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PRIORYTETY SZKOŁY 
 

 

 

1. Doskonalenie procesów nauczania i podnoszenie jego efektów. 

2. Wychowanie patriotyczne ze szczególnym uwzględnieniem 

kształcenia poczucia tożsamości narodowej. Wychowanie do 

wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 

społecznych. 

3. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, pomoc uczniom             

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych                     

i edukacyjnych. 

4. Promowanie zdrowego stylu życia i postaw proekologicznych. 

5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, podejmowanie 

działań na rzecz społeczności lokalnej. 

6. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 

7. Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. Bezpieczne    

i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

8. Aktywizowanie uczniów i rodziców w realizację zadań szkoły. 

9. Rozwijanie kompetencji kluczowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lp Zadania Sposoby realizacji 

1 Doskonalenie procesu 

nauczania i 

podnoszenie jego 

efektów. 

1.1. Efektywne wdrażanie podstawy programowej 

zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami 

realizacji. 

 

1.2. Współpraca nauczycieli w planowaniu i 

modyfikowaniu procesów edukacyjnych                          

w zespołach oddziałowych i przedmiotowych. 

 

1.3. Rozwijanie zainteresowań uczniów.  

 

1.4. Udział w konkursach przedmiotowych                        

i tematycznych. 

 

1.5. Rytmiczna realizacja programów nauczania oraz 

WZO. 

 

1.6. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej             

i bazy szkoły o nowe meble, komputery i sprzęt 

sportowy. 

 

1.7. Organizowanie wycieczek i spotkań  

edukacyjnych. 

 

1.8. Zakup pomocy dydaktycznych. 

 

1.9. Szkolenia nauczycieli w ramach WDN. 

 

1.10. Analiza i ewaluacja prawa wewnątrzszkolnego. 

 

2. Wychowanie 

patriotyczne ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

kształcenia poczucia 

tożsamości narodowej. 

Wychowanie do 

wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie 

norm społecznych. 

 

2.1.   Wdrażanie do szacunku dla tradycji narodowej  

i symboli narodowych. 

 

2.2.  Uroczyste obchody ważnych rocznic 

państwowych. 

 

2.3.  Przygotowanie okolicznościowych akademii, 

apeli, konkursów i wystaw według kalendarza 

ważnych wydarzeń i uroczystości. 

 

2.4.  Udział w obchodach rocznicowych Mordu 

Jeńców Wojennych w Dąbrowie. 



 

2.5. Zapoznanie uczniów z dorobkiem kulturowym 

kraju oraz naszego regionu. 

 

2.6. Opieka nad miejscami Pamięci Narodowej. 

 

3. Zapobieganie 

niepowodzeniom 

szkolnym, pomoc 

uczniom    z 

uwzględnieniem 

zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych                     

i edukacyjnych. 

 

3.1.Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów. 

 

3. 2. Organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

3.3. Ścisła współpraca z domem rodzinnym. 

 

3.4. Zorganizowanie zespołów wyrównawczych                        

i konsultacji indywidualnych. 

 

3.5. Opracowanie programów dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. 

 

3.6. Współpraca z PPP w celu zdiagnozowania                  

i zmniejszenia problemów dydaktyczno- 

wychowawczych.  

 

3.7. Indywidualizowanie pracy na lekcji. 

 

3.8. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów                            

i podejmowanie działań przyczyniających się do 

poprawy wyników nauczania. 

 

3.9. Organizowanie zajęć korekcyjno – 

kompensacyjnych i logopedycznych. 

 

3.10. Organizowanie pomocy dla uczniów 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

4. Promowanie zdrowego 

stylu życia i postaw 

proekologicznych. 

4.1. Wdrażanie treści edukacji prozdrowotnej. 

 

4.2. Rozwijanie tężyzny fizycznej. 

 

4.3. Organizacja zawodów sportowych. 

 

4.4. Udział w rajdach rowerowych i pieszych 

wycieczkach. 



 

4.5. wyjazd uczniów na „Białą szkołę” i „Zieloną 

szkołę”. 

 

4.6.Organizacja akcji ekologicznych „Dzień Ziemi”    

i „Sprzątania Świata”. 

 

4.7. Kształtowanie prawidłowych nawyków 

żywieniowych, „Owoce i warzywa w szkole”. 

 

4.8. Organizowanie zbiórek surowców wtórnych               

i elektrośmieci. 

 

5. Promocja szkoły w 

środowisku lokalnym. 

5.1. Prowadzenie strony Internetowej szkoły. 

 

5.2.Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem 

lokalnym. 

 

5.3.Udział w imprezach środowiskowych. 

 

5.4. Współpraca z Sądem Rejonowym, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą 

Pożarną, Parafią. 

 

5.5. Upowszechnianie informacji o szkole poprzez  

stronę Internetową szkoły oraz lokalne media.  

 

5.6. Udział uczniów w kiermaszach i akcjach 

charytatywnych. 

 

5.7. Organizacja imprez środowiskowych oraz 

gminnych konkursów. 

 

6. Troska o zdrowie i 

bezpieczeństwo 

uczniów. 

6.1. Zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów. 

 

6.2. Ubezpieczenie uczniów. 

 

6.3.Organizacja cyklicznych spotkań z 

przedstawicielami Straży Pożarnej i Policji oraz 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

6.4. Udział w przedstawieniach profilaktycznych. 

 



6.5. Współpraca z pielęgniarką szkolną – pogadanki, 

fluoryzacja. 

 

6.7. Dyżury nauczycieli podczas przerw                           

i dożywiania. 

 

6.8. Udział w akcji „Bezpieczna szkoła”. 

 

7. Rozwijanie 

kompetencji 

informatycznych 

uczniów.  Bezpieczne    

i efektywne korzystanie 

z technologii 

cyfrowych. 

 

7.1. Pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci. 

 

7.2. Odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznościowych. 

 

7.3. Edukacja w zakresie korzystania z dostępnych 

źródeł informacji. 

 

7.4. Przestrzeganie przepisów z zakresu prawa 

autorskiego i ochrony danych osobowych. 

 

   

8. 

Aktywizowanie 

uczniów i rodziców w 

realizację zadań szkoły. 

8.1. Współpracy z Radą Rodziców i Radą Szkoły. 

 

8.2. Angażowanie rodziców i uczniów w 

przygotowanie imprez szkolnych i środowiskowych. 

 

8.3. Współudział uczniów w kreowaniu wizji szkoły 

poprzez aktywną pracę Samorządu Uczniowskiego. 

 

8.4. Kształtowanie odpowiedzialności za 

poszanowanie mienia szkoły. 

 

9. Rozwijanie 

kompetencji 

kluczowych. 

9.1.Kształtowanie prawidłowego porozumiewania się 

w języku polskim. 

 

9.2.Rozwijanie umiejętności posługiwania się 

językiem obcym. 

 

9.3.Kształtowanie umiejętności matematycznych i 

naukowo-technicznych. 

 

9.4.wyrabianie nawyków prawidłowej organizacji 

pracy i uczenia się.  

 

 



9.5.Kształtowanie postaw społecznych i 

obywatelskich. 

 

9.6.Uczenie przedsiębiorczości i wdrażanie do 

samodzielnego podejmowania inicjatyw. 

 

9.7.Uwrażliwianie uczniów na odbiór kultury i 

sztuki. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


