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     Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Wł. Sikorskiego 
jest szkołą ponadgimnazjalną. 

Siedzibą szkoły jest zabytkowy budynek 
znajdujący się w Tomaszowie Lubelskim 

przy ulicy Żwirki  i Wigury 3.

Dokąd zmierzamy? Co chcemy osiągnąć?

Fundamentalnym  i  nadrzędnym  celem  pracy  edukacyjnej  w  naszej  szkole  jest  wspomaganie 
wszechstronnego  rozwoju  ucznia  przez  integralnie  podejmowane  nauczanie,  kształcenie 
umiejętności i wychowanie.

Zespół  Szkół  Nr2  im.  gen.  Władysława  Sikorskiego  tworzą  nauczyciele,  uczniowie  i  rodzice. 
Współpraca między nimi opiera się na zasadach partnerstwa i wzajemnego szacunku. Kładziemy 
nacisk  na  profesjonalizm i  elastyczność  w działaniu  oraz  możliwość  wszechstronnego  pełnego 
rozwoju każdego ucznia.

Kierujemy się dobrem ucznia przestrzegając zasady, że każdy uczeń jest inny.

Zapewniamy  uczniom  poczucie  bezpieczeństwa,  pomoc  psychologiczną,  pedagogiczną  
i socjalną w trudnych sytuacjach życiowych.

Przygotowujemy  do  życia  w  społeczeństwie,  rodzinie,  w  środowisku  lokalnym,  w  państwie,  
w zjednoczonej Europie.

Uczymy umiejętności dokonywania własnych wyborów, asertywności.

Uczymy jak rozpoznawać swoje mocne i  słabe strony,  co pozwala uczniowi być  kreatywnym  
i przedsiębiorczym.

Wyrabiamy  umiejętność  samokształcenia  i  umiejętności  interpersonalne:  współpraca  
z innymi, komunikatywność, otwartość na potrzeby innych.

Kształtujemy postawy odpowiedzialności, uczciwości, kierowania się w życiu prawdą, empatią. 
Kształtujemy  poczucie  patriotyzmu  i  poszanowanie  tradycji  szkolnych,  lokalnych  
i narodowych.

Wdrażamy  uczniów  do  samorządności,  propagujemy  zdrowy  styl  życia,  tworzymy  przyjazny 
klimat w szkole.
Dbamy  o  pozytywny  wizerunek  szkoły  w  środowisku,  upowszechniamy  swoje  osiągnięcia, 
stosownie do oczekiwań ustalamy swoją ofertę edukacyjną.

Mamy  nadzieję,  że  po  latach  spędzonych  w  naszej  szkole,  absolwenci  staną  się  dobrze 
przygotowanymi do dalszego kształcenia młodymi ludźmi, posiadającymi także utrwalony system 
wartości,  takich  jak:  mądrość,  uczciwość,  życzliwość,  piękno,  wyrozumiałość,  dobro  
i sprawiedliwość.



Priorytetami w naszej pracy edukacyjnej są:

• stworzenie przyjaznej atmosfery wychowawczej,
• podnoszenie jakości kształcenia,
• efektywne przygotowanie młodzieży do egzaminów maturalnych i kontynuowania nauki 

w szkołach wyższych,
• aktywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
• kultywowanie tradycji i obrzędowości szkoły,
• nowoczesne programy, metody i formy nauczania,
• intensyfikacja nauczania w zakresie języków obcych, 
• rozwój profesjonalny kadry pedagogicznej, 
• wprowadzanie działań zmierzających do zwiększenia dyscypliny,
• wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole, 
• promocja szkoły w środowisku.

Model absolwenta:

Nasz absolwent to człowiek szczęśliwy, akceptujący siebie, który:

• opanował wiedzę i umiejętności na poziomie swoich możliwości,
• jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,
• posiada umiejętność dokonywania świadomych wyborów,
• przestrzega norm i zasad społecznych,
• godnie reprezentuje rodzinę, szkołę, Ojczyznę,
• potrafi radzić sobie z problemami,
• jest otwarty na Europę i Świat.

Co i jak trzeba zrobić?

• W ramach działań wychowawczych i opiekuńczych   
o Podkreślanie  znaczenia  uświadomienia  sobie  mocnych  i  słabych  stron  własnej 

osobowości,  pozytywnego  myślenia,  samoakceptacji,  asertywności,  obrony 
własnego zdania.

o Kształtowanie postaw w oparciu o wartości wskazane przez dom rodzinny, Kościół, 
nauczycieli  i  uczniów  jak:  uczciwość,  mądrość,  dobroć,  patriotyzm  
i tolerancja.

o Zapobieganie zjawiskom stresu, przemocy i agresji.
o Prowadzenie działań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki 

uzależnień. 
o Rozwijanie idei samorządności.
o Umacnianie więzi z tradycją kraju, regionu i najbliższej okolicy. 
o Przygotowanie  do  życia  w  harmonii  z  naturą  przez  prowadzenie  zajęć 

proekologicznych oraz turystycznych.
o Poprawa frekwencji na zajęciach szkolnych.
o Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
o Zapewnienie potrzebującym uczniom pomocy psychologicznej. 
o Poznanie  środowiska  uczniów  w  celu  otoczenia  szczególną  opieką  uczniów  

z rodzin patologicznych a także wychowanków mających trudności adaptacyjne.



o Udzielanie  pomocy  uczniom  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej 
(współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Starostwem Powiatowym, 
przeprowadzenie ankiet w kl. I w celu poznania sytuacji materialnej uczniów).

• W ramach działań dydaktycznych   
o Troska o wysoki poziom nauczania.
o Przygotowanie do kontynuowania nauki w szkołach wyższych różnego typu.
o Wdrażanie  do  samodzielnej  pracy  umysłowej  z  wykorzystaniem  nowoczesnych 

technik informatycznych. 
o Doskonalenie  nowoczesnych,  aktywizujących  metod  nauczania  wspomagających 

proces kształcenia umiejętności ucznia. 
o Prowadzenie działalności na rzecz edukacji proeuropejskiej. 
o Troska o wzbogacanie szkoły w pomoce dydaktyczne.
o Uzupełnianie  księgozbioru  biblioteki  w  nowości  wydawnicze  

z zakresu dydaktyki, psychologii,  fachowej literatury zawodowej dostosowując do 
zmian w oświacie oraz uzupełnianie księgozbioru w oprogramowanie multimedialne. 

o Organizowanie wycieczek przedmiotowych z przedmiotów nauczania. 
o Zachęcanie  do  udziału  w  olimpiadach,  konkursach  przedmiotowych  

i zawodach sportowych. 
o Intensyfikacja nauczania w zakresie języków obcych. 
o Wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez fundusze Unii Europejskiej.
o Współpraca z zagranicą (Ukraina, Litwa, Niemcy). 
o Współpraca z uczelniami wyższymi działającymi na naszym terenie. 

• Realizacja szkolnego systemu rozwoju zawodowego nauczycieli służącego podnoszeniu 
efektywności edukacji uczniów.  

• Ustalenie  priorytetów  kadry  w  zakresie  szkoleń  nauczycieli  odbywa  się  w  oparciu  
o  zadania  szkoły.  Pracownicy  szkoły  podnoszą  swoje  kwalifikacje  uczestnicząc  
w  szkoleniach  wewnętrznych  i  zewnętrznych  formach  dokształcania  i  doskonalenia 
zawodowego. 

• Współpraca wewnętrzna  

Szkoła  wypracowała  zasady  współpracy  organów  statutowych.  System  wzajemnych 
kontaktów dotyczy przede wszystkim działań na rzecz jakości kształcenia oraz obejmuje 
sprawy  organizacyjne,  jak  również  związane  z  zarządzaniem  szkoły.  Wszystkie  organy 
szkoły, wychowawcy i nauczyciele działają w ramach swoich kompetencji oraz skutecznie 
wypełniają przypisane im role. 

Nauczyciele  współpracują  ze  sobą  w  ramach  zespołów  klasowych  i  przedmiotowych.  
We  współpracy  biorą  udział  również  liderzy  ds.  wychowawczych,  profilaktycznych  
i  doskonalenia nauczycieli.  Efekty tej  współpracy przekładają  się na wyniki  kształcenia  
w poszczególnych klasach. 

Współpraca nauczycieli jest planowa i systematyczna, ma na celu zdiagnozowanie potrzeb 
i możliwości każdej klasy oraz każdego z uczniów. 



• Współpraca zewnętrzna  

Nasza  szkoła  współpracuje  z  zewnętrznymi  urzędami  dobranymi  zgodnie  
z  realizowanym  programem  nauczania.  Wszyscy  partnerzy  mają  określone  zadania  
w programie szkoły,  a ich działania  są efektywnie wykorzystywane przez szkołę w celu 
podnoszenia jakości kształcenia. Szkoła współpracuje z:

o Centralną Komisją Egzaminacyjną, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Kuratorium 
Oświaty, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, szkołami wyższymi i gimnazjami,  

o rodzicami,  którym  umożliwia  aktywny  udział  w  prowadzonych  przez  nią 
działaniach, a zgłaszane przez nich uwagi i wnioski są uwzględniane w pracy szkoły 
i w programie rozwoju na kolejne lata szkolne,

o środowiskiem lokalnym;  Kościołem;  Starostwem Powiatowym;  Urzędem Miasta, 
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Komendą  Powiatową  Policji,  PCK,  ZOZ,  Sądem Rejonowym i  Prokuraturą  oraz 
zakładami pracy działającymi na naszym terenie.  

Efektami tej  współpracy jest uzyskiwanie pomocy w realizacji  celów statutowych szkoły 
oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej. 



1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oraz innej działalności statutowej szkoły

1.1. Analizuje się wyniki  egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i  umiejętności 

1.3. Uczniowie są aktywni

1.4. Respektowane są normy społeczne 

Cele szczegółowe

a) Indywidualizowanie procesu nauczania

b) Przygotowanie uczniów do zdawania egzaminów zewnętrznych 

c) Praca z uczniem zdolnym

d) Inspirowanie uczniów do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji 

e) Rozpoznanie potrzeb uczniów mających trudności w nauce 

f) Umożliwienie pomocy i wsparcie uczniów w rozwiązywaniu problemów

g) Tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego 

h) Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami 

i) Współpraca z organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych 

j) Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa 

k) Upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie nawyków 

prozdrowotnych 

l) Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie 



m) Propagowanie działań proekologicznych 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji
Analizowanie osiągnięć poszczególnych 

uczniów pod kątem rozpoznawania  potrzeb 

edukacyjnych 

nauczyciele 

przedmiotów 

na bieżąco 

Stosowanie na zajęciach metod i form pracy 

uwzględniających różne uzdolnienia 

i zainteresowania, w tym metod 

aktywizujących 

nauczyciele 

przedmiotów

na bieżąco 

Stosowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego 

w celu zbadania skuteczności działań 

dydaktycznych 

nauczyciele 

przedmiotów 

na bieżąco 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach 

PPP

nauczyciele, 

wychowawcy, 

psycholog szkolny 

według potrzeb 

Współpraca zespołów przedmiotowych 

i klasowych 

dyrektor, nauczyciele na bieżąco 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 

z przedmiotów maturalnych 

nauczyciele w ciągu całego roku 

szkolnego  
Prowadzenie kół zainteresowań odpowiednio 

do potrzeb uczniów

nauczyciele zgodnie z planem 

Organizowanie wycieczek przedmiotowych, 

integracyjnych i imprez okolicznościowych 

nauczyciele wg kalendarza 

imprez
Organizowanie konkursów szkolnych i udział 

w konkursach przedmiotowych na różnych 

szczeblach 

nauczyciele w ciągu całego roku 

szkolnego 

Prowadzenie zajęć wyrównawczych nauczyciele według potrzeb 
Utrzymywanie współpracy z instytucjami 

i organizacjami funkcjonującymi w lokalnym 

środowisku  

nauczyciele, 

wychowawcy 

według potrzeb 

Organizowanie warsztatów i spotkań 

z psychologiem szkolnym dla uczniów, 

rodziców

nauczyciele według potrzeb 

Zdobywanie dodatkowej  wiedzy dotyczącej 

przeciwdziałaniu zachowaniom 

niepożądanym 

nauczyciele w ciągu całego roku 

szkolnego 

Respektowanie zapisów  zawartych w statucie 

szkoły 

dyrekcja, nauczyciele, 

wychowawcy

w ciągu całego roku 

szkolnego 
Wpajanie uczniom zasad dobrego nauczyciel, w ciągu całego roku 



wychowania, dbałość o kulturę osobistą, 

wyrabianie nawyków współdziałania 

i współtworzenia w grupie 

wychowawcy szkolnego 

Dbanie o przestrzeganie przepisów BHP i 

przeciwpożarowych 

dyrekcja, społeczny 

inspektor BHP

w ciągu całego roku

Systematyczne modernizowanie pomieszczeń 

dydaktycznych 

kierownik 

administracyjny 

sierpień każdego 

roku 
Przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych 

w klasopracowniach i pomieszczeniach 

szkolnych pod względem bezpieczeństwa 

opiekunowie pracowni początek roku 

szkolnego 

Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń 

bezpieczeństwa  oraz podejmowanie działań 

zapewniających bezpieczeństwo i higienę 

lider programu 

profilaktyczne, 

nauczyciele dyżurujący 

stale 

Organizowanie szkoleń i kursów w zakresie 

BHP

dyrektor zgodnie z przepisami 

Utrzymywanie stałej współpracy ze służbą  

zdrowia 

wychowawcy na bieżąco 

Realizacja Programu Profilaktycznego  psycholog, nauczyciele w ciągu roku 
Udział w Dniach Promocji Zdrowia, akcjach 

profilaktycznych  

nauczyciele 

odpowiedzialni, 

uczniowie 

w ciągu roku 

Upowszechniane wiedzy na temat zdrowego 

stylu życia 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

psycholog szkolny

W ciągu roku 

Oczekiwane efekty:

1. Szkołą zapewni uczniom opiekę oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną

2. Utrzymanie dyscypliny w szkole  

3. Uczniowie (w swojej opinii) czują się bezpieczni na terenie szkoły 

4. Uczniowie znają i przestrzegają zasady BHP

5. W pracy z uczniami uwzględnia się opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

6. Wzrost liczby uczniów w porównaniu do lat ubiegłych osiągających wyższe wyniki 
nauczania 



2. Procesy zachodzące w szkole 

2.1. Szkoła ma koncepcję pracy 

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej 

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 

2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 

2.5. Kształtuje się postawy uczniów 

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych 

Cele szczegółowe

a) Zapoznanie społeczności szkolnej z dokumentacją szkoły 

b) Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania zewnętrznego 

c) Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów 

d) Stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności językowych uczniów  

e) Diagnozowanie uczniów w poszczególnych zespołach klasowych

f) Badanie stopnia przygotowania uczniów do zdawania egzaminów zewnętrznych 

g) Wyznaczanie kierunku pracy zespołów przedmiotowych w oparciu o wioski 

z analizy  egzaminów maturalnych 

h) Zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowań i uzdolnień 

i) Wykorzystanie technik komputerowych w procesie dydaktycznym 

j) Wspólne planowanie i korelacja działań oraz analiza efektów pracy w zespołach 

przedmiotowych 



k) Doskonalenie nowoczesnych aktywizujących metod nauczania wspomagających proces 

kształcenia umiejętności ucznia 

l) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń zawartych w orzeczeniach PPP

m) Podtrzymywanie i rozwijanie tradycji szkoły 

n) Kształtowanie odpowiednich postaw etycznych 

o) Dążenie do spójności działań wychowawczych między szkołą a rodziną 

p) Kształtowanie postaw obywatelskich,  rozwijanie idei samorządności 

i przedsiębiorczości , przygotowanie do pełnienia ról społecznych 

q) Kształtowanie osobowości ucznia  

r) Zapewnienie uczniom równych szans edukacyjnych i prowadzenie indywidualizacji 

procesu edukacji 

s) Pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji
Zorganizowanie spotkań z rodzicami 

i uczniami w celu zapoznania z dokumentami 

szkoły  

dyrekcja, wychowawcy 

klas 

wrzesień 

Szkoleniowe zebranie z rodzicami klas 

maturalnych 

dyrekcja, wychowawcy 

klas 

wrzesień 

Umieszczenie materiałów informacyjnych 

w gazetkach ściennych i na stronie 

internetowej 

dyrekcja, nauczyciele 

przedmiotów 

maturalnych 

na bieżąco 

Analizowanie wyników zewnętrznego 

egzaminu maturalnego w zespołach 

przedmiotowych, sformułowanie wniosków do 

dalszej pracy 

zespoły przedmiotowe corocznie 

Wypracowanie na postawie diagnozy 

zainteresowań uczniów oferty zajęć 

dodatkowych i indywidualnych 

nauczyciele wrzesień 

Rozwijanie zainteresowania kulturą codzienną nauczyciele języków zgodnie 



innych narodów,  organizowanie Dni Języków 

Obcych

obcych z harmonogramem 

imprez

Kontynuowanie wieloletniej współpracy ze 

szkołą partnerska z Niemiec, utrzymywanie 

kontaktu z Izraelem  

dyrekcja, nauczyciele 

języków obcych 

na bieżąco 

Udział w konkursach językowych nauczyciele języków 

obcych 

w ciągu roku 

Przeprowadzenie próbnych egzaminów 

maturalnych, analizowanie wyników diagnozy 

i realizacja wniosków

dyrekcja, nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

zgodnie z 

harmonogramem 

Analizowanie wyników egzaminu 
zewnętrznego i wykorzystywanie  wniosków 
do dalszej pracy 

dyrekcja, nauczyciele w ciągu roku 

Udział młodzieży w akademiach z okazji 

ważnych uroczystości szkolnych, 

patriotycznych i religijnych  

nauczyciele wg 

harmonogramu 

w ciągu roku 

Tworzenie warunków do przejawiania 

inicjatyw świadczących o samorządności 

młodzieży (praca w samorządzie uczniowskim, 

w samorządach klasowych i organizacjach 

szkolnych oraz pozaszkolnych 

opiekunowie samorządu 

i organizacji, 

wychowawcy

na bieżąco 

Udział w różnych konkursach, turniejach 

i olimpiadach  

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

zgodnie 

z harmonogramem 

olimpiad 

i konkursów 

Prezentowanie własnej twórczości w szkolnej 

gazetce „Głos Ekonomika”

opiekunowie gazetki 

szkolnej 

w ciągu roku 

Udział w zawodach sportowych różnych 

szczebli 

nauczyciele 

wychowania fizycznego 

w ciągu roku 

Prowadzenie zajęć w pracowni informatycznej 

przez nauczycieli różnych przedmiotów, 

wykorzystanie tablicy interaktywnej 

nauczyciele na bieżąco 

Wykonywanie pomocy dydaktycznych za 

pomocą odpowiednich programów 

uczniowie pod opieką w ciągu roku 



komputerowych nauczycieli  

Udział uczniów w szkolnych 

i międzyszkolnych konkursach 

komputerowych 

nauczyciele w ciągu roku 

Współpraca nauczycieli wchodzących w skład  

zespołów klasowych i przedmiotowych 

w zakresie badania efektów kształcenia 

i osiągnięć edukacyjnych 

nauczyciele w ciągu roku 

Sporządzenie wykazu uczniów z orzeczeniami 

z PPP i opracowanie kart indywidualnych 

potrzeb ucznia 

wychowawcy, 

nauczyciele, psycholog 

na bieżąco 

Zorganizowanie uroczystości związanych 

z obchodami 50-lecia istnienia szkoły

dyrekcja, nauczyciele czerwiec 2013r.

Zachęcanie uczniów do udziału w akacjach 

charytatywnych, współpraca z domami dziecka

wychowawcy, 

nauczyciel, samorząd 

uczniowski 

w ciągu roku 

Utrzymywanie dobrych kontaktów 

z rodzicami, wspólne rozwiązywanie 

problemów wychowawczych 

wychowawcy, 

nauczyciele 

na bieżąco 

Uwzględnianie sugestii i propozycji rodziców 

dotyczących funkcjonowania szkoły, działań 

wychowawczych 

dyrekcja, nauczyciele na bieżąco 

Dbałość o kulturę języka nauczyciele na bieżąco 

Przestrzeganie zapisów zawartych w statucie 

dotyczących kultury osobistej 

nauczyciele, 

wychowawcy 

na bieżąco 

Zorganizowanie zajęć wyrównawczych oraz 

zindywidualizowanej pomocy uczniom 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

nauczyciele wg potrzeb 

Zapoznanie z ofertami wyższych uczelni, 

współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 

oraz z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną

wychowawcy wg potrzeb 

 



Oczekiwane efekty:

1. WSO jest znany i akceptowany przez społeczność szkolną 

2. Nauczyciele określając wymagania współpracują ze sobą. 

3. WSO jest motywujący i pozytywnie wpływa na rozwój ucznia

4. Przedmiotowe Systemy Oceniania wynikają z WSO

5. Nauczyciele znają zasady oceniania zewnętrznego

6. Poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie nauczania języków obcych 

7. Podniesienie standardu nauczania języków obcych w odniesieniu do lat ubiegłych 

8. Wzbogacenie bazy dydaktycznej do nauczania języków obcych 

9. Zwiększenie ilości lekcji prowadzonych metodami aktywizującymi 

10. Zwiększenie jakości procesów dydaktycznych w porównaniu do lat ubiegłych 

11. Wzrost liczby uczniów w porównaniu do lat ubiegłych osiągających wyższe wyniki 
nauczania

12. Uczniowie budują i akceptują tradycje i obrzędowość szkoły 

13. Zmniejszenie się liczby negatywnych zachowań uczniów z perspektywy oczekiwania szkoły 

14. Uczniowie potrafią komunikować się, wykorzystując nowoczesne techniki komunikacji

15. Postrzeganie szkoły jako przyjaznej uczniowi o dobrych stosunkach interpersonalnych

16. Wydawana jest gazetka szkolna

17. Uczniowie posługują się piękną polszczyzną

18. Uczniowie wyrażają się kulturalnie

19. Nawiązanie ścisłej współpracy z gimnazjami

20. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych 



3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 

3.2. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów 

3.3. Promowana jest wartość edukacji 

3.4. Rodzice są partnerami szkoły 

Cele szczegółowe 

a) Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym  

b) Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły  

c) Wzmocnienie poczucia identyfikacji ze szkołą 

d) Promowanie osiągnięć uczniów  

e) Angażowanie rodziców do działania na rzecz szkoły i rozwiązywania problemów 

współczesnej młodzieży 

 Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji
Organizowanie imprez i informacji o szkole 

dla środowiska lokalnego

dyrekcja, nauczyciele wg. kalendarza 

imprez szkolnych
Publikacje nauczycieli w prasie lokalnej 

i Internecie.

nauczyciele na bieżąco 



Prowadzenie szkolnej strony internetowej administrator strony systematycznie
Udział szkoły w życiu społeczności lokalnej 

poprzez uczestnictwo w uroczystościach 

miejskich i powiatowych 

nauczyciele, 

samorząd uczniowski 

w/g harmonogramu 

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym 

–  targi edukacyjne 

dyrekcja 

samorząd uczniowski, 

zespół do spraw promocji 

III 

Współpraca z różnymi instytucjami 

działającymi na terenie gminy, powiatu na 

rzecz oświaty 

dyrekcja systematycznie

Organizowanie corocznych dni patrona samorząd uczniowski IX
Wzmocnienie współpracy ze szkołami 

ponadgimnazjalnymi i gimnazjami powiatu 

tomaszowskiego

dyrekcja 

zespół do spraw promocji

na bieżąco 

Umieszczanie materiałów informacyjnych 

w gazetce szkolnej, kronice szkolnej i na 

stronie internetowej 

nauczyciele na bieżąco 

Prezentacja osiągnięć uczniów i nauczycieli 

w lokalnych mediach 

nauczyciele na bieżąco 

Prezentacja rodzicom osiągnięć uczniów dyrekcja, nauczyciele, 

wychowawcy

wg planu spotkań 

z rodzicami
Zintegrowanie rodziców wokół działań 

promujących szkołę (pomoc w organizacji 

imprez promujących, sponsoring)

nauczyciele, 

wychowawcy

na bieżąco

Działanie zespołu do spraw promocji szkoły dyrekcja cały rok

Utrzymywanie ścisłej współpracy z mediami dyrekcja na bieżąco

Systematyczne organizowanie spotkań 

wychowawców klas z rodzicami 

wychowawcy klas 5 spotkań w roku 

Skutecznie włączanie rodziców do 

współtworzenia prawa szkolnego 

wychowawcy na bieżąco 

Zachęcanie rodziców do aktywnego 

uczestnictwa w pracach rady rodziców 

Prezydium Rady 

Rodziców 

systematycznie 

Promocja folderu informacyjnego szkoły 

wśród rodziców 

dyrekcja raz w roku 

Organizowanie zebrań, pogadanek i szkoleń 

na tematy związane z problemami 

i zagrożeniami współczesnej młodzieży 

wychowawcy, 

pedagog 

 

na bieżąco  



Oczekiwane efekty:

1. Rodzice i uczniowie identyfikują się ze szkołą 

2. W szkole funkcjonuje dobry przepływ informacji 

3. Rodzice angażują się w imprezy organizowane w szkole 

4. Szkoła utrzymuje współpracę z innymi szkołami 

5. Szkoła promuje się i dokumentuje swoje osiągnięcia w mediach oraz na stronie internetowej

6. W szkole działa zespół do spraw promocji szkoły 

4. Zarządzanie szkołą 

4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach 

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 

4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Cele szczegółowe

a) Doskonalenie sprawności organizacyjnej zapewniającej efektywne zarządzanie szkołą 

b) Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli 

c) Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, komunikacji interpersonalnej i 

współpracy zespołowej 

d) Opracowanie systemu ewaluacji wewnętrznej 

e) Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno - 

wychowawczej 

f) Stworzenie optymalnych warunków uczniom i nauczycielom do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji
Współdziałanie wszystkich organów szkoły 

przy  tworzeniu dokumentacji szkolnej  

dyrekcja, nauczyciele, 

uczniowie, rada 

rodziców 

na bieżąco 

Analizowanie zmian w zakresie prawa 

oświatowego i wprowadzanie ich na bieżąco 

w życie, egzekwowanie i przestrzeganie 

dyrekcja, nauczyciele na bieżąco 

Udostępniania nauczycielom uczniom 

i rodzicom statutu i innych dokumentów 

dotyczących działalności szkoły 

dyrekcja, nauczyciele, 

wychowawcy, 

przewodniczący Rady 

stale



Rodziców
Współpraca dyrekcji z nauczycielami 

w zakresie planowania i organizacji pracy 

szkoły z uwzględnieniem opinii  rodziców 

i uczniów 

dyrektor, Rada 

Rodziców, trójki 

klasowe, wychowawcy  

na bieżąco 

Posiadanie sprawnego i skutecznego systemu 

obiegu informacji (strona internetowa, tablica 

ogłoszeń, zebrania)

dyrektor, nauczyciele na bieżąco 

Systematyczne analizowanie skuteczności 

zarządzania i sprawności organizacyjnej 

dyrektor na bieżąco 

Diagnozowanie i ocenianie działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły 

dyrektor, nauczyciele na bieżąco 

Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej 

z udziałem zespołów nauczycieli 

dyrektor, nauczyciele na bieżąco 

Wykorzystanie wniosków z ewaluacji 

wewnętrznej do wprowadzania zmian 

w funkcjonowaniu szkoły 

dyrektor, nauczyciele na bieżąco 

Motywowanie nauczycieli do działań 

sprzyjających spełnianiu wymagań na 

stopień awansu zawodowego 

dyrektor na bieżąco 

Podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych 

kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły

nauczyciele na bieżąco 

Podejmowanie działań wzbogacających 

warunki lokalowe i wyposażenie szkoły 

w celu poprawy warunków realizacji 

przyjętych w szkole programów nauczania 

i poszerzania oferty zajęć

dyrektor, nauczyciele, 

rodzice 

wg potrzeb

Wykorzystanie bazy sportowej 

Międzyszkolnego Powiatowego Centrum 

Sportu i Rekreacji 

dyrektor, nauczyciele na bieżąco 

Oczekiwane efekty:

1. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami

2. Wewnętrzne prawo znane i akceptowane jest przez uczniów, rodziców i nauczycieli 

3. Prawo szkolne opublikowane jest na stronie internetowej szkoły 

4. Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyja efektywności pracy dydaktyczno –

wychowawczej 



5. W szkole efektywnie funkcjonuje Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli  

6. Kadra pedagogiczna planuje swój rozwój 

7. Nauczyciele podejmują różne formy doskonalenia zgodnie z potrzebami szkoły 

8. W szkole nauczyciele mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju zawodowego 

9. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe 

Koncepcję pracy szkoły zatwierdzono na posiedzeniu rady pedagogicznej 

dnia 18 września 2012 roku 
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