
Program rozwoju szkoły na lata 2022-2025

Dwa cele główne:

I  –  maksimum  bezpieczeństwa  (w  tym  zdrowotnego  i
psychospołecznego)  poprzez  rozsądne  działanie  w  każdym
aspekcie życia szkoły i poza szkołą;

II  –  maksimum  rozwoju  uczniów,  nauczycieli  szkoły  poprzez
odpowiednią postawę i nastawienie.

Cele szczegółowe:
1. Utworzenie  Programu  Wychowawczo-Profilaktycznego  Szkoły  w  korelacji  z

Programem Wychowawczym całego STO, w tym wdrażanie zasad zachowania
się uczniów w szkole, poza nią i opracowanie ceremoniału szkolnego.

2. Stworzenie i zaakceptowanie nowej strategii szkoły nalata 2022-2025
3. Właściwe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. 
4. Dalsza rozbudowa szkoły o nową przestrzeń do nauki, spożywania ciepłych

posiłków, sportu i ruchu.
5. Wdrażanie  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego.  Kształcenie

rozwijające  samodzielność,  komunikację,  współpracę,  krytyczne  myślenie,
kreatywność i innowacyjność uczniów.

6. Wdrożenie  projektu  pozytywnej  dyscypliny  i  elementów  krytycznego
myślenia.

7. Stworzenie programu promującego postawy wdzięczności i życzliwości.
8. Organizowanie  uroczystości  patriotycznych  i  szkolnych  –  kształtowanie

patriotycznych postaw uczniów. 
9. Doskonalenie  oferty  zajęć  pozalekcyjnych,  zwłaszcza  z  zakresu  ekonomii,

programowania, zajęć artystycznych, sportowych i Odysei Umysłu.
10. Wdrożenie i monitoring stosowania nowoczesnych technik i metod nauczania,

stosowania miękkich technik ewaluacji  oraz realizacji  rozwoju zawodowego
przez nauczycieli.

11. Cykliczne szkolenie nauczycieli z wykorzystania iPadów w ramach rozwijania
kompetencji  cyfrowych  uczniów i  nauczycieli.  Bezpieczne i  odpowiedzialne
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

12. Utrzymanie projektu „Szkoła bez dzwonków”. Wdrażanie kolejnych projektów
zmieniających skostniałe struktury i myślenie w szkole.

13. Doskonalenie  wykorzystania  dziennika  elektronicznego  o  dodatkowe
programy np. planu zajęć.

14. Promocja  szkoły  przez  media  społecznościowe  i  poprzez  organizowanie
konkursów naukowych, turniejów i zawodów sportowych.

15. Organizacja spotkań szkół STO, promowanie marki STO.
16. Rozwój doradztwa zawodowego.
17. Włączanie rodziców, dziadków i bliskich członków rodzin do życia szkolnego,

do czynnego  udziału  w  wielu  projektach,  bazując  na  ich  kompetencjach  i
umiejętnościach.

18. Wzbogacanie szkoły w nowe pomoce (fotomapy naścienne) i środki służące
podniesieniu poziomu nauczania.

19. Integrowanie środowisk uczniów, nauczycieli  i  rodziców wewnątrz i  między
grupami.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ


