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I. Działania na rzecz podnoszenia efektów kształcenia,

doskonalenie form i metod pracy z uczniem

Cel ogólny Cele operacyjne Terminy Odpowiedzialni Uwagi

1. Rozwój wiedzy
i umiejętności
ucznia

1. Nauczyciele dokonali wyboru
programów nauczania oraz
podręczników zapewniających
uczniom spełnianie standardów
wymagań egzaminacyjnych.

VI ub. rok szk.

Przewodniczący
komisji
przedmiotowych,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów.

2. Systematycznie mierzy się jakość
pracy poprzez:

- przeprowadzenie testów diagnozujących
wiedzę uczniów klas pierwszych na
początku roku szkolnego,
- bieżącą analizę postępów w nauce,
- badanie wyników nauczania
  z poszczególnych przedmiotów,
- analizę realizacji podstawy programowej
 z poszczególnych przedmiotów.

IX 2012

cały rok

VI 2013
na bieżąco,

VI 2013

Nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,

wszyscy nauczyciele,
B. Zdzioch,
A. Borejczuk.



3

3. Wiedza i umiejętności uczniów są
systematycznie poszerzane
poprzez:

- indywidualizację procesu nauczania,
- aktywizację procesu nauczania,
- rozwijanie postawy twórczej dzięki
uczestnictwu w kołach zainteresowań,
udziałowi w olimpiadach, konkursach,
zwodach sportowych, wycieczkach
przedmiotowych.

cały rok
Nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
opiekunowie kół
zainteresowań.

4. Intensyfikuje się nauczanie
w zakresie języków obcych dzięki:

- podziałowi na grupy uwzględniające      
                          poziom zaawansowania
uczniów,
- udziałowi w konkursach i olimpiadach
z języka angielskiego i niemieckiego,,
- współpracy prowadzonej ze szkołami
  w  Alpirsbach i Kfar Saba,
- nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami
ze szkół angielsko i niemieckojęzycznych.

03- 05
września

cały rok

Nauczyciele języka
angielskiego

i niemieckiego,

B.Zdzioch, K.Gondek,

nauczyciele jezyków
obcych.



4

5. Nauczyciele przygotowują młodzież
do egzaminów maturalnych,
prowadzą działania mające na celu
poprawę wskaźnika zdawalności
matur oraz ich wyników poprzez:

- organizowanie dodatkowych zajęć ze
wszystkich przedmiotów maturalnych,
- umożliwienie uczniom sprawdzenia
wiedzy na próbnych egzaminach
maturalnych,
- analizę wyników egzaminów
maturalnych oraz podejmowanie
wspólnych działań zmierzających do ich
poprawy (ewaluacja wyników
egzaminów zewnętrznych).

cały rok

zgodnie
z harm. matur

cały rok

Nauczyciele
przedmiotów
maturalnych,

B.Zdzioch,
A.Borejczuk, B.Woś,
zespół ewaluacyjny.

2. Doskonalenie
kadry
pedagogicznej

1. Nauczyciele podnoszą jakość
kształcenia i wychowania poprzez
właściwą realizację zadań z zakresu
doskonalenia nauczycieli oraz
doradztwa metodycznego.

na bieżąco
przez cały rok

Dyrektor szkoły,
J. Pawłucki.
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2. Zdobywają kolejne stopnie awansu
zawodowego w celu podnoszenia
jakości pracy szkoły.

3. Uczestniczą w różnych formach
zewnętrznego i wewnętrznego
doskonalenia nauczycieli.

cały rok

Cały rok

Poszczególni
nauczyciele

Aneta Koperwas,
wszyscy nauczyciele.

3. Wspomaganie
naturalnego
rozwoju ucznia

1. Wychowawcy poznają środowisko
rodzinne uczniów,

uczniowie z rodzin patologicznych
 i niepełnych otoczeni są
odpowiednią opieką.

IX 2012

stosownie do
potrzeb

Wychowawcy,
psycholog szkolny.

2. Uczniowie z rodzin o najniższych
dochodach otrzymują pomoc
stypendialną.

 Udzielana jest pomoc materialna      
w wypadkach losowych.

zgodnie z
regulaminem,

stosownie do
potrzeb

Wychowawcy,
dyrektor szkoły.

3. Realizowany jest program:
„Wychowanie do życia w rodzinie”.

cały rok B. Szopa.
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4. Korekta
deficytów
i urazów
uczniów,
będących
następstwem
wcześniejszych
doświadczeń

1. Wychowawcy wspólnie z
psychologiem prowadzą
rozpoznawanie potencjalnych
możliwości oraz potrzeb uczniów
poprzez badania, wywiady,
rozmowy.

cały rok
Psycholog szkolny,

wychowawcy.

2. Udzielana jest pomoc uczniom
mającym problemy emocjonalne,
rodzinne i inne- indywidualne
spotkania terapeutyczne.

stosownie do
potrzeb

Psycholog szkolny.

3. Prowadzone są działania
profilaktyczne mające na celu
zapobienie zaburzeniom:

- zajęcia integracyjne w klasach
pierwszych,
- zajęcia warsztatowe podnoszące
kompetencje społeczne w grupach
klasowych.

cały rok
Wychowawcy,

psycholog szkolny.
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4. Prowadzone są zajęcia z zakresu
doradztwa zawodowego (wybór
dalszej drogi edukacji).

cały rok Psycholog szkolny,
B.Szopa.

5. Rodzice, wychowawcy i nauczyciele
uzyskują porady mające na celu
podnoszenie kompetencji
wychowawczych.

stosownie do
potrzeb

Psycholog szkolny.



8

II. Realizacja funkcji wychowawczej szkoły. Intensyfikacja współpracy
z rodzicami i środowiskiem, zwiększanie dyscypliny oraz podnoszenie

bezpieczeństwa w szkole

Cel główny Cele operacyjne Terminy Odpowiedzialni Uwagi
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1. Kształtowanie
osobowości
i postaw
patriotycznych
ucznia

1. Nauczyciele eksponują
w procesie dydaktycznym treści
patriotyczne związane

    z tradycją narodu polskiego.

cały rok
Wychowawcy oraz
pozostali
nauczyciele.

2. Nauczyciele mobilizują uczniów do
kultywowania tradycji narodowych
i regionalnych poprzez:

- udział w uroczystościach państwowych
organizowanych z okazji świąt
narodowych,
- udział w obchodach rocznicy bitew pod
Tomaszowem.

zgodnie z
harmonogramem

uroczystości

0Wszyscy
nauczyciele.

3. Uczniowie podtrzymują
i rozwijają tradycje szkoły
(ślubowanie klas pierwszych, Dzień
Edukacji Narodowej, zabawa
andrzejkowa, tradycje
bożonarodzeniowe
i wielkanocne, Dzień Ziemi, Dni
Promocji Zdrowia, Dzień
Samorządności, Dzień Patrona
Szkoły).

zgodnie z
harmonogramem

imprez

Opiekunowie
Samorządu

Uczniowskiego,
katecheci,

L. Ćwieka, J.Kida,
M.Typek,

A. Bartecka,
M. Piwko,
J. Dziuba

4. Nauczyciele przygotowują młodzież
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2. Współpraca
z rodzicami

 i środowiskiem

do udziału w tworzeniu kultury
poprzez:

- uczestnictwo w spektaklach
teatralnych, wystawach, projekcjach
filmowych itp.,
- redagowanie gazetki szkolnej,
- pracę w kole teatralno-recytatorskim,
- przygotowanie audycji radiowych,
- dbałość o kulturę słowa.

stosownie do
ofert

cały rok

M.Piwko, T.Graca,

M.Piwko, T.Graca,
M. Piwko

E.Zielińska-Sprzęcz
ka A.Koperwas,

L.Ćwieka,
 wszyscy

nauczyciele

1. Rodzice są zachęcani do
uczestniczenia w życiu szkoły,
współorganizowania i brania
udziału we wszystkich imprezach
szkolnych.

w ciągu całego
roku,

zgodnie z
harmonogramem

imprez

Organizatorzy
imprez,

wychowawcy,
dyrektor szkoły.

2. Prowadzana jest pedagogizacja
rodziców.

dwa razy
w ciągu roku

M. Tetych,
E. Zielińska.

3. Wychowawcy systematyczne
informują rodziców o postępach

    w nauce, frekwencji i zachowaniu
uczniów (konsultacje wychowawców z
rodzicami, wywiadówki, spotkania z

na bieżąco
w ciągu całego
roku szkolnego

Wychowawcy,
wszyscy

nauczyciele.
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nauczycielami poszczególnych
przedmiotów).

4. Szkoła współpracuje ze strażą
miejską oraz policją w celu
wspólnego rozwiązywania
problemu wagarów uczniowskich.

na bieżąco,
w przypadku
pojawienia się

problemów

A. Głazowska,
wychowawcy klas.

3. Działania na
rzecz
podnoszenia
dyscypliny
w szkole

1. Analizowana jest frekwencja
uczniów na poszczególnych
przedmiotach.

cały rok szkolny
Wszyscy

nauczyciele,
wychowawcy klas.

2. Wskaźniki frekwencji miesięcznej
wszystkich klas prezentowane są
na tablicy ogłoszeń.

raz w miesiącu M. Sagan,
A. Bondyra.

3. Analiza wskaźników frekwencji
prowadzona jest na posiedzeniach
Rady Pedagogicznej.  
W konkretnych przypadkach
podejmuje się stosowne działania
wychowawcze.

dwa razy do roku’
w konkretnych
przypadkach

B.Szopa,
wychowawcy,

psycholog.
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4. Nauczyciele egzekwują
przestrzeganie zapisów statutu
szkoły dotyczących zachowania i
wyglądu ucznia.

cały rok
Wychowawcy,

wszyscy
nauczyciele.

5. Na Sejmiku Uczniowskim
omawiane są zagadnienia
dotyczących poszanowania praw
człowieka w kontekście różnych
obszarów pracy szkoły.

IV 2012
Opiekunowie
samorządu

uczniowskiego,
rzecznik praw

ucznia.

6. Analizowane jest przestrzeganie
praw człowieka

 w procesie nauczania
i wychowania w szkole.

na bieżąco Rzecznik praw
ucznia.

7. Podpisywane są kontrakty (między
wychowawcami klas
i uczniami oraz między
wychowawcami a rodzicami),
dotyczące frekwencji i zasad
usprawiedliwiania nieobecności.

IX 2012 A.Koperwas,
E.Zielińska,
A. Bartecka.
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8. Wychowawcy analizują
przestrzeganie przez uczniów
zapisów wynikających
z kontraktów.

cały rok
Wszyscy

wychowawcy.

6. Profilaktyka w
zakresie
zachowań
ryzykownych

1. Prowadzona jest kontrola stanu
bezpieczeństwa na terenie szkoły

i w bliskim jej sąsiedztwie poprzez:
- dyżury prowadzone przez nauczycieli
- system monitoringu.

cały rok

Wszyscy
nauczyciele,

dyrekcja.

2. Diagnozowane są potrzeby oraz
zainteresowania uczniów,
organizowane są zajęcia
dodatkowe rozwijających
rozpoznane predyspozycje.

cały rok Opiekunowie sekcji
sportowych i kół
zainteresowań.
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3. Analizuje się stan bezpieczeństwa
uczniów na podstawie:

- obserwacji zachowań,
- rozmów z uczniami i rodzicami,
- ankiet przeprowadzanych w klasach.

cały rok Wychowawcy,
wszyscy

nauczyciele,
psycholog szkolny.

4. Prowadzona jest współpraca
z policją, prokuraturą i strażą
miejską w celu poprawy stanu
bezpieczeństwa w szkole
i najbliższej okolicy.

cały rok
Dyrektor szkoły,

nauczyciele.

7. Kształtowanie
pozytywnego
wizerunku szkoły
w środowisku

1. Analizowane są oczekiwania
środowiska dotyczące oferty
edukacyjnej.
Proponowana oferta odpowiada
oczekiwaniom środowiska.

na bieżąco
Zespół ds. promocji,

dyrektor szkoły.
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2. Organizowana jest akcja
informacyjna dotycząca oferty
edukacyjnej:

- publikacja folderów i plakatów,
- udział w Targach Edukacyjnych,
- praca komisji rekrutacyjnej.

III- VII 2013

Dyrektor szkoły,
Zespół ds. promocji,

Komisja ds.
rekrutacji.

3. Osiągnięcia związane z pracą
szkoły publikowane są na łamach
prasy lokalnej oraz w internecie.

na bieżąco ciągu
całego roku
szkolnego

Sz. Szabat,
B. Kapica,
L. Ćwieka,
pozostali

nauczyciele.

4. Nauczyciele oraz uczniowie
podejmują działania na rzecz
innych ludzi oraz środowiska.

cały rok

Opiekunowie
samorządu,

A. Bartecka,
psycholog
szkolny,
nauczyciele.
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III. Rozwijanie współpracy międzynarodowej, poszukiwanie nowych
kierunków i form współpracy

Cel główny Cele operacyjne Terminy Odpowiedzialni Uwagi

1. Rozszerzanie
zakresu
współpracy
międzynarodowej.
Nowe formy
i kierunki
współpracy.

1. Realizowany jest program
współpracy między młodzieżą
z naszej szkoły a młodzieżą
ze szkół w Alpirsbach i Kfar
Saba

cały rok
Dyrekcja szkoły

B.Zdzioch,
K.Gondek.

2. Młodzież utrzymuje, za pomocą
internetu, kontakty z
rówieśnikami ze szkół
partnerskich,

Uczniowie doskonalą
umiejętności językowe dzięki
korespondencji
w języku niemieckim i
angielskim.

cały rok
Młodzież pod
kierunkiem

nauczycieli języków
obcych.
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3. Nauczyciele języków obcych
poszukują innych szkół
chcących nawiązać partnerską
współpracę z naszą szkołą.

cały rok
Nauczyciele języka

angielskiego
i niemieckiego.

4. Uczniowie pogłębiają wiedzę
z zakresu kultury i tradycji
państw należących do Unii
Europejskiej dzięki
organizowaniu Dni Języków
Obcych.

cały rok,

IV 2013

J.Dziuba ,B.Woś
A. Pisarczyk.


