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Załącznik nr 4 do Planu wspomagania szkół i przedszkoli Gminy Miasto Złotów 

w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU 

 

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 2019 2020 2021 

 IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw 

1. Kształcenie kompetencji uczenia się  

 

1.1 Stała modernizacja infrastruktury oświatowej oraz 

wyposażenia szkół 

       

1.2 Dam radę! Zajęcia wyrównawcze dla uczniów        

1.3 Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych        

2. Kształcenie inicjatywności i przedsiębiorczości 

 

2.1 Wspieranie projektów i inicjatyw 

upowszechniających postawy przedsiębiorcze wśród 

dzieci i młodzieży 

       

3. Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich 
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3.1 Realizacja programów profilaktycznych (agresja, 

przemoc, alkohol, środki odurzające) 

       

3.2 Wsparcie terapeutyczne i psychologiczne uczniów z 

problemami 

       

3.3 Realizacja w szkołach projektów ukierunkowanych 

na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich 

       

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

 

4.1 Rozbudowa miejskiej oferty zajęć pozalekcyjnych, 

kulturalnych, literackich, sportowych, 

hobbystycznych 

       

4.2 Wsparcie szkól i przedszkoli w zakresie pomocy 

logopedycznej 

 

       

 

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 2019 2020 2021 

IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw 

1. 
Podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej 

 

1.1 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb doskonalenia 

nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych uczniów: umiejętności uczenia się, 

inicjatywności i przedsiębiorczości, kompetencji 
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1.2 

Podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej w 

zakresie kompetencji społecznych Akademia 

Dyrektora 

       

1.3 Akademia wychowawcy        

 

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 2019 2020 2021 

IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw 

1. Wsparcie edukacyjne rodziców uczniów w zakresie możliwości rozwijania kluczowej kompetencji dziecka: umiejętność uczenia 

się.  

 Akademia Rodzica        

 

 

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

 Zadanie/działania 2019 2020 2021 

 IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw 

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

aktywności 
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 Realizacja w szkołach i przedszkolach zajęć 

międzypokoleniowych aktywizujących także 

seniorów i pozwalających wykorzystać ich potencjał  

       

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

 Złotowskie Forum Oświaty        

 

 


