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I. Priorytety:

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych młodzieży w szkołach i
placówkach.
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
5. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji.

II. Cele główne:

1. Zwiększenie świadomości czytelniczej wśród uczniów naszej szkoły.
2. Rozbudzenie wśród uczniów potrzeby kształcenia informatycznego.
3. Uwzględnianie indywidualnej sytuacji ucznia w procesie edukacji i
wychowania.

III. Czego oczekujemy?

1. Wzrostu świadomości czytelniczej uczniów.
2. Wzrostu aktywności uczniów w posługiwaniu się technologią IT.

3. Uwrażliwienia uczniów na potrzeby drugiego człowieka i konieczność
szanowania jego praw.
4. Wzrostu poczucia bezpieczeństwa i zaspokojenia indywidualnych
potrzeb wychowanków.

IV. Działania szkoły w różnych obszarach.
1) Dydaktyka:
a) monitorowanie efektów kształcenia,
b) podnoszenie wyników egzaminu maturalnego,
c) udział w projektach unijnych,
d) prowadzenie zajęć wyrównawczych z uczniami mającymi problemy

edukacyjne,
e) systematyczna praca z uczniem zdolnym,
f) kontynuowanie współpracy ze szkołami zagranicznymi.
2) Praca Rady Pedagogicznej

a) Doskonalenie zawodowe nauczycieli
•

W zależności od potrzeb i utworzonych profili zdobycie przez
niektórych nauczycieli uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

•

Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

b) Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli
•

Powiększenie, wzbogacenie zasobów pomocy dydaktycznych w
gabinetach przedmiotowych i bibliotece.

•

Doskonalenie komunikacji między nauczycielami i rodzicami
uczniów.

•

Systematyczna współpraca w ramach zespołów wychowawców i
nauczycieli uczących w każdej klasie.

c) Integracja członków Rady Pedagogicznej
•

Tworzenie dobrej atmosfery w gronie pedagogicznym.

3) Praca opiekuńczo- wychowawcza
a) Opieka nad uczniami z problemami edukacyjnymi, rodzinnymi i

społecznymi,
b) Kształtowanie potrzeby kierowania się wartościami związanymi z

godnością osoby, przestrzeganiem praw człowieka,
c) Kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych,

d) Zapobieganie uzależnieniom. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo.

Ochrona przed negatywnym wpływem mediów ,
e) Współpraca z rodzicami,
f) Podtrzymywanie tradycji szkoły,
g) Preorientacja zawodowa,
h) Zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu,

i) Wdrażanie do samorządności
j) Realizacja wychowania do życia w rodzinie,
k) Integracja grupy klasowej.

4) Zarządzanie
a) Prowadzenie nadzoru pedagogicznego opartego na pomocy, doradztwie i

kontroli.
b) Stworzenie dobrze funkcjonującego systemu motywacyjnego.
c) Promocja szkoły- www, foldery, spotkania z gimnazjalistami (wg.

odrębnego planu), Dzień Otwartych Drzwi.
d) Planowanie pracy szkoły.
e) Baza szkoły:
•

Remonty budynku szkoły,

•

Systematyczne remonty poszczególnych pomieszczeń klasowych.

f) Efektywna gospodarka finansami szkoły (stosowanie procedur

pozwalających prowadzić oszczędną i efektywna gospodarkę finansową),
g) Pozyskanie środków z PEFRON-u w celu ułatwienia funkcjonowania
uczniów niepełnosprawnych w naszej szkole.

