
Roczny plan rozwoju szkoły

Gimnazjum nr 1 rok szkolny 2013/2014
im. ks. Stanisława Ormińskiego  
ul. Rodziewiczówny 10
84- 230 Rumia

Zadanie Formy realizacji
Osoby

wspierające
Termin

1. Stałe 
podnoszenie 
wyników egzaminu
gimnazjalnego 

1. Szczegółowa analiza wyników 
egzaminu gimnazjalnego, 
sformułowanie i wdrażanie wniosków.

nauczyciele

przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych

dyrektor

wrzesień

2. Wykorzystanie wniosków z analizy 
wyników egzaminu gimnazjalnego 
w planowaniu pracy. 

wrzesień

3. Kontynuacja programu Lepsza szkoła, 
testów wydawnictwa ZamKor z fizyki, 
systematyczna kontrola postępów 
uczniów.

wrzesień
cały rok

4. Organizacja i przeprowadzenie 
próbnych egzaminów gimnazjalnych, 
analiza wyników.

na bieżąco
wg 
harmonogramu

5. Stosowanie elementów oceniania 
kształtującego na poszczególnych 
jednostkach lekcyjnych.

cały rok

2. Nabywanie przez
uczniów 
wiadomości 
i umiejętności

1. Badanie wyników nauczania i analiza 
osiągnięć uczniów, sformułowanie 
i wdrożenie wniosków do realizacji.

nauczyciele cały rok

2. Wykorzystanie wniosków z analizy 
w procesie dydaktycznym.

3. Prowadzenie zajęć dodatkowych, kół 
zainteresowań.

3. Działania służące
wyrównywaniu 
szans edukacyjnych

1. Prowadzenie zajęć zwiększających 
szanse edukacyjne uczniów, 
uwzględniających indywidualizację:

- zajęcia dodatkowe przygotowujące 
do egzaminu gimnazjalnego

- wdrożenie zajęć wyrównawczych 
dla uczniów z trudnościami w nauce

- zajęcia z terapii pedagogicznej
- zajęcia indywidualne
- zajęcia rewalidacyjne
- socjoterapia
- zajęcia, o których mowa w art. 42. KN.

nauczyciele 
dyrektor

nauczyciel 
-terapeuta

psycholog 

wg 
harmonogramu
na bieżąco

listopad
 2. Zdiagnozowanie przyczyn trudności  
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w nauce. pedagog 
wychowawcy

dyrektor
nauczyciele
 

3. Monitorowanie postępów uczniów 
z trudnościami w nauce.

4. Zwiększenie liczby godzin 
z poszczególnych przedmiotów 
(np. język polski, matematyka) 
finansowanych przez Urząd Miasta 
Rumi.

wg 
harmonogramu
cały rok

4. Pomoc 
psychologiczno- 
pedagogiczna

1. Monitorowanie potrzeb uczniów, 
prowadzenie dodatkowych zajęć 
zgodnie z ustaleniami.

psycholog 
pedagog 
wychowawcy 
nauczyciele

wg 
harmonogramu
cały rok

5. Realizacja 
podstawy 
programowej 
poprzez 
odpowiednio 
dobraną  ofertę 
edukacyjną

1. Modyfikowanie i stałe wzbogacanie 
oferty edukacyjnej przez nauczycieli.

nauczyciele cały rok

2. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

3. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań
programowych – programy autorskie, 
innowacje.

6. Współpraca 
w zespołach

1. Analiza efektów pracy zespołowej. zespoły 
zadaniowe, 
wychowawcze, 
przedmiotowe

cały rok

2. Wspólne planowanie działań 
podejmowanych w szkole.
3. Wspólne rozwiązywanie problemów, 
kolegialne doskonalenie metod i form 
współpracy.

6. Integracja nowo 
przyjętych uczniów

1. Spotkania z pedagogiem, dyrekcją. dyrektor
wychowawcy 
klas

wrzesień

2. Otrzęsiny klas pierwszych 23.09.2013 r.
w godz. 16.00 – 19.00

samorząd
I. Burczyk
O. Hlebko
wychowawcy 
klas pierwszych

wrzesień 

7. Respektowanie 
norm społecznych, 
wspieranie rodziny 
w wypełnianiu jej 
funkcji 
wychowawczej

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom 
w szkole:

- realizacja zadań wynikających z planu 
wychowawczego i profilaktycznego 
szkoły.

dyrektor
nauczyciele
pedagog 
psycholog 
wychowawcy

cały rok 

2. Jasne sprecyzowanie oczekiwań 
dotyczących zachowania ucznia 
w placówce i środowisku – punktowy 
system oceniania zachowania.

pedagog 
psycholog 
wychowawcy

wrzesień
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3. Analiza podejmowanych działań 
wychowawczych mających na celu 
eliminowanie zagrożeń oraz 
wzmacnianie właściwych zachowań.

nauczyciele
pedagog 
psycholog 
wychowawcy

cały rok

4. Ocena skuteczności podejmowanych 
działań.

zespoły 
wychowawcze 
pedagog 
psycholog

cały rok

5. Modyfikowanie oddziaływań 
wychowawczych w razie potrzeb 
z uwzględnieniem inicjatywy uczniów 
za pośrednictwem Samorządu 
Szkolnego.

opiekun 
Samorządu 
Szkolnego

na bieżąco

6. Analiza działań wychowawczych 
i wdrażanie wniosków z tych analiz.

nauczyciele cały rok

7. Porady psychologa i pedagoga dla 
rodziców.

pedagog 
psycholog

na bieżąco

8. Współpraca z PPP, policją, strażą 
miejską, kuratorami i sądem dla 
nieletnich. 

pedagog
psycholog
nauczyciele 
zespół 
mediacyjny 
zespół kryzysowy

na bieżąco

9. Wnioskowanie o stypendia szkolne 
i dofinansowanie uczniów w trudnej 
sytuacji materialnej, wyprawka dla 
uczniów z orzeczoną 
niepełnosprawnością.

pedagog 
psycholog

 wg planu

10. Tworzenie i wdrażanie programów 
profilaktycznych i wychowawczych 
szkoły we współpracy z Radą Rodziców.

nauczyciele
psycholog
pedagog 

wrzesień

11. Współpraca nauczycieli 
z psychologiem i pedagogiem szkolnym
w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych.

pedagog 
psycholog 
zespoły 
wychowawcze 

cały rok

12. Pogadanka dla rodziców na temat 
problemów wychowawczych 
z dziećmi.

pedagog 
psycholog

według 
harmonogramu

13. Rok szkolny 2013/2014 Rokiem 
Szkoły w Ruchu - propagowanie 
aktywności fizycznej

dyrektor
wychowawcy
nauczyciele
nauczyciele wf

cały rok

14. Pogadanki położnej dla dziewcząt. położna wg 
harmonogramu

15. Realizacja ministerialnego programu 
ograniczenia przestępczości 
i aspołecznych zachowań Bezpieczna 
i przyjazna szkoła.
Działania szkoły na rzecz zdrowia 
i bezpieczeństwa uczniów.

dyrektor
psycholog 
pedagog
nauczyciele  

cały rok
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16. Konsultacje z rodzicami. wych. klas 
nauczyciele 
przedmiotu

według 
harmonogramu

17. Upowszechnianie wiedzy 
pedagogicznej i psychologicznej wśród 
rodziców.

pedagog  
psycholog 
szkolny

cały rok

18. Wykorzystanie rodziców jako 
fachowców w sprawach związanych 
z pracą szkoły.

wicedyrektor
wychowawcy 
klas

na bieżąco

8. Pomoc w 
wyborze zawodu 

1. Diagnoza. pedagog 

wychowawcy

wrzesień  2013 
– maj 2014

2. Lekcje doradztwa zawodowego, 
zapraszanie przedstawicieli 
konkretnych zawodów na lekcje wos-u,
historii, godziny wychowawcze i inne 
zajęcia kształtujące osobowość 
społeczną ucznia.

3. Pomoc w wyborze szkoły:
- prezentacje szkół.

wychowawcy lekcje do 
dyspozycji 
nauczyciela

9. Rozwijanie 
zainteresowań 
uczniów 
szczególnie 
uzdolnionych

1. Zdiagnozowanie potrzeb, poszukiwanie
talentów.

dyrektor
nauczyciele
nauczyciele 
przedmiotu

wrzesień-
październik
do końca roku 
szkolnego wg 
harmonogramu

2. Utworzenie kół zainteresowań.
3. Koła sportowe w ramach profilaktyki 

czasu wolnego i inne koła przyznane 
z Urzędu Miasta.

4. Przygotowanie i aktywny udział 
uczniów w konkursach i olimpiadach.

5. Wymiana młodzieży między Rumią 
a Hultstfred.

A. Netter

10. Praca z uczniem
niepełnosprawnym 

1. Organizacja kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych w szkole.

dyrektor
wychowawcy
nauczyciele

cały rok

11. Tworzenie 
nowoczesnej bazy 
informatycznej 
kształtowanie 
umiejętności 
posługiwania się 
technologia 
komputerową 

1. Wykorzystanie pracowni komputerowej
w zakresie informatyzacji procesu 
edukacyjnego – zastosowania 
technologii informacyjnej 

 i komunikacyjnej.

dyrektor
nauczyciele 
uczniowie

nauczyciele 
uczniowie 

cały rok

2. Wykorzystanie pracowni 
multimedialnej w procesie 
dydaktycznym z różnych przedmiotów.

3. Systematyczna aktualizacja strony 
internetowej szkoły.

na bieżąco 

4. Kontynuacja zajęć koła 
matematycznego Przedsiębiorczość.

wrzesień 2013 –
czerwiec 2014
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5. Wydawanie gazetki szkolnej Autograf:
- spotkania z redaktorami Gońca 

Rumskiego
- współpraca z telewizją.

E. Konicz
T. Rzepa

cały rok

6. Prowadzenie zajęć koła fotograficznego
– wykorzystywanie programów 
graficznych.

A. Klepczyńska cały rok

7. Działalność szkolnego koła Caritas. I. Miotke cały rok

8. Promocja gimnazjum 
w środowisku lokalnym.

członkowie 
zespołu do spraw 
promocji szkoły

marzec – maj 
2014

12. Wprowadzenie 
e-dziennika

1. Kontynuacja pracy z wykorzystaniem 
e-dziennika.

dyrektor
nauczyciele
wychowawcy

cały rok

2. Prowadzenie teczek zawierających 
dokumentację dotyczącą zespołu 
klasowego.

13. 
Unowocześnianie 
bazy dydaktycznej 
i socjalnej 

1.Systematyczny zakup pomocy 
szkolnych, sprzętu.

nauczyciele 
opiekunowie sal 
rodzice
dyrektor

cały rok 
w miarę 
posiadanych 
środków
w miarę 
posiadanych 
środków

2. Zaopatrzenie sal w sprzęt 
multimedialny.

3. Wymiana drzwi na łączniku do sali 
gimnastycznej.

14. Rozwój 
aktywności ucznia

1. Wybory do nowego Samorządu 
Szkolnego.

opiekun 
samorządu

Aneks wraz 
z planowanymi 
imprezami 
oraz sposobem 
ich realizacji  

2. Plan pracy Samorządu Szkolnego. opiekun 
samorządu 

3. Uczestnictwo w zajęciach 
pozalekcyjnych.

nauczyciele
opiekunowie kół 
przedmiotowych 
i kół 
zainteresowań

4. Udział w konkursach, imprezach 
szkolnych i środowiskowych.

5. Realizacja projektów edukacyjnych nauczyciele
opiekunowie kół 
przedmiotowych 
i kół 
zainteresowań

cały rok wg 
planu

15. Doskonalenie 
zawodowe 
nauczycieli

1. Szkolenie nauczycieli do pracy z nową 
podstawą programową.

dyrektor ośrodki 
szkoleniowe

2. Uczestnictwo nauczycieli 
w różnego rodzaju szkoleniach 
organizowanych przez placówki 
doskonalenia nauczycieli.

lider WDN Plan nadzoru 
pedagogicznego
2013/2014
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3. Szkoleniowe rady pedagogiczne. dyrektor placówki
doskonalące 
nauczycieli

według 
harmonogramu 
szkoleń

16. Wokół Patrona 1. Udział w Międzynarodowym Festiwalu
Muzyki Religijnej.

dyrektor
nauczyciele 
uczniowie
U. Klawiter
K. Zielke
O. Hlebko 

październik

listopad

6 V 2014

13 VI 2014

2. Urodziny Patrona – konkurs.

3. Święto szkoły.

4. Rocznica śmierci Patrona.

17. Koncepcja 
pracy i jej 
modyfikacja

1.  Działanie  zgodnie  z  przyjętą  przez
Radę  Pedagogiczną  koncepcją  pracy
szkoły.

nauczyciele na bieżąco

2.  Ewaluacja  wewnętrzna  metodą  Profil
szkoły:
-  określenie  mocnych  i  słabych  stron
szkoły.
3. Analiza i modyfikacja koncepcji pracy
szkoły.
4. Zapoznanie oraz angażowanie uczniów
i  ich  rodziców  do  realizacji  zadań
zawartych w koncepcji pracy szkoły oraz
modyfikacji koncepcji.

wrzesień

Opracował zespół w składzie
Irena Burczyk
Beata Daniel
Barbara Murglin
Jolanta Braun – dyrektor
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