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Zespół Szkół Publicznych Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu  istnieje po to, aby we współpracy z 
rodziną i środowiskiem lokalnym wychowa i edukować człowieka XXI wieku, dobrego patriotę - Polaka                                      
i Europejczyka; człowieka aktywnego; kreatywnego i sprawnego psychicznie; potrafiącego odnaleźć się 
w otaczającym go świecie. 
 

      
Szkoła zapewnia swoim uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania  i opieki, klimat życzliwości, 
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia wspierające ucznia. 
 

       
Szkoła jest placówką, w której każdy uczeń jest w centrum zainteresowania, a jego dobro nadrzędnym 
celem.  On sam uczy się chętnie i z radością, a jego rodzice są zadowoleni z efektów edukacyjno-
wychowawczych.  
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Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu działa po to, by: 

1.  jego uczniowie: 

 byli dobrze przygotowani do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym;  
 byli przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, w zjednoczonej Europie;  
 potrafili korzystać z różnych źródeł informacji, a zwłaszcza, by posługiwali się technologią informacyjną i 

multimedialną;  
 byli przygotowani do samodzielnego myślenia i podejmowania właściwych działań; 
 byli otwarci na europejskie i światowe wartości kultury; 
 znali historię, kulturę oraz tradycję małej ojczyzny, narodu i państwa.   

2.  rodzice uczniów:  

 darzyli szkołę  zaufaniem;  
 byli partnerami w podejmowaniu działań wychowawczych;  
 aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci;  
 brali czynny udział w życiu szkoły;  
 otrzymali pełną informację o osiągnięciach swoich dzieci;  
 otrzymali fachową pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 
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3. pracownicy szkoły:  

 mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;  
 byli zadowoleni z efektów własnej pracy;  
 mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego;  
 realizowali swoje życiowe posłannictwo. 

4. sama szkoła:  

 cieszyła się zaufaniem w środowisku; 
 była nowocześnie administrowana i zarządzana;  
 była miejscem przyjaznym i rozwijającym talenty, 
 była miejscem, w którym pomaga się odnieść sukces każdemu człowiekowi. 
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 1. Organizacja  
ewaluacji, 
kontroli 
przestrzegania 
prawa i  
wspierania 
nauczycieli 

 

Wnioski do realizacji w 
następnym roku 
szkolnym 
Katarzyna Owczarek  

Anna Gałązka 
 
 

1. Wybór obszarów poddanych ewaluacji       wewnętrznej 
2. Powołanie zespołów ewaluacyjnych 
3. Określenie obszarów kontroli przestrzegania prawa – harmonogram i 

zakres kontroli. 
4. Przedstawienie tematyki szkoleń i rad pedagogicznych w ramach 

wspomagania nauczycieli. 
5.  Przeprowadzenie badań, opracowanie wniosków, przedstawienie 

raportu. 

IX 2013 
 
 
 
 
 
VI 2014 

2.   Promowanie 
działań szkoły w 
lokalnym 
środowisku  

Szkoła upowszechnia 
swoje osiągnięcia, 
kształtuje pozytywny 
wizerunek w środowisku. 
Agnieszka Gniadek 
Kinga Wesołowska 
Michał Gajewski 

1. Artykuły w lokalnych gazetach o wszystkich osiągnięciach szkoły, 
organizowanych uroczystościach. 

2. Systematyczne zapisy w kronice szkolnej, na stronie internetowej oraz 
na blogu szkoły. 

3. Gablota informacyjna o organizacji pracy w szkole przy wejściu do 
szkoły. 

Na bieżąco 
- 
systematycz
nie 

3.   Sprawny obieg 
informacji 
między organami 
szkoły. 

Efektywne zarządzanie. 
Dyrekcja szkoły 

1. Przejrzystość oraz terminowe przekazywanie informacji dotyczących 
organizacji działań  szkoły na tablicy ogłoszeń i stronie   internetowej. 

2. Przeprowadzenie apeli szkolnych informujących o pracy szkoły oraz 
sprawach bieżących.  

Na bieżąco 
- 
systematycz
nie 

4.Zaktualizowanie 
Statutu Szkoły 
oraz jego 
załączników 
zgodnie z 

Statut szkoły jest zgodny 
z przepisami prawa 
oświatowego. 
Zespół matematyczno-
przyrodniczy (program 

1. Wprowadzanie zmian w statucie. 
2. Wprowadzanie na bieżąco zmian w załącznikach (Statut Szkoły, WSO, 

Program Wychowawczy.,  Program Profilaktyki, itd.). 
3. Ujednolicenie tekstu Statutu Szkoły i Zasad Oceniania.  

 

XI 2013 
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nowelizacjami 
prawa w zakresie 
statutów 
ramowych. 

wychowawczy) 

5. Angażowanie 
rodziców oraz  
środowiska 
lokalnego w życie 
szkoły. 
 
 
 
 

Podniesienie frekwencji 
na zebraniach.  
Aktywny udział rodziców i 
środowiska lokalnego  
w życiu szkoły. 
Pozyskiwanie pieniędzy 
na fundusz RR. 
Wychowawcy klas 
 
 

1. Przekazywanie rodzicom obiektywnych  informacji o klasie i uczniu z 
nastawieniem  na informacje pozytywne. 

2. Zapoznanie rodziców z programem  wychowawczym  szkoły ze 
szczególnym  uwzględnieniem obowiązków rodzica (obowiązek 
uczestnictwa w zebraniach        rodziców, wywiadówkach,  
usprawiedliwienia nieobecności) 

3. Współorganizowanie imprez i uroczystości  szkolnych. 
4. Włączenie pracowników szkoły i uczniów do organizowania imprez na 

rzecz środowiska, których inicjatorem jest RR 

Na bieżąco 

6. Analiza 
zgodności planów 
nauczania                            
z podstawami 
programowymi 
danych 
przedmiotów i 
edukacji.  
 

1. Stwierdzenie zgodności 
nauczania    z przepisami 
prawa oświatowego oraz 
wymaganiami  zawartymi 
w podstawach 
programowych.    
2. Konsekwentna 
realizacja celów i 
wymagań zawartych               
w podstawach 
programowych.   
Bednarczyk Mirosław 
Jarzembińska Aneta 
Gałązka Anna 

1. Porównanie planów wynikowych, rozkładów materiału z podstawami 
programowymi  danych przedmiotów i edukacji.  
 
2. Stworzenie protokołu wraz z wnioskami wynikającymi z analizy.  
 

IX  2013 

7. Wzbogacanie 
bazy  szkoły 

Zakup pomocy 
dydaktycznych zgodnie z 
bieżącymi potrzebami. 

1. Zaplanowanie środków finansowych w  budżecie szkoły. na bieżąco 
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Dyrekcja szkoły, 
Nauczyciele  

 

8. Organizacja 
procesu awansu 
zawodowego 
nauczycieli: 

Uzyskanie przez 
nauczycieli kolejnych 
stopni awansu 
Dyrektor 
Opiekunowie stażu 

1. Konstruowanie planów rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających 
się o awans. 

2. Zatwierdzenia planów rozwoju zawodowego. 
3. Monitorowanie przebiegu stażów. 
4. Przeprowadzenie procedury związanej z zakończeniem stażów. 

 
 
 
 

IX  2013 - VI 
2014 
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9. Systematyczne 
udzielanie pomocy 
uczniom z 
trudnościami w 
nauce. 
 
 
 
 

Zorganizowanie pomocy 
uczniom potrzebującym, 
zgodnie z zaleceniami 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych - w tym 
w postaci zajęć 
dydaktyczno-
wyrównawczych.   
 Nauczyciele  
i wychowawcy  
Pedagog szkolny 
 

1. Organizowanie zajęć wyrównawczych  z języka angielskiego, 
matematyki i innych przedmiotów (w ramach godzin z art. 42KN). 
2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej wewnątrz klas i jej systematyczna 
kontrola. 
3. Badanie uczniów z trudnościami w nauce w PPP. 
4. Konsultacje nauczycieli dla uczniów z trudnościami w nauce wg potrzeb  
(w ramach godzin społecznych.) 
5. Ścisła współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami w nauce. 
6. Powołanie zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 

IX 2013 - VI 
2014 
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10. Praca z uczniem 
zdolnym. 
 
 

Podniesienie efektów 
kształcenia. Podniesienie 
wyników szkoły na 
egzaminach i 
sprawdzianie 
zewnętrznym. 
Zwiększenie liczby  ocen 
celujących i bardzo 
dobrych.  
Nauczyciele PG 

1. Szeroka gama kół zainteresowań (także w ramach godzin z art. 42 KN). 
2.  Udział uczniów w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych 
(szczególnie org. przez Kuratora Oświaty). 
3. Organizacja uroczystości szkolnych i zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem 
nowoczesnych  technik multimedialnych. 
4. Angażowanie uczniów zdolnych w dodatkowe zajęcia e-learningowe. 

IX 2013 - VI 
2014 
 
 
 
od grudnia 
2013 

11.Przygotowanie 
uczniów do 
sprawdzianu klas VI  
i  gimnazjalnego 
egzaminu 
zewnętrznego. 

Podniesienie efektów 
kształcenia 
Nauczyciele uczący w i 
klasie III PG 

1.Przeprowadzenie próbnego egzaminu  gimnazjalnego w  kl. III PG 
2. Rozwiązanie i analizowanie testów egzaminacyjnych w  III PG pod  
kierunkiem  wszystkich nauczycieli      (co najmniej 2-3 w ciągu roku), a 
także  samodzielne  rozwiązywanie testów przez uczniów klas III PG. 
3. Motywacja do nauki przez promowanie  sukcesów uczniów, rozwijanie 
zainteresowań u uczniów  szczególnie uzdolnionych  poprzez koła 
zainteresowań. 
4. Współpraca nauczycieli przedmiotów w ramach zespołów 
przedmiotowych. 

XII 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX 2013 - VI 
2014 

 

12. Wymiana 
doświadczeń w 
zespołach 
przedmiotowo-
zadaniowych:  
 

Podniesienie poziomu 
kształcenia poprzez 
wymianę doświadczeń, 
wspólną modyfikację 
procesu dydaktyczno-
wychowawczego.   
Wszyscy członkowie 
zespołów.  

1. Sporządzenie do 30 września 2013 r. harmonogramów pracy w danych 
zespołach - przewodniczący zespołów.   
2. Systematyczna współpraca w zespołach w oparciu o harmonogram. 
3. Konsultacje międzyzespołowe dotyczące problemów dydaktyczno-
wychowawczych uczniów.  

IX 2013 
 
X 2013 - VI 
2014 
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13.     Współpraca z 
rodzicami  
i instytucjami 
wspomagającymi 
szkolę w procesie 
wychowania. 
 

Rozwiązywanie 
problemów 
wychowawczych. Sprawny 
przepływ informacji na 
linii: nauczyciel-rodzic.  
Wychowawcy klas 
Pedagog szkolny  

1. Bieżące konsultacje z rodzicami oraz przedstawicielami instytucji  
wspomagających. 

 

Na bieżąco 

14.     Działalność 
wychowawcza    
zmierzająca do 
podniesienia  
poziomu 
bezpieczeństwa ze  
szczególnym  
uwzględnieniem 
eliminowania 
wykrytych  
zagrożeń. 
 

Poczucie bezpieczeństwa 
– uczeń czuje się 
bezpieczny i sam nie 
stwarza zagrożeń. 
Wychowawcy klas 
pierwszych  
  

1. Opracowanie planów pracy wychowawcy  klasowego we współpracy z 
uczniami i rodzicami. 
2. Organizowanie zajęć i spotkań na temat bezpieczeństwa w szkole i poza 
nią: 
・  Zapoznanie ze Statutem Szkoły 
・   Realizacja programu profilaktycznego „Veto wobec przemocy” (kl. I 
PG), Mariola Majstrak 
3. Kształtowanie właściwej postawy, w tym tolerancji  wobec drugiego 
człowieka: 
・ Prawa człowieka  
・ Spotkania i pogadanki z pedagogiem  szkolnym . 
4. Kształtowanie samorządności  uczniowskiej  poprzez pełnienie różnych 
funkcji  w samorządzie szkolnym jak i w samorządzie  klasowym. 
5. Konsekwentne respektowanie zasad – bieżące rozwiązywanie 
zaistniałych problemów wychowawczych. 
6.  Eliminowanie postaw agresywnych poprzez udział w zajęciach 
socjoterapeutycznych.  

IX 2013 
 
IX 2013 
 
 
Od II 
semestru 
2013r. 
 
IX 2013 - VI 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
II semestr 

15.     Analiza i 
ocena efektów 
pracy 
wychowawczej ,  
profilaktycznej i 

Zintegrowanie działań 
wychowawczych, 
profilaktycznych 
i opiekuńczych 
sprzyjających 

1. Prowadzenie dokumentacji wychowawcy  klasowego, pedagoga, 
nauczycieli  prowadzących zajęcia z profilaktyki. 
2. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety na  temat poziomu 
bezpieczeństwa w szkole i jej analiza. 
3. Promowanie zdrowego stylu życia.   

IX 2013 - VI 
2014 
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opiekuńczej. 
 

respektowaniu przez 
uczniów uniwersalnych 
wartości 
Wychowawcy klas 
Pedagog szkolny 
Halina Sobolewska 

4. Obchody Światowego Dnia Zdrowia. 
5. Analiza ocen z zachowania -  udział ucznia w ocenie zachowania klasy. 
Dążenie do poprawy zachowań. 

I 2014 
VI 2014 

16. Propagowanie 
Praw człowieka i 
praw dziecka w 
celu przestrzegania 
norm społecznych.  

Uczniowie  znają prawa 
człowieka i prawa dziecka 
oraz je stosują. 
Zbigniew Tomczyk 
Wanda Lisowiec 

1.Zapoznanie i rozpropagowanie wśród uczniów praw  człowieka i praw 
dziecka.  
2. Przygotowanie w formie graficznej w widocznych miejscach szkoły praw 
człowieka i dziecka służących  przeciwdziałaniu dyskryminacji z powodu:  
płci, wieku, wyznania, narodowości, statusu materialnego, 
niepełnosprawności, poziomu  intelektualnego, różnic kulturowych itp. 

XII 2013  
 
 
II 2014 

 

17. Podnoszenie 
poziomu 
bezpieczeństwa  
wśród uczniów i 
nauczycieli poprzez 
zwiększenie  
umiejętności 
udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej.   

Uczniowie i nauczyciele 
umieją udzielać pierwszej 
pomocy przedmedycznej.  
Konrad Korzeniowski 
Michał Minda 
Halina Sobolewska 

1. Stworzenie przez osoby odpowiedzialne do końca września 2013 r. 
harmonogramu szkoleń. 
2. Przeszkolenie w ramach WDN nauczycieli Gimnazjum. 
3. Systematyczne szkolenia w zakresie pierwszej pomocy  
dla uczniów Gimnazjum. 
4. Utrwalanie wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniach na lekcjach 
edukacji dla bezpieczeństwa (klasy 3. gimnazjum) lub lekcji 
wychowawczych  (pozostałe klasy).  

XI 2013 
 
XI 2013 
 
PG: 
I - III 2014 
PSP: 
I - VI 2014 
 

 

18. Doskonalenie 
nauczycieli                     
i samokształcenie 

Podniesienie poziomu 
kalifikacji nauczycielskich. 
nauczyciele 

1. Opracowanie planów doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
2. Opracowanie szkoleniowych rad pedagogicznych (WDN) oraz 
uczestnictwo   w szkoleniach zewnętrznych, kursach kwalifikacyjnych i 
studiach podyplomowych. 

IX 2013 
 
IX 2013 - 
VI 2014 

 

19. Diagnoza 
potrzeb uczniów 
poza sferą edukacji.  

Szkoła zapewnia uczniom 
różne formy wsparcia 
pozaedukacyjnego.  
Wychowawcy, dyrekcja 

Szkoła rozpoznaje potrzeby i zapewnia różne formy pomocy 
uczniom: 
1) systematyczna diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów przez 

wychowawców i nauczycieli; 
2) utrzymywanie współpracy  z instytucjami wspierającymi; 

Na bieżąco 
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realizacja programów rządowych   i pozarządowych -  dożywianie; 

 

20. Kształtowanie 
postawy 
patriotycznej oraz 
szacunku wobec  
tradycji i  kultury 
Polski oraz małej 
ojczyzny.  

Uczniowie wykazują 
postawę patriotyczną, 
szacunek wobec symboli 
państwowych 
(narodowych). Doceniają 
wartość kultury i tradycji 
Ojczyny oraz lokalnej 
społeczności.    
Nauczyciele historii, 
wiedzy o społeczeństwie , 
języka polskiego oraz 
wychowawcy  

Promowanie zachowań patriotycznych poprzez udział w uroczystościach o 
charakterze państwowym i lokalnym: Święcie Niepodległości Polski, 
Dożynkach Gminnych itp. 
 
Promowanie historii i kultury kraju i regiony poprzez konkursy i wystawy 
tematyczne, gazetki ścienne itp.   

IX 2013 - VI 
2014  

     

 
 

Przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu12. 09. 2013r. 


