniów. 

Realizacja programu 

wychowawczego, planów 

pracy wychowawców klas.  

4.Procesy zachodzące               

w szkole. 

1.Zespołowa praca 

nauczycieli. 

Działanie zespołów 

przedmiotowych, 

klasowych i zadaniowych.   

2. Realizacja koncepcji 

pracy szkoły. 

 

Poprawa funkcjonowania 

placówki  z uwzględnieniem 

oczekiwań klientów szkoły. 

Diagnoza oczekiwań 

uczniów, nauczycieli i 

rodziców. Aktualizacja 

Koncepcji pracy szkoły. 

3. Analiza                                 

i modyfikacja 

koncepcji pracy szkoły 

w razie potrzeb 

wynikających                        

z oczekiwań uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 

4.Planowanie                            

i monitorowanie 

procesów 

edukacyjnych                                    

z wykorzystaniem 

zalecanych warunków 

i sposobu realizacji 

podstawy 

programowej.  

Monitoring, kontrola w 

ramach nadzoru 

pedagogicznego.  

Stała troska o 

wykorzystywanie przez 

uczniów ich możliwości 

twórczych i poznawczych. 

5.Organizacja 

procesów 

edukacyjnych w 

sposób sprzyjający 

uczeniu się.  

 

 

 

Tygodniowy plan nauczania 

dostosowany do wymogów 

higieny pracy umysłowej 

uczniów. Stosowanie 

różnorodnych metod 

nauczania. Prowadzenie 

atrakcyjnych lekcji. 
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Cele główne  Cele szczegółowe Działania. Oczekiwane 

efekty.  

 

6.Prowadzenie działań 

służących 

wyrównywaniu szans 

edukacyjnych na miarę 

możliwości uczniów.  

Organizacja zajęć 

wyrównujących szanse 

edukacyjne uczniów, 

wyrównawczych, 

specjalistycznych. 

7.Stosowanie przez 

nauczycieli różnych 

sposobów wspierania  

i motywowanie 

uczniów w procesie 

uczenia się.  

Stosowanie różnych 

sposobów oceny  uczniów 

w celu motywowania ich do 

nauki i rozwoju własnej 

osobowości. 

8.Monitorowanie 

realizacji podstawy 

programowej. 

Uwzględnianie 

monitorowania realizacji 

podstawy programowej w 

planie nadzoru 

pedagogicznego dyrektora 

szkoły. Pełna realizacja 

podstawy programowej. 

9.Informowanie 

uczniów o ich 

postępach w nauce, 

pomaganie im w 

procesie uczenia się                 

i własnego rozwoju.   

Motywacja uczniów do 

nauki. Koncentracja ich 

uwagi na analizie własnych 

osiągnięć i stawianiu 

indywidualnych zadań. 

5.Funkcjonowanie  

szkoły w środowisku 

lokalnym.  

 

1.Współpraca                          

z rodzicami . 

 

Zainteresowanie rodziców 

osiągnięciami uczniów. 

Odpowiedni sposób 

przekazywania informacji z 

zastosowaniem metody 

sandwich`a. 

2. Pozyskiwanie                    

i wykorzystywanie 

opinii rodziców na 

temat pracy szkoły. 

 

 

 

Zaangażowanie rodziców            

w obszary działalności 

szkoły. Współudział 

rodziców w podejmowaniu 

decyzji dotyczących 

ważnych problemów 

szkoły.  
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Cele główne  Cele szczegółowe Działania. Oczekiwane 

efekty.  

3.Wspieranie rodziców 

w wychowaniu dzieci.  

Zapewnienie kontaktu 

rodziców ze szkołą poprzez 

dostępne formy 

współpracy. Stały kontakt 

wychowawców z rodzicami, 

w razie potrzeby – 

nauczycieli przedmiotów. 

Pogadanki i spotkania 

szkoleniowe dla rodziców. 

4.Współpraca                            

z instytucjami 

wspierającymi szkołę.  

Współpraca z lokalnymi 

instytucjami. Prezentacja 

talentów uczniów i ich 

zainteresowań. Integracja 

szkoły ze środowiskiem. 

5. Wykorzystywanie 

informacji o losach 

absolwentów                     

do doskonalenia 

efektów nauczania                        

i wychowania.  

Współpraca z Publicznym 

Gimnazjum w 

Dźwierzutach. 

Wykorzystanie informacji 

na temat osiągnięć 

absolwentów do 

doskonalenia pracy szkoły. 

6.Prezentacja                             

i upowszechnianie 

informacji o pracy 

szkoły w celu promocji 

edukacji.  

Bieżąca informacja o pracy 

szkoły i jej sukcesach oraz 

osiągnięciach. Pozaszkolne 

konkursy, szkolne 

uroczystości, strona 

internetowa, lokalna prasa. 

Opracowanie: Jolanta Korniluk, Danuta Gutysz, Teresa Grabowska, Iwona Dąbkowska, 

Małgorzata Roman. 


