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PROGRAM   ROZWOJU 
ZESPOŁU SZKÓŁ  

IM. JANA PAWŁA II  
W STOBIERNEJ 

 
NA LATA 2016-2021 

 
 
Program rozwoju szkoły opracowano na podstawie: 
 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2156, z pó n. zm.) 
2. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.( Dz.U.06.97.674 z pó n. zm) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214) 
5. Wnioski z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego. 

 

 

 

 

 

http://www.stobierna.edu.pl/
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MISJA 

„ … tu czujemy się bezpiecznie, uczymy się szanować siebie nawzajem, myśleć, 
zdobywać wiedzę, zadziwiać, znajdować spokój i tworzyć” 

         /P. Brown/ 
 

Nadrzędnym celem naszej Szkoły jest: 
 
 stworzenie równych szans edukacyjnych naszym uczniom, 
 kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych, 
 aby nasi uczniowie umieli w sposób dojrzały podejmować słuszne wybory, 
 aby pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, 
 aby szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku, 
 aktywizowanie społeczności lokalnej wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i 

wychowania młodzie y. 
 
 
Zapewniamy wysok  jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat 
yczliwości, profesjonalizm i propagowanie zdrowego stylu ycia                       

a w szczególności: 
 
 dobre przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na wy szym etapie 

edukacyjnym, 

 udzielanie wszystkim uczniom pomocy w uzyskiwaniu mo liwie najwy szych osiągnięć 
w nauce oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań, 

 realizację przemyślanych programów edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych 
mo liwości ucznia, 

 stworzenie bezpiecznego, przyjaznego dla całej społeczności szkolnej miejsca nauki                  
i pracy, 

 promowanie zasad partnerstwa poprzez wzajemne akceptowanie reguł postępowania i 
procedur działania. 

 

Powy sze cele osi gamy poprzez: 
 wykwalifikowaną kadrę składającą się z ludzi otwartych na zmiany, pozytywnie 

myślących, doskonalących się dla dobra ucznia i całej społeczności szkolnej, 
 przyjazną i yczliwą atmosferę w szkole, 

 dobrą bazę dydaktyczną i warunki lokalowe oraz promowanie nowych technik i metod 
pracy, 

 zespołowe zarządzanie szkołą i demokratyzację ycia szkoły, 
 promowanie mo liwości szkoły w lokalnym środowisku 

http://www.stobierna.edu.pl/
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Aby misja zako czyła się sukcesem nasz absolwent powinien: 

 

 posiadać rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, 
 posiadać nawyk stałego uczenia się i doskonalenia oraz motywację rozwijania 

zainteresowań, 
 sprawnie posługiwać się językiem ojczystym oraz co najmniej jednym językiem 

obcym, 

 skutecznie porozumiewać się w ró nych sytuacjach oraz twórczo rozwiązywać 
problemy, 

 posiadać podstawowe wiadomości i nawyki prozdrowotne, 
 wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, 
 umieć korzystać z dostępnych ródeł informacji (np. Internetu), 
 cechować się wysoką kulturą osobistą, 
 być kreatywnym, asertywnym, odpowiedzialnym i wra liwym na sytuację drugiego 

człowieka, 
 umieć korzystać z dóbr kultury oraz aktywnie uczestniczyć w yciu kulturalnym, 
 utrzymywać kontakty ze swoją szkołą po jej ukończeniu. 

 

 

 

WIZJA 

 Jesteśmy Zespołem Szkół respektującym potrzeby edukacyjne środowiska, który 
swoje działania opiera na takich wartościach jak: 

       - miłość, 
       - prawda, 

       - odpowiedzialność, 
       - profesjonalizm. 

 Struktura naszego Zespołu Szkół opiera się na zgodnym współistnieniu  
i współpracy trzech grup: rodziców, uczniów i nauczycieli. 

 Szanujemy prawo ka dego ucznia do odmiennych myśli, poglądów, wyboru dróg 
yciowych, oryginalności i kreatywnego myślenia. 

 Pielęgnujemy umiejętności dzielenia się pozytywnymi emocjami, uwra liwiamy na 
uczucia innych ludzi. 

 Chcemy, by najwa niejsze zadania, które będziemy realizować, dotyczyły: 
 

 przygotowania uczniów do jak najlepszego napisania sprawdzianu oraz zdania 

egzaminu gimnazjalnego, 

 rozwijania samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności, 
 kształtowania osobowości ucznia poprzez dialog, bycie z nim w ka dej trudnej 

sytuacji yciowej, 

http://www.stobierna.edu.pl/
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 wykorzystania Internetu i nowatorskich metod nauczania w pracy merytorycznej 

szkoły. 
 

Podstawą naszego działania jest dawanie ka demu uczniowi mo liwości obcowania                           
z nauczycielem, który będzie dla niego prawdziwym autorytetem, nauczycielem, który przez  
rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy, zrealizuje przyjęte na siebie                          
z pełną odpowiedzialnością zało enia zapewniające satysfakcję, zadowolenie  i dobry start 

naszych absolwentów w przyszłej szkole. 
 
 

 

 

KATALOG  PO DANYCH POSTAW UCZNIA  
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II  

W STOBIERNEJ 
 
1. Dbamy o piękno mowy ojczystej.  

2. Dbamy o dobre imię szkoły. 

3. Dbamy o mienie szkoły. 

4. Szanujemy siebie nawzajem. 

5. Jesteśmy tolerancyjni. 

6. Jesteśmy asertywni. 

7. Jesteśmy komunikatywni i otwarci. 

8. Jesteśmy twórczy. 

9. Jesteśmy wra liwi na potrzeby innych ludzi. 

10. Nasza kultura osobista jest na wysokim poziomie. 

11. Ubieramy się stosownie do wieku i okoliczności. 

12. Dbamy o zdrowie, unikamy wszelkich u ywek. 

13. Wykorzystujemy mo liwości jakie oferuje nam szkoła. 

14. Zachowujemy się świadomie i odpowiedzialnie. 

15. Jesteśmy patriotami - znamy historię swojego kraju i regionu. 

16. Znamy rodzimą myśl techniczną i intelektualną. 

17. Dbamy o otaczające nas środowisko. 

18. Umiemy mądrze korzystać z szerokiego dostępu do wiedzy. 

19. Rozwijamy się intelektualnie i duchowo. 

http://www.stobierna.edu.pl/
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KIERUNKI I CELE  
ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ  

W STOBIERNEJ  
DO ROKU 2021  

W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 
JEJ FUNKCJONOWANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PROCES DYDAKTYCZNY 

II. DZIAŁANIA OPIEKU CZE I WYCHOWAWCZE 

III. ORżANIZACJA PRACY SZKOŁY 

IV. INŻRASTRUKTURA I BAZA SZKOŁY 
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I. PROCES DYDAKTYCZNY 
 

1. Stałe diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów: 
 diagnozowanie uczniów klas I PSP  i IV PSP celem ustalenia poziomu nauczania na 

wejściu, 
 badanie wyników nauczania z zastosowaniem standaryzowanych narzędzi pomiaru, 
 rozszerzenie zewnętrznego pomiaru wyników nauczania we wszystkich klasach                         

z przedmiotu matematyka w oparciu o program „Lepsza Szkoła” żdańskiej Fundacji 

Oświatowej, 
 

2. Podnoszenie wyników kształcenia  poprzez: 
 analizowanie wyników badań uczniowskich kompetencji oraz wykorzystanie 

wniosków z analiz do planowania poprawy efektów kształcenia, 
 wspieranie nowatorstwa pedagogicznego, prowadzenie edukacyjnych projektów 

uczniowskich, 

 doskonalenie systemu oceniania w jego funkcji informacyjno-motywacyjnej, 

 wzbogacanie bazy dydaktycznej w nowoczesne pomoce, 

 poszerzanie księgozbioru biblioteki szkolnej, 
 pełną realizację treści podstawy programowej z pomocą starannie dobranych 

programów nauczania i programów autorskich, 

 motywowanie uczniów do większego wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą- 

program stypendium dyrektora szkoły. 

 

3. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzie y: 
 realizacja dodatkowych programów wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów                   

z małych miejscowości, 
 współpraca z instytucjami zewnętrznymi i uczelniami wy szymi celem pozyskiwania 

środków na realizację programów wyrównywania szans, 
 szeroki zakres współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 
 plan dowozów dostosowany do potrzeb uczniów, by swobodnie korzystali z oferty 

zajęć wyrównujących szanse. 
 

4. Efektywna praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniem zdolnym, 

utalentowanym oraz słabym) poprzez: 

 stworzenie bogatej gamy zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych, 

 systematyczne przygotowywanie i zachęcanie do udziału w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych, turniejach i zawodach, 

 anga owanie uczniów utalentowanych do udziału we wszelkiego rodzaju zajęciach 
rozwijających ich talenty, 

 

 

 

 

 

 

http://www.stobierna.edu.pl/
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 eksponowanie osiągnięć uczniów w klasach, szkole, środowisku lokalnym, 

 organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych na szczeblu szkolnym                   

i lokalnym we współpracy z ró nymi instytucjami wspomagającymi, 
 dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb ucznia oraz 

prowadzenie zajęć i programów terapeutycznych, indywidualnej pomocy uczniom                   

z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi. 

 stworzenie bogatej gamy zajęć wyrównawczych i zespołów kompensacyjnych oraz 

skuteczne zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach. 

 

5. Szeroki dostęp do wiedzy informatycznej : 
 dostosowanie liczby stanowisk komputerowych do grup klasowych, 

 dostęp do Internetu we wszystkich salach dydaktycznych, 

 wprowadzenie programów multimedialnych wspomagających proces kształcenia                  
z ró nych przedmiotów, 

 wdro enie narzędzi ICT w tym TIK, które będą towarzyszyć uczniom i nauczycielom 
podczas realizacji podstawy programowej, 

 funkcjonowanie kół i konkursów informatycznych. 
 

6. Propagowanie tę yzny fizycznej, dbałość o kondycję uczniów: 
 tworzenie szerokiej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z potrzebami                       

i zainteresowaniami uczniów, zajęcia do wyboru, 
 udział młodzie y w zawodach i turniejach ró nych dyscyplin, 
 organizowanie turystyki i rekreacji szkolnej, 

 kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i sportowego kibicowania. 

 

 

II. DZIAŁANIA OPIEKU CZE I WYCHOWAWCZE 
 
1. Stałe wdra anie i monitorowanie efektów pracy z Programem Wychowawczym                               

i Programem Profilaktyki. 

 

2. Kontynuowanie programu Szkoła bez przemocy: 
 prowadzenie treningów pedagogicznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

poszerzających kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, 

 objęcie zajęciami socjoterapii uczniów zagro onych społecznie, 
 poprawa dyscypliny zajęć lekcyjnych i frekwencji na zajęciach, 
 zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na zajęciach i podczas przerw, 

 poprawa organizacji świetlicy szkolnej, lepsze zagospodarowanie czasu uczniów 

doje d ających. 

 

3. Pomoc materialna uczniom: 

 bezpłatne obiady w stołówce szkolnej, 
 organizowanie zakupu i wypo yczania podręczników, 
 program stypendiów socjalnych i zapomóg losowych, 

 

http://www.stobierna.edu.pl/
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 zbiórki ywności i pomoc rodzinom w trudnej sytuacji. 
 

4. Partnerska współpraca z rodzicami: 
 wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez 

organizowanie doradztwa i pomocy fachowców, 

 wczesne rozpoznawanie problemów rodzinnych, skuteczna pomoc w ich 

rozwiązywaniu, 
 udział rodziców w realizacji zadań szkoły poprzez Radę Rodziców, 
 większy udział rodziców w yciu szkoły-uroczystości, imprezy, spotkania. 

 

5. Rozwijanie samorządności, zaanga owanie społeczności szkolnej w promowanie dobrego 

wizerunku szkoły: 
 kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły, 
 wspieranie uczniowskich inicjatyw, nowatorskich pomysłów i aktywności                         

w ró nych dziedzinach, 
 udział w akcjach, konkursach, debatach, działanie kół i wolontariatu, 

 organizowanie wycieczek, udział w yciu kulturalnym, imprezy środowiskowe, 
 organizowanie szkolnych uroczystości, apeli i spotkań zgodnie z kalendarzem. 

 

III. ORżANIZACJA PRACY SZKOŁY 
 

1. Właściwa praca Rady Pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami. 
2. Wspieranie pracy zespołów przedmiotowych, doskonalenie WDN. 
3. Utrzymanie właściwego klimatu współpracy szkolnej społeczności w celu 

poprawy jakości pracy. 
4. Doskonalenie obiegu informacji i sposobów komunikacji w szkole. 

5. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, motywowanie do zdobywania 

kolejnych stopni awansu zawodowego i nowych kwalifikacji, wspomaganie 

wysokiej jakości pracy na ka dym stanowisku. 
6. Wspieranie działalności innowacyjnej w zakresie nowatorskich form, metod                        

i organizacji procesu edukacyjnego a tak e autorskich programów nauczania. 

7. Skuteczne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, właściwe opracowywanie                          

i wdra anie wniosków z ewaluacji i kontroli. 
8. Systematyczne monitorowanie jakości pracy szkoły zgodnie z przyjętymi 

standardami i wykorzystywanie wyników do planowania pracy. 

9. Wykorzystanie programów komputerowych do stworzenia pełnej bazy informacji 

o szkole, z mo liwością szybkiego generowania potrzebnych danych. 

10. Bie ąca ewaluacja dokumentów szkolnych, terminowe projektowanie zmian,                      

w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującym prawem  oświatowym. 
11. Współpraca z placówkami wspomagającymi w celu wymiany doświadczeń, 

organizacji imprez międzyszkolnych i środowiskowych, pełnej realizacji zadań 
statutowych szkoły. 

 

 
 

http://www.stobierna.edu.pl/


 

 9 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum w Stobiernej 
Stobierna 38, 39 – 200 Dębica,  tel/fax: (014) 681 74 23 

e-mail:stobierna38@wp.pl www.stobierna.edu.pl 

NIP 872-21-75-977 
 
 
 

 
 
IV. INŻRASTRUKTURA I BAZA SZKOŁY 
 
     Dobrze przygotowana i rozwinięta baza umo liwia osiągnięcie wysokiej jakości pracy. 
Dbałość o zewnętrzny wizerunek obiektów szkolnych wpływa na postrzeganie szkoły, 
usprawnia jej funkcjonowanie, zapewnia wysoki poziom nauczania. 

    W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki oraz pełnej 
realizacji zadań statutowych szkoły, w najbli szym czasie nale y: 
 

1. Wyremontować łazienki szkolne. 

2. Zakupić urządzenia dozoru wizyjnego w celu zapewnienia wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa uczniów oraz zminimalizowania ryzyka zniszczeń i strat 
materialnych na terenie obiektów szkolnego.  

3. Wykonać brakujące części ogrodzenia szkolnego.  
4. Wymienić nawierzchnię boiska szkolnego do kosza. 

5. Zakupić indywidualne szafki  uczniowskie do szatni. 

6. Wymienić płytki podłogowe na posadzce w części prowadzącej do sali 
gimnastycznej. 

7. Zakupić zestaw sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez szkolnych                          
i środowiskowych. 

8. Wyposa yć wszystkie  sale  lekcyjne w komputer i dostęp do Internetu. 

9. Systematycznie kupować nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne, które 
uatrakcyjnią proces edukacyjny w czasie zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych. 

10. Zakupić urządzenia teleinformatyczne np. projektory, tablice interaktywne,  

laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym. 

11. Zakupić  lektury i nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej. 

 

Planujemy pozyskiwanie środków pozabud etowych poprzez: 
1. Organizowanie imprez środowiskowych o charakterze charytatywnym we 

       współpracy z Radą Rodziców i Radą Sołecką. 

2. Wynajem pomieszczeń szkolnych na zajęcia edukacyjne. 

3. Wynajem obiektów sportowych osobom prywatnym. 

4. Pozyskiwanie sponsorów w lokalnym środowisku. 

 

V. ZAKO CZENIE 
 

Żundamentalne zadania szkoły to nauczanie i wychowanie, dwa aspekty tego samego procesu, 

w którym centralne miejsce zajmują uczeń i nauczyciel. Od relacji jakie połączą te dwa 
podmioty, zale y klimat szkoły, który jest podstawą rozwoju intelektualnego uczniów, 

decyduje o osiągnięciach i mo liwościach edukacyjnych młodych ludzi. Klimat naszej szkoły 
zakłada łączenie wysokich wymagań intelektualnych i moralnych, do czego inspiruje                         

i zachęca postać patrona – Jana Pawła II. Chcemy, by wspólna realizacja tego wieloletniego  

 

http://www.stobierna.edu.pl/
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Programu rozwoju szkoły, stymulowała ucznia i mistrza do samodzielnej, twórczej pracy                     

i realizacji yciowych celów, słu yła akceptacji potrzeb wychowanka i jego indywidualności. 
Naszym celem jest szkoła i nauczyciel zbli ający się do modelu: Wymagający – yczliwy –  

Twórczy. W całym procesie wychowawczym uznajemy za równie wa ne nastawienie na 

wynik jak i na proces. Na ile to mo liwe podejmujemy realizacje hasła „uczenie się ycia 
przez ycie”, a więc stawianie ucznia w autentycznych sytuacjach, ograniczenie 

werbalizowania na rzecz organizowania autentycznych prze yć. 
 

 

 

 

 

 

 

Program Rozwoju Szkoły na lata 2016-2021  wchodzi w życie z dniem 15.09.2016r. 

Akceptacja Rady Rodziców w dniu 15.09.2016r. 

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 32/2016 z dnia 15.09.2016r. 

 

 

 

Program  rozwoju szkoły na lata 2016-2021 może ulegać modyfikacjom               
w miarę zmian w prawie oświatowym, polityce oświatowej państwa              

i potrzebach szkoły.  
 

Na podstawie programu rozwoju szkoły co roku Rada Pedagogiczna 
przyjmuje do realizacji Koncepcję Pracy Szkoły i Plan Nadzoru 
Pedagogicznego. 
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