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Kształtowanie postaw uczniowskich gwarantujących
i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

bezpieczne

2017/
2018

zachowanie

2018/
2019

2019/
2020

ZADANIA PRZEWIDZIANE NA ROK SZKOLNY 2017/2020

Obszar

Zadania

Zawarte
w planach

Oczekiwane efekty

Sposób monitorowania
lub ewaluacji

Zadania
wynikające
z programu
trzyletniego

Nr 5

Plan
dydaktyczny/
wychowawczy
Plan
wychowawczy

Szkoła przyjazna sześciolatkom.
Harmonijny rozwój dzieci młodszych.

Przegląd wyposażenia.
Obserwacja postaw i osiągnięć
uczniów najmłodszych.
Obserwacja postaw zachowań
uczniów. Analiza wystawionych
ocen z zachowania.
Obserwacja zajęć.

Zadania
wynikające
z kierunków
realizacji
polityki
oświatowej
ministra i
kuratora

Nr 7
Nr 5

Plan finansowy

Nr 2a

Plan
dydaktyczny/
wychowawczy

Nr 2b

Nr 8
Nr 3

Plan
dydaktyczny/
wychowawczy
Plan
dydaktyczny

Poprawa kultury osobistej całej społeczności
szkolnej.
Większy dostęp do sprzętu multimedialnego.
Uatrakcyjnienie zajęć, stosowanie nowych
metod i form pracy.
Rozwijanie zainteresowań matematycznych,
przyrodniczych i informatycznych.
Kształcenie umiejętności praktycznego
wykorzystania wiedzy.
Poprawa techniki czytania. Rozwój
czytelnictwa wśród dzieci.
Wzrost świadomości obywatelskiej,
rozbudzenie uczuć patriotycznych i poczucia
przynależności narodowej.
Podnoszenie efektywności pracy
dydaktyczno-wychowawczej.

Analiza wyników badań
osiągnięć edukacyjnych,
obserwacja zajęć.
Analiza sprawozdań z
działalności biblioteki szkolnej
i kół zainteresowań.
Obserwacje imprez szkolnych,
zachowań uczniów.
Obserwacja postępów uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi .

Zadania
wynikające
z raportu
z ewaluacji
wewnętrznych

Nr 4

Plan
dydaktyczny

Przegląd zgromadzonych
materiałów , analiza zmian
prawa oświatowego.

Plan
dydaktyczny

Możliwość korzystania z bazy aktualnych
programów nauczania oraz materiałów
pomocniczych dla nauczycieli. Zwiększenie
dostępności materiałów, podniesienie
efektywności pracy.
Sprawne realizowane treści zawartych w
nowej podstawie programowej.

Nr 9
Nr 10

Plan
wychowawczy

Poznanie przez uczniów rynku pracy. Ocena
własnych możliwości i predyspozycji.

Nr 11

Plan
wychowawczy
i profilaktyki
Plan
wychowawczy

Odpowiedzialne korzystanie z zasobów
Internetu i mediów społecznych.

Obserwacje zajęć. Analiza
wyboru szkół na wyższym etapie
kształcenia.
Obserwacja postaw i zachowań
uczniów.

Zwiększenie aktywności rodziców
w realizacji zadań statutowych szkoły.
Uczestnictwo w działaniach szkoły
związanych z preorientacją zawodową.

Obserwacja współpracy
z rodzicami, realizacji
zaprojektowanych działań.

Plan
dydaktyczny

Wzrost efektywności kształcenia.
Dobre przygotowanie do kolejnego etapu
edukacyjnego.

Analiza postępów uczniów.
Analiza wyników badań
osiągnięć edukacyjnych.

Nr 7

Nr 1
Zadania
wynikające
z analizy
wyników
egzaminu

Przegląd dokumentacji,
obserwacje lekcji.

