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Podstawa prawna opracowania koncepcji: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r. 

2. Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572 ze zm.); 

3. Ustawa z dn.26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze zm.); 

4. Konwencja Praw Dziecka 1989r., weszła w życie w 1991r. (Dz. U. z 1991r., nr120, poz.526); 

5. Rozporządzenie MEN z dn. 27 sierpnia 2015r. w sprawie Nadzoru Pedagogicznego 

6. Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013r. w  sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2013r., poz.532) 

7. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 
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1. Prezentacja Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście. 

I.1.  Z historii szkoły: 

Nasza szkoła jest placówką z wieloletnią tradycją. Liceum Ogólnokształcące  zostało powołane już w 1951r. W latach 1965-1983 

funkcjonowała m.in. jako Szkoła Przysposobienia Rolniczego i Liceum Zawodowe. W 1983 reaktywowano Liceum Ogólnokształcące, istniejące 

do dziś. Zespół Szkół w Nowym Mieście rozpoczął swoją działalność 1 września 1999r. wraz z wprowadzeniem w życie reformy systemu 

edukacji. W jego strukturze funkcjonują: Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące oraz utworzona w 2012r. 

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa. 

Placówka jest szkołą wiejską. Zespół Szkół znajduje się w niewielkiej, urokliwej, turystycznej miejscowości położonej w dorzeczu rzeki 

Sona. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy Nowe Miasto. 

 

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa: 

Klasa wielozawodowa z możliwością wyboru następujących zawodów: 

1. Mechanik pojazdów samochodowych; 

2. Piekarz; 

3. Fryzjer; 

4. Cukiernik; 
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5. Kucharz; 

6. Monter – elektronik; 

7. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych; 

8. Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie; 

9. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 

I  inne zawody zgodne z klasyfikacją MEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.  Cele i zadania szkoły 
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1. Zapewnienie młodzieży jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. 

2. Pełny rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości ucznia. 

3. Umożliwienie   uczniom   zdobycia   wiedzy   i   umiejętności   niezbędnych   do ukończenia   szkoły   ponadgimnazjalnej    i   zdanie  

egzaminów zewnętrznych  oraz wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie. 

4. Umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia. 

5. Kontynuowanie przeprowadzania analiz osiągnięć edukacyjnych uczniów, formułowanie oraz wdrażanie wniosków z tych analiz. 

6. Wychowanie młodzieży w duchu humanizmu i zbliżenia między narodami, otwartej na drugiego człowieka, tolerancyjnej. 

Młodzieży, która zechce korzystać z wolności i budować państwo oparte na demokratycznych zasadach współżycia, w którym 

chronione będą prawa jednostek. 

7. Przygotowanie uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie. 

8. Przygotowywanie uczniów do podejmowania wyzwań współczesnego świata: integracji, globalizacji, wymiany informacji, postępu 

naukowo - technicznego. 

9. Nauczenie uczniów, jak się uczyć. 

10. Zapewnienie każdemu  uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie do wypełniania obowiązków 

rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

11. Wspieranie   rodziców   w   realizacji   ich   zadań   wychowawczych   tak,   aby umożliwiać   uczniom   przejmowanie  

odpowiedzialności   za   własne  życie   i rozwój osobowy oraz planowanie kariery zawodowej. 

12. Nauczenie poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu. 

13. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie ułatwiającym podjęcie pracy. 

14. Rozwijanie  u   uczniów  zdolności  dostrzegania   różnego  rodzaju  związków i zależności przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, 

czasowych i przestrzennych. 

15. Rozwijanie u uczniów zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz rozumienia przekazywanych treści z uwzględnieniem 

edukacji matematycznej i przyrodniczej. 

16. Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do 

lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie. 

17. Umożliwienie   uczniom   poznawania   zasad   rozwoju   osobowego   i   życia społecznego,   poczucia   odpowiedzialności,   miłości   

ojczyzny,   dziedzictwa   kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej. 

18. Przygotowanie uczniów do funkcjonowania oraz współpracy w środowisku lokalnym. 

19. Podniesienie jakości kształcenia poprzez zaangażowanie przedstawicieli, partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

20. Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów. 
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21. Podejmowanie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej. 

22. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu  się zachowań ryzykownych związanych z używaniem 

środków odurzających, substancji psychoaktywnych przez uczniów. 

23. Zachęcanie rodziców do ścisłej współpracy ze szkołą w celu podniesienia efektów kształcenia i wychowywania ich dzieci. 

24. Zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do nauki. 

 

 

I.4.  Model absolwenta 

Absolwent szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście: 

1. Radzi sobie w sytuacjach konfliktowych, wywołujących negatywne emocje i agresję, umie przyjmować informację zwrotną. 

2. Jest asertywny, potrafi radzić sobie ze stresem, depresją oraz adekwatnie zachowywać się w różnych sytuacjach społecznych. 

3. Akceptuje siebie, potrafi wyrażać swoje potrzeby i potrzeby innych. 

4. Jest  odporny  na   uzależnienia   i   posiada  wystarczającą wiedzę  związaną z problematyką uzależnień. 

5. Przestrzega zasad zdrowego stylu życia wobec siebie i bliskich. 

6. Poszukuje   prawdy,   wartości,   umie   dokonywać   świadomych   wyborów.  

7. Różnicuje dobro od zła. 

8. Jest refleksyjny i empatyczny. Potrafi dokonać autoprezentacji. 

9. Jest kulturalny, koleżeński i tolerancyjny chętnie pomaga innym. 

10. Zna problematykę ochrony środowiska naturalnego. 

11. Zna swoje mocne i słabe strony. Potrafi szukać pomocy. 

12. Posiada własne zdanie i potrafi je uargumentować. 
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13. Planuje swoje działania i potrafi organizować sobie zajęcia. Wyznacza sobie cel i dąży do jego realizacji. Jest kreatywny i nastawiony na 

rozwój. 

14. Zachowuje proporcje między nauką, pracą a wypoczynkiem. Współdziała w grupie, uznaje odmienność, jest tolerancyjny, nie ulega 

stereotypom. 

15.  Jest przygotowany do życia w rodzinie, kultywuje tradycje narodowe i rodzinne. 

16. Kieruje się zasadami i normami przyjętymi w społeczeństwie. 

17. Zna swoje prawa, umie z nich korzystać i przestrzega praw innych ludzi. 

18. Rozwija swoje zainteresowania. 

 

1.5. Priorytety: 

 

1. Podniesienie jakości pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły w zakresie stworzenia warunków do właściwego rozwoju 

psychofizycznego uczniów. 

2. Redukowanie zjawisk patologicznych. 

3. Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia. 

4. Zapewnienie wykształconej kadry oraz zapewnianie funkcjonowania szkoły w zakresie materialnym i programowym.  

5. Zapewnienie właściwych warunków działalności szkoły. 
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6. Dbałość o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo nauki oraz pracy. 

7. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i mediach.  

 

 

Koncepcja Pracy  Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej 

ROK SZKOLNY:2015/2016; 2016/2017; 2017/2018. 

Obszar: OPIEKA I WYCHOWANIE 

Lp. Priorytet  - standardy Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Typ szkoły 

I. Podnoszenie jakości pracy 

szkoły w zakresie 

stworzenia warunków do 

właściwego rozwoju 

psychofizycznego uczniów 

 

 

1. Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

uczniom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.zwiększone zdyscyplinowanie podczas 

pełnienia  dyżurów;  

1.2.w szkole działa monitoring zewnętrzny i 

wewnętrzny; 

1.3.spotkania młodzieży z pedagogiem, 

psychologiem- rozmowy na temat agresji, 

uzależnień; 

1.4.prowadzenie zajęć warsztatowych 

dotyczących samoakceptacji, radzenia ze 

stresem, asertywności i świadomych wyborów; 

1.5.kontynuacja współpracy z Komendą Policji 

w Nowym Mieście; 

1.6.realizacja programów profilaktycznych; 

1.7. stosownie procedur postępowania w 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sposób ciągły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSW 
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sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością, 

demoralizacją, oraz w sytuacjach zagrożeń ze 

szczególnym uwzględnieniem agresji i 

przemocy; 

1.8.przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych 

pod względem bezpieczeństwa. 

1.9. przeprowadzenie próbnej ewakuacji. 

1.10. przypomnienie zasad udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej; 

Dyrektor, wychowawca, 

psycholog, pedagog 

 

 

 

Opiekunowie pracowni 

przedmiotowych, dyrekcja 

 

Dyrektor, n-l edukacji dla 

bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSW 

2.Promowanie problematyki 

bezpieczeństwa uczniów. 

2.1.  apele, wykonanie gazetki na temat 

bezpiecznych wakacji, bezpiecznego spędzania 

czasu wolnego; 

2.2. pogadanki na temat uzależnień; 

SU, wychowawca, 

pedagog, 

W sposób ciągły ZSW 

3. Wspieranie rodziców w 

rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych. 

 

3.1. organizowanie spotkań z pedagogiem, 

psychologiem; 

3.2. przekazywanie materiałów dotyczących 

skutków i przyczyn agresji, uzależnień; 

Wychowawca, pedagog, W sposób ciągły ZSW 
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    4. Zapewnienie pomocy 

materialnej 

4.1. obiady opłacone przez GOPS; 

4.2. organizowanie bezpłatnych zajęć z 

psychologiem, pedagogiem, zajęć 

pozalekcyjnych; 

4.3. stypendia naukowe i sportowe; 

4.4. wspieranie dzieci z rodzin najuboższych w 

ramach współpracy Gminnego Koła TPD z 

Bankiem Żywności w Ciechanowie; 

4.5. pomoc losowa z funduszu Rady Rodziców; 

Dyrektor, pedagog, 

wychowawca 

W sposób ciągły ZSW 

 

 

 

 

 

 

 

5. Umożliwianie uczniom 

kontaktu z różnymi formami 

kultury i sztuki; 

organizowanie wycieczek, 

wyjazdów. 

5.1.organizowanie wyjazdów do teatru, kina,na 

wycieczki przedmiotowe, wyjazdy integracyjne 

itp. 

5.2.wyjazdy tematyczne- przedmiotowe dla 

uczniów ZSW 

Dyrektor, nauczyciele, 

pedagog 

Wg 

Harmonogramu 

wycieczek. 

ZSW 

 

 

6. Opracowanie i wdrożenie 

spójnego Programu 

Wychowawczego, zapoznanie 

społeczności szkolnej z 

programem wychowawczym.  

6.1. wychowawcy na zebraniach zapoznają 

rodziców z Programem Wychowawczym,  

uczniowie są zapoznawani na zajęciach; 

6.2. zamieszczenie dokumentu na stronie 

internetowej ZS. 

Zespoły wychowawcze IX ZSW 
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7.Wzmacnianie działań 

wychowawczych, 

kształtowanie poczucia 

tożsamości narodowej. 

7.1. sprawowanie opieki nad miejscami 

Pamięci Narodowej; 

7.2. obchody świat i rocznic państwowych ; 

7.3. udział w uroczystościach szkolnych i  

gminnych; 

7.4. obchody rocznicy nadania sztandaru ZS; 

Opiekunowie pocztu; SU Wg 

Harmonogramu 

imprez 

 

ZSW 

8.  Opracowanie i wdrożenie 

Programu Profilaktyki.  

8.1. zapoznanie RP przez zespół d.s. profilaktyk 

i z programami Profilaktycznymi. 

8.2. wychowawcy na zebraniach zapoznają 

rodziców z Programem Wychowawczym, 

uczniowie są zapoznawani na zajęciach; 

8.3. zamieszenie dokumentu na stronie 

internetowej ZS. 

Zespoły d.s. profilaktyki IX ZSW 

9.Przygotowanie do 

aktywnego i 

odpowiedzialnego 

uczestniczenia w życiu 

społecznym, kulturalnym i 

gospodarczym. 

9.1.udział młodzieży w pracach organizacji 

szkolnych i lokalnych; 

9.2. realizacja zadań w zakresie edukacji 

ekologicznej i prozdrowotnej. 

9.3 promowanie szkolnictwa zawodowego 

m.in. poprzez organizowanie „Tygodnia 

Zawodowca” 

Opiekunowie 

organizacji,  zespół 

przedmiotów 

przyrodniczych 

wychowawcy 

W sposób ciągły ZSW 

10. Motywowanie rodziców 

do udziału w życiu szkoły. 

10.1. organizacja zebrań Rad Rodziców, 

10.2. organizacja dni otwartych dla rodziców; 

10.3. zapraszanie rodziców na imprezy szkolne 

Dyrektor, wychowawcy Wg 

Harmonogramu 

zebrań. 

ZSW 
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(apele); 

10.4. pedagogizacja podczas zebrań z 

psychologiem; 

10.5. organizacja zebrań rodzicielskich. 

10.6.współpraca podczas organizacji praktyki 

zawodowej. 

10.7. zachęcanie rodziców do aktywnego 

uczestnictwa w pracach Rady Rodziców; 

10.8. systematyczne zbieranie opinii rodziców 

na temat działalności szkoły- ankiety, 

rozmowy. 

 

 

11. Organizowanie imprez dla 

uczniów, rodziców i 

mieszkańców  gminy Nowe 

Miasto.  

11.1. organizacja zgodnie z kalendarzem 

imprez. 

Opiekunowie organizacji 

szklonych, 

wychowawcy. 

Wg 

Harmonogramu 

ZSW 

12. Współpraca z 

organizacjami 

wspomagającymi szkołę w 

działaniach wychowawczych. 

 

12.1. współpraca z : 

1. GOPS w Nowym Mieście 

2. Urzędem Gminy Nowe Miasto 

3. Posterunkiem Policji w Nowym 

Mieście  

4. Komendą Powiatową Policji w Płońsku 

5. Gminnym Ośrodkiem Kultury 

6. Domem Opieki w Karolinowie  

7. Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego Oddział Poświętne w 

Dyrektor, wychowawcy, 

pedagog. 

W sposób ciągły ZSW 
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Płońsku 

8. Powiatową Strażą Pożarną w Płońsku 

9. Bankiem Spółdzielczym w Nowym 

Mieście 

10. Wiejskim Ośrodkiem Kultury w 

Nowym Mieście 

11. Przedsiębiorcy / pracodawcy 

12. Gminne Koło TPD i Bank Żywności w 

Ciechanowie 

13. Ośrodki Kształcenia Zawodowego 

14. Cechy Rzemiosł Różnych 

15. Biblioteka Gminną 

16. I inne. 

13. Współpraca z 

koordynatorem Wójta do 

spraw rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

13.1. pozyskiwanie środków na programy 

profilaktyki- warsztaty terapeutyczne 

13.2 pozyskiwanie środków na wyjazdy. 

13.3. pozyskiwanie środków na teatry 

profilaktyczne. 

Pedagog W sposób ciągły ZSW 

14. Rozwijanie samorządności 

uczniów. 

14.1. prace SU – realizowanie zadań zgodnych 

z planem pracy SU. 

Opiekun SU W sposób ciągły ZSW 

15. Uwzględnienie w planach 

pracy wychowawcy klasy 

tematyki praw i obowiązków 

ucznia oraz Konwencji Praw 

Dziecka. 

15.1. realizowanie tematyki podczas godzin 

wychowawczych. 

Wychowawcy W sposób ciągły ZSW 
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16. Dostarczanie rodzicom 

rzetelnych wiadomości o 

celach, zadaniach, 

uwarunkowaniach procesu 

wychowawczego w rodzinie i 

w szkole;  

16.1. opracowanie terminarza spotkań z 

rodzicami i - opublikowanie go na stronie 

internetowej, podanie do wiadomości podczas 

zebrań rodzicielskich, na tablicy ogłoszeń. 

Dyrekcja IX ZSW 

17. Organizacja czasu 

wolnego ucznia. 

17.1 zorganizowanie kół zainteresowań, bogatej 

oferty zajęć pozalekcyjnych i organizacji 

działających w szkole(np. Radiowęzeł, kluby 

sportowe). 

N-le przedmiotów, 

opiekunowie organizacji. 

W sposób ciągły ZSW 

18. Przygotowanie uczniów do 

konkursów.  

18.1.zorganizowanie w klasach programowo 

najwyższych zajęć dodatkowych  konkursów. 

 

N-le przedmiotów 

 

 

W sposób ciągły ZSW 

 

 

19. Podjęcie działań z zakresu 

poradnictwa zawodowego. 

19. 1. funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego 

Systemu Poradnictwa Zawodowego; 

19.2 prowadzenie zajęć, organizowanie 

wyjazdów, spotkań, treningów z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

Doradca zawodowy IX 

 

Wg 

harmonogramu 

ZSW 

20.Praca nad dokumentacja 

szkoły. 

  20.1. uaktualnienie Statutu ZSW oraz innej 

dokumentacji. 

Dyrektor, powołane 

zespoły. 

W sposób ciągły ZSW 
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II. Redukowanie zjawisk 

patologicznych. 

1. Terminowe rozliczanie 

frekwencji uczniów. 

1.1. wyciąganie konsekwencji, ustalenie 

przyczyny nieobecności 

1.2. stały kontakt telefoniczny zrodzicami. 

1.3 wdrażanie Programu Poprawy Frekwencji 

Wychowawca klasy, 

pedagog szkolny 

W sposób ciągły ZSW 

2. Rozpropagowanie wśród 

rodziców i uczniów znaczenia 

zakresu pracy PPP;  

2.1. informowanie rodziców czym zajmuje się  

poradnia , jaki typ poradnictwa prowadzi. 

Pedagog szkolny, 

wychowawca klasy, 

Doradca zawodowy. 

W sposób ciągły ZSW 

3. Udzielanie pomocy 

uczniom z dysfunkcjami 

rozwojowymi. 

(Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna) 

3.1.właściwe organizowanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

3.2. bezpłatne zajęcia indywidualne i grupowe z 

psychologiem, pedagogiem, logopedą. 

Pedagog szkolny, 

wychowawca klasy, 

koordynatorzy 

W sposób ciągły ZSW 

4. Wspomaganie uczniów o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

(Pomoc Psychologiczno-

pedagogiczna) 

4.1.  prowadzenie zajęć dodatkowych dla 

uczniów objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną; 

Pedagog szkolny, 

wychowawca klasy, 

Koordynatorzy 

W sposób ciągły ZSW 

5. Niwelowanie poziomu 

agresji w szkole. 

5.1. konsekwentne stosowanie zasad 

postępowania w przypadku bójek 

uczniowskich, agresywnego zachowania 

młodzieży działania zgodne z procedurami 

postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów 

przestępczością i demoralizacją 

Dyrektor, Pedagog 

szkolny, psycholog, 

wychowawca klasy 

W sposób ciągły ZSW 
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6. Realizacja programu 

profilaktycznego szkoły. 

6.1. przeciwdziałanie patologiom poprzez 

spotkania z pedagogiem, psychologiem; 

organizacja warsztatów terapeutycznych. 

Wychowawca klasy, 

pedagog szkolny 

W sposób ciągły ZSW 

7.Kształtowanie odpowiednich 

postaw etycznych.  

7.1. aktywny udział uczniów a akcjach 

charytatywnych; promowanie idei wolontariatu 

( WOŚP, Akcje we współpracy z Bankiem 

Żywności w Ciechanowie). 

Koordynatorzy akcji W sposób ciągły ZSW 

KRYTERIA SUKCESU 

1. Szkoła jest postrzegana jako przyjazna uczniom, panują w niej dobre stosunki interpersonalne. 

2. Uczniowie budują i akceptują tradycje i obrzędowość szkoły; 

3. Zmniejsza się liczba negatywnych zachowań uczniów z perspektywy oczekiwań szkoły. 

4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

5. Zwiększa się dyscyplina w szkole w porównaniu do lat ubiegłych; 

6. Uczniowie wyrażają się kulturalnie. 

7. Rodzice wyrażają opinie na temat funkcjonowania szkoły. 

8. Rodzice współtworzą imprezy szkolne. 

9. Rodzice i uczniowie identyfikują się ze szkołą; 

10. Wychowawcy systematycznie przeprowadzają edukację rodziców na tematy związane z wychowaniem. 

11. Szkoła posiada system poradnictwa zawodowego. 

Obszar: DYDAKTYKA 

Lp. Priorytet -standard Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Typ 
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szkoły 

 

I. 

 

 

Podnoszenie jakości i 

efektywności kształcenia 

1. Realizowane w szkole, na turnusach 

zawodowych oraz zajęciach praktycznych 

programy nauczania  zapewniają uczniom 

osiągniecie dobrych wyników w nauce. 

1. odpowiedni dobór programów 

nauczania, podręczników 

dostosowanych do potrzeb , 

możliwości i aspiracji uczniów. 

Zespoły 

przedmiotowe 

W sposób 

ciągły 

 

ZSW 

2. Realizacja podstawy programowej na IV 

etapie edukacyjnym 

1. ewaluacja szkolnego zestawu 

programów nauczania; 

2. monitorowanie realizacji 

podstawy programowej. 

Dyrektor , n-le Wg potrzeb ZSW 

3. Realizacja przez szkolę zaleceń 

zawartych w orzeczeniach i opiniach 

poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

1. kierowanie uczniów na badania 

specjalistyczne w przypadku 

wystąpienia trudności w nauce; 

2. respektowanie opinii 

dotyczących indywidualnych 

potrzeb ucznia; 

3. dbałość o sprawny przepływ 

informacji o specyficznych 

trudnościach uczniów w nauce; 

Pedagog, 

wychowawcy 

W sposób 

ciągły 

ZSW 

4. Organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w obowiązującej formie. 

1. monitorowanie postępów 

uczniów z opiniami i 

orzeczeniami , prowadzenie 

odpowiednich dokumentów. 

2. organizacja zajęć  

wynikających z potrzeb 

Wychowawcy, 

koordynatorzy, 

pedagog 

W sposób 

ciągły 

 

ZSW 
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zdiagnozowanych w ramach 

pomocy psychologiczno -

pedagogicznej 

5. Współpraca szkoły z Ośrodkami 

Kształcenia Zawodowego oraz 

pracodawcami. 

1. Organizowanie turnusów 

zawodowych podczas, których 

uczniowie zdobywają wiedzę 

konieczną do zdania egzaminu 

zawodowego i uzyskania tytułu 

czeladnika; 

2. Zdobywanie przez uczniów 

wiadomości i umiejętności 

podczas zajęć praktycznych; 

Dyrektor, 

opiekun praktyk 

 

 

Wg 

Harmonogra

mu 

 

 

ZSW 

 

 

6. Nawiązanie współpracy z Cechem 

Rzemiosł Różnych i innymi jednostkami 

w celu realizacji praktycznej nauki 

zawodu oraz kursów kwalifikacyjnych w 

celu umożliwienia przystąpienia do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie. 

1. Pełnienie nadzoru przez 

szkolnego opiekuna praktyk 

nad pracodawcami 

prowadzącymi naukę zawodu 

w zakładach pracy dla 

pracowników młodocianych. 

Dyrekcja, 

opiekun praktyk 

Wg 

harmonogra

mu 

ZSW 

7. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych 

zgodnie z zainteresowaniem uczniów. 

1. stworzenie harmonogramu, 

planów pracy zajęć. 

Dyrektor, 

nauczyciele 

IX ZSW 
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8. Stosowanie nowoczesnych metod 

nauczania. 

1.  Zaawansowane wykorzystanie 

technologii informacyjnej, 

tablic interaktywnych, 

projektorów; 

2. Stosowanie elementów 

oceniania kształtującego; 

Nauczyciele 

 

 

W sposób 

ciągły 

 

ZSW 

9. Udział w konkursach przedmiotowych i 

innych 

1. motywowanie uczniów do udziału w 

konkursach; 

2. prowadzenie kół zainteresowań 

rozwijających zdolności i 

zainteresowania uczniów. 

N-le 

przedmiotów 

W sposób 

ciągły 

 

ZSW 

10. Promowanie uczniów osiągających 

sukcesy, szczególnie uzdolnionych, 

wyróżniających się pracą na rzecz 

społeczności szkolnej i lokalnej. 

1. zamieszczanie informacji na stronie 

internetowej szkoły, nagrody, 

dyplomy, informacja na 

ogólnoszkolnych zebraniach 

rodzicielskich, na sesji Rady Gminy 

itd. 

Wychowawcy,  

N-le, dyrektor 

W sposób 

ciągły 

 

ZSW 

11. Zaznajomienie uczniów i rodziców z 

zasadami oceniania; 

1. zapoznanie rodziców, uczniów z 

WSO oraz z przedmiotowym 

systemem oceniania na wszystkich 

zajęciach; 

2. rzetelne dokumentowanie 

powyższych działań  w dzienniku 

lekcyjnym; 

Nauczyciele I –szy 

semestr 

ZSW 
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12. Motywowanie uczniów do pracy 

samokształceniowej i rozwijania 

zainteresowań przedmiotowych, 

sportowych i zawodowych 

1. działalność doradcy zawodowego; 

2. wspieranie młodzieży utalentowanej 

sportowo; 

3. wyjścia do zakładów pracy, instytucji; 

4. wycieczki przedmiotowe; 

5. cykl spotkań ze sławnymi ludźmi; 

6. udział w „Tygodniu Zawodowca”; 

Dyrektor 

Wychowawca 

Doradca 

zawodowy 

nauczyciele 

W sposób 

ciągły 

ZSW 

13. Systematyczna diagnoza i 

dokumentowanie osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. 

1. monitorowanie częstotliwości 

oceniania; 

2. przeprowadzanie sprawdzianów 

diagnozujących; 

3. obserwacje zajęć lekcyjnych; 

4. dokumentowanie realizacji programu 

nauki zawodu w dzienniczkach 

praktyk. 

Dyrektor, n-le W sposób 

ciągły 

ZSW 

 

14. Wykorzystywanie wyników egzaminów 

zewnętrznych do poprawy efektów 

kształcenia. 

1. systematyczna analiza wyników 

egzaminów  zewnętrznych; 

Dyrektor, 

Zespoły 

przedmiotowe,  

W sposób 

ciągły 

ZSW 

15. Współpraca z organem prowadzącym 

szkoły oraz nadzorującym w celu 

zapewnienia jak najlepszych warunków 

do funkcjonowania szkoły.  

1. rozmowy, konsultacje itp. Dyrektor 

Nauczyciele, 

dyrektor 

W sposób 

ciągły 

ZSW 
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16. Badanie losów absolwentów. 1. Działania systemowe podejmowane 

zgodnie z regulaminem i 

harmonogramem prac  Zespołu ds. 

badania losów absolwentów. 

Zespół ds. 

badania losów 

absolwentów. 

W sposób 

ciągły 

ZSW 

 

KRYTERIA SUKCESU 

1. Zwiększa się jakość procesów dydaktycznych w porównaniu do lat ubiegłych. 

2. Zwiększa się ilość godzin lekcyjnych przeprowadzonych nowoczesnymi metodami nauczania z wykorzystaniem środków multimedialnych w 

stosunku do lat poprzednich, ze szczególnym akcentem na nowoczesne metody aktywizujące ucznia. 

3. Wzrasta liczba uczniów, w porównaniu do lat ubiegłych, osiągających wyższe wyniki. 

4. Szkoła współpracuje  z innymi placówkami. 

5. Szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, co umożliwia uczniom osiąganie sukcesów na miarę ich zainteresowań oraz możliwości. 

6. Uczniowie są na bieżąco informowani o wynikach nauczania. 

7. Rodzice uczniów z wynikami nauczania swoich dzieci są zapoznawani podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych, dni otwartych, rozmów 

indywidualnych 

 

 

 

 

 



Koncepcja pracy ZSW w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście 2015-2018 
 

22 

 

Obszar: ZARZĄDZANIE 

NAUCZYCIELE, BAZA LOKALOWA I DYDAKTYCZNA 

 

Lp. Priorytet Zadania Sposób realizacji  Odpowiedzialny 
Termin 

realizacji 

Typ 

szkoły 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie 

wykształconej kadry oraz 

zapewnienie 

funkcjonowania szkoły w 

zakresie materialnym i 

programowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapewnienie pełnej obsady kadrowej 

zatrudnionej adekwatnie do zadań i potrzeb szkoły. 

1.1. systematyczna analiza zadań i potrzeb 

szkoły przez dyrektora i planowanie 

odpowiedniej kadry nauczycielskiej i 

administracyjnej; 

1.2. dyrektor szkoły systematycznie analizuje 

skuteczność zarządzania i sprawność 

organizacji szkoły. 

Dyrektor W sposób 

ciągły 

ZSW 

2. Zdobywanie kolejnych stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli. 

2.1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

poprzez zdobywanie kolejnych stopni awansu 

2.2. WDN zgodny z potrzebami szkoły. 

Dyrektor szkoły 

Nauczyciele na 

ścieżce awansu, 

opiekunowie stażu  

W sposób 

ciągły 

ZSW 

3. Rozwój zawodowy  nauczycieli,; 

 

1. udział w doskonaleniu WDN, 

kursy, szkoleniowe rady 

pedagogiczne, studia 

podyplomowe itp. 

2. motywowanie n-li do 

podnoszenia kompetencji 

dydaktycznych, 

wychowawczych i 

organizacyjnych; 

Dyrektor, 

nauczyciele 

W sposób 

ciągły 

ZSW 



Koncepcja pracy ZSW w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście 2015-2018 
 

23 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

Zapewnienie właściwych 

warunków działalności 

szkoły. 

3. obserwacja zajęć 

edukacyjnych, uroczystości 

szkolnych i innych form 

działalności n-li; 

4. dzielenie się wiedzą i 

umiejętnościami w ramach 

zespołów przedmiotowych; 

5. przeprowadzanie 

szkoleniowych Rad 

pedagogicznych. 

1. Modernizacja obiektu i wyposażenia. 1. prowadzenie prac 

remontowych mających na celu 

poprawienie estetyki i 

wyposażenia klasopracowni  

innych pomieszczeń; 

2. wyposażenie uczniów ZSW w 

szafki ubraniowe. 

Dyrektor W sposób 

ciągły 

ZSW 

2. Angażowanie uczniów i rodziców w 

działania mające na celu poprawę estetyki 

szkoły 

1. promowanie Funduszu wpłat 

na RR. Monitorowanie 

wysokości wpłat w 

poszczególnych klasach. 

Przewodniczący 

RR, wychowawcy 

W sposób 

ciągły 

ZSW 

III. Promowanie szkoły w 

środowisku lokalnym i 

1.Uściślenie współpracy z rodzicami uczniów. 1.1. aktywizacja rodziców i zachęcanie do 

angażowania się w życie szkoły. 

Wychowawcy  W sposób 

ciągły 

ZSW 
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mediach. 2. Współpraca z mediami . 2.1. informowanie o osiągnięciach szkolnych 

redakcje gazet: Płońszczak, Życie Płońska, 

Tygodnik Ciechanowski; nagrywanie 

informacji dla  telewizji Internetowej. 

Dyrektor, n-le W sposób 

ciągły 

ZSW 

3. Współpraca ze szkołami  gmin ościennych . 3.1. organizacja zawodów sportowych; 

3.2. projekt związany z promocją szkoły i 

rekrutacją uczniów do klas pierwszych na 

kolejny rok szkolny; 

3.3. organizacja dni otwartych dla rodziców 

uczniów szkół i gmin ościennych; 

3.4. działanie komisji d.s. promocji szkoły; 

3.5. uaktualnienie materiałów promocyjnych 

szkoły( foldery, długopisy, plakaty, bilbordy 

itp.). 

N-le wych. fiz. 

 

 

 

Dyrektor, komisja 

d. s. promocji 

szkoły 

 

W sposób 

ciągły 

 

 

III- V 

ZSW 

 

4. Prowadzenie  szkolnej strony WWW oraz 

kroniki ZS oraz profilu szkoły na portalu 

społecznościowym. 

4.1. aktualizowanie strony internetowej w 

sposób ciągły, poprzez zamieszczanie zdjęć , 

informacji o ważnych wydarzeniach z życia 

szkoły. 

Dyrektor, n-le W sposób 

ciągły 

ZSW 

 

5.Organizowanie konkursów o tematyce 

regionalnej, tradycjach gminy Nowe Miasto. 

5.1. Konkursy wewnątrzszkolne.  Nauczyciele Wg 

harmonogramu 
ZSW 
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6. Współpraca z rodzicami, mieszkańcami oraz 

władzami gminnymi  Nowego Miasta. 

6.1. zapraszanie rodziców, przedstawicieli 

organu prowadzącego na uroczystości szkolne; 

6.2. aktywne uczestnictwo w uroczystościach 

gminnych (Jarmark Nowomiejski, Obchody 11 

listopada i inne) oraz religijnych. 

Dyrektor, 

nauczyciele 

Wg 

Harmonogra

mu Imprez 

ZSW 

IV. 

Dbałość o zdrowie, 

higienę i bezpieczeństwo 

nauki oraz pracy. 

1. Analiza stanu bazy i wyposażenia szkoły 

pod kątem spełniania wymogów 

bezpieczeństwa. 

 

1. sprawdzanie stanu bazy i 

wyposażenia szkoły oraz stanu 

sprzętu sportowego; 

2. analiza opinii wydanych przez 

Sanepid; 

3. stała kontrola, przeglądy 

techniczne; 

4. organizacja próbnej ewakuacji. 

Dyrektor, 

pracownicy 

obsługi, 

konserwator. 

W sposób 

ciągły 

ZSW 

2. Zapewnienie uczniom opieki w trakcie 

zajęć  i przerw między zajęciami oraz 

podczas praktyki zawodowej. 

1. zapoznanie uczniów z 

zasadami BHP oraz ogólnymi 

zasadami bezpieczeństwa na 

godz. Wychowawczych; 

2. przestrzeganie regulaminów  

BHP klasopracowni. 

3. Monitorowanie realizacji 

przeprowadzonych szkoleń 

BHP i PPOŻ przez pracodawcę 

zatrudniającego pracownika 

młodocianego w celu nauki 

zawodu. 

Dyrektor, n-le, 

opiekunowie 

klasopracowni 

 

 

Dyrektor, opiekun 

praktyk 

W sposób 

ciągły 

 

 

 

Wg 

Harmonogra

mu praktyk 

ZSW 

 

 

 

ZSW 
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4. Kontrola miejsc pracy przez 

szkolnego opiekuna praktyk 

pod kątem bezpieczeństwa . 

  

 

KRYTERIA SUKCESU 

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Umiejętność i wiedza nauczycieli sprzyja efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

3. W szkole efektywnie funkcjonuje WDN. 

4. Kadra pedagogiczna planuje swój rozwój. 

5. Nauczyciele podejmują różne formy doskonalenia. 

6. W szkole nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni  maja zapewnione warunki do rozwoju zawodowego. 

 

 

Opracował zespół zadaniowy nauczycieli we współpracy z dyrekcją, rodzicami oraz uczniami. 

Stan prawny na dzień 27.08.2015r. 


