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KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 

Opracowanie 5 –letniego planu rozwoju szkoły i jego ciągła ewaluacja. 
 
Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły. 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Organizacja spotkań informacyjnych z 
wychowawcami i dyrektorem 
dotyczących zapoznania z 
podstawowymi dokumentami szkoły. 

Wrzesień 
2007 

dyrektor szkoły 
wychowawcy 
 

 Ankieta dotycząca 
znajomości treści  - 
kwiecień 2008 

 

Zaangażowanie rodziców do licznego 
udziału w realizacji zadań 
wynikających z kalendarza imprez 
szkolnych (święto szkoły – 
współorganizacja). 
Przygotowanie księgi pamiątkowej i 
wybór przyjaciela szkoły. 

Cały rok 
szkolny 
Maj 2008 

wychowawcy 
L.Sowińska 
D.Szwedo 
 

Aktywny udział 
rodziców w 
uroczystościach 
szkolnych. 

 

Zdiagnozowanie oczekiwań rodziców 
w zakresie formy kontaktów ze szkołą 
i tematyki spotkań warsztatowych. 

Początek 
października
2007 

P.Mielnik Wybrana tematyka 
szkoleń 

 

Mobilizacja rodziców do udziału w 
spotkaniach warsztatowych. 
Opracowanie harmonogramu spotkań 
warsztatowych z rodzicami oraz 

Listopad 
2007 
Kwiecień 
2008 

wychowawcy  
dyrektor szkoły  
A.Opiatowska 
A.Purzycka 

Frekwencja rodziców 
na spotkaniach 
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formy zaproszenia na spotkanie. 
Szkolenie rady pedagogicznej na 
temat „Jak pracować z rodzicami?” 

Październik 
2007  

Specjalista 
DODN 

Ankieta ewaluacyjna  

Przeprowadzenie konkursu na 
najciekawszy scenariusz  spotkania z 
rodzicami 

Cały rok 
szkolny 

wychowawcy  
dyrektor szkoły 

Wyniki konkursu, 
wnioski,  

 

Zdiagnozowanie jakości pracy szkoły 
– przeprowadzenie ankiety wśród 
uczniów, rodziców, nauczycieli. 

Marzec 
2008 

dyrektor Wnioski do pracy  

 
Promocja  
Działania 
 

Termin  odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Nawiązanie współpracy ze szkołami o 
im. PCK. 

I półrocze Bochno –
Opanowska i 
zespół  

Wnioski z nawiązanej 
współpracy 

 

Pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu 
świetlicy środowiskowej. 

Rok 
szkolny 

dyrektor  
pedagog 
L.Sowińska 

Uruchomienie 
świetlicy i zasady 
funkcjonowania  

 

Bieżąca aktualizacja strony www na bieżąco Dorota Szwedo 
nauczyciele  
koło 
dziennikarskie i 
opiekun 

Zaktualizowana 
strona www 

 

Organizacja konkursów, olimpiad, 
zawodów na szczeblu gminnym, 
powiatowym, regionalnym. 

Na bieżąco M.Łabędz 
M.Kostuch 
M.Piłat 

Sprawozdania 
Hospitacje 
Harmonogram 
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Nawiązanie współpracy 
międzynarodowej w zakresie edukacji 
przyrodniczo-językowej. 

Październik 
Listopad 
Kwiecień  
Maj 
 

M.Łabędz 
A.Opiatowska 

Obserwacje 
Sprawozdania ze 
spotkań 
Karty pracy 

 

Kontynuacja współpracy oddziału 
przedszkolnego z przedszkolem w 
Hradku. 

 M.Łabędz 
M.Piłat 

Obserwacje 
Sprawozdania ze 
spotkań 
Karty pracy 

 

 
 

 
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 
 

Zatrudnianie kadry pedagogicznej zgodnie z kwalifikacjami. 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Nabycie kwalifikacji do nauczania 
muzyki i wychowania do życia w 
rodzinie 

Cały rok chętni 
nauczyciele 

Nabycie kwalifikacji  

Udział nauczycieli w spotkaniach 
metodycznych w zakresie 
poszczególnych przedmiotów. 
Udział nauczycieli w spotkaniach 
zespołów przedmiotowych w ramach 
WDN – uwzględnienie w planach 

Cały rok nauczyciele 
 
 
zespoły  

Wykorzystywanie 
zdobytych 
wiadomości i 
umiejętności. 

 



 
 

 4  

pracy celów zawartych w programie 
rozwoju szkoły i planie nadzoru 
pedagogicznego. Wnioski ze spotkań 
zamieszczone w formie krótkiej 
notatki.  
Przygotowanie rocznego doskonalenia 
nauczycieli. 

listopad 
2007 

dyrektor Nabycie nowych 
umiejętności przez 
nauczycieli 

 

 
Zachęcenie nauczycieli do prowadzenia eksperymentów i innowacji pedagogicznych oraz osiągania 
kolejnych stopni awansu zawodowego. 
 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Zorganizowanie rady pedagogicznej 
na temat oceniania kształtującego. 

Marzec  
2008 
 
 
 
 

Specjalista 
DODN 

Wypracowanie 
zarysu 
wprowadzanego 
eksperymentu. 
Wstępny projekt.  
Ocena uczestników. 

 

 
Podjecie działań zmierzających do zagospodarowania terenu wokół szkoły. 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Podjecie działań zmierzających do 
pozyskania środków na remont boisk 
szkolnych. 

listopad 
2007 
cały rok 

dyrektor Właściwe 
nawierzchnie boisk 
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Wykorzystanie technologii informacyjnej we własnej pracy. 
 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Wykorzystanie przez nauczycieli 
pomocy dydaktycznych typu: rzutnik, 
komputer, ekran. 

Cały rok nauczyciele Kompleksowe 
wykorzystanie 
dostępnych pomocy. 

 

Doposażenie bazy sportowej i innej 
bazy dydaktycznej szkoły (zakup dvd 
do klas). 

Cały rok dyrektor 
P.Mielnik 

Wystarczająca baza 
dydaktyczna szkoły. 

 

Pozyskanie środków na wykonanie 
podjazdu dla niepełnosprawnych. 

Cały rok dyrektor Właściwie 
przygotowany 
podjazd. 

 

 

KSZTAŁCENIE 

 
Podejmowane są działania w kierunku tworzenia programów własnych lub  autorskich. 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Rozpoznanie w tym zakresie potrzeb i 
możliwości placówki, nauczycieli, 
uczniów i rodziców - ankieta. 

po I 
półroczu 

dyrektor 
chętni 
nauczyciele 

Wnioski z rozmów i 
ankiet. 
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Utworzenie zarysu szkolnego systemu wspierania uzdolnień i pomocy uczniom mającym trudności. 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Zbudowanie bazy narzędzi 
umożliwiających rozpoznanie 
możliwości edukacyjnych uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

po I 
półroczu – 
zarys  
Narzędzia i 
procedury  
– do maja 
2008 

A.Dziubarczyk 
Marek Łabędź 
A. Purzycka 
 

Zarys systemu i 
wypracowane 
narzędzia, wstępne 
wnioski 

 

 
Poprawa efektów kształcenia. 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Opracowanie programu naprawczego 
uwzględniającego wyniki sprawdzianu 
zewnętrznego. 

Do końca 
września 

L.Sowińska  
nauczyciele 
przedmiotowcy 
 

Wyniki pomiaru 
dydaktycznego  

 

Przygotowanie zadań 
uwzględniających doskonalenie 
umiejętności rozumowania i 
wnioskowania. Przygotowanie 
interdyscyplinarnego testu 
sprawdzającego powyższą 
umiejętność. 

od września 
Testy – XI I 
dla klas 4-6 

Zespół kl.4-6 Wyniki pomiaru 
dydaktycznego. 

 

Kontynuacja wypracowanej procedury wg Nauczyciele Wyniki pomiaru  
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pomiaru dydaktycznego. Zapisanie w 
zwięzłej formie wniosków z 
przeprowadzonych pomiarów.  

harmonogra
mu pomiaru 

przedmiotowy, 
zespoły 

dydaktycznego i 
wnioski do dalszej 
pracy. 

Wyeksponowanie nazwisk i fotografii 
uczniów osiągających najlepsze 
wyniki w nauce. 

po I 
półroczu 

M.Kostuch-
Urbanska. 

  

 
Przygotowanie się do wprowadzenia oceny kształtującej. 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Zebranie informacji na temat 
procedury oceniania kształtującego i 
przygotowanie do przeprowadzenia 
eksperymentu. 

cały rok 
szkolny 

Dyrektor 
Nauczyciele 
przedmiotowcy 

Dokumentacja 
niezbędna do 
wdrożenia 
eksperymentu. 

 

 
 
Organizacja konkursów i zachęcanie do uczestnictwa w konkursach, turniejach i olimpiadach. 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Organizowanie konkursów wg 
ustalonego harmonogramu. 

wg 
kalendarza 

Organizatorzy 
konkursów 

Udział i sukcesy 
uczniów 

 

 
Wykorzystanie technologii informacyjnej  i bazy dydaktycznej w procesie nauczania. 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Kompleksowe wykorzystanie 
dostępnych urządzeń i pomocy typu: 

cały rok  nauczyciele Wnioski z hospitacji, 
nabyte umiejętności 
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komputer, rzutnik, ekran, programy 
multimedialne. 

uczniów i 
usprawnienie procesu 
dydaktycznego. 

 
 
 
 

WYCHOWANIE I OPIEKA 
 

Kultywowanie tradycji związanej z tradycjami szkoły. 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Zorganizowanie cyklicznego konkursu  
o patronie szkoły. 

kwiecień  opiekun PCK Udział i sukcesy 
uczniów  

 

 
 
Wyrabianie w uczniach postawy szacunku dla symboli i tradycji narodowych i szkolnych. 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Przeprowadzenie cyklu zajęć w 
ramach godzin wychowawczych na 
temat znaczenia tradycji i symboli. 

wg 
programu 
wychowaw 
czego i 
kalendarza 
imprez 

wychowawcy Odpowiednia postawa 
i zachowanie uczniów 
podczas apeli i 
uroczystości  
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Kontynuacja działań związanych z przeciwdziałaniem agresji. 
Działania 
 

Termin  Odpowiedzialni Ewaluacja  Wnioski  

Sporządzenie księgi nagród i kar. 
Uściślenie procedur karania i 
nagradzania. 

listopad dyrektor Zapisy w księdze   

 
RPR  został pozytywnie zaopiniowany przez Rade Rodzicó1) na posiedzeniu w dniu 13.09.2007 
Roczny Program Rozwoju Szkoły został przyjęty do realizacji uchwała nr                  na posiedzeniu  
Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2007r. 
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ROCZNY PROGRAM ROZWOJU PUBLICZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W OPOLNIE ZDROJU 
IM. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 

NA ROK SZKOLNY 2007/2008 


