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Lp. Zadanie statutowe
Sposób realizacji
terminy
Osoby odpowiedzialne
1
Szkoła prowadzi działania Opracowanie oraz realizacja Cały rok
nauczyciele języków
innowacyjne i
indywidualnego programu
obcych
eksperymentalne szczególnie nauczania z języka
w zakresie programów
niemieckiego i angielskiego.
autorskich i innowacji
pedagogicznych np.
Diagnoza Szkolna Pearsona–
indywidualny tok nauczania i zaawansowany system
indywidualny program
diagnozowania wiedzy i
nauczania wg. Zasad
umiejętności uczniów z
określonych przez
języka angielskiego.
odpowiednie rozporządzenia
Klasy językowe.
2
Realizuje ustalone przez
Dostosowanie programu
2016 wrzesień nauczyciele języków
nauczania dla uczniów z
obcych
ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania trudnościami w nauce.
zasady oceniania,
Określenie poziomu
wymagań edukacyjnych dla
klasyfikowania i
poszczególnych uczniów.
promowania oraz
przeprowadzania egzaminów
Ewaluacja wymagań z języka
i sprawdzianów.
angielskiego i niemieckiego
na poszczególne oceny.
Wprowadzenie ewentualnych
zmian w 'Przedmiotowym
systemie oceniania z języka
angielskiego i niemieckiego.
Przygotowanie i
przeprowadzenie próbnego
egzaminu gimnazjalnego z
języka angielskiego przygotowanie testów,
sprawdzenie, analiza i
wnioski do dalszej pracy

3

Kształci kompetencje i
postawy pozwalające
uczniom na sprawne
funkcjonowanie we
współczesnym świecie:
•rozumienie,
•wykorzystywanie i
refleksyjne przetwarzanie
tekstów

2017 luty

Test na wejście.
Cały rok
Unowocześnienie metod
nauczania poprzez
wykorzystanie multimediów korzystanie z tablicy
interaktywnej, wykorzystanie
oprogramowań
komputerowych, korzystanie
z My English Lab (ćwiczenia
internetowe)

nauczyciele języków
obcych

•komunikowanie się w
języku ojczystym,
Wykonanie pomocy
•posługiwanie się
naukowych, dbałość o
nowoczesnymi
wystrój pracowni.
technologiami informacyjnokomunikacyjnymi,
Udział w konkursach.
•wyszukiwanie,
selekcjonowanie i krytyczna Wymiana z Gottingen w
analiza informacji
ramach Polsko – Niemieckiej
•wykorzystywanie zdobytych Współpracy Młodzeży.
wiadomości podczas
wykonywanie zadań i
Szkolenia Rady
rozwiązywania problemów Pegdagogicznej w ramach
•uczenie się
programu Erasmus+
•praca zespołowa
4

Umożliwia rozwijanie
Opracowanie oraz realizacja Cały rok
zainteresowań uczniów,
indywidualnego programu
realizowanie indywidualnych nauczania z języka
programów nauczania oraz niemieckiego i angielskiego.
indywidualnego toku
Praca z uczniem zdolnym nauczania w ramach
obowiązujących przepisów i prowadzenie dodatkowych
posiadanych środków,
zajęć, opracowanie planów
pracy, przygotowanie
uczniów do udziału w
konkursach.

nauczyciele języków
obcych

Obchody dnia św.Patryka i
Halloween
Omówienie i przygotowanie
Europejskiego Dnia Języków
Obcych. Przygotowanie
zadań dotyczących obchodów
dnia oraz przydział zadań.

5
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Lekcja języków obcych w
przedszkolu.
Szkoła prowadzi, w miarę Przygotowanie uczniów do
możliwości, w szerokim
egzaminu gimnazjalnego zakresie zajęcia dodatkowe – cotygodniowe spotkania z
pozalekcyjne zgodne z
uczniami klas trzecich
zainteresowaniami uczniów. Praca z uczniem zdolnym prowadzenie dodatkowych
zajęć, opracowanie planów
pracy, przygotowanie
uczniów do udziału w
konkursach
Zapewnia pełny rozwój
Praca z uczniem słabym umysłowy i fizyczny
rozpoznanie możliwości
uczniów, spotkania
uczniów zgodnie z ich

Cały rok

nauczyciele języków
obcych

Cały rok

nauczyciele języków
obcych

potrzebami i możliwościami pozalekcyjne, dobór form i
psychofizycznymi,
metod pracy, obniżenie
wymagań edukacyjnych,
Szkoła organizuje opiekę i prowadzenie dodatkowych
pomoc uczniom, którym z zajęć.
przyczyn rozwojowych,
rodzinnych, materialnych
potrzebna jest taka pomoc.
Obejmuje ona: problemy w
nauce: zajęcia
wyrównawcze,
rewalidacyjne,
socjoterapeutyczne, pomoc
pedagoga szkolnego, pomoc
ze strony wychowawcy i
nauczycieli przedmiotów,
pomoc ze strony Poradni
Psychologiczno–
Pedagogicznej

