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Lp.
1.

Zadanie statutowe

Sposób realizacji

Termin

Osoby
odpowiedzialne

§ 7 pkt 3 – gimnazjum

Test na wejście, próbny

Cały rok

realizuje ustalone przez

egzamin gimnazjalny,

nauczyciele

ministra właściwego do

badanie wyników

zespołu nauk

spraw oświaty

nauczania zgodne

humani-

i wychowania zasady

z koncepcją szkoły,

stycznych.

oceniania,

monitorowanie

klasyfikowania

postępów uczniów,

i promowania oraz

aktywne metody

przeprowadzania

nauczania.

Wszyscy

egzaminów
i sprawdzianów
2.

§7 pkt 5 - szkoła

Zajęcia dydaktyczno –

prowadzi, w miarę

wyrównawcze,

zespołu nauk

możliwości, w szerokim

przygotowanie uczniów

humani-

zakresie zajęcia

do konkursów

stycznych.

dodatkowe –

przedmiotowych,

pozalekcyjne zgodne z

prowadzenie przez

Cały rok

Nauczyciele

Uwagi

zainteresowaniami

nauczycieli kół

uczniów. Zajęcia takie są

zainteresowań,

formą wspierania

przygotowanie

uczniów szczególnie

konkursów, udział

uzdolnionych. Szkoła

w konkursach

przygotowuje i wspiera

zorganizowanych przez

uczniów w celu ich

inne placówki.

właściwego
przygotowania do
konkursów (w tym
przedmiotowych)
i olimpiad. W szkole
organizowane są koła
zainteresowań zgodnie z
potrzebami zgłaszanymi
także przez uczniów
i kierunkami rozwoju
placówki. Zajęcia
pozalekcyjne przyjmują
także postać zajęć
dydaktyczno –
wyrównawczych,
socjoterapeutycznych,
rewalidacyjnych
mających na celu
wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów.
Szkoła występuje do
organu prowadzącego
o dodatkowe godziny
pozwalające na
zorganizowanie w/w
zajęć pozalekcyjnych.

3.

§8 pkt 8 – współpraca z

Wspólna organizacja

rodzicami

imprez szkolnych,

nauczyciele

i środowiskiem

akademii, udział w

zespołu nauk

lokalnym.

spektaklach, wyjściach

humani-

§4 pkt 11 – szkoła

do kina, wycieczkach

stycznych.

umożliwia podtrzymanie

szkolnych.

Cały rok

Wszyscy

poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej
poprzez obchody świąt
państwowych
i regionalnych,
organizację wycieczek,
wyjazdów na spektakle
kulturalne oraz zapewnia
uczestnictwo w nauce
religii.

4.

§ 4 pkt 2 – szkoła

Zapoznanie się z

realizuje programy

programem nauczania

nauczyciele

nauczania

wybranych

zespołu nauk

Cały rok

Wszyscy

uwzględniające podstawę wydawnictw

humani-

programową kształcenia

i wdrożenie ich w tok

stycznych.

ogólnego

nauczania,

§ 7 pkt 6 – działalność

monitorowanie

edukacyjna szkoły oparta

realizacji podstawy

jest na szkolnym

programowej.

zestawie programów
i szkolnym zestawie
podręczników, które
uwzględniają także
wymiar wychowawczy

i obejmują całą
działalność szkoły z
punktu widzenia
dydaktyki.

