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Koncepcję pracy szkoły opracowano w oparciu o: 
 

 
� Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.), 

� Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,  

poz. 674 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.  w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), 

� Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  7  października  2009 r. 

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz1324), 

� Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 r.  w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487), 

� Statut Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Radomsku, 

� Program wychowawczy Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Radomsku, 

� Szkolny Program Profilaktyki.  

 

Plan rozwoju Publicznego Gimnazjum nr 1  im. Jana Pawła II w Radomsku powstał 

w celu ustalenia kierunków działania w zakresie organizacji i funkcjonowania placówki  

w latach 2010 - 2014. Realizacja planu dopuszcza dokonywanie zmian w miarę potrzeb  

(w przypadku zaistnienia nowych okoliczności finansowych, oświatowych itp.). 
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I.  Obszar dydaktyczny : 

 

1. Analiza i weryfikacja podręczników i programów, realizowanych w szkole,  

ze szczególnym uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych  

oraz zadań określonych w podstawie programowej. 

2. Zapoznanie społeczności szkolnej z WSO. 

3. Opracowanie i wdrożenie programów własnych. Nowa podstawa programowa. 

4. Poszerzenie wiedzy uczniów, kształtowanie ich umiejętności i postaw. 

5. Kształcenie językowe uczniów. 

6. Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i twórczego 

rozwiązywania problemów. 

7. Praca w zespołach przedmiotowych. 

8. Kształtowanie kultury czytelniczej i umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

9. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Praca z uczniem zdolnym. 

10. Przezwyciężenie trudności edukacyjnych uczniów i uwzględnienie ich potrzeb 

specjalnych. 

11. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. 

12. Wychowanie do życia w rodzinie. 
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II.  Obszar wychowawczo – opiekuńczy : 

 

1. Zapoznanie społeczności szkolnej z programem wychowawczym. 

2. Kultywowanie tradycji szkolnej. 

3. Edukacja regionalna i europejska. 

4. Edukacja kulturalna. 

5. Aktywizacja pracy zespołów klasowych.  

6. Profilaktyka uzależnień. Przeciwdziałanie agresji  i przemocy. Przeciwdziałanie 

uzależnieniom. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych. Tworzenie bazy 

dydaktycznej w zakresie profilaktyki i promocji  zdrowia. 

7. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. Organizowanie pomocy 

psychologiczno -pedagogicznej i materialnej rodzinom niewydolnym 

wychowawczo. 

8. Praca z uczniem trudnym. 

9. Włączanie rodziców do współpracy. Wspólne planowanie działań klasowych  

i szkolnych. 

10. Edukacja prozdrowotna. 

11. Organizowanie doradztwa zawodowego. 

 

 

III.  Doskonalenie zawodowe nauczycieli: 

 

1. Doskonalenie warsztatu pracy i awans zawodowy nauczycieli. Udział w kursach  

kwalifikacyjnych i innych formach doskonalenia zawodowego dostosowanych  

do potrzeb szkoły i nauczycieli.  

2. Rozwijanie działań ukierunkowanych na podnoszenie poziomu kształcenia  

i wychowania. 

3. Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, uczniów, 

rodziców i pracowników administracji. 
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IV.  Baza szkoły: 

 

1. Dbanie o estetyczny wygląd sal lekcyjnych. 

2. Doposażenie pracowni. 

3. Wystrój korytarzy szkolnych. 

4. Doposażenie biblioteki szkolnej. 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia. 

 

 

V. Promocja szkoły: 

 
1. Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku. 

2. Prezentacja szkoły poprzez symbole i postać Patrona. 

3. Wychowanie przez sztukę. 

4. Organizacja Dni Otwartych – promujących szkołę w środowisku lokalnym. 

5. Systematyczne badania opinii rodziców o działalności szkoły. 
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I. Obszar dydaktyczny 
 

 
Lp. 

 
Zadania – cele 
szczegółowe 

 

 
Formy realizacji  

 
Oczekiwane 

efekty 

 
Odpowiedzialni 

 
1. 

 
Analiza i weryfikacja 
podręczników 
i programów, 
realizowanych  
w szkole ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
standardów wymagań 
egzaminacyjnych 
oraz zadań 
określonych 
w podstawie 
programowej 
 

 
Spotkania  
z przedstawicielami 
wydawnictw. 
Spotkania zespołów 
przedmiotowych. 

 
Wybór 
odpowiednich 
podręczników. 

 
Wszyscy 
nauczyciele 

 
2. 

 
Zapoznanie 
społeczności szkolnej  
z WSO i PSO 
 

 
Zebrania z rodzicami. 
Gromadzenie w bibliotece 
dokumentacji i bieżące 
monitorowanie zmian. 

 
Znajomość 
kryteriów oceniania 
przez uczniów  
i rodziców. 
 

 
Wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotowi 

 
3. 

 
Opracowanie  
i wdrożenie 
programów 
własnych. 
 

 
Tworzenie własnych 
projektów wychowawczych 
i edukacyjnych. 

 
Samodzielność  
i kreatywność 
nauczycieli  
w procesie 
nauczania. 

 
Zainteresowani 
nauczyciele 

 
4. 

 
Poszerzanie  
wiedzy uczniów, 
kształtowanie ich 
umiejętności 
 i postaw 
 

 
Kształtowanie 
umiejętności określonych  
w podstawie programowej.  

 
Lepsze wyniki  
egzaminów 
gimnazjalnych. 

 
Wszyscy 
nauczyciele 

 
5. 

 
Kształcenie językowe 
uczniów 

 
Nauka języka niemieckiego 
i angielskiego.  
Współpraca ze szkołami  
z innych państw . 
 Organizowanie imprez 
promujących naukę 
języków obcych.   
 

 
Samodzielność 
i kreatywność 
nauczycieli  
w procesie 
nauczania. 

 
Nauczyciele 
języków obcych 
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6. 

 
Wdrażanie uczniów 
do korzystania  
z różnych źródeł 
informacji  
i twórczego 
rozwiązywania 
problemów 
 

 
Zastosowanie technologii 
informatycznej na zajęciach 
lekcyjnych. Korzystanie  z 
sieci Internet. Korzystanie  
ze źródeł informacji  
w bibliotece szkolnej. 

 
Samodzielność 
uczniów w 
korzystaniu z 
różnych źródeł 
informacji. 

 
Wszyscy  
nauczyciele 

 
7. 

 
Praca w zespołach 
przedmiotowych 

 
Analiza realizowanych 
programów dostosowanych 
do nowej podstawy 
programowej.  
Analiza wyników egzaminu 
zewnętrznego oraz 
wewnętrznych 
sprawdzianów. 
Zastosowanie nauczania 
wielopoziomowego, 
dostosowanego do wymagań  
i możliwości uczniów. 
Organizacja konkursów 
 i innych  uroczystości 
szkolnych. 
 

 
Modyfikowanie 
programów 
nauczania 
w zależności  
od wyników 
nauczania. 
Organizowanie 
konkursów zgodnie  
z rzeczywistymi 
potrzebami. 

  
Wszyscy 
nauczyciele 

 
8. 

 
Kształtowanie 
kultury czytelniczej  
i umiejętności 
czytania  
ze zrozumieniem 

 
Akcje organizowane   
w bibliotece szkolnej. 
Kontynuacja „akcji 
głośnego czytania”  
w ramach kampanii „Cała 
Polska czyta dzieciom”. 
Konkursy czytelnicze. 
Udział w imprezach 
organizowanych przez 
Miejską Bibliotekę 
Publiczną (spotkania 
autorskie, wystawy, 
konkursy). 

 
Utrwalenie 
nawyku 
kulturalnego 
obcowania  
z książką  i prasą. 
Rozwój   
i utrwalenie 
zainteresowań 
i nawyków 
czytelniczych. 
Doskonalenie 
umiejętności 
czytania ze 
zrozumieniem. 
 

 
Nauczyciele 
bibliotekarze 
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9. 

 
Rozwijanie  
zainteresowań  
i uzdolnień 
uczniów 
Praca z uczniem 
zdolnym 
 
 
 
 
 
 

 
Udział w projektach 
edukacyjnych  
i konkursach 
przedmiotowych. 
Organizowanie zajęć 
rozwijających różnorodne 
zainteresowania uczniów. 
 

 
Rozwijanie 
zainteresowań  
i pogłębianie 
wiedzy zgodnie  
z predyspozycjami 
uczniów. 

 
Nauczyciele – 
zgodnie  
z planem 

 
10. 

 
Przezwyciężanie  
trudności  
edukacyjnych  
uczniów  
i uwzględnianie   
ich potrzeb 
specjalnych 

 
Organizowanie zajęć: 
korekcyjno- 
kompensacyjnych, 
logopedycznych, 
rewalidacyjnych, 
wyrównawczych. 
Udzielanie uczniom pomocy 
psychologiczno- 
pedagogicznej. 
 

 
Wyrównywanie 
braków  
w wiadomościach  
i umiejętnościach 
ucznia. 

 
Nauczyciele – 
zgodnie  
z planem, 
pedagog, 
logopeda 

 
11. 

 
Przygotowanie  
uczniów  
do egzaminu  
gimnazjalnego 

 
Diagnozowanie poziomu 
wiedzy  i umiejętności 
uczniów. 
Organizowanie zajęć 
dodatkowych 
przygotowujących 
uczniów do egzaminu 
gimnazjalnego. 
Analiza wyników 
egzaminów wewnętrznych  
i zewnętrznych , 
opracowanie programów 
naprawczych. 
 

 
Poprawa wyników 
egzaminu 
gimnazjalnego 
osiąganych przez 
uczniów. 

 
Nauczyciele – 
zgodnie  
z planem 

 
12. 

 
Wychowanie do 
życia  
w rodzinie 

 
Zajęcia na  godzinach 
WDŻ, pogadanki na 
lekcjach wychowawczych 
i przedmiotowych.  

 
Uświadomienie 
uczniom znaczenia 
rodziny. 
Kształcenie 
odpowiednich 
postaw. 

 
Wychowawcy, 
nauczyciele 
wychowania  
do życia 
 w rodzinie, 
pedagog 
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KRYTERIUM  SUKCESU 
 
 
 
1. Znajomość Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) przez społeczność szkolną. 

2. Odpowiednio motywujący WSO, pozytywnie wpływający na wszechstronny rozwój 

ucznia. 

3. Współpraca grona pedagogicznego w realizacji procesu kształcenia uczniów. 

4.  Zgodność i kompatybilność Przedmiotowych Systemów Oceniania z WSO. 

5. Znajomość przez całe grono pedagogiczne szkoły zasad oceniania zewnętrznego. 

6. Zwiększenie ilości godzin lekcyjnych przeprowadzanych nowoczesnymi metodami 

nauczania (w tym metodą projektów edukacyjnych)  w kolejnych latach szkolnych. 

7. Organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych, rozszerzających wiedzę uczniów  

z różnorodnych dziedzin życia i wiedzy oraz zawodów sportowych. 

8. Udział uczniów w konkursach i olimpiadach organizowanych przez inne podmioty 

edukacyjne oraz podmioty kierujące swe oferty do uczniów gimnazjum, w tym 

utrzymywanie współpracy z innymi szkołami oraz Rodziną Szkół im. Jana Pawła II. 

9. Wzrost efektywności nauczania. 

10. Opracowanie i wdrażanie programów własnych. 
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II . Obszar wychowawczo - opiekuńczy 
 

 
Lp. 

 
Zadania – cele 
szczegółowe 

 
Formy realizacji  

 
Oczekiwane 

efekty 
 

 
Odpowiedzialni 

 
1. 

 
Zapoznanie 
społeczności szkolnej 
z programem 
wychowawczym 

 
Spotkania z rodzicami. 
Udostępnianie 
dokumentów  
w bibliotece szkolnej  
i na stronie internetowej. 
Analiza programu 
wychowawczego szkoły, 
dokumentacji 
wychowawców 
 i pedagoga szkolnego  
w celu wyodrębnienia 
priorytetowych zadań 
wychowawczych  
na dany rok szkolny. 
 

 
Znajomość 
programu 
wychowawczego 
szkoły wśród 
uczniów  
 i rodziców. 
Realizacja zadań 
wychowawczych 
na dany rok 
szkolny. 

 
Dyrekcja, 
nauczyciele 

 
2. 

 
Kultywowanie 
tradycji szkolnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizacja  i aktywny  
 udział  
w uroczystościach  
o charakterze 
rocznicowym, 
patriotycznym. 
Opieka nad miejscami 
pamięci narodowej. 
Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych 
poszerzających wiedzę  
o patronie szkoły. 
Obchody Dnia Patrona 
szkoły. 
Organizowanie wigilii 
klasowych. 

 
Budzenie uczuć 
patriotycznych 
wśród uczniów. 
Kształtowanie 
odpowiednich 
postaw moralnych  
w oparciu  
o nauczanie Jana 
Pawła II. 

 
Wychowawcy, 
wszyscy 
nauczyciele 

 
3. 

 
Edukacja 
regionalna   
i europejska  

 
Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych 
poszerzających wiedzę  
o Radomsku  
i najbliższej okolicy. 
Organizowanie wyjść  
do MDK, Muzeum 
Regionalnego, Biblioteki 
Miejskiej. 
 

 
Budzenie poczucia 
przynależności  
do ojczyzny, 
regionu  
i społeczności 
lokalnej. 

 
Wychowawcy, 
historycy, 
poloniści, 
geografowie, 
biolodzy, 
nauczyciele 
języków obcych,  
katecheci 
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Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych  
poszerzających wiedzę  
o Polsce.   
Odwiedzanie miejsc 
pamięci narodowej.  
Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych 
poszerzających  wiedzę  
o Europie i świecie.   
Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych, 
kształtujących postawy 
tolerancji i szacunku  
dla innych kultur  
i odmiennych tradycji. 
 

 
4. 

 
Edukacja kulturalna 

 
Organizowanie wyjść  
na filmy, spektakle 
teatralne, wystawy –  
odczytywanie tekstów 
kultury. 

 
Utrwalenie 
nawyków 
kulturalnego 
obcowania  
ze sztuką, 
posługiwania się 
piękną 
polszczyzną. 
 

 
Nauczyciele 
poloniści, 
wychowawcy, 
Szkolny Teatr 
„Źródło” 

 
5. 

 
Aktywizacja pracy 
zespołów  
klasowych 

 
Spotkania zespołów 
klasowych w dniach 
konsultacji.  
Spotkania zespołów 
klasowych co dwa 
miesiące, dzielenie się 
doświadczeniem, wiedzą 
dotyczącą wychowania 
(warsztaty, wykłady, 
dyskusje, itp.). 

 
Wymiana 
spostrzeżeń, uwag 
dotyczących 
konkretnej klasy. 
Tworzenie 
wspólnego frontu 
oddziaływań wobec 
danej klasy. 
Omówienie 
bieżących spraw 
wychowawczych. 
Rozpatrywanie 
spraw uczniów 
szczególnie 
trudnych 
wychowawczo, 
poszukiwanie 
metod zaradczych. 
 

 
Wychowawcy, 
nauczyciele 
uczący w danych 
klasach 
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6. 

 
Profilaktyka 
uzależnień 
Przeciwdziałanie 
agresji  i przemocy 
Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
Profilaktyka 
ryzykownych 
zachowań 
seksualnych 
Tworzenie bazy 
dydaktycznej  
w zakresie 
profilaktyki  
i promocji  zdrowia 

 
Prelekcje, pogadanki, 
zajęcia warsztatowe  
dla uczniów, rodziców, 
nauczycieli. 
Zajęcia z pedagogiem. 
Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych 
uwzględniających 
wiedzę o uzależnieniach  
i kształtujących 
odpowiednie postawy. 

 
Umiejętność 
radzenia sobie 
 w trudnych 
sytuacjach (stres, 
presja grupy, itp.). 
Umiejętność 
odmawiania. 
Umiejętność 
komunikacji 
(interpersonalnej). 
Podnoszenie 
umiejętności 
pedagogicznych, 
świadomość 
zagrożeń, 
przeciwdziałanie 
im. 
Wykształcenie 
umiejętności 
empatii. 
 

 
Pedagog, 
wychowawcy 

 
7. 

 
Diagnozowanie 
sytuacji rodzinnej 
uczniów 
Organizowanie 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej  
i materialnej 
rodzinom 
niewydolnym 
wychowawczo 
 

 
Wywiady środowiskowe. 
Współpraca z MOPS, 
Policją, Strażą Miejską 
kuratorem sądowym, 
Poradnią Psychologiczno 
- Pedagogiczną. 
Pomoc socjalna. 
Akcje charytatywne. 

 
Rozpoznanie 
sytuacji rodzinnej 
dziecka. 
Pomoc dzieciom 
znajdującym się  
w trudnej sytuacji 
rodzinnej. 

 
Pedagog, 
wychowawcy, 
zespoły  klasowe 

 
8. 

 
Praca z uczniem 
trudnym 

 
Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno- 
Pedagogiczną i innymi 
instytucjami 
wspierającymi szkołę  
w działaniach 
wychowawczych (Policja 
i Straż Miejska). 
 

 
Uzyskiwanie 
pomocy  
od instytucji 
wspierających 
szkołę. 

 
Pedagog, 
dyrekcja, 
wychowawcy 
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9. 

 
Włączanie 
rodziców  
do współpracy 
Wspólne 
planowanie działań 
klasowych  
i szkolnych 
 

 
Spotkania  i wymiana 
informacji w Radzie 
Rodziców oraz 
 na zebraniach w klasie. 

 
Udział rodziców  
w działaniach 
wychowawczych. 

 
 
Dyrekcja, 
wychowawcy, 
 

 
10. 

 
Edukacja 
prozdrowotna 

 
Udział w konkursach  
i zawodach 
propagujących zdrowy 
styl życia. 
Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych 
poszerzających  wiedzę  
o zdrowym stylu  życia. 
 

 
Kształtowanie 
postaw 
propagujących 
zdrowy styl życia.  

 
Wychowawcy, 
nauczyciele wf, 
biologii 

 
11. 

 
Organizowanie 
doradztwa 
zawodowego 

 
Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych 
poszerzających  wiedzę  
o rynku pracy. 

 
Wybór szkoły 
średniej  
i kierunków 
dalszego 
kształcenia 
Pogłębienie wiedzy 
dotyczącej rynku 
pracy. 

 
Wychowawcy, 
nauczyciele wos, 
geografii, 
pedagog, 
specjaliści spoza 
szkoły 
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KRYTERIUM  SUKCESU 
 

1. Zapewnienie uczniom właściwej opieki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów. 

3. Poprawa dyscypliny i oczekiwanych przez szkołę postaw wychowawczych uczniów. 

4. Kultywowanie tradycji i obrzędowości szkoły. 

5. Szkoła  przyjazna uczniom, z dobrymi relacjami interpersonalnymi. 

6. Niwelowanie zachowań ryzykownych. 

7. Przestrzeganie przez uczniów zasad kultury oraz poprawności językowej. 

8. Kształtowanie w uczniach postaw i zachowań wynikających z nauki Jana Pawła II. 

9. Przestrzeganie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno - 

       pedagogicznej. 

10. Dostosowanie metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów. 

11. Ustawiczne kształcenie  kadry pedagogicznej (ich  kompetencji i umiejętności  

       pedagogicznych). 
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III. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 
 

 
Lp. 

 
Zadania – cele 
szczegółowe 

 

 
Formy realizacji 

 
Oczekiwane 

efekty 

 
Odpowiedzialni 

 
1. 

 
Doskonalenie 
warsztatu pracy 
i awans zawodowy 
nauczycieli 
Udział w kursach 
kwalifikacyjnych  
i innych formach 
doskonalenia 
zawodowego 
dostosowanych  
do potrzeb szkoły  
i nauczycieli 

 
Organizowanie szkoleń  
w ramach WDN. 
Kursy wykorzystania 
techniki komputerowej  
w procesie nauczania. 
Udział w warsztatach 
metodycznych i innych 
formach doskonalenia. 
Uzyskanie kolejnych  
stopni awansu 
zawodowego. 
Szkolenie nauczycieli  
do udzielania pierwszej 
pomocy,  zachowania się 
w razie zagrożenia 
pożarowego, 
przeszkolenie nauczycieli 
w zakresie przestrzegania 
zasad BHP. 
Doskonalenie 
nauczycieli, wymiana 
doświadczeń. 
Kursy na egzaminatorów 
Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej. 
 

 
Wyższe 
kwalifikacje kadry 
pedagogicznej. 
Wzrost poziomu 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 

 
Dyrekcja, lider 
WDN 

 
2. 

 
Rozwijanie działań 
ukierunkowanych na 
podnoszenie 
poziomu kształcenia  
i wychowania  

 
Opieka nauczycieli  
z dłuższym stażem  
nad stażystami  
i nauczycielami 
kontraktowymi. 
Lekcje otwarte. 

 
Wymiana 
doświadczeń  
i wzbogacenie 
warsztatu pracy. 
Uzyskiwanie 
kolejnych stopni 
awansu. 
 

 
Dyrekcja, 
opiekunowie stażu 
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3. 

 
Podejmowanie 
działań służących 
integracji grona 
pedagogicznego, 
uczniów, rodziców  
i pracowników 
administracji 

 
Organizacja i udział  
w imprezach o charakterze 
integracyjnym (wyjazdy 
do teatru, wycieczki, 
spotkania z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, 
wigilia szkolna, spotkania 
noworoczne, festyn 
szkolny. 
 

 
Integracja 
pracowników 
szkoły, uczniów, 
rodziców. 

 
Dyrekcja, wszyscy 
nauczyciele 

 
 
 
 
 

KRYTERIUM SUKCESU 
 
1.  Doskonalenie nauczycieli podstawą zwiększenia  efektywności pracy dydaktycznej. 

2. Właściwe funkcjonowanie WDN, PSO i innych przepisów wewnątrzszkolnych. 

3. Znajomość przez pracowników szkoły przepisów prawa oświatowego – w zakresie 

koniecznym do prawidłowej realizacji powierzonych obowiązków. 

4. Planowanie przez nauczycieli (i innych pracowników pedagogicznych) swojego rozwoju 

zawodowego. 

5.  Zapewnienie przez szkołę  możliwie najlepszych warunków do rozwoju zawodowego 

nauczycieli. 

6. Prawidłowa polityka kadrowa.  
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IV. Baza szkoły 
 
 
Lp.  
 

 
Zadania – cele 
szczegółowe 

 
Formy realizacji  

 
Oczekiwane 
efekty 
 

 
Odpowiedzialni 

 
1. 

 
Dbanie  
o estetyczny 
wygląd sal 
lekcyjnych 

 
Wymiana ławek i krzeseł 
zgodnie z potrzebami. 
Malowanie sal lekcyjnych 
 i wymiana mebli zgodnie  
z potrzebami. 
Współpraca z organem 
prowadzącym, 
instytucjami 
funkcjonującymi  
w mieście, pozyskiwanie 
sponsorów.   
 

 
Wygląd sal 
sprzyjający 
efektywnej pracy 
ucznia  
i nauczyciela. 

 
Dyrekcja, 
kierownik 
administracyjny, 
opiekunowie sal 

 
2. 

 
Doposażenie 
pracowni 
 

 
Wyposażenie w pomoce 
dydaktyczne, sprzęt 
komputerowy, audio-
video, dekoracja zgodna  
z funkcją pracowni. 
 

 
Wzrost 
efektywności 
zajęć. Korzystanie 
z nowych metod 
nauczania. 

 
Dyrekcja, 
opiekunowie sal 
lekcyjnych 

 
3. 

 
Wystrój korytarzy 
szkolnych 
 

 
Malowanie, dekoracje 
okolicznościowe. 

 
Estetyczny 
wygląd, bieżąca 
informacja o życiu 
szkoły, ważnych 
rocznicach  
i wydarzeniach. 
 

 
Dyrekcja, 
opiekunowie sal 
lekcyjnych, 
opiekunowie 
organizacji 
działających  
w szkole 

 
4. 

 
Doposażenie 
biblioteki szkolnej 

 
Zakup programów 
multimedialnych.  
Zakup lektur i innych 
książek dostosowanych  
do poziomu uczniów. 
Prenumerata czasopism 
dla młodzieży  
i fachowej literatury. 
Doposażenie biblioteki  
w aktualnie obowiązujące 
podręczniki. 
 

 
Dostępność  
do lektury 
 i aktualnej prasy. 

 
Dyrekcja, 
nauczyciele 
bibliotekarze 
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5. 

 
Zapewnienie 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy 
ucznia 

 
Planowanie pracy zgodnie  
z przepisami BHP. 
Przeglądy sprzętu pod 
względem bezpieczeństwa. 
Opracowanie 
harmonogramu dyżurów 
nauczycielskich. 
Zapewnienie ciągłej opieki 
pielęgniarki szkolnej. 
 

 
Bezpieczne 
warunki i higiena 
pracy uczniów 
 i nauczycieli. 

 
Dyrekcja 

 
 
 
 
 
 

KRYTERIUM SUKCESU 
 
 
 
1. Pozyskanie odpowiednich środków finansowych do realizacji zaplanowanych prac 

remontowych. 

2. Efektywna współpraca z organem prowadzącym szkołę. 

3. Dostęp do podręczników w szkole dla uczniów i nauczycieli. 

4. Modernizacja obiektu szkoły. 
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V. Promocja szkoły 
 

 
Lp. 

 
Zadania – cele 
szczegółowe 

 

 
Formy realizacji 

 
Oczekiwane efekty 

 
Odpowiedzialni 

 
1. 

 
Pozytywny 
wizerunek szkoły  
w środowisku 

 
Konkursy organizowane 
przez szkołę na szczeblu 
miejskim, powiatowym 
i wojewódzkim. 
Zapraszanie 
przedstawicieli władz 
miasta i powiatu na 
uroczystości szkolne. 
Współpraca z mediami 
lokalnymi  
i ogólnopolskimi. 
Tablica sponsorów. 
Listy gratulacyjne  
do rodziców. 
Umieszczanie nazw 
firm i nazwisk właścicieli 
wspomagających 
materialnie szkołę na 
stronie internetowej.  
Aktualizacja 
internetowej strony 
szkoły. 

 

 
Możliwość 
wykazywania się 
wiedzą  
i umiejętnościami  
z różnych dziedzin. 
Ukazywanie szkoły 
jako placówki 
kształcenia 
 i wychowywania. 
Prezentacja szkoły  
w telewizji, prasie 
lokalnej  
i ogólnopolskiej. 
Promocja szkoły  
w środowisku 
lokalnym.  

 
Nauczyciele - 
zgodnie   
z planem 

 
2. 

 
Prezentacja szkoły 
poprzez symbole  
i postać Patrona 

 
Uroczystości i miejsca 
związane z osobą 
Patrona szkoły. 
Święto Patrona i szkoły  
w kwietniu. 
Ceremonia szkoły 
(prezentacja sztandaru, 
stroju galowego ucznia, 
logo szkoły na 
uroczystościach 
szkolnych i poza nią). 
Prowadzenie kroniki 
szkolnej, księgi 
pamiątkowej szkoły,  
księgi   sukcesów. 
 
 
 
 

 
Reprezentowanie 
szkoły. 
Tworzenie tradycji  
i historii szkoły. 
Rejestracja ważnych 
wydarzeń z życia 
szkoły. 
Dokonywanie wpisów 
przez ważnych gości 
odwiedzających 
gimnazjum. 

 
Wychowawcy, 
nauczyciele -
zgodnie  
z planem  
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Rejestracja faktów  
z życia szkoły. 
Prowadzenie 
multimedialnej kroniki 
szkoły. 
 

 
3. 

 
Wychowanie 
poprzez sztukę 

 
Przygotowanie 
 i wystawianie 
przedstawień 
teatralnych 
przygotowanych przez 
Szkolny Teatr „Źródło”, 
chór. Wydawanie 
gazetki szkolnej. 
Dbałość o estetyczny 
wygląd szkoły. 

 
Prezentacje 
umiejętności  
i zdolności uczniów 
oraz pracy nauczycieli  
w środowisku 
lokalnym. 
Pozytywna opinia  
o szkole wśród 
uczniów  
i w środowisku 
lokalnym. 
 

 
Opiekunowie 
gazetki szkolnej, 
Szkolny Teatr 
„Źródło”, 
nauczyciele 
edukacji 
muzycznej 
 i plastycznej 
 
 
 
 

 
4. 

 
Organizacja Dni 
Otwartych – 
promujących szkołę 
w środowisku 
lokalnym 

 
Udostępnienie szkoły 
dla rodziców i dzieci 
mających podjąć naukę 
w szkole. 
Udział w prezentacjach 
organizowanych przez 
MDK. 

 
Pozyskanie uczniów 
do klas I. 

 
Nauczyciele - 
zgodnie  
z planem 

 
5. 

 
Systematyczne 
badanie opinii 
rodziców  
o działalności 
szkoły 

 
Opracowanie 
harmonogramu 
mierzenia jakości  
pracy szkoły  
z uwzględnieniem 
diagnozowania opinii 
 i potrzeb środowiska 
lokalnego. 

 
Współpraca  
z rodzicami przy 
planowaniu 
działalności szkoły. 
Współpraca 
 z mediami lokalnymi. 

 
Dyrekcja, 
wychowawcy 
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KRYTERIUM SUKCESU 
 

1. Zapoznawanie rodziców uczniów z organizacją pracy szkoły i obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego oraz  zapewnienie im możliwości wyrażania opinii  

na temat funkcjonowania szkoły. 

2.  Identyfikowanie się uczniów i rodziców ze szkołą. 

3. Pozyskiwanie sponsorów.  

4.  Dobrze funkcjonujący właściwy przepływ informacji między poszczególnymi organami 

szkoły, uczniami i rodzicami uczniów. 

5. Dokumentowanie  i promowanie  osiągnięć uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem 

mediów lokalnych.  
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MODEL ABSOLWENTA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 
W RADOMSKU 

 
 
Uczeń: 
 
• jest świadomy swojej przynależności narodowej, etnicznej i kulturowej; szanuje symbole 

narodowe, państwowe i religijne, 

• jest otwarty, tolerancyjny, gotowy do akceptacji odmienności kulturowej  

czy wyznaniowej, 

• dostrzega potrzeby innych ludzi, wyróżnia się wrażliwością i empatią,  

• wie, jakie są zasady funkcjonowania społeczeństw opartych na demokracji, poszanowaniu 

praw człowieka,  

• jest wyposażony w kompetencje kluczowe, które pomogą mu w rozwoju zdolności  

i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym 

społeczeństwie, 

• umiejętnie planuje i organizuje własną naukę, 

• jest przygotowany do kontynuowania nauki w następnym etapie edukacyjnym  

(pod względem merytorycznym i mentalnym), 

• jest uczciwy i odpowiedzialny w wypełnianiu wszelkich powinności, 

• dąży ku dobru własnemu bez naruszania dóbr innych, 

• posiada wysokie poczucie własnej wartości i szanuje godność drugiego człowieka, 

• jest świadomy odpowiedzialności i konsekwencji za własne słowa i czyny, 

• umie podejmować decyzje, jest kreatywny i przedsiębiorczy,  

• dba o swój wygląd, ubiera się stosownie do miejsca i sytuacji, 

• jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego, 

• szanuje życie i zdrowie swoje i innych, 

• preferuje zdrowy styl życia. 

 
 
Projekt opracowała komisja w składzie: 
 
Ewa Nowicka 

Bożena Wieloch 


