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Podstawa prawna opracowania Koncepcji Pracy Szko y: 

 - ustawa z dnia 7 wrze nia 1991r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 
 2572 z pó n. zm.), 

 -  rozporz dzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  23  grudnia  2008r.  w  sprawie  
 podstawy wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych 
 typach szkó  (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17), 

 - ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 
 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544 z pó n. zm.), 

 - rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 pa dziernika 2009r. w sprawie 
 nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 pa dziernika 2009r.) 

 - Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r. (zmiany 1999.09.02; Dz. 
 U.2000.2.11), 

 - Statut Zespo u Szkó  im. Oddzia u Partyzanckiego AK „J drusie” w Po a cu, 

 - Program wychowawczy 

 - Program profilaktyki 
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1. Koncepcja Pracy Szko y zosta a opracowana tak e w oparciu o: 
 analiz  i modyfikacj  Programu Rozwoju Szko y, 
 wnioski Zespo u Komisji Przedmiotów Ogólnokszta c cych, 
 wnioski Zespo u Komisji Przedmiotów Zawodowych, 
 wnioski Zespo u Wychowawców, 
 wnioski Zespo ów Zadaniowych, 
 wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szko y, 
 uwagi i spostrze enia nauczycieli, uczniów i rodziców. 

2. Sposób tworzenia Koncepcji: 
 Zebrania Komisji Przedmiotowych i Zespo u Wychowawców, 
 Zebrania Rady Rodziców, 
 Zebrania Samorz du Uczniowskiego, 
 Przedstawienie Koncepcji Pracy Szko y na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 

27.08.2010 roku. 
3. Sposób upublicznienia Koncepcji Pracy Szko y: 

 zamieszczenie na stronie internetowej szko y – zspolaniec.pl, 
 udost pnienie w pokoju nauczycielskim, 
 udost pnienie w Bibliotece szkolnej, 

4. Sposób zapoznania z Koncepcj  Pracy Szko y: 
 uczniowie – na godzinach wychowawczych, 
 Samorz d Uczniowski – w trakcie zebra , 
 Rodzice – podczas zebra  informacyjnych. 

 

Wizja Szko y. 

 Zespó  Szkó  im. Oddzia u Partyzanckiego AK „J drusie” w Po a cu jest szko  
ponadgimnazjaln , zapewniaj c  swoim uczniom optymalne warunki pe nego rozwoju na 
poziomie zasadniczym i technicznym. Wychowywanie w naszej szkole rozumiane jest jako 
dostrzeganie w uczniu cz owieka, a istot  wychowania jest formowanie si  osobowo ci tego 
cz owieka. 

 Zespó  Szkó  im. Oddzia u Partyzanckiego AK „J drusie” w Po a cu jest szko  
bezpieczn  i przyjazn . Na terenie szko y zainstalowany jest wewn trzny system monitoringu 
obejmuj cy swoim zasi giem ponad 80% terenu szko y. Na wszystkich przerwach nauczyciele 
odbywaj  dy ury. 

 Tworzymy atmosfer  tolerancji i szacunku dla innych, rozbudzamy wra liwo , 
wiadomo  siebie i swojego systemu warto ci. M odzie  kszta c ca si  w naszej szkole 

bierze udzia  w ró nych dzia aniach charytatywnych, których g ównym celem jest 
kszta towanie, rozbudzanie i kreowanie w/w postaw. 
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 Nasza szko a jest nowoczesna, otwarta na dzia ania innowacyjne, których celem jest 
dostosowanie do potrzeb i wyzwa  wspó czesnego wiata. Wyzwaniem dla naszej szko y jest 
wprowadzanie innowacji programowych, których g ównych celem jest zmiana podstaw 
programowych oraz dostosowanie ich do wymaga  m odzie y. 

 Dbamy o wszechstronne wykszta cenie, wysoki poziom nauczania. Zapewniamy 
dobre przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Oferujemy szerok  tematyk  
zaj  pozalekcyjnych i dodatkowych, których g ównym zadaniem jest rozwijanie 
zainteresowa , odkrywanie nowych pasji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych m odzie y. 

 Dysponujemy dobrze wyposa on  placówk , która u atwia realizacj  wyznaczonych 
celów i zada . W miar  mo liwo  staramy si  pozyskiwa  dodatkowe rodki finansowe, 
które wykorzystujemy na odnowienie bazy sprz towej. 

 Proces wychowania i nauczania odbywa si  przy wspó pracy i zaanga owaniu 
rodziców oraz m odzie y, która reprezentowana jest przez Samorz d Uczniowski. Zdanie 
m odzie y jest uwzgl dniane podczas tworzenia i opracowywania ró nych dokumentów i 
okre laj cych zasady funkcjonowania naszej szko y. 

 Nasz  ofert  edukacyjn  dostosowujemy do zmieniaj cych si  warunków na rynku 
pracy, analizuj c dane z Powiatowego Urz du Pracy w Staszowie. Przygotowan  ofert  
edukacyjn  prezentujemy m odzie y gimnazjalnej, poprzez spotkania, ulotki, foldery oraz 
informacje zawarte na naszej stronie internetowej. Ca y czas doskonalimy swoje 
umiej tno ci oraz troszczymy si  o efektywno  podejmowanych dzia a . 

 Kultywujemy tradycje szko y i dbamy o jej wizerunek. Na bie co wspó pracujemy ze 
rodowiskiem kombatantów Armii Krajowej „J drusie”. Organizujemy spotkania 

kombatantów z m odzie . Prowadzimy Szkoln  Izb  Pami ci, w której prezentujemy 
pami tki dotycz ce legendarnego oddzia u partyzanckiego AK „J drusie”.  

 Realizujemy ró norodne projekty wspieraj ce proces edukacyjny i wychowawczy. 
Jeste my tak e autorami projektów edukacyjnych, które dostosowane s  do potrzeb i 
oczekiwa  naszej m odzie y. Celem tych dzia a  jest u atwienie m odzie y wej cia w doros e 
ycie oraz odnalezienia si  na trudnym rynku pracy. 

 Efektem naszych dzia a  jest wiadomy Polak, patriota, wra liwy cz owiek, który 
rozró nia dobro i z o, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podj cia 
pracy zawodowej, realizuje si  w yciu rodzinnym, spo ecznym i gospodarczym. 
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Misja szko y 

 Jeste my spo eczno ci  nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów oraz 
rodziców, którzy wykonujemy swoje dzia ania w oparciu o warto ci takie jak: m dro , 
uczciwo  a tak e szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogó u. Stwarzamy warunki do 
wszechstronnego rozwoju, kszta tujemy interdyscyplinarne umiej tno ci, kreujemy postawy 
twórcze, aktywne nacechowane warto ciami humanistycznymi w zakresie: 

 kszta cenia: 
 stosujemy aktywizuj ce metody nauczania, 
 wykorzystujemy technologi  informacyjn , 
 wspieramy uczniów z trudno ciami edukacyjnymi, 
 zapewniamy rozwój zainteresowa  i zdolno ci, 
 stosujemy motywacyjny system oceniania uczniów, 
 proponujemy szerok  ofert  zaj  pozalekcyjnych, 
 stosujemy korelacj  mi dzyprzedmiotow , 
 wspó pracujemy z lokalnymi przedsi biorstwami w zakresie organizowania 

praktyk zawodowych, 
 uczestniczymy w ró nego rodzaju projektach innowacyjnych, 
 tworzymy i realizujemy w asne projekty dostosowane do naszych uczniów, 
 systematycznie mierzymy, jako  pracy placówki poprzez testy diagnostyczne, 

egzaminy maturalne, egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje zawodowe, badania 
osi gni  edukacyjnych, obserwacje lekcji, lekcje otwarte, organizowanie 
wewn trzszkolnych szkole . 

 wychowania i opieki: 
 stwarzamy atmosfer  przyjazn  ka demu uczniowi, 
 wdra amy programy profilaktyczne, 
 stosujemy zasad  indywidualizacji procesu nauczania, 
 wspó pracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów, 
 respektujemy zasad  demokratycznego funkcjonowania spo eczno ci 

uczniowskiej. 
 zarz dzania i organizacji: 

 dbamy o w a ciw  organizacj  pracy szko y, inspiruj c  do dzia a  twórczych, 
 zapewniamy kadrze mo liwo  rozwoju poprzez zewn trzne formy doskonalenia 

zawodowego, 
 tworzymy inspiruj cy do dzia ania i motywuj cy system nadzoru pedagogicznego, 
 poprawnie dokumentujemy prac  szko y, 
 dbamy o pozytywne stosunki mi dzyludzkie. 
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Naszym celem jest: 

1. Wyposa enie ucznia w procesie kszta cenia w kompetencje umo liwiaj ce 
samodzielne zaspokojenie aspiracji yciowych i zawodowych. 

2. Stymulowanie procesu rozwoju osobowo ci i dojrzewania ucznia do doros ego ycia, 
kszta cenie po danych postaw moralnych, rodzinnych, spo ecznych i obywatelskich. 

Realizacji celu nadrz dnego s u y: 

1. Rozbudzenie w procesie wychowania wra liwo ci moralnej, estetycznej i kulturowej, 
doskonalenie si , sta e rozwijanie w asnych zainteresowa . 

2. Ukszta towanie umiej tno ci zawodowych absolwentów zgodnych ze standardami 
wymaga  dla wybranych specjalno ci. 

3. Rozbudzenie potrzeb i nawyków intelektualnych oraz aspiracji yciowych. 
4. Ukszta towanie potrzeby do sta ego podnoszenia poziomu wiedzy, umiej tno ci i 

kwalifikacji. 
5. Wdro enie do samodzielnej pracy umys owej oraz wyposa enie w umiej tno ci 

korzystania z informacji i przetwarzania tych informacji. 
6. Przygotowanie do kontynuowania nauki w szko ach wy szych. 
7. Przygotowanie i zapoznanie z wymaganiami stawianymi na rynku pracy. 
8. U atwienie odnalezienia sensu ycia w harmonii ze spo eczno ci  i przyrod . 
9. Ukszta towanie cz owieka odczuwaj cego wie  z tradycj  (histori  i kultur ), 

przywi zanego do demokracji i wolno ci. 
10. Wyzwolenie postawy kreatywnej wobec wyzwa  wspó czesno ci. 
11. Okre lenie celów yciowych na miar  mo liwo ci, wiary w te mo liwo ci i odwagi w 
g oszeniu i bronieniu w asnych pogl dów. 

12. Przygotowania do pracy w zespole. 

 

I. Charakterystyka szko y 

 

1. Dane ogólne szko y. 

 Zespó  Szkó  im. Oddzia u Partyzanckiego AK „J drusie” w Po a cu jest placówk  
kszta c c  w kierunkach ogólnokszta c cych oraz zawodowych. W sk ad Zespo u Szkó  
wchodz  nast puj ce rodzaje szkó : 

 Liceum Ogólnokszta c ce: 
 klasa o profilu matematyczno – informatycznym, 
 klasa o profilu biologiczno – chemicznym, 
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 klasa o profilu humanistycznym, 
 klasa o profilu j zykowym. 

 Technikum: 
 technik elektronik, 
 technik teleinformatyk, 
 technik energetyk. 

 Zasadnicza Szko a Zawodowa: 
 klasa wielozawodowa – dwu letnia, 
 klasa wielozawodowa – trzy letnia. 

Szko a kontynuuj c najlepsze tradycje dydaktyczne i wychowawcze: 

 przygotowuje uczniów do dalszych etapów kszta cenia oraz pracy w dziedzinach 
istotnych dla rozwoju naszego regionu i gospodarki kraju, 

 przygotowuje kadry dla potrzeb szeroko rozumianej bran y elektroniczno – 
energetycznej na poziomie technikum, 

 przygotowuje kadry dla potrzeb lokalnego rynku wytwórczego na poziomie zasadniczej 
szko y zawodowej, 

 skupia si  na d eniu do zapewnienia post pu w rozwoju ka dego ucznia i osi ganiu 
przez niego sukcesu, 

 tworzy optymalne warunki do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej, umo liwia jej 
twórcz  samorealizacj , 

 organizuje rodowisko wychowawcze, które wspiera ucznia i udziela pomocy w trudnych 
dla niego sytuacjach, 

 proponuje ofert  zaj  pozalekcyjnych, 
 doskonali proces nauczania – uczenia si  poprzez wprowadzanie innowacji, 
 polepsza wspó prac  z rodzicami i rodowiskiem lokalnym, 
 systematycznie unowocze nia i uzupe nia baz  dydaktyczn , 
 zapewnia bezpiecze stwo swoim wychowankom oraz pracownikom, 
 jest otwarta na potrzeby wszystkich podmiotów szko y oraz rodowiska, 
 uczy m odych ludzi odpowiedzialno ci za siebie oraz swoj  Ma  i Wielk  Ojczyzn . 

 

2. Lokalizacja. 

 Szko a usytuowana jest w Po a cu w powiecie staszowskim w województwie 
wi tokrzyskim. W budynku szko y znajduj  si  wszystkie pracownie, klasy oraz zaplecze 

sportowe. 

3. Kadra szko y. 
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 Na wysok , jako  pracy szko y sk ada si  dorobek 42 nauczycieli. Struktura 
zatrudnionych nauczycieli przedstawia si  nast puj co: 

3.1. Wed ug zatrudnienia: 
a) nauczyciele pe noetatowi: 41, 
b) nauczyciele niepe noetatowi: 3, 
3.2. Wed ug stopnia awansu zawodowego: 
a) nauczyciele dyplomowani: 28, 
b) nauczyciele mianowani: 7, 
c) nauczyciele kontraktowi: 9, 
3.3. Wed ug kwalifikacji: 
a) nauczyciele z tytu em magistra z przygotowaniem pedagogicznym: 43 osoby, 
b) nauczyciele  z  tytu em  licencjata  (in yniera)  z  przygotowaniem  pedagogicznym:  1  

osoba, 

 

Zatrudnieni nauczyciele to wysoko wykwalifikowani specjali ci, profesjonalnie przygotowani 
do pracy w szkole ponadgimnazjalnej. 

4. Baza szko y. 

 Efektywne nauczanie w Zespole Szkó  im. Oddzia u Partyzanckiego AK „J drusie” w 
Po a cu mo liwe jest dzi ki odpowiedniej bazie lokalowej oraz bazie techno-dydaktycznej, 
która jest ci gle rozwijana i unowocze niana. 

Szko a posiada nast puj ce pracownie i laboratoria: 

 Laboratoria szkolne – obróbka r czna, 
 Pracownia termodynamiki, 
 Pracownia elektryczna, 
 Pracownia elektrotechniki, 
 Pracownie informatyczne. 

 Szko a posiada równie  bibliotek  z bogatym ksi gozbiorem, który jest wzbogacany 
zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli, oraz ogólnodost pnym dla uczniów 
centrum multimedialnym, co pozwala na pe ne wykorzystywanie technologii informacyjnych 
przez uczniów. 

II. Cele szko y. 

 

1. Cele ogólne. 
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 Szko a  realizuje  cele  okre lone  w  ustawie  z  dnia  7  wrze nia  1991  roku  o  systemie  
o wiaty (z pó niejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisach 
wykonawczych, a w szczególno ci respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a tak e zobowi zania wynikaj ce z Powszechnej 
Deklaracji Praw Cz owieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Mi dzynarodowego Pakietu 
Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

1. Zapewnia uczniom mo liwo  pe nego rozwoju umys owego, moralnego, emocjonalnego 
i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i mo liwo ciami psychofizycznymi w warunkach 
poszanowania ich godno ci osobistej oraz wolno ci wiatopogl dowej i wyznaniowej.  

2. Umo liwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiej tno ci: 
 w przypadku liceum ogólnokszta c cego do uzyskania wiadectwa dojrza o ci po zdaniu 

egzaminu maturalnego, oraz przygotowanie do dalszego kszta cenia w szko ach 
wy szych, 

 w przypadku technikum do uzyskania dyplomu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe 
po zdaniu egzaminu, a tak e umo liwiaj cych uzyskanie wiadectwa dojrza o ci po zdaniu 
egzaminu maturalnego, a tak e przygotowanie do dalszego kszta cenia w szko ach 
wy szych o profilu technicznym. 

 w przypadku zasadniczej szko y zawodowej do uzyskania dyplomu potwierdzaj cego 
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a tak e dalsze kszta cenie w szko ach 
umo liwiaj cych uzyskanie wiadectwa dojrza o ci, 

3. Umo liwia absolwentom dokonanie wiadomego wyboru dalszego kierunku kszta cenia. 
4. Umo liwia rozwijanie zainteresowa  poznawczych, spo ecznych i sportowych uczniów. 
5. Kszta tuje rodowisko wychowawcze stosownie do warunków i wieku, sprzyjaj ce 

wszechstronnemu rozwojowi uczniów. 
6. Sprawuje opiek  nad uczniami odpowiednio do ich rozwoju emocjonalnego i potrzeb 

oraz mo liwo ci szko y poprzez realizacj  tre ci przewidzianych w szkolnym planie 
nauczania, w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki. 

7. Umo liwia uczniom podtrzymywanie poczucia to samo ci narodowej, etnicznej, 
j zykowej, religijnej. 

8. Udziela uczniom potrzebuj cym pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 
9. Umo liwia prawid owy rozwój psychiczny uczniów. 

 

III. Model absolwenta. 

 Obowi zkiem szko y w obecnych czasach jest wypracowanie takiego modelu 
absolwenta, aby mia  mo liwo ci rozwoju osobowo ci, swoich uzdolnie  i umiej tno ci, 
zdobywania dalszego wykszta cenia poprzez kszta cenie ustawiczne. 

 Absolwenta Zespo u Szkó  im. Oddzia u Partyzanckiego AK „J drusie” w Po a cu 
powinno cechowa : 
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 umiej tno      prawid owego     funkcjonowania     w     otaczaj cym     go wiecie (w 
szkole, rodzinie i rodowisku dalszym), 

 znajomo  i przestrzeganie norm moralnych i spo ecznych, 
 umiej tno  radzenia sobie w ró nych sytuacjach yciowych i z presj  rodowiska, 
 kreatywno , 
 umiej tno  samodzielnego podejmowania decyzji, 
 obowi zkowo  i odpowiedzialno , 
 umiej tno  radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
 tolerancja oraz wra liwo  na krzywd  innych, 
 umiej tno  korzystania z wiedzy dotycz cej zagro e  wspó czesnej cywilizacji, 
 umiej tno  organizowania czasu wolnego przez uczestnictwo w ró nych formach 

kultury, 
 znajomo  zasad zachowania obowi zuj cych w ró nych instytucjach ycia spo eczno 

— kulturalnego, 
 umiej tno  w a ciwego korzystania ze rodków masowego przekazu, 
 rozwijanie zainteresowa  oraz aktywno ci twórczej, 
 umiej tno  wyra ania prze y  wynikaj cych z obcowania z szeroko rozumian  

sztuk , 
 dba o  o  stan  swojego  zdrowia  i  realizowanie  w  yciu  warto ci  zwi zanych  ze  

zdrowiem, 
 umiej tno  zachowania higienicznego trybu ycia, 
 dba o  o czysto  otaczaj cego rodowiska oraz znajomo  i przestrzeganie 

zachowa  proekologicznych, 
 znajomo  tradycji oraz obrz dów szkolnych, regionalnych i narodowych, 
 umiej tno  wykorzystania zdobytej wiedzy w yciu codziennym, 
 kultura osobista, 
 ch  niesienia pomocy innym, wra liwo  na problemy innych ludzi, 
 umiej tno  komunikowania si  z lud mi, 
 umiej tno  wspó dzia ania w grupie, 
 umiej tno  godzenia dobra w asnego z dobrem innych, 
 umiej tno  odnalezienia w asnego miejsca w wiecie, 
 umiej tno ci konieczne do ycia w spo eczno ci lokalnej i demokratycznym pa stwie, 
 zajmowanie postaw prospo ecznych i szacunku dla wspólnego dobra, 
 znajomo  historii, celów i zasad dzia ania g ównych instytucji i podstaw prawa Unii 

Europejskiej, 
 znajomo  technologii informacyjnej w zdobywaniu i gromadzeniu informacji, 
 znajomo    dziedzictwa   narodowego   i   jego   miejsca   w   kulturze europejskiej i 

wiatowej, 
 wiadomo  podejmowania dojrza ych decyzji dotycz cych wyboru w asnej drogi 

yciowej, 
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 umiej tno  zajmowania stanowiska, wydawania samodzielnych ocen i opinii na 
temat informacji medialnych. 

 Ponadto absolwent Zespo u Szkó  im. Oddzia u Partyzanckiego AK „J drusie” w 
Po a cu musi: 

 uzyska  taki zasób wiedzy i kompetencji, który pozwoli mu na samorealizowanie si  w 
yciu, 

 wyrobi   umiej tno   wykorzystywania   zdobytej   wiedzy   i    ch   ustawicznego  jej  
podnoszenia i pog biania, 

 b dzie umia  przedstawi  swoje prawa, racje, pój  na kompromis, ale nie b dzie si  
wyrzeka  w asnego zdania, 

 b dzie dobrym negocjatorem, 
 b dzie    kreatywnym    cz onkiem    wspó czesnej    spo eczno ci    zarówno    w  miejscu  

zamieszkania jak i w pracy, 
 b dzie umia  pracowa  samodzielnie i w grupie, by  dobrym organizatorem pracy, 
 b dzie dobrze przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji i inicjatyw, 
 b dzie dobrze przygotowany do skutecznego poszukiwania pracy, 
 b dzie cz owiekiem dobrze przygotowanym do ycia. 

 

IV. Obszary pracy szko y 

 

1. Koncepcja pracy szko y 

 

 Zarz dzanie strategiczne 
 Wewn trzszkolny system oceniania 
 Promocja 

 

2. Zarz dzanie i organizacja 

 

 Nauczyciele 
 Rozwój zawodowy nauczycieli 
 Warunki dzia alno ci szko y 
 Zdrowie, higiena i bezpiecze stwo pracy 
 Kierowanie szko , obieg informacji 
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3. Kszta cenie 

 

 Programy nauczania 
 Organizacja procesu kszta cenia 
 Przebieg procesu kszta cenia 
 Efekty kszta cenia 

 

4. Wychowanie i opieka 

 

 Równo  szans 
 Praca wychowawcza i profilaktyczna szko y 
 Praca opieku cza szko y 
 Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opieku czej szko y 
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V. Plan dzia ania szko y. 

 

L.p. Obszar Spodziewane efekty Osoba 
odpowiedzialna 

Okres 
realizacji 

1 Koncepcja pracy szko y 
Promocja 
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku 
szko y w rodowisku, kraju i Wspólnocie 
Europejskiej 

-wprowadzenie nowych kierunków kszta cenia, 
-szko a posiada pozytywny wizerunek w rodowisku 
lokalnym, regionalnym, 
-szko a upowszechnia informacje o sukcesach uczniów oraz 
swoich 

 
wszyscy 
nauczyciele 

 
 
Ca y rok 

2 Zarz dzanie i organizacja  
Obieg informacji 
Doskonalenie obiegu informacji w szkole 

-szko a posiada sprawny i skuteczny system obiegu 
informacji (dziennik elektroniczny), 
-ksi ga zarz dze  dyrektora szko y 
-ksi ga zast pstw, 
-tablice informacyjne, 
-strona internetowa, 
-szko a w sposób partnerski wspó dzia a z rodzicami, 
zach ca ich do aktywnego udzia u w procesie edukacji, 
-nauczyciele dziel  si  wzajemnie zdobyt  wiedz  i 
umiej tno ciami, 
-szko a powi ksza zaplecze techniczne do obs ugi dziennika 
elektronicznego 

Wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
Dyrektor, z-cy 
dyrektora 

 
 
 
 
Ca y rok 

3 Kszta cenie 
Organizacja procesu kszta cenia 
Tworzenie warunków do pe nego, 
indywidualnego rozwoju ka dego ucznia 
zgodnie z jego mo liwo ciami i 
potrzebami 

-szko a rozpoznaje potrzeby i mo liwo ci edukacyjne 
uczniów, 
-szko a zapewnia rozwój ka dego ucznia, jego 
zainteresowa  i szczególnych uzdolnie , 
-organizacja kszta cenia w szkole poddawana jest 
systematycznej ocenie i analizie, 
-metody nauczania stosowane przez nauczycieli 

 
 
Nauczyciele, 
pedagog 
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odpowiadaj  celom kszta cenia i potrzebom ucznia, 
-podczas kszta cenia nauczyciele zach caj  uczniów do 
aktywno ci i odpowiedzialno ci za w asny rozwój, 
-uczniowie i rodzice znaj  wymagania edukacyjne z 
poszczególnych zaj  oraz formy i sposoby oceniania, 
-sposób realizowania poszczególnych programów nauczania 
jest systematycznie analizowany i na bie co modyfikowany 

Wszyscy 
nauczyciele, 
dyrekcja 
 
 
Wszyscy 
nauczyciele 

Ca y rok 

4 Wychowanie i opieka 
Praca wychowawcza i profilaktyczna 
szko y 
Eliminowanie przejawów demoralizacji 
uczniów 

-szko a posiada program wychowawczy i program 
profilaktyki, zgodnie z przepisami prawa, 
-przyj te przez szko  warto ci wychowawcze, zawarte w 
programie wychowawczym, s  uzgodnione z rodzicami i 
przez nich akceptowane, 
-program wychowawczy szko y jest realizowany we 
wspó dzia aniu z rodzicami oraz z uwzgl dnieniem ich opinii, 
-szko a planuje i systematycznie realizuje zadania 
wychowawcze i profilaktyczne oraz podejmuje dzia ania 
promuj ce zdrowie, 
-realizacja programów profilaktyki przeciwdzia a 
powstawaniu patologii i uzale nie , 
-szko a rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów oraz 
uwzgl dnia ich potrzeby w tym zakresie, 
-w szkole okre lono spójnie z przyj tym programem 
wychowawczym wymagania w zakresie zachowania i 
postaw uczniów, które s  uwzgl dniane w procesie 
oceniania zachowania uczniów, 
-przestrzegane s  postanowienia statutu szko y w zakresie 
przyznawania uczniom nagród oraz stosowania kar, 
-szko a analizuje na bie co trudno ci wychowawcze, 
-szko a realizuje zadania z zakresu edukacji ekologicznej i 
prozdrowotnej 

 
 
 
 
 
 
 
Wszyscy 
nauczyciele 
 
Pedagog 
 
Dyrekcja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca y rok 
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VI. Ewaluacja programu rozwoju szko y. 

 Program rozwoju Zespo u Szkó  im. Oddzia u Partyzanckiego AK „J drusie” w Po a cu 
jest wynikiem ci g ego d enia do zapewnienia mo liwie jak najwy szej, jako ci kszta cenia i 
wychowania. Ze wzgl du na stale zmieniaj ce si  warunki dzia ania oraz potrzeby uczniów, 
rodziców i nauczycieli program rozwoju szko y b dzie stale monitorowany i dostosowywany 
do aktualnych warunków i potrzeb. 

 Aby proces ewaluacji przebiega  sprawnie i efektywnie konieczne jest zbudowanie 
atmosfery wspólnego zaanga owania w spraw  w Zespole Szkó  im. Oddzia u Partyzanckiego 
AK „J drusie” w Po a cu powo any jest zespó  do spraw zapewniania, jako ci pracy szko y. 
Organizowane s  liczne szkolenia Rady Pedagogicznej, umo liwia si  korzystanie 
nauczycielom ze szkole  zewn trznych w tym zakresie, zapewnia dost p do najnowszych 
pozycji literatury w zakresie tworzenia i mierzenia, jako ci pracy szko y oraz przeprowadza 
hospitacje wspieraj ce. 

 Ewaluacja w Zespo u Szkó  im. Oddzia u Partyzanckiego AK „J drusie” w Po a cu 
b dzie prowadzona na trzech uzupe niaj cych si  poziomach: 

 autoewaluacja - obowi zuje ka dego nauczyciela, dla oceny wyników w asnej 
pracy 

 ewaluacja wewn trzna (formatywna) - przeprowadzana na zako czenie ka dego 
roku szkolnego, ocena efektów podj tych dzia a , wprowadzenie ewentualnych 
zmian w programie na nast pny rok szkolny; 

 ewaluacja konkluzywna (ko cowa) - przeprowadzana na zako czenie realizacji 
programu rozwoju szko y, podsumowuj ca osi gni te wyniki (zarówno te 
po dane jak i te niepo dane), wnioski z tej ewaluacji powinny by  wykorzystane 
przy tworzeniu i realizacji kolejnego programu rozwoju szko y. 

 

Ewaluacja obejmowa  b dzie w równym stopniu dwa obszary: 

1. Obszar nauczania i uczenia si  - osi gane wyniki 
2. Ca  sfer  towarzysz c  procesowi nauczania i uczenia si : 

a)  wzajemne oddzia ywanie uczniów, rodziców i nauczycieli, 

b) sposób nauczania i uczenia si , 

c) pojawiaj ce si  sytuacje i reakcje na nie. 

 Tak szerokie potraktowanie obszaru obj tego ewaluacja jest konieczne, gdy  wyniki 
pierwszego z nich s  cz sto warunkowane przez obszar drugi. Poza tym ewaluacja powinna 
udzieli  pe nych i prawdziwych odpowiedzi na poni sze pytania: 
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 Gdzie i w jaki sposób Program rozwoju szko y dzia a dobrze? 
 Gdzie pojawiaj  si  trudno ci? 
 Jak poprawi  elementy, które zawodz ? 
 Czy tempo i korelacja dzia a  s  prawid owe? 
 Czy idziemy w dobrym kierunku? 
 Czy i jakie zmiany musimy wprowadzi  w naszych dzia aniach? 
 Jak oceni  sukcesy osi gni te podczas wdra ania Programu? 

Ewaluacja Programu rozwoju szko y odbywa  si  b dzie w nast puj cych etapach: 

1. Planowanie - okre lenie ogólnych celów, opracowanie wst pnych harmonogramów, 
organizacja zespo ów badawczych. 

2. Projektowanie - okre lenie szczegó owych celów i zada , sformu owanie problemów 
badawczych, dobór metod badawczych, okre lenie prób badawczych, wyznaczenie 
osób odpowiedzialnych. 

3. Zbieranie informacji - przeprowadzenie bada , gromadzenie danych 
4. Przetwarzanie i analiza danych - porz dkowanie, analizowanie i interpretowanie 

danych. 
5. Prezentacja i upublicznianie wyników bada  - prezentacja zainteresowanym 

podmiotom (przede wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom), uzyskanie opinii. 
6. Wykorzystywanie wyników ewaluacji - modyfikacja istniej cych i tworzenie nowych 

programów rozwoju szko y. 

 

VII. Monitorowanie. 

 Monitorowanie w Zespole Szkó  im. Oddzia u Partyzanckiego AK „J drusie” w Po a cu 
b dzie procesem sta ym, pozwalaj cym stwierdzi , czy wyst puj  okre lone dla danego 
standardu wska niki i jaki poziom osi gni to w odniesieniu do przyj tych kryteriów. Do 
monitorowania wykorzystywane b d  nast puj ce: 

a) techniki: 
 badanie wyników nauczania i wychowania, 
 hospitacje oceniaj co-kontrolne, diagnozuj ce, 
 wywiady, 
 ankietowanie, 
 obserwacje, 
 rozmowy informacyjno-wyja niaj ce, 
 analiza prac uczniowskich, 
 analiza dokumentacji szkolnej, 
 przegl dy, 
 inne, stosowane wg pojawiaj cych si  potrzeb; 
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b) narz dzia: 
 testy, sprawdziany, 
 arkusze, karty hospitacji, 
 kwestionariusze wywiadu, 
 kwestionariusze ankiet, 
 arkusze obserwacji, 
 listy pyta , 
 arkusze zbiorcze, 
 arkusze przegl du, 
 inne, stosownie do pojawiaj cych si  potrzeb. 

 

Koncepcj  Pracy Szko y opracowa  zespó  w sk adzie: 

 Grzegorz Wójcikowski – z-ca dyrektora,  
 Ma gorzata Walczyk-Konat – pedagog szkolny, 
 Wies awa Filipowicz – przewodnicz ca Komisji Przedmiotów Ogólnokszta c cych, 
 Beata Zyngier – przewodnicz ca Komisji Przedmiotów Zawodowych, 
 Przedstawiciele Samorz du Uczniowskiego, 

Koncepcja Pracy Szko y wchodzi w ycie  z dniem 1.09.2010r. 


