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KONCEPCJA  

I. Założenia ogólne: 

SSZZKKOOŁŁAA  OOTTWW

„SZKOLNY 
 

Proponowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju 
Budowlanych, oparta jest na najmocniejszej stronie
i aktywności społeczności szkolnej i kadry

Projekt mój zakłada utworzenie na terenie Zespołu „Szkolnego O
Edukacyjnej – OK. Edu”.  

 
Diagram 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
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WWAARRTTAA,,  UUCCZZĄĄCCAA  SSIIĘĘ  II   WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACC
 

SZKOLNY OŚRODEK KULTURY EDUKACYJNEJ

Proponowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju 
oparta jest na najmocniejszej stronie szkoły, a mianowicie na zaanga

ści szkolnej i kadry.  
utworzenie na terenie Zespołu „Szkolnego O

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI 

UCZNIOWIE

RODZICE

NAUCZYCIELE

DYREKCJA 

I 
KIEROWNICTWO

ABSOLWENCI

ŚRODOWISKO 
LOKALNE
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CCUUJJĄĄCCAA  

RODEK KULTURY EDUKACYJNEJ” 

Proponowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół 
a mianowicie na zaangażowaniu 

utworzenie na terenie Zespołu „Szkolnego Ośrodka Kultury 

NAUCZYCIELE
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Celem tego przedsięwzięcia (projektu) będzie wzmocnienie i rozszerzenie działalności 

edukacyjnej szkoły przez wykorzystanie potencjału organizacyjnego i aktywności 
społeczności szkolnej (organów szkoły), w tym w szczególności uczniów i nauczycieli 
przez szersze otwarcie placówki na współpracę z rodzicami, partnerami i środowiskiem 
lokalnym.  

W ramach działalności „OK.Edu” realizowane będą - założenia: 
 organizacja własnych pokazów, wystaw, spotkań i imprez o charakterze 

lokalnym, 
 organizacja prelekcji, warsztatów, konferencji o charakterze branżowym 

z udziałem partnerów, 
 organizacja konkursów – współpraca ze szkołami gimnazjalnymi i innymi 

szkołami kształcącymi w zawodach, 
 organizacja „otwartych lekcji wymiany”, 
 organizacja spotkań i doradztwo dla rodziców i uczniów z udziałem organizacji 

zewnętrznych, 
 organizacja spotkań dla nauczycieli przedmiotów – współpraca z nauczycielami 

z innymi szkół – wymiana doświadczeń,  
 zaangażowanie rodziców do współpracy (ojcowie, synowie i córki w działaniu), 
 zdiagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego (młodzi seniorom), (młodzi 

dzieciom), 
 włączanie się i prowadzenie akcji charytatywnych, prospołecznych 

i proekologicznych przy współudziale z organizacjami i partnerami, 
 promocja szkolnictwa zawodowego przy współudziale rodziców, absolwentów 

i partnerów, 
 realizacja różnych projektów wynikających z bieżących potrzeb uczniów, 

rodziców, nauczycieli czy środowiska lokalnego, 
 pozyskiwanie funduszy na realizację zadań. 

  
Rezultatem będzie aktywowanie wszystkich obszarów pracy placówki przy czynnym 

udziale organów szkoły, partnerów, absolwentów i lokalnego środowiska. 
 
Kompetencjami miękkimi będą: 

 integracja kadry, uczniów i rodziców – wymiana doświadczeń, 
 współpraca rodziców, uczniów i nauczycieli w tworzeniu planu pracy OK.Edu 

i jego realizacji, 
 współpraca ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie pozytywnych postaw, 

empatii, 
 doskonalenie pracy w grupie przez wspólne działanie, umiejętność planowania 

i organizacji, 
 kształtowanie odpowiedzialności i obowiązkowości, 
 podwyższenie samooceny przez stopniowe osiąganie sukcesów, podczas realizacji 

zadań, 
 nawiązanie współpracy ze szkołami, które wdrożyły programy unijne, 
 kreowanie wizerunku szkoły, zwiększenie rangi szkoły kształcącej w zawodzie, 
 rozszerzenie listy partnerów szkoły, 
 promocja szkoły.  
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Diagram2. CEL I REZULTATY KONCEPCJI
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CEL I REZULTATY KONCEPCJI 

 

CEL:

WZMOCNIENIE 

I
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EF EK TY 
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K OM P ETEN CJE  
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II. Założenia szczegółowe: 

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność 
statutowa szkoły: 

1.1. nauczanie: 

 organizować w ramach projektu OK.Edu wykłady, zapraszać osoby, instytucje i firmy 
w celu rozbudzenia chęci uczenia się, 

 organizacja „otwartych lekcji wymiany”, dzięki którym młodzież gimnazjów, będzie 
mogła uczestniczyć w zajęciach na terenie Zespołu, a uczniowie technikum będą brać 
udział w wykładach na wyższych uczelniach,  

- propagować nowoczesne metody nauczania, w tym pracę metodą projektów 
oraz wykorzystującą techniki audiowizualne, 

- dążyć do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie 
informacji, samokontrolę oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy (np. projekty 
edukacyjne,  projekt WebQuest), 

- wdrożyć do nauczania e-learning wykorzystując dobrą bazę szkoły, 
- uzyskiwać coraz lepsze efekty kształcenia poprzez w miarę możliwości, 

jak największy udział uczniów w konkursach przedmiotowych, wynikających 
z ich zainteresowań 

- doskonalić analizę wyników egzaminów zewnętrznych ze szczególnym 
uwzględnieniem egzaminów zawodowych, określić priorytety i wyznaczyć cel 
poprawy wyników o 10% w każdym roku, 

- wdrażać wnioski z analiz w celu poprawy efektów kształcenia, 
- indywidualizację procesu nauczania, zgodnie z potrzebami uczniów, 

 wykorzystać pozycję zawodową absolwentów w celu motywowania młodzieży 
do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - w ramach projektu 
OK.Edu, 

  rozbudzać ciekawość poznawczą. 
 

1.2. wychowanie: 

- wnikliwie analizować frekwencję uczniów na zajęciach, określić priorytety 
i wyznaczyć cel poprawy o min 10%, 

- opracować standardy "wczesnego wykrywania" przedłużającej się absencji 
oraz niewłaściwych zachowań - wzmocnić rolę pedagoga szkolnego, 

- opracować i wdrożyć program poprawy frekwencji, 
- opracować listę "liderów frekwencji" i systemu nagród, 
- zmodyfikować treści i kontynuować realizację programu wychowawczego, 
- nasilić działania o charakterze wychowawczym przez wzmacnianie i nagradzanie 

właściwych postaw, 
- wprowadzić pojedyncze działania dyscyplinujące, utrwalić rezultaty 

przed wprowadzeniem nowych działań,  
 włączyć młodzież w tworzenie ceremoniału i tradycji Zespołu w oparciu o istniejące 

ceremoniały i tradycje poszczególnych szkół – w ramach działania OK.Edu utworzyć 
Szkolną Salę Tradycji oraz zorganizować uroczystość szkolną w celu ocalenia 
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od zapomnienia walorów poszczególnych szkół wchodzących obecnie w skład 
Zespołu Szkół Budowlanych. 

 włączyć uczniów do prac przy kreowaniu nowego wizerunku szkoły, 
 uczyć kultury osobistej, poczucia obowiązku i odpowiedzialność za własne działania, 

uczciwości i szacunku, 
 wzmacniać poczucie własnej wartości, kreatywność i przedsiębiorczość,  

- motywować do podejmowania inicjatyw, pracy zespołowej i uczestniczenia 
w kulturze. 

 

1.3. opieka: 

- prowadzić właściwe rozpoznanie potrzeb ucznia z uwagi na zwiększającą się liczbę 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z opiniami i orzeczeniami z Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej,  

- stosować pomoc ukierunkowaną na zaspokojenie tychże potrzeb i realizację zaleceń 
wynikających z przeprowadzonych badań oraz własnej diagnozy dokonywanej 
zgodnie z nowymi zasadami udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
uczniom. 

- zmodyfikować treści i kontynuować realizację programu profilaktyki, 
- kontynuować prowadzenie profilaktycznych programów wychowawczych 

we współpracy z lokalnymi instytucjami: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 
komisariatem policji,  

- monitorować przestrzeganie norm i zasad sprzyjających budowaniu szkoły wolnej 
od agresji i przemocy oraz środków psychoaktywnych i nikotyny, 

- utrzymać i wzmocnić poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, 
- wdrożyć i przestrzegać procedury postępowania w sytuacji zagrożenia uczniów 

demoralizacją,  
- tworzyć klimat wychowawczy sprzyjający harmonijnemu rozwojowi ucznia, 
 wzbogacić działalność pozalekcyjną szkoły o właściwe zagospodarowanie czasu 

wolnego uczniów jako formy zapobiegania agresji, demoralizacji i przestępczości, 
 prowadzić działania w zakresie krajoznawstwa i turystyki - wycieczki, ogniska. 
 wdrożyć projekt OK. Edu, integrowanie uczniów, nauczycieli i rodziców wokół tych 

działań, 
- organizować pomoc materialną w miarę możliwości szkoły oraz z wykorzystaniem 

programów ogólnopolskich,  
 

2. Procesy zachodzące w szkole: 

- motywować kadrę do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju 
zawodowego, 

- otoczyć opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie 
oraz zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego, 

- współfinansować doskonalenie zawodowe, 
- poszukiwać możliwości odbywania staży zawodowych w zakładach pracy 

dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,  
- zachęcać nauczycieli do podejmowania nowych wyzwań – pracy metodą projektów,  
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- przeszkolić i zmotywować nauczycieli do udziału w projektach międzynarodowych 

w zakresie kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego, 
 
- wzmocnić pracę zespołów przedmiotowych szczególnie w zakresie korelacji treści 

kształcenia zawodowego, opierając się na pracy zespołu technika technologii odzieży, 
- wzmocnić rolę nauczyciela, jako organizatora procesu kształcenia, 
- przeszkolić kadrę i sukcesywnie wdrażać e-learning.  
- kontynuować pracę nad utrzymaniem modułowego programu nauczania, 

upowszechniać wśród nauczycieli koncepcję nauczania modułowego, wykorzystując 
do tego celu dwuletnie doświadczenie nauczycieli uczących w zawodzie technik 
architektury krajobrazu, 

- ewaluowć wewnątrzszkolny system oceniania pod kątem wspierania i motywowania 
ucznia do nauki, 

 włączyć młodzież i rodziców w doskonalenie procesów edukacyjnych, 
- systematycznie analizować wyniki ewaluacji wewnętrznej, wyciągać wnioski 

z prowadzonych działań i wdrażać je w proces dydaktyczny, 
- dążyć do utworzenia na bazie Zespołu kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

 organizować zajęcia pozalekcyjne wykorzystując potencjał miasta oraz OK.Edu. 
- kształtować rozwój ucznia w kierunku jego zainteresowań przez udział w konkursach 

i zawodach. 

 

3. Współpraca: 

- kontynuować współpracę z podmiotami, których działalność służy rozwojowi edukacji 
tj. IRzoMiŚP, Izbą Inżynierów Budownictwa, WAT, WST, UŚ, PPP, Policją, 

 wspierać rodziców i motywować do zwiększenia ich roli w procesie uczenia się 
młodzieży i ich wychowania. Szczególnie zaangażować ojców do współpracy 
ze szkołą, 

- tworzyć warunki do integracji i współdziałania (szkoła otwarta dla rodziców), 
- promować rodziny wieloletnio związane ze szkołą, za sprawą kolejnych pokoleń 

uczniów, 
 wzmacniać relacje absolwentów ze szkołą, zapraszając do współorganizacji 

i uczestnictwa w imprezach okolicznościowych, wystawach, pokazach OK.Edu,  
- kontynuować współpracę z uczelniami wyższymi: WST, Instytutem Informatyki, 

WAT, 
- rozszerzyć współpracę z WST w Katowicach o kierunek wzornictwo – obecnie 

dofinansowany do roku 2015 w ramach kierunku zamawianego,  
- dostosowywać ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnych pracodawców - stworzyć bazę,  
- nawiązać współpracę z politechniką w Gliwicach, 
- realizować zapisy porozumień zawartych w ramach współpracy szkoła – uczelnia, 

szkoła – organizacja, 
- nawiązać współpracę z Górnośląską Spółką Gazownictwa, 

 wskazywać pozytywne aspekty kształcenia zawodowego, szkoła kształcąca 
w zawodzie – szkołą perspektyw na pracę w ramach OK.Edu. 
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4. Organizacja i zarządzanie: 

 dążyć do realizacji koncepcji szkoły otwartej, uczącej się i współpracującej 
przez utworzenie na terenie Zespołu - Szkolnego Ośrodka Kultury Edukacyjnej – 
„OK. Edu” i zaktywowanie organów szkoły wokół tych działań,  

- dostosować bazę szkoły do nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie, 

- wdrożyć e-learning za pośrednictwem darmowej platformy Moodle lub rozszerzając 
obecnie posiadany dziennik elektroniczny o moduł platformy edukacyjnej, 

- tworzyć w Zespole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, 
- zadbać o środki na utrzymanie i stałe unowocześnianie bazy szkoły – współpraca 

z firmami, udział w projektach EFS, 
- poszukiwać projektów realizowanych ze środków unijnych i grantów wspierających 

rozwój zawodowy nauczycieli, 
- modyfikować ofertę edukacyjną szkoły zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy 

i pracodawców-analizować raporty z WUP i PUB, monitorować zawody nadwyżkowe 
i deficytowe, 

- zadbać o rozszerzenie miejsc praktyk dla poszczególnych zawodów, 
- dążyć do zastąpienia tradycyjnej dokumentacji szkolnej, dokumentacją elektroniczną 

na bazie pięcioletniego doświadczenia części nauczycieli w pracy z dziennikiem 
elektronicznym, 

- udoskonalić wewnętrzny system współpracy, przekazywania informacji i wymiany 
treści w oparciu o jeden z dostępnych modeli chmury (Cloud Computing), 
ograniczając koszty (polityka oszczędności), 

- utrzymać i rozbudować stronę internetową szkoły oraz BIP, 
 promować szkołę z jednoczesnym zaangażowaniem absolwentów, 
 budować pozytywny wizerunek szkoły przez działania na rzecz środowiska lokalnego, 

- określić schemat organizacyjny Zespołu, powołać osoby funkcyjne wraz 
z przydziałem kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności, 

- właściwie realizować zadania budżetowe w oparciu o paragrafy i w ścisłej współpracy 
z organem prowadzącym, działem księgowości i kierownikiem gospodarczym. 
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Diagram 3. OGÓLNA KONCEPCJA 

•KADRA PEDAGOGICZNA

•Wspierać i motywować nauczycieli do 
dalszego zaangażowania i rozwoju 
OK.EDU,

• dodatki motywacyjne, środki na 
doskonalenie zawodowe,

•UCZNIOWIE:

•wspierać samorządność i kreatywność 
młodzieży - OK. EDU,

•pokazywać, nagradzać i wzmacniać 
pozytywne działania,

•NAUCZANIE I WYCHOWANIE

•doskonalić analizę wyników 

•kontynuować realizację działań z 
zakresu PWS i SPP,

•ORGANIZACJA I WSPÓŁPRACA:

•rozpocząć wdrożenie projektu "OK Edu" 
oraz kontynuować przedsięwzięcia,

•kontynuować współpracę z 
organizacjami i firmami,

•wykorzystać potencjał nowej siedziby.

•ROZWÓJ MIASTA:

• wykorzystać rozwój miasta w celu 
uświadomienia pojawiających się 
możliwości - celu działania (zdobycie 
pracy, rozwój zawodowy, życie w 
nowocześnie rozwijającym się mieście 

•wykorzystać powstałe obiekty kultury 
do organizacji zajęć pozalekcyjnych,

•REFORMA EDUKACJI:

•podjąć próbę wdrożenia "otwartych 
lekcji wymiany", dzięki którym można 
wzmocnić pozytywne działania 
edukacyjne, 

•wykorzystać pojawienie się kwalifikacji 
zawodowych do wzmocnienia rangi 
szkół kształcących w zawodach 
(ograniczenie niepowodzeń 
egzaminacyjnych)

•POLITYKA SPÓJNOŚCI - EUROPA 2020:

•wykorzystać możliwości dotacji UE w 
zakresie rozwoju edukacji i innowacji 
przez  przystępowanie do projektów,

•uświadomienie możliwości rozwoju 
zawodowego dla branży technika 
drogownictwa.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu 
 

 
 

                                                                                            

OGÓLNA KONCEPCJA WYBRANE PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 

Wspierać i motywować nauczycieli do 
dalszego zaangażowania i rozwoju 

środki na 

wspierać samorządność i kreatywność 

pokazywać, nagradzać i wzmacniać 

NAUCZANIE I WYCHOWANIE

doskonalić analizę wyników - EWD,

kontynuować realizację działań z 

ORGANIZACJA I WSPÓŁPRACA:

rozpocząć wdrożenie projektu "OK Edu" 
oraz kontynuować przedsięwzięcia,

kontynuować współpracę z 

wykorzystać potencjał nowej siedziby.

•KADRA PEDAGOGICZNA:

•integracja kadry w ramach OK.EDU,

•przeprowadzić szkolenia z zakresu 
projektów unijnych - WDN,

•UCZNIOWIE:

•opracować standardy "wczesnego 
wykrywania" przedłużającej się 
absencji oraz niewłaściwych zachowań,

•opracować listę "liderów frekwencji", 
nagradzać właściwą postawę,

•analizować wyniki, określić priorytety 
oraz cel poprawy wyników o 10%,

•NAUCZANIE I WYCHOWANIE :

• zwiększyć korelację terści kształcenia,

•wdrożyć e-learning i metody projektów

•wprowadzić pojedyncze działania 
dyscyplinujące,  utrwalć rezultaty,

•ORGANIZACJA I WSPÓŁPRACA

•realizować koncepcję szkoły otwartej, 
uczącej się i współpracującej,

•dostosować bazę do nowego egzaminu 
zawodowego

•wdrożć i ujednolicić system przepływu 
informacji i komunikacji,

wykorzystać rozwój miasta w celu 
uświadomienia pojawiających się 

celu działania (zdobycie 
pracy, rozwój zawodowy, życie w 
nowocześnie rozwijającym się mieście 

wykorzystać powstałe obiekty kultury 
do organizacji zajęć pozalekcyjnych,

podjąć próbę wdrożenia "otwartych 
lekcji wymiany", dzięki którym można 
wzmocnić pozytywne działania 

wykorzystać pojawienie się kwalifikacji 
zawodowych do wzmocnienia rangi 
szkół kształcących w zawodach 
(ograniczenie niepowodzeń 

EUROPA 2020:

wykorzystać możliwości dotacji UE w 
zakresie rozwoju edukacji i innowacji 
przez  przystępowanie do projektów,

uświadomienie możliwości rozwoju 
zawodowego dla branży technika 

•ŚRODOWISKO LOKALNE:

•udostępnić pracownie, salę 
gimnastyczną, siłownię i boiska  na 
zajęcia środowiskowe dla młodzieży, 
rodziców i absolwentów,

•organizować wystawy i pokazy dla 
społeczności lokalnej,

•ŚRODOWISKO RODZINNE

•wdrożyć system pracy z rodzicami w 
ramach OK. Edu w tym:

•imprezy o charakterze rodzinnym,

• prelekcje, szkolenia WDR,

•włączenie rodziców niepracujących w 
działania na rzecz szkoły,

•ŚRODOWISKO SZKOLNE:

•pokazywać pozytywne przykłady 
absolwentów szkoły i ich kariery 
zawodowe,

•wzmacniać poczucie własnej wartości 
przez  sukces realizacji pojedynczych 
zadań w ramach OK.EDU.
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integracja kadry w ramach OK.EDU,

przeprowadzić szkolenia z zakresu 
WDN,

opracować standardy "wczesnego 
wykrywania" przedłużającej się 
absencji oraz niewłaściwych zachowań,

opracować listę "liderów frekwencji", 
nagradzać właściwą postawę,

analizować wyniki, określić priorytety 
oraz cel poprawy wyników o 10%,

NAUCZANIE I WYCHOWANIE :

zwiększyć korelację terści kształcenia,

learning i metody projektów

wprowadzić pojedyncze działania 
dyscyplinujące,  utrwalć rezultaty,

ORGANIZACJA I WSPÓŁPRACA

realizować koncepcję szkoły otwartej, 
uczącej się i współpracującej,

dostosować bazę do nowego egzaminu 

wdrożć i ujednolicić system przepływu 

udostępnić pracownie, salę 
gimnastyczną, siłownię i boiska  na 
zajęcia środowiskowe dla młodzieży, 
rodziców i absolwentów,

organizować wystawy i pokazy dla 

ŚRODOWISKO RODZINNE:

wdrożyć system pracy z rodzicami w 

imprezy o charakterze rodzinnym,

prelekcje, szkolenia WDR,

włączenie rodziców niepracujących w 
działania na rzecz szkoły,

pokazywać pozytywne przykłady 
absolwentów szkoły i ich kariery 

wzmacniać poczucie własnej wartości 
przez  sukces realizacji pojedynczych 
zadań w ramach OK.EDU.
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III.  Podsumowanie 

Mam pełną świadomość tego, że ujęte w koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły 
zamierzenia i pomysły szkoły otwartej, uczącej się i współpracującej nie wyczerpują 
tematyki żadnego z wymienionych. 

Skoncentrowanie działań wszystkich organów szkoły wokół wspólnego założenia, jakim 
jest wzmocnienie i rozszerzenie działalności szkoły, pozwoli nie tylko na realizację celu 
głównego, ale przyczyni się do osiągnięcia założeń wynikających z analizy SWOT. 

Zaangażowanie w tworzenie nowego, pierwszego wspólnego przedsięwzięcia (projektu) 
OK. Edu, ma szansę wpłynąć pozytywnie na: 

  
- INTEGRACJĘ uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców i partnerów szkoły 

dzięki planowaniu i wspólnej realizacji określonych zadań,   
 

- WSPÓŁPRACĘ między poszczególnymi organami szkoły a partnerami 
i środowiskiem lokalnym w drodze do realizacji określonych w projekcie celów, 
 

- WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ między poszczególnymi ogniwami zaangażowanymi 
w pracę Szkolnego Ośrodka Kultury Edukacyjnej, jak również instytucjami 
wspierającymi rozwój edukacji, 
 

- PROMOCJĘ szkoły przez działania na rzecz i we współpracy ze środowiskiem 
lokalnym, partnerami szkoły i absolwentami. 

 
Utworzenie w Zespole Szkół Budowlanych OK.Edu oraz realizacja pozostałych założeń 

koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły pozwoli na osiągnięcie celów dodatkowych, 
jakimi niewątpliwie będą: 

- wykorzystanie mocnych stron i doświadczenia poszczególnych szkół, włączonych 
od września 2013 r. do Zespołu Szkół Budowlanych, 

- rozwijanie i promowanie kreatywności młodzieży, 
- minimalizowanie słabych stron szkoły dzięki współpracy i wymianie doświadczeń, 
- rozszerzenie działalność szkoły na lokalne środowisko,  
- doskonalenie umiejętności prospołecznych oraz korygowanie i eliminowanie 

wszelkich form niewłaściwych zachowań, 
- pozyskanie nowych partnerów i umocnienie współpracy z obecnymi, 
- promocja szkoły w środowisku, 
- wykorzystanie potencjału kadry, nowej siedziby i wyposażenia -  tworzenie 

właściwych warunków nauki i pracy oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. 
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Diagram 4. KLUCZOWE KONCEPCJE DZIAŁA Ń W OBSZARACH

 

• organizować prelekcje, wykłady, 
konferencje i szkolenia o tematyce 
zawodowej i ogólnej,

• organizować "lekcje wymiany",

• organizować i uczestniczyć w 
konkursach,

• organizować "spotkania doradcze" 
dla nauczycieli, uczniów, rodziców,

• poszerzć ofertę edukacyjną szkoły,

• uczyć przez działanie i 
poszukiwanie: nauczanie 
modułowe, praca metodą 
projektów - WebQuest,

• uczyć przez wymianę doświadczeń 
i testowanie:                                      
- e-learning - Moodle, ExE,

• indywidualizować nauczanie i 
poprawić wyniki egzaminów.

nauczanie -
uczenie się

uczniowie, kadra, 

rodzice 

Realizacja: SZKOŁA+(współpraca) 
PARTNERZY, ABSOLWENCI, RODZICE 

OFERTA KONKURSOWA 
 

Ń W OBSZARACH: NAUCZANIE, WYCHOWANIE, OPIEKA. 

• tworzyć "nową osobowość " i 
wizerunek szkoły na bazie  
istniejących tradycji i 
ceremoniałów,

• stworzyć szkolną salę tradycji,

• wychowywać przez  pozytywne 
wzorce, współpracę, działanie i 
motywację,

• opracować i wdrożyć program 
poprawy frekwencji - "wczesne 
wykrywanie", "liderzy frekwencji" 
- poprawić wynik o min. 10%,

• zmodyfikować treść i 
kontynuować realizację SPW,

• nasilić działania wychowawcze i 
dyscyplinujące - utrwalać 
rezultaty pozytywnych działań,

• wzmacniać poczucie własnej 
wartości i kreatywność u uczniów.

wychowanie

uczniowie

• wzbogacić działalności 
pozalekcyjną szkoły 
zagospodarować czas wolny 
uczniów,

• prowadzić działania w zakresie 
krajoznastwa i turystyki, wyjścia i 
lekcje plenerowe, ogniska,

• organizować pomoc  
psychologiczną i materialną,

• rozpoznawać i udzielać pomocy  
uczniom ze specjalnymi 
potrzebami 

• zmodyfikować treść i 
kontynuować realizację SPP,

• tworzyć klimat wychowawczy 
sprzyjający rozwojowi ucznia,

• monitorować przestrzeganie norm 
i zasad  
środków psychoaktywnych.

opieka

uczniowie

Realizacja: SZKOŁA+(współpraca) 
RODZICE, PARTNERZY, ŚR. LOKALNE 

Realizacja:
RODZICE, 
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wzbogacić działalności 
pozalekcyjną szkoły - właściwie 
zagospodarować czas wolny 
uczniów,

prowadzić działania w zakresie 
krajoznastwa i turystyki, wyjścia i 
lekcje plenerowe, ogniska,

organizować pomoc  
psychologiczną i materialną,

rozpoznawać i udzielać pomocy  
uczniom ze specjalnymi 
potrzebami - PPP, 

zmodyfikować treść i 
kontynuować realizację SPP,

tworzyć klimat wychowawczy 
sprzyjający rozwojowi ucznia,

monitorować przestrzeganie norm 
i zasad  - szkoła bez przemocy i 
środków psychoaktywnych.

opieka

uczniowie

Realizacja: SZKOŁA+(współpraca) 
RODZICE, PARTNERZY, ŚR. LOKALNE 
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Diagram 5. KLUCZOWE KONCEPCJE DZIAŁA Ń W OBSZARACH
 

 

• przeszkolić uczniów, nauczycieli i 
rodziców oraz wdrożyć i korzystać 
z e-learningu,

• organizować zajęcia pozalekcyjne 
z wykorzystaniem bazy szkoły i 
potencjału miasta,

• analizować wyniki ewaluacji, 
wdrażać wnioski i doskonalić 
proces edukacyjny,

• utrzymać kształcenie modułowe i 
upowszechnić pracę metodą 
projektów,

• wzmocnić pracę zespołów 
przedmiotowych - korelacja treści 
kształcenia,

• motywować kadrę do rozwoju 
zawdowego, poszukiwać  staży, 
grantów i kursów w ramach EFS -
wdrażać zdobyte umiejętności,

procesy 
zachodzące
uczniowie, kadra, 

rodzice, partnerzy 

OFERTA KONKURSOWA 
 

Ń W OBSZARACH: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE, WSPÓŁPRACA, ORGANIZACJA I ZARZ

• kontynuować współpracę z: 
IRzoMiŚP, IIB, WAT, UŚ, WST,

• zaangazować rodzicow (ojców) w 
dzialania szkoły - integracja, 
wspólna realizacja zadań, 

• wzmocnić relacje absolwentów ze 
szkołą - promocja szkoły, 

• wzmocnić wizerunek szkoły 
kształcącej w zawodzie przez 
współpracę z pracodawcami i 
firmami, pozyskanie nowych 
miejsc paktyk,

• rozszerzyć współpracę z WST o 
kierunek wzornictwo - 2015 r.

• nawiązać współpracę z: 
Politechniką Śląską, Górnośląską 
Spółką Gazownictwa

współpraca
uczniowie, kadra, 

rodzice, absolwenci, 

środowisko lokalne, 

partnerzy

• realizowac koncepcję szkoły 
otwartej, uczącej się i 
współpracującej,

• tworzyć środowisko sprzyjające 
integracji, nauce i pracy,

• promować szkołę i dbać o jej 
dobry wizerunek w środowisku,

• dostosować bazę szkoły do 
potrzeb nowego egzaminu 
zawodowego 
(EFS i EFRR),

• modyfikować ofertę edukacyjną 
wg potrzeb rynku,

• prowadzić właściwą politykę  
kadrowo 

• wprowadzić politykę oszczędności 
(Cloud Computing),

• pozyskiwać fundusze w ramach 
(RPOWŚ 2014 

organizacja i 
zarządzanie
dyrektor, kadra, 

uczniowie, partnerzy
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W SZKOLE, WSPÓŁPRACA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. 

realizowac koncepcję szkoły 
otwartej, uczącej się i 
współpracującej,

tworzyć środowisko sprzyjające 
integracji, nauce i pracy,

promować szkołę i dbać o jej 
dobry wizerunek w środowisku,

dostosować bazę szkoły do 
potrzeb nowego egzaminu 
zawodowego - udział w projekcie 
(EFS i EFRR),

modyfikować ofertę edukacyjną 
wg potrzeb rynku,

prowadzić właściwą politykę  
kadrowo - budżetową,

wprowadzić politykę oszczędności 
(Cloud Computing),

pozyskiwać fundusze w ramach 
(RPOWŚ 2014 - 2020) - OK.Edu

organizacja i 
zarządzanie
dyrektor, kadra, rodzice, 

uczniowie, partnerzy
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IV. Zakończenie 

 
 

Misja szkoły: 
„Otwarta, ucząca się i współpracująca, 

wspierana przez partnerów, 
kształci i wychowuje w poczuciu bezpieczeństwa, 

przyjaznej atmosferze i dobrych warunkach, 
służąc lokalnej społeczności”. 

 
 

Wizja szkoły: 
„Szkołę opuszczają absolwenci – zawodowi specjaliści,  

o ukształtowanych postawach prospołecznych i prokulturowych, 
otwarci na zdobywanie nowych doświadczeń i uczenie się przez całe życie, 

umiejący znaleźć cel  życia dzięki umiejętności współpracy i empatii”. 
 


