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I. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU 
SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

 

Szkoła jako placówka oświatowa przestała być jedynie miejscem przekazywania 

wiedzy, stała się pełnoprawnym zakładem pracy, elementem dynamicznie rozwijającego się 

rynku usług edukacyjnych, jednostką budżetową samorządu terytorialnego, a w jakimś sensie 

również jednostką administracji publicznej oraz niekiedy miejscem szeroko pojętej 

działalności kulturalnej, środowiskowej i gospodarczej. Każdy z wymienionych obszarów 

nakłada na dyrektora szkoły określone zadania i obowiązki. Podstawowe zadanie dyrektora  

i główna funkcja szkoły jaką jest organizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego 

często w sposób bezpośredni zależy od pozostałych funkcji; trudno je dziś od siebie oddzielić. 

Ważne jest zatem, aby w każdym z wymienionych obszarów poruszać się sprawnie, 

kompetentnie, a przede wszystkim z korzyścią dla rozwoju ucznia – podmiotu naszego 

działania. 

To, jaki będzie Zespół Szkół Technicznych, zależy od tego, kto go będzie tworzył, to 

znaczy przede wszystkim od dyrekcji, kadry pedagogicznej, a także od pracowników 

administracji i obsługi, rodziców oraz uczniów, jako podmiotu działania szkoły. 

Zespół szkół, to szkoła autonomiczna, samodzielna finansowo, efektywna  

w nauczaniu i wychowaniu, bezpieczna i zdrowa, rozwijająca i przygotowująca do życia, 

otwarta, demokratyczna, twórcza, zaangażowana w lokalność, współpracująca z podmiotami 

służącymi rozwojowi uczniów, szkoła z klimatem, zakorzeniona w tradycji i otwarta na 

nowoczesność - szkoła z własnym obliczem. 

 

II. WIZJA I MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
 

Zespół Szkół Technicznych powinien posiadać wysoki poziom nauczania realizowany przez 

otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł w celu zdobywania potrzebnych 

informacji i przetwarzania ich oraz właściwie kształtować osobowość ucznia. 

 

Misja naszego zespołu - powinna opierać się na: 

 Przygotowaniu wykwalifikowanego absolwenta gotowego do dalszego 

kształcenia i pracy, 

 Wychowaniu dobrego, kulturalnego, odpowiedzialnego człowieka, który 

osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, 

 Wpajaniu sytemu wartości ogólnoludzkich, 

 Kształtowaniu tolerancji, 

 Nauczaniu pracy nad sobą, 

 Kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych, 

 Wzbudzaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności, 

 Promowaniu zdrowego stylu życia, 

 Eliminowaniu agresji, 

 Przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, 

 Wykształceniu ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności, 

 Wykształceniu ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę. 
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Absolwent ZST to: 

 osoba dobrze wykształcona, otwarta na wiedzę, 

 osoba o szerokich kompetencjach społecznych, 

 osoba odznaczająca się kulturą, etyką, aktywnością, stosująca podstawowe 

zasady moralne,  

 człowiek godnie reprezentujący rodzinę, tradycje szkoły oraz ojczyznę, 

 osoba potrafiąca dostosować się do nowej sytuacji i podejmująca właściwe 

działania. 

 

III.  CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
 

1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych 

2. Adres szkoły: al. Jana Kilińskiego 4, 09 – 402 Płock,  tel. (24) 364 27 30,                    

fax (24) 364 27 31, http://www.zstplock.pl/ 

3. Stan organizacyjny Zespołu Szkół Technicznych: 

 Gimnazjum nr 12 – 6 oddziałów (3 oddziały Szkoły Mistrzostwa Sportowego  

w wioślarstwie i 3 oddziały sportowe Płockiej Akademii Piłki Nożnej  

i badmintonie), 

 Liceum Ogólnokształcące nr 6 - 5 oddziałów (oddziały Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego w wioślarstwie i oddziały sportowe w piłce ręcznej i piłce nożnej), 

 Technikum nr 3 - 14 oddziałów, w tym 3 oddziały łączone Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego w wioślarstwie, (technik mechanik – kwalifikacje M17, M19, 

technik mechatronik, technik informatyk, technik cyfrowych procesów 

graficznych fototechnik), 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 – 7 oddziałów, (mechanik monter maszyn  

i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów 

samochodowych, stolarz, monter mechatronik, monter kadłubów okrętowych). 

4. Liczba oddziałów: 31 

5. Liczba uczniów: 873 

6. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole: 108,  

9. Administracja i obsługa:  

        14 osób zatrudnionych w administracji, 25 w obsłudze 

   10. Baza dydaktyczna: szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie technologiczne, 

CNC, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, salę gimnastyczną, bibliotekę  

z bogatym księgozbiorem i centrum multimedialnym; przy szkole znajduje się internat, 

ze stołówką, warsztaty szkolne. Dodatkowo szkoła prowadzi Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe w Wisełce koło Międzyzdrojów oraz Szkolny Ośrodek Sportów Wodnych 

w Jorze Małej koło Mikołajek. 

11. Szkoła realizuje: 

 Program wychowawczy, 

 Program profilaktyki szkolnej, 

 Plan uroczystości i imprez szkolnych, 

 Projekt Unijny z 9.2. POKL „Wykwalifikowany absolwent – ceniony 

pracownik” (1.08.2013-30.06.2015) 

 Projekt Partnerski Leonardo wraz z 5 szkołami zawodowymi z Turcji, 

Portugalii, Hiszpanii, Rumunii i Łotwy (2013-2015) 

12. Szkoła współpracuje z: 

http://www.zstplock.pl/
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 zakładami pracy na rynku lokalnym: „Naftoremont”, Polimex Mostostal S.A., 

Centromost Stocznia Rzeczna, CNH, PRECIZO, Serwisy samochodowe (Renault, 

Mercedes, FIAT, POLKAR, SEAT, HYUNDAI, HONDA, SUZUKI), Politechnik, 

OPEUS. 

 Stowarzyszeniem Inżynierów Mechaników Polskich, 

 Z wyższymi uczeniami : Politechniką Warszawską i Państwową Wyższa Szkołą 

Zawodową w Płocku,  

 Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, 

 Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w Płocku,  

 Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki 

 Powiatowym Urzędem Pracy (orientacja prozawodowa), 

 Rzecznikiem osób niepełnosprawnych, 

 Urzędem Miasta Płocka (organizacja programów profilaktycznych), 

 Zaprzyjaźnionymi szkołami w Czechach w miejscowości Dobruska i Nove    

      Mesto n/Metuje, 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płocku, 

 Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Komendą Miejską Policji, 

 Płockim Towarzystwem Wioślarskim, 

 Klubem Sportowym „Wisła Płock”, 

 PCK, 

 ZDZ, 

 LOP, 

 ZOO, 

 Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, 

 Aeroklubem Płock. 

13. W szkole znajdują się gabinety: 

 pedagoga szkolnego, 

 doradcy zawodowego, 

 pielęgniarki, 

14. Losy absolwentów: 

 Wielu absolwentów podjęło studia wyższe: pedagogiczne, humanistyczne, techniczne, 

ekonomiczne, przyrodnicze. 

15. W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne: 

 sekcje sportowe (piłki ręcznej, piłki nożnej, lekkiej atletyki,  koszykówki),  

 sekcja HDK, 

 koła zainteresowań (szkolna orkiestra dęta, szachowe, turystyczno -  

            krajoznawcze, żeglarskie, mechatroniczne, samochodowe), 

 zajęcia dla maturzystów, 

Ponadto szkoła organizuje we współpracy z innymi instytucjami kursy spawacza, 

operatora wózków jezdniowych i programisty obrabiarek CNC. 

16. Problemy, z którymi boryka się szkoła: 

 Zagrożenie uzależnieniami XXI wieku.  

 Problemy społeczne (fobia szkolna, ubóstwo, zaburzenia osobowościowe   

      spowodowane patologią w rodzinie). 

17. Pomoc socjalna w szkole dla osób najuboższych: 
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 Możliwość wypożyczenia podręczników z biblioteki do poszczególnych 

przedmiotów, 

 Stypendium gminne, stypendia proponowane przez inne organy ORLEN. 

   18. Stan techniczny Zespołu Szkół Technicznych: 

         Zabudowa szkoły składa się z 3 budynków o łącznej powierzchni 9 995 m
2
. 

Utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym, modernizacja pomieszczeń wymaga 

bardzo dużych nakładów finansowych. W ostatnich latach przeprowadzono wiele prac 

remontowych, co podniosło standard pomieszczeń i bezpieczeństwo młodzieży.  

IV. KIERUNKI ROZWOJU ZST 
 Koncepcja funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych oparta jest na  własnych 

obserwacjach, rozmowach i analizie SWOT placówki. 

 

MOCNE STRONY 

 
- wszechstronna pomoc uczniom z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno - Pedagogiznej, 

- sprawnie działający zespół wychowawczy, 

- brak rażących zachowań patologicznych,  

- właściwa realizacja programów profilaktycznych,  

- duża liczba kół zainteresowań i zajęć sportowych - uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania,  

- właściwa praca pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna, systematycznie podnoszone kwalifikacje, 

- posiadane uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów (elastyczność zatrudnienia),  

-kadra posiadająca uprawnienia egzaminatorów CKE w zakresie przedmiotów ogólnokształcących  

i zawodowych, 

- dobra współpraca nauczycieli w procesie kształcenia i wychowania uczniów, 

- sprawnie funkcjonująca obsługa administracyjna szkoły, 

- zróżnicowana działalność promocyjna, 

- organizowanie atrakcyjnych uroczystości, konkursów i zawodów sportowych dla uczniów  

i środowiska lokalnego, 

- dobra promocja szkoły (ulotki, foldery informacyjne, Internet, „Drzwi otwarte”, wyjazdy do 

gimnazjów, współpraca z lokalnymi mediami),  

-organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego, 

- udział w konkursach organizowanych przez inne podmioty np. Konkurs modelowania 3D  

w Czechach, 

- współzawodnictwo warsztatowe, 

- udział w targach i wykładach na Politechnice Warszawskiej, 

- dobra współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi, 

- wyremontowany budynek warsztatów szkolnych,  

- 4 nowoczesne pracownie multimedialne wyposażone z funduszy europejskich w tablice 

interaktywne, komputery i rzutniki,  

- dobra baza do kształcenia ogólnego,  
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- multimedialne centrum informacji w bibliotece szkolnej,  

- świetlica szkolna, 

-szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, 

- szkoła posiada własny internat. 

 

SŁABE STRONY 
- duża ilość egzaminów poprawkowych, 

- niezadawalające wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych,  

- zbyt duża liczba uczniów nieprzystępujących do matury,  

- niski wskaźnik uczniów przystępujących do matury na poziomie rozszerzonym,  

- brak podręczników u wielu uczniów, 

- niska frekwencja uczniów na zajęciach obowiązkowych, 

- brak zainteresowania części rodziców współpracą z wychowawcą i szkołą,  

- bezradność rodziców w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych, 

- agresja werbalna niektórych uczniów, 

- niepełna dyspozycyjność części nauczycieli wynikająca z podejmowania dodatkowej pracy lub 

zatrudnionych w niepełnym wymiarze, 

- przestarzałe wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu na warsztatach (niektóre maszyny 

pochodzą z lat 60-ych i 70-ych XX wieku) 

- szybko starzejący się sprzęt i oprogramowanie w pracowniach informatycznych (bazują na 

wycofanych z użycia systemach operacyjnych), 

- brak specjalistycznego oprogramowania niezbędny do realizacji niektórych zajęć, 

- brak środków na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, 

- stan techniczny budynku głównego szkoły (budynek 68 letni -  konieczna wymiana okien, remont 

dachu, remont instalacji CO i wodno - kanalizacyjnej) i części internatu (remont dachu i bloku 

żywieniowego),  

- słabe zaplecze do pracy indywidualnej nauczyciela. 

 

 

 

 

 

SZANSE I ZAGROŻENIA 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- poprawa bazy dydaktycznej szkoły  

- rozwój nowych technologii 

- nowy sprzęt poprawi jakość kształcenia w 

szkole 

- poprawa wizerunku szkoły 

- promocja szkoły w środowisku 

- malejący wskaźnik przyrostu naturalnego  

- spore bezrobocie  

- konkurencyjność szkół szczególnie 

niepublicznych 

- niewielki procent zakładów decydujących się na 

sponsoring i organizację praktyk dla uczniów 

- niezadowoleni absolwenci kreujący negatywny 
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- absolwenci zadowoleni z edukacji w szkole 

- nawiązanie współpracy z kolejnymi zakładami 

pracy w regionie 

-otwartość wielu instytucji na sprawy 

szkolnictwa (dobra współpraca)  

wizerunek placówki  

- malejący wskaźnik zainteresowanych życiem 

szkoły rodziców  

- małe zainteresowanie społeczności 

lokalnej problemami szkoły 

- negatywny wpływ środowiska 

pozaszkolnego uczniów 

 

W związku z powyższym w przyszłej działalności należy określić takie kierunki 

działania, które będą rozwijać i poszerzać mocne strony działalności zespołu szkół, oraz  

- w miarę możliwości - likwidować słabe strony funkcjonowania i zapobiegać ich 

powstawaniu. 

Wsparcie władz miasta, jako organu prowadzącego oraz Kuratorium Oświaty  

w Warszawie  i Delegatury w Płocku jako organu nadzoru pedagogicznego, wyraźnie zmierza 

do podnoszenia jakości pracy szkoły i zapewnienia młodzieży dobrego startu życiowego. 

Objawia się to przede wszystkim w dużej samodzielności finansowej (własna obsługa 

księgowa), daleko idącej autonomii w działalności oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych 

spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

  

V. KSZTAŁCENIE / SFERA DYDAKTYCZNA 
 

1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia 

 Osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez zachęcania do innowacji 

pedagogicznych i tworzenia programów autorskich, 

 Podnoszenie jakości kształcenia poprzez ciągłe dokształcanie się nauczycieli  

i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, 

 Poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów, nauczycieli 

i rynku pracy, 

 Indywidualizacja procesu nauczania wspomagająca rozwój i wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów, 

 Wdrażanie różnych działań wspierających karierę edukacyjną ucznia, m.in. pomaganie 

uczniowi poznawać własną osobowość, uczyć go jak się ma uczyć, wzmacniać jego 

motywację poprzez stosowanie urozmaiconych form oceniania (np. elementów 

oceniania kształtującego), 

 Wprowadzenie w całym zespole szkół dziennika elektronicznego ucznia, 

 Systematyczna współpraca z placówkami wspomagającymi rozwój ucznia. 
 

2. Efekty kształcenia 

 Poprawa zdawalności egzaminów zewnętrznych (egzaminu gimnazjalnego, matury  

i zawodowego), 

 Przeprowadzanie różnego rodzaju testów i egzaminów próbnych w klasach trzecich 

gimnazjum i klasach maturalnych, 

 Zmniejszenie ilości egzaminów poprawkowych, 

 Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach, 

 Uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia poprzez w miarę możliwości jak 

największy udział uczniów w konkursach przedmiotowych, wynikających z ich 

zainteresowań,  
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 Praca z uczniem słabym i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

 Przeprowadzenie analizy umiejętności uczniów pod kątem standardów edukacyjnych  

i przygotowanie indywidualnych programów naprawczych podnoszących efektywność 

kształcenia, 

 

3. Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę 

 Zwiększenie zainteresowania uczniów i nauczycieli udziałem w konkursach, 

olimpiadach przedmiotowych – wypracowanie w uczniach systematyczności i chęci 

poszerzania wiedzy oraz umiejętności jako koniecznych warunków sukcesu, 

 zwiększanie oferty zajęć rekreacyjno – sportowych, rozwijanie możliwości i umiejętności  

w zakresie kultury fizycznej uczniów, w oparciu o wykorzystanie istniejących przy szkole 

obiektów sportowych oraz poprzez ścisłą współpracę z instytucjami sportowymi, 

 Kontynuacja działalności Szkolnej Orkiestry Dętej (tradycja ma ponad 60 lat), 

 Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych, 

 Zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz 

prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

 Wspieranie działalności organizacji szkolnych, w szczególności UKS 70, koła 

szachowego, klubu europejskiego, koła turystyczno-krajoznawczego, żeglarskiego, 

graficznego, itd., 

 Zachęcanie Samorządu Szkolnego do aktywniejszego udziału w życiu szkoły  

i organizowanie różnych imprez. 
 

VI. SFERA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 
1. Program szkoły 

 Opracowanie rocznego planu pracy szkoły, 

 Wdrażanie programu rozwojowego szkoły opracowanego na potrzeby realizacji 

projektu 9.2. POKL „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”, 

 Opracowanie Programu Wychowawczego Szkoły, który będzie kładł nacisk na 

uczciwość i prawość jako zasady postępowania, poszanowanie godności człowieka, 

tolerancję, promowanie postaw obywatelskich, odpowiedzialność za swoje decyzje, 

rozwijanie umiejętność współpracy i pomocy, 

 Opracowywanie, modyfikowanie i wdrażanie Szkolnego Zestawu Programów 

Nauczania gwarantującego realizację nowej Podstawy Programowej, 

uwzględniającego możliwości, potrzeby i aspiracje uczniów,  

 Stworzenie Szkolnego Zespołu Wychowawczego złożonego z wychowawców, 

pedagoga i przedstawicieli różnych instytucji, którego zadaniem będzie 

rozpoznawanie problemów wychowawczych i rozwiązywanie ich na bieżąco, 

 Opracowanie Szkolnego Programu Profilaktyki uwzględniającego uwagi rodziców  

i nauczycieli oraz aktualne problemy takie jak: alkoholizm; nikotynizm; narkomania; 

zdrowie i bezpieczeństwo; wagary, ucieczki z lekcji, ucieczki z domu; agresja 

werbalna, agresja fizyczna, autoagresja; przestępczość ujawniona; komunikacja 

interpersonalna, 

 Wprowadzenie profilaktycznych programów wychowawczych autorskich, lokalnych, 

ogólnopolskich, szkolenie nauczycieli w tym zakresie, współpraca z organizacjami, 

instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w tym zakresie,  

 Stworzenie programu działań prozdrowotnych w postaci ciągłego, spójnego procesu 

wychowawczego zespołu szkół  zgodnie z potrzebami uczniów, 
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 Stworzenie spójnego systemu działań wychowawczych, co w przyszłości powinno 

przynieść wymierne efekty w wynikach wychowania absolwentów, 

 Prowadzenie działań z obszaru doradztwa zawodowego zarówno w gimnazjum jak  

i w szkole ponadgimnazjalnej, 

 Stworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi ucznia. 
 

2. Opieka 

 organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin dotkniętych bezrobociem, 

zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,  

 współpracę szkoły z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną, 

 współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego, 

 zbieranie danych o uczniach wymagających pomocy materialnej i stała ich 

aktualizacja, 

 podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  

o niskim statusie materialnym,  

 pomoc w ochronie zdrowia dzieci, działania profilaktyczne, szkolenia z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy, 

 przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem i animowaniem czasu wolnego 

młodych ludzi oraz rozwijanie ich zainteresowań, działania na rzecz integracji, 

działania związane z organizacją wypoczynku, 

 wspieranie rodziców w procesie wychowawczym dziecka.  
 

3. Bezpieczna szkoła 

 Podniesienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia, 

 Szersza współpraca nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w szkole, 

 Podejmowanie w bieżącej pracy wychowawczej różnorodnych działań służących 

zapobieganiu lub eliminowaniu przejawów patologii społecznych i innych 

niepowodzeń wychowawczych,  

 Właściwe i skuteczne rozpoznanie środowiska, z którego pochodzą uczniowie 

(rodziny patologiczne, rodziny niepełne, ubóstwo, środowiska kryminogenne), 

 Permanentne dokształcanie wychowawców i nauczycieli z zakresie zagrożeń, 

pedagogiki i stosunków interpersonalnych, 

 Nawiązanie ścisłej współpracy szkoły z rodzicami, 

 Współpraca z instytucjami pomocowymi w zakresie wychowania, 

 Rozbudowa monitoringu placówki, a w przyszłości wprowadzenie kart 

magnetycznych, które pozwolą na dokładną kontrolę wejść na teren szkoły, 

 Stworzenie procedur postępowania w różnorodnych sytuacjach szkolnych 

sprzyjających tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły, 

 Stworzenie norm i zasad sprzyjających budowania szkoły wolnej od agresji  

i przemocy oraz środków psychoaktywnych i nikotyny, 

 Wdrażanie i przestrzeganie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia uczniów 

demoralizacją, 

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,  

VII. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 
 

1. Informacja i promocja szkoły 
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 Promocja szkoły poprzez organizowanie konkursów przedmiotowych, 

 Rozwój zainteresowania kształceniem zawodowym poprzez, 

 Systematyczne aktualizowanie strony internetowej zespołu szkół, 

 Publikowanie ulotek, plakatów, artykułów, kalendarzy z informacjami o wydarzeniach 

dziejących się w szkole, 

 Wykorzystanie świetlnej tablicy elektronicznej, tablic informacyjnych, prezentacji 

multimedialnych, 

 Opracowanie oferty edukacyjnej na najbliższe lata ze szczególnym uwzględnieniem 

szkół policealnych – kontynuacja kierunków sprawdzonych, z którymi kojarzona jest 

szkoła w środowisku lokalnym, ale i wprowadzenie nowych kierunków kształcenia 

odpowiadających na potrzeby lokalnego rynku pracy, 

 Kontynuowanie i rozwijanie współpracy z dotychczasowymi partnerami, 

 Pozyskiwanie nowych partnerów i „Przyjaciół Siedemdziesiątki” 
  

2. Współpraca międzynarodowa 

 Udział w międzynarodowych projektach unijnych Comenius, Leonardo i inne, 

 Nawiązanie współpracy ze szkołami z państw sąsiadujących z Polską, 

 Dalszy rozwój współpracy ze szkołami partnerskimi w Czechach, 

 Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosłowania Halowego na Słowacji. 

 

3. Współpraca z rodzicami  

 Aktywizowanie rodziców w podnoszenie efektywności oddziaływań wychowawczych 

szkół, m.in. poprzez włączanie ich do procesu wypracowywania propozycji działań we 

wszystkich aspektach funkcjonowania szkoły, 

 Wspieranie rodziców w wychowaniu młodzieży poprzez zapoznawanie ich  

z wynikami i problemami w nauce podczas zebrań, organizując ogólnoszkolne 

spotkania z dyrektorem i nauczycielami (comiesięczne Dni Otwarte Szkoły), prelekcje 

na tematy przez nich wybrane,  

 Włączenie rodziców w zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole, 
 

VIII. ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ 
 

1. Baza szkoły 

 Systematyczne wzbogacanie bazy szkolnej o nowoczesne urządzenia i pomoce 

dydaktyczne, 

 Zakup wyposażenia do 6 pracowni w ramach projektu POKL „Wykwalifikowany 

absolwent – ceniony pracownik”, (spawalnia, montaż, pracownia samochodowa….) 

 Uzupełnienie wyposażenia w pracowni elektrotechniki i mechatroniki, 

 Wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych w laptopy lub komputery potrzebne do 

prowadzenia dziennika elektronicznego, 

 Poprawa warunków pracy i nauki poprzez wymianę okien w budynku głównym i na 

spawalni, termomodernizacja budynku, remont instalacji CO i wod-kan, remont 

internatu (części sypialnej i kuchni), 

 Budowa hali sportowej, 

 Uzupełnienie i odnowienie sprzętu sportowego, 

 Stworzenie kolejnej nowej pracowni komputerowej i unowocześnianie już 

posiadanych, instalacja komputerów w poszczególnych klasach i klasopracowniach, 
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 Wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej i stworzenie funkcjonalnej czytelni. 
 

2. Nadzór pedagogiczny 

 Zapewnienie stałego i sumiennego nadzoru pedagogicznego zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.05.2013 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego, 

 Monitorowanie rzetelnej realizacji Podstawy Programowej, 

 Sprawny przepływ informacji,  

 Doskonalenie i ewaluowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem 

wspierania i motywowania ucznia do nauki,  

 Wdrożenie bardziej efektywnego sposoby pomiaru i analizy efektywności kształcenia, 

nakierowanego na diagnozowanie umiejętności ucznia, 

 Systematyczna ewaluacja pracy dydaktycznej szkoły i doskonalenie procesu 

kształcenia, 

 Powołanie zespołu ds. wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły. 
 

3. Dyrektor menedżer 

W związku z dużą samodzielnością szkoły nadaną przez reformę oświaty, 

uważam, że dyrektor powinien mieć rozeznanie nie tylko w sprawach oświatowych, 

ale również skutecznie poruszać się w obrębie innych spraw związanych  

z funkcjonowaniem placówki i działań charakterystycznych dla menedżerów. 

Dyrektor poprzez podejmowane decyzje organizacyjne, kadrowe, finansowe powinien 

powodować wzrost poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej i wpływać na rozwój 

szkoły. Dyrektor: 

 Ściśle współpracuje z władzami samorządowymi szkoły, 

 Powołuje kadrę kierowniczą, z którą sprawnie zarządza szkołą,  

 Prowadzi efektywną politykę kadrową pozwalającą dobrze wykorzystać kwalifikacje  

i predyspozycje nauczycieli oraz umożliwiającą skutecznie wypełnianie przez nich 

różnych funkcji, 

 Konsekwentnie i profesjonalnie sprawuje nadzór pedagogiczny,  

 Planuje i prowadzi wewnątrzszkolne doskonalenie uwzględniające potrzeby 

nauczycieli i szkoły,  

 Zachęca nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych pod kątem potrzeb szkoły,  

 Kieruje nauczycieli na szkolenia w zakresie zdobywania uprawnień egzaminatorów, 

 Sprawnie i gospodarnie zarządza budżetem szkoły, podejmuje działania mające na 

celu poszukiwanie dodatkowych, pozabudżetowych środków finansowych, 

pozyskiwanie sponsorów i przeznaczenie pozyskanych środków na wyposażenie 

szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz pomoc socjalną dla uczniów, 

 Koordynuje pracę różnych zespołów funkcjonujących w szkole, 

 Zachęca nauczycieli do pisania projektów i pozyskiwania funduszy na różnorodny 

rozwój placówki, 

 Motywuje nauczycieli do innowacyjnej i twórczej pracy oraz doskonalenia metod 

nauczania, dbania o to, aby były właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne,  

 Zachęca nauczycieli do stosowania różnych metod nauczanie, w tym metod 

aktywizujących oraz wykorzystujących technikę komputerową oraz do  

wykorzystywania ciekawych form pracy, m.in. organizowania zajęć terenowych, 

realizowania projektów edukacyjnych, przeprowadzania zajęć w ośrodkach 

edukacyjnych, itp., 
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 Nadzoruje stosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania tak, aby dostarczał 

uczniom i ich rodzicom wiedzy na temat postępów w nauce, motywował do nauki  

i stymulował ich rozwój, 

 Jest dobrym gospodarzem szkoły, 

 Jest otwarty na kontakty ze środowiskiem lokalnym i pomysły nauczycieli. 
 

 

IX. UWAGI KOŃCOWE 
 

Przedłożona wyżej propozycja kontynuacji oraz zmian wymagać będzie ogromnego 

wysiłku realizacyjnego, by docelowo doprowadzić do zmian, które przekształcą istniejący 

układ w dojrzały system. Wszystko to powinno spowodować efekty w postaci:  

 podniesienia poziomu nauczania w szkole,  

 wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające im podjęcie dalszego 

kształcenia lub zdobycie zawodu,  

 lepszego przygotowania do poruszania się po rynku pracy,  

 tworzenia lepiej wyposażonej bazy dydaktycznej szkoły,  

 pozytywnej opinii szkoły w środowisku lokalnym, 

 wychowania człowieka: przedsiębiorczego, kreatywnego i otwartego na własne 

potrzeby i innych.  

 

Zespół ds. koncepcji dokonał analizy oraz naniósł potrzebne zmiany, które zostały 

zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej w dniu 02.09.2014 r. 


