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PRIORYTETY PRACY SZKOŁY

1. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez zwiększenie motywacji uczniów. 
2. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów w związku z 100. rocznicą odzyskania przez

Polskę niepodległości.
3. Kształcenie i wychowanie rozwijające aktywność, samodzielność, kreatywność, zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych 

w sieci.
5. Zacieśnianie więzi i współpraca ze środowiskiem lokalnym.
6. Preorientacja zawodowa i rozwój doradztwa zawodowego.



Cele Zadania ODPOWIEDZIALNI TERMIN
REALIZACJI

1. Podnoszenie 
efektywności 
kształcenia poprzez
zwiększenie 
motywacji 
i zaangażowania 
uczniów.

1. Motywowanie uczniów do pracy poprzez 
nagradzanie, eksponowanie sukcesów, listy 
gratulacyjne do rodziców.

2. Uczestnictwo uczniów w dodatkowych 
zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, 
indywidualnych konsultacjach z 
nauczycielami.

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie próbnych
egzaminów ósmoklasistów.

nauczyciele i 
wychowawcy

wszyscy nauczyciele

K. Wójcik, A. Czajka, 
B. Tarkowska, 

cały rok

cały rok

I i II semestr

2. Wychowanie do 
wartości 
i kształtowanie 
patriotycznych 
postaw uczniów 
w związku z 100. 
rocznicą 
odzyskania przez 
Polskę 
niepodległości.

1. „Niepodległa Polska” – prezentacje prac 
plastycznych.

2. Nauka pieśni patriotycznych i koncert pieśni 
patriotycznych.

3. „Nasz patriotyzm” – prezentacja filmów, 
zdjęć lub plakatów dokumentujących 
działania patriotyczne klas.

4. Konkurs wiedzy o Polsce.

5. Konkurs recytatorski „Dla Niepodległej”.

nauczyciele plastyki
 

wychowawcy kl. I–III,
P. Przeździecki

wychowawcy 
kl. IV–VIII

wychowawcy kl. II–III

nauczyciele języka 
polskiego

IX–X

IX–X

X

X–XI 

X



6. Konkurs „Z poprawną polszczyzną na co 
dzień”.

7. Dzień potraw polskich.

8. „Dla Niepodległej – szkolne obchody 
100-lecia niepodległości” – uroczystość 
z udziałem rodziców, uczniów 
i zaproszonych gości.

wychowawcy kl. I–III,
nauczyciele jęz. 
polskiego

wychowawcy 
– koordynator 
L. Bolesta

zespół koordynujący 
projekt + osoby 
odpowiedzialne za 
poszczególne zadania 

X–XI 

XI

XI

3. Kształcenie 
i wychowanie 
rozwijające 
aktywność, 
samodzielność, 
kreatywność, 
zainteresowania 
i uzdolnienia 
uczniów.

1. Uczestnictwo uczniów w dodatkowych 
zajęciach rozwijających zainteresowania 
(artystycznych, sportowych, turystycznych, 
dziennikarskich, wokalnych i innych).

2. Udział uczniów w różnorodnych konkursach 
i turniejach szkolnych oraz pozaszkolnych, 
w tym współzawodnictwo w konkursie 
„Superklasa”.

3. Organizowanie różnych form turystyki.

4. Projekt „Młodzi demokraci” – dla uczniów 
klas V.

5. Projekt „KidSpeak”.

nauczyciele 
prowadzący koła 
zainteresowań, 
wychowawcy

wszyscy nauczyciele, 
opiekunowie SU

wychowawcy, 
nauczyciele wf.

dyrektor szkoły

nauczyciele języka 
angielskiego

cały rok

cały rok

cały rok

XI–XII

X



6. Projekt „Badanie czystości powietrza”.

7. Dzień matematyki w szkole.

8. Współpraca z instytucjami: SOK, OSiR, 
Miejską Biblioteką Publiczną, Biblioteką 
Pedagogiczną.

9. Projekt „Otwarta szkoła”.

10. Projekt biblioteczny „Warto czytać”

zespół nauczycieli 
przedmiotów ścisłych 
i rozwoju 
psychofizycznego

nauczyciele 
matematyki

wszyscy nauczyciele

R. Jaszczuk, 
I. Domańska

J. Kryszczuk, 
K. Jadczuk, 
wychowawcy

XI–IV

I–III

cały rok

cały rok

X–IV

4. Rozwijanie 
kompetencji 
cyfrowych 
uczniów. 
Bezpieczne 
i odpowiedzialne 
korzystanie 
z zasobów 
dostępnych w sieci.

1. Udział w konkursach informatycznych.

2. Wykorzystanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w wykonywaniu zadań 
dodatkowych, np. film, prezentacja.

3. Przeprowadzenie szkolenia dla rodziców na 
temat bezpiecznego korzystania przez dzieci 
z Internetu.

4. Cykl zajęć poświęconych odpowiedzialnemu
korzystaniu z Internetu.

K. Siemieniuk

wszyscy nauczyciele

K. Siemieniuk, 
A. Czesławiak

wychowawcy

cały rok

cały rok

I semestr

cały rok



5. Zacieśnianie więzi 
i współpraca ze 
środowiskiem 
lokalnym.

1. Organizowanie uroczystości szkolnych 
z udziałem rodziców uczniów.

2. Projekt „Spotkania pokoleń” (jesienne 
spotkanie poetyckie i wiosenne spotkanie 
muzyczne).

wychowawcy

E. Góral, 
B. Kosieradzka, 
K. Karpińska, 
P. Przeździecki, 
B. Świderska

cały rok

XI, III

6. Preorientacja 
zawodowa i rozwój
doradztwa 
zawodowego.

1. Organizowanie spotkań z przedstawicielami 
ciekawych zawodów.

2. Wizyty uczniów w szkołach średnich 
w ramach organizowanych przez nie dni 
otwartych.

wychowawcy kl. I–III

wychowawcy kl. VIII 

X–IV 

V

7. Propagowanie 
zdrowego stylu 
życia oraz zasad 
bezpiecznego 
zachowania.

1. Organizowanie zajęć na temat zdrowego 
stylu życia.

2. Udział w akcji ,,Śniadanie daje moc”.

3. Spotkanie z dietetykiem.

4. Rajd rowerowy.

5. Udział w zajęciach pozalekcyjnych 
– promocja aktywnego spędzania czasu 
wolnego (zajęcia sportowo- rekreacyjne).

wychowawcy

wychowawcy kl. I–III

B. Kosieradzka, 
E. Góral

R. Jaszczuk, E. Góral, 
Adam Wojciuk

R. Jaszczuk, E. Góral, 
Adam Wojciuk

I semestr

XI

I semestr

IX, V

cały rok



6. Szkolenie dla rodziców na temat 
podniesienia świadomości dotyczącej 
szkodliwych substancji zawartych 
w niektórych produktach spożywczych.

7. Obchody Dnia bez Agresji.

8. Projekty wychowawczo-profilaktyczne.

9. Konkurs BRD.

I. Domańska, R. Góral

M. Buśko, 
M. Bonisławska 

koordynatorzy: 
M. Bonisławska, 
M. Kroll; 
wychowawcy

A. Krysiak

II semestr

X

III

II semestr


