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KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZOSTAŁA OPRACOWANA TAKŻE W OPARCIU O:  

1) Analizę Strategii Pracy Szkoły na lata 2013 – 2018 

2) Wnioski Zespołów Przedmiotowych  

3) Wnioski Zespołu Wychowawczego  

4) Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły  

5) Uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, uczniów i rodziców  

6) Wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014  

 

MISJA I WIZJA ZSO w KRZYŻANOWICACH  

1. Misja szkoły:  

Jesteśmy społecznością nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców wykonującą swoje działania w oparciu o wartości takie jak: 
mądrość, uczciwość i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, kształtujemy interdyscyplinarne 
umiejętności, kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi. W zakresie:  

- kształcenia  

• Stosujemy aktywizujące metody nauczania,  
• Wykorzystujemy technologię informacyjną,  
• Wspieramy uczniów z trudnościami edukacyjnymi,  
• Zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności,  
• Stosujemy motywacyjny system oceniania uczniów,  
• Proponujemy zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne,  
• Dbamy o uczniów z dysfunkcjami i niepełnosprawnych  
• Systematycznie mierzymy jakość pracy placówki poprzez testy diagnostyczne, egzaminy próbne, badania osiągnięć edukacyjnych, lekcje otwarte, 

wyniki egzaminów,  



• Umożliwiamy uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez naukę języka, historii i kultury narodowej 
oraz regionalnej 

• Współpracujemy ze szkołami partnerskimi organizując projekty międzynarodowe dla uczniów, 
• Rozwijamy kompetencje czytelnicze i upowszechniamy czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, 
• Kładziemy nacisk na edukację matematyczną i przyrodniczą w kształceniu ogólnym. 

- wychowania i opieki  

• Stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi, 
• Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa uczniom,  
• Wdrażamy programy profilaktyczne,  
• Stosujemy zasadę indywidualizacji procesu nauczania,  
• Współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów,  
• Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, dbając o rozwój kultury, sztuki i sportu, 
• Respektujemy zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej, 
• Kształtujemy postawy akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka. 

- zarządzania i organizacji  

• Współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy kierunki rozwoju,  
• Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych,  
• Zapewniamy kadrze możliwość rozwoju przez zewnętrzne i wewnętrzne formy doskonalenia zawodowego,  
• Tworzymy inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego,  
• Właściwie dokumentujemy pracę szkoły,  
• Dbamy o pozytywne stosunki międzyludzkie.  

Naszym celem jest:  

1. Stymulowanie procesu rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia do dorosłego życia, kształcenie pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych  
i obywatelskich.  

2. Wyposażenie ucznia w procesie kształcenia w kompetencje umożliwiające samodzielne zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych.  

3. Kształcimy i wychowujemy uczniów w duchu patriotyzmu, tolerancji i empatii. 



2. Wizja szkoły 

ZSO w Krzyżanowicach jest szkołą środowiskową, zapewniającą swoim uczniom optymalne warunki pełnego rozwoju. Jest szkołą bezpieczną i przyjazną. 
Tworzymy atmosferę tolerancji i szacunku dla innych. Wychowujemy w duchu ogólnie akceptowanych, jasnych zasad etycznych, wartości, norm, postaw. 
Rozbudzamy wrażliwość, świadomość siebie i swojego systemu wartości, zainteresowanie ludźmi, sprawami społecznymi, poczucie odpowiedzialności. Nasza 
szkoła jest nowoczesna, otwarta na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. 

Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania. Indywidualizujemy proces nauczania. Zapewniamy dobre przygotowanie do sprawdzianu 
po SP oraz egzaminów gimnazjalnych. Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie szans 
edukacyjnych młodzieży oraz zaplecze, które ułatwia realizację wyznaczonych celów i zadań.  

Proces wychowania i nauczania odbywa się przy pełnej współpracy i zaangażowaniu rodziców. Nasze zadania realizujemy we współdziałaniu z szeroko 
rozumianym środowiskiem lokalnym, samorządowym, oświatowym i akademickim. 

Doskonalimy swoje umiejętności, troszczymy się o efektywność podejmowanych działań.  

Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy.  

Efektem naszego wychowania jest wrażliwy człowiek, świadomy obywatel Polski i zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia dalszych decyzji 
życiowych, realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym. 

3. Model absolwenta:  

Absolwent szkoły to młody obywatel, który:  

1) jest aktywny i zaradny oraz samodzielny w działaniu;  

2) akceptuje siebie i innych;  

3) rozwija własne zainteresowania;  

4) nawiązuje właściwe kontakty interpersonalne;  

5) odpowiada za własne czyny;  

6) umie korzystać z dóbr kultury;  

7) potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie;  



8) rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły;  

9) zna historię swojej „małej ojczyzny”, czyli miejscowości, gminy i regionu oraz dziedzictwo kulturalne Europy i świata;  

10) ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej szkole  

11) zna dokonania nauczycieli i uczniów i umie czerpać dla siebie z ich mądrości, talentu, pasji i serca, podejmuje trud kontynuowania ich dokonań;  

12) potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, posługuje się multimediami;  

13) rozumie znaczenie czytelnictwa w rozwoju osobowości; 

14) umie samodzielnie i krytycznie myśleć;  

15) ma swój system wartości, umie odróżnić dobro od zła, potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom;  

16) stosuje zasady ekologii w życiu codziennym 

17) zdobył umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczości, wykazywania inicjatywy;  

18) potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy;  

19) umie rozwiązywać problemy w twórczy sposób;  

20) planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali swoją osobowość;  

21) umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny;  

22) zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony;  

23) jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasad dobrych obyczajów;  

24) pokonuje swoje słabości i lęki, potrafi zmierzyć się z nimi i rozwiązać trudny problem;  

25) umie zachować się z godnością i honorem;  

26) dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym.  

27) dba o swoje bezpieczeństwo w różnych sytuacjach życiowych.  



28) traktuje sport jako sposób na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. 

4. CELE  

Cele główne koncepcji:  

• systematyczne podnoszenie efektów kształcenia,  
• poprawa bazy lokalowo - dydaktycznej szkoły,  
• rozwijanie tożsamości narodowej, historycznej, etnicznej i językowej, 
• wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,  
• współpraca ze środowiskiem lokalnym,  
• wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – rodzic – nauczyciel,  
• rozwijanie zainteresowań uczniów; promocja ich talentów, preorientacja zawodowa,  
• wspieranie rozwoju psychofizycznego, wychowawczego i edukacyjnego wszystkich uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

niepełnosprawnych  
• podnoszenie edukacji ekologicznej, 
• rozwijanie kompetencji informatycznych i czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa, 
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA ORAZ INNA DZIAŁALNOŚC STATUTOWA  

Cele szczegółowe Zadania 2014-
2017 

Odpowiedzialny 

1.Uczniowie 
nabywają 
wiadomości  
i umiejętności, 
a szkoła analizuje 
wyniki 
sprawdzianu po 
SP oraz 
egzaminów 
gimnazjalnych.  

 

1. Systematyczne przeprowadzanie badań wyników nauczania na wszystkich 
poziomach klas. 
2. Opracowywanie analizy wyników z poszczególnych badań w formie 
raportów i ich prezentacja na radach pedagogicznych, uczniom oraz rodzicom 
(EWD, tendencje rozwojowe szkoły).  
3. Opracowywanie oraz wdrażanie programów doskonalących i naprawczych na 
podstawie dokonanych analiz.  
4. Wdrażanie z przeprowadzonej analizy egzaminów i sprawdzianów 
wniosków, które przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.  
5. Informowanie rodziców o edukacyjnych osiągnięciach dziecka.  
6. Wdrażanie programów i planów sprzyjających poprawie efektów kształcenie 
oraz uzyskiwania lepszych wyników w nauce uczniów szkoły podstawowej  
i gimnazjum.  
7. Organizacja zajęć dodatkowych w celu poprawy wyników sprawdzianu  
i egzaminu gimnazjalnego.  
 

 Nauczyciele  
 
Dyrektor, nauczyciele  
Nauczyciele  
 
Dyrektor, nauczyciele  
 
nauczyciele  
 
Nauczyciele  
Nauczyciele  
 
 
Dyrektor, nauczyciele  

2. Szkoła 
respektuje normy 
społeczne,  
a uczniowie są 
aktywnymi 
uczestnikami tej 
działalności.  
 

1. Zapoznanie uczniów i rodziców oraz wdrażanie norm określonych  
w Regulaminach i procedurach obowiązujących w szkole 
2. Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych (sportowych, kół zainteresowań).  
3. Systematyczne przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych.  
4. Udział uczniów w konkursach na szczeblu miejskim, powiatowym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.  
5. Organizacja wewnątrzszkolnych konkursów.  
6. Realizacja projektów.  
7. Udział uczniów w przedsięwzięciach i programach szkolnych  
i międzyszkolnych.  
8. Udział młodzieży w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, 
wystawach, koncertach, wycieczkach edukacyjnych.  
9. Udział gimnazjalistów w debatach, dyskusjach, spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi.  

 Dyrektor  
Nauczyciele  
Nauczyciele  
Nauczyciele  
Nauczyciele  
 
Nauczyciele  
Nauczyciele  
Nauczyciele  
 
Pedagog, nauczyciele  
 
Pedagog, nauczyciele  
 



10. Organizacja edukacji z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej uczniów.  
11. Ewaluacja programu wychowawczego szkoły.  
12. Wypracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur związanych  
z zapobieganiem zachowaniom niepożądanym (przeciwdziałanie przemocy, 
wagarom).  
13. Zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki i pracy. Przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod 
względem bezpieczeństwa.  
14. Bieżące szkolenia Rady Pedagogicznej.  
15. Zapoznawanie uczniów z przepisami BHP w poszczególnych pracowniach 
szkolnych, a także z regulaminami poszczególnych pracowni.  
16. Adaptacja uczniów klas II i IV SP oraz I gimnazjum w nowym środowisku 
szkolnym (spotkania integracyjne).  
17.Przeprowadzanie wśród rodziców rozmów na temat oczekiwań wobec 
szkoły.  
18. Objęcie opieką psychologiczną i pedagogiczną uczniów wymagających 
takiej opieki, szczególnie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.  
19. Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej uczniom z rodzin 
niezamożnych.  
20. Organizacja imprez ogólnoszkolnych i klasowych.  
21. Udział szkoły w programach i projektach profilaktycznych.  
22. Działalność Samorządu Uczniowskiego w zakresie propagowania norm 
społecznych. 
23. Podejmowanie działań prozdrowotnych – szeroko rozumiana działalność 
wychowawczo-profilaktyczna szkoły.  
24. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole celem zwiększenia poczucia 
bezpieczeństwa.  
 

Pedagog, Nauczyciele  
Rada Pedagogiczna  
Pedagog. wychowawcy  
 
 
Pedagog  
Pedagog  
nauczyciele  
Pedagog, dyrektor 
Dyrektor, wychowawcy  
 
Wychowawcy 
 
Wychowawcy 
 
Pedagog 
 
Wychowawcy 
Wychowawcy, dyrekcja 
Wychowawcy, pedagog 
Opiekun SU 
Pedagog, wychowawcy, nauczyciele 
 
nauczyciele 

 

 

 



 

II PROCESY ZACHODZĄCE W ZSO W KRZYŻANOWICACH 

Cele szczegółowe  
 

Zadania 2014-
2017 

Odpowiedzialny 

1.Szkoła ma 
koncepcję pracy.  

 

1. Opracowanie koncepcji pracy szkoły na okres 3 – letni przy udziale 
nauczycieli, rodziców i uczniów.  
2. Monitorowanie realizacji koncepcji pracy. 
3. Ewaluacja coroczna koncepcji pracy. 
 

 Nauczyciele, z-ca dyrektora 
 
Nauczyciele, dyrekcja 
Nauczyciele, z-ca dyrektora 

2. Oferta 
edukacyjna 
umożliwia 
realizację 
podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego.  

 

1. Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu 
podręczników obowiązujących w szkole podstawowej i gimnazjum.  
2. Dostosowanie programów nauczania do możliwości i aspiracji uczniów, 
poprzez analizę i weryfikację szkolnego zestawu programów nauczania i stopnia 
realizacji podstawy programowej.  
3. Wzbogacanie i modyfikowanie oferty edukacyjnej szkoły umożliwiającej 
rozwój uczniów (zajęcia pozalekcyjne, imprezy środowiskowe, lokalne, 
projekty itp.)  
4. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz 
planów nauczania.  
5. Inspirowanie nauczycieli do wprowadzania autorskich programów nauczania 
i innowacji pedagogicznych.  
6. Wprowadzanie nowatorskich metod i form nauczania; stosowanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnej (praca z tablicą interaktywną), narzędzia TOC 
7. Podkreślanie istotnej roli Internetu w procesie nauczania – korzystanie  
z nieograniczonych zasobów Internetu jako bazy wiedzy; komunikacja ze 
światem przy pomocy technologii informatycznych.  
 

 Nauczyciele, dyrekcja 
 
Nauczyciele 
 
 
Nauczyciele 
 
 
Nauczyciele, dyrekcja 
 
Dyrekcja 
 
Nauczyciele 
 
Nauczyciele, dyrekcja 

3. Procesy 
edukacyjne  
w szkole mają 
charakter 
zorganizowany  

1. Precyzyjne określenie wymagań edukacyjnych wobec uczniów: WSO  
2. Opracowanie i ewaluacja planów wynikowych i kryteriów oceniania 
wszystkich przedmiotów 
3. Analizowanie, diagnozowanie i wykorzystywanie osiągnięć edukacyjnych 
uczniów: sprawdzian i egzamin próbny, końcowy sprawdzian i egzamin 

 Nauczyciele 
Nauczyciele 
 
Nauczyciele 



i są efektem 
współdziałania 
nauczycieli.  
 

gimnazjalny, semestralne i końcoworoczne wyniki klasyfikacji,  
osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,  
4. Rozwijanie aktywnego myślenia i działania poprzez stosowanie 
odpowiednich metod i form pracy z uczniami na zajęciach szkolnych.  
5. Rozwijanie współdziałania nauczycieli poprzez pracę w zespołach stałych  
i przedmiotowych RP.   
6. Podnoszenie i uzyskiwanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji 
zgodnie z potrzebami szkoły.  
7. Dbałość o płynny przepływ informacji.  
8. Wypracowanie na podstawie diagnozy zainteresowań uczniów, oferty zajęć  
dydaktycznych. Modyfikacja i wzbogacanie oferty zajęć dodatkowych.  
9. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.  
10. Podejmowanie projektów dydaktycznych sprzyjających kształtowaniu 
umiejętności uczniów.  
11. Organizowanie szkoleń, lekcji koleżeńskich w ramach WDN  
z wykorzystaniem nowoczesnych metod.  
12. Dokumentowanie, gromadzenie i udostępnianie spostrzeżeń oraz wymiana 
doświadczeń w związku z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy  
z uczniem oraz wszelkimi prowadzonymi badaniami w ramach ewaluacji 
wewnętrznej szkoły i doradztwa zawodowego.  
13. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
 

 

 
 
 
Nauczyciele 
 
Nauczyciele, dyrekcja 
 
Nauczyciele 
Nauczyciele, dyrekcja 
 
Dyrekcja, nauczyciele 
Nauczyciele 
 
Nauczyciele 
Nauczyciele 
 
Dyrekcja, nauczyciele 
 
Nauczyciele, pedagog, dyrekcja 
 
Nauczyciele, nauczyciel bibliotekarz 

4. Szkoła kształtuje 
właściwe postawy 
uczniów.  
 

1. Opracowanie Programu Wychowawczego wspólnie z Radą Rodziców, Radą 
Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim adekwatnego do potrzeb uczniów.  
2. Opracowanie Programu Profilaktyki wspólnie z Radą Rodziców, Radą 
Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim adekwatnego do potrzeb uczniów.  
3. Ewaluacja i modyfikowanie realizowanych programów i działań 
wychowawczych zgodnie z potrzebami uczniów i ich rodziców, przy ich 
udziale.  
4. Praca wychowawcza realizowana jest w sposób planowy i w sposób 
systematyczny podejmowane są działania wychowawcze zgodne z potrzebami 
szkoły.  
5. Organizowanie spotkań integracyjnych z podopiecznymi „Pałacu Różanego”. 
6. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Pedagog 
 
Pedagog 
 
Wychowawcy 
 
 
Wychowawcy, nauczyciele 
 
 
Nauczyciele 
Pedagog, Nauczyciele 



5. Szkoła prowadzi 
działania służące 
wyrównywaniu 
szans 
edukacyjnych  
 

1. Organizacja zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne.  
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.  
3. Opracowanie indywidualnych programów dostosowawczych (IPET, 
dostosowania wymagań edukacyjnych) zgodnie z opiniami PPP.  
4. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniami PPP.  
5. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.  
6. Organizowanie warsztatów i spotkań z pedagogiem dla nauczycieli, uczniów 
i rodziców.  
7. Stosowanie na zajęciach metod i form uwzględniających różne uzdolnienia  
i zainteresowania uczniów.  
8. Zapewnienie potrzebującym uczniom pomocy pedagoga, zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych.  
9. Zorganizowanie systemu zindywidualizowanej pomocy uczniom  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
 

 Nauczyciele 
Wychowawcy, Pedagog 
Pedagog 
 
Nauczyciele 
Nauczyciele 
Dyrekcja 
 
Nauczyciele 
 
Pedagog, nauczyciele 
 
Pedagog, nauczyciele 

 

III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY 

Cele szczegółowe  
 

Zadania 2014-
2017 

Odpowiedzialny 

1.Szkoła 
wykorzystuje 
zasoby środowiska 
lokalnego na rzecz 
wzajemnego 
rozwoju.  

1. Podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska szkolnego.  
2. Podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego.  
 

 Nauczyciele, dyrekcja 
Nauczyciele, dyrekcja 

2. Losy 
absolwentów 
gimnazjum  
 

1. Funkcjonowanie w gimnazjum systemu doradztwa zawodowego.  
2. Wdrażanie tematyki dotyczącej orientacji zawodowej.  
3. Monitorowanie losów absolwenta.  
4. Przyznawanie wyróżnienia uczniowi kończącemu klasę III Gimn. za pracę na 
rzecz szkoły 
5. Organizacja spotkań dla gimnazjalistów z udziałem absolwentów lub przez 
nich prowadzone.  

 Pedagog 
Wychowawcy, pedagog 
Nauczyciele, dyrekcja 
 
Dyrekcja 
 
Wychowawcy klas III gimnazjum 



3. Promocja szkoły 
 

1. Rozwój strony internetowej szkoły.  
2. Organizacja imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego.  
3. Notatki w prasie lokalnej, stronie internetowej szkoły, gazetce szkolnej. 
4. Prezentacja rodzicom ciekawych zajęć szkolnych, wystaw, działań 
kulturalnych, projektów edukacyjnych. 
5. Aktywny udział w zawodach sportowych i konkursach. 
 

 Nauczyciele, dyrekcja 
Dyrekcja, nauczyciele 
Nauczyciele, dyrekcja 
Nauczyciele 
 
Nauczyciele 

4. Pozyskiwanie 
rodziców do 
współpracy.  
 

1. Współdziałanie z rodzicami – akceptacja przez rodziców dokumentów 
regulujących pracę szkoły, takich jak Statut, Szkolny Program Wychowawczy  
i Profilaktyczny; udział w strukturach szkoły – Rada Rodziców, różne formy 
współpracy indywidualnej wynikające z aktualnych potrzeb szkoły.  
2. Usprawnienie przepływu informacji: szkoła-rodzice .  
3. Podejmowanie działań, we współpracy z Radą Rodziców zmierzających do 
aktywnego udziału rodziców w życiu szkoły.  
4. Organizacja spotkań okolicznościowych  
5. Współorganizowanie przez rodziców uroczystości szkolnych (sponsoring) 
oraz festynu szkolnego.  
6. Badanie opinii rodziców o działalności szkoły.  
7. Propagowanie gazetki szkolnej „Migawki spod ławki” wśród rodziców. 
 

 Nauczyciele, dyrekcja 
 
 
 
Wychowawcy, dyrekcja 
Dyrekcja 
 
Dyrekcja, nauczyciele 
Dyrekcja 
 
Z-ca dyrektora, pedagog 
Opiekun zespołu redakcyjnego 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV  ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 
Cele szczegółowe  

 

Zadania 2014-
2017 

Odpowiedzialny 

1.Działanie 
zespołów 
nauczycieli.  
 

1. Właściwa i efektywna praca zespołów przedmiotowych  
w oparciu o: plany pracy, efekty pracy w przełożeniu na ucznia,  
2. Doskonalenie metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej.  
3. Tworzenie przez nauczycieli materiałów dydaktycznych i upowszechnianie 
ich w szkole.  
 

 Przewodniczący zespołów 
przedmiotowych 
Nauczyciele 
 
Nauczyciele 
 

2. Organizacja 
nadzoru 
pedagogicznego.  
 

1. Opracowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora na dany rok szkolny.  
2. Realizacja nadzoru pedagogicznego prowadzona jest wspólnie  
z przedmiotowymi i stałymi zespołami nauczycieli.  
3. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej z udziałem zespołów nauczycieli.  
4. Opracowanie wniosków z nadzoru pedagogicznego służących wprowadzaniu 
zmian w funkcjonowaniu szkoły, które będą wykorzystywane do rozwoju 
szkoły.  
 

 Dyrektor 
Dyrekcja, nauczyciele 
 
Zespół ewaluatorów 
Dyrekcja 
 

3. Baza  
i wyposażenie  
Szkoły 

1. Podejmowanie skutecznych działań wzbogacających warunki lokalowe 
szkoły.  
2. Poprawa wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne – doposażenie 
pracowni przedmiotowych oraz biblioteki szkolnej (głównie lektury szkolne, 
nowości wydawnicze).  
3. Tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w szkole poprzez urozmaicenie 
aranżacji wnętrz oraz terenów przyszkolnych.  
 

 Dyrekcja, nauczyciele 
 
Dyrekcja 
 
 
Nauczyciele, dyrekcja 

 
 
 
 
 
 
 



V  EWALUACJA  
 
Ewaluacja koncepcji będzie przebiegała trzystopniowo:  

• bieżące obserwowanie realizacji zadań,  
• po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji,  
• po zakończeniu całej koncepcji.  

 
Ewaluację po każdym roku realizacji koncepcji przeprowadzają zespoły samokształceniowe RP, a jej wyniki przedstawia dyrektor na Radzie 
Pedagogicznej i Radzie Rodziców. Wnioski będą wykorzystane przy realizacji bieżącego i następnego roku realizacji koncepcji. W przypadku 
konieczności wprowadzenia zmian w koncepcji i w obsadzie zadań w trakcie jego trwania, decyzję będzie podejmował dyrektor z osobami 
zainteresowanymi. 

 

 


