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KONCEPCJA PRACY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU W LATACH 2011 - 2016  

MISJA SZKOŁY:  

Nauczać, wychowywać i inspirować uczniów do twórczych inicjatyw w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych 
 do ich potrzeb rozwojowych.  

 Wspierać rodziców w procesie wychowania i ściśle z nimi współdziałać. 

 Tworzyć atmosferę sprzyjającą rozwojowi i poczuciu bezpieczeństwa uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły.  

 Rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące. 

 Kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte obowiązki. 

 Uczyć obiektywnej oceny własnych  poczynań. 

 Rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność  pracy w zespole. 

 Wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności - inności. 

 Umacniać wiarę we  własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami. 

 Kształtować umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

WIZJA SZKOŁY: 

Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i komunikacji                                                                                                              
oraz dąży do dalszego swojego rozwoju,   wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. 

  MODEL ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY:  

1. Absolwent naszej szkoły: 

1) To dobry człowiek, wrażliwy na ludzką krzywdę, odróżniający dobro od zła, przestrzegający podstawowych zasad moralnych i etycznych, 

tolerancyjny  i empatyczny.  

2) Jest poszukujący, otwarty na wiedzę, rozwija swe zdolności i zainteresowania korzystając z różnych źródeł. 

3) Dokonuje właściwych wyborów, potrafi sobie poradzić w różnych sytuacjach. 

4) Jest związany z rodziną, szkołą i środowiskiem. 

5) Prezentuje postawę patriotyczną. 

6) Zna zasady bezpiecznego korzystania z technologii informatycznych i multimedialnych, ma świadomość zagrożeń z nich płynących.  

Koncepcja Pracy Szkoły została przyjęta do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej  w dniu  06  grudnia 2011r. 
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SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY W OPARCIU O OBSZARY  

I.  ODPOWIEDZIALNOŚC ZA REALIZACJĘ GŁÓWNYCH CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY   

OBSZAR I.1. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Kształtowanie 
poczucia 
odpowiedzialności 
za planowanie 
i realizację celów 
szkoły. 

 
1.  W szkole działa Rada 
Rodziców. 

2.  Aktywna współpraca Rady 
Rodziców  z Dyrektorem 
i Radą Pedagogiczną. 

 
 
3.  Rada Rodziców zna, 
rozumie   rozwiązuje 
problemy szkoły, 
współorganizuje jej życie.  

 

 
1.  Rodzice współuczestniczą w życiu szkoły. 

 

2.  Przedstawiciele Rady Rodziców 
systematycznie kontaktują się z pozostałymi 
organami szkoły. 

 

3.  Klasowe Rady Rodziców wykazują 
większe zainteresowanie szkołą, aktywniej 
działają, współ-organizują szkolne 
uroczystości, imprezy, akcje, uczestniczą 
w tworzeniu i modyfikowaniu programów  
i planów działalności szkoły. 

4.  Nauczyciele analizują swoją pracę 
i oceniają jej efekty. 

5.  Nauczyciele opracowują zadania służące 
doskonaleniu jakości pracy szkoły. 

 

6.  Realizacja zadań jest poddawana bieżącej 
i rocznej ocenie przez dyrektora, nauczycieli, 
rodziców   i uczniów. 

7.  Uczniowie aktywniej inicjują, 
przygotowują i współorganizują uroczystości 
szkolne. 

 
Obserwacja, sprawozdania   
działalności RR. 

 
Protokoły spotkań. 
 
 
 
 
Protokoły, kalendarz imprez, 
programy i plany, ankiety, 
opinie. 
 
 
 
 
Ankiety, analiza. 
 
Program rozwoju szkoły, 
mierzenie jakości pracy. 
 
 
Ankiety, semestralna                       
i roczna analiza pracy, 
sprawozdania. 
 
Obserwacja, kalendarz imprez 
szkolnych. 

 

 
Dyrektor 
Rada Rodziców  
 
Rada Rodziców 
 
Rada Rodziców 
Rada 
Pedagogiczna 
 
Dyrektor 
Klasowe RR 
Nauczyciele 
Rada 
Pedagogiczna   
 
 
 
Dyrektor 
 
 
 
 
 
Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego 
Nauczyciele  
 

 
▪  Nauczyciele, 
uczniowie  
i rodzice wiedzą 
co szkoła chce 
osiągnąć  
i jak realizować 
swoje cele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪  Dyrektor 
angażuje 
nauczycieli, 
uczniów  
i rodziców do 
tworzenia  
i modyfikowania 
programu.  
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OBSZAR I.2 WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Wdrażanie działań 
zapewniających 
jakościowy rozwój 
szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Utworzenie planu pracy 
szkoły zapewniającego 
ciągły i wielokierunkowy 
rozwój uczniów i nauczycieli. 

 

2.  Zapoznanie z planem 
pracy szkoły  
i zaakceptowanie go przez 
społeczność szkolną. 

 

3.  Uwzględnienie w planie 
szkoły planów pracy 
poszczególnych zespołów 
przedmiotowych.  

 
4.  Systematyczna 
weryfikacja planów. 

 

5.  Planowanie 
i angażowanie przez 
dyrektora nauczycieli do 
przeprowadzenia mierzenia 
jakości pracy szkoły. 

6.  Ustalenie przez szkołę 
koniecznych kierunków 
zmian i planowanie działań 
naprawczych. 
 

  
1.  Opracowany został przez nauczycieli plan 
pracy szkoły uwzględniający wszechstronny 
rozwój nauczycieli i uczniów. 

 

 

2.  Przyjęty plan pracy szkoły został 
wdrożony do realizacji. 

 

 

 

3.  Zostały opracowane plany pracy 
zespołów przedmiotowo - wychowawczych. 

 

4.  Nauczyciele analizują mocne i słabe 
strony planów, dokonują ewaluacji. 

 

5.  Dokonywanie diagnozy osiągnięć 
edukacyjnych uczniów i skuteczności metod 
kształcenia i wychowania w procesie 
wewnątrzszkolnego mierzenia jakości. 

 
6.  Opracowane zostały działania 
naprawcze. 

 
Plan pracy szkoły, hospitacje. 
 
 
 
 
 
Plan pracy szkoły, protokoły 
zebrań organów szkolnych. 
 
 
 
 
 
Plany pracy zespołów 
przedmiotowych. 

 
 
 

Sprawozdania 
z przeprowadzonych analiz 
pracy zespołów. 

 
 
Plan mierzenia jakości,  
analizy i raporty. 
 
 
Analiza planów pracy, plany 
naprawcze, sprawozdania 
z realizacji planów. 

 
Nauczyciele 
Dyrektor 
 
 
 
Nauczyciele 
Dyrektor 
 
 
 
 
 
Nauczyciele  
Liderzy zespołów 
 
 
 
 
Dyrektor  
 
 
 
 
 
Liderzy zespołów 

 
▪  Nadzór 
pedagogiczny 
w szkole 
zapewnia ciągły 
rozwój 
i doskonalenie 
jakości jej pracy 
oraz zmierza do 
zaspokojenia  
potrzeb  uczniów, 
rodziców 
i nauczycieli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪  Dyrektor 
organizuje 
wewnętrzne 
doskonalenie. 



       Strona 4 z 16 

 

OBSZAR I.3 PROMOCJA 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Kształtowanie 
pozytywnego 
wizerunku szkoły             
w środowisku.  
 
 
 
 
 
 

   
1.  Inicjowanie 
i organizowanie przez szkołę 
konkursów, zawodów, 
imprez lokalnych                                                                       
i regionalnych. 

2.  Uczestnictwo szkoły                                       
w konkursach, imprezach, 
przeglądach i zawodach 
sportowych. 
 

3.  Uczestnictwo szkoły 
w uroczystościach lokalnych. 

4.  Pozyskiwanie 
sojuszników wspierających 
przedsięwzięcia szkoły. 

 

5.  Podejmowanie działań 
integrujących rodziców, 
nauczycieli, uczniów 
i przyjaciół szkoły. 

 
6.  Współpraca z innymi 
szkołami oraz  miastami 
partnerskimi  (Ostrog na 
Ukrainie, Morawski Beroun ) 
a także z lokalną prasą. 
 
 

 
1.  Nauczyciele organizują konkursy 
i imprezy gminne i powiatowe. 
 
 
 
 
2.  Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy 
w konkursach, imprezach, przeglądach 
i zawodach sportowych lokalnych                       
i regionalnych. 
 
3.  Nauczyciele i uczniowie uczestniczą                                   
i współorganizują uroczystości lokalne. 

 
4.  W działaniach szkoły uczestniczą 
i wpierają ją przedstawiciele środowiska 
lokalnego. 

 
 
5.  Organizowane są festyny rodzinne, lekcje 
otwarte, dni otwarte, kiermasze. 

 
 

 
6.  Nauczyciele współpracują ze szkołami 
podstawowymi i gimnazjami oraz z lokalną 
prasą. 
 

 
Kalendarz imprez, regulaminy, 
protokoły, sprawozdania  
 
 
 
 
Kalendarz imprez, kronika 
szkoły, galeria pucharów 
i dyplomów, strona 
internetowa szkoły. 
 
Obserwacja, sprawozdania, 
podziękowania. 
 
Kronika szkoły, strona 
internetowa. 
 
 
 
Kronika szkoły, strona 
internetowa. 
 
 
 
Kronika szkoły, strona 
internetowa, artykuły 
w lokalnej prasie. 

 
Nauczyciele  
 
 
 
 
 
Nauczyciele  
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
Dyrektor 
 
Nauczyciele 
Dyrektor 
 
Nauczyciele 
Rodzice 
Samorząd 
Uczniowski 
Dyrektor                     
 
Nauczyciele 
języków obcych. 
Zespół 
odpowiedzialny 
za współpracę 
międzynarodową 
. 

 
▪  Szkoła dba 
o kształtowanie 
pozytywnego 
wizerunku 
w środowisku 
i upowszechnia 
swoje osiągnięcia.  
 
▪  Nauczyciele, 
uczniowie 
i rodzice 
podejmują 
działania służące 
pożytkowi 
lokalnej 
społeczności. 
 
▪  Szkoła potrafi 
pozyskać 
sojuszników 
wspierających jej 
działalność. 
 
▪  Rozpoznaje 
oczekiwania 
edukacyjne 
środowiska.  
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II.  ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA  

OBSZAR II.1. NAUCZYCIELE 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Kształtowanie 
potencjału 
kadrowego.  

 
1.  Nauczyciele posiadają 
kwalifikacje do pracy 
w szkole. 

2.  Zapewnienie 
odpowiedniego poziomu 
pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej 
przez odpowiednio 
wykwalifikowaną kadrę. 

3.  Tworzenie klimatu 
i warunków sprzyjających 
podejmowaniu 
nowatorskich działań 
pedagogicznych. 

4.  Kryteria przyznawania 
nagród sprzyjają 
podejmowaniu przez 
nauczycieli efektywnych 
działań na rzecz 
podnoszenia jakości pracy 
szkoły. 

5.  Planowanie stanu 
zatrudnienia nauczycieli 
adekwatnie do zadań 
i potrzeb szkoły. 

 
1.  Nauczyciele  są dobrze 
przygotowani do stwarzania uczniom 
optymalnych warunków uczenia się, 
wychowania i opieki. Posiadają 
kwalifikacje zgodne z wymaganiami 
prawa. 

2.  Nauczyciele stosownie do potrzeb 
planują i podnoszą swoje 
umiejętności  i kwalifikacje biorąc 
udział w szkoleniach, kursach 
i studiach. 

3.  Nauczyciele wprowadzają do 
procesu dydaktycznego  
i wychowawczego nowatorskie 
rozwiązania pedagogiczne, a ich 
osiągnięcia są akceptowane    
i doceniane.  

 
4.  Dyrektor stosuje  przejrzyste 
i akceptowane  przez RP zasady 
przyznawania nagród. 
 
 

5.  Dyrektor systematycznie analizuje 
stan zatrudnienia i potrzeby szkoły 
w tym zakresie.  

 
Dane o kwalifikacjach 
nauczycieli, akty nadania 
stopnia awansu 
zawodowego 
nauczycieli, teczki 
osobowe nauczycieli. 
 
 
Plan doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli.  
 
Analiza ankiet 
wskazujących potrzeby 
nauczycieli, uczniów 
i rodziców, raporty, 
sprawozdania 
z przeprowadzonych 
działań, opinie.  
 
Regulamin przyznawania 
nagród.  
 
 
 
Aktualny stan 
zatrudnienia, plan 
doskonalenia 
nauczycieli. 
 

 
Dyrektor, 
zainteresowani 
nauczyciele  
 
 
 
 
 
Dyrektor 
z inicjatywy 
nauczycieli. 
 
 
Dyrektor  
 
 
 
 
 
 
Dyrektor  
 
 
 
 
Przedstawiciele 
RP, Dyrektor  

 

▪  Nauczyciele zapewniają wysoki 
poziom pracy dydaktycznej 
wychowawczej i opiekuńczej 
oraz wykonywanych zadań 
organizacyjnych. 

 

▪  Prowadzone są eksperymenty                                
i innowacje oraz działania dające 
szanse samorealizacji.  

 

 

 

 

 

▪  Sposób oceniania pracy, 
przyznawania nagród i dodatków 
motywacyjnych jest znany 
i akceptowany.  

 

 

▪  Polityka kadrowa dyrektora 
jest planowana i realizowana 
stosownie do działań i kierunków 
rozwoju szkoły.  
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OBSZAR II.2 ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Wspomaganie 
rozwoju 
zawodowego 
nauczycieli 
zgodnego 
z potrzebami 
szkoły.  

 
1.  Badanie indywidualnych 
potrzeb nauczycieli 
w zakresie doskonalenia 
zawodowego.  

2.  Planowanie 
wewnątrzszkolnego 
doskonalenia nauczycieli. 

3.  Uczestniczenie w różnych 
zewnętrznych formach 
doskonalenia zawodowego.  
 
 
 

4.  Szkolenie nauczycieli 
ubiegających się o kolejne 
stopnie awansu 
zawodowego. 

5.  Podnoszenie statusu 
zawodowego nauczycieli.  

6.  Wykorzystanie w pracy  
nowych wiadomości 
i umiejętności nauczycieli 
oraz nowoczesnej bazy 
dydaktycznej np. tablica 
interaktywna. 

 
7.  Ewaluacja 
podejmowanych działań  

 
1.  Nauczyciele określają i planują 
kierunki własnego rozwoju 
zawodowego.  

2.  Planowane  i organizowane są 
systematyczne spotkania 
szkoleniowe RP oraz poszczególnych 
zespołów przedmiotowych. 

3.  Nauczyciele biorą udział 
w wybranych szkoleniach, 
warsztatach, kursach, studiach 
i studiach podyplomowych zgodnych 
z ich potrzebami indywidualnymi 
oraz potrzebami szkoły. 

4.  Nauczyciele na bieżąco są 
informowani o aktualnych przepisach 
i wymaganiach dotyczących awansu 
zawodowego. 

5.  Nauczyciele zdobywają kolejne 
stopnie awansu zawodowego.  

6.  Nauczyciele organizują                           
i wprowadzają nowe formy 
kształcenia, poszerzają warsztat 
pracy, uatrakcyjniają proces 
kształcenia, stosują nowe formy 
pracy z uczniem, zaspakajają jego 
indywidualne potrzeby, dzielą się 
zdobytą wiedzą  z innymi.  

7.   Analizuje się efektywność form 
doskonalenia. 

 
Ankieta,  
plan doskonalenia 
zawodowego  

 
Protokoły posiedzeń, 
plany pracy zespołów 

 
 
 
 

Protokoły szkoleń  
 
 
 
 
 
 

 
Akty nadania stopnia 
awansu  
 
 
 
Scenariusz zajęć, 
referaty, projekty, 
hospitacje.  
 
 
 
 
Ankiety dla nauczycieli 

 
Dyrektor, liderzy 
zespołów, 
nauczyciele  
 
 
Dyrektor, 
nauczyciele, 
liderzy zespołów. 
 
 
 
Dyrektor  
 
 
 
 
 
 
 
Zainteresowani 
nauczyciele 
Dyrektor  
 
 
Zainteresowani 
nauczyciele 
Dyrektor.  
 
 
Wyznaczeni 
nauczyciele 
Dyrektor 

 

▪  Rozpoznawane są potrzeby 
w zakresie doskonalenia 
zawodowego związane 
z rozwojem szkoły 
i z indywidualnymi potrzebami 
nauczycieli.  
 
▪  Wewnątrzszkolne 
doskonalenie zawodowe jest 
przemyślane, zaplanowane, 
systematyczne i właściwie 
organizowane.  
 
▪  Kolejne etapy awansu 
zawodowego są dobrze 
organizowane, a nauczyciele 
mają pełną świadomość 
wymagań. Rozwój zawodowy 
jest uwzględniany w awansie 
zawodowym i w ocenach 
nauczycieli. Wszystkim 
nauczycielom zostały stworzone 
równe szanse rozwoju 
zawodowego Nauczyciele 
stosują nabytą wiedzę 
i umiejętności w swojej pracy, 
a ich osiągnięcia są 
upowszechniane.  
 
▪  Analizowana jest skuteczność 
form doskonalenia zawodowego 
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OBSZAR II.3 WARUNKI DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Wzbogacanie 
warunków 
lokalowych  
i 
dydaktycznych 

 
1.  Dostosowanie 
pomieszczeń oraz 
wyposażenia niezbędnego 
do realizacji zadań szkoły. 
 
 
 
2.  Remont i modernizacja 
basenu 
  
 
3.  Tworzenie nowoczesnych 
warunków nauki poprzez 
zmodernizowanie pracowni 
komputerowej. 
 
4.  Unowocześnianie, 
wzbogacanie procesu 
dydaktycznego poprzez 
wyposażenie sal  w środki 
audiowizualne oraz 
wprowadzenie komputerów                                                    
w pracowni językowej.  
 
5.  Wzbogacanie bazy 
dydaktycznej w nowe, 
niezbędne  pomoce. 
 
 
6.  Modernizacja terenów 
sportowych przy szkole. 

 

 
1.  Szkoła dysponuje bazą lokalową 
i wyposażeniem umożliwiającym 
realizację procesu kształcenia, 
wychowania i opieki, dostosowaną 
do liczby uczniów i  pracowników 
szkoły. 

2.  Przystosowanie basenu do 
potrzeb uczniów niepełnosprawnych 
oraz do potrzeb środowiska 
lokalnego. 

3.  Uczniowie kształcą się  w zakresie 
technologii informatycznej                                
w nowoczesnych warunkach. 

4.  Nauczyciele stosują programy 
komputerowe na lekcjach języków 
obcych oraz częściej wykorzystują 
środki audiowizualne na wszystkich 
przedmiotach. Szkoła zapewnia 
dostęp do programów 
komputerowych, tablicy 
interaktywnej oraz sali 
multimedialnej.  

5.  Nauczyciele wzbogacają 
kształcenie stosując pomoce 
dydaktyczne, tworząc karty pracy, 
testy, inne środki, uczniowie 
wykorzystują zdobytą wiedzę.  

6.  Stworzenie placu zabaw, boisk 
sportowych 

 
Dane za rok 2010/2011 
 
 
 
 
 
 
Obserwacja i opinie na 
temat basenu 
mieszkańców Bierunia  
 
 
 
 
 
Spis inwentaryzacyjny 
pomocy dydaktycznych, 
scenariusze zajęć, 
obserwacje, opinie.  
 
 
 
 
 
Obserwacje, opinie 
rodziców 

 
Dyrektor  
 
 
 
 
 
 
Dyrektor 
Ratownik  
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor 
Nauczyciele  
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
wyznaczeni do 
obsługi sprzętu  
 
 
Dyrektor 
Nauczyciele  

 
▪  Szkoła dysponuje obiektami, 
pomieszczeniami 
i wyposażeniem odpowiednim 
do właściwego przebiegu 
procesu kształcenia, wychowania                               
i opieki.   
 
▪  Obiekty, pomieszczenia 
i wyposażenie szkoły zapewniają 
warunki do realizacji zadań 
statutowych i możliwość 
osiągania wysokiej jakości pracy.  
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OBSZAR II.4 ZDROWIE, HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Tworzenie 
bezpiecznego                         
i przyjaznego 
środowiska 
szkolnego. 

 
1.  Systematyczne 
monitorowanie warunków 
bezpieczeństwa i higieny. 

 
2.  Zapewnienie 
bezpiecznych warunków 
nauki i pracy.  

 
3.  Systematyczne 
upowszechnianie zasad 
bezpieczeństwa i higieny.  

 
 
 

 
4.  Włączanie do współpracy 
służb BHP.  
 
 
 
 
 
 
5.  Zmodyfikowanie systemu 
opieki podczas przerw 
między zajęciami.  

 
1.  Szkoła spełnia wymogi 
bezpieczeństwa i higieny.  

 
 

2.  Sukcesywnie likwidowane są 
potencjalne zagrożenia.  

 
3.  Nauczyciele i uczniowie znają              
i stosują zasady BHP, uczestniczą 
w szkoleniach, próbnych alarmach 
ewakuacyjnych, realizują  
program ,, Bezpieczna szkoła’’.  
Nauczyciele przygotowują 
pogadanki, prelekcje, apele.  

 
4.  Służby BHP systematycznie 
współpracują ze szkoła w zakresie 
bezpieczeństwa i przeciwdziałania 
agresji, prowadzą szkolenia, 
pogadanki, ćwiczenia, interweniują 
w sytuacjach problemowych.  

 
 
5.  Plan dyżurów podczas przerw 
zapewnia uczniom skuteczną opiekę. 
Wszyscy nauczyciele przestrzegają 
planu dyżurów ze szczególnym 
uwzględnieniem nadzoru w 
miejscach strategicznych ( boisko, 
korytarze przy sali gimnastycznej 
i przy szatniach, ciągi schodowe). 
 

 
Regulaminy BHP. 
 
 
 
Plany wychowawcze                   
i dydaktyczne, program  
,, Bezpieczna szkoła’’, 
sprawozdania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plany dyżurów, 
obserwacje, opinie.  

 
Dyrektor, 
pracownicy 
obsługi, 
nauczyciele  
 
Dyrektor, 
nauczyciele, 
higienistka 
szkolna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor, 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego. 
 
 
 
 

 

▪  Szkoła zapewnia uczniom, 
pracownikom oraz innym 
osobom przebywającym                   
w szkole zdrowe, higieniczne                                   
i bezpieczne warunki.  



       Strona 9 z 16 

 

OBSZAR II.5 KIEROWANIE SZKOŁĄ, OBIEG INFORMACJI 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Organizowanie 
efektywnego  
zarządzania                         
i obiegu 
informacji 
w szkole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Prowadzenie 
dokumentacji szkolnej, 
zgodnej  z przepisami 
prawa. 

2.  Dostarczanie bieżących 
informacji o życiu szkoły. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Zapewnianie przepływu 
informacji dotyczących 
aktualnych aktów prawnych 
oraz zmian organizacyjnych 
wprowadzanych przez 
organy oświatowe. 

4.  Organizowanie systemu 
informacji zwrotnej na linii: 
szkoła - uczeń- rodzice.  

 
1.  Szkoła posiada dokumentację 
oraz prowadzi postępowania 
zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego. 

2.  Społeczność szkolna jest na 
bieżąco informowana o istotnych 
zmianach, wydarzeniach, 
problemach, planach dotyczących 
życia szkoły, efektach nauczania, 
zgodnie z wypracowanymi przez 
dyrektora  i nauczycieli systemem 
(tablice informacyjne dla nauczycieli, 
rodziców i uczniów,  zebrania, 
korespondencja, spotkania                   
z rodzicami, strona internetowa)  
 
 
3.  Nauczyciele znają i stosują się do 
aktualnych uregulowań prawnych; 
dzięki stałemu dostępowi do 
Internetu nauczyciele korzystają ze 
stron  www. Kuratorium Oświaty.  

4.   W szkole funkcjonują 
wypracowane i stale modyfikowane 
przez dyrektora, nauczycieli, uczniów 
i rodziców systemy kontaktowania 
się, pozwalające na pozyskiwanie 
informacji zwrotnych nt. oczekiwań 
i potrzeb społeczności szkolnej. 

 
Statut szkoły, akty 
wewnętrzne, 
dokumentacja przebiegu 
nauczania, 
notatki służbowe, 
sprawozdania, 
obserwacje, opinie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinie, obserwacje.  
 
 
 
 
 
 
Notatki służbowe, 
sprawozdania, ankiety, 
obserwacje, opinie. 

 
Dyrektor, 
pracownicy 
administracji, 
nauczyciele 
 
Dyrektor, 
nauczyciele, 
administrator 
i opiekun strony 
internetowej  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor, 
nauczyciele.  
 
 
 
 
 
Dyrektor, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog.  

 

▪  Kierowanie i administrowanie 
szkołą, sprawność organizacyjna 
oraz system komunikowania się 
zapewniają efektywne 
zarządzanie, zgodnie 
z oczekiwaniami uczniów, 
rodziców, pracowników                                
i właściwych instytucji 
zewnętrznych.  
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III. KSZTAŁCENIE 

OBSZAR III.1 PROGRAMY NAUCZANIA 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Zapewnienie 
nowoczesnej  
i  
wszechstronnej  
oferty 
edukacyjnej.  
 
 
 

 
1.  Dobieranie 
programów                         
i planów nauczania 
dostosowanych do 
możliwości, potrzeb    
i aspiracji uczniów. 

2.  Prowadzenie edukacji 
regionalnej w ramach 
zajęć przedmiotowych 
i pozalekcyjnych 
z wykorzystaniem 
eksponatów izby 
regionalnej. 

3.  Zachęcanie uczniów 
do poszukiwania 
informacji z różnych 
źródeł oraz  świadomego 
i umiejętnego ich 
wykorzystania. 

4.  Wzbogacanie procesu 
dydaktycznego przez 
stosowanie technologii 
informatycznej.  
 
5.  Prezentowanie pracy 
szkoły na stronie 
internetowej, w prasie 
lokalnej i kronice szkoły.  

 
1.  Programy i plany nauczania realizowane 
w szkole zapewniają uczniom osiąganie 
systematycznych postępów, ciągły rozwój 
edukacyjny oraz możliwość osiągania 
sukcesów. 

2.  Uczniowie znają tradycje, kulturę 
i zwyczaje śląskie (gwarę, tańce)   
 
 
 
 
3.  Uczniowie na wszystkich przedmiotach 
korzystają z wszelkich źródeł  informacji, 
przetwarzają i wykorzystują je w praktyce.  

4.  Uczniowie wykorzystują komputer do 
wykonywania projektów  i różnorodnych 
zadań, potrafią porozumiewać się 
i przesyłać informacje, doskonalą język obcy 

5.  Komputer i jego możliwości są ważnym 
elementem pracy n-la, który tworząc 
sprawdziany, testy, pomoce dydaktyczne, 
wykorzystując programy  komputerowe 
oraz  Internet podnosi jakość swojej pracy. 

6.  Szkolna strona internetowa jest 
udostępniana nauczycielom i uczniom  do 
prezentacji efektów ich działalności.  

 
Programy, plany 
nauczania 
 
 
 
 
 
Plany pracy, hospitacje, 
kronika 
Hospitacje, scenariusze 
zajęć, przedmiotowe 
plany wynikowe 
 
Plany nauczania, 
hospitacje, strona 
internetowa szkoły, 
galeria prac uczniów 

Hospitacje, strona www 
szkoły, plany pracy 
i sprawozdania zespołów 
przedmiotowych, zbiory 
prac nauczycieli 
gromadzone 
w bibliotece szkolnej 

Analiza administratora 
szkolnej www, artykułów 
w prasie lokalnej, 
analizowanie kroniki 
szkoły. 

 
Dyrektor 
Nauczyciele  
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
Dyrektor 
Nauczyciele 
przedmiotów 
 
 
Dyrektor 
Liderzy zespołów 
przedmiotowych  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor  

 
▪  Programy nauczania 
poszczególnych zajęć 
edukacyjnych są tak 
wybrane lub 
skonstruowane, aby 
zapewnić każdemu uczniowi 
osiąganie systematycznych 
postępów. 
W szkole nauczanie 
powiązane jest                                
z wychowaniem                                     
i kształceniem umiejętności 
posługiwania się 
technologią informatyczną 
oraz umiejętności 
planowania własnego 
rozwoju z uwzględnieniem 
kultywowania tradycji 
regionalnych. 
 
▪  Jakość programów 
nauczania zapewnia rozwój 
osiągnięć edukacyjnych 
uczniów i osiąganie 
sukcesów.  
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OBSZAR III. 2 ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Zaspakajanie 
indywidualnych 
potrzeb   
edukacyjnych  
uczniów. 
 
 
 

 

1.  Zapewnienie realizacji 
obowiązkowych treści 
programowych                        
z uwzględnieniem 
potrzeb  i zainteresowań 
uczniów. 

2.  Dostosowanie oferty 
edukacyjnej do 
możliwości i aspiracji 
uczniów. 
 
3.  Indywidualizowanie 
procesu nauczania.  

1.  Plany nauczania realizowane                                        
i dostosowywane są do możliwości uczniów 
zgodnie z przepisami prawa.  
2.  Szkoła diagnozuje możliwości uczniów 
pod kątem rozpoznawania potrzeb 
edukacyjnych, prowadzi systematyczny 
pomiar dydaktyczny. 

3.  Rozpoznaje i wspomaga uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
oraz dba o efektywność kształcenia uczniów 
ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 

4.  Tworzy dla uczniów ze zdiagnozowanymi 
dysfunkcjami możliwości kompensowania 
i wyrównywania różnic, organizuje zajęcia, 
terapie, stosuje zróżnicowane 
wielopoziomowe metody pracy. 

5.  Udziela wsparcia rodzicom uczniów ze 
specyficznymi oraz specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi poprzez organizowanie 
spotkań ze specjalistami, zajęć otwartych,  
uczestnictwo w pracach zespołu do pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej.  

6.  Szkoła wspiera uczniów zdolnych                              
w rozwijaniu zainteresowań i zdolności,  
tworzy koła zainteresowań (matematyczne,                                        
teatralne, plastyczne, informatyczne, 
czytelnicze, teatr ruchu, klub europejski), 
organizuje konkursy, wystawy, zawody. 

7.  Kryteria oceniania uwzględniają 
możliwości uczniów, pozwalają na 
wszechstronny rozwój. 

 
Analiza planów 
nauczania, hospitacje, 
hospitacje diagnozujące. 
 
 

Ankiety, lekcje 
i hospitacje 
diagnozujące, 
sprawozdania, analizy, 
dostosowanie wymagań, 
 

Karty indywidualnych 
potrzeb ucznia  
Indywidualne Programy 
Edukacyjno 
Terapeutyczne  
Hospitacje, scenariusze 
zajęć, dzienniki zajęć.  
 
 
 
 
 
Sprawozdania  

 
Dyrektor, 
nauczyciele 
 
 
 
Dyrektor, 
nauczyciele 
 
 
 
Zespoły 
nauczycielskie, 
pedagog, 
specjaliści, 
Dyrektor 
 
Dyrekcja, 
nauczyciele, 
pedagog szkolny 

 

▪  Organizacja procesu 
kształcenia w szkole 
zapewnia każdemu uczniowi 
szansę rozwoju. 
Organizacja procesu 
kształcenia umożliwia pełną 
realizację zadań szkoły oraz 
zmierza do osiągnięcia 
celów edukacyjnych 
i realizacji treści 
programowych.  
 
▪  Szkoła tworzy środowisko 
odpowiedzialne za edukację 
uczniów z orzeczeniem 
o kształceniu specjalnym 
oraz specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się. 
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OBSZAR III.3.  PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Tworzenie 
środowiska 
ukierunkowa-
-nego  
na  
wspieranie 
osobowego 
rozwoju 
ucznia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Właściwe 
planowanie kształcenia 
uwzględniające pełną 
realizację założeń 
programowych. 

2.  Realizowanie treści 
kształcenia zgodnie 
z podstawą  
programową. 
 
 
3.  Systematyczne 
projektowanie 
jednostek lekcyjnych. 
 
 
 
 
 
 
4.  Aktywizowanie 
i wspomaganie ucznia 
w jego indywidualnej 
pracy. 

5.  Kształtowanie 
poczucia 
odpowiedzialności 
uczniów za wyniki 
własnej pracy.  

 
1.  Nauczyciele planując realizację treści 
kształcenia uwzględniają korelację między-
przedmiotową. 
 
 
 
2.  Nauczyciele na bieżąco analizują 
sposoby, metody i formy prowadzenia 
kolejnych zajęć. 

 
 

 
3.  Nauczyciele na bieżąco diagnozują 
potrzeby edukacyjne uczniów; 
odpowiednio dobierają i stosują metody 
aktywizujące, pozwalające uczniom na 
osiąganie sukcesów, dostosowują poziom 
trudności zadań do możliwości każdego 
ucznia. 
 
 
4.  Uczniowie systematycznie podnoszą 
swoje umiejętności planowania 
i organizowania własnej nauki. Wdrażają 
się do poszukiwań informacji, twórczego 
rozwiązywania problemów, prezentowania 
własnych poglądów i osiągnięć, 
współpracy w grupie, podnoszenia 
odpowiedzialności za własne decyzje, 
dbania o wyrównywanie zaległości.  

 
Analiza planów 
nauczania 
ukierunkowana na 
korelację między-
przedmiotową.                                 

 
Dyrektor 
Nauczyciele 
 
Nauczyciele, 
Dyrektor 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele, 
Dyrektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
Dyrektor  
 

 
▪  W procesie kształcenia 
jasno określono cele 
ukierunkowane na rozwój 
ucznia. 
 
 
 
 

 

 

 

▪  Metody pracy                                
z uczniami są właściwie 
dobrane, zróżnicowane 
i skuteczne. 
 
 
 
 
 

 

 

▪  Szkoła tworzy 
środowisko wspierające 
uczenie się.  
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OBSZAR III.4.  EFEKTY  KSZTAŁCENIA 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Kształcenie 
umiejętności 
warunkujących 
osiąganie 
sukcesów                       
w kolejnych 
etapach 
edukacji.  

 
1.  Systematyczne, 
rzetelne ocenianie 
i diagnozowanie 
poziomu wiedzy 
i umiejętności uczniów. 
 
2.  Planowanie 
organizacji czasu 
wolnego oraz rozwoju 
zainteresowań 
i uzdolnień uczniów. 

 
3.  Mobilizowanie 
uczniów do ciągłego 
rozwoju. 
 
4.  Zapewnianie 
zindywidualizowanych 
form pracy z uczniami. 
 
 
 
5.  Określanie przyrostu 
efektów kształcenia 
poprzez analizowanie 
wyników klasyfikacji, 
promocji oraz wyników 
badań osiągnięć 
edukacyjnych uczniów 
(ewaluacja wewnętrzna)  

 
1.  Nauczyciele rytmicznie i rzetelnie 
sprawdzają i oceniają osiągnięcia 
edukacyjne uczniów. Wnioski wykorzystują 
do określenia przyczyn niepowodzeń 
i podnoszenia efektywności kształcenia. 
 
2.  Nauczyciele prowadzą zajęcia  
pozalekcyjne z różnych dziedzin, organizują 
konkursy, zawody, imprezy kulturalne, 
wycieczki pozwalające uczniom rozwijać 
swoje zainteresowania i uzdolnienia na 
różnych poziomach zaawansowania. 
 
3.  Szkoła eksponuje osiągnięcia uczniów na 
terenie szkoły i w środowisku lokalnym. 
 
4.  Szkoła prowadzi zajęcia wyrównawcze, 
rewalidacyjne, korekcyjne i logopedyczne 
umożliwiające ciągły postęp edukacyjny 
zgodny z indywidualnymi potrzebami 
ucznia. 
 
5.  Nauczyciele dokonują analizy wyników 
klasyfikacji, promocji, badań osiągnięć 
uczniów. Oceniają skuteczność dobranych 
programów. 

 

 
Testy, lekcje 
diagnozujące, zadania 
domowe, wypowiedzi 
ustne, prezentacje 
uczniów, sprawdziany. 
 
 
Dzienniki zajęć, 
regulaminy konkursów, 
sprawozdania, 
protokoły, kronika 
szkolna, strona www 
szkoły, szkolna gazetka, 
galeria prac uczniów. 
 
 
 
 
Dzienniki zajęć, 
dokumentacja pedagoga 
szkolnego 
 
 
Sprawozdania, analizy, 
raporty z wyników 
sprawdzianu klas VI oraz 
badania osiągnięć klas III, 
wyniki ewaluacji. 
 
 
 
 

 
Nauczyciele  
 
 
 
 
 
Nauczyciele, 
dyrektor, 
kronikarz, 
administrator 
strony www  
 
Samorząd 
uczniowski, 
kronikarz, 
administrator  
stron  www, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
opiekunowie kół 
zainteresowań, 
 
 
Dyrektor, 
nauczyciele, 
zespół ds. 
ewaluacji  

 
▪  Szkoła osiąga sukcesy, 
których miarą jest ciągły 
postęp osiągnięć 
edukacyjnych uczniów, 
zgodny  z    ich 
indywidualnymi 
możliwościami  
i  potrzebami, uzyskiwany 
w toku realizacji 
odpowiednio dobranych 
programów nauczania. 
 
 
 
 
▪  Absolwenci są w stanie 
sprostać wymaganiom 
kolejnego etapu kształcenia 
w wybranej szkole realizując 
własne cele i aspiracje.  
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IV. WYCHOWANIE I OPIEKA 

OBSZAR IV.1 PROGRAMY NAUCZANIA 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Wspomaganie 
rozwoju 
osobowego 
uczniów. 
 
 
 

 
1.  Pozyskiwanie 
nowych uczniów. 

 
 

2.  Zaznajamianie 
społeczności szkolnej 
z obowiązującymi 
prawami 
i obowiązkami. 

 
 

3.  Zapewnienie 
wszystkim uczniom 
możliwości 
uczestniczenia 
w zajęciach lekcyjnych    
i pozalekcyjnych. 
 
4.  Stwarzanie 
odpowiednich 
warunków rozwoju 
uczniom o specjalnych 
potrzebach  
edukacyjnych. 
 
5.  Stymulowanie 
rozwoju uczniów 
szczególnie zdolnych.  

 
1.  Uczniowie są przyjmowani do szkoły 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  
 
2.  Uczniowie i pracownicy szkoły 
przestrzegają postanowień zawartych 
w dokumentach stanowiących o prawach 
dziecka i człowieka. 

 
 
 
3.  Każdy uczeń ma równe szanse 
uczęszczania na zajęcia lekcyjne                      
i pozalekcyjne. 

 
 

 
 
4.  Uczniowie o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych realizują indywidualne 
programy nauczania, zapewniające im 
możliwość osiągania sukcesów. 
 
 
 
5.  Osiągnięcia uczniów doceniane są przez 
nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 
Prawo oświatowe, 
statut szkoły 
 
Karta Praw Dziecka, 
Program 
Wychowawczy Szkoły, 
tematyka godzin 
wychowawczych, 
gazetki. 
 
 
Szkolny rozkład zajęć, 
wykazy i dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych. 
 
 
Plan zajęć 
wyrównawczych, 
dzienniki, indywidualne 
programy nauczania, 
analiza wyników 
nauczania. 
 
Programy pracy kółek, 
sprawozdania 
z realizacji 
indywidualnego toku 
nauczania, gazetki, 
galeria pucharów, 
dyplomy.  

 
Dyrektor  
 
 
Dyrektor, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
Samorząd 
Uczniowski. 
 
 
 
Dyrektor, 
nauczyciele, 
pedagog. 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
Dyrektor 

 
▪  Szkoła zaspokaja 
potrzeby edukacyjne 
i zapewnia rozwój 
osobowy uczniów. 
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OBSZAR IV. 2 PRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA SZKOŁY 

Cel główny, 
zadania 

Cele szczegółowe Przewidywane efekty 
Procedury i narzędzia 

monitorowania 
Osoby 

odpowiedzialne 
Standardy 

 
Wdrażanie 
zintegrowanych 
działań 
wychowawczych               
i 
profilaktycznych. 
 
 
 
  

 
1.  Realizowanie 
i ewaluacja Programu 
Wychowawczego 
i Programu Profilaktyki 
uwzględniającego 
opinie nauczycieli, 
uczniów i rodziców oraz 
zadania priorytetowe 
szkoły. 

2.  Opracowanie przez 
nauczycieli 
wychowawców 
klasowych planów 
działań wychowawczych 
i profilaktycznych 
zgodnych z programem 
wychowawczym szkoły 
i programem 
profilaktycznym.  

3.  Włączanie rodziców 
do współpracy przy 
realizacji zadań 
wychowawczych. 

 
4.  Ujednolicenie 
oddziaływań 
wychowawczych. 

 
1.  Szkoła posiada i realizuje program 
wychowawczy i program profilaktyki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Każda klasa posiada plan działań 
wychowawczych uwzględniający specyfikę 
poszczególnych zespołów uczniowskich oraz 
opinie uczniów i ich rodziców. 
 
 
 
 
 
 
3.  Rodzice współuczestniczą we wdrażaniu 
działań wychowawczych, wspomagają 
systematyczną ewaluację tych działań. 

 
 
4.  Treści nauczania, program wychowawczy 
i wewnętrzny system oceniania, stanowią 
spójne podstawy działania nauczycieli, 
ukierunkowane na kształtowanie 
właściwych zachowań i postaw uczniów, 
wspomaganie rodziców w procesie 
wychowawczym.  

 
Program Wychowawczy, 
Program Profilaktyki  
Szkoły, opinie, ankiety. 

 
 
 
 

 
 
 
Klasowe plany działań 
wychowawczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankiety, opinie, 
protokoły zebrań 
sprawozdania                         
z działań. 

 
 

ZWO, programy 
nauczania, program 
wychowawczy, program 
profilaktyczny. 

 
Dyrektor, 
nauczyciele, 
Samorząd 
Uczniowski, Rada 
Rodziców. 
 
 
 
 
 
Nauczyciele, 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodzice, 
nauczyciele 
Dyrektor  

 
▪  W procesie wychowania 
uczestniczą rodzice                  
i wszyscy nauczyciele,   
a działania wychowawcze 
szkoły są jednolite                      
 i spójne oraz uwzględniają 
oczekiwania uczniów.  
 
 
 
▪  Szkoła realizuje Program 
Wychowawczy i Szkolny 
Program Profilaktyki.  
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OBSZAR IV. 3 PRACA OPIEKUŃCZA SZKOŁY 
Cel główny, 

zadania 
Cele szczegółowe Przewidywane efekty 

Procedury i narzędzia 
monitorowania 

Osoby 
odpowiedzialne 

Standardy 

 
Sprawowanie 
opieki nad 
uczniem i 
zapewnienie 
mu pomocy. 

 
1.  Badanie potrzeb   
w zakresie opieki nad 
uczniami. 
 
2.  Planowanie 
i realizacja zadań 
opiekuńczych.  

 
 
 

3.  Analiza skuteczności                         
podejmowanych działań. 

1.  Nauczyciele wychowawcy znają potrzeby 
uczniów w zakresie opieki. 

2.  Szkoła realizuje działania wobec uczniów 
wymagających opieki, w dostępnej dla niej 
formie i przy wykorzystaniu swoich 
możliwości. Współpracuje z instytucjami 
świadczącymi pomoc socjalną. 

3.  Szkoła organizuje akcje charytatywne na 
rzecz uczniów potrzebujących pomocy  
( zbiórki rzeczowe, akcje S. K. Caritas)  

4.  Nauczyciele i pedagog szkolny 
systematycznie prowadzą ewaluację 
działalności opiekuńczej szkoły.  

 
Ankiety dla uczniów 
i rodziców, obserwacja, 
opinie. 
  
 
 
 
 
Sprawozdania, notatki 
służbowe, dokumentacja 
współpracy 
z instytucjami. 

 
Wychowawcy, 
Samorząd 
Uczniowski, Koło 
Caritas 
 
 
 
 
Dyrekcja, 
pedagog, 
wychowawcy 

 

▪  Rozpoznane są potrzeby                    
w zakresie opieki nad 
uczniami. 
 
▪  Szkoła zapewnia dostępne 
formy pomocy uczniom, 
którzy jej potrzebują,                        
a także podejmuje 
systematyczne i skuteczne 
działania opiekuńcze.  

OBSZAR IV.4 EFEKTY PRACY WYCHOWAWCZEJ, PROFILAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY 
Cel główny, 

zadania 
Cele szczegółowe Przewidywane efekty 

Procedury i narzędzia 
monitorowania 

Osoby 
odpowiedzialne 

Standardy 

 
Kształtowanie 
moralnego, 
społecznego, 
emocjonalnego                    
i duchowego 
rozwoju ucznia. 

1.  Ustalenie  kryteriów 
efektywności działań 
wychowawczych, 
profilaktycznych 
i opiekuńczych. 

2.  Dokumentacja 
skuteczności  działań 
wychowawczych, 
profilaktycznych                      
i opiekuńczych. 

3.  Efektywne 
realizowanie celów 
wychowawczych,  
profilakt. i opiekuńczych. 

1.  Program wychowawczy i profilaktyczny 
szkoły zawierają kryteria efektywności 
podejmowanych działań, powstałe 
w procesie ewaluacji. 
2.  Szkoła na bieżąco i zgodnie z potrzebami 
analizuje efekty pracy wychowawczej, 
profilaktycznej i opiekuńczej, a wyniki analiz 
są dokumentowane. 
3.  Efekty pracy wychowawczej, 
profilaktycznej i opiekuńczej są skuteczne 
i zbieżne z założonymi celami. Uczniowie są 
wolni od uzależnień i potrafią unikać 
zagrożeń. Wykazują wrażliwość moralną, 
społeczną, emocjonalną i duchową. 
Przestrzegają zasad zachowania.  

 
Program wychowawczy                                 
i profilaktyczny, kryteria 
efektywności. 

 
Analizy, sprawozdania.  

 
Dyrektor, 
nauczyciele 
 
 
Dyrektor, 
nauczyciele, 
 
 
 
 
Dyrektor, 
nauczyciele  

 

▪  Szkoła podejmuje                        
systematyczne i skuteczne 
działania wychowawcze, 
profilaktyczne i opiekuńcze. 
Postawy i zachowania 
uczniów wskazują na ich 
moralny, społeczny, 
emocjonalny i duchowy 
rozwój oraz odpowiadają 
uniwersalnym wartościom                     
i uznanym powszechnie 
normom postępowania.  

   


