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Załącznik nr 3 do Planu wspomagania szkół i przedszkoli Gminy Miasto Złotów 

w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów 

 

Priorytet: Zwiększenie znaczenia miasta jako lokalnego ośrodka edukacji i oświaty. Zadanie strategiczne: Wysoka jakość i poziom kształcenia 

w złotowskich szkołach. 

Cel główny: Stworzenie, we współpracy z środowiskiem lokalnym, systemu wspierania placówek oświatowych funkcjonujących w Złotowie w 

celu podnoszenia jakości ich pracy, w tym w szczególności rozwijania kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.  

Cel szczegółowy: Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży w złotowskich placówkach oświatowych poprzez rozwijanie 

kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży, w szczególności: umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości, kompetencji 

społecznych i obywatelskich, posługiwania się językiem ojczystym oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. 

 

 Zadanie/działania Sposób realizacji Jednostka 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Zamierzony efekt Wskaźniki, 

mierniki 

1. Kształcenie kompetencji uczenia się  

 

 Stała modernizacja 

infrastruktury 

oświatowej oraz 

wyposażenia szkół 

- monitorowanie stanu obiektów 

szkolnych,  

- pozyskiwanie funduszy na stałe 

odnawianie i uzupełnianie bazy 

dydaktycznej (pomoce naukowe, 

wyposażenie) 

- dobrze wyposażone biblioteki, 

świetlice, obiekty sportowe 

- zakup do bibliotek publikacji nt. 

efektywnego uczenia się 

Organ 

prowadzący 

2019 - 

2021 

Nowoczesna baza 

dydaktyczna szkół i 

przedszkoli – dobrze 

wyposażone pracownie, 

wykorzystywanie w 

pracy dydaktycznej 

nowoczesnych metod i 

narzędzi 

Liczba zajęć 

prowadzonych z 

wykorzystaniem 

nowoczesnych 

środków 

dydaktycznych 

(statystyki 

prowadzone przez 

dyrektorów, jedno 

z kryterium oceny 

nauczyciela) 
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 Dam radę! Zajęcia 

wyrównawcze dla 

uczniów 

- przeprowadzenie diagnoz, 

wskazanie potrzeb 

- zaplanowanie zajęć, w tym 

warsztatów z efektywnego uczenia 

się (co semestr) 

- ocena efektów (co semestr) 

  

Szkoły 

 

Lata 

2019/2020 

2020/2021 

Spadek liczby uczniów 

z problemami w nauce,  

Lepsze wyniki 

egzaminów, likwidacja 

barier w przechodzeniu 

na wyższe poziomy 

edukacji 

edukacyjna 

wartość dodana,  

wyniki 

egzaminów 

zewnętrznych 

 Zajęcia rozwijające 

dla uczniów 

zdolnych 

- kwalifikacja  - rozpoznanie 

uzdolnień uczniów 

-opracowanie programów zajęć 

w tym warsztatów z efektywnego 

uczenia się,  

- uczestnictwo uczniów w 

konkursach, spotkaniach 

motywujących do dalszej pracy 

- udział w przedsięwzięciach 

popularnonaukowych 

szkoły Lata 

2019/2020 

2020/2021 

Aktywizacja uczniów 

uzdolnionych w różnych 

kierunkach, zwiększenie 

szans ich rozwoju 

Liczba uczniów 

uczestniczących w 

konkursach 

przedmiotowych, 

sportowych i 

artystycznych o 

znaczeniu 

regionalnym i 

ponadregionalnym 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

badawczych 

 

2.  Kształcenie inicjatywności i przedsiębiorczości 

 

 Wspieranie 

projektów i 

inicjatyw 

upowszechniających 

postawy 

przedsiębiorcze 

wśród dzieci i 

młodzieży 

Jestem przedsiębiorczy! Zajęcia w 

szkołach: - organizacja zajęć 

doradztwa zawodowego w 

szkołach 

- organizacja dodatkowych 

programów z zakresu doradztwa 

- gra miejska 

- Biuro Kariery 

Szkoły, UM, 

Cech Rzemiosł 

Różnych 

Lata 

2019/2020 

2020/2021 

Wdrożenie w szkołach 

stałego systemu 

doradztwa zawodowego 

angażującego rodziców 

oraz lokalne firmy, 

powołanie Biura 

Kariery 

Liczba 

podmiotów 

gospodarczych 

zaangażowanych 

w działania szkół,  

Działania w 

ramach Biur 

Kariery 
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3.  Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich 

 

 Realizacja 

programów 

profilaktycznych 

(agresja, przemoc, 

alkohol, środki 

odurzające) 

- zgłaszanie potrzeb przez szkoły 

- realizacja programów 

profilaktycznych 

Szkoły 

(pedagodzy), 

MKRPA 

2019 - 

2020 

Spadek liczby uczniów 

mających duże 

problemy szkolne, 

rodzinne, spowodowane 

złym funkcjonowaniem 

rodzin, alkoholem lub 

środkami odurzającymi 

Liczba uczniów z 

problemami – 

rejestry 

pedagogów 

szkolnych 

 Wsparcie 

terapeutyczne i 

psychologiczne 

uczniów z 

problemami 

- rozpoznanie potrzeb,  

- specjalistyczne diagnozy,  

- realizacja terapii 

Szkoły, 

MKRPA 

Lata 

2019/2020 

2020/2021 

Złagodzenie problemów Liczba uczniów z 

problemami – 

monitorowanie 

postępów przez 

pedagogów 

szkolnych 

 Realizacja w 

szkołach projektów 

ukierunkowanych 

na rozwój 

kompetencji 

społecznych i 

obywatelskich 

 

- realizacja przez szkoły 

dodatkowych przedsięwzięć 

rozwijających kompetencje 

społeczne: uroczystości 

patriotyczne, aktywność 

obywatelska, wolontariat, działania 

NGO, Forum Młodzieży 

 

Szkoły, UM, 

NGO 

Lata 

2019/2020 

2020/2021 

Wzrost aktywności 

społecznej młodzieży, 

powstanie centrum 

wolontariatu. 

Wzrost świadomości 

regionalnej, 

kształtowanie postaw 

prozdrowotnych  

liczba imprez, w 

których 

organizację 

zostanie 

zaangażowana 

młodzież,  

liczba 

wolontariuszy 

 

4.  Rozwijanie w uczniach umiejętności posługiwania się językiem ojczystym oraz świadomości i ekspresji kulturalnej 

 

 Rozbudowa 

miejskiej oferty 

zajęć 

pozalekcyjnych, 

- wsparcie zajęć pozalekcyjnych w 

szkołach 

- budowa oferty Złotowskiego 

Centrum aktywności Społecznej 

NGO Lata 

2019/2020 

2020/2021 

Wzrost zainteresowania 

zajęciami 

pozalekcyjnymi i ofertą 

kulturalną, zwiększenie 

liczba uczniów 

korzystających z 

oferty zajęć,  



4 
 

kulturalnych, 

literackich, 

sportowych, 

hobbystycznych 

 

dedykowanej dzieciom i 

młodzieży 

- wsparcie NGO organizujących 

zajęcia dla dzieci i młodzieży,  

- prezentowanie efektów pracy 

(wystawy, przedstawienia, 

imprezy) całej społeczności 

lokalnej 

udziału młodzieży w 

imprezach kultury 

„wysokiej”  

liczba uczniów 

nagradzanych za 

osiągnięcia 

artystyczne, w 

tym 

wszczególności 

literackie 

 Wsparcie szkól i 

przedszkoli w 

zakresie pomocy 

logopedycznej 

 

- diagnoza potrzeb w 

przedszkolach i szkołach 

podstawowych (klasy pierwsze) 

- przydzielenie zajęć dodatkowych 

wg potrzeb 

UM, Poradnia 

PP 

Lata 

2019/2020 

2020/2021 

Zmniejszenie liczby 

dzieci, które z powodu 

wad wymowy mają 

trudności w szkole  

liczba dzieci z 

problemami wad 

wymowy 

 

Priorytet: Zwiększenie znaczenia miasta jako lokalnego ośrodka edukacji i oświaty. Zadanie strategiczne: Wysoka jakość i poziom kształcenia 

w złotowskich szkołach. 

Cel główny: Stworzenie, we współpracy z środowiskiem lokalnym, systemu wspierania placówek oświatowych funkcjonujących w Złotowie w 

celu podnoszenia jakości ich pracy, w tym w szczególności rozwijania kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.  

Cel szczegółowy: Podnoszenie kompetencji kadry oświatowej w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży, w 

szczególności umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości, kompetencji społecznych i obywatelskich, posługiwania się 

językiem ojczystym oraz świadomości i ekspresji kulturalnej oraz komunikacji SZKOŁA – ŚRODOWISKO LOKALNE. 

 Zadanie/działania Sposób realizacji Jednostka 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Zamierzony efekt Wskaźniki, 

mierniki 

1.  Podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej 
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 Przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb 

doskonalenia 

nauczycieli w 

zakresie rozwijania 

kompetencji 

kluczowych 

uczniów: 

umiejętności 

uczenia się, 

inicjatywności i 

przedsiębiorczości, 

kompetencji 

społecznych i 

obywatelskich, 

posługiwania się 

językiem 

ojczystym oraz 

świadomości i 

ekspresji 

kulturalnej 

Zbadanie potrzeb szkół, uczniów, 

preferencji nauczycieli, określenie 

form doskonalenia 

UM, szkoły, 

przedszkola 

Lata 

2019/2020 

2020/2021 

Doskonalenie zgodne z 

potrzebami uczniów w 

Opracowanie 

dwuletniego plan 

doskonalenia 

Rozszerzenie gamy 

form doskonalenia 

wewnętrznego – lekcje 

koleżeńskie 

% nauczycieli 

zgłaszających się 

na formy 

doskonalenia; 

liczb szkoleń 

dotyczących 

wskazanych 

kompetencji;  

Wzrost liczby 

działań w 

obszarze  

doskonalenia 

wewnętrznego 
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 Podnoszenie 

kwalifikacji kadry 

kierowniczej w 

zakresie 

kompetencji 

społecznych 

Akademia 

Dyrektora 

- stworzenie sieci współpracy 

dyrektorów (miasto/gminy 

ościenne/powiat) 

Szkoły, 

przedszkola,  

instytucje 

wspierania 

szkół i 

nauczycieli 

Lata 

2019/2020 

2020/2021 

Usprawnienie 

zarządzania szkołami, 

grupa potencjalnych 

dyrektorów 

Wzrost liczby 

osób stających do 

konkursów na 

dyrektorów szkół 

 Akademia 

wychowawcy 

Cykl szkoleń doskonalących 

kompetencje społeczne 

- zbudowanie procedur wsparcia 

kryzysowego dla nauczycieli 

Szkoły, 

przedszkola, 

instytucje 

wspierania 

szkół i 

nauczycieli 

Lata 

2019/2020 

2020/2021 

Lepsza komunikacja 

szkoła – nauczyciel - 

rodzic 

Spadek liczby 

skarg na działania 

szkół 

(w stosunku do 

roku bazowego 

2018/2019), 

utrzymanie 

tendencji 

 

Priorytet: Zwiększenie znaczenia miasta jako lokalnego ośrodka edukacji i oświaty. Zadanie strategiczne: Wysoka jakość i poziom kształcenia 

w złotowskich szkołach. 

Cel główny: Stworzenie, we współpracy z środowiskiem lokalnym, systemu wspierania placówek oświatowych funkcjonujących w Złotowie w 

celu podnoszenia jakości ich pracy, w tym w szczególności rozwijania kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.  
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Cel szczegółowy: Wsparcie edukacyjne rodziców uczniów w zakresie możliwości rozwijania kluczowej kompetencji dziecka: umiejętność 

uczenia się. W obszarze tej kompetencji rodzice są najważniejszym sojusznikiem szkoły. 

 Zadanie/działania Sposób realizacji Jednostka 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Zamierzony efekt Wskaźniki, 

mierniki 

1 Akademia Rodzica 

1.1 Organizacja spotkań 

i zajęć 

edukacyjnych dla 

rodziców 

- zajęcia z zakresu:  

psychologii uczenia się, 

komunikacji na linii dziecko-

rodzic,  

umiejętności reagowania na 

sytuacje konfliktowe,  

wspierania dziecka w rozwijaniu 

kompetencji uczenia się 

UM, NGO, 

szkoły i 

przedszkola 

Lata 

2019/2020 

2020/2021 

Dzieci otrzymają 

wsparcie w domu, 

powstaną lepsze 

możliwości nawiązania 

porozumienia i 

współdziałania między 

nauczycielami i 

rodzicami 

 

 

 

Priorytet: Zwiększenie znaczenia miasta jako lokalnego ośrodka edukacji i oświaty. Zadanie strategiczne: Wysoka jakość i poziom kształcenia 

w złotowskich szkołach. 

Cel główny: Stworzenie, we współpracy z środowiskiem lokalnym, systemu wspierania placówek oświatowych funkcjonujących w Złotowie w 

celu podnoszenia jakości ich pracy, w tym w szczególności rozwijania kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.  

Cel szczegółowy: Integracja społeczności lokalnej na rzecz wychowania dzieci i młodzieży Złotowska Koalicja na Rzecz Oświaty 

 Zadanie/działania Sposób realizacji Jednostka 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Zamierzony efekt Wskaźniki, 

mierniki 
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1. Wzmocnienie wychowawczej i środowiskowej roli placówek oświatowych jako „dzielnicowych” centrów kultury, sportu i 

aktywności 

 

       

 Realizacja w szkołach 

i przedszkolach zajęć 

międzypokoleniowych 

aktywizujących także 

seniorów i 

pozwalających 

wykorzystać ich 

potencjał  

Zajęcia z zakresu: 

- edukacji regionalnej, turystyki 

- edukacji prozdrowotnej,  

- świadomy udział w kulturze 

Szkoły, 

przedszkola, 

NGO 

Lata 

2019/2020 

2020/2021 

Zacieśnienie więzi 

międzypokoleniowych, 

lepsze wyniki pracy 

wychowawczej szkół,  

liczba 

przedsięwzięć 

promujących 

kulturę lokalną, 

liczba imprez 

integrujących 

pokolenia 

2.  Szkoły to nasza wspólna sprawa – zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz rozwoju szkół i przedszkoli 

 Złotowskie Forum 

Oświaty 

- Organizacja dużego spotkania 

1 raz w roku 

- Tworzenie Klubu Przyjaciel 

Szkoły 

- tworzenie więzi szkół ze 

środowiskiem przedsiębiorców 

- Akademia Rodzica 

UM, szkoły, 

przedszkola 

 Zainteresowanie oświatą 

Lepsza atmosfera wokół 

szkół, tworzenie grona 

osób i instytucji 

wspierających szkoły 

(przyjaciele szkoły) 

Lepsza komunikacja 

szkoły z rodzicami 

Liczba 

podmiotów stale 

współpracujących 

ze szkołami, 

liczba 

uczestników 

Forum 
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