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 Pragniemy, by „Dwójka” była szkołą nowocześnie kształcącą, z bogatą bazą 

dydaktyczną, otwartą na potrzeby uczniów, spełniającą oczekiwania rodziców.  

Będziemy dążyli do: 

 wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich  zainteresowania                               

i uzdolnienia; 

 jak najlepszego przygotowania naszych wychowanków do sprawdzianu zewnętrznego              

i następnych etapów edukacji; 

 kształtowania postaw prospołecznych, patriotycznych, szacunku i tolerancji oraz 

dokonywania właściwych wyborów moralnych; 

 przygotowania do zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia; 

 zaangażowania rodziców w życie szkoły; 

 współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

Realizacja tych założeń będzie przebiegała w kilku obszarach działalności szkoły.  

I tak: 

I w zakresie kształcenia będziemy:  

 stosować nowoczesne metody nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem przekazów 

multimedialnych; 

 indywidualizować proces nauczania  - dostosowywać metody i formy pracy do 

możliwości psychofizycznych uczniów: o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

średnio zdolnych i zdolnych; 

 poszerzać ofertę zajęć pozalekcyjnych; 

 prowadzić promocję uczniów wyróżniających się; 

 zwiększać udział uczniów w konkursach przedmiotowych; 

  współpracować z psychologiem i logopedą oraz  z Poradnią Psychologiczno - 

Pedagogiczną w zakresie przeciwdziałania skutkom niepowodzeń szkolnych. 

Osiągnięcie wysokich wyników kształcenia jest niemożliwe bez podnoszenia  

kwalifikacji dyrekcji szkoły i nauczycieli oraz dzielenia się zdobytą wiedzą. Dlatego 

będziemy: 

 systematycznie doskonalić się  zawodowo poprzez udział w WDN, kursach, grantach 

zgodnych z potrzebami szkoły: zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie  

informatyki, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki; 

 podnosić efektywność pracy zespołów przedmiotowych; 

 opracowywać  programy autorskie, innowacje zgodne z potrzebami szkoły; 

 stosować jasne kryteria oceny jakości pracy nauczycieli; 

 kontynuować współpracę ze szkołami za granicą w celu wymiany doświadczeń 

pomiędzy kadrą pedagogiczną i uczniami. 

II w zakresie wychowania i opieki będziemy: 

 zagospodarowywać czas wolny  wychowanków poprzez ich udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, organizowanych wycieczkach, wyjściach do kina, na spektakle, itp.; 

 organizować pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych; 

 propagować zdrowy i bezpieczny tryb życia poprzez pogadanki, przedstawienia 

profilaktyczne, konkursy  oraz inne działania prozdrowotne,  a także  ubiegać się  

o tytuł Szkoły Promującej Zdrowie; 

 kultywować tradycje szkoły i jej ceremoniał oraz upowszechniać tradycje i historię 

miasta; 



 integrować oddziaływania szkoły i rodziny poprzez różne formy pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej; 

 ewaluować na bieżąco Program Wychowawczy „Ku Wartościom” i Program 

Profilaktyki; 

III w zakresie współpracy ze środowiskiem będziemy: 

 doskonalić współpracę z Radą Rodziców, pozyskiwać ją do współuczestniczenia              

w zadaniach statutowych szkoły oraz imprezach szkolnych integrujących uczniów, 

rodziców, nauczycieli i środowisko lokalne; 

 nadal prowadzić pedagogizację rodziców, organizując spotkania ze specjalistami 

wspomagającymi w procesie wychowania dziecka (np. z psychologiem, pedagogiem, 

policjantem, socjologiem); 

 doskonalić sposób prowadzenia przez nauczycieli spotkań z rodzicami; 

 organizować zajęcia otwarte dla rodziców uczniów naszej szkoły; 

 usprawniać przepływ informacji o  działaniach dydaktycznych i wychowawczych 

szkoły zamieszczonych w gablocie dla rodziców i na stronie internetowej; 

 promować szkołę w mediach; 

 prezentować osiągnięcia i dokonania szkoły w środowisku poprzez organizację  m.in. 

Dnia Otwartego oraz na stronie internetowej; 

 organizować Dzień Patrona i inne imprezy okolicznościowe przy współudziale 

rodziców; 

 współpracować ze środowiskiem lokalnym poprzez udział w konkursach, festynach, 

itp. organizowanych  na terenie miasta. 

IV w zakresie modernizacji infrastruktury szkoły należałoby: 

 przeprowadzić konserwację dachu budynku i sal gimnastycznych; 

 wymienić instalację elektryczną oraz odnowić sale lekcyjne i korytarze szkolne; 

 ocieplić budynek i odnowić elewację zewnętrzną szkoły; 

 wygospodarować pomieszczenie na salkę do zajęć logopedycznych i wyposażyć je  

w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

 utworzyć dodatkową pracownię informatyczną; 

 poprawić jakość monitoringu szkolnego. 

Jeżeli nasze plany zostaną zrealizowane, to absolwenci naszej szkoły będą ludźmi 

kreatywnymi, samodzielnymi, potrafiącymi sprostać wymaganiom przyszłości, a sama 

placówka będzie przyjazną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 


