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Cele operacyjne Procedury osiągania celów Terminy Osoby monitorujące Wskaźniki sukcesu 

 I Zarządzanie i organizacja   

1. Podnoszenie 1. Udział nauczycieli we wszelkich formach Według potrzeb Grono nauczycielskie Ustawiczne 

kwalifikacji kadry doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych   kształcenie 

pedagogicznej. i zewnętrznych.   i wzbogacenie 

    warsztatu pracy, 

    korzystanie 

    z doradztwa 

    metodycznego. 

     

 2. Organizowanie lekcji koleżeńskich oraz Cały rok Nauczyciele Dzielenie się 

 otwartych i pokazowych.   wiedzą, 

    doświadczeniem 

    zawodowym 

    i osiągnięciami 

    pedagogicznymi. 

     

 3. Zdobywanie kolejnych stopni awansu Wg planu rozwoju Nauczyciele Zwiększenie się 

 zawodowego przez nauczycieli. zawodowego  liczby nauczycieli 

    mianowanych 

    i dyplomowanych. 

     

2. Współpraca ze 1. Współpraca z miejscowymi instytucjami, Cały rok szkolny Dyrekcja, nauczyciele Integracja szkoły 

środowiskiem lokalnym placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami,   ze środowiskiem. 

oraz z instytucjami parafiami na rzecz dobra szkoły.    

i organizacjami     

wspierającymi szkołę.     

     

     



 

3. Rozwój bazy szkoły. 1. Pielęgnowanie terenu wokół szkoły: Cały rok szkolny Pracownicy obsługi Poprawa estetyki 

 trawników, zasadzonych roślin i krzewów  szkoły terenu wokół szkoły. 

 ozdobnych.    

     

 2. Drobne doraźne remonty.  Dyrekcja Poprawa estetyki 
    i bezpieczeństwa 

    wokół szkoły 

     

 3. Systematyczne uzupełnianie księgozbioru Cały rok Dyrekcja Wzbogacenie 

 w lektury szkolne i nowości wydawnicze.  i nauczyciele zasobów biblioteki 

   biblioteki szkolnej. 

     

4. Podniesienie jakości 1. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej Cały rok Zespół do spraw Podniesienie jakości 
pracy placówki, i wdrażanie wniosków.  ewaluacji pracy szkoły. 

polegające na   wewnętrznej  

zapewnieniu skutecznego     

zarządzania wszystkimi     

dziedzinami pracy szkoły.     

     

5. Dbanie o dobre imię 1. Aktualizowanie strony internetowej. Na bieżąco Wicedyrektor Dostrzeganie szkoły 

szkoły.   i chętni n-le przez środowisko 

    lokalne. 

    

Usprawnienie 

komunikacji. 

     



 
 2. Organizowanie imprez kulturalnych, Według Nauczyciele, Podniesienie jakości 
 prezentowanie i poszanowanie symboli szkoły kalendarza imprez wychowawcy pracy szkoły. 

  szkolnych   

     

     

 3. Budzenie uczuć patriotycznych: lokalnych Cały rok szkolny Nauczyciele Kształtowanie 

 i narodowych.   postaw 

    patriotycznych. 

     

 4. Udział w konkursach szkolnych Według Nauczyciele, Poprawa efektów 

 i międzyszkolnych, organizowanie wystaw kalendarza wychowawcy, wychowawczych. 

 okolicznościowych. konkursów opiekunowie kółek  

  i imprez zainteresowań  

  okolicznościowych   

     

 5. Prezentowanie wyników klasyfikacji Zebrania Dyrektor szkoły Wskazanie 

 i promocji uczniów na spotkaniach z rodzicami. z rodzicami: i wychowawcy sukcesów 

  śródroczne  i niedociągnięć 

  i końcoworoczne  edukacyjnych. 

     

 6. Przekazywanie informacji o szkole przez W ciągu roku Dyrektor Poprawa wizerunku 

 lokalne media. szkolnego i nauczyciele zgodnie szkoły. 

   z harmonogramem  

   pracy szkoły  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Kształcenie 

1. Systematyczne 1. Analiza realizowanych programów, Cały rok Nauczyciele Podniesienie 

monitorowanie planowanie pracy w zespołach przedmiotowych   wyników nauczania. 

programów nauczania i wychowawczych.    

uwzględniających całość     

podstawy programowej 2. Tworzenie autorskich programów nauczania Cały rok Wychowawcy Uatrakcyjnienie 

oraz zmian w prawie i innowacji pedagogicznych.  i nauczyciele procesów 

oświatowym.   poszczególnych dydaktycznych. 

   przedmiotów  

     

2. Organizowanie procesu 1. Zorganizowanie dodatkowych zajęć Cały rok Wychowawcy Podniesienie 

kształcenia  z zamiarem wyrównawcze, specjalistyczne i opiekuńcze.  i nauczyciele wyników 

osiągnięcia celów   poszczególnych edukacyjnych 

edukacyjnych   przedmiotów uczniów. 

i realizacji treści     

programowych. 2. Przeprowadzenie testów diagnozujących w IX 2018, VI 2019 Nauczyciele Zadowalające 

 poszczególnych klasach.  poszczególnych wyniki uczniów. 

   przedmiotów  

     

     

 3. Udział uczniów w różnych konkursach, Cały rok Nauczyciele Osiągnięcia 

 zawodach sportowych na szczeblu szkolnym,  przedmiotów uczniów. 

 gminnym, powiatowym i ogólnopolskim.    

 4. Upowszechnianie osiągnięć uczniów na stronie Cały rok Wychowawcy Motywacja 

 internetowej, w prasie lokalnej, prezentacje na  i nauczyciele i satysfakcja 

 zebraniach z rodzicami i na zakończenie roku   uczniów. 

 szkolnego.    

     

 5. Zorganizowanie przedmiotowych kółek Cały rok Nauczyciele Rozwój fizyczny, 
 zainteresowań.  poszczególnych intelektualny 

   przedmiotów i emocjonalny 

    uczniów. 

     

     

     



 

III Wychowanie i opieka 

1. Wyrównywanie szans 1. Rozpoznawanie mocnych stron i obszarów Cały rok Dyrekcja, Poprawa warunków 

edukacyjnych  i wymagających wsparcia.  nauczyciele, rozwoju dziecka. 
rozwojowych wszystkich   wychowawcy  

uczniów.     

 2. Uwzględnienie specjalnych potrzeb Cały rok Dyrekcja, pedagog Poprawa wyników 

 edukacyjnych uczniów i opieka nad dziećmi  szkolny, edukacyjnych 

 posiadającymi orzeczenie lub opinię PPP.  wychowawcy uczniów. 

     

2. Rozpoznawanie 1. Realizacja i ewaluacja programu Cały rok Dyrekcja, pedagog Kształtowanie 

problemów wychowawczo – profilaktycznego szkoły.  szkolny, nauczyciele, właściwych postaw 

wychowawczych uczniów   wychowawcy uczniów, poprawa 

oraz uwzględnianie ich    bezpieczeństwa 

potrzeb w tym zakresie.    i zdrowy styl życia. 

     

 2. Podejmowanie działań wychowawczych Cały rok Dyrekcja, pedagog Kształtowanie 

 mających na celu dokonanie pozytywnych zmian  szkolny, nauczyciele, właściwych postaw 

 zachowania ucznia.  wychowawcy uczniów, poprawa 

    bezpieczeństwa. 

3. Systematyczne 1. Zapewnienie opieki i organizacja czasu Cały rok Wychowawcy Bezpieczny 

i skuteczne działania wolnego dzieci w świetlicy szkolnej.  i nauczyciele i harmonijny rozwój 

opiekuńcze.   świetlicy dzieci. 
  
 

 

 


