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Dokumenty zawierające normy i standardy jakości pracy szkoły  
 

1. Statut szkoły.  
2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego  
3. Szkolny zestaw programów edukacyjnych  
4. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843) 

5. Ustawa z dnia 7 wrze nia ń99ń r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z pó n. zm.) 

  

MISJA 

„ … tu czujemy się bezpiecznie, uczymy się szanować siebie nawzajem, myśleć, 
zdobywać wiedzę, zadziwiać, znajdować spokój i tworzyć” 

         /P. Brown/ 

 

Nadrzędnym celem naszej Szkoły jest: 
 

 stworzenie równych szans edukacyjnych naszym uczniom, 
 kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych, 
 aby nasi uczniowie umieli w sposób dojrzały podejmować słuszne wybory, 
 aby pracownicy szkoły mieli satysfakcj  z wykonywanej pracy, 
 aby szkoła cieszyła si  uznaniem w rodowisku, 
 aktywizowanie społeczno ci lokalnej wokół wspólnych działa  na rzecz edukacji i 

wychowania młodzie y. 
 

 

Zapewniamy wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat 
życzliwości, profesjonalizm i propagowanie zdrowego stylu życia a w 
szczególności: 
 
 dobre przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na wy szym etapie 

edukacyjnym, 
 udzielanie wszystkim uczniom pomocy w uzyskiwaniu mo liwie najwy szych osi gni ć 

w nauce oraz rozwijanie indywidualnych zdolno ci i zainteresowa , 
 realizacj  przemy lanych programów edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych 

mo liwo ci ucznia, 
 stworzenie bezpiecznego, przyjaznego dla całej społeczno ci szkolnej miejsca nauki                   

i pracy, 
 promowanie zasad partnerstwa poprzez wzajemne akceptowanie reguł post powania                     

i procedur działania. 

http://www.stobierna.edu.pl/
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Powyższe cele osiągamy poprzez: 
 wykwalifikowan  kadr  składaj c  si  z ludzi otwartych na zmiany, pozytywnie 

my l cych, doskonal cych si  dla dobra ucznia i całej społeczno ci szkolnej, 
 przyjazn  i yczliw  atmosfer  w szkole, 
 dobr  baz  dydaktyczn  i warunki lokalowe oraz promowanie nowych technik i metod 

pracy, 
 zespołowe zarz dzanie szkoł  i demokratyzacj  ycia szkoły, 
 promowanie mo liwo ci szkoły w lokalnym rodowisku 

 

Aby misja zakończyła się sukcesem nasz absolwent powinien: 
 posiadać rzeteln  wiedz  i umiej tno ci niezb dne do dalszego kształcenia, 
 posiadać nawyk stałego uczenia si  i doskonalenia oraz motywacj  rozwijania 

zainteresowa , 
 sprawnie posługiwać si  j zykiem ojczystym oraz co najmniej jednym j zykiem 

obcym, 
 skutecznie porozumiewać si  w ró nych sytuacjach oraz twórczo rozwi zywać 

problemy, 
 posiadać podstawowe wiadomo ci i nawyki prozdrowotne, 
 wykorzystywać w praktyce zdobyt  wiedz , 
 umieć korzystać z dost pnych ródeł informacji (np. Internetu), 
 cechować si  wysok  kultur  osobist , 
 być kreatywnym, asertywnym, odpowiedzialnym i wra liwym na sytuacj  drugiego 

człowieka, 
 umieć korzystać z dóbr kultury oraz aktywnie uczestniczyć w yciu kulturalnym, 
 utrzymywać kontakty ze swoj  szkoł  po jej uko czeniu. 

 
 
 

WIZJA 

 Jeste my Zespołem Szkół respektuj cym potrzeby edukacyjne rodowiska, który 
swoje działania opiera na takich warto ciach jakŚ 

       - miło ć, 
       - prawda, 
       - odpowiedzialno ć, 
       - profesjonalizm. 
 Struktura naszego Zespołu Szkół opiera si  na zgodnym współistnieniu  

i współpracy trzech grupŚ rodziców, uczniów i nauczycieli. 
 
 
 
 

http://www.stobierna.edu.pl/
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 Szanujemy prawo ka dego ucznia do odmiennych my li, pogl dów, wyboru dróg 
yciowych, oryginalno ci i kreatywnego my lenia. 

 Piel gnujemy umiej tno ci dzielenia si  pozytywnymi emocjami, uwra liwiamy na 
uczucia innych ludzi. 

 Chcemy, by najwa niejsze zadania, które b dziemy realizować, dotyczyłyŚ 
- przygotowania uczniów do jak najlepszego napisania sprawdzianu oraz zdania 
egzaminu gimnazjalnego, 
- rozwijania samodzielno ci, przedsi biorczo ci i poczucia odpowiedzialno ci, 
- kształtowania osobowo ci ucznia poprzez dialog, bycie z nim w ka dej trudnej 
sytuacji yciowej, 
- wykorzystania Internetu i nowatorskich metod nauczania w pracy merytorycznej 
szkoły. 

 
Podstaw  naszego działania jest dawanie ka demu uczniowi mo liwo ci obcowania z 
nauczycielem, który b dzie dla niego prawdziwym autorytetem, nauczycielem, który przez 
rzetelne zdobywanie, pogł bianie i przekazywanie wiedzy, zrealizuje przyj te na siebie z 
pełn  odpowiedzialno ci  zało enia zapewniaj ce satysfakcj , zadowolenie  i dobry start 
naszych absolwentów w przyszłej szkole. 
 

 

Katalog  pożądanych postaw ucznia  

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej 
 
1. Dbamy o pi kno mowy ojczystej.  
2. Dbamy o dobre imi  szkoły. 
3. Dbamy o mienie szkoły. 
4. Szanujemy siebie nawzajem. 
5. Jeste my tolerancyjni. 
6. Jeste my asertywni. 
7. Jeste my komunikatywni i otwarci. 
8. Jeste my twórczy. 
9. Jeste my wra liwi na potrzeby innych ludzi. 
10. Nasza kultura osobista jest na wysokim poziomie. 
ńń. Ubieramy si  stosownie do wieku i okoliczno ci. 
ń2. Dbamy o zdrowie, unikamy wszelkich u ywek. 
ń3. Wykorzystujemy mo liwo ci jakie oferuje nam szkoła. 
ń4. Zachowujemy si  wiadomie i odpowiedzialnie. 
ń5. Jeste my patriotami - znamy histori  swojego kraju i regionu. 
ń6. Znamy rodzim  my l techniczn  i intelektualn . 
ń7. Dbamy o otaczaj ce nas rodowisko. 
ń8. Umiemy m drze korzystać z szerokiego dost pu do wiedzy. 
ń9. Rozwijamy si  intelektualnie i duchowo. 
 

http://www.stobierna.edu.pl/
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Strategiczne obszary pracy szkoły: 
 
           

 

 ZADANIA 

 

SPOSOBY REALIZACJI 

 

 
ODPOWIEDZIALNI 

 

TERMIN 

 

I.  Kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli  
 

1. Stworzenie 
warunków do 
kreatywno ci 
nauczycieli  

- opracowanie planu doskonalenia nauczycieli ; 
- udział nauczycieli w ró nych formach doskonalenia 
zawodowego: kursach,  warsztatach, studiach podyplomowych; 
- prowadzenie lekcji otwartych; 
- udost pnianie zgromadzonych materiałów . 
 

DYREKTOR, 
zainteresowani 
nauczyciele 

IX, cały rok 

2. Stworzenie 
warunków do 
uzyskiwania kolejnych 
stopni awansu 
zawodowego 
 

- doskonalenie szkolnego systemu awansu zawodowego 
nauczycieli; 
- aktualizowanie opracowa  prawnych  - teczka w pokoju 
nauczycielskim. 

DYREKTOR IX, cały rok 

3. Doskonalenie 
umiej tno ci 
dydaktycznych 
 i wychowawczych  
nauczycieli 

- udział nauczycieli w ró nych formach doskonalenia 
zawodowego; 

DYREKTOR, 
zainteresowani 
nauczyciele 

wg 
harmonogra

mu 
-  wewn trzszkolne doskonalenie w ramach zespołów 
przedmiotowych; 
 

przewodnicz cy zespołów 
samokształceniowych 

wg 
harmonogra

mu 
- udział nauczycieli w spotkaniach z pracownikami policji, 
poradni oraz innymi specjalistami zgodnie z potrzebami 
codziennej pracy szkołyś 
- realizacja planu WDN; 
-zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli na temat:  
„Psychologiczne aspekty rozwoju dzieci ńŃ,ń2-letnich”  w 
zwi zku z problemami interpersonalnymi i komunikacyjnymi 
uczniów klas IV i V”            
 

PEDAGOG, 
DYREKTOR 

zgodnie 
z terminami 

RP         
 i WDN 

- zapoznawanie nauczycieli z bie cymi zmianami dotycz cymi 
prawa o wiatowego, w szczególno ciŚ 

a) zmiany w Ustawie o Systemie O wiaty, KN;  
b)  rozporz dzenie dotycz ce nadzoru pedagogicznegoś 
 

dyrektor cały rok 

- gromadzenie i udost pnianie materiałów                 
z dziedziny post pu pedagogicznego, reformy o wiatyś 
 
 
 
 
 

nauczyciel biblioteki IX, X 

http://www.stobierna.edu.pl/
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II. Organizacja  procesu  dydaktyczno  -  wychowawczego 
 

1. Praca z uczniem 
zdolnym i maj cym 
problemy  
z opanowaniem 
podstawy 
programowej. 

- rozwijanie zainteresowa  i uzdolnie  uczniów poprzez 

indywidualizowanie stawianych im zada  oraz przygotowanie do 

udziału i udział w konkursach przedmiotowych i akcjach na rzecz 

klasy i szkoły; 

-aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach artystycznych 

 
nauczyciele przedmiotów 

wg 
harmonogra

mu 

- systematyczne badanie przyrostu wiedzy z nauczanych 
przedmiotów  
- zach cać uczniów do pełnego wykorzystania czasu 
przewidzianego dla ucznia podczas egzaminu CKź i ró nego 
rodzaju prac pisemnych (np. prac klasowych, sprawdzianów) 
 
 

nauczyciele przedmiotów cały rok 

- wnikliwa analiza i wykorzystanie wyników  egzaminu 
gimnazjalnego 

Zespoły przedmiotowe  
 

IX 

- dostosowanie tre ci programowych do mo liwo ci ka dego 
ucznia (stosować zasad  indywidualizowania nauczania 
szczególnie wobec uczniów z najwi kszymi trudno ciami                  
w przyswajaniu i przetwarzaniu wiedzy i umiej tno ci) 
- ewaluacja SZPN; 

wszyscy nauczyciele cały rok 
 
 
 

VI 
- diagnozowanie trudno ci uczniów w nauce poprzezŚ 
a) wywiady, obserwacje, ankiety; 
b) rozmowy ; 
c)    konsultacje indywidualne dla uczniów  i  rodziców; 

wychowawcy klas, 
nauczyciele przedmiotów, 
pedagog 

na bie co 
 
 
 

- tworzenie zaj ć wyrównawczych i pomocy kole e skiej dla 
uczniów osi gaj cych bardzo słabe wyniki nauczania; 
- organizowanie przez nauczycieli dodatkowych zaj ć 
wspomagaj cych dla klasy III gimnazjum przed egzaminem 
gimnazjalnym, 
-zorganizować zaj cia pozalekcyjne dla uczniów zdaj cych 
egzamin z j zyków obcych z podziałem na poziom j zykowy 
danej  grupy  

nauczyciele przedmiotów 
 
 
 
p. Agnieszka Matłok 
p. Katarzyna Bobulska 

na bie co 

- opracowanie i zapoznanie uczniów z ofert  zaj ć 
pozalekcyjnych – zaj cia rozwijaj ce zdolno ci i pogł biaj ce 
zainteresowania 
- systematyczne zach canie uczniów do aktywnego korzystania                   
z oferty szkoły np. poprzez rozpoznanie  ich umiej tno ci i 
zapraszanie do wspólnych działa  
-rozszerzenie akcji wolontariackich o inne placówki np.                   
o Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 
- u wiadamianie dzieci w kwestii  jak wa ne jest realizowanie 
swoich pasji, znajdowanie zainteresowa , sp dzanie wolnego 
czasu  w towarzystwie rówie ników 
 
 

dyrektor, nauczyciele 
prowadz cy zaj cia 
 
wszyscy nauczyciele 
 
 
p. Ewa Strózik 
 
wszyscy nauczyciele 

IX, cały rok 

- stosowanie metod aktywizuj cych w pracy dydaktycznejś 
-doskonalenie umiej tno ci czytania ze zrozumieniem  tekstu  
zapisanego w ró nej formie na wszystkich przedmiotach zarówno  
I, II, III etapu edukacyjnego 

 wszyscy  nauczyciele  cały rok 

http://www.stobierna.edu.pl/


 

7 
 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum w Stobiernej 

Stobierna 38, 39 – 2ŃŃ D bica,  tel/faxŚ (Ńń4) 681 74 23 
e-mail:stobierna38@wp.pl www.stobierna.edu.pl 

NIP 872-21-75-977 

- unowocze nianie metod nauczania poprzez wykorzystanie 
dost pnych pomocy dydaktycznych w procesie lekcyjnym                   
( np. wykorzystanie pracowni komputerowej, sprz tu 
multimedialnego itp.) 
- mobilizowanie wszystkich nauczycieli do korzystania na 
lekcjach i zaj ciach pozalekcyjnych  z zestawu multimedialnego 
w sali nr 18, 17,15,14,3 oraz tablic interaktywnych w sali nr 18, 
17 

dyrektor, nauczyciele 
przedmiotów 

cały rok 

- comiesi czne  nadawanie najlepszym  uczniom tytułu                  
„Ucze  bez uwag” 

dyrektor, wychowawcy na bie co 

2. Poprawa jako ci 
pracy szkoły 

- prowadzenie dodatkowych  zaj ć z j zyka angielskiego- 
sprawdzenie poziomu znajomo ci j zyka przez uczniów 
ko cz cych gimnazjum – test kompetencji, 
-prowadzenie dodatkowych zaj ć z przedmiotów, z których 
wyniki wypadły słabo na egzaminie,  

dyrektor,                      
nauczyciel j. angielskiego 
 
nauczyciele 
 
 

V 
 
 

na bie co 

- doskonalenie wewn trzszkolnego systemu badania pracy szkoły 
i sprawowania nadzoru pedagogicznego, 

dyrektor na bie co 

- skupienie hospitacji na problematyce kompetencji kluczowych: 
a) rozwi zywanie problemów w sposób twórczy, 
b) wykorzystanie  wiedzy w praktyce, 

       c)    interpretowania czytanego tekstu,  

dyrektor wg 
harmonogra

mu 

- dostosowanie  struktury budowy klasówek, sprawdzianów do 
obowi zuj cych testów egzaminacyjnych oraz ich samodzielne 
konstruowanie 
 

nauczyciele przedmiotów cały rok 

- badanie osi gni ć edukacyjnych uczniów Ś 
 z poszczególnych przedmiotów według harmonogramu, 
 klasy I- III PSP w zakresie wybranych tre ci podstawy 

programowej, 
 próbny egzamin  dla klasy II gim   – ( maj) 
 próbny sprawdzian  dla klasy V – (maj) 
 wewn trzny  sprawdzian  klasy VI – (maj) 
 próbne egzaminy gimnazjalnye– klasy III( wg 

harmonogramu), 
 Egzamin gimnazjalny klasy III,  
 Test poziomu znajomo ci j. angielskiego uczniów kl.I 

gimn  
- analiza wyników bada  i opracowanie wniosków do realizacji 
 
-zaplanować przejrzyst  i czyteln  dokumentacj  źWD 
 

dyrektor 
szkolna komisja 
egzaminacyjna 
 
zespoły przedmiotowe 
 
 
 
 
 
 
 
na bie co 
Stycze / Czerwiec 2016 
p. A. Pondo 

wg 
terminów 

bada  
 
 
 

XII-III 
 

3.Zabezpieczenie 
pełnej realizacji 
obowi zku szkolnego. 

- kontrola obowi zku szkolnego; dyrektor, pedagog, 
sekretarka  

 IX 

-kontrola realizacji przez dzieci sze cioletnie rocznego 
obowi zkowego przygotowania przedszkolnego 

dyrektor, pedagog, 
sekretarka 

IX 

- systematyczna kontrola i analiza frekwencji w celu 
wychwycenia uczniów wagaruj cych.  
-u wiadamianie rodziców  o konsekwencjach nadmiernego 
spó niania si  uczniów na lekcje  oraz zwalniania dzieci  z zaj ć 
w szkole, 
 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny,  
dyrektor 

 na bie co 

-realizacja prawa dziecka pi cioletniego do wychowania 
przedszkolnego 

dyrektor, pedagog IX 

- monitorowanie losów absolwentów szkoły Dyrektor, wychowawcy  

http://www.stobierna.edu.pl/
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4. Realizacja 
programów 
poszczególnych 
przedmiotów. 

- wybór  programów i podr cznikówś dyrektor, przewodnicz cy 
zespołów 
przedmiotowych 

VI 

- realizowanie programu adekwatnie do mo liwo ci uczniówś nauczyciele przedmiotów cały rok 
- uwzgl dnianie wyników sprawdzianów i diagnoz przy 
modyfikacji programów;  

zespoły przedmiotowe  

- systematyczne sprawdzanie obecno ć uczniów, wpisywanie 
tematów lekcji oraz ocen z przedmiotów; 

Wszyscy nauczyciele cały rok 

- systematyczne recenzowanie i omawianie zada  domowych; nauczyciele przedmiotów cały rok 
- systematyczne kontrolowanie i ocenianie wiedzy i umiej tno ci 
uczniów; 
 - konsekwentne wpisywanie oceny do dziennika i zeszytów 
przedmiotowych uczniów 
-mobilizowanie uczniów do systematycznego odrabiania prac 
domowych i uzupełniania notatek w przypadku nieobecno ci 

nauczyciele przedmiotów cały rok 

-organizowanie  wystaw, przegl dów prac i osi gni ć uczniówś nauczyciele przedmiotów cały rok 
5. Uatrakcyjnienie 
oferty edukacyjnej 
szkoły. 

- anga owanie uczniów w realizacj  projektów, które ucz  
  współpracy, aktywno ci obywatelskiej, wra liwo ci na potrzeby 
innych, wolontariatu lub rozwijaj  pasje i talenty.                                 
- uwzgl dnienie w planie pracy wychowawcy klasy oraz                    
w realizowanych programach problemu praw człowieka   
- zaprezentowanie rodzicom  strony internetowej szkoły 

www.stobierna.edu.pl (szkolenie dla rodziców)   celem 

skuteczniejszego informowania rodowiska lokalnego o 

szkolnych imprezach; 

dyrektor  
wychowawcy klas, 
nauczyciele WOS – u, 
historii;  

 
cały rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Zapoznanie 
uczniów i rodziców  
z głównymi 
zało eniami 
dydaktyczno - 
wychowawczymi 
szkoły celem 
intensyfikacji procesu 
kształcenia 
 i wychowania. 

 PROżRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁYś  
 PROGRAM PROFILAKTYCZNY; 
 WźWN TRZSZKOLNY SYSTźM OCźNIANIAś 
 kryteria oceniania zachowania; 
 WIZJA i MISJA szkołyś 
 PROCEDURY I RźżULAMINY SZKOŁY 
 PROżRAM  ROZWOJU  SZKOŁY  NA LATA 2Ńń6-

2021 

wychowawcy klas  IX, XII 

7. Udział w 
imprezach 
kulturalnych jedn   
z form pracy 
wychowawczej. 

- udział uczniówŚ 
w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wystawach;  
w  uroczysto ciach szkolnych; 
-w  wycieczkach edukacyjnych   

 

wychowawcy klas, 
nauczyciele j. polskiego  

cały rok 
 

wg 
harmonogra

mu 

8.  Integracja dzieci. - szkolne dyskoteki; 
- mi dzyklasowe wycieczkiś 
- zaj cia wietlicoweś 
- spotkania z pedagogiem szkolnym;  
- praca uczniów w wolontariacie szkolnym; 
 
- integracja uczniów klasy  V i VI; 
 
 

 wychowawcy klas, 
pedagog szkolny  
 
 
opiekun szkolnego koła 
wolontariuszy 
wszyscy nauczyciele 

  cały rok 

http://www.stobierna.edu.pl/
http://www.stobierna.edu.pl/
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III. Rozwój  kultury  fizycznej  i  turystyki 
 

1. Organizacja 
imprez 
mi dzyszkolnych 

- zorganizowanie  Mi dzyszkolnych Zawodów  nauczyciel wychowania 
fizycznego 

wg 
harmonogra

mu  
 
2. Organizacja czasu 
wolnego 

- uczestnictwo uczniów w zaj ciach sportowo - rekreacyjnych 
oraz w imprezach sportowych szkolnych i mi dzyszkolnychś 

nauczyciel wychowania 
fizycznego, wychowawcy  

cały rok 

- zakup i kompletowanie sprz tu sportowegoś dyrektor, nauczyciel 
wychowania fizycznego 

na bie co 

- organizowanie wycieczek, rajdów, ognisk klasowych  
i szkolnych; 

wychowawcy klas  IX, X, 
V,VI 

- rozwijanie działalno ci UKS - SOKÓŁś  
-udost pnienie sali gimnastycznej młodzie y pełnoletniej  

Opiekun UKS 
Dyrektor Szkoły 

cały rok 
 
 
 

IV. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i higiena 

 
1. Zdrowa i bezpieczna 
szkoła. 

- przegl d warunków pracy i naukiś  
 

dyrektor  IX, VI 

- spotkania z przedstawicielami policji i słu by zdrowia Ś 
a) profilaktyka AIDS; 
b) narkotyki, alkohol, papierosy; 
c) odpowiedzialno ć za przest pstwa popełniane przez 

nieletnich: 
-zorganizowanie dla uczniów zaj ć informacyjnych z 
pracownikami prewencji Policji w D bicy na temat 
bezpiecze stwa i odpowiedzialno ci prawno – karnej)  
d) przemoc, agresja: 
- zorganizowanie warsztatów dla uczniów klas IV-VI na temat: 
„Dobre komunikowanie si ” – KCP 
- zorganizowanie warsztatów dla uczniów klas I-III gimnazjum 
na tematŚ „Podejmowanie dobrych decyzji” jako profilaktyka 
podejmowania zachowa   ryzykownych (nadu ywania 
korzystania z TV i komputera) 
 

pedagog szkolny  XII, III 

- uwzgl dnienie w planach pracy wychowawcy zada  
promuj cych zdrowy  tryb ycia oraz aktywne i bezpieczne 
sp dzanie czasu wolnegoś 

wychowawcy klas  zgodnie  
z planem 

wychowaw
czym 

- udział w Dniu Kultury Zdrowotnej  Nauczyciel wych. fiz 
wychowawcy 

III 

- przeszkolenie uczniów Pż w zakresie odpowiedzialno ci 
prawno - karnej popełnianych czynów 

pedagog szkolny zgodnie          
z planem 

- zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na kart  
rowerow  ; 

nauczyciel techniki  V 

- troska o prawidłow  organizacj  czasu wolnego                      
i  przerw ( rzetelne i aktywne pełnienie dy urów przez 
nauczycieli)  
 

nauczyciele dy uruj cy, 
dyrektor 
nauczyciele 

cały rok 

http://www.stobierna.edu.pl/
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- troska o czysto ć i estetyk  pomieszcze                                
i otoczenie szkoły Ś 
a) wystrój i czysto ć korytarzy oraz klasopracowniś 
b)  utrzymywanie porz dku wokół szkołyś 
c) całoroczny konkurs na najpi kniejsz  klas , 
d) motywować uczniów do wi kszej pracy na rzecz szkoły 

oraz do wi kszej dbało ci o sale lekcyjne i poszanowanie 
wystroju szkoły 

 opiekunowie 
klasopracowni, 
nauczyciele dy uruj cy 
 
 
opiekun SU 

cały rok 

- dy ury pracowników szkoły przez cały czas  trwania lekcji                  
i po lekcjach (punktualny i aktywny sposób ich prowadzenia) 

dyrektor cały rok 

- kontrola zmiany obuwia przez  uczniów; nauczyciele dy uruj cy 
SU 

cały rok 

 - realizacja programów 
 

 Zawsze razem 

 Trzymaj formę 

 Nie pal przy mnie proszę  
 Owoce w szkole 

 Szklanka mleka 

 Czyste powietrze wokół nas 

 Znajdź właściwe rozwiązanie 

 Moje dziecko idzie do szkoły 

 Nauczyciele  Cały rok 
2016/2017 

V. Edukacja ekologiczna 

 
ń.Dbanie o czysto ć 
otoczenia 

 -udział w akcji „Sprz tanie wiata” 
- udział w akcji DZIź  ZIźMI ś  
-udział w akcji „Sprz tanie żminy” 
-udział uczniów w pracach porz dkowych na rzecz szkoły, 
- działalno ć Szkolne  Koło LOP 

wychowawcy klas, 
nauczyciele biologii  
i geografii; 

X 
IV 

2. Rozwijanie w ród 
uczniów wiadomo ci 
ekologicznej. 

- eksponowanie tematyki ekologicznej na wszystkich 
przedmiotachś wskazywanie przyczyn i skutków złego 
gospodarowania zasobami naturalnymi w yciu codziennymś 
- całoroczna zbiórka makulatury, 
- udział w programie Kampania informacyjna na terenie gmin 
dorzecza Wisłoki 
- udział w Konkursie źkologicznym na wszystkich szczeblach, 
- współpraca z przytuliskiem dla zwierz t w D bicy 

 
 

Nauczyciele 
 
 
 p. A. Pondo                         
wychowawcy klas 

cały rok 
 
 
zgodnie  
z planem 
  

 

VI. Obrzędowość i samorządność szkolna 
 

1.Stworzenie 
warunków do 
rozwijania 

- opracowanie kalendarza imprez szkolnych; opiekun SU, dyrektor  IX 
- ogłoszenie roku szkolnego 2Ńń6/2Ńń7 – ROKIEM 

WOLONTARIATU 
p. E. Strózik X 

http://www.stobierna.edu.pl/
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samorz dno ci 
uczniowskiej. 

- koordynowanie akcji charytatywnych w szkole: 
 GÓRA GROSZA 
  STROIK WI TźCZNY  
 SZLACHETNA PACZKA 
 WIźLKA ORKIźSTRA WI TźCZNźJ POMOCY 
 WIELKANOCNY KOSZYCZEK 
 KIERMASZE NA RZECZ HOSPICJUM 

DOMOWźżO  W D BICY- POLA NADZIEI 

opiekun SAMORZ DU 
UCZNIOWSKIEGO  
 
PEDAGOG 
 
WYCHOWAWCY 
 
Opiekun KLUBU 
WOLONTARIUSZA 

wg potrzeb 

dokumentowanie historii szkołyŚ   
- KRONIKA SZKOŁY- wersja papierowa,  
- MULTIMźDIALNA  KRONIKA SZKOŁY 
- aktualizacja strony szkoły www.stobierna.edu.pl 
  

 
p. E. Iwan 
p. L. Szczepkowicz 
zespół do spraw promocji 
szkoły 

cały rok 

-OTRZ SINY uczniów klasy IV i klasy I gimnazjumś  
-pasowanie na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej 

opiekun SU, wychowawcy 
klas  

 X 

- cykliczne spotkania dyrekcji z SU; dyrektor  IX, XI, I, 
III, V 

2. Wdra anie do 
szacunku dla symboli  
i tradycji  

- organizowanie tradycyjnych – cyklicznych uroczysto ci 
integruj cych społeczno ć uczniowsk Ś 

 DZIź  źDUKACJI NARODOWźJś 
 DZIź  PATRONA SZKOŁYś 
 WI TO NIźPODLźżŁO CIś 
 WIGILIA; 
 AKADEMIA WIELKANOCNA,  
 KONSTYTUCJA 3 MAJA 
 DZIź  OŁNIźRZY WYKL TYCH 

wychowawcy klas, 
nauczyciele historii, 
nauczyciele j zyka 
polskiego, sztuki, katecheci 

wg 
harmonogra
mu imprez 

- zwracanie uwagi na zachowanie uczniów w czasie uroczy- 
sto ci i analizowanie tego  zachowania na lekcjach 
wychowawczych;  
 

wychowawcy klas na bie co 

 

VII. Opieka pedagogiczna . Przeciwdziałanie patologii społecznej 
 

1. Rozpoznanie sytuacji 
opieku czej szkoły  
i uczniów. 

- zdiagnozowanie sytuacji opieku czej szkoły poprzezŚ 
 rozpoznanie sytuacji materialnej rodziców - 

współpraca  
z żOPS w D bicyś 

 stworzenie listy ewentualnych sojuszników; 
 

pedagog szkolny  IX, X 

- współpraca z żOPS – do ywianie uczniów, stypendia dla 
absolwentów; 

Sekretarka  IX, na 
bie co 

- pomoc w wyposa eniu uczniów w podr czniki szkolneś bibliotekarz  IX 
- utrzymywanie comiesi cznego kontaktu z kuratorem naszych 
uczniów  

Dyrektor, pedagog, 
wychowawcy 

Cały rok 

- przeprowadzenie w ród uczniów ankiety- Diagnoza przyczyn 

nieobecności uczniów w szkole 
p. B. Ciećkiewicz   XI 

http://www.stobierna.edu.pl/
http://www.stobierna.edu.pl/
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- rozpoznanie rodowiska wychowawczego ucznia, 
 a nast pnieŚ 

 stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiaj cych 
trudno ci wychowawcześ 

 popularyzowanie w ród rodziców wiedzy                        
o procesach rozwojowych oraz potrzebach 
psychicznych dzieci i młodzie y ( spotkanie z 
psychologiem); 

 na bie co np. telefonicznie informować rodziców 
uczniów nagminnie opuszczaj cych lekcje i zaj cia 
pozalekcyjne o wynikaj cych z tego brakach 
edukacyjnych . 

 

wychowawcy klas   I semestr  

2. Współpraca z PPP - organizacja pomocy PP przez zespół działaj cy na terenie 
szkoły 

pedagog szkolny, 
wychowawca klasy  

Cały rok 

- uwra liwienie na nieprawidłowo ci w rozwoju uczniów 
(umysłowym i emocjonalnym) Ś 

 stosowanie zalece  PPPś 
 stały kontakt z PPPś 

wszyscy nauczyciele 
przedmiotów 
  

cały rok 

3. Profilaktyka 
uzale nie . 

- realizowanie programów profilaktyczno-zdrowotnych:  
„Spójrz inaczej”, „Siedem kroków”  itp. 
 

Wychowawcy, pedagog 
szkolny 

Cały rok 

- pogadanki dla rodziców; wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 

 wg 
harmonogra
mu spotka  
z rodzicami 

- propagowanie niepalenia papierosów w ród uczniów ś wychowawcy klas, 
nauczyciele, pracownicy 
szkoły 

cały rok 

- konkurs wiedzy o problematyce AIDS i narkomanii; pedagog szkolny XII 
 

http://www.stobierna.edu.pl/
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VIII. Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem 

 
1. Integracja 
społeczno ci szkolnejŚ 
UCZź  – RODZIC - 
NAUCZYCIEL 

- wspólne wspieranie kariery ucznia poprzez: 
 organizowanie spotka  dla uczniów , rodziców i 

nauczycieli ( psycholog, policjanci, radni)  
 prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami i 

uczniami w celu  poszukiwania sposobów zaradzenia 
niepowodzeniom szkolnym; 

 przedstawianie wymaga  i oczekiwa  dydaktycznych, 
programu wychowawczego; 

 preorientacj  zawodow  – pomoc we wła ciwym 
wyborze dalszej drogi kształcenia ( spotkania z 
psychologiem, doradc  zawodowym, pracownikami 
Rejonowego Urz du Pracy)ś 

 systematycznie organizować na godzinach 
wychowawczych spotkania z doradc  zawodowym dla 
wszystkich klas gimnazjalnych. 

 poinformowanie  rodziców o korzy ciach 
wynikaj cych z uzyskiwania wysokich wyników 
nauczania (np. informacja o rodzaju stypendiów i kwot 
otrzymywanych przez uczniów naszej szkoły) jako 
motywacj  do osi gania lepszych wyników w nauce. 
 

 

pedagog, wychowawcy 
klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dyrektor 

 wg 
harmonogra
mu spotka   
z rodzicami,  
wg potrzeb 

- budowanie klimatu współpracy i zainteresowaniaŚ 
a) przedstawienie propozycji zaj ć pozalekcyjnych rodzicom 

podczas indywidualnych spotka , by mogli zach cić swoje 
dzieli do zaanga owania si  w ycie szkołyś 

b) ustalenie form pomocy i współpracy  z rodzicami 
(zagospodarowanie szkoły, imprezy klasowe i szkolne)ś  

c) przedstawienie rodzicom oferty obowi zkowych 
wycieczek, wyjazdów do kina, teatru czy muzeum w 
ramach podstawy programowej; 

d) rozbudowanie w ogólnodost pnym dla rodziców miejscu 
informacji zwi zanych z tematyk  wychowaniaś 

e)  w dalszym ci gu anga owanie rodziców do współpracy na 
wszystkich mo liwych płaszczyznach nauczania i 
wychowania. 

wychowawcy klas, 
dyrektor 

 na bie co 

- promocja szkoły w rodowiskuŚ 
a) współpraca z mass- mediami, a w szczególno ci  

z „ yciem  żminy D bica”ś „Obserwator’ 
b) propagowanie wydarze  szkolnych i lokalnych w prasie               

i na stronie internetowej szkołyś 
c) prowadzenie dokumentacji wszystkich informacji 

zwi zanych ze szkoł  ukazuj cych si  w prasieś 
d) zach cać rodziców do cz stego udziału w uroczysto ciach 

szkolnych  np. poprzez wysyłanie indywidualnych 
zaprosze  przedstawicielom rad klasowych 

 

dyrektor, opiekun gazetki 
szkolnej , zespół do spraw 
promocji , wychowawcy 

 na bie co 

- współpraca z  Bibliotek  Wiejsk ś 
 

Nauczyciel biblioteki 
opiekun SU 

cały rok 

http://www.stobierna.edu.pl/
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IX. Działalność świetlicy szkolnej 
 

1. Zapewnienie 
wła ciwej realizacji 
funkcji opieku czo – 
wychowawczej szkoły. 

- współpraca z organem prowadz cym w zakresie organizacji 
dowo enia uczniów do szkołyś 

dyrektor cały rok 

- organizacja zaj ć wietlicowych dla uczniów doje d aj cych 
do szkoły 

Nauczyciel wietlicy  Cały rok 

- organizacja do ywiania i pomocy materialnej dla uczniówś Nauczyciel biblioteki, 
pedagog szkolny 

 IX, X 
oraz wg 
potrzeb 

- współpraca z żOPS w celu zapewnienia bezpłatnego 
do ywiania dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnejś 
- realizacja programu rz dowego „Mleko w szkole’ i „Owoce w 
szkole” 

Dyrektor, pedagog 
szkolny 

 IX 

 

X. Baza szkoły 
 

ń. Rozwój bazy szkoły. - podnoszenie estetyki sal lekcyjnych i korytarzy; 
- całoroczny konkurs na najładniejsz  klas , 

opiekunowie sal, 
nauczyciel plastyki 

cały rok 
2016/2017 

- uzupełnienie zbioru bibliotecznego   
 

nauczyciel biblioteki  IX 

- zakup pomocy dydaktycznych wg propozycji nauczycieli; 
- zakup pomocy do wietlicy szkolnejś 
 

dyrektor, 
nauczyciele przedmiotów 

na bie co 

- zakup urz dzenia dozoru wizyjnego w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpiecze stwa uczniów oraz 
zminimalizowania ryzyka zniszcze  i strat materialnych na 
terenie obiektów szkolnego,  
- remont łazienek szkolnych, 

- zakup zestawu sprz tu nagła niaj cego do organizacji imprez 
szkolnych  i rodowiskowych, 
- zakup indywidualne szafki  uczniowskie do szatni 
 
 
 

dyrektor na bie co 
cały rok 
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