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1. MISJA SZKOŁY: 

Wychowujemy dziecko radosne i twórcze, umiejące dokonywać samodzielnych wyborów, gotowe korzystać ze 

wszystkich swych możliwości w osiąganiu odpowiedniego dla siebie sukcesu. 

2. WIZJA SZKOŁY: 

Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły. 

NASZA SZKOŁA:  

 Stwarza szansę rozwoju każdemu dziecku zgodnie z jego potrzebami i możliwościami poprzez różnorodne formy pracy lekcyjnej i 

pozalekcyjnej. 

 Kształtuje u uczniów właściwe postawy patriotyczne, moralne, tolerancję i szacunek dla drugiego człowieka, uczy kultury 

osobistej i przestrzegania norm społecznych. 

 Realizuje zadania wychowawczo-profilaktyczne i opiekuńcze. 

 Realizuje doradztwo zawodowe – zapoznaje uczniów z wybranymi zawodami, kształtuje pozytywne postawy wobec pracy i 

edukacji.  

 Rozwija kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli, uczy bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w 

sieci. 

 Rozwija samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.  

 Opiera się na współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.  

 Daje poczucie bezpieczeństwa.  
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W OPRACOWANIU PLANU ROZWOJU SZKOŁY ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE:  

1. Statut Szkoły. 

2. Program Wychowawczo - Profilaktyczny. 

3. Wnioski z badania osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadzonego w roku szkolnym 2017/2018.  

4. Wnioski z nadzoru wewnętrznego pracy szkoły przeprowadzonego roku szkolnym 2017/2018 przez Dyrektora szkoły. 

 

STRATEGICZNE OBSZARY PRACY SZKOŁY 
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3. INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ……………………………………………………………………………………………………………...12 

4. BAZA I WYPOSAŻENIE SZKOŁY………………………………………………………………………………………………………….............................................14
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ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA, EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Lp. ZADANIA 
SZCZEGÓŁOWE 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
REALIZACJI 

1.  2.  3.  4.  5.  

1. ORGANIZACJA PROCESU 
EDUKACYJNEGO 

 I WYCHOWAWCZEGO 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej 
kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające 
samodzielność, kreatywność i innowacyjność 
uczniów.  

 Praca w oparciu o programy i plany nauczania 
przy wykorzystaniu materiałów pomocniczych. 

 Systematyczna wymiana doświadczeń w 
zespołach: samokształceniowym – oddziały 
przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna 
i przedmiotowym klas V-VIII.   

 Zapoznanie uczniów i rodziców z ważnymi 
dokumentami szkoły. 

 Dostosowanie programów nauczania do bazy 
szkoły i możliwości intelektualnych uczniów. 

 Wdrażanie rodziców dzieci z oddziałów 
przedszkolnych w system funkcjonowania 
szkoły.  

 Możliwość korzystania przez rodziców ze 
strony internetowej szkoły i e-dziennika.  

 Działania w zakresie doradztwa zawodowego w 
oddziałach przedszkolnych i klasach I-VIII.  

 Rozwijanie kompetencji cyfrowych.  
 

Nauczyciele 
 i wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych 
 
Wychowawcy 
Nauczyciel doradztwa 
zawodowego 
Nauczyciel informatyki 

Według planu 
pracy szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
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2. WSPIERANIE ROZWOJU 
DZIECKA W ODDZIAŁACH 

PRZEDSZKOLNYCH 

 Dostosowanie treści i metod pracy do potrzeb 
i możliwości rozwojowych dziecka.  

 Doposażenie sali w pomoce multimedialne, 
dydaktyczne i zabawki. 

 Zapewnienie wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej; pedagoga, logopedy oraz opieki 
pielęgniarki. 

 Możliwość korzystania z opieki w świetlicy 
szkolnej dla dzieci 5-6 letnich.  

 Możliwość udziału w zajęciach dodatkowych.  

Wychowawcy 
 
 
 
Logopeda 
Pedagog  
Pielęgniarka  
Wychowawca świetlicy 
 
Nauczyciele  

Według planu 
pracy szkoły 

 

1.  2.  3.  4.  5.  

3. EWENTUALNA 
MODYFIKACJA 

PROGRAMÓW NAUCZANIA 

 Dostosowanie programów nauczania do 
możliwości intelektualnych uczniów. 

 Aktualizacja, analiza i weryfikacja programów 
nauczania. 

 Zapoznanie dyrektora i rodziców 
 z wprowadzonymi zmianami. 

Nauczyciele 
i wychowawcy 

Według planu 
pracy szkoły 

4. SPRAWDZANIE POZIOMU 
WIADOMOŚCI 

 I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW  
NA POSZCZEGÓLNYCH 

POZIOMACH NAUCZANIA 
 

 Systematyczne sprawdzanie umiejętności  
i wiadomości uczniów poprzez sprawdziany, 
testy i odpowiedzi ustne. 

 Przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty.  
 Informowanie uczniów i rodziców o osiąganych 

wynikach. 
 Ewaluacja pracy dydaktycznej i wnioski do 

dalszych działań w pracy z uczniami. 

Nauczyciele 
 i wychowawcy  

Według planu 
pracy szkoły  
Na bieżąco 
 
Cały rok  

5. UPOWSZECHNIANIE 
CZYTELNICTWA, 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI 
CZYTELNICZYCH 

 

 Udział w akcjach i konkursach promujących 
czytelnictwo organizowanych przez bibliotekę 
szkolną. 

 Współpraca z Biblioteką Gminną w Komorowie 
Żuł. 

Nauczyciel bibliotekarz 
Wszyscy nauczyciele 

Wg kalendarza 
imprez szkolnych 



 6 

 Zachęcanie uczniów do korzystania z zasobów 
bibliotecznych. 

6. ROZPOZNANIE 
POTRZEB UCZNIÓW  

W ZAKRESIE  
ZAJĘĆ 

POZALEKCYJNYCH 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym, PPP  
i rodzicami. 

 Przeprowadzenie rozmów indywidualnych, 
wywiadów środowiskowych mających na celu 
obserwację ucznia. 

 Zróżnicowanie zajęć pozalekcyjnych dla ucznia 
zdolnego i słabego. 
 

Pedagog 
Nauczyciele 
 

Cały rok 

 

1.  2.  3.  4.  5.  
7. STWORZENIE 

WARUNKÓW DO  
ROZWIJANIA 

ZAINTERESOWAŃ, 
TALENTÓW I ZDOLNOŚCI 

UCZNIÓW 

 Udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych 
mających na celu rozwijanie zainteresowań 
i talentów. 

 Odkrywanie i wspieranie zdolności uczniów. 
 Prowadzenie zajęć wspierających 

wszechstronny rozwój dziecka. 
 Podnoszenie jakości edukacji matematycznej, 

przyrodniczej i języka angielskiego poprzez 
udział w projekcie „Let’s go” (zajęcia 
rozwijające i wyrównawcze).  

Nauczyciele 
 
 
 
 

Na bieżąco 

8. WYRÓWNYWANIE SZANS 
EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

WYNIKAJĄCYCH  
Z DEFICYTÓW 

ROZWOJOWYCH  
I DYSFUNKCJI -

DOSTOSOWANIE DO 
ZALECEŃ PPP 

 Diagnozowanie uczniów z dysfunkcjami - 
współpraca z rodzicami i PPP. 

 Indywidualizacja i dostosowanie wymagań do 
potrzeb i możliwości ucznia - stopniowanie 
trudności, sporządzanie wykazu uczniów 
 z obniżonymi wymaganiami i deficytami 
rozwojowymi w celu tworzenia zespołów 
wyrównawczych i ogólnorozwojowych, 
różnicowanie zadań i prac domowych, 

Wychowawca 
Pedagog 
Nauczyciele 

Na bieżąco 
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systematyczna kontrola i ocena. 
9. ROZWIJANIE KOMPETENCJI  

CYFROWYCH 
 

 Wykorzystanie na lekcjach tablicy 
interaktywnej. 

 Korzystanie z platform edukacyjnych. 
 Internet jako jedno ze źródeł informacji. 
 Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z 

zasobów dostępnych w sieci.  

Wszyscy 
nauczyciele 
 

Cały rok 

10. ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI 
FIZYCZNEJ I 

ZDROWOTNEJ UCZNIÓW 

 Realizacja zajęć pozalekcyjnych: SKS, 
gimnastyka korekcyjna. 

 Informowanie rodziców o wynikach 
i osiągnięciach uczniów poprzez gazetki szkolne  
i stronę internetową szkoły. 

 Profilaktyka prozdrowotna. 

Wszyscy nauczyciele 
Pielęgniarka 
 
 

Cały rok 

 

1.  2.  3.  4.  5.  
11. MODYFIKACJA 

 I ZAPOZNANIE UCZNIÓW 
 I RODZICÓW Z ZASADAMI 

OCENIANIA 

 Informowanie i przypominanie o zasadach 
oceniania oraz zachodzących zmianach uczniów 
i rodziców. 

 Przestrzeganie zasad i terminów 
sprawdzianów. 

Nauczyciele 
przedmiotów 
Wychowawcy 

Cały rok  

12. ROZPOZNANIE 
POTRZEB W ZAKRESIE 

ORGANIZACJI 
KONKURSÓW I INNYCH 

IMPREZ 
ORGANIZOWANYCH NA 

TERENIE SZKOŁY 
 I POZA NIĄ 

 Przygotowanie harmonogramu imprez 
 i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych 
do potrzeb szkoły i środowiska. 

 Propagowanie regionu i gminy poprzez 
organizowanie imprez i konkursów 
o określonej tematyce. 

Nauczyciele Cały rok - według 
kalendarza imprez 

13. OPRACOWANIE 
 I REALIZACJA PLANU 

DOSKONALENIA  

 Stworzenie planu wewnętrznego  
i zewnętrznego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

Nauczyciele Cały rok 
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NAUCZYCIELI 
 

 Szkoleniowe spotkania Rady Pedagogicznej. 
 Organizowanie spotkań zespołu 

samokształceniowego- oddziały przedszkolne, 
klasy I-III i przedmiotowego klas V-VIII. 

 Uczestnictwo w zewnętrznych formach 
doskonalenia zawodowego zgodnych 
 z potrzebami szkoły. 

14. PROMOCJA OSIĄGNIĘĆ 
NAUCZYCIELI 

I UCZNIÓW 

 Promocja medialna poprzez internetową stronę 
szkoły, kontakty z prasą, spotkania z rodzicami, 
udział w konkursach, olimpiadach i zawodach. 
 

Nauczyciele 
Dyrektor 

Na bieżąco 

 

OPIEKA I WYCHOWANIE 

Lp. ZADANIA 
SZCZEGÓŁOWE 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
REALIZACJI 

1.  2.  3.  4.  5.  
1. ZAPOZNANIE UCZNIÓW 

Z PROGRAMEM 
WYCHOWAWCZO - 

PROFILAKTYCZNYM 

 Pogadanki na godzinach wychowawczych. 
 Możliwość wglądu do programu wychowawczo 

- profilaktycznego w bibliotece szkolnej i 
stronie internetowej szkoły. 

 Aktualizacja i ewaluacja założeń programu 
wychowawczego - profilaktycznego. 

 Pedagogizacja rodziców. 
 Korzystanie ze wszystkich dostępnych źródeł 

informacji. 

Nauczyciele 
Pedagog 
Bibliotekarz 
Wychowawcy 

Wrzesień 
Na bieżąco 

2. ZWIĘKSZENIE 
SKUTECZNOŚCI 
ODDZIAŁYWAŃ 

 Organizacja i udzielanie pomocy wychowawczej 
uczniom i rodzicom.  

 Angażowanie rodziców do współpracy. 

Wszyscy pracownicy 
szkoły 
 

Na bieżąco 
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WYCHOWAWCZYCH 
I BEZPIECZEŃSTWA 

UCZNIÓW 

 Niezwłoczne reagowanie na wszelkie przejawy 
agresji. 

 Przypomnienie zasad wynikających z 
kontraktów klasowych. 

 Przygotowywanie przez Samorząd Uczniowski 
scenek dotyczących właściwego zachowania 
 i bezpieczeństwa uczniów. 

 Zaangażowanie rodziców w rozwiązywanie 
problemów wychowawczych. 

 
 
 
Samorząd Uczniowski 
 

 

 

 

1.  2.  3.  4.  5.  
3. DIAGNOZOWANIE SYTUACJI 

RODZINNEJ UCZNIÓW 
 Wywiad środowiskowy i rodzinny. 
 Obserwacja uczniów (analiza zachowania  

i postępów w nauce). 
 Rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka 

(wywiady, indywidualne rozmowy z rodzicami 
 i uczniami). 

Pedagog 
Wychowawca 

Na bieżąco 

4. KSZTAŁTOWANIE 
WŁAŚCIWYCH POSTAW 

PATRIOTYCZNYCH, 
MORALNYCH I 

PRZESTRZEGANIA NORM 
SPOŁECZNYCH 

 Udział w uroczystościach o tematyce 
patriotycznej. 

 Udział w akcjach charytatywnych i 
ekologicznych. 

 Zawieranie kontraktów klasowych. 
 Godziny wychowawcze. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

5. WOLONTARIAT  Zbiórka pieniędzy na schronisko Psi Raj w 
Pasłęku.  

 Udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”. 
 Zbiórka karmy dla zwierząt leśnych dla koła 

Opiekun samorządu 
szkolnego 
Wychowawcy 

Cały rok  
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łowieckiego „Ponowa”. 
 Organizacja różnorodnych działań – między 

innymi wystawienie jasełek dla seniorów z 
okolicznych miejscowości, pomoc sąsiadom, 
opieka nad grobami.  

6. ELIMINOWANIE 
NEGATYWNYCH ZJAWISK 

WYCHOWAWCZYCH 
(AGRESJA, PRZEMOC, 
MEDIA SPOŁECZNE) 

 Uświadomienie uczniom konsekwencji 
wynikających ze złego postępowania (program 
profilaktyki). 

 Uświadamianie rodzicom, opiekunom 
 i nauczycielom konieczności utrzymywania 
bliskich kontaktów emocjonalnych poprzez 
możliwość uczestnictwa rodziców w lekcjach 
otwartych, pedagogizacji, imprezach klasowych 
i szkolnych. 

 Zawieranie kontraktów z klasą. 
 Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, 

świetlicy, spotkaniach integracyjnych 
 i warsztatach terapeutycznych. 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym. 
 Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiednie 

korzystanie z mediów społecznych.  

Wychowawcy 
Pedagog 

Na bieżąco 

 

 

1.  2.  3.  4.  5.  
7. ZAPEWNIENIE 

BEZPIECZEŃSTWA 
I HIGIENY PRACY UCZNIA 

 Opieka nad uczniami dojeżdżającymi – świetlica 
szkolna. 

 Zapewnienie uczniom opieki na terenie szkoły. 
 Próbne alarmy przeciwpożarowe, zapoznanie 

uczniów z planem ewakuacji. 
 Dostosowanie sprzętu szkolnego do wymogów 

Nauczyciele 
Pracownicy szkoły 
 
 
 
Dyrektor 

Na bieżąco 
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BHP. 
 Szkolenia BHP. 

Wychowawca świetlicy 

8. ZAPEWNIENIE UCZNIOM 
PIERWSZEJ POMOCY 
PRZEDMEDYCZNEJ 

 W NAGŁYCH WYPADKACH 

 Opieka pielęgniarki szkolnej. 
 Zapoznanie uczniów i pracowników szkoły  

z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
 Przeprowadzenie zajęć przez ratownictwo 

medyczne.  
 Program „Jestem Małym Ratownikiem”. 

Pielęgniarka 
Nauczyciele 
Pracownicy szkoły 
Dyrektor 
Nauczyciel wych. fiz. 

Na bieżąco 

9. ZORGANIZOWANIE 
POMOCY DLA UCZNIÓW 

I RODZIN 
POTRZEBUJĄCYCH 

WSPARCIA 

Współpraca z pedagogiem, PPP i GOPS. 
 Udostępnianie rodzicom i uczniom materiałów 

edukacyjnych dotyczących pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Pedagog 
 
Nauczyciele 
Rodzice 

Na bieżąco 

10. WSPÓŁPRACA  
Z ORGANIZACJAMI 

WSPOMAGAJĄCYMI SZKOŁĘ 
W DZIAŁANIACH 

WYCHOWAWCZYCH 

 Urząd Gminy Elbląg (GOPS, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
 Policja  
 Straż 
 Ośrodek Zdrowia, 
 Ratownictwo Medyczne, 
 Koło Łowieckie „PONOWA”,  
 Elbląski Szkolny Związek Sportowy 
 Szkoły Gminne, WORD, WOPR, KRUS, Biblioteka w 

Komorowie Żuławskim, Bank Spółdzielczy w 
Pasłęku.  

Pedagog 
Dyrektor 
Nauczyciele 

Na bieżąco 

 

1.  2.  3.  4.  5.  
11. ZAPOZNANIE 

SPOŁECZNOŚCI 
SZKOLNEJ Z PRAWAMI  

I OBOWIĄZKAMI 

 Lekcje wychowawcze – prawa i obowiązki 
ucznia. 

 Spotkania z rodzicami-analiza Statutu Szkoły, 
Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.  

 Korzystanie z Internetu oraz innych źródeł 

Wszyscy nauczyciele 
Dyrektor 

Na bieżąco 
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informacji. 
 

12. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ 
INTEGRUJĄCYCH 

GRONO PEDAGOGICZNE, 
UCZNIÓW, RODZICÓW,  

PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 Wycieczki, festyny rodzinne i imprezy 
środowiskowe. 

 Imprezy klasowe, szkolne, lokalne. 
 Praca na rzecz klasy i szkoły. 
 Działania wolontariackie na rzecz najbliższego 

środowiska.  
 

Wszyscy 
pracownicy szkoły, 
Rodzice 
Uczniowie 

Cały rok 
zgodnie 
z kalendarzem 
imprez 
szkolnych 

 

 INTEGRACJA ZE ŚRODOWSKIEM LOKALNYM  
Lp. ZADANIA 

SZCZEGÓŁOWE 
FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

REALIZACJI 
1. RODZICE  Pedagogizacja rodziców. 

 Systematyczne konsultacje z rodzicami w celu 
wymiany informacji o problemach i sukcesach 
dzieci.  

 Współpraca z rodzicami w opracowaniu 
Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 
i innych dokumentów w miarę potrzeb. 

 Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły 
(uroczystości, imprezy, wycieczki). 

Dyrektor 
Wychowawcy klas,  
Pedagog 

Zgodnie  
z harmonogramem 
pracy szkoły 
i kalendarzem 
imprez 

2. WŁADZE 
 LOKALNE 

 Reprezentowanie szkoły przez uczniów na 
szczeblu gminnym, powiatowym i 
wojewódzkim (konkursy, zawody sportowe, 
imprezy lokalne). 

 Dofinansowanie imprez szkolnych przez Urząd 
Gminy. 

 Współpraca w pozyskiwaniu środków unijnych. 

Dyrektor,  
Nauczyciele 
odpowiedzialni za 
imprezy,  
 
SU 

Zgodnie 
z kalendarzem 
i planem pracy 
szkoły 
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 Udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych. 
3. POLICJA  Organizacja pogadanek na temat 

bezpieczeństwa. 
 Współpraca w ramach BRD. 
 Wzajemna wymiana informacji na temat 

zjawisk negatywnych w lokalnej społeczności. 
 Udział w konkursach organizowanych przez 

Policję. 

Pedagog, 
Wychowawcy 
 
 
Nauczyciel techniki 

Na bieżąco 

4. STRAŻ 
POŻARNA 

 Organizacja próbnych alarmów. 
 Pogadanki ppoż. 
 Udział w konkursach organizowanych przez 

Straż Pożarną. 

Dyrektor 
Wychowawcy 
 
Nauczyciel techniki 
i plastyki 

Na bieżąco 

5. PLACÓWKI 
KULTURALNE 

 Współpraca z Gminną Biblioteką oraz szkołami 
na terenie gminy. 

 Wyjazdy do kina, muzeum i teatru. 
 Udział w konkursach i warsztatach. 

Nauczyciele Na bieżąco 

6. DBANIE O WŁAŚCIWY 
WIZERUNEK SZKOŁY,  

PROMOWANIE DZIAŁAŃ  
NASZEJ PLACÓWKI  

W ŚRODOWISKU 
LOKALNYM 

 Redagowanie Kroniki Szkolnej.  
 Współpraca z mediami (lokalną prasą). 
 Redagowanie szkolnej strony internetowej. 
 Promocja szkoły poprzez konkursy 

i współzawodnictwo sportowe. 

Nauczyciele 
odpowiedzialni za 
wizerunek medialny, 
Dyrektor 
Nauczyciele 

Na bieżąco 
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BAZA I WYPOSAŻENIE SZKOŁY 

Lp. ZADANIA 
SZCZEGÓŁOWE 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
REALIZACJI 

1. WYPOSAŻENIE 
PRACOWNI 

PRZEDMIOTOWYCH 

 Doposażenie sal lekcyjnych w środki dydaktyczne  
i programy multimedialne. 

 Remont i modernizacja sal lekcyjnych. 

Dyrektor 
Nauczyciele 
przedmiotów 

Na bieżąco 

2. POSZUKIWANIE 
SPRZYMIERZEŃCÓW 

I SPONSORÓW 

 Zaangażowanie rodziców w życie szkoły. 
 Organizowanie imprez lokalnych. 
 Zabieganie o środki unijne. 
 Uczestnictwo i organizacja imprez środowiskowych 

i sportowych na terenie gminy, powiatu, 
województwa. 

Dyrektor 
Nauczyciele 

Na bieżąco 

 

Realizacja powyższego Planu Rozwoju Szkoły może ulec zmianom w zależności od potrzeb.  

Roczny Plan Rozwoju Szkoły został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

Plan Rozwoju Szkoły został opracowany przez: M. Bachanek. 

 

 


