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„Wychowanie to nieustannie toczony dialog 

nauczyciela z uczniem prowadzący ku 

horyzontowi dobra, prawdy i piękna” 



 

1. Naszą dumą jest wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych. 
 

a. Organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych przygotowujących  

do egzaminów zewnętrznych, 

b. Diagnozowanie osiągnięć uczniów w formie próbnych egzaminów, 

c. Organizowanie warsztatów dotyczących radzenia sobie ze stresem 

egzaminacyjnym, 

d. Dokonywanie analizy wyników egzaminów i wdrażanie wniosków z nich 

wynikających. 

 

 
2. Zapewniamy naszym uczniom bezpieczeństwo. 
 

a. Posiadanie przez szkołę monitoringu wizyjnego, 

b. Pełnienie przez nauczycieli dyżurów na terenie szkoły zgodnie z harmonogramem, 

c. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie bezpieczeństwa, 

d. Zapewnienie uczniom pomocy medycznej i psychologiczno - pedagogicznej, 

e. Powołanie koordynatora ds. bezpieczeństwa i zakładowego społecznego inspektora 

pracy, 

f. Zatrudnienie w szkole specjalisty ds. BHP. 

 

 
3. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. 
 

a. Posiadanie przez nauczycieli odpowiednich kwalifikacji zawodowych, 

b. Pełnienie przez wielu nauczycieli funkcji czynnego egzaminatora zewnętrznego,  

c. Posiadanie przez większość nauczycieli stopnia awansu zawodowego – 

nauczyciela dyplomowanego, 

d. Podwyższanie przez kadrę pedagogiczną kwalifikacji zawodowych zgodnie  

z potrzebami szkoły, 

e. Działanie zespołów przedmiotowych wspomagających sferę dydaktyczno – 

wychowawczą. 

 
 



 

4. Bierzemy udział w licznych projektach i programach unijnych. 
 

a) „Młodzi przedsiębiorcy na start” 

b) „Mania działania” 

c) „Mam haka na raka” 

d) „Tydzień Kultury Polskiej” 

e) „Dzień Profilaktyki” 

 

5. Zaletą szkoły jest bogate wyposażenie i zaplecze dydaktyczne. 
 

a. Posiadanie przez szkołę pracowni komputerowej i multimedialnej ze stałym 

dostępem do Internetu, 

b. Wykorzystywanie przez nauczycieli technologii komputerowej na zajęciach 

lekcyjnych, 

c. Posiadanie pełnowymiarowej i nowoczesnej hali sportowej, 

d. Posiadanie pracowni przedmiotowych wyposażonych w rzutniki multimedialne, 

tablice interaktywne oraz inne środki audiowizualne, 

e. Zapewnienie uczniom pełnego dostępu do księgozbioru bibliotecznego  

oraz czytelni, 

f. Umożliwienie uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, 

g. Posiadanie estetycznych i przestronnych pomieszczeń szkolnych, 

h. Wykorzystanie przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych pomocy dydaktycznych 

umożliwiających pełną realizację podstawy programowej. 

 

6. Organizujemy szereg zajęć pozalekcyjnych zgodnie 
 z indywidualnymi potrzebami uczniów. 
 

a. Diagnozowanie w szkole potrzeb uczniów i zgodnie z nimi organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych (kół przedmiotowych), 

b. Objęcie w szkole szczególną pomocą uczniów mających trudności w nauce, 

c. Wspieranie przez szkołę uczniów szczególnie uzdolnionych, 

d. Oferowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych  zaspakajających indywidualne 

potrzeby i zainteresowania uczniów. 

 



 

7. Pomagamy naszym uczniom w wyborze dalszej drogi kształcenia. 
 

a. Organizowanie we współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę warsztatów 

dla uczniów wspomagających wybór ścieżki zawodowej, 

b. Uczestniczenie w obchodach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, 

c. Współpracowanie z uczelniami wyższymi poprzez: 

 udział w Dniach Otwartych Szkół Wyższych,  

 udział w Salonie Maturzystów, 

 udział w akcjach promocyjnych wyższych uczelni, 

d. Korzystanie ze wsparcia instytucji zajmujących się  doradztwem zawodowym 

(PUP, MCK, PPPP itp.). 

 

8. Dbamy o rozwój kultury fizycznej. 

a. Wykorzystywanie w pełni bazy sportowej i potencjału naszych uczniów, 

b. Przygotowywanie i efektywny udział uczniów w licznych zawodach sportowych, 

c. Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych rozgrywek sportowych, 

d. Umożliwianie uczniom korzystania z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych  

o charakterze sportowym, 

e. Organizowanie wycieczek i rajdów turystyczno – krajoznawczych. 

 

9.  Zapewniamy dodatkową opiekę i pomoc uczniom znajdującym się 
w trudnej sytuacji losowej. 
 

a. Zaznajamianie się z  problemami i potrzebami naszych wychowanków, 

b. Organizowanie akcji pomocowych dla potrzebujących uczniów, 

c. Umożliwianie uczniom kontaktów z różnymi instytucjami wspierającymi. 

 
10. Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach 
jego osobowości. 
 

a. Podejmowanie działań w oparciu o Program Wychowawczy i Szkolny Program 

Profilaktyki oraz spójne z nimi plany pracy wychowawcy klasowego, 



 

b. Umożliwianie uczniom zaangażowania się w prace organizacji szkolnych (SU, 

PCK, Klub Wolontariatu, KTG, i in.), 

c. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności u uczniów. 

 

11. Ściśle współpracujemy z rodzicami naszych uczniów. 

a. Aktywne włączanie rodziców w życie szkoły, 

b. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, 

c. Udzielanie rodzicom pomocy pedagogiczno – psychologicznej w rozwiązywaniu 

problemów dydaktyczno – wychowawczych. 

 

12. Dbamy o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. 

a. Posiadanie przez szkołę bogatego kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, 

b. Wspólne obchody ze społecznością lokalną świąt i uroczystości (Związek 

Emerytów, Związek Kombatantów i in.), 

c. Współpraca z MGOK w zakresie organizowania imprez i uroczystości lokalnych, 

d. Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje oraz przedsięwzięcia, 

e. Organizowanie spotkań z udziałem osób znaczących dla społeczności lokalnej. 

 

13. Promujemy wartość edukacji. 

a. Przyznawanie przez szkołę stypendiów dyrektora za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe,  

b. Upowszechnianie informacji o osiągnięciach uczniów, 

c. Promowanie i upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej oraz 

podejmowanych działaniach i osiągnięciach:  

 wizyty promocyjne w gimnazjach  

 publikacje informacyjne (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa, tablice 

informacyjne) 

 prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach 

d. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów  

do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty 

edukacyjnej. 



 

e. Współpraca z absolwentami: 

 zjazdy absolwentów 

 spotkania absolwentów z uczniami. 

 
14. Kształtujemy postawy patriotyczne  młodzieży 

a. Organizowanie akademii i uroczystości w rocznice świąt narodowych,  

b. Przygotowanie obchodów rocznic historycznych wydarzeń lokalnych, 

c. Uczestnictwo w spotkaniach z kombatantami, 

d. Objęcie opieką miejsc pamięci narodowej, 

e. Organizowanie wyjazdów do miejsc i obiektów związanych z historią narodu. 

 

 

15. Propagujemy postać i dokonania patrona szkoły  

a. Włączanie się w działania Rodziny Szkół Papieskich,  

b. Współorganizowanie obchodów Dnia Patrona Szkoły, 

c. Pogłębianie wiedzy o życiu i działalności patrona szkoły (konkursy, prelekcje, 

prezentacje multimedialne, zajęcia dydaktyczne), 

d. organizowanie wycieczek do miejsc związanych z postacią Jana Pawła II. 

 


