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PROGRAM ROZWOJU 
 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 
 

W PELPLINIE 
 

NA ROK SZKOLNY 2006/2007 
 
 
 
 
 
 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk 
wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do 
sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można 
zlecić prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz. 
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ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 
OPRACOWAŁ ZESPÓŁ W SKŁADZIE: 

 
mgr Maria Czapiewska – dyrektor szkoły 
Grażyna Zgoda – wicedyrektor szkoły 
Renata Górska – kierownik świetlicy 
mgr Gabriela Świtała – pedagog szkolny 
mgr Barbara Nabakowska – przedstawiciel rady pedagogicznej 
mgr inż. Alina Strójwąs – przedstawiciel rady pedagogicznej 
mgr Elżbieta Wiśniewska – przedstawiciel rady pedagogicznej 
mgr Piotr Szucki – przedstawiciel rady pedagogicznej 
mgr Ewa Żur – przedstawiciel rady pedagogicznej 
Hanna Kubik – przedstawiciel administracji szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W 
PELPLINIE ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ 
PEDAGOGICZNĄ PODCZAS POSIEDZENIA W DNIU 
30. 08. 2006 R. 
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CZĘŚĆ I 
 

ZADANIA WYNIKAJACE Z 5 – LETNIEGO PROGRAMU 

ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PELPLINIE 
 
 

ZADANIE I 
Ewaluacja obowiązujących regulaminów zawartych w statucie szkoły. 

 
STANDARD I.1. 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. 
 

SPODZIEWANE EFEKTY 
1. Wzrośnie zaangażowanie Rady Rodziców w proces planowania celów i    
     kierunków działania szkoły.  
2. Realizowane zadania będą poddawane bieżącej i końcowej ocenie. 
 

Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów: 
 
L.p. Działania Termin Osoba 

odpowiedzialna 
1 Szkoła posiada program rozwoju oraz 

określone cele i kierunki działania. 
 

sierpień 2006 
 

dyrektor 
2 Program rozwoju określa zadania służące 

doskonaleniu jakości pracy szkoły. 
 

sierpień 2006 
 

dyrektor  
3 Zadania szkoły są odpowiednio 

planowane. 
cały rok dyrektor  

4 W procesie planowania uczestniczą 
organy szkoły. 

cały rok dyrektor  

5 Realizacja zadań jest poddawana bieżącej 
i końcowej ocenie. 

cały rok dyrektor  

6 Nauczyciele, uczniowie i rodzice są 
zaznajamiani z celami działań szkoły oraz 
sposobami ich realizacji. 

 
wrzesień 2006 

 
dyrektor  

wychowawcy 
7 Nauczyciele, uczniowie i rodzice 

uczestniczą w realizacji celów szkoły. 
 

cały rok 
 

dyrektor 
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ZADANIE II 
Doskonalenie zawodowe nauczycieli warunkiem dobrej jakości nauczania. 

 
STANDARD II.2. 

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI. 
 

SPODZIEWANE EFEKTY 
1. Rozwój zawodowy nauczycieli będzie związany z jakościowym rozwojem   
    szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. 
2. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli będzie zaplanowane i właściwie  
    zorganizowane.   
3.Wszystkim nauczycielom będą stworzone równe szanse rozwoju  
   zawodowego.  
 

Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów: 
 
L.p. Działania Termin Osoba 

odpowiedzialna 
1 Rozpoznane są potrzeby rady 

pedagogicznej i poszczególnych 
nauczycieli w zakresie doskonalenia 
zawodowego. 

wrzesień 2006 dyrektor 
 

2 Dyrektor szkoły stawia nauczycielom 
wymagania w zakresie rozwoju 
zawodowego. 

sierpień 2006 dyrektor 
 

3 Istnieje plan doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

sierpień 2006 dyrektor 
 

4 Indywidualne plany rozwoju 
zawodowego nauczycieli są zgodne z 
potrzebami szkoły. 

sierpień 2006 dyrektor 
nauczyciele 

5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest 
prowadzone zgodnie z programem 
rozwoju szkoły oraz potrzebami 
nauczycieli. 

cały rok dyrektor 

6 Szkoła tworzy nauczycielom równe 
szanse rozwoju zawodowego, a 
nauczyciele są świadomi  możliwości 
wspierania przez szkołę ich rozwoju 
zawodowego. 

cały rok dyrektor 
 

7 Istnieje system opieki nad nauczycielami 
rozpoczynającymi pracę w szkole. 

cały rok dyrektor 
opiekunowie stażu 

 
8 Praca każdego nauczyciela jest należycie 

nadzorowana i oceniana. 
cały rok dyrektor 

 
9 Ocena pracy nauczycieli dostarcza 

informacji o jakości ich pracy i ma 
cały rok dyrektor 
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wpływ na ich rozwój zawodowy. 
10 Sukcesy nauczycieli są doceniane, a 

niedociągnięcia eliminowane. 
cały rok dyrektor 

 
11 Przestrzegane są przepisy dotyczące 

awansu zawodowego nauczycieli. 
cały rok dyrektor 

 
12 Systematycznie analizuje się działania 

podejmowane  w celu rozwoju 
zawodowego nauczycieli oraz 
skuteczność tych działań. 

cały rok dyrektor 
 

 
 
 

ZADANIE III 
Aktualizacja programów nauczania i planów nauczania. 

 
STANDARD III.1. 

PROGRAMY NAUCZANIA. 
 

SPODZIEWANE EFEKTY 
1.Programy nauczania dostosowane będą do indywidualnych potrzeb  
   i możliwości uczniów. 
2.Programy nauczania zapewnią rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniom i  
   osiąganie sukcesów. 
 

Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów: 
 
L.p. Działania Termin Osoba 

odpowiedzialna 
1 Szkoła posiada szkolne zestawy 

programów nauczania opracowane 
zgodnie z przepisami prawa. 

sierpień 2006 dyrektor 
nauczyciele  

 
2 Programy nauczania realizowane w 

szkole spełniają wymagania określone w 
przepisach prawa.  

sierpień 2006 dyrektor 
nauczyciele  

 
3 Programy nauczania realizowane w 

szkole są dostosowane do możliwości, 
potrzeb i aspiracji uczniów. 

cały rok dyrektor 
nauczyciele  

 
4 Nauczyciele mają dostęp do programów i 

planów nauczania oraz materiałów 
pomocniczych. 

cały rok dyrektor 
nauczyciele  

 
5 Dokonywana jest analiza i weryfikacja 

szkolnych zestawów programów 
nauczania. 

czerwiec 2007 dyrektor 
nauczyciele  
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CZĘŚĆ II 
 

ZADANIA WYNIKAJACE Z  PRIORYTETÓW  MEN 

I  

KURATORA OŚWIATY NA ROK 2006/2007 
 
 

L.p. Zadania Termin Osoba 
odpowiedzialna 

MEN 
1 Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i 

realizacji zadań statutowych szkoły. 
cały rok dyrektor we 

współpracy z radą 
pedagogiczną 
i rodzicami 

2 Wzmocnienie działalności wychowawczej 
szkoły ze szczególnym uwzględnieniem 
wychowania patriotycznego i obywatelskiego. 

cały rok dyrektor 
nauczyciele 

 
KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 

3 
 
 
 
 

Wykorzystanie przez szkoły wyników 
sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych z 
uwzględnieniem diagnozy przyczyn 
uzyskiwanych wyników. 

cały rok dyrektor 
nauczyciele 

 

4 Wzmocnienie działalności wychowawczej 
szkół i placówek z uwzględnieniem roli 
wychowawcy. 

cały rok dyrektor 
nauczyciele 

wychowawcy 
 

CZĘŚĆ III 
PROGRAM ROZWOJU WYNIKAJĄCY Z MIERZENIA 

JAKOŚCI PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 

 
Na podstawie przeprowadzonego mierzenia jakości pracy szkoły w roku 

szkolnym 2005/2006 określono mocne i słabe strony szkoły, a następnie 

określono zadania mające na celu poprawę słabych stron szkoły. 
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MOCNE STRONY: 
• wszystkie założenia planu WDN zostały zrealizowane; 
• rodzice są zapoznawani z WSO i na bieżąco informowani o wynikach 

uczniów; 
• nauczyciele analizują wyniki sprawdzianu i egzaminów, a następnie 

opracowują i wdrażają programy naprawcze; 
• duża ilość chętnych uczniów do I klasy szkoły podstawowej spoza obwodu 

spowodowana szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych i imprez o zasięgu 
lokalnym; 

• szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów; 
• szkoła monitoruje pracę wychowawczo-profilaktyczną, proces dydaktyczny, 

postępy w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 
zachowanie i frekwencję uczniów; 

 
SŁABE STRONY: 
• szkolenia odbywają się po lekcjach , co rzutuje na słabszą aktywność 

nauczycieli; 
• brak zrozumienia i akceptacji ze strony rodziców niektórych punktów oceny 

zachowania dotyczących schludnego i estetycznego wyglądu uczniów; 
• zbyt mała ilość godzin na realizację programów naprawczych i 

wyrównywanie braków; 
• niekompletne i zniszczone ogrodzenie szkoły; 
 
 
l.p. Działania Termin Osoba 

odpowiedzialna 
1 Zorganizowanie wyjazdowego 

szkolenia rady pedagogicznej. 
cały rok dyrektor  

 
2 Systematyczne uświadamianie 

rodzicom konieczności przestrzegania 
regulaminu szkolnego ze szczególnym 
uwzględnieniem schludnego i 
estetycznego wyglądu ucznia . 

cały rok dyrektor  
wychowawcy 

3 Zwiększenie liczby godzin na realizację 
programów naprawczych i 
wyrównywanie braków. 

cały rok dyrektor  
nauczyciele 

4 Podjęcie przez nauczycieli doskonalenia 
w zakresie terapii pedagogicznej. 

cały rok nauczyciele 

5 Podjęcie działań na rzecz uzyskania 
funduszy w celu naprawy ogrodzenia 
szkoły. 

cały rok dyrektor  
nauczyciele 
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