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„SZKOŁA SZANS I SUKCESÓW DLA KAŻDEGO UCZNIA”



  

 

I. WIZJA I MISJA SZKOŁY 

 

WIZJA SZKOŁY 

„SZKOŁA SZANS I SUKCESÓW DLA KAŻDEGO UCZNIA” 

 

Nasza szkoła to: 

 nowoczesna i dobrze wyposażona placówka edukacyjna, 

 jest bezpieczna, przyjazna i atrakcyjna, 

 jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, stwarza warunki do nauki wszystkim, bez 

względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne, 

 dobrze przygotowuje do zawodu, do dalszej nauki i kształci absolwentów na potrzeby rynku 

pracy, 

 oferuje  naszym  uczniom  możliwość  zrealizowania  planów,  aspiracji  oraz  rozwijania 

zainteresowań, 

 pomaga pokonywać napotykane trudności, 

 uczy zasad moralnych, poszanowania poglądów innych ludzi,  

 nauczyciele dostrzegają potrzeby każdego ucznia, 

 uczniowie są dobrze wychowani, godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę. 

 

MISJA SZKOŁY 

Celem misji szkoły jest solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki i życia  

w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dążymy do tego, aby placówka cieszyła się uznaniem 

środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję  

z wykonywanej pracy.  

Ponadto nasze priorytety to: 

 wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia oraz pracy 

zawodowej, 

 kreowanie postaw twórczych i aktywnych, niezbędnych do życia w społeczeństwie 

podlegającemu ciągłym zmianom, 

 zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, 

 proponowanie ciekawej oferty edukacyjnej, stwarzającej każdemu uczniowi warunki do 

wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, 

 aktywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 



  

 stosowanie przez nauczycieli takich metod nauczania, które sprzyjają rozwojowi uczniów               

i realizacji ich planów, 

 inspirowanie i motywowanie nauczycieli do działań twórczych, kreatywnych oraz 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 przygotowanie uczniów do roli świadomych i odpowiedzialnych obywateli, 

 rozwijanie talentów, uzdolnień, wewnętrznej potrzeby kreacji artystycznej uczniów, 

 unowocześnianie, modernizowanie bazy dydaktycznej. 

 

II. MODEL ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA 

STASZICA W MAŁKINI GÓRNEJ 

 

1. Absolwent jako człowiek 

 ma poczucie własnej wartości, 

 potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych, 

 dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, 

 szanuje wspólne dobro, 

 otwarty i wrażliwy na potrzeby innych, gotowy do niesienia pomocy, tolerancyjny, 

 odpowiedzialny za przyjęte na siebie obowiązki, 

 zna normy społeczne, moralne i obyczajowe i przestrzega ich, 

 jest samodzielny, 

 otwarty na rozwijanie swojej sprawności intelektualnej i fizycznej oraz osobistych 

zainteresowań. 

 

2. Absolwent jako obywatel 

 zna i szanuje tradycje narodowe, 

 zna otaczającą rzeczywistość, realia gospodarcze i polityczne i potrafi się w nich odnaleźć, 

 jest świadomy swoich powinności wobec państwa i społeczeństwa, 

 aktywnie uczestniczy w życiu publicznym,  

 podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej, 

 jest otwarty na świat i kulturę, 

 zna i przestrzega obowiązujące normy prawne, 

 jest świadomy zagrożeń cywilizacyjnych, przyjazny wobec środowiska naturalnego. 

 

 

 



  

3. Absolwent jako student i pracownik 

 jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne podjęcie dalszej 

edukacji oraz obowiązków zawodowych, 

 potrafi określić swoje predyspozycje zawodowe, 

 potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną, 

 zna potrzeby krajowego, lokalnego i międzynarodowego rynku pracy, 

 zna swoje mocne i słabe strony, 

 jest asertywny, komunikatywny, przedsiębiorczy, otwarty, twórczy, 

 rozumie konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego, 

 potrafi komunikować się w obcych językach, 

 potrafi w sposób odpowiedzialny podejmować decyzje, 

 potrafi współdziałać w zespole i nawiązywać kontakty. 

 

III.      ANALIZA SWOT STANU SZKOŁY 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Dyrekcja szkoły otwarta na zmiany, 

wykazująca duże zaangażowanie, 

dyrektor szkoły z inicjatywą, myślący 

perspektywicznie, poszukujący nowych 

rozwiązań, nawiązujący współpracę              

z różnymi instytucjami i zakładami 

pracy. 

 Dobra współpraca z Radą 

Rodziców. 

 Szkoła w środowisku lokalnym 

odbierana jest jako bezpieczna                 

i przyjazna uczniom. 

 Sprzyjająca uczniom atmosfera i 

relacje nauczyciel-uczeń. 

 Nauka na pierwszą zmianę. 

 Grupa nauczycieli wykazująca duże 

zaangażowanie w rozwój i życie szkoły 

oraz pracę z uczniami. 

 Budynki szkolne wymagające 

remontu. 

 Brak wyremontowanych łazienek i 

szatni w głównym budynku szkoły, 

a także niektórych sal lekcyjnych. 

 Baza dydaktyczna wymagająca 

wzbogacenia i modernizacji. 

 Nie wszystkie klasopracownie 

wyposażone w zestaw 

multimedialny (tablica interaktywna, 

komputer) 

 Brak dziennika elektronicznego 

 Duża liczba uczniów z rodzin 

niewydolnych wychowawczo, o złej 

sytuacji materialnej, słabej motywacji do 

osiągania celów życiowych. 

 Niska zdawalność egzaminów 

zawodowych i egzaminu maturalnego. 



  

 Oferta edukacyjna wzbogacona o kursy 

i projekty umożliwiające uczniom 

poszerzenie kompetencji zawodowych. 

 Dobrze wyposażona biblioteka szkolna. 

 Projekty Erasmus+ umożliwiające 

rozwinięcie  kompetencji zawodowych 

i społecznych poprzez praktyki 

zagraniczne. 

 Uczniowie objęci programem 

wychowawczo - profilaktycznym - szkoła 

współpracuje z zakładem opieki 

zdrowotnej oraz instytucjami 

wspierającymi profilaktykę 

uzależnień i promującymi zdrowy tryb 

życia. 

 Szkoła współpracuje z różnymi 

instytucjami oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

 Uczniowie biorą udział w konkursach, 

olimpiadach, zawodach i turniejach, 

lokalnych imprezach środowiskowych, 

uroczystościach powiatowych                             

i wydarzeniach kulturalnych.  

 Kształcenie w zawodach poszukiwanych 

na lokalnym rynku pracy. 

 Brak zainteresowania współpracą ze 

szkołą ze strony wielu rodziców. 

 Niski poziom umiejętności dużej 

grupy uczniów w zakresie 

twórczego myślenia, brak 

wytrwałości w pokonywaniu 

trudności, korzystaniu z oferty zajęć 

pozalekcyjnych. 

 Niski poziom motywacji do nauki oraz 

niska frekwencja w wielu klasach. 

 Baza socjalna dla uczniów 

nieodpowiadająca ich potrzebom – brak 

internatu, sklepiku. 

 Mało atrakcyjne obiekty sportowe. 

 Niepełna rekrutacja. 

 Położenie szkoły, trudny dojazd do szkoły. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Realizacja projektów mających na celu 

poprawę infrastruktury szkoły w oparciu 

o środki zewnętrzne. 

 Ścisła współpraca z pracodawcami oraz 

podejmowanie współpracy z innymi 

podmiotami, mogącymi wspierać 

działalność szkoły. 

 Promowanie szkoły przez środowisko 

 Duża konkurencyjność na rynku 

edukacyjnym szkół 

ponadgimnazjalnych związana                       

z niżem demograficznym. 

 Brak rzetelnego, merytorycznego 

wsparcia uczniów szkół na 

wcześniejszym etapie edukacyjnym ze 

strony doradców zawodowych. 



  

lokalne (absolwenci, pracodawcy, byli 

pracownicy szkoły, uczniowie i ich 

rodzice). 

 Realizacja projektów mających na celu 

wymianę doświadczeń oraz organizacja 

praktyk zawodowych dla uczniów                     

w porozumieniu z partnerami 

zagranicznymi. 

 Wsparcie ze strony organu 

prowadzącego szkołę. 

 Negatywny wpływ środowiska 

pozaszkolnego uczniów – w wielu 

przypadkach brak wsparcia rodziny 

(bezrobocie, nawyk korzystania                         

z pomocy społecznej , niechęć do nauki            

i niedocenianie roli wykształcenia). 

 Brak wykwalifikowanych nauczycieli 

zawodu chętnych do podjęcia pracy      

w szkole. 

 Stereotypowe opinie dotyczące 

szkolnictwa zawodowego                           

w społeczeństwie. 

 

     IV.     CEL GŁÓWNY  

Nadrzędnym celem edukacji w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej jest 

wszechstronny rozwój ucznia. Uczniowie wprowadzani są w świat wiedzy, wdrażani                             

do samodzielności, wspierani w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji                                  

i przygotowywani do aktywnego udziału w życiu społecznym. 

 

Cele główne: 

 zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom i nauczycielom 

 zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki między innymi poprzez 

modernizację infrastruktury i bazy dydaktycznej szkoły 

 zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i zapewnienie rozwoju osobowego ucznia 

 podnoszenie efektywności kształcenia 

 planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły 

 wdrożenie nowoczesnych i skorelowanych ze sobą programów nauczania i wychowania przez 

wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

 podejmowanie systematycznych i skutecznych działań wychowawczych, profilaktycznych i 

opiekuńczych 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym 

 pogłębianie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz młodzieży 

 

 



  

 Cele operacyjne oraz zadania szczegółowe szkoły. 

OBSZAR - WYCHOWANIE I OPIEKA 

Cele operacyjne Zadania szczegółowe 

 

 

 

 

 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

psychicznego                        

i fizycznego uczniów 

1. Realizacja działań określonych w Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym Szkoły. 

2. Ewaluacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły. 

3. Współpraca z zakładem opieki zdrowotnej oraz instytucjami 

wpierającymi profilaktykę uzależnień i promującymi zdrowy tryb 

życia. 

4. Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

oraz doradztwa zawodowego. 

5. Współpraca z Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi                       

i innymi instytucjami pozaszkolnymi w zakresie realizacji pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej. 

6. Współpraca z policją , kuratorami społecznymi i sądowymi                                

w zakresie realizacji działań opiekuńczo – wychowawczych. 

Poprawa sytuacji 

materialnej i życiowej 

uczniów 

1. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkami 

Pomocy Społecznej w zakresie pomocy bytowej. 

2. Zapobieganie poczuciu wykluczenia społecznego. 

 

 

 

Wychowanie w duchu 

powszechnie 

uznawanych norm                                              

i wartości we 

współpracy z rodzicami                                

i środowiskiem 

1. Konsekwencja w przestrzeganiu prawa wewnątrzszkolnego, 

spójność oddziaływań wychowawczych nauczycieli. 

2. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie 

zainteresowania rodziców sprawami szkoły. 

3. Zasięganie opinii Rady Rodziców we wszystkich istotnych dla 

szkoły sprawach. 

4. Kształtowanie świadomości rodziców odnośnie głównych celów 

działań szkoły, a także współodpowiedzialności rodziców za 

skuteczną realizację tych celów. 

5. Zachęcanie uczniów do większego angażowania się w życie szkoły, 

kształtowanie poczucia identyfikacji ze społecznością szkolną. 

6. Stwarzanie warunków umożliwiających uczniom pracę                                           

w Samorządzie Uczniowskim i współdecydowania o działalności 

szkoły. 



  

Budowanie 

pozytywnego klimatu                         

w szkole 

1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, 

nauczycielami, rodzicami (dbałość o przestrzeganie statutu). 

2. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, 

rodziców, pracowników administracji i obsługi. 

Kształtowanie postawy 

patriotycznej                               

i prospołecznej                          

z uwzględnieniem 

obszaru wspólnych 

wartości dla uczniów, 

ich rodziców  i szkoły. 

1. Organizacja i uczestnictwo w przedsięwzięciach rozwijających 

patriotyzm oraz tożsamość. 

2. Realizacja zadań kształtujących postawy obywatelskie- rozwijanie 

wolontariatu, współpraca z instytucjami charytatywnymi. 

3. Kultywowanie tradycji szkolnej. 

4. Propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu. 

OBSZAR – KSZTAŁCENIE 

Cel operacyjny Zadania szczegółowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie efektów 

kształcenia. 

1. Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych                     

w bieżącej pracy dydaktycznej. 

2. Udoskonalanie systemu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów                    

i wykorzystanie wyników do podnoszenia jakości kształcenia. 

3. Prowadzenie testów diagnozujących uczniów klas pierwszych. 

4. Motywowanie do nauki oraz rozwijanie zainteresowań i pasji 

uczniów. 

5. Dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem 

potrzeb zgłaszanych przez uczniów. 

6. Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji                           

i twórczego rozwiązywania problemów. 

7. Realizacja zmodyfikowanych lub nowych programów nauczania 

zgodnie z wprowadzanymi innowacjami pedagogicznymi. 

8. Wprowadzenie do oferty edukacyjnej szkoły nowych zawodów 

odpowiadających na potrzeby lokalnego rynku pracy. 

7. Uwzględnianie zaleceń ujętych w opiniach i orzeczeniach z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Planowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem możliwości         

i potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

9. Wspomaganie procesu  uczenia się uczniów mających trudności                     



  

w nauce: indywidualizacja procesu kształcenia. 

10. Monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

11. Praca nauczycieli nad doskonaleniem umiejętności 

interpersonalnych w relacji z uczniami. 

12. Prezentacja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym. 

13. Działania nauczycieli na rzecz podnoszenia jakości pracy 

dydaktycznej. 

14. Preferowanie aktywizujących metod nauczania. 

15. Przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego i do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

16. Udział uczniów w konkursach, szkoleniach i stażach zawodowych, 

praktykach zagranicznych. 

17. Organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjnym. 

OBSZAR – KADRA PEDAGOGICZNA 

Cel operacyjny Zadania szczegółowe 

Wszyscy nauczyciele są 

otwarci na zmiany                     

i chętni do 

podejmowania 

dodatkowych działań. 

1. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne mające na celu wytworzenie                    

w całej kadrze pedagogicznej gotowość i otwartość na zmiany. 

 

Nauczyciele chętnie 

samodoskonalą się, są 

otwarci na nowe 

metody kształcenia                 

i zmiany w sposobie 

nauczania. 

1. Warsztaty dla nauczycieli. 

2. Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach i warsztatach 

metodycznych. 

3. Szersze wykorzystanie literatury specjalistycznej. 

4. Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami 

zagranicznymi. 

5. Spotkania z doradcami metodycznymi i specjalistami                                  

w poszczególnych dziedzinach. 

6. Korzystanie z najlepszych doświadczeń, nowoczesnych metod oraz 

środków dydaktycznych. 

Wszyscy nauczyciele 

identyfikują się ze 

szkoła oraz czują 

1. Budowanie poczucia wspólnoty poprzez organizację imprez 

integracyjnych. 

2. Równomierne rozłożenie obowiązków pomiędzy nauczycieli 



  

odpowiedzialność za 

jej rozwój. 

pracujących w szkole.  

Wszyscy nauczyciele 

konsekwentnie                   

i spójnie wychowują 

uczniów. 

1. Uaktualnianie treści Statutów Szkół wchodzących w skład Zespołu 

oraz regulaminów i procedur obowiązujących w szkole. 

2. Przypominanie nauczycielom treści Statutów oraz regulaminów         

i procedur szkolnych i przestrzeganie ich zapisów. 

OBSZAR – PROMOCJA SZKOŁY 

Cel operacyjny Zadania szczegółowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie pozytywnego 

wizerunku szkoły                   

w środowisku 

1. Systematyczna analiza i modyfikacja działań promocyjnych. 

2. Prowadzenie badań odnośnie zainteresowania ofertą edukacyjną 

szkoły. 

3. Prowadzenie efektywnej promocji szkoły. 

4. Organizowanie niekonwencjonalnych wywiadówek połączonych                

z pedagogizacją rodziców, występami artystycznymi uczniów. 

5. Prezentowanie osiągnięć zawodowych w środowisku lokalnym                   

i mediach lokalnych. 

6. Aktualizowanie strony internetowej szkoły oraz serwisu 

społecznościowego Facebook o ważne wydarzenia i osiągnięcia. 

7. Analiza losów absolwentów i upowszechnianie ich sukcesów 

zawodowych.  

8. Współpraca z dyrektorami i doradcami zawodowymi gimnazjów                  

i   w przyszłości szkół podstawowych w okolicy. 

9. Współpraca z organizacjami o charakterze charytatywnym. 

10. Współpraca z przedsiębiorcami i zakładami pracy będącymi 

partnerami szkoły w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze 

dydaktycznym i wychowawczym. 

11. Przedstawianie oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom 

lokalnego rynku pracy. 

12. Dokumentowanie dokonań uczniów w formie nagrań 

zamieszczanych na kanale YouTube. 

13. Oferowanie dodatkowych certyfikowanych kursów poszerzających 

kompetencje zawodowe uczniów. 

14. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych ze 

środowiskiem lokalnym. 



  

15. Udział w imprezach organizowanych na zewnątrz szkoły. 

16. Współpraca z uczelniami wyższymi. 

17. Organizowanie ciekawych dla uczniów zajęć, spotkań, wycieczek. 

18. Zapraszanie do szkoły znanych, rozpoznawalnych, cieszących się 

 autorytetem przedstawicieli środowiska lokalnego. 

19. Organizowanie konkursów międzyszkolnych o zasięgu 

powiatowym i wojewódzkim. 

20. Realizacja projektów mających na celu poprawę infrastruktury 

szkoły. 

OBSZAR – ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

Cel operacyjny Zadania szczegółowe 

 

 

 

 

 

 

Stałe podnoszenie 

jakości pracy szkoły. 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej                           

w nagłych wypadkach. 

3. Systematyczna i aktywna współpraca z przedsiębiorcami                              

i partnerami szkoły w zakresie realizacji przedsięwzięć                                 

o charakterze dydaktycznym i wychowawczym. 

4. Szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie znajomości i realizacji 

przepisów bhp. 

5. Realizacja zgodnego z potrzebami szkoły planu doskonalenia 

nauczycieli. 

7. Okresowa kontrola stanu bazy szkoły. 

8. Wzbogacanie i modernizacja bazy szkoły. 

9. Realizacja projektów mających na celu poprawę infrastruktury 

szkoły w oparciu o środki zewnętrzne. 

10. Unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły i obiektów sportowych. 

11. Systematyczne gromadzenie informacji o aktualnym poziomie                        

i przyroście osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

12. Monitorowanie działań dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli. 

13. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. 

14. Szacunek do współpracowników i zaspokajanie ich potrzeb w miarę 

możliwości. 

15. Prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami i specyfiką 

szkoły. 



  

16. Budowanie poczucia wspólnoty wśród pracowników szkoły. 

17. Równomierne rozkładanie obowiązków pomiędzy nauczycieli 

prowadzących zajęcia w szkole. 

18. Wzbogacanie oferty edukacyjnej poprzez organizację dodatkowych 

kursów rozszerzających umiejętności zawodowe uczniów. 

19. Uwzględnianie prawa rodziców i uczniów do współdecydowaniu                           

o ważnych sprawach szkoły. 

20. Systematyczna współpraca z nauczycielami, rodzicami i uczniami 

w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły. 

OBSZAR – BAZA I WYPOSAŻENIE SZKOŁY 

Cel operacyjny Zadania szczegółowe 

 

 

Modernizacja 

istniejącej bazy 

dydaktyczno -

wychowawczej 

szkoły. 

1. Realizacja projektów mających na celu poprawę infrastruktury 

szkoły w oparciu o środki zewnętrzne (modernizacja budynku 

warsztatów szkolnych wraz z kompletnym wyposażeniem                            

w nowoczesny sprzęt odpowiadający rzeczywistym warunkom 

pracy w zakładach, budowa boiska sportowego ze sztuczną 

nawierzchnią). 

2. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach przydzielonych środków, 

w tym doposażenie biblioteki szkolnej w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

3. Zwiększenie liczby stanowisk komputerowych w pokoju 

nauczycielskim. 

4. Udział w projektach współfinansowanych ze środków unijnych                              

w ramach współpracy z firmami zewnętrznymi. 

5. Współpraca z pracodawcami w celu pozyskania pomocy 

dydaktycznych. 

 

V. REALIZACJA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU      

     SZKOŁY 

 

Założenia  Koncepcji   Funkcjonowania   i   Rozwoju   Zespołu   Szkół   im. St. Staszica                  

w Małkini Górnej na  lata  2018-2023  wdrażane  będą  w  bieżącej  pracy szkoły, w  każdym  

roku  szkolnym. Zespoły nauczycieli działające w szkole opracują we wrześniu danego roku 

szkolnego plany pracy uwzględniające zadania szczegółowe określone w poszczególnych 



  

obszarach i przedstawią sprawozdanie z ich realizacji podczas semestralnego i końcoworocznego 

zebrania Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym. Niezależnie od pracy zespołów 

nauczycieli zadania będą realizowane przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w zakresie 

swoich kompetencji. 

 

VI.  MONITOROWANIE, MODYFIKACJE, EWALUACJA 

 

1. Monitorowanie 

Monitorowanie koncepcji funkcjonowania szkoły będzie procesem stałym, pozwalającym 

stwierdzić, czy określone zadania szczegółowe w danych obszarach są realizowane. 

 

2. Modyfikacje 

Koncepcja  jest  dokumentem  otwartym,  ze  względu  na  stale  zmieniające  się  warunki  

działania i funkcjonowania szkoły oraz potrzeby uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej. 

Koncepcja funkcjonowania szkoły będzie modyfikowana w celu dostosowania do aktualnych 

warunków i potrzeb. Propozycje modyfikacji mogą składać do Dyrektora Zespołu Szkół im. 

Stanisława Staszica w Małkini Górnej  członkowie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców                          

i Samorządu Uczniowskiego. 

 

3. Ewaluacja 

Proces ewaluacji będzie prowadzony na trzech uzupełniających się poziomach: 

- Autoewaluacja  -  przeprowadzana przez każdego nauczyciela w celu oceny wyników własnej 

pracy. 

- Ewaluacja    wewnętrzna    -    przeprowadzona    na    zakończenie    każdego    roku    szkolnego 

w poszczególnych obszarach pracy szkoły i przedstawiana w sprawozdaniach zespołów zadaniowych 

oraz komisji. 

 - Ewaluacja końcowa - podsumowanie osiągniętych wyników na zakończenie realizacji 

„Koncepcji  funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej  

na lata 2018-2023”. Wnioski z tej ewaluacji zostaną wykorzystane przy tworzeniu koncepcji 

funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2023-2028. 

 
 

 


