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1. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W SEROKOMLI 

 

1.1. Podstawa prawna 
 

Koncepcję pracy Zespołu Szkół w Serokomli opracowano w oparciu o następujące akty prawne: 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r., nr 256 

poz.2572 z późn. zm.).  

2. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.).  

3. Rozporządzenie MEN z dn. 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pe-

dagogicznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 560).  

4. Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 532). 

5. Rozporządzenie MEN z dni. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowe-

go przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393). 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r., 

Nr 4, poz. 17).  

7. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 977).  

8. Rozporządzenie MEN z dn. 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204). 

9. Statut Zespołu Szkół w Serokomli. 
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1.2. Misja Zespołu Szkół 
 

Jesteśmy placówką, w której pracuje zespół pedagogów o bardzo wysokich kwalifikacjach i etyce 

zawodowej, gwarantujący najwyższą jakość nauczania i wychowania. Proponujemy humanistyczny 

system wartości, oparty na chrześcijańskich podstawach. Sprawimy, że wartości BÓG – HONOR – 

OJCZYZNA staną się dla ucznia wartościami najwyższymi.  

 Ukażemy wychowankom Przedszkola i uczniom, że kształcenie jest procesem trwającym całe 

życie. Dobrze ich przygotujemy do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym. Gwarantujemy 

bogaty i atrakcyjny program nauczania i wychowania, bezpieczne i przyjazne warunki nauki. Każde 

dziecko i każdy uczeń są dla nas jednakowo ważni. Będziemy im pomagać, by harmonijnie rozwijali 

własną osobowość i osiągali sukcesy zgodnie z ich możliwościami i potrzebami. 

 Wspólnie z rodzicami wychowamy młodego człowieka, który: 

 umie znaleźć sens życia i cel swojego istnienia; 

 samodzielnie wykreuje swoją przyszłość i sprosta wyzwaniom dorosłego życia; 

 szanuje godność każdej osoby ludzkiej; 

 odrzuca przemoc i agresję, a uzależnienia i nałogi są mu obce; 

 racjonalnie i aktywnie wykorzystuje swój wolny czas; 

 świadomie dba o zdrowie własne i innych oraz chroni przyrodę; 

 jest człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej i kulturze słowa. 

 

Uważamy, że nasz wychowanek musi umieć współdziałać z ludźmi. Przygotujemy go do życia 

w zespole, w rodzinie, w środowisku lokalnym, w ojczyźnie, w zjednoczonej Europie.  

Będziemy dbać o partnerskie, pełne zaufania i przyjaźni relacje między dziećmi, uczniami, na-

uczycielami, rodzicami i środowiskiem. 

 

1.3. Wizja Zespołu Szkół 
 

Zespół Szkół powinien stworzyć środowisko, w którym: 

 są jasno określone cele i panuje harmonia w ich realizacji; 

 jest okazywana wrażliwość, cierpliwość i troska; 

 w wysokim stopniu rodzice angażują się w pracę poszczególnych placówek; 

 rozpoznaje się potrzeby uczniów i personelu, a wszystkie wysiłki są skierowane na ich zaspoko-

jenie; 

 jest jasno określony, pozytywny stosunek do społeczności lokalnej; 

 profesjonalizm, poziom intelektualny i działania praktyczne są podporządkowane osiągnięciom 

wysokiego poziomu. 
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W zakresie kształcenia: 

 zapewniamy każdemu wychowankowi Przedszkola i każdemu uczniowi osiąganie postępów 

edukacyjnych; 

 nauczymy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i wykorzystania ich podczas 

całego procesu kształcenia; 

 każdego wychowanka Przedszkola i każdego ucznia wspieramy i motywujemy w osiąganiu suk-

cesów; 

 każdego wychowanka Przedszkola i każdego ucznia traktujemy indywidualnie i zapewniamy mu 

rozwój; 

 rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia każdego dziecka i każdego ucznia. 

 

W zakresie wychowania: 

 uczymy poszanowania demokratycznych wartości; 

 kształtujemy tolerancję, uczciwość i sprawiedliwość jako wartości, które powinny przyświecać 

każdemu człowiekowi w stosunku do siebie i innych ludzi; 

 współpracujemy z rodzicami wychowując pokolenia, które będą kształtować naszą Ojczyznę; 

 jesteśmy placówką bezpieczną i przyjazną, w której znamy swoich wychowanków i uczniów, 

a także wspieramy ich rozwój; 

 wszyscy wychowankowie Przedszkola i wszyscy uczniowie mają równe szanse w osiąganiu ce-

lów i rozwijaniu swoich zainteresowań. 

 

Dzięki temu każdy wychowanek Przedszkola i każdy uczeń: 

 powinien czuć się ważny, otoczony opieką i szanowany; 

 może realizować program według indywidualnych możliwości; 

 może rozwijać zaufanie i szacunek do samego siebie; 

 jest zachęcany do dążenia i osiągania doskonałości oraz wysokiej jakości we wszystkich dzie-

dzinach życia szkolnego z rozwojem duchowym włącznie; 

 uczy się szacunku i przekazywania innym uznawanych przez siebie wartości. 

 

Absolwent Zespołu Szkół w Serokomli: 

 ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój oraz potrafi zaplanować swoją przyszłość; 

 potrafi sam zdobywać i przetwarzać potrzebną mu wiedzę oraz umie korzystać z nowoczesnych 

źródeł informacji; 

 zna dwa języki obce, dzięki czemu potrafi komunikować się w nowoczesnym świecie; 

 jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym poziomie; 

 szanuje siebie i drugiego człowieka. 
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Nasi nauczyciele: 

 doskonalą swój warsztat pracy i dokształcają się tak, aby zapewnić wychowankom Przedszkola 

i uczniom jak najlepszą jakość kształcenia i osiągnąć wysoką efektywność nauczania; 

 współpracują ze sobą, dziećmi, uczniami i rodzicami mając na celu dobro każdego dziecka 

i każdego ucznia; 

 stosują nowoczesne technologie i metody nauczania; 

 są twórczy, sprawiedliwi i kompetentni; 

 szukają rozwiązań problemów razem z uczniami na zasadzie partnerstwa, dialogu i dyskusji. 

 

1.4. Diagnoza obecnego stanu 
 

W skład Zespołu Szkół w Serokomli wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. 

W placówce zatrudnionych jest 41 nauczycieli, wśród których jest 22 dyplomowanych 

i 11 mianowanych, zaś pozostali to nauczyciele, którzy są dopiero na pierwszych etapach swojej ka-

riery pedagogicznej.  

Poszczególne szkoły zajmują dwukondygnacyjny budynek, z nowym i starym skrzydłem. Baza 

szkoły jest dostosowana do potrzeb uczniów i umożliwia realizację podstawy programowej. Odpo-

wiednia liczba sal dydaktycznych oraz liczba uczniów sprawiają, że zajęcia edukacyjne odbywają się 

w systemie jednozmianowym. Teren wokół szkoły jest zadbany i estetycznie urządzony. Obok szkoły 

znajdują się boiska szkolne, w tym „Orlik”. 

 

W celu wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej oraz 

przygotowania do egzaminów zewnętrznych i kolejnego etapu kształcenia w szkole przeprowadza się 

sprawdziany wiadomości i umiejętności na każdym poziomie nauczania. Dokonywana jest systema-

tyczna analiza wyników, służąca ustaleniu działań doskonalących i modyfikujących proces dydaktycz-

ny. Nauczyciele Gimnazjum przeprowadzają diagnozy w klasach I, diagnozy i egzaminy próbne w kla-

sach III, analizy z formułowaniem wniosków, w oparciu o które opracowują harmonogramy działań 

naprawczych i realizują je na zajęciach lekcyjnych i szeregu dodatkowych zajęć i konsultacji. 

Szkoła proponuje uczniom, zarówno zdolnym, jak i mającym trudności w nauce, różne formy za-

jęć pozalekcyjnych, udział w konkursach i zawodach sportowych, w których uczniowie aktywnie 

uczestniczą i odnoszą sukcesy. Uczniowie uczestniczą w różnych działaniach prowadzonych w szkole, 

które pozwalają im się rozwijać, w tym zainicjowanych przez siebie. Są świadomi postaw i zasad za-

chowania, jakich się od nich oczekuje, nawet, jeśli nie zawsze ich przestrzegają. Na podstawie wyni-

ków zewnętrznej ewaluacji można stwierdzić, iż według rodziców, partnerów szkoły, pracowników 

niepedagogicznych i większości uczniów szkoła jest miejscem bezpiecznym. Działa monitoring wizyj-

ny w budynku szkolnym i na zewnątrz, są dyżury nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

w szkole zatrudniony jest logopeda,  psycholog i pedagog. 
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Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy i planują działania w zespołach, opierając się na 

analizie efektów ich pracy. Uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego. Ewaluacja zewnętrz-

na, przeprowadzona w styczniu 2013 roku wykazała, iż nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły orga-

nizowany jest w sposób planowy i systematyczny.  

 Gruntownych zmian wymaga w szkole praca z uczniem zdolnym, gdyż bardzo niewielka licz-

ba uczniów bierze udział w konkursach, olimpiadach i turniejach, a uczniowie uczestniczący w nich 

nie osiągają sukcesów. Także wyniki sprawdzianu po klasie VI nie zadowalają – są znacznie niższe niż 

średnie wyniki osiągane w województwie. 

 Ze względu na spadające wyniki konkursów zewnętrznych i egzaminów gimnazjalnych 

w roku 2012/2013 podjęto szereg działań naprawczych zmierzających do podniesienia efektywności 

nauczania. W wyniku wspólnej pracy i dużego zaangażowania nauczycieli dwie uczennice zakwalifi-

kowały się do etapu powiatowego konkursu z j. polskiego organizowanego przez Kuratora Oświaty 

w Lublinie osiągając tam wyniki zbliżone do 80%, zaś jedna – z biologii. Działania zmierzające do po-

prawy wyników egzaminów gimnazjalnych spowodowały, iż z języka polskiego uczniowie osiągnęli 

stanin 5, z historii 4, z matematyki 5, z przedmiotów przyrodniczych 6, z języka angielskiego w zakre-

sie podstawowym 6, zaś średni wynik w zakresie rozszerzonym  był wyższy, niż średni wynik dla OKE 

w Krakowie. Prawie wszyscy absolwenci Gimnazjum zostali przyjęci do szkół ponadgimnazjalnych 

pierwszego wyboru, zaś dwoje z nich zostało zakwalifikowanych do „Klasy BGŻ” w VII  Liceum Ogól-

nokształcącym w Warszawie, gdzie podstawowym kryterium przyjęcia są wysokie wyniki w nauce. 

Duża grupa uczniów ma również w tym roku możliwość składania wniosków do „Lubelskiego progra-

mu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Wymienione efekty pracy są nie-

wątpliwie dużym sukcesem nauczycieli, którzy pod moim kierunkiem wykorzystywali nowe formy 

i metody przekazywania wiedzy oraz kształtowania zainteresowań poznawczych uczniów. 

 

1.5. Plan działań Zespołu Szkół 
 

Zagadnienia związane z działalnością szkoły zostały ujęte w następujące działy: kształcenie, 

wychowanie i opieka, zarządzanie szkołą. W dalszej części koncepcji pracy przedstawiono główne 

założenia, które tworzą obraz Zespołu Szkół w Serokomli.  

 

1.5.1. Kształcenie 

 

1. Zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia w Zespole Szkół w Serokomli 

a) Uczniowie kończący II i III etap edukacyjny, podczas zewnętrznego sprawdzania poziomu 

wiedzy i umiejętności, osiągają wyniki porównywalne z wynikami rówieśników zamiesz-

kujących na terenie powiatu łukowskiego. 

b) W Zespole Szkół w Serokomli nauczanie powiązane jest z wychowaniem i kształceniem 

umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz planowania przez uczniów 

własnego rozwoju. 
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c) Programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych są tak wybrane lub skonstru-

owane, aby zapewnić każdemu wychowankowi Przedszkola i uczniowi osiąganie systema-

tycznych postępów. 

d) Jakość programów nauczania zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów i osiąga-

nie sukcesów. 

e) Organizacja procesu kształcenia zapewnia pełną realizację zadań Zespołu Szkół oraz zmie-

rza do osiągania celów edukacyjnych i realizacji treści programowych. 

f) Organizacja procesu kształcenia zapewnia każdemu wychowankowi Przedszkola i 

uczniowi szansę wszechstronnego rozwoju. 

g) W procesie kształcenia jasno określono cele ukierunkowane na rozwój ucznia.  

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

i) Ocenianie jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektów kształcenia. 

j) Zespół Szkół tworzy środowisko wspierające uczenie się. 

k) Dzieci i uczniowie osiągają sukcesy, których miarą jest ciągły postęp osiągnięć edukacyj-

nych, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwanymi w toku re-

alizacji odpowiednio dobranych programów nauczania. 

l) Absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego w wybranej 

szkole, realizując własne cele i aspiracje. 

m) Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efek-

tywności kształcenia. 

n) Prowadzone są eksperymenty i innowacje pedagogiczne. 

 

2. Kryteria sukcesu w zakresie poprawy efektów kształcenia 

a) Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego kształtują się co naj-

mniej w zakresie wyników średnich. 

b) Badana edukacyjna wartość dodana dla absolwentów Gimnazjum plasują szkołę 

w pozycji szkoły sukcesu. 

c) Szkolne zestawy programów nauczania i zestawy podręczników są  opracowane zgodnie 

z przepisami prawa oświatowego. 

d) Na bieżąco dokonywana jest ewaluacja wybranych przez zespoły nauczycieli programów 

nauczania. 

e) Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mają opracowane indywidualne progra-

my dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

f) Pomoc specjalistycznych placówek korzystnie wpływa na rozwój dzieci i młodzieży 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

g) Wprowadzenie innowacji pedagogicznych wpływa na podniesienie poziomu nauczania. 

h) Wybrane podręczniki i programy nauczania pozwalają na osiągnięcie przez 80% uczniów 

sukcesu edukacyjnego. 

i) Nauczyciele przedmiotów, z których Kuratorium Oświaty w Lublinie organizuje konkursy, 

przygotowują uczniów do osiągnięcia sukcesu co najmniej na szczeblu powiatowym. 

j) Atrakcyjność metod i duże zaangażowanie nauczycieli korzystnie wpływają na rozwój wy-

chowanków Przedszkola i uczniów. 

k) Odpowiednie warunki oraz interesujące i nowatorskie zajęcia umożliwiają wszechstronny 

rozwój umiejętności i postaw. 
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l) Programy wychowawcze klas są dostosowane do ich potrzeb i pomagają w osiągnięciu 

sukcesu wychowawczego. 

m) Dla uczniów  posiadających orzeczenia o szczególnych potrzebach edukacyjnych, opra-

cowywane są indywidualne programy zajęć wyrównawczych lub rewalidacyjno-

wychowawczych. 

n) Ewaluacja prowadzonych zajęć pozalekcyjnych pozwala na modyfikację ich oferty. 

o) Prowadzony jest monitoring losów absolwentów ukierunkowany na możliwości zdobycia 

sukcesu edukacyjnego na kolejnych etapach kształcenia. 

 

3. Zadania do realizacji w zakresie obszaru „kształcenie” 

a) Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych dzięki wnikliwej jakościowej analizie spraw-

dzianów i egzaminów próbnych, opracowywanie i wdrażanie harmonogramu działań na-

prawczych oraz prowadzenie – w ramach realizacji art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy  

Karta Nauczyciela -  odrębnych zajęć przygotowujących do zewnętrznego badania wiedzy 

i umiejętności. 

b) W przedmiotowych planach pracy wyodrębnienie tej tematyki, która może być realizo-

wana przy wykorzystaniu dostępnych w szkole narzędzi technologii komputerowej. 

c) Zaktywizowanie wychowanków Przedszkola  i uczniów podczas zajęć obowiązkowych 

i pozalekcyjnych. 

d) Ewaluacja wdrażanych programów nauczania pod kątem możliwości efektywnej realizacji 

podstawy programowej na wszystkich etapach kształcenia. 

e) Wdrażanie programów autorskich opracowanych zgodnie z przepisami prawa oświato-

wego. 

f) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i zaintere-

sowaniami ich uczestników. 

g) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. 

h) Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych, szczególnie na rzecz dzieci o spe-

cjalnych potrzebach edukacyjnych. 
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1.5.2. Wychowanie i opieka 

 

1. Zakładane cele w zakresie wychowania i opieki w Zespole Szkół w Serokomli 

a) Zespół Szkół zaspokaja potrzeby edukacyjne i zapewnia rozwój osobowy uczniów.  

b) W działalności Zespołu nie występują przejawy uprzedzeń i niesprawiedliwości. 

c) Zespół Szkół w Serokomli realizuje własny program wychowawczy i program profilaktyki 

uwzględniające między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, 

wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postaw szacunku dla innych i dla sa-

mego siebie, samorządność uczniowską, formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

d) Wychowankowie Przedszkola i uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich 

osiągnięcia są dostrzegane. 

e) W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wycho-

wawcze Zespołu Szkół są jednolite i spójne. 

f) Zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjają respektowaniu przez 

uczniów uniwersalnych wartości. 

g) Rozpoznawane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. 

h) Zespół Szkół w Serokomli zapewnia wszelkie dostępne formy pomocy tym dzieciom i 

uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmuje systematyczne i skuteczne działania 

opiekuńcze. 

i) Postawy i zachowania dzieci oraz uczniów wskazują na ich moralny, społeczny i duchowy 

rozwój, odpowiadają uniwersalnym wartościom i uznanym powszechnie normom postę-

powania. 

j) Podejmowane działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze są systematyczne 

i skuteczne. 

 

2. Kryteria sukcesu w zakresie wychowania i opieki 

a) Wychowankowie Przedszkola i uczniowie znają prawa i obowiązki dziecka i ucznia. 

b) Pracownicy szkoły, dzieci i uczniowie we wzajemnych relacjach przestrzegają postano-

wień zawartych w dokumentach stanowiących o prawach i obowiązkach dziecka i czło-

wieka. 

c) Uczniowie mają świadomość współuczestniczenia w kierowaniu szkołą, Samorząd 

Uczniowski jest aktywny i spełnia swoją rolę. 

d) Dzieci w Przedszkolu mają zapewnioną odpowiednią opiekę ułatwiającą im czasowe roz-

stanie ze środowiskiem rodzinnym. 

e) Uczniowie rozpoczynający naukę czują się akceptowani i bezpieczni. 

f) Zmniejsza się liczba przypadków agresji i przemocy. Podnosi się poczucie bezpieczeństwa 

wśród dzieci, uczniów i rodziców. 

g) Pojawiające się trudności wychowawcze są analizowane i na bieżąco rozwiązywane. 

h) Dzieci i uczniowie preferują zdrowy styl życia, przejawiają aktywność sportową. 

i) Każdy potrzebujący pomocy objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 

j) Wymagania w zakresie zachowania i postaw są znane i jasne. 
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k) Dzieci i uczniowie czują się dumni z przynależności do społeczności przedszkolnej, szkol-

nej, regionalnej, narodowej i europejskiej. 

l) Nauczyciele znają potrzeby swoich wychowanków. 

m) Zespół Szkół, w miarę swoich możliwości, zaspokaja potrzeby dzieci i uczniów w zakresie 

opieki. 

n) Uczniowie otrzymują pomoc socjalną od instytucji współpracujących ze szkołą. 

o) Realizacja i analiza działań opiekuńczych przyczynia się do doskonalenia pracy opiekuńczo 

– wychowawczej. 

p) Określone w programie wychowawczym i profilaktycznym kierunki działań przynoszą po-

zytywne efekty. 

q) Ceremoniał i tradycje szkoły są znane i przestrzegane. 

r) Dzieci i uczniowie utożsamiają się ze swoją „małą ojczyzną”. 

s) Dzieci i uczniowie mają poczucie przynależności narodowej. 

t) Obserwuje się ciągły przyrost skuteczności podejmowanych działań wychowawczych. 

 

3. Zadania do realizacji w zakresie wychowania i opieki 

a) Przestrzeganie praw i obowiązków ucznia. 

b) Współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami w planowaniu działań oddziałowych, kla-

sowych i szkolnych. 

c) Współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami w planowaniu dalszego rozwoju dzieci 

i uczniów, analizowaniu ich uzdolnień, postępów, osiągnięć i trudności. 

d) Organizowanie doradztwa dla rodziców. 

e) Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju fizycznego. 

f) Promowanie osiągnięć dzieci i uczniów. 

g) Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych. 

h) Zorganizowanie systemu zindywidualizowanej pomocy dzieciom i uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

i) Dostosowanie programu wychowawczego do systemu wartości uznawanego przez więk-

szość rodziców. 

j) Realizacja programów profilaktyki w celu skutecznego przeciwdziałania powstawaniu pa-

tologii i uzależnień. 

k) Rozpoznawanie problemów wychowawczo – psychologicznych, poszukiwanie środków 

zaradczych. 

l) Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. Organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i materialnej rodzinom niewydolnym wychowawczo. 

m) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi instytucjami wspomaga-

jącymi szkołę w działaniach wychowawczych. 

n) Organizowanie pomocy materialnej. 

o) Dowożenie dzieci do szkoły. 

p) Funkcjonowanie systemu stypendium naukowych. 

q) Kultywowanie lokalnych tradycji. 

r) Uwzględnienie w programie wychowawczym Zespołu Szkół w Serokomli tradycji, obrzę-

dów i ceremoniału szkoły. 

s) Kształtowanie u dzieci i uczniów szacunku dla polskiej historii, symboli i świąt narodo-

wych, tradycji i obyczajów. 



Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Serokomli na lata 2013 – 2018  

12 z 19 
 

t) Przygotowanie dzieci i uczniów do życia w zjednoczonej Europie przy jednoczesnym pie-

lęgnowaniu polskiej tożsamości narodowej. 

 

1.5.3. Zarządzanie szkołą 

 

1. Zakładane cele w zakresie zarządzania  Zespołem Szkół w Serokomli 

a) Zespół Szkół posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów i ro-

dziców cele i kierunki działania. 

b) Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania i ewaluacji, rozumieją i akceptują strate-

gię działania Zespołu Szkół. 

c) Nauczyciele, dzieci, uczniowie i rodzice wiedzą, co szkoła chce osiągnąć i w jaki sposób 

będzie realizować swe cele. 

d) Dyrektor angażuje nauczycieli, uczniów i rodziców do tworzenia i modyfikowania kon-

cepcji pracy Zespołu Szkół w Serokomli. 

e) Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora Zespołu Szkół w Serokomli zapewnia 

ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy. 

f) Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły sprzyja 

podwyższaniu jakości jej pracy. 

g) Dyrektor organizuje wewnętrzną ewaluację. 

h) Zespół Szkół dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upo-

wszechnia swoje osiągnięcia.  

i) Szkoła rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje 

swoją ofertę. 

j) Szkoła potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność. 

k) Nauczyciele, dzieci, uczniowie i rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej 

społeczności. 

l) Sposób oceniania pracy oraz przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych jest na-

uczycielom znany i przez nich akceptowany. 

m) Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywi-

dualnymi potrzebami. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego. 

n) Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy, a ich osiągniecia są 

upowszechniane. 

o) Rozwój zawodowy uwzględniany jest w awansie zawodowym i w ocenie pracy nauczycie-

li. Kolejne etapy awansu zawodowego są dobrze zorganizowane, a nauczyciele mają 

świadomość wymagań.  

p) Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie szkoły zapewniają warunki do realizacji zadań sta-

tutowych i stwarzają możliwość osiągania wysokiej jakości pracy. 

q) Szkoła zapewnia dzieciom, uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym 

w szkole zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i pracy. 

r) Kierowanie i administrowanie szkołą, sprawność organizacyjna oraz system komuniko-

wania się zapewniają efektywne zarządzanie, zgodnie z oczekiwaniami dzieci, uczniów, 

rodziców, pracowników i instytucji zewnętrznych. 
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2. Kryteria sukcesu w zakresie zarządzania Zespołem Szkół w Serokomli 

a) W Zespole Szkół w Serokomli została opracowana szczegółowa koncepcja pracy. 

b) Cele i kierunki działania określone koncepcją pracy pozwalają na sukcesywne podnosze-

nie jakości pracy. 

c) Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski opiniują planowane zadania 

i służą pomocą w osiąganiu wyznaczonych celów. 

d) Każdego roku oceniany jest stopień realizacji zadań i modyfikowana – w razie potrzeb – 

koncepcja pracy. 

e) W Zespole Szkół w Serokomli opracowano zrozumiałą dla wszystkich organizację we-

wnętrznej ewaluacji. 

f) Zasady sprawowania przez dyrektora nadzoru pedagogicznego są znane nauczycielom. 

g) Osiągnięcia edukacyjne uczniów poddawane są stałej diagnozie. 

h) Każdego roku dyrektor sporządza sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które stano-

wi rzetelną informację na temat efektywności podejmowanych działań. 

i) Zespół Szkół prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym. 

j) Nauczyciele, dzieci i uczniowie czynnie włączają się w działania charytatywne organizo-

wane na terenie gminy Serokomla. 

k) Nauczyciele z sukcesem pozyskują sponsorów do realizacji działań ponadstandardowych. 

l) Absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy Serokomla kontynuują naukę w miej-

scowym gimnazjum, które zapewnia im bogatą ofertę edukacyjną i  nowoczesną bazę dy-

daktyczną. 

m) Kreatywność nauczycieli sprzyja rozwojowi uczniów. 

n) Nauczyciele znają zasady nagradzania i wypłacania dodatku motywacyjnego. 

o) W Zespole Szkół w Serokomli nauczyciele z sukcesem zdobywają kolejne stopnie awansu 

zawodowego. 

p) W szkole istnieje plan doskonalenia zawodowego dostosowany do potrzeb zgłaszanych 

przez nauczycieli. 

q) Lekcje wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki odbywają się w po-

mieszczeniach przystosowanych i właściwie wyposażonych. 

r) Szkoła posiada odpowiednią ilość lektur i słowników. 

s) Przybywa środków audiowizualnych oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych, które 

są systematycznie wykorzystywane w procesie kształcenia. 

t) W szkole przestrzegane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

u) Potencjalne zagrożenia są na bieżąco rozpoznawane i usuwane. 

v) Szkoła dostosowana jest do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 

w) Podczas pobytu w szkole uczniowie otoczeni są należytą opieką. 

x) Podstawowe dokumenty szkoły są znane nauczycielom. 

y) W Zespole Szkół z sukcesem wdrożony jest elektroniczny system przepływu informacji. 

z) Zespół Szkół w Serokomli do końca roku szkolnego 2014/2015 wdroży dziennik elektro-

niczny, do którego dostęp będą mieć nie tylko nauczyciele, ale – we właściwym dla siebie 

zakresie – uczniowie i rodzice. 

 

3. Zadania do realizacji w zakresie zarządzania Zespołem Szkół w Serokomli 

a) Ewaluacja realizacji założeń wypływających z koncepcji pracy Zespołu Szkół w Serokomli. 

b) Czuwanie nad wdrażaniem wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego. 
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c) Opracowanie organizacji wewnątrzszkolnej ewaluacji. 

d) Przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej zasad sprawowania nadzoru pedagogicz-

nego. 

e) Diagnozowanie osiągnięć uczniów. 

f) Sporządzenie sprawozdania ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

g) Współpraca z Samorządem Terytorialnym. 

h) Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku i upowszechnianie jej osią-

gnięć. 

i) Pozytywny wpływ nauczycieli na promocję i wizerunek szkoły w środowisku. 

j) Zapewnienie efektywnie działającego Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 

k) Kształtowanie twórczej postawy nauczycieli sprzyjającej rozwojowi uczniów. 

l) Biegłe posługiwanie się przez nauczycieli narzędziami technologii komputerowej. 

m) Doskonalenie przez nauczycieli kompetencji zawodowych w zakresie metod, form i środ-

ków dydaktycznych ułatwiających dzieciom i uczniom wykorzystywanie wiedzy w prakty-

ce. 

n) Rozpoznawanie przez dyrektora Zespołu Szkół potrzeb nauczycieli w zakresie doskonale-

nia zawodowego. 

o) Nadzorowanie pracy nauczycieli w celu podniesienia jakości ich działań. 

p) Wzbogacenie księgozbioru. 

q) Częste wykorzystywanie środków multimedialnych i audiowizualnych na zajęciach. 

r) Dokończenie budowy i wyposażenie hali sportowej. 

s) Dostosowanie wyposażenia pracowni komputerowych do wymagań związanych z refor-

mą podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

t) Współpraca placówki ze środowiskiem w budowaniu bezpiecznej szkoły. 

u) Kształtowanie kultury medialnej dzieci i uczniów. 

v) Dostosowanie dokumentacji szkolnej do zmieniających się przepisów prawa oświatowe-

go. 

w) Wdrożenie elektronicznego przekazywania informacji. 

x) Wdrożenie dziennika elektronicznego. Przystosowanie Zespołu Szkół do wymagań Pro-

gramu rządowego „Cyfrowa Szkoła”. 
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1.6. Harmonogram działań 
 

1. Zadania do realizacji w zakresie obszaru „kształcenie” 

 

Zadanie 
Termin realizacji

1
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Poprawa wyników egzaminów 
zewnętrznych dzięki wnikliwej 
jakościowej analizie sprawdzia-
nów i egzaminów próbnych, opra-
cowywanie i wdrażanie harmono-
gramu działań naprawczych oraz 
prowadzenie – w ramach realizacji 
art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy  
Karta Nauczyciela -  odrębnych 
zajęć przygotowujących do ze-
wnętrznego badania wiedzy 
i umiejętności. 
 

X     

W przedmiotowych planach pracy 
wyodrębnienie tej tematyki, która 
może być realizowana przy wyko-
rzystaniu dostępnych w szkole 
narzędzi technologii komputero-
wej. 
 

X     

Zaktywizowanie wychowanków 
Przedszkola  i uczniów podczas 
zajęć obowiązkowych 
i pozalekcyjnych 

X     

Ewaluacja wdrażanych progra-
mów nauczania pod kątem moż-
liwości efektywnej realizacji pod-
stawy programowej na wszystkich 
etapach kształcenia. 
 

 X    

Wdrażanie programów autorskich 
opracowanych zgodnie z przepi-
sami prawa oświatowego. 

  X   

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 
zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami i zainteresowaniami 
ich uczestników. 

X    
 
 

Współpraca z instytucjami działa-
jącymi na rzecz dzieci i młodzieży. 

X     

Opracowanie i wdrożenie inno-
wacji pedagogicznych, szczególnie 
na rzecz dzieci o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. 

   X  

 

                                                           
1
 Oznacza termin, do końca którego roku szkolnego zadanie powinno zostać wdrożone 
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2. Zadania do realizacji w zakresie wychowania i opieki 

 

Zadanie 
Termin realizacji

2
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Przestrzeganie praw i obowiąz-
ków ucznia. 
 

X     

Współpraca nauczycieli z uczniami 
i rodzicami w planowaniu działań 
oddziałowych, klasowych i szkol-
nych. 
 

X     

Organizowanie doradztwa dla 
rodziców. 
 

 X    

Stworzenie warunków do wszech-
stronnego rozwoju fizycznego. 
 

 X    

Promowanie osiągnięć dzieci 
i uczniów. 
 

 X    

Wzbogacanie oferty zajęć poza-
lekcyjnych. 
 

X     

Zorganizowanie systemu zindywi-
dualizowanej pomocy dzieciom 
i uczniom o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych 

X     

Dostosowanie programu wycho-
wawczego do systemu wartości 
uznawanego przez większość 
rodziców. 
 

 X    

Realizacja programów profilaktyki 
w celu skutecznego przeciwdzia-
łania powstawaniu patologii i 
uzależnień. 
 

 X    

Rozpoznawanie problemów wy-
chowawczo – psychologicznych, 
poszukiwanie środków zarad-
czych. 
 

X     

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej 
uczniów. Organizowanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i 
materialnej rodzinom niewydol-
nym wychowawczo. 
 

X     

Współpraca z Poradnią Psycholo-
giczno – Pedagogiczną i innymi 
instytucjami wspomagającymi 
szkołę w działaniach wychowaw-
czych. 

X     

                                                           
2
 Oznacza termin, do końca którego roku szkolnego zadanie powinno zostać wdrożone 
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Organizowanie pomocy material-
nej. 
 

X     

Dowożenie dzieci do szkoły. 
 

X     

Funkcjonowanie systemu stypen-
dium naukowych. 
 

X     

Kultywowanie lokalnych tradycji. 
 

 X    

Uwzględnienie w programie wy-
chowawczym Zespołu Szkół 
w Serokomli tradycji, obrzędów 
i ceremoniału szkoły. 
 

 X    

Kształtowanie u dzieci i uczniów 
szacunku dla polskiej historii, 
symboli i świąt narodowych, tra-
dycji i obyczajów. 
 

  X   

Przygotowanie dzieci i uczniów do 
życia w zjednoczonej Europie przy 
jednoczesnym pielęgnowaniu 
polskiej tożsamości narodowej. 
 

    X 

 

3. Zadania do realizacji w zakresie zarządzania szkołą 

 

Zadanie 
Termin realizacji

3
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Ewaluacja realizacji założeń wy-
pływających z koncepcji pracy 
Zespołu Szkół w Serokomli. 
 

    X 

Czuwanie nad wdrażaniem wnio-
sków i rekomendacji z nadzoru 
pedagogicznego. 
 

    X 

Opracowanie organizacji we-
wnątrzszkolnej ewaluacji. 

 X    

Przedstawienie członkom Rady 
Pedagogicznej zasad sprawowania 
nadzoru pedagogicznego. 
 

X     

Diagnozowanie osiągnięć 
uczniów. 
 

X     

Sporządzenie sprawozdania ze 
sprawowanego nadzoru pedago-
gicznego. 

X     

Współpraca z Samorządem Tery-
torialnym. 
 

X     

                                                           
3
 Oznacza termin, do końca którego roku szkolnego zadanie powinno zostać wdrożone 
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Kształtowanie pozytywnego wize-
runku szkoły w środowisku i upo-
wszechnianie jej osiągnięć. 
 

 X    

Pozytywny wpływ nauczycieli na 
promocję i wizerunek szkoły 
w środowisku. 
 

 X    

Zapewnienie efektywnie działają-
cego Wewnątrzszkolnego Dosko-
nalenia Nauczycieli. 
 

 X    

Kształtowanie twórczej postawy 
nauczycieli sprzyjającej rozwojowi 
uczniów. 
 

  X   

Biegłe posługiwanie się przez 
nauczycieli narzędziami technolo-
gii komputerowej. 
 

  X   

Doskonalenie przez nauczycieli 
kompetencji zawodowych w za-
kresie metod, form i środków 
dydaktycznych ułatwiających 
dzieciom i uczniom wykorzysty-
wanie wiedzy w praktyce. 
 

   X  

Rozpoznawanie przez dyrektora 
Zespołu Szkół potrzeb nauczycieli 
w zakresie doskonalenia zawo-
dowego. 
 

X     

Nadzorowanie pracy nauczycieli 
w celu podniesienia jakości ich 
działań. 
 

X     

Wzbogacenie księgozbioru. 
 

   X  

Częste wykorzystywanie środków 
multimedialnych i audiowizual-
nych na zajęciach. 
 

 X    

Dokończenie budowy i wyposaże-
nie hali sportowej. 
 

  X   

Dostosowanie wyposażenia pra-
cowni komputerowych do wyma-
gań związanych z reformą pod-
stawy programowej kształcenia 
ogólnego. 
 

    X 

Współpraca placówki ze środowi-
skiem w budowaniu bezpiecznej 
szkoły. 
 

X     
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Kształtowanie kultury medialnej 
dzieci i uczniów. 
 

 X    

Dostosowanie dokumentacji 
szkolnej do zmieniających się 
przepisów prawa oświatowego. 
 

X     

Wdrożenie elektronicznego prze-
kazywania informacji. 
 

 X    

Wdrożenie dziennika elektronicz-
nego. Przystosowanie Zespołu 
Szkół do wymagań Programu 
rządowego „Cyfrowa Szkoła”. 
 

    X 

 

Zadania wdrożone do końca zaproponowanego roku szkolnego będą z sukcesem kontynu-

owane w latach kolejnych. Za realizację poszczególnych zadań odpowiadają wszyscy pracow-

nicy pedagogiczni szkoły, którzy do współpracy powinni zapraszać zarówno pracowników 

niepedagogicznych, rodziców, uczniów, jak i inne instytucje działające na rzecz rozwoju dzieci 

i młodzieży. 


