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PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019 

 

1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KSZTAŁCENIA, EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 
Zadania szczegółowe Sposoby realizacji Termin 

Podnoszenie jakości 
pracy dydaktycznej 

Analiza wyników matur pod kątem zdiagnozowania przyczyn uczniowskich 
niepowodzeń oraz omówienia metod pracy prowadzących do sukcesów 

listopad 

Badanie wyników nauczania Maj/ czerwiec 

Przeprowadzenie próbnych matur  Listopad- 
kwiecień 

Uwzględnić w planach dydaktycznych realizację celów związanych z 
nabywaniem przez uczniów umiejętności kluczowych 

wrzesień 
 

Uwzględnić w planach dydaktycznych problemowe ujęcie zagadnień 
ujętych w programach  

wrzesień 

Elementy oceniania kształtującego jako element lekcji ( samoocena ucznia, 
informacja zwrotna, cele lekcji podane w języku ucznia 

Cały rok 

 Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim oraz innymi 
podmiotami zewnętrznymi 

 Cały rok 

Wspieranie nauczycieli w dążeniu do pogłębiania wiedzy na rożnego 
rodzaju kursach, spotkaniach metodycznych, konferencjach 

cały rok 
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Zadania szczegółowe Sposoby realizacji Termin 

Przekazywanie na bieżąco  Radzie Pedagogicznej za pomocą e-dziennika 

wskazówek , źródeł metodycznych jako element doskonalenia 

wewnętrznego 

Cały rok 

Indywidualizacja 
nauczania; praca z 
uczniem mającym 

problemy z nauką i z 
uczniem zdolnym, 

aktywizowanie 
uczniów 

 

Przekazanie przez wychowawców nauczycielom uczącym w danym oddziale 
informacji o uczniach z obniżonymi wymaganiami programowymi i 
dysfunkcjami (podpisy na opinii lub informacji) 

 

Wrzesień 

Przeprowadzenie rozeznania dotyczącego zainteresowań uczniów, potrzeby 
kół rozwijających zainteresowania; Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w 
zależności od potrzeb ucznia w miarę możliwości szkoły 

Wrzesień 

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z procedurą 
(rola wychowawcy) 

cały rok 

Rozpoznanie potencjału uczniów wrzesień 

Analiza wyników dot. znajomości języków obcych, nowo przyjętych uczniów 
w celu podziału na grupy 

 

Lipiec 

Doskonalenie znajomości języków obcych poprzez udział młodzieży w 
rożnego rodzaju akcjach przeprowadzanych z okazji dni o charakterze 
międzynarodowym, światowym, europejskim, m.in.   Dzień Języków 
Obcych, konkursy, quizy, Installing 

cały rok 

Krzewienie idei  wolontariatu  Cały rok 

Promocja szkoły Cały rok 

Projekty edukacyjne i wydarzenia promujące czytelnictwo w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

Cały rok 

Rozwijanie wśród uczniów potrzeb i zainteresowań wartościowych pod 
względem poznawczym poprzez organizację konkursów przedmiotowych i 
między przedmiotowych oraz krzewienie turystyki 

cały rok 

Kontynuowanie działalności zamiejscowego oddziału COPTIOSH  
Organizacja Okręgowego Etapu: 
1. Ogólnopolskiej Olimpiady o III RP 

2. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy O Społeczeństwie 

3. Olimpiady Historycznej 
4. Olimpiady Wiedzy O Prawach Człowieka W Świecie Współczesnym 

5. Olimpiady Wiedzy O UE 

cały rok 

wg terminarza 
olimpiad 
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Zadania szczegółowe Sposoby realizacji Termin 

Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i 
olimpiadach oraz projektach 

cały rok 

Działalność kół zainteresowań, rajdy, pozalekcyjne zajęcia sportowe w 
ramach SKS 

Cały rok 

Promowanie osiągnięć uczniów na szkolnej stronie www, gazecie, gablotach 
na korytarzu; listy gratulacyjne dla rodziców; regulamin stypendiów 

cały rok 

Doradztwo 
zawodowe 

Wykorzystanie rożnych źródeł informacji do tworzenia aktualnej oferty 
edukacyjnej 
Przeprowadzenie cyklu lekcji na temat wyboru zawodu i predyspozycji do 
jego wykonywania 

Spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów. 
Organizacja Dnia Przedsiębiorczości 
Spotkania z absolwentami 
Projekt Student 
Analiza ofert pracy i kształcenia- praca w sieci 
 Zdobycie przez uczniów umiejętności sporządzania dokumentów 
potrzebnych ubiegającym się o pracę  
Współpraca z punktem pośrednictwa pracy i młodzieżowym centrum 
kariery oraz CKZiU 
 Przeprowadzenie zajęć dotyczących umiejętności autoprezentacji 
 
 

 
 

cały rok 
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Zadania szczegółowe Sposoby realizacji Termin 

Bezpieczeństwo i 
zdrowie 

Zapoznanie uczniów i rodziców klas I z procedurami zwalniania z W-Fu i z 
zajęć lekcyjnych, usprawiedliwienia nieobecności ucznia oraz procedurą 
spełniania obowiązku nauki przez uczniów I LO. 
 
Realizacja zadań Wychowawczo- profilaktycznych pod kątem zdrowia i 
bezpieczeństwa ( m.in. cyberprzemoc, używki, przestępczość) 
 
Zapisy wyjść grupowych nie będących wycieczkami w zeszycie wyjść 
 
Aktualizacja regulaminu wycieczek zgodnie z nowym rozporządzeniem 
 
Szkolenie z pierwszej pomocy pracowników szkoły 
 
Akcja " Transplantacja - drugie życie" 

Wrzesień 
 
 
 
 
Cały rok 
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2. OPIEKA I WYCHOWANIE 

 

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Osoby współdziałające Termin wykonania 

W
d

ra
ża

n
ie

 z
as

ad
 

d
em

o
kr

ac
ji

 i 
p

ra
w

 

cz
ło

w
ie

ka
 

 Wpisanie w tematykę ZZW problematyki praw dziecka  wychowawcy Pedagog cały rok 

Organizacja „wyjścia do Sądu” – uczestnictwo w rozprawie, 
spotkanie z sędzią 

M. Sroka Nauczyciele historii i 

WOS 

do ustalenia 

Wspieranie prac samorządów klasowych, samorządu szkolnego  
i Młodzieżowej Rady Miasta   
Przeprowadzenie wyborów wg demokratycznych zasad 

opiekun samorządu wychowawcy 

dyrekcja 

zgodnie z 
harmonogramem prac 
samorządów 
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Uaktualnianie tematyki wychowawczej zgodnie z Programem 
Wychowawczo-Profilaktycznym po ewaluacji 
Uwzględnić w tematyce godzin wychowawczych klas I – zajęcia o 
patronie szkoły w nawiązaniu do Roku Wojciecha Kętrzyńskiego 

Zespól ewaluacji 
programu 
wychowawczo- 
profilaktycznego, 
wychowawcy 

  wrzesień 

 Uwzględnić w planach wychowawczych propozycje uczniów i 
rodziców 

Wychowawcy Dyrekcja wrzesień 

W planach wycieczek uwzględnić w miarę możliwości wyjazd do 

Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Kopernika, 

planetarium (zamówić lekcje na konkretny temat szczególnie dla 

uczniów klas II realizujących przedmiot przyroda), Muzeum II Wojny 

Światowej, placówek kultury wysokiej. 

Wychowawcy Dyrekcja Cały rok 

Uwzględnienie w procesie wychowania na każdej lekcji wychowania 
do wartości; kształtowanie postaw zgodnych z modelem 
absolwenta I LO 

 nauczyciele    Cały rok 
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Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Osoby współdziałające Termin wykonania 

Opieka nad uczniami 
z rodzin ubogich i 

niewydolnych 
wychowawczo 

Rozpoznanie warunków życiowych ucznia wychowawcy   cały rok 

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi działającymi na rzecz  dzieci i 
młodzieży 

pedagog  wychowawcy cały rok 
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 Pedagogizacja rodziców 

  

p. pedagog, 

wychowawcy 

dyrektor, PPP  Zebrania rodziców 

Poinformowanie rodziców na pierwszej wywiadówce o 

dokumentach szkoły, przedstawić koncepcję pracy szkoły i wartości 

promowane przez szkołę 

 

wychowawcy  Wrzesień 

Zaopiniowanie  tematyki godzin wychowawczych przez rodziców wychowawca  Wrzesień 

Zaopiniowanie przez rodziców celowości funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego w szkole ; długości przerw po 6 , 7.8 g. oraz 

możliwości rozpoczynania zajęć o 7.40 

wychowawcy Dyrektor wrzesień 

Organizować spotkania dla uczniów z rodzicem (ciekawym 

człowiekiem) , pedagogiem itp. 

wychowawca 

p. pedagog 

Dyrektor Cały rok   

Dostosowanie czasu pracy pedagoga szkolnego do potrzeb 
rodziców – dyżur p. pedagog godzinę przed każdą wywiadówką 

p. pedagog, dyrekcja  zgodnie z 
harmonogramem 
wywiadówek 

Zbieranie i analiza uwag i propozycji zmian od rodziców 
dotyczących procesu edukacyjnego, wychowawczego oraz 
funkcjonowania szkoły (ankieta i rozmowy  z rodzicami) 
 

wychowawcy klas, 
 
dyrekcja 

 Cały rok  

 Pierwszy dzień w szkole-zajęcia integracyjne klas I Wychowawcy klas  Wrzesień 
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Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Osoby współdziałające Termin wykonania 
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Otrzęsiny klas I Ania Leczycka   Wychowawcy klas 
drugich 

Wrzesień/październik   

Dzień Komisji Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski Dyrektor październik 

Zaduszki Młodopolskie (Kawiarenka Literacka)  J. Liminowicz, zespół 
nauczycieli języka 
polskiego 

 listopad 

Opieka nad grobami zmarłych nauczycieli J. Liminowicz  listopad 

 Apel - rocznica odzyskania niepodległości osoby wskazane przez 
dyrektora 

 

Dyrekcja 11 listopada 

Akademia poświęcona rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 
M.  Sroka Nauczyciele historii 13 grudnia 

Jasełka 
nauczyciel religii Dyrekcja grudzień 

Studniówka 
rada rodziców wychowawcy klas III styczeń 

Maturalny Maraton Matematyczny 
B. Grodzka  nauczyciele 

matematyki 
styczeń / luty 

Walentynki samorząd uczniowski Dyrekcja 14 lutego 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
nauczyciele języka 

polskiego 

 21 lutego 

Dni Otwarte Szkoły 
  
M.Koplin 

nauczyciele  kwiecień 

„Ostatni Dzwonek” – pożegnanie klas III Wychowawcy klas III Wychowawcy klas II, 
samorząd uczniowski 

26 kwietnia 

Dni Biblioteki A. Prażmo  

A.Leczycka 

 kwiecień 
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Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Osoby współdziałające Termin wykonania 

Dzień Sportu lub Dzień promocji aktywnego trybu życia (np.zumba, 
bieg na orientację) 

nauczyciele 

wychowania fizycznego 

wychowawcy 18 czerwca 

Dzień żołnierzy wyklętych  
Nauczyciele historii  marzec/kwiecień 

  Grill z okazji Dnia Dziecka- w tym roku połączony z wizytą wojsk 

amerykańskich 

 Opiekun samorządu 

Nauczyciele j. ang. 

Samorząd uczniowski 

Dyrektor 
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2. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 

Zadanie Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Osoby współdzialające Termin 

Rozwój 
samorządności 

Praca w Powiatowym Stowarzyszeniu Samorządów Szkolnych i 
Młodzieżowej Radzie Miasta  

samorząd, opiekun 
samorządu 

samorządy innych szkół 
wydział edukacji w 
starostwie 

cały rok 

Praca Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia 

Współpraca z 
placówkami 

oświatowymi 
miasta Giżycko 

  
Jak uczyć dzieci patriotyzmu? Program dla edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej 
Konkurs plastyczny nt. najwybitniejszych postaci polskiej kultury stulecia 
niepodległości 
Międzyszkolny konkurs literacki z okazji stulecia niepodległości 
Przegląd piosenki patriotycznej 
Wystawa : Drogi do niepodległości 
Święto patrona szkoły 
Organizacja " Powtórki przed maturą" 

 
 
Mirosław Sroka 
 
Jacek Liminowicz 
 
poloniści 
Dyrektor 
Dyrektor 
Nauczyciele j. ang. 

  
 
 
Anna Leczycka 
 
 
Biblioteka miejska 
Nauczyciele poloniści, 
biblioteka miejska 
Nauczyciele j.ang. szkól 
powiatowych 

  
 
 
 
listopad 2018 
 
listopad 2018 
listopad 2018 
wrzesień 
luty/ marzec 

Współpraca  
z PORE 

Prowadzenie zajęć dla uczniów naszej szkoły 

Orzecznictwo o dysfunkcjach 

Współpraca w pedagogizacji rodziców 

p. pedagog nauczyciele cały rok 

Współpraca z 
organizacjami 

zajmującymi się 
ochroną 

środowiska 

 
Współudział w organizacji imprez o charakterze ekologicznym 

Udział w zawodach i konkursach organizowanych przez te instytucje 
Sprzątanie świata 

Współpraca z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich 
 

nauczyciele biologii  cały rok 

Kontynuacja 
współpracy z 

mediami 

 
Promocja szkoły poprzez zamieszczanie artykułów o wydarzeniach w 
szkole i sukcesach odniesionych przez naszych uczniów 

Nauczyciele 
organizujący imprezę 

nauczyciele cały rok 

Współpraca z 
Powiatową Stacją 

Sanitarno- 
Epidemiologiczną 

Udział w programach profilaktycznych/ promocja zdrowia i oświaty 
zdrowotnej 

nauczyciele biologii p. pielęgniarka cały rok 
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Zadanie Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Osoby współdzialające Termin 

Współpraca ze 
stowarzyszeniami 

- Przygotowanie występów artystycznych na uroczystości wojskowe 
(okazjonalne) 
- Stowarzyszenie Rodzin Wojskowych 

- Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 

- Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
- Stowarzyszenie Rotary Club Giżycko – wymiana młodzieży 

- Związek Sybiraków 

 

 
nauczyciele historii 
 
 
 
 
 
  

nauczyciele  

Współpraca z 
Biblioteką Miejską 

Rok Wojciecha Kętrzyńskiego 
Wystawa Drogi do wolności 
Projekt-życie i twórczość Wojciecha Kętrzyńskiego 

J.Cieślewicz Nauczyciele języka 
polskiego, historycy 
 

Cały rok 

Współpraca z 
organami władzy 
państwowej i 
samorządami 

Konferencja naukowa z okazji obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości  

Dyrekcja nauczyciele Listopad 2018 

Współpraca z 
organami władzy 
oraz organizacjami 
pozarządowymi 

Rok praw Kobiet (może prelekcja albo wystawa)  S. Krahel dyrektor  Do uzgodnienia 
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3. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE 

 
Zadanie Odpowiedzialny Termin 

Obchody 100-lecia uzyskania niepodległości Nauczyciele, uczniowie Do końca 2018 roku 

Rok Wojciecha Kętrzyńskiego Nauczyciela, uczniowie Cały rok 

Prowadzenie godzin wychowawczych o patronie szkoły w klasach I wychowawcy klas I wrzesień/ październik 

Opieka nad gazetką historyczną upamiętniającą ważne dla narodu wydarzenia 
nauczyciele historii na bieżąco 

Akademia z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości J. Cieślewicz 11 listopada 

Akademia (wystawa) poświęcona Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
J.Cieślewicz, E. Orczyc-
Musiałek 

do ustalenia 

Na lekcjach języka polskiego uwypuklić tematykę patriotyczną, sprawdzić pamięciowe opanowanie 
hymnu narodowego ( 4 zwrotki) oraz Hymnu do miłości ojczyzny I. Krasickiego, uchodzącego za wzór 
liryki patriotycznej oraz podjąć rozmowę na temat współczesnego rozumienia patriotyzmu 

nauczyciele języka polskiego zgodnie z rozkładem 
materiału 

Akademia poświęcona rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 
M. Sroka 

 
13 grudnia 

Udział młodzieży w uroczystościach patriotycznych 
wychowawca klasy 
sztandarowej(poczet 
sztandarowy) 

cały rok 

 


