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CELE: 

1. Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry nauczycielskiej  

i kierowniczej. 

2. Systematyczne podnoszenie poziomu i jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie 

zawodowe nauczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji, zwłaszcza  

w dziedzinie wykorzystania ICT, a z czasem również stosowania metody CLIL. 

3. Przełamanie bariery językowej wśród nauczycieli w celu wykorzystania 

możliwości doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela jakie dają programy 

europejskie. 

4. Umiejętne i efektywne wykorzystanie ICT na wszystkich przedmiotach 

edukacyjnych. 

5. Podnoszenie świadomości europejskiej pracowników szkoły i uczniów. 

6. Otwarcie na współpracę europejską i wymianę doświadczeń z nauczycielami  

i kadrą kierowniczą szkół zagranicznych. 

7. Wsparcie dla uczniów uzdolnionych językowo i matematycznie. 

8. Stosowanie najnowszych metod i technik nauczania j. angielskiego. 

9. Doskonalenie modelu uczenia się i nauczania poprzez obserwację tych procesów 

w innych krajach oraz wykorzystanie najlepszych doświadczeń i praktyk. 

10. Poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz rozwijanie 

umiejętności dzielenia się wiedzą za pomocą nowoczesnych narzędzi 

multimedialnych: blogi, fora, platforma eTwinning, itp. 

11. Nawiązanie sieci kontaktów z nauczycielami języków obcych oraz przedmiotów 

ścisłych w innych krajach Unii Europejskiej jak i z innymi szkołami. 

12. Przygotowanie uczniów do roli obywateli wielonarodowego, wielokulturowego  

i wielojęzycznego społeczeństwa europejskiego. 

13. Wzrost poziomu świadomości i zainteresowania innymi kulturami i narodami 

wśród uczniów i nauczycieli. 

14. Zwiększenie liczby projektów międzynarodowych. 

15. Wzrost zaangażowania nauczycieli i uczniów w europejskie programy 

mobilnościowe. 

16. Dostosowanie programów nauczania kół przedmiotowych do wykorzystania 

elementów metody CLIL. 

17. Poprawa prestiżu szkoły w środowisku lokalnym oraz zaistnienie jej na 

platformie europejskiej. 

18. Włączenie zdobytego doświadczenia i nabytych kompetencji pracowników 

uczestniczących w projektach do planu strategicznego rozwoju szkoły  

w przyszłości. 

 

 

 

 



W naszej szkole duży nacisk kładzie się na pracę z uczniem zdolnym. Co roku mamy 

olimpijczyków, laureatów i finalistów różnorakich konkursów przedmiotowych na 

różnych szczeblach. Nie są to jednak satysfakcjonujące nas liczby. Wyniki te są głównie 

oparte na klasycznych metodach nauczania i zaangażowaniu pojedynczych nauczycieli. 

Prowadzone w ostatniej dekadzie w naszej placówce projekty typu FRSE, czy wymiany 

młodzieży okazały się dużym sukcesem dydaktyczno-wychowawczym, ale miały 

ograniczony wpływ na społeczność szkolną z uwagi na małą liczbę zaangażowanych 

uczniów i nauczycieli. Zauważyliśmy, że tego typu działania znacząco wpływają na 

rozwój umiejętności uczniów, podniesienie ich motywacji do nauki i podejmowania 

nowych wyzwań edukacyjnych. Ponadto, przygotowują ich do współpracy z innymi oraz 

kształtują postawę gotowości do ustawicznego samokształcenia. Dlatego istnieje duża 

potrzeba zwiększenia zaangażowania uczniów i nauczycieli w projekty 

międzynarodowe, zmiany metod pracy w warsztacie nauczycielskim, przełamanie 

bariery językowej i kulturowej zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Niestety 

przeszkodą dla dalszego rozwoju wymiaru europejskiego naszej szkoły jest słaba 

znajomość języków obcych, a w szczególności języka angielskiego wśród większości 

kadry nauczycielskiej. W związku z tym w kontekście planowanych działań widzimy 

konieczność doskonalenia językowego naszych nauczycieli. Takie działania znacząco 

wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły oraz wzbogacenie i atrakcyjność oferty 

edukacyjnej proponowanej uczniom i ich rodzicom przez naszą placówkę. Co więcej, 

omawiane zmiany w naszej opinii rozwiną i utrwalą w opinii środowiska lokalnego 

obraz szkoły jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się instytucji oświatowej, która  

w swojej pracy z uczniami wykorzystuje najnowsze narzędzia techniczne  

i organizacyjne oraz stara się być instytucją otwartą na świat, pozwalającą dawać swoim 

wychowankom dobre wzory obecności i działania w świecie wielokulturowym. 

 

Realizacji zadań stawianych sobie przez szkołę mają służyć: 

1. Indywidualne wyjazdy nauczycieli na warsztaty doskonalące metodę CLIL oraz  

stosowanie środków ICT w nauczaniu przedmiotów zwłaszcza ścisłych. 

2. Wyjazdy nauczycieli języków obcych na warsztaty doskonalące metody i techniki 

nauczania języków obcych oraz doskonalące umiejętności językowe nauczycieli. 

3. Umożliwienie obserwacji zajęć prowadzonych w szkołach partnerskich. 

4. Pogłębianie wiedzy podczas wizyt w innych szkołach na temat innowacyjnych 

metod pracy oraz sposobów nauczania za pomocą doświadczania wiedzy. 

5. Doskonalenie nauczycieli w dziedzinie przygotowywania narzędzi pracy, które 

pozwolą na wykorzystanie innowacyjnej formuły nauczania na poszczególnych 

przedmiotach ścisłych. 

6. Wykorzystanie nowych metod nauczania na zajęciach i zaangażowanie uczniów 

w proces lekcyjny. 

7. Wsparcie dla uczniów uzdolnionych w postaci różnorakich narzędzi nauczania, 

zwłaszcza nauczanie przez doświadczanie. 



8. Udział w kursach językowych kadry nauczycielskiej i kierowniczej, aby umożliwić 

prowadzenie zajęć i kół zainteresowań w języku obcym oraz nawiązywać 

współpracę z rówieśniczymi szkołami z zagranicy. 

9. Nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi w Europie, wymiana 

doświadczeń, wspólna realizacja projektów.  

10. Zbudowanie interdyscyplinarnych zespołów nauczycielskich (składających się  

z nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych 

przy wsparciu językowców). 

11. Zaangażowanie w działania typu eTwinning lub inne na platformach 

edukacyjnych po uprzednim przeszkoleniu kadry. 

12. Podejmowanie projektów o charakterze prac badawczych, które rozwijałyby 

uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych na płaszczyźnie kreatywności, 

rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjnych (w tym językowych)  

i pracy w grupie. 

13. Udział w szkoleniach informacyjnych dotyczących Programu Erasmus+ oraz 

innych umożliwiających mobilność uczniów i kadry nauczycielskiej. 

 

Oczekiwane efekty podejmowanych działań to głównie: 

1. Zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników biorących udział  

w projekcie przyczynią się do strategicznego rozwoju naszej szkoły i pozwolą na 

zrealizowanie zamierzonych celów. 

2. Podniesienie jakości pracy szkoły, jej prestiżu i opinii w środowisku lokalnym 

i w regionie. 

3. Wizyty w szkołach partnerskich i obserwacje zajęć w placówkach rówieśniczych 

zagranicą. 

4. Nadanie szkole wymiaru europejskiego. 

5. Zwiększenie umiejętności nauczycieli w nauczaniu i samodoskonaleniu się. 

6. Wzrost motywacji do nauki uczniów. 

7. Nauczyciele stosują nowe metody nauczania i podnoszą jakość kształcenia. 

8. Większa zdolność do zmian i modyfikacji w procesach nauczania. 

9. Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla uczniów uzdolnionych językowo oraz 

matematycznie. 

10. Wzbogacenie umiejętności językowych wśród kadry nauczycielskiej  

i kierowniczej oraz przełamanie barier językowych i kulturowych. 

11. Wzrost zainteresowania i zaangażowania w działania projektowe wśród 

wszystkich nauczycieli. 

12. Uczniowie doświadczają realnej potrzeby znajomości języka obcego   

w komunikacji z rówieśnikami szkół partnerskich. 

13. Lepsza jakość pracy nauczycieli na rzecz osiągnięć ich uczniów. 

14. Szkoła zapewnia przyjazne środowisko do uczenia się nie tylko na codziennych 

zajęciach, ale poprzez wyjście ze schematu „kredy i tablicy”. 

15. Wykorzystanie ICT na poszczególnych zajęciach wpływa na motywację uczniów  

i ułatwia im nabywanie nowych umiejętności. 



16. Większe możliwości rozwoju zawodowego i kariery zawodowej. 

17. Wzrost poziomu świadomości i zainteresowania innymi kulturami. 

18. Przygotowanie do stopniowego wprowadzania metody CLIL na zajęciach 

edukacyjnych oraz kołach zainteresowań. 

 

Włączanie doświadczeń do planu rozwoju. 

Umiejętności, innowacyjne metody, nowe techniki zdobyte przez nauczycieli  

w ramach wyjazdów na szkolenia, udziału w projektach i mobilnościach będą szeroko 

rozpowszechniane w środowisku lokalnym wśród nauczycieli. Będzie również  

prowadzona szeroka kampania informacyjna w mediach lokalnych , szkolnymi kanałami 

informacyjnymi, a także w mediach społecznościowych, w których nauczyciele aktywnie 

działają i są obecni.  

Przede wszystkim zdobyte umiejętności będą włączane w plan pracy szkoły  

i w plany pracy poszczególnych nauczycieli. Indywidualnie każdy z nauczycieli 

biorących udział w działaniach projektowych będzie w ramach swojego przedmiotu 

uwzględniał możliwości włączenia ich efektów w swoje plany pracy na lekcjach i na 

zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne stanowią  tutaj istotny element pracy  

z młodzieżą, ponieważ pozwalają rozwijać uczniom szczególnie ich indywidualne 

uzdolnienia i zainteresowania oraz umożliwiają  bardziej intensywną pracę na rzecz ich 

osiągnięć konkursowych. Udział nauczycieli w wyjazdach szkoleniowych, projektach  

i warsztatach szczególnie w tej dziedzinie może przynieść duże możliwości modernizacji 

i zwiększenia oferty szkoły dla jej uczniów.  

Dzięki stopniowemu wprowadzaniu CLIL (nauczanie niektórych przedmiotów  

w języku obcym) do naszej szkoły wierzymy, że utrzymamy wysoki poziom motywacji, 

wykorzystamy naturalną motywację do uczenia się nowych i interesujących rzeczy  

w sposób odpowiedni dla wieku i zdolności oraz sprawności i umiejętności 

już opanowanych. Damy naszym wychowankom możliwość nabywania wiedzy poprzez 

interakcje z kolegami i nauczycielami z innych, w tym z zagranicznych, szkół.  

Wdrożymy młodzież do wykorzystania technologii informatyczno‐komunikacyjnych 

oraz nauczymy jak korzystać z różnych źródeł informacji. Nauczyciele języków obcych  

będą pełnili rolę konsultantów i doradców  dla nauczycieli uczących metodą CLIL. 

Nauczyciele włączą wykorzystanie ICT do planów pracy. Kontakty z nauczycielami  

z zagranicy z całą pewnością zaowocują poszerzeniem współpracy międzynarodowej  

i realizacją ciekawych projektów.  

 

 

Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej…………………………………… 

 


