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I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 

 Utrzymywanie wysokiego standardu nauczania i uczenia się: 

 

1. Wybór przez nauczycieli programów nauczania i podręczników. Współpraca 

nauczycieli w trakcie realizacji programów i troska o zrealizowanie podstawy 

programowej. 

2. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej. 

3. Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi poszczególnych 

przedmiotów i zasadami oceniania. Monitorowanie i przestrzeganie przedstawionych  

kryteriów oceniania. 

4. Rozwijanie zdolności, zainteresowań uczniów i udzielanie pomocy w przezwyciężaniu 

trudności w nauce poprzez: 

 utrzymywanie wysokiego poziomu nauczania i uzyskiwanie wysokich wyników na 

egzaminach zewnętrznych, 

 podnoszenie poziomu nauki języków obcych poprzez naukę w grupach 

zaawansowania, 

 wprowadzenie dodatkowej godziny j. angielskiego w klasie ósmej oraz drugiego 

języka obcego: niemieckiego lub włoskiego od klasy czwartej, 

 organizację Dnia Języków Obcych, 

 przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, olimpiad, konkursów 

religijnych, artystycznych i sportowych, 

 prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia, przygotowujących do konkursów  

i poszerzających wiedzę z dziedzin, którymi interesują się uczniowie i innych zajęć 

pozalekcyjnych, 

 wykorzystanie bogatej bazy dydaktycznej szkoły, stosowanie metod ktywizujących 

i motywujących uczniów do pracy, 

 dokonywanie diagnozy przyczyn trudności w nauce i podjęcie działań w zespołach 

nauczycielskich przy współpracy z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

 współpracę z muzeami w Bielsku-Białej, Teatrem Polskim, Teatrem Banialuka oraz 

kinem „Helios”, Regionalnym Ośrodkiem Kultury i innymi instytucjami w celu 

poszerzenia wiedzy uczniów, 

 organizację lekcji muzealnych w Muzeum w Oświęcimiu - Brzezince, 

 organizowanie wyjść edukacyjnych do placówek muzealnych, wyjazdów do 

Katowic na UŚ na pokazy i wykłady fizyczne w ramach „Osobliwości Świata 

Fizyki”. 

 

 

 

 



5. Monitorowanie przebiegu nauczania i sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych: 

 

 przeprowadzanie egzaminu próbnego w klasie ósmej szkoły podstawowej, 

 opracowanie wyników egzaminów, ich analiza i wykorzystanie do dalszej pracy 

z uczniami, 

 analiza wyników egzaminu ósmoklasisty, przedstawienie wyników na radzie 

pedagogicznej, przekazanie informacji na temat wyników egzaminu rodzicom 

i uczniom, 

 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA 
 

1. Wzmocnienie poczucia identyfikacji ze szkołą. 

2. Tworzenie przyjaznej atmosfery w klasie i w szkole poprzez: 

 opracowanie tematyki lekcji wychowawczych według zainteresowań uczniów oraz 

zgodnych z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły, 

 zorganizowanie Pierwszej Komunii Świętej, 

 zorganizowanie wycieczki i zabawy integracyjnej, zajęć integracyjnych w klasach, 

 przeprowadzenie wyborów do samorządu uczniowskiego, 

 opracowanie harmonogramu wycieczek edukacyjnych, zorganizowanie wycieczek 

klasowych,  

 troskę uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły o wystrój klas i korytarzy 

szkolnych, zwrócenie uwagi na segregację śmieci w szkole, 

 troskę o mienie szkoły: budynek i jego otoczenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

 tworzenie tradycji szkoły: organizacja konkursu szkolnego związanego z Patronką 

Szkoły, pogłębianie wiedzy o Patronce na zajęciach z wychowawcą i na religii, 

obecność pocztu sztandarowego na uroczystościach szkolnych, tradycja śpiewania 

hymnu szkoły, organizacja Święta Szkoły, pasowanie uczniów klasy pierwszej, 

ślubowanie uczniów czwartej i siódmej, apel świąteczny i wigilie klasowe, szkolne 

rekolekcje wielkopostne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy  o charakterze 

religijnym. 

 rozwijanie postaw patriotycznych, obchody Święta Niepodległości i Konstytucji  

3 Maja,  

 udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej, 

 udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat komunikacji, dotyczących 

zagrożeń w sieci, uzależnień i innych wynikających z sytuacji, 

 udział uczniów klas najstarszych w dwudniowych warsztatach w ramach programu 

profilaktycznego „Archipelag Skarbów”, 

 zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej, Policji  

i Sądu Rejonowego, 

 propagowanie doradztwa zawodowego, 

 troskę o bezpieczeństwo uczniów i przestrzeganie zasad higieny, przepisów bhp, 

zasad udzielania pierwszej pomocy, zasad odbioru dzieci ze szkoły przez rodziców 

lub upoważnione osoby, 

 współpracę z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Sądem Rejonowym, 

 przeprowadzenie próbnej ewakuacji, 

 troskę o przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole (jednolity strój, zamienne 

obuwie), 



 konsekwentne przestrzeganie obowiązku usprawiedliwiania nieobecności uczniów 

w formie pisemnej, osobiście lub przez dziennik elektroniczny przez rodzica 

w ustalonym terminie i w zeszycie korespondencji z rodzicami, 

 informowanie rodziców i uczniów  o zagrożeniach wynikających z korzystania 

z nowych technologii informacyjnych, 

 propagowanie aktywnego stylu życia, 

 zachęcanie uczniów do zaangażowania się w życie klasy i szkoły (propagowanie 

postaw prospołecznych i obywatelskich), 

 zachęcanie uczniów do licznego udziału w zajęciach SKS – u dziewcząt i chłopców, 

 poszukiwanie i wyławianie utalentowanych uczniów, stworzenie możliwości 

zaprezentowania swoich umiejętności w czasie uroczystości i imprez szkolnych, 

 praca nad kulturą osobistą uczniów – lekcje wychowawcze i apel szkolny na ten 

temat, 

 badanie losów absolwentów, 

 aktywne włączanie rodziców do współpracy w zakresie pomocy w różnych 

dziedzinach życia szkoły łącznie z planowaniem działań klasowych i szkolnych, 

 dbanie o rozwój duchowy nauczycieli – dzień skupienia, 

 pedagogizacja rodziców (prelekcje dla rodziców, rozmowy indywidualne, dni 

skupienia), 

 działalność świetlicy szkolnej. 

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY 

 

1. Rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej: 

 poszerzanie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do 

realizowania nałożonych zadań, 

 wspieranie nauczycieli, by byli aktywnymi współpracownikami OKE, 

 przyjmowanie studentów na praktyki pedagogiczne, 

 wspieranie nauczycieli w trakcie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego 

- zachęcanie nauczycieli do efektywnej pracy zespołowej, 

 rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej (aktualizowanie i ujednolicanie prawa 

wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym), 

 monitorowanie pracy nauczycieli, dostrzeganie osiągnięć i stosowanie  

różnorodnych form nagradzania i wyróżniania, 

 organizacja warsztatów i szkoleń, 

 udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych wewnętrznych i organizowanych 

przez różne instytucje, w tym Radę Szkół Katolickich, 

 organizacja szkoleń na temat zasad bhp, zasad udzielania pierwszej pomocy 

oraz ewakuacji uczniów i nauczycieli z budynku szkoły. 

 

2. Prawidłowe funkcjonowanie obiegu informacji: 

 przekazywanie komunikatów przez dziennik elektroniczny, na apelach szkolnych, 

w zeszytach komunikatów i na stronie internetowej szkoły, 

 przekazywanie zarządzeń dyrektora w księdze zarządzeń, 

 usprawnienie sposobu przekazywania informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim, 

 organizowanie zebrań dla rodziców i zebrań z Radą Rodziców w celu przekazania 

informacji o życiu i działalności szkoły i bieżących ocenach ucznia, 

 organizowanie  konsultacji dla rodziców, 



 zorganizowanie spotkań zespołów nauczycielskich. 

 

3. Poprawa warunków lokalowych szkoły pod kątem bezpieczeństwa i komfortu pracy: 

 przeprowadzenie zaplanowanych prac remontowych 

 dostosowanie sal lekcyjnych i ich wyposażenia do wieku uczniów i ich możliwości 

fizycznych, 

 troska o estetykę otoczenia budynku szkoły, 

 podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły, 

 wzbogacanie zasobów biblioteki szkolnej, 

 przestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów: boiska, sali gimnastycznej, 

sali komputerowej, centrum multimedialnego, świetlicy, 

 monitoring obowiązujący na terenie szkoły. 

 

 

IV. WIZERUNEK SZKOŁY 

 

Promowanie szkoły w środowisku szkolnym i lokalnym: 

 organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych, 

 organizacja Dnia Otwartego szkoły, 

 organizacja Święta Szkoły, festynu szkolnego, 

 troska o stronę internetową szkoły, podawanie ważnych i aktualnych informacji 

o działalności szkoły, 

 udział młodzieży w szkolnych i oficjalnych uroczystościach, 

 tworzenie kroniki szkolnej oraz prezentacja finalistów i laureatów konkursów na 

gazetkach szkolnych, 

 uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi poprzez udział w wolontariacie 

i akcjach charytatywnych „Pola Nadziei", „Akcja misyjna”, „Szlachetna paczka", 

„Akcja Bucik”, 

 współpraca z instytucjami lokalnymi: szkołami publicznymi i katolickimi, 

parafiami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Kurią Diecezjalną, 

Salwatoriańskim Stowarzyszeniem Hospicyjnym, Związkiem Harcerstwa 

Rzeczypospolitej, 

 kontynuowanie współpracy z lokalną prasą, 

 eksponowanie osiągnięć uczniów poprzez: prezentację prac uczniów na 

korytarzach, nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce, sporcie i innych 

dziedzinach na apelach szkolnych, 

 przyznanie nagrody dla najlepszego absolwenta szkoły, 

 umieszczanie na stronie internetowej szkoły pochwał i gratulacji dla uczniów, 

 włączenie się w organizację Orszaku Trzech Króli, Marszu dla Życia i Rodziny, 

 udział w rodzinnym rajdzie rowerowym. 

 

 

 

 

 


