Siedlce, 29 sierpnia 2011 r.
Załącznik nr 1
do „PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 – 2015”
Od roku szkolnego 2011/ 2012 realizowane będą zadania:
SFERA DYDAKTYCZNA
3. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz praca z uczniem
mającym trudności w nauce.
Dopisujemy
- powołanie zespołów wychowawczych do konstruowania planów działań wspierających
ucznia oraz do ujednolicenia konstruowanych indywidualnych programów edukacyjno –
terapeutycznych od roku szkolnego 2011/2012
5. Doskonalenie nauczycieli.
Dopisujemy
- systematyczne doskonalenie nauczycieli na temat: 1) zmian w podstawach programowych
kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego oraz konstruowania i wybierania programów
nauczania, 2) organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ze szczególnym
uwzględnieniem opracowywania indywidualnych programów edukacyjno – profilaktycznych.
Korzystanie ze szkoleń w ramach Grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 3)
konstruowania przedmiotowych systemów oceniania.
SFERA WYCHOWAWCZA
2. Wypracowanie w szkole skutecznych form przeciwdziałania niskiej frekwencji.
Dopisujemy
- opracowanie procedur postępowania: 1) uczeń na terenie szkoły pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających, 2) uczeń nieobecny tydzień w szkole i brak kontaktu
z rodzicami lub prawnymi opiekunami, 3) uczeń zachowujący się agresywnie w stosunku do
innego ucznia lub nauczyciela, 4) uczeń uchylający się od zmiany obuwia i noszenia
identyfikatora na terenie szkoły.
- wdrożenie zaktualizowanego regulaminu wystawiania ocen z zachowania we wszystkich
klasach Zespołu..

3. Rozwijanie postaw społecznych, demokratycznych i patriotycznych.
Dopisujemy
c) – śledzenie losów absolwentów szkoły ze szczególnym uwzględnieniem osób
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego; odpowiedzialni mgr B. Uziębło,
mgr Andrzej Materski, zespół integracyjny

5. Promowanie zdrowego trybu życia.
Dopisujemy
- organizowanie spotkań ze specjalistami na tematy prozdrowotne.
OBSZAR ADMINISTRACYJNY
2. Doskonalenie form zbierania i analizowania informacji dotyczących uczniów, wydarzeń
na terenie szkoły.
Dopisujemy
- odpowiedzialni za wydawanie gazetki szkolnej mgr Małgorzata Olszewska i mgr Andrzej
Materski.
- systematyczne aktualizowanie informacji o wydarzeniach na terenie szkoły i o wydarzeniach,
w których uczestniczą uczniowie Zespołu i umieszczanie ich na stronie WWW.
3. Rozwój infrastruktury szkoły.
Dopisujemy
- wyposażanie pracowni zawodowych zgodnie z wymaganiami opisanymi w nowych
podstawach programowych.
- dekorowanie szkoły i jej otoczenia: 1) opieka nad zielenią wokół szkoły, przydział terenu
klasom - odpowiedzialna mgr Anna Borkowska, 2) korytarze - parter odpowiedzialna mgr inż.
Bożena Witkowska-Michalak, I piętro odpowiedzialna mgr inż. Joanna Bulak.

