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Przez koncepcję pracy szkoły rozumiemy opis kluczowych obszarów działania szkoły, w których szkoła chce 

wprowadzić zmiany z myślą o podniesieniu efektów kształcenia, strategie wdrażania tych zmian oraz określenie tego  co ma być 

ich rezultatem. 

 

  

 

Dokument ten powstał na podstawie: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

2. Wniosku z nadzoru pedagogicznego. 

3. Diagnozy aktualnego stanu, aspiracji szkoły i środowiska. 

 

 

 

 



 

Planując rozwój szkoły uwzględniono analizę SWOT. 

Dostosowanie do pełnej realizacji programowej kształcenia w zawodzie 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
Wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca duże 

doświadczenia zawodowe 

Dyspozycyjność rady pedagogicznej i dostosowanie 

kształcenia do wymogów i standardów 

egzaminacyjnych oraz rynku pracy 

Sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i 

sporcie 

Otwartość na problemy uczniów 

Dobra opieka pedagogiczna 

Nauczyciele wspierają uczniów potrzebujących 

pomocy 

Praca szkoły na jedna zmianę 

Propagowanie idei wolontariatu poprzez udział w 

akcjach charytatywnych 

Dobra opinia o szkole w środowisku 

Ład i porządek, czystość pomieszczeń 

Dobre warunki lokalowe i wyposażenie w środki 

audiowizualne 

Możliwość ukończenia przez uczniów kursu prawa 

jazdy kat. B 

Realizacja zintegrowanej polityki bezpieczeństwa 

Realizacja projektów wspierających rozwój uczniów 

finansowanych ze środków UE 

Dobra współpraca z organem prowadzącym szkoły 
Bardzo dobre wyniki z egzaminów kwalifikacji  
w zawodzie 

Niezadawalająca zdawalność egzaminów  maturalnych 

Niska frekwencja uczniów na zajęciach 

edukacyjnych 

Obniżająca się pozycja uczniów „na wejściu” 

Brak kółek zainteresowań 

Słabe zainteresowanie uczniów zajęciami 

pozalekcyjnymi 

Trudny dojazd do szkoły 

Małe zaangażowanie rodziców w działalność 

szkoły 

Duże zróżnicowanie intelektualne i społeczne 

uczniów 

Niewystarczająca opieka psychologiczna 

wynikająca z braku możliwości zatrudnienia w 

szkole psychologa 

Słabo wyposażona baza do prowadzenia zajęć 

praktycznych 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

modernizacja pracowni do zajęć praktycznych 

i ich dostosowanie 

pod potrzeby egzaminów zewnętrznych. 

modernizacja obiektów sportowych 

poprawa poziomu kształcenia poprzez udział 

w projektach finansowanych przez UE 

zdobywanie dodatkowych umiejętności i 

kwalifikacji przez uczniów 

wzbogacenie oferty edukacyjnej. 

niż demograficzny 

słaby rozwój infrastruktury przemysłowej 

zagrożenia różnymi patologiami społecznymi 

upadek autorytetów 

obarczanie szkoły wyłączną 

odpowiedzialnością za kształtowanie postaw 

młodzieży 

biurokratyzacja szkoły 

kryzys ekonomiczny 

 

 

 



Cel główny: 

 Budowanie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli 

w zakresie kształcenia, wychowania, opieki i rozwoju zawodowego 

 Wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania oraz stworzenie uczniom optymalnych warunków  

do prawidłowego wszechstronnego rozwoju intelektualnego i duchowego 

 Unowocześnienie bazy szkoły, informatyzacja procesów edukacyjnych w celu poprawy efektywności 

kształcenia i wychowania 

 Promowanie w działaniu szkoły zdrowego stylu życia i zachowań proekologicznych 

 Motywowanie kadry do doskonalenia zawodowego 

 Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym przez wykorzystanie w procesie  

nauczania – uczenie się technologii informatycznej 

Cele szczegółowe: 

 Zapewnienie ciągłego rozwoju szkoły 

 Doskonalenie jakości pracy szkoły 

 Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym 

 Zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej 

 Planowanie doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły 

 Rozwój bazy szkolnej 

 Zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego uczniom, nauczycielom 

 Doskonalenie sprawności organizacji oraz systemu komunikowania się 

 Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i zapewnianie rozwoju osobowego ucznia 

 Podnoszenie efektywności kształcenia 

 Podejmowanie systematycznych i skutecznych działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych 

 Wpajanie zasad tolerancji, poszanowania inności, odmienności 

 

 

 

Kierunki rozwoju: 

1. Podniesienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia. 

2. Rozwój bazy dydaktycznej. 

3. Poprawa warunków pracy i nauki. 

4. Wzbogacenie księgozbioru ze szczególnym uwzględnieniem multimediów. 

5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. 

6. Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich ( integracja ). 

7. Doskonalenie efektywności kształcenia zawodowego. 

8. Rozwój samorządności uczniów. 

9. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

10. Włączenie rodziców do życia szkoły. 

 

 

 



I. Organizacja i zarządzanie 

Cele strategiczne Zadania szczegółowe Wykonawcy Monitoring Termin Przewidywane efekty 

1.  Zwiększenie  
motywacji  
nauczycieli 
 i uczniów  
do pracy 
 i rozwoju 

Opracowanie planu doskonalenia  
zawodowego  zgodnego z koncepcją 
 rozwoju szkoły 

Dyrektor,  
nauczyciele 

na bieżąco, 
sprawozdanie 
 z planu 
 rozwoju  
zawodowego 

Listopad 
każdego roku 
objętego  
programem 

Szkoła posiada plan 
 Doskonalenia 
 zawodowego. 
 Nauczyciele zgłaszają  
potrzeby w zakresie 
 doskonalenia  
oraz podnoszą swe  
kwalifikacje, dostosowując 
 je do potrzeb (nowe 
 kierunki kształcenia) 

Udział nauczycieli 
 w szkoleniach i kursach  
finansowanych  ze środków UE 

nauczyciele na bieżąco, 
sprawozdanie 
 z planu rozwoju 
zawodowego, 
sprawozdanie 
 z planu 
pracy szkoły 

Okres  
objęty  
programem 

Nauczyciele posiadają  
pełne kwalifikacje 
 zawodowe,  
podnoszą poziom swych 
umiejętności 
 i jakość pracy.  
Zdobywanie kolejnych 
 stopni awansu. Kadra jest 
przygotowana  
pod względem  
merytorycznym  
i wychowawczym  
do procesu kształcenia 

Organizowanie szkoleń 
 i warsztatów dla nauczycieli 

dyrektor Harmonogram  
szkoleń  
i warsztatów 

Okres  
objęty  
programem 

Nauczyciele posiadają  
pełne kwalifikacje 
 zawodowe,  
podnoszą poziom swych 
umiejętności 
 i jakość pracy.  
Zdobywanie kolejnych 
 stopni awansu. Kadra jest 
przygotowana  
pod względem  
merytorycznym  
i wychowawczym  
do procesu kształcenia 

Przygotowanie uczniów 
 do matury i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie 

nauczyciele Analiza  
Wyników 
egzaminów 

Okres 
 objęty  
programem 

Uczniowie osiągają dobre  
wyniki na egzaminach 
zewnętrznych. Uczniowie 
 są dobrze przygotowani  
do kontynuowania nauki  
w szkołach wyższych. 
Uczniowie są  
przygotowani  
do funkcjonowania na rynku  
pracy. 

Doposażenie bazy  

techno-dydaktycznej 

umożliwiające prowadzenie zajęć  

z różnych przedmiotów z 

wykorzystaniem nowych 

technologii komunikacyjnych 

Dyrektor, 
nauczyciele 

Dzienniki 
lekcyjne, 
plany nauczania 

Okres  
objęty 
programem 

Podniesienie motywacji 

uczniów do nauki poprzez 

zwiększenie atrakcyjności 

procesu edukacyjnego. 

Uczniowie i nauczyciele 

potrafią zastosować 

technologię informatyczną 

(komputery, Internet, 

tablice interaktywne)  

do wykonywania zadań z 

różnych dziedzin życia. 

 



2.    Zwiększenie udziału 
rodziców w życiu szkoły 

Opracowanie planu 
 udziału rodziców w imprezach  
szkolnych. Zachęcanie rodziców 
 do współpracy w zakresie  
działalności wychowawczo 
-opiekuńczej. 

Dyrektor, 
Nauczyciele, 
Rodzice 

Obserwacja  
imprez, 
rozmowy  
z rodzicami,  
spotkania  
wywiadowcze 

Okres objęty 
programem 

Rodzice są obecni 
 na imprezach 
 i uroczystościach 
 organizowanych 
 przez szkołę. 
Rodzice angażują się 
 w życie szkoły. 

3.    Wzmocnienie  
wyposażenia technicznego szkoły  
oraz opracowanie zasad 
 jego racjonalnego  
wykorzystania. 

Zdiagnozowanie braków  
w wyposażeniu  

Dyrektor, 
Nauczyciele, 
Pracownicy 
 

Arkusz  
diagnostyczny 

Okres objęty 
programem 

Szkoła posiada dobrze  
wyposażone pracownie 
przedmiotów ogólnych 
 i kształcenia zawodowego. 

Zdobycie środków  
na zakup pomocy dydaktycznych 
 do pracowni przedmiotów  
ogólnych i zawodowych. 

Dyrektor Dokumentacja  
szkolna 

Okres objęty 
programem 

Szkoła posiada środki  
finansowe na zakup pomocy 
dydaktycznych 

Remonty obiektów szkolnych: 

 sal lekcyjnych 

 boiska szkolnego 

 pracowni zajęć praktycznych 

Dyrektor Dokumentacja  
szkolna 

Okres objęty 
programem 

Szkoła posiada rozwiniętą, 
nowoczesną i dobrze  
wyposażoną bazę, 
 umożliwiającą osiągnięcie  
wysokiej jakości pracy. 

 

 

4.    Zapewnienie 
 uczniom, nauczycielom 
 i pracownikom szkoły 
zawodowych,  
higienicznych 
 i bezpiecznych  
warunków pracy 

Monitoring w budynku szkolnym 
 i na zewnątrz 

Dyrektor Zapis  
monitoringu, 
dokumentacja 
 szkolna 

Okres  
objęty  
programem 

Uczniowie 
 i pracownicy szkoły mają 
zapewnione bezpieczne 
 i higieniczne warunki 
 nauki i pracy. 
 Zminimalizowanie ryzyka 
wystąpienia wypadków  
na terenie szkoły i poza nią 

5.     Współpraca  
z organem 
 prowadzącym  
w zakresie  
tworzenia  
i kreowania  
polityki oświatowej 

Zapraszanie przedstawicieli organu 
prowadzącego na imprezy szkole 
 
Przesyłanie Informacji na temat 
działalności szkoły 
 
Dzielenie się sukcesami oraz  
informowanie o problemach 
 
Zwiększenie ilości akademii szkolnych 
 
Nagradzanie uczniów – publicznie  
(za szczególne osiągnięcia) 
 

Dyrektor, 
 nauczyciele 

Udział  
przedstawicieli  
organu  
prowadzącego 
 w imprezach 
 szkolnych,  
strona  
internetowa  
starostwa 

Okres  
Objęty 
 programem 

Organ prowadzący  
posiada wiedzę  
na temat bieżącej  
działalności szkoły 

 

 



6.    Wzbogacenie oferty 
edukacyjnej 

Monitorowanie rynku pracy Doradca zawodowy, 
dyrektor 

Współpraca  
z urzędem pracy 

Okres objęty 
programem 

Szkoła posiada orientację  
w sytuacji na rynku pracy i 
prowadzi politykę 
 zmierzającą do zwiększenia 
naboru. 

Uczestnictwo w projektach 
współfinansowanych przez UE 

Dyrektor, Starostwo 
Powiatowe 

Dokumentacja 
projektów 

Okres objęty 
programem 

Uczniowie uczestniczą w 
projektach unijnych.  
Uczniowie rozwijają swoje 
umiejętności,  
poszerzają wiedzę,  
są przygotowani do wejścia 
 w dorosłe życie 

 

 

 

II.  Efekty działalności dydaktycznej 
 
 

Cel strategiczny Zadania szczegółowe Wykonawcy Monitoring Termin Przewidywane efekty 
 
Poprawa jakości 
pracy szkoły w 
zakresie dydaktyki 
 

 

Aktualizacja programów 

nauczania 

 i zestawów podręczników 

dyrektor, 

nauczyciele 
programy 

nauczania 

i wychowania, 

zestaw 

obowiązujących 

podręczników 

okres 

objęty 

programe

m 

Przygotowanie warsztatu pracy  

na kolejny rok. 

Sprawne rozpoczynanie pracy 

 w nowym roku szkolnym. 

Uczniowie zdobywają wiedzę 

 i umiejętności potrzebne  

do zdania egzaminu maturalnego oraz 

egzaminów zawodowych. 

Przeprowadzenie diagnozy 

edukacyjnej uczniów „na 

wejściu” na podstawie raportu 

OKE i własnych działań 

badawczych 

dyrektor, 

nauczyciele 
raportowanie 

wyników 
okres 

objęty 

programe

m 

Nauczyciele mając lepsze rozeznanie 

co do potrzeb i możliwości 

edukacyjnych uczniów trafnie 

dostosowują do nich proces 

kształcenia. 

 
- 

pedagog, 

nauczyciele 
nadzór 

pedagogiczny 

sprawowany 

przez dyrektora 

okres 

objęty 

programe

m 

Nauczyciele znają indywidualne 

możliwości uczniów i stosują 

odpowiednie metody nauczania 

podnoszące jego poziom. 

Podniesienie efektów kształcenia. 
Realizacja zajęć dodatkowych i 

rozwijających 

z matematyki, fizyki, języka 

obcego zawodowego  

oraz pozostałych przedmiotów 

– wg potrzeb 

nauczyciele harmonogram 

zajęć 
okres 

objęty 

programe

m, lata 

2011-

2020 

Uczniowie rozwijają swoje 

umiejętności, poszerzają wiedzę, 

mają lepsze wyniki w nauce. 

Uczniowie osiągają lepsze wyniki na 

egzaminach zewnętrznych. 

Przygotowanie uczniów do 

matury i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie. 

Zorganizowanie większej ilości 

sprawdzianów, próbnych matur. 

nauczyciele analiza 

wyników 

egzaminów 

okres 

objęty 

programe

m 

Uczniowie osiągają dobre wyniki 

na egzaminach zewnętrznych. 

Uczniowie są dobrze przygotowani 

do kontynuowania nauki w szkołach 

wyższych. 

Uczniowie są przygotowani  

do funkcjonowania na rynku pracy. 

Analiza wyników egzaminów 

zewnętrznych maturalnych 

i potwierdzających  
kwalifikacje w zawodzie  

pod kątem 

wyodrębnienia obszar ów 

potrzebujących wsparcia 

zespoły 

nauczycieli do 

ewaluacji, 

zespoły 

przedmiotowe 

sprawozdania 

z pracy 

zespołów, 

wnioski 

z ewaluacji 

wewnętrznej 

okres 

objęty 

programe

m 

Wnioski wynikające z badania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów są 

wykorzystywane  w doskonaleniu 

pracy dydaktycznej szkoły. 

Lepsze wyniki uczniów 

na egzaminach zewnętrznych. 

Lepsze przygotowanie uczniów  

do funkcjonowania na rynku pracy. 

Lepsze przygotowanie uczniów 

do kontynuowania nauki w szkołach 

wyższych. 



Przygotowania planów 

naprawczych obejmujących 

oferty dodatkowych zajęć 

wyrównawczych 

 nauczyciele harmonogram 

zajęć 
okres 

objęty 

programe

m 

Uczniowie osiągają lepsze wyniki  

w nauce. 

Przygotowania uczniów   

do konkursów i olimpiad 

przedmiotowych 

nauczyciele udział uczniów 

w konkursach 

i olimpiadach, 

dokumentacja 

z olimpiad 

okres 

objęty 

programe

m 

Uczniowie biorą udział  

w konkursach i olimpiadach osiągając 

sukcesy. 

Uczniowie rozwijają swoje 

zainteresowania i umiejętności. 

Promowanie szkoły w środowisku 

lokalnym. 

Wprowadzenie egz. próbnego 
ustnego z jęz. polskiego, ang. – 
zgodnie z nowymi 
wymaganiami 

 
nauczyciele 

 
sprawdziany, 

testy 
kompetencji 

 
cały rok 
szkolny 

 
Poprawa zdawalności na egzaminach 

zewnętrznych 

Doposażenie pracowni 

przedmiotów zawodowych : 

 budowlanych 

 mechanicznych 

 informatycznych 

 technologii reklamy 

w środki dydaktyczne. 

dyrektor 

i  komisja 

przedmiotów 

zawodowych 

wykaz potrzeb listopad/ 

grudzień 

2017 

Szkoła posiada dobrze wyposażone 

pracownie przedmiotów 

zawodowych. 

Uczniowie osiągają lepsze wyniki  

w egzaminach potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe. 

Realizacja zadań rozwijających 

zainteresowania uczniów 

w ramach projektów 

finansowanych ze środków UE 

dyrektor, 

nauczyciele 
udział uczniów 

w projektach 
okres 

objęty 

programe

m 

Uczniowie rozwijają swoje 

umiejętności, poszerzają wiedzę, 

mają lepsze wyniki w nauce. 

Uczniowie są przygotowani 

do funkcjonowania na rynku pracy. 
Nawiązanie współpracy    
z pracodawcami, dotyczącej 
realizacji części zadań 
praktycznych i praktyk 
zawodowych . 
Nawiązanie kontaktów  
z innymi szkołami w celu 
wzajemnej wymiany 
doświadczeń. 

dyrektor, 

kierownik 

szkolenia 

praktycznego 

dzienniczki 

praktyk 
okres 

objęty 

programe

m 

Uczniowie uczestniczą  

w praktykach zawodowych 

zdobywając podstawy 

praktycznej nauki zawodu. 

Uczniowie zdobywają wiedzę  

i umiejętności pozwalające im 

osiągnąć dobre wyniki na egzaminie 

 z przygotowania zawodowego. 

Wzbogacanie księgozbioru   

ze szczególnym 

uwzględnieniem literatury 

zawodowej i multimediów oraz 
materiałów potrzebnych do 
zwiększenia zdawalności 
matury  z przedmiotów 
ogólnokształcących 

nauczyciele, 

bibliotekarz 
księga 

inwentarzowa 
cały okres 

objęty 

planem 

Szkoła posiada bogaty księgozbiór 

 i nowoczesne oprogramowania 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



III. Promocja Szkoły 

Cel strategiczny Zadania szczegółowe Wykonawcy Monitoring Termin Przewidywane efekty 
 

Podniesienie atrakcyjności 
szkoły w regionie 

Powołanie zespołu do 
spraw promocji szkoły 

Dyrektor, 
Nauczyciele 

Raport  
 z działalności 
zespołu 

Wrzesień-
okres 
objęty 
planem 

 
Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku. 
Zwiększenie zainteresowania uczniów 
gimnazjów ofertą szkoły. Zwiększenie naboru.  
Spełnienie oczekiwań edukacyjnych 
środowiska. Efektywna współpraca z 
sojusznikami szkoły. 
Pozyskiwanie sponsorów wspierających 
działalność szkoły. Udział uczniów w życiu 
środowiska  lokalnego i poza lokalnego. 
Kształcenie pozytywnych postaw u uczniów. 
 

Współpraca z 
dyrektorami 
gimnazjów   
w obszarze przepływu 
informacji 

Dyrektor, 
nauczyciele 

Strony 
internetowe 
gimnazjów 

Okres 
objęty 
planem 

Organizowanie 
konkursów   
dla uczniów szkół 
ponad gimnazjalnych   
i gimnazjów 

Nauczyciele Protokoły 
konkursowe 

Okres 
objęty 
planem 

Współpraca   
z instytucjami   
w środowisku 
lokalnym 
wspierającymi 
działalność szkoły 

Dyrektor, 
nauczyciele 

Sprawozdania, 
artykuły  
i informacje  
w mediach 

Okres 
objęty 
planem 

Współpraca  
z mediami (prasa 
lokalna, strona 
internetowa 
Starostwa 
Powiatowego, strony 
internetowe 
gimnazjalistów) 

Zespół ds. 
promocji, 
nauczyciele 

Artykuły   
i informacje  
w mediach 

Okres 
objęty 
planem 

Prezentowanie 
osiągnięć  uczniów na 
stronie internetowej 
szkoły oraz  w 
gablotach 

Zespół ds. 
promocji, 
nauczyciele 

Strona 
internetowa 
szkoły, gablota 

Okres 
objęty 
planem 

Opracowanie 
materiałów 
promocyjnych szkoły 

Zespół ds. 
promocji, 
nauczyciele 

Materiały 
promocyjne 

Okres 
objęty 
planem 

Organizowanie 
imprez szkolnych  
w środowisku 
lokalnym 

Nauczyciele Sprawozdanie Okres 
objęty 
planem 

Informacja  
na stronie 
internetowej o 
realizacji projektów 
(Bezpieczna Szkoła 
Zawodowych 
Perspektyw) i 
otrzymanie 
certyfikatów. 
Współpraca  
z przedsiębiorstwami 
w zakresie kształcenia 
umiejętności 
zawodowych 

   

 

 



 

IV. Opieka i wychowanie 

 

Cele strategiczne  Zadania 
Szczegółowe 

Wykonawcy Monitoring Termin Przewidywane efekty 

1.    Podnoszenie 
bezpieczeństwa uczniów w 
szkole i jej otoczeniu 

Uczestnictwo  
w projekcie 
zintegrowanej polityki 
bezpieczeństwa 

Dyrektor, 
pedagog, 
nauczyciele 

Dokumentacja 
projektu 

Okres objęty 
planem 

Monitoring w budynku  
i na terenie szkoły.  
Zwiększenie bezpieczeństwa 
uczniów. 
Zwiększenie świadomości 
młodzieży odnośnie 
zachowania się w sytuacji 
zagrożenia. 
Zmniejszenie ryzyka 
związanego  
z uzależnieniami i 
patologiami. 
Zminimalizowanie ryzyka 
wystąpienia wypadków  
na terenie szkoły i poza nią. 

Rozwój sieci 
monitoringu 

Dyrektor Monitoring Okres objęty 
planem 

Pełnienie dyżurów 
nauczycielskich 

Dyrektor Obserwacja Okres objęty 
planem 

Monitorowanie 
dyżurów 
nauczycielskich 

Dyrektor Obserwacja Okres objęty 
planem 

Współpraca  
z instytucjami 
działającymi na rzecz 
poprawy 
bezpieczeństwa: 
Policja, Straż Miejska, 
Urząd Gminy, 
Starostwo Powiatowe 

Dyrektor, 
pedagog, 
nauczyciele 
 

Sprawozdania, 
Plan pracy szkoły 

Okres objęty 
planem 

Inicjowanie 
 i koordynowanie 
działań edukacyjnych 
dotyczących 
bezpiecznego 
uczestnictwa w ruchu 
drogowym 

Nauczyciele, 
funkcjonariusze 
Komendy Policji 
Powiatowej. 

Sprawozdania, 
Protokoły 

Okres objęty 
planem 
 

Dbałość 
nauczycieli  
oraz pracowników 
administracyjnych  
o zapewnienie 
bezpieczeństwa 
uczniom podczas ich 
pobytu w szkole 

Nauczyciele, 
pracownicy, szkoły 

Obserwacja Okres objęty 
planem 

Spotkania i edukacja 
rodziców w zakresie 
bezpieczeństwa dzieci 
w szkole, drodze  
do szkoły. 

Rodzice,  
nauczyciele 

Obserwacja Okres objęty 
planem 

2.    Zapewnienie 
wszechstronnego rozwoju 
psychofizycznego uczniom 

Współpraca  
z Poradnią 
Psychologiczno- 
Pedagogiczną 

Nauczyciele, 
pedagog 

Dokumentacja 
szkolna 

Okres objęty 
planem 

Nauczyciele znają rodzaje 
dysfunkcji i stosują się  
do zaleceń Poradni 
Psychologiczno- 
Pedagogicznych i pedagoga 
w pracy z uczniami 
posiadającymi orzeczenia i 
dostosowują wymagania 
edukacyjne do możliwości 
uczniów 

Opieka nad uczniami 
z dysfunkcjami 

Pedagog, 
nauczyciele 

- Okres objęty 
planem 

Upowszechnienie 
zdrowego trybu życia 

Nauczyciele, 
pedagog 

Sprawozdania, 
protokoły 

Okres objęty 
planem 

 

 



3.    Realizacja programu 
wychowawczego i profilaktyki 
zagrożeń 

Pedagogizacja 
rodziców; 
warsztaty, 
prelekcje, itp. 

Pedagog, 
Nauczyciele 

Dokumentacja 
szkolna, 
sprawozdania, 
protokoły, ulotki 

Okres objęty 
planem 

Zdobycie przez rodziców 
wiedzy na temat zagrożeń,  
na jakie narażone są ich dzieci. 
Zmniejszenie ryzyka 
związanego z uzależnieniami  
i patologiami. Objęcie opieką 
uczniów potrzebujących 
wsparcia i pomocy. 

Realizacja 
Programu 
Profilaktycznego 
zapobiegającego 
uzależnieniom 
 i promującego 
higienę zdrowego 
stylu życia 

Pedagog, 
nauczyciele 

Program 
Profilaktyczny 
Szkoły, 
sprawozdania 

Okres objęty 
planem 

Zapewnienie 
różnych form 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
 i socjalnej oraz 
współdziałanie ze 
służbami 
prewencyjnymi 

Dyrektor, 
pedagog, 
nauczyciele 

Dokumentacja 
szkolna 

Okres objęty 
planem 

 

 

 Model absolwenta szkoły 

Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Dworze Mazowieckim  jest dobrze przygotowany 

do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach oraz do wejścia na rynek pracy. 

Ma wszelkie predyspozycje i umiejętności teoretyczne i praktyczne do wykonywania wyznaczonego 

zawodu. Jego system wartości jest ukształtowany tak, by mógł funkcjonować w społeczeństwie jako 

nieodłączna, tolerancyjna jednostka. 

Realizuje wyznaczone sobie cele, merytorycznie oceniając swoje mocne i słabe strony, pogłębia 

wiedzę, umiejętności, kompetencje, potrafi poszukiwać, by rzetelnie wykonywać powierzone mu 

zadania. 

 

 

Koncepcja Pracy Szkoły przyjęta Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9/15/16  

w dniu 11 stycznia 2016r. 

 

 


