
Publiczny   Zespół  Szkolno  –  Przedszkolny  im.  Brygady  Partyzanckiej  „Grunwald”  w  Olszance 

1 

 

 

 

Plan  pięcioletni  rozwoju szkoły 

w  latach  2009  -  2014 
 

WIZJA SZKOŁY 

  

Nadrzędnym celem Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance jest prawo do 

sukcesu każdego ucznia na miarę jego własnych możliwości. Szkoła jest przyjazna uczniom, ich 

rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom. Jest dostosowana do standardów europejskich - 

nowocześnie administrowana i wyposażona w pomoce naukowe. 

Życzliwa atmosfera sprzyja podtrzymywaniu chęci i gotowości do nauki oraz twórczej pracy 

uczniów. Istnieją możliwości do kształtowania osobowości uczniów poprzez rozwój indywidualnych 

zainteresowań i uzdolnień. We współpracy ze społecznością uczniowską organizowane są ciekawe 

zajęcia pozalekcyjne w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. W szkole od kilku już lat realizowane są 

liczne projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W szkole prowadzona jest indywidualizacja pracy zarówno z uczniem zdolnym jak i mającym 

specyficzne trudności w nauce. Wypracowany jest wewnątrzszkolny system oceniania minimalizujący 

sytuacje stresujące, dający uczniom większą pewność siebie i motywację do dalszej nauki. 

W codziennej pracy stosujemy zarówno nowoczesne pomoce dydaktyczne, jak i metody 

aktywizujące, które rozbudzają uczniowską ciekawość świata, uczą myślenia i rozwiązywania problemów 

oraz odpowiedzialności. 

Kształtując postawy prospołeczne przygotowujemy naszych uczniów do życia w nowoczesnym 

społeczeństwie, uczymy i utrwalamy ich kulturę osobistą. 

Szkoła jest silnie zintegrowana ze środowiskiem lokalnym.. Działalność szkoły oparta jest na ścisłej 

wzajemnej współpracy dyrekcji, nauczycieli, pedagoga szkolnego, Samorządu Uczniowskiego oraz 

rodziców (prawnych opiekunów). Samodzielnie opracowany Program Wychowawczy Publicznego 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwraca uwagę na potrzeby uczniów, ich rodziców (prawnych 

opiekunów), pracowników szkoły, środowiska lokalnego oraz instytucji współpracujących ze szkołą. Jest 

podstawą do pracy wychowawczej. 

Umożliwia wszechstronne doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 

MISJA SZKOŁY 

Kim jesteśmy? 

Jesteśmy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Olszance. W skład zespołu wchodzą: Publiczne 

Przedszkole w Krzyżowicach, Publiczne Przedszkole w Pogorzeli z/s w Olszance, Publiczna Szkoła 

Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum w Olszance. Placówka nasza posiada bogate tradycje. Wysoki 

poziom kształcenia zapewnia dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna, a nowoczesna baza 

dydaktyczna i sportowa pozwala na wszechstronny rozwój ucznia. 
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Komu służymy? 

Swymi działaniami obejmujemy przedszkolaków uczniów z najbliższego środowiska, a także 

wszystkich, którzy akceptują naszą misję. 

Jaki jest nasz cel? 

Naszym celem jest tworzenie wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) bezpiecznej i przyjaznej 

szkoły poprzez budowanie systemu wychowawczego, który zapewni właściwe relacje między dziećmi, 

rodzicami (prawnymi opiekunami) i szkołą. 

W codziennej pracy zwracamy szczególną uwagę na: 

 spójność systemu wychowawczego w relacji rodzic (prawny opiekun) - nauczyciel 

 poczucie bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu i szkole 

 motywowanie uczniów do osiągania sukcesów 

 przeciwdziałanie agresji wśród uczniów 

 kształtowanie pozytywnych zachowań 

 zaangażowanie rodziców w życie szkoły. 

Jak realizujemy nasze zamierzenia? 

Metodą małych kroków zacieśniamy współpracę z rodzicami poprzez wspólne działania oparte na 

wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

Jakimi wartościami się kierujemy? 

 uczciwość 

 szacunek  

 tolerancja  

 życzliwość 

 lojalność 

 odpowiedzialność 

 wrażliwość 

 więź ze środowiskiem. 

Co nas wyróżnia? 

 odpowiedzialność w działaniu 

 doświadczenie 

 praca z pasją 

 otwartość na potrzeby drugiego człowieka 

 współpraca ze środowiskiem 

 troska o estetykę szkoły i jej otoczenie 

 sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na etapach miejskich, 

regionalnych oraz krajowych 

 wymiana międzynarodowa z młodzieżą z Niemiec i Czech 

 udział w różnorodnych projektach unijnych 

 udział w akcjach ogólnopolskich np. „Szkoła bez przemocy”, 

 aktywna praca samorządu uczniowskiego 

 organizacja licznych wycieczek i wiele innych bardzo ciekawych działań 
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Obszary pracy 

szkoły  

 

Zadania szkoły 

 

Spodziewane efekty 

Okres 

realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

I. Koncepcja pracy szkoły 

 

I.1.Zarządzanie 

1.Kształcenie i 

wychowanie we 

współpracy z 

rodziną i 

środowiskiem 

lokalnym. 

 

 

1.Działanie w 

ramach 

ogólnopolskiego 

programu „Szkoły 

bez przemocy” 

2.Przygotowanie 

uczniów do dalszej 

edukacji i 

uczestnictwa w 

życiu społecznym 

 

 

3.Troska o 

bezpieczeństwo 

uczniów i 

zapewnienie 

przyjaznej 

atmosfery. 

1.Uczniowie i młodzież 

wolni od nałogów. 

2.Eliminowanie agresji 

wśród uczniów 

3.Włączenie rodziców do 

współpracy w zakresie 

wychowania. 

 

1.Ukierunkowanie 

przekazywanej wiedzy 

na rozwój ucznia 

2.Dobór właściwych 

metod nauczania. 

3.Przygotowanie do: 

- sprawdzianu 

kompetencji (kl.III PSP) 

- sprawdzianu po kl. 6  

- egzaminu 

gimnazjalnego 

 

1.Wzajemne zaufanie w 

codziennej pracy. 

2.Nauczyciel- 

wychowawca-uczeń - 

ścisła współpraca. 

3.Włączenie rodziców do 

współpracy przez 

informacje o postępach 

uczniów o wynikach 

sprawdzianów, egzaminu 

gimnazjalnego. 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I.2.Podnoszenie 

efektów 

kształcenia 

1.Doskonalenie 

wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania. 

 

 

2.Opanowanie 

przez uczniów 

umiejętności 

uczenia się  

i praktycznego 

wykorzystania 

wiedzy. 

 

3.Indywidualizacja 

procesu nauczania. 

1.Wspieranie i 

motywowanie uczniów 

do nauki oraz poprawy 

wyników nauczania. 

 

1.Umiejętność radzenia 

sobie w sytuacjach 

problemowych. 

2.Kształtowanie nawyku 

odpowiedzialności i 

samodzielności. 

 

 

1.Wyrównywanie szans 

dla uczniów ze 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

Czasie 

trwania 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  
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4.Przygotowania 

do kontynuowania 

nauki i 

nieustającego 

samokształcenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Realizacja 

projektów 

edukacyjnych w 

szkole 

podstawowej i 

gimnazjum 

 

6. Podnoszenie 

efektów kształcenia 

przez wzbogacenie 

bazy dydaktycznej 

oraz stworzenie 

lepszych 

warunków nauki. 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, poprzez 

prowadzenie zajęć z 

uczniem zdolnym lub 

mającym trudności w 

nauce –  np. poprzez 

udział w projektach 

unijnych 

 

1.Dążenie do 

opanowania przez 

uczniów umiejętności 

uczenia się i 

praktycznego 

wykorzystania wiedzy. 

2. Przygotowanie 

uczniów do 

kontynuowania nauki. 

3.Zachecanie nauczycieli 

do innowacji 

pedagogicznych i 

tworzenia programów 

autorskich. 

 

1. Zachęcenie i 

motywowanie uczniów 

do pracy zespołowej, 

kreatywnego myślenia 

2. Publiczna prezentacja 

realizowanego projektu 

 

1.Zakup pomocy 

dydaktycznych i sprzętu 

podnoszącego efekty 

kształcenia. 

 

projektu 

oraz na 

bieżąco 

 

 

 

 

 

 

Czasie 

realizacji 

planu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czasie 

trwania 

projektu 

 

 

 

 

Czasie 

trwania 

projektu 

oraz na 

bieżąco 

i wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele 

i wychowawcy 

 

 

 

 

 

I.3.Promocja 1.Trwała 

współpraca z 

instytucjami 

lokalnymi oraz 

placówkami 

pedagogicznymi  

 

 

 

 

 

 

1.Promocja wizerunku 

szkoły poprzez 

współpracę w różnych 

dziedzinach życia 

 

 

2. Diagnozowanie w 

zakresie potrzeb 

edukacyjnych dzieci i 

młodzieży (Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna) 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 
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2.Współpraca z 

mediami lokalnymi 

 

 

 

 

 

 

3.Współpraca z 

Urzędem Gminy 

 

 

 

4.Włączenie 

rodziców do 

szeroko pojętej 

współpracy ze 

szkołą. 

 

1.Promocja sukcesów 

uczniów i osiągnięć 

szkoły. 

2.Informacje o 

planowanych oraz 

zrealizowanych 

uroczystościach  

 

1.Doposażenie szkoły w 

pomoce dydaktyczne. 

2. Kontynuacja zajęć 

pozalekcyjnych. 

 

1.Zacieśnienie kontaktów 

z rodzicami. 

2.Inicjowanie oraz 

uczestnictwo w ważnych 

uroczystościach 

lokalnych. 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 
 

 
 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 
 

II. Zarządzanie i organizacja 

II.1. Nauczyciele 1.Ztrudnienie 

nauczycieli 

kwalifikowanych 

zgodnie z 

potrzebami szkoły 

 

2. Zapewnienie 

opieki 

merytorycznej dla 

nauczycieli 

rozpoczynających 

pracę. 

 

3.Awans 

zawodowy 

1. Zatrudnienie 100% 

kadry zgodnie z 

potrzebami placówki 

 

 

 

1.Stworzenie przyjaznej 

atmosfery w dla młodych 

nauczycieli 

2.Pomoc w czasie 

odbywania stażu 

zawodowego. 

 

1.Umożliwienie 

wyjazdów na kursy, 

szkolenia, warsztaty. 

2.Obserwacja lekcji 

koleżeńskich w 

zespołach 

przedmiotowych. 

3.Zdobycie kolejnych 

stopni awansu 

zawodowego. 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

 

 

 

Dyrekcja 
 

 

 

 

 

Dyrekcja 
 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 
 

 

 

 

 

 

 

II.2. 

Rozwój 

zawodowy 

nauczycieli 

1.Motywowanie 

nauczycieli do 

kształcenia  

i podnoszenia 

kwalifikacji. 

1.Podnoszenioe efektów 

nauczania. 

2.Stosowanie nowych 

metod i technik  

w procesie edukacji. 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 
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2.Zachęcanie do 

zdobywania 

poszczególnych 

stopni awansu 

zawodowego. 

 

3.Osiąganie 

wyższego poziomu 

pracy. 

 

 

4.Publikowanie 

osiągnięć 

zawodowych w 

pismach 

pedagogicznych. 

3.Tworzenie programów 

autorskich. 

 

1.Satysfakcja z osiągnięć 

zawodowych. 

2.Możliwość 

samorozwoju. 

 

 

1.Wyższe wyniki 

nauczania. 

2.Wyższy poziom 

świadczonych usług. 

 

1.Zaistnienie w 

środowisku 

nauczycielskim – 

promocja placówki 

2.Dzielenie się swoim 

doświadczeniem. 

 

 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

 

 

Dyrekcja 
 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 
 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele 

i wychowawcy 
 

 

 

III Kształcenie 

III.1.Programy 

nauczania 

1.Przygotowanie 

autorskich 

programów 

nauczania. 

 

2.Monitorowanie 

realizacji podstawy 

programowej. 

1.Podnoszenie efektów 

kształcenia. 

2.Koleracja 

międzyprzedmiotowa. 

 

1.Opanowanie 

umiejętności uczenia się i 

praktycznego 

wykorzystania zdobytej 

wiedzy. 

2.Ewluacja pracy szkoły 

w wytyczonym obszarze. 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

III.2.Organizacja 

procesu 

kształcenia. 

1.Propagowanie 

nowoczesnych 

metod nauczania. 

 

 

 

2.Udział w 

konkursach 

przedmiotowych. 

 

 

 

3.Organizacja zajęć 

wyrównujących 

szanse edukacyjne. 

1.Umiejętność 

korzystania z komputera. 

2.Znajomość 

nowoczesnych metod 

nauczania. 

 

1.Podnoszenie efektów 

kształcenia. 

2.Diagnozowanie 

efektów pracy z uczniem 

zdolnym. 

 

1.Wyrównanie 

poziomów kształcenia. 

2.Pomoc uczniom 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 
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4.Wprowadzanie 

metody projektu w 

procesie 

kształcenia. 

mającym problemy 

(trudności) w nauce. 

 

1.Planowanie 

długotrwałych działań 

edukacyjnych. 

2.Wykorzystanie różnych 

technik edukacyjnych. 

 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 
 

III.3.Przebieg 

procesu 

kształcenia. 

 

1.Organizowanie 

konkursów 

wewnątrzszkolnych 

1.Zainteresowanie 

pogłębianiem wiedzy  

z przedmiotu. 

2.Podniesienie poziomu 

wiedzy i umiejętności 

uczniów. 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 
 

IV. Wychowanie i opieka 

IV.1.Równość 

szans 

1.Wdrażanie do 

samorządności. 

 

 

 

 

2.Diagnozowanie 

sytuacji rodzinnej 

uczniów. 

 

 

3.Wzbogacenie 

oferty  zajęć 

pozalekcyjnych. 

 

 

 

 

 

4.Działania 

profilaktyczne 

zdrowotne i 

ekologiczne. 

 

5.Zajęcia 

wyrównawcze  

i indywidualne  

z uczniami. 

1.Wybor samorządu 

szkolnego. 

2.Planowanie własnych 

zajęć. 

 

 

1.Rozpoznanie trudności 

w nauce. 

2.Pomoc materialna dla 

uczniów. 

 

1.Prowadzenie różnych 

kół zainteresowań. 

2.Zakup pomocy do 

realizacji zadań w kołach 

przedmiotowych oraz  

realizacji zajęć 

profilaktycznych. 

 

1.Realizacja programów 

profilaktycznych. 

2.Zapobieganie 

patologiom. 

 

1.Wyrównanie szans 

edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży z problemami 

edukacyjnymi. 

2.Zajęcia indywidualne 

Na bieżąco 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

 

Dyrekcja, 

pedagog 

szkolny 

 

 

Dyrekcja 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

pedagog 

szkolny  

 

 

Dyrekcja, 

pedagog 

szkolny 
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dla osób z trudnościami  

i szczególnie zdolnych. 

 

 

 

IV.2.Praca 

wychowawcza  

i profilaktyczna. 

1.Wdrażanie 

programu 

profilaktyki  

w szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Efekty pracy 

wychowawczej, 

profilaktycznej i 

opiekuńczej. 

 

 

1.Model wychowanka-

absolwenta. 

2.Podnoszenie kultury 

osobistej i dyscypliny  

w szkole. 

3.Dbanie o właściwe 

zachowanie podczas 

dowozów, odwozów i 

oczekiwania na autobus. 

4.Wzrost poczucia 

bezpieczeństwa wśród 

dzieci i rodziców. 

5.Wzbogacenie wiedzy 

uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów) 

na temat prawa dziecka, 

człowieka. 

6. Wdrażanie uczniów do 

pracy na rzecz innych. 

1. Wzrost roli 

nauczyciela, 

wychowawcy klasowego 

oraz pedagoga 

szkolnego. 

2. Uściślenie współpracy 

z Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczną. 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres 

realizacji 

planu 

 

 

 

Dyrekcja, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, 

pedagog 

szkolny, 

nauczyciele  

i wychowawcy 

 

Na podstawie art.41 ust. 1pkt. 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 

2004r. nr256 po. 2572 ze zm. ) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna przy PZSP 

 w Olszance jednogłośnie  zatwierdziła do realizacji w dniu 28 sierpnia 2009 r.  przedstawiony przez 

Dyrektora PZSP pięcioletni plan pracy PZSP w Olszance  na lata 2009-2014. 

 

 

Olszanka, dnia 28 sierpnia 2009 roku.  

 


