
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roczny program rozwoju

Zespół Szkół im. Lotników Polskich 

w Płocicznie-Tartak 
  



Obszar I  

Koncepcja pracy szkoły 
 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY 
REALIZACJI 

1.Podniesienie jakości edukacji poprzez 
efektywną i skuteczną działalność 
edukacyjną, zapewniającą każdemu 
dziecku /uczniowi zarówno zdolnemu, 
 jak i z różnymi niepełnosprawnościami 
czy deficytami rozwój i odnoszenie 
sukcesów na miarę możliwości i 
potrzeb. 

Zajęcia pozalekcyjne w ramach godzin z art. 42 wychowawcy klas 
wyznaczeni nauczyciele 

cały rok  

Praca z uczniem podczas lekcji nauczyciele cały rok  
Przedmiotowy system oceniania oceniający 
indywidualne możliwości ucznia 

nauczyciele cały rok 

Praca z uczniem w świetlicy szkolnej opiekunowie świetlicy cały rok 
Prezentacja osiągnięć przed rodzicami 
społecznością szkolną 

nauczyciele cały rok 

Szkolenie nauczycieli w ramach WDN-u dyrektor cały rok 

2.Kształcenie umiejętności wypowiedzi 
pisemnych 

Praca z uczniem na zajęciach lekcyjnych i 
pozalekcyjnych w ramach godzin z art. 42 

wychowawcy klas 
wyznaczeni nauczyciele 

cały rok 

Organizacja konkursów szkolnych sprawdzających 
umiejętności pisemne uczniów pod względem 
językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym 

wyznaczeni nauczyciele cały rok 

Zamieszczanie krótkich wypowiedzi pisemnych w 
gazetce 

wyznaczony nauczyciel cały rok 

Organizacja zajęć w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Płocicznie-Tartak oraz bibliotece 
szkolnej 

nauczyciele cały rok 

Przeprowadzanie testów sprawdzających 
umiejętności wypowiedzi pisemnych 

nauczyciele cały rok 

 Organizacja ekspozycji ciekawych wypowiedzi 
pisemnych na wystawkach: biblioteka, korytarz 

nauczyciele cały rok 



szkolny 
3.Upowszechnianie czytelnictwa wśród 
uczniów 

Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem 
na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z art. 42 

nauczyciele cały rok 

Udział dzieci w konkursach tematycznych nauczyciele cały rok 
Cała szkoła czyta dzieciom: 
- inscenizacje przeczytanych tekstów 
-czytanie tekstów przez zaproszonych gości 

wyznaczeni nauczyciele cały rok 

Przeprowadzenie testów sprawdzających technikę 
czytania 

nauczyciele cały rok 

4.Wdrażanie działań zapewniających 
jakościowy rozwój szkoły 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły dyrektor IX 
Bieżąca i końcowa ocena sposobu realizacji zadań 
szkoły 

dyrektor I-VI 

Przeprowadzanie wewnętrznego mierzenia jakości 
pracy szkoły 

zespół d.s. ewaluacji i 
mierzenia pracy szkoły 

cały rok 

Opracowanie i analiza wyników z wewnętrznego 
mierzenia jakości pracy szkoły i ustalenie kierunku 
koniecznych zmian oraz ich uwzględnienie w 
planie rozwoju szkoły na rok szkolny 2015/2016 

zespół d.s. ewaluacji i 
mierzenia pracy szkoły 

cały rok 

5.Badanie zainteresowania uczniów oraz 
rodziców ofertą edukacyjną szkoły 

Wybór nowego prezydium Rady Rodziców dyrektor, przedstawiciel Rady 
Rodziców 

IX 

Spotkania z Radą Rodziców w celu ustalenia 
wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, 
wychowawczo-opiekuńczym i gospodarczym 

dyrektor, przedstawiciel Rady 
Rodziców 

cały rok 

Wybory Samorządu Uczniowskiego wychowawcy klas, opiekun 
SU 

IX 

Propozycje młodzieży na tematy godzin 
wychowawczych 

wychowawcy klas IX 

6.Promocja szkoły w środowisku 
lokalnym 

Zorganizowanie dni otwartych dla przyszłych 
uczniów klas 0 i I oraz ich rodziców 

wychowawcy klas 0, I IV - V 

Promowanie szkoły poprzez bieżące aktualizacje 
szkolnej strony internetowej 

wyznaczony nauczyciel cały rok 



Organizacja kalendarza uroczystości i imprez 
szkolnych 

nauczyciele według przydziału 
i harmonogramu 

cały rok 

Zorganizowanie wystaw prezentujących dorobek 
uczniów 

nauczyciele cały rok 

Organizacja wycieczek klasowych i wyjść o 
charakterze kulturalnym (kino, teatr, wystawy, 
muzea) 

wychowawcy klas cały rok 

Udział w imprezach lokalnych, konkursach i 
festynach 

wychowawcy klas, rodzice cały rok 

Współpraca z Wigierskim Parkiem Narodowym, 
Gminną Biblioteką Publiczną, Nadleśnictwem 
Suwałki, parafią 

nauczyciele cały rok 

7. Pozyskiwanie sojuszników 
wspierających działalność szkoły 

Zapewnianie środków finansowych na dożywienie 
dzieci z rodzin wymagających pomocy – GOPS, 
Gmina Suwałki 

dyrektor cały rok 

 

  



Obszar II 

Zarządzanie i organizacja 
 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINy 
REALIZACJI 

1.Kształtowanie potencjału kadrowego Analiza stanu zatrudnienia (zastępstwa) i potrzeb w 
tym zakresie zgodnie z kwalifikacjami i 
doświadczeniem nauczycieli 

dyrektor cały rok 

Udział nauczycieli w studiach podyplomowych, 
warsztatach szkoleniowych, kursach 
kwalifikacyjnych, udział nauczycieli w WDN 

dyrektor cały rok 

Opieka nad nauczycielami odbywającymi staż  dyrektor 
opiekunowie stażu 

cały rok 

Praca w zespołach przedmiotowych: 
- zespół edukacji wczesnoszkolnej 
- zespół humanistyczny 
- zespół matematyczno-przyrodniczy 

liderzy zespołów 
przedmiotowych 

cały rok 

2.Dbałość o warunki lokalowe i 
dydaktyczne szkoły 

Zabezpieczenie szkoły w materiały pomocnicze i 
środki dydaktyczne 

dyrektor cały rok 

Zaplanowanie równomiernego dostępu młodzieży 
do obiektów sportowych będących w dyspozycji 
szkoły 

dyrektor 
nauczyciele odpowiedzialni 

cały rok 

Uaktualnianie zasobów biblioteki szkolnej dyrektor 
opiekun biblioteki szkolnej 

cały rok 

3.Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego 
środowiska szkolnego 

Poprawa stanu bezpieczeństwa podczas przerw 
śródlekcyjnych - bieżąca kontrola 

dyrektor 
nauczyciele dyżurujący 

cały rok 

Systematyczne kształcenie umiejętności 
bezpiecznego zachowania uczniów podczas przerw 

wychowawcy klas 
nauczyciele dyżurujący 

cały rok 

Zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni opiekunowie poszczególnych  IX 



komputerowej, hali sportowej, biblioteki szkolnej pomieszczeń 
Przeglądy pomieszczeń szkoły dyrektor cały rok 
Opracowanie grafiku dyżurów nauczycieli podczas 
przerw 

dyrektor IX 

Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową odpowiedzialny nauczyciel VI 
Spotkania uczniów z policją pedagog szkolny 

wychowawcy klas 
cały rok 

Realizacje edukacji prozdrowotnej pedagog szkolny 
wychowawcy klas 

cały rok 

4.Informatyzacja procesu edukacyjnego Doskonalenie obiegu dokumentacji szkolnej dyrektor 
sekretariat 

cały rok 

Stosowanie technologii informatycznej i 
komunikacyjnej 

nauczyciele 
wychowawcy klas 

cały rok 

Uatrakcyjnianie procesu dydaktycznego 
programami multimedialnymi 

nauczyciele cały rok 

Wykorzystywanie sprzętu audiowizualnego w 
procesie edukacyjnym 

nauczyciele cały rok 

 

  



Obszar III 

Kształcenie 
 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
REALIZACJI 

1.Zapewnienie odpowiedniego procesu 
kształcenia  
dzieciom o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

nauczyciele cały rok 

Zajęcia teatralne wyznaczeni nauczyciele cały rok 
Zajęcia sportowe  
- piłka nożna 
- piłka siatkowa 

nauczyciel w-f cały rok 

Gimnastyka korekcyjna nauczyciel w-f cały rok 
Zajęcia dla uczniów zdolnych nauczyciele cały rok 

2.Zapewnienie nowoczesnej, 
wszechstronnej oferty edukacyjnej 

Dobór programów i planów nauczania 
dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów 

dyrektor i nauczyciele cały rok 

Stosowanie przez nauczycieli aktywizujących 
metod pracy z uczniem 

nauczyciele cały rok 

Ewaluacja WZO dyrektor 
pedagog 

IX 

Praca na rzecz ucznia zdolnego – zajęcia 
pozalekcyjne oraz zajęć z art. 42 Karty 
Nauczyciela, stosowanie różnorodnych form i 
metod pracy z uczniem umożliwiających rozwój 
w kierunku jego zainteresowań, przygotowanie 
uczniów do udziału w konkursach 
przedmiotowych, olimpiadach i zawodach na 
szczeblu gminy, województwa, kraju 

nauczyciele cały rok 

Praca na rzecz ucznia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych z art.42 Karty Nauczyciela 

nauczyciele cały rok 



Łączenie wypoczynku z nauką – wspieranie 
nauczycieli w organizowaniu wycieczek 
dydaktycznych 

dyrektor cały rok 

3. Podnoszenie jakości kształcenia z 
wykorzystaniem wyniku sprawdzianu 
zewnętrznego 

Systematyczne diagnozowanie umiejętności i 
wiadomości uczniów; informowanie ich i  
rodziców o wynikach w nauce, udostępnianie 
rodzicom do wglądu sprawdzonych i ocenionych 
prac uczniów 

nauczyciele cały rok 

Indywidualizacja procesu kształcenia w trakcie 
wszystkich zajęć edukacyjnych i wychowawczych 

nauczyciele cały rok 

Dokonanie analizy wyników sprawdzianu 
zewnętrznego klasy III, VI i egzaminu kl. III  
gimnazjum 

nauczyciele VI 

Opracowanie i przeprowadzenie sprawdzianów 
próbnych dla klasy VI i III gimnazjum 

nauczyciele XI 

Opracowanie działań naprawczo-doskonalących  nauczyciele XII 
4. Podnoszenie jakości kształcenia Wykorzystanie wyników sprawdzianów i 

egzaminów w celu podnoszenia jakości 
kształcenia klas I-VI, I-III gimnazjum 

nauczyciele cały rok 

Realizacja planu badań osiągnięć edukacyjnych 
uczniów na rok szkolny 2015/2016: 
- badanie stopnia dojrzałości szkolnej 
rozpoczynających i kończących oddział 
przedszkolny 
- diagnoza stanu wiedzy i umiejętności uczniów 
na początku klasy I, IV, I gimnazjum 

nauczyciele cały rok 

Aktualizacja przedmiotowych systemów oceniania 
i wymagań na poszczególne oceny 

nauczyciele IX 

Udostępnianie rodzicom WZO, Statutu Szkoły, 
PSO oraz innych dokumentów 

nauczyciele cały rok 

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych nauczyciele cały rok 
Stwarzanie coraz lepszych warunków nauki i dyrektor cały rok 



pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej szkoły 
Zachęcanie nauczycieli do ustawicznego 
kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych pod kątem potrzeb szkoły 

dyrektor cały rok 

Otaczanie opieką i doradztwem nauczycieli 
rozpoczynających pracę w zawodzie, 
zdobywających kolejne stopnie awansu 
zawodowego 

dyrektor 
opiekunowie stażu 

cały rok 

Współpraca wszystkich nauczycieli z biblioteką 
szkolną, logopedą, pedagogiem 

nauczyciele cały rok 

Integracja zespołu nauczycielskiego wokół 
wspólnych zadań dydaktyczno-wychowawczych 

nauczyciele cały rok 

5.Zaspokojanie indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych uczniów 

Diagnoza uczniów wymagająca wsparcia dyrektor 
pedagog  
nauczyciele 

IX 
 
 

Praca pedagoga na rzecz ucznia wymagającego 
wsparcia 

dyrektor pedagog nauczyciele cały rok 

Organizacja zajęć logopedycznych logopeda cały rok 
Prowadzenie konsultacji przez nauczycieli w celu 
indywidualizacji procesu dydaktycznego 

nauczyciele cały rok 

Dokonywanie wewnętrznego i zewnętrznego 
pomiaru osiągnięć z wykorzystaniem 
standaryzowanych narzędzi – sprawdziany dla 
klas I-VI, I-III gimnazjum 

nauczyciele cały rok 

Wspomaganie uczniów poprzez odrabianie prac 
domowych w świetlicy szkolnej 

opiekunowie świetlicy cały rok 

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych nauczyciele cały rok 
6.Promowanie uczniów szczególnie 
uzdolnionych 

Organizowanie różnorodnych zajęć 
pozalekcyjnych 

dyrektor 
nauczyciele 

cały rok 

Angażowanie uczniów w konkursach szkolnych i 
pozaszkolnych 

nauczyciele cały rok 

Prezentacja talentów podczas uroczystości i nauczyciele cały rok 



imprez szkolnych 
7.Zapobieganie trudnościom w nauce Zajęcia z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 
nauczyciele cały rok 

 
Pedagogizacja rodziców nauczyciele  

pedagog 
cały rok 

Szkolenie nauczycieli w ramach WDN dyrektor  
pedagog 

cały rok 
 

Indywidualna praca z uczniem podczas lekcji nauczyciele cały rok 
Przedmiotowy system nauczania uwzględniający 
indywidualne możliwości ucznia 

nauczyciele cały rok 

8.Poszerzenie form zagospodarowania 
czasu wolnego celem zapobiegania 
nałogom 

Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych 
uwzględniających potrzeby uczniów i 
oczekiwania rodziców 

dyrektor 
nauczyciele 

XI, VI 
 

Organizacja konkursów, zawodów, imprez 
kulturalnych, wycieczek, biwaków pozwalających 
rozwijać uczniom swoje zainteresowania i 
uzdolnienia 

dyrektor 
nauczyciele 

cały rok 

Ekspozycja nazwisk uczniów, dyplomów, nagród i 
prac uczniów odnoszących sukcesy na gazetce 
szkolnej, gablotach, na stronie internetowej szkoły 

dyrektor 
nauczyciele 

cały rok 
 

Udział w akcjach społecznych: Sprzątanie świata, 
zbiórka makulatury, zbieranie zakrętek 

wyznaczeni nauczyciele cały rok 

Realizacja programów zdrowotnych: Owoce i 
warzywa, Szklanka napoju 

wyznaczeni nauczyciele cały rok 
 

Organizacja imprez na boisku: Dzień Sportu, 
Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka 

nauczyciele cały rok 

Udział w zawodach sportowych nauczyciel w-f cały rok 
Organizacja imprez sportowych  nauczyciel w-f cały rok 
Zajęcia z BRD – bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i egzamin na kartę rowerową 

nauczyciel techniki cały rok 
 

Udział w projektach organizacji pozarządowych wyznaczeni nauczyciele cały rok 



 Wycieczki klasowe, lekcje muzealne, udział w 
konkursach, uroczystości szkolne, gazetki 

nauczyciele Cały rok 

 Działalność uczniowskiego klubu sportowego 
SPRINT 

nauczyciel w-f Cały rok 
 

 

  



Obszar IV 

Wychowanie i opieka 
 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
REALIZACJI 

1.Przestrzeganie praw dziecka i ucznia. 
Zapoznanie z dokumentem- Konwencja 
Praw Człowieka 

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i 
ucznia poprzez realizację programu 
wychowawczego i profilaktycznego szkoły 

pedagog 
nauczyciele 

cały rok 

Praca pedagoga szkolnego jako rzecznika praw 
ucznia na terenie szkoły 

pedagog cały rok 

2.Podejmowanie działań 
wychowawczych kształtujących 
wartości patriotyczne i obywatelskie 

Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły opiekun SU 
nauczyciele 

cały rok 

Organizacja uroczystości związanych ze świętami 
narodowymi 

wyznaczenie nauczyciele cały rok 

Działalność SU opiekun SU cały rok 
Organizacja wycieczek klasowych do miejsc 
pamięci narodowej 

wyznaczeni nauczyciele cały rok 

Otoczenie opieką miejsc pamięci narodowej w 
najbliższej okolicy 

nauczyciel historii cały rok 

3. Kształtowanie uniwersalnych 
wartości, przeciwdziałanie przejawom 
uprzedzeń i niesprawiedliwości 

Współpraca z fundacjami wyznaczony nauczyciel cały rok 
Działalność szkolnego koła Caritas nauczyciel religii cały rok 
Zbieranie zakrętek w celu udzielenia pomocy 
potrzebującym 

nauczyciele cały rok 

Udział uczniów w imprezach szkolnych 
sprzyjających integracji 

wyznaczeni nauczyciele cały rok 

Zajęcia integracyjne w klasach na temat 
komunikacji, działania naprawcze z dziećmi 
odrzuconymi i izolowanymi 

pedagog cały rok 

4. Praca wychowawcza i profilaktyczna Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego dyrektor  cały rok 



szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki pedagog  
nauczyciele 

Udzielenie wsparcia rodzicom poprzez 
prowadzenie pedagogizacji i konsultacji 
indywidualnych  

pedagog 
wychowawcy 

cały rok 

Realizacja zajęć dotyczących profilaktyki 
uzależnień, przeciwdziałania zachowaniom 
agresywnym, cyberprzemocy 

pedagog nauczyciele cały rok 

Dbanie wszystkich pracowników szkoły o poprawę 
kultury osobistej oraz kulturę języka 

pracownicy szkoły cały rok 

Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy 
agresji i wandalizmu 

pracownicy szkoły cały rok 

Realizowanie na zajęciach edukacyjnych i 
wychowawczych tematyk: 
1. wychowanie patriotyczne i obywatelskie 
2.wychowanie do życia w rodzinie 
3.edukacja regionalna 
4.promowanie zdrowego stylu życia 
5.zapobieganie patologiom i uzależnieniom 
6.przeciwdziałanie agresji 
7.przeciwdziałanie cyberprzemocy 
8.zwiększanie poczucia tożsamości uczniów ze 
szkołą, wzmacnianie współodpowiedzialności za 
jej wizerunek i funkcjonowanie poprzez: 
wspieranie działalności samorządu uczniowskiego, 
pasowanie na ucznia klasy I szkoły podstawowej i 
gimnazjum 

nauczyciele cały rok 

Współpraca z policją – zajęcia z zakresu 
bezpieczeństwa 

nauczyciele cały rok 

Nawiązanie współpracy nauczycieli i uczniów z 
innymi szkołami 

dyrektor 
nauczyciele 

cały rok 

Integrowanie zespołów klasowych i uczniów całej wychowawcy  cały rok 



społeczności szkolnej pedagog 
Współpraca z organizacjami, instytucjami 
statutowo zajmującymi się profilaktyką dzieci i 
młodzieży: Poradnia Pedagogiczno-
Psychologiczna, PCPR, policja 

wychowawcy,  
pedagog  
dyrektor 

cały rok 

Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, logopedycznej, medycznej, zajęć 
korygujących wady postawy 

pedagog  
logopeda  
nauczyciel w-f 

Cały rok 

Kształtowanie postaw i charakterów – Najmilszy 
kolega, najmilsza koleżanka 

wychowawcy 
opiekun SU 

III 

Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów na 
terenie szkoły poprzez udział w UKS, kołach 
zainteresowań, w zajęciach pozalekcyjnych  

wyznaczenie nauczyciele cały rok 

5.Działania opiekuńcze wpływające na 
wszechstronny rozwój dziecka 

Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie opieki 
– organizacja dożywiania, akcja ,,Szklanka 
gorącego napoju”, program ,,Owoce i warzywa”, 
program ,,Szklanka mleka” 

dyrektor  
wyznaczeni nauczyciele 

cały rok 

Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych 
na rzecz uczniów potrzebujących pomocy 

dyrektor 
pedagog 

cały rok 

Zapewnienie opieki uczniom w ramach 
działalności świetlicy szkolnej 

wyznaczeni nauczyciele cały rok 

Organizowanie pomocy uczniom będącym w 
trudnej sytuacji materialnej  

dyrektor 
pedagog 

cały rok 

Realizacja zajęć gimnastyki korekcyjnej, wyjazdy 
na basen 

wyznaczeni nauczyciele 
 

cały rok 

Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego 
uczniów jako formy zapobiegania agresji i 
przestępczości – zajęcia pozalekcyjne, świetlica, 
dyskoteki, świetlica środowiskowa, zaangażowanie 
rodziców wokół tych działań 

nauczyciele 
Rada Rodziców 

cały rok 

Wspieranie i motywowanie do dalszej pracy SU  opiekun SU cały rok 
 Promowanie wszelkich form aktywności fizycznej nauczyciele cały rok 



(siatkówka, jazda na rowerze, narciarstwo, 
pływanie), organizacja biwaków, wycieczek 
Promowanie czytelnictwa wyznaczony nauczyciel cały rok 

6.Wzmocnienie działalności 
wychowawczej szkoły z 
uwzględnieniem roli wychowawcy 

Dobór wychowawcy do zespołu klasowego dyrektor VIII 
Doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych 

dyrektor 
pedagog 

cały rok 

Opracowanie planu wychowawczego szkoły i 
planów wychowawczych klas 

dyrektor 
pedagog 
nauczyciele 

IX 

7.Wzmocnienie roli rodziców w 
planowaniu i realizacji zadań 
statutowych szkoły – rodzic jako 
współtwórca programu wychowawczego 
szkoły 

Współpraca z rodzicami w celu stworzenia 
jednolitego środowiska wychowawczego 

dyrektor 
wyznaczony nauczyciel 

IX 

Współpraca w zakresie opracowania planów 
wychowawczych klas, planów wycieczek 

dyrektor 
nauczyciele 

IX 

Rozpoznawanie oczekiwań rodziców względem 
klasy, szkoły 

wychowawcy IX 

Konsultacje indywidualne dla rodziców wychowawcy klas 
nauczyciele 

cały rok 

Podejmowanie działań integrujących rodziców, 
nauczycieli, uczniów i przyjaciół szkoły 

dyrektor 
nauczyciele 

cały rok 

Współpraca ze stowarzyszeniami, klubami 
sportowymi, Gminną Biblioteką Publiczną 

dyrektor 
nauczyciele 

cały rok 

Zaangażowanie rodziców do współpracy z SU opiekun SU cały rok 
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