
 

 1 

   

 

 

 

 
 

 

 

  

 

KONCEPCJA PRACY 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 

 

rok szkolny 2012/2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia7 września 1991r. o systemie oświaty  ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z   

      późn. zm. ) 

2.  Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru  pedagogicznego. 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (ze zmianami). 

 

 

CELE: 

 

1. Tworzenie środowiska wspierającego uczenie poprzez: 

 jasne określenie celów ukierunkowane na rozwój ucznia uwzględniając jego możliwości i potrzeby, 

 stosowanie właściwych metod pracy z uczniem, 

 efektywną współpracę z rodzicami i prawnymi opiekunami. 

2. Wykształcenie u uczniów postaw prospołecznych przy współpracy z MW RP. 

3. Zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

4. Zapewnienie pełnej realizacji zadań szkoły oraz osiągnięcie celów edukacyjnych i realizacji treści programowych 

poprzez właściwe zorganizowanie procesu kształcenia. 

 

 

ŹRÓDŁA PLANOWANIA 

 

1. Priorytety Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego 

3. Potrzeby środowiska 
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ZARZĄDZANIE 

Zadanie Sposób realizacji Termin; Osoba odpowiedzialna 
Uwagi o realizacji,  

uzyskane efekty 

 

Stosowanie  nowoczesnych metod 

zarządzania placówką 

Uaktualnianie strony internetowej 

szkoły. 

Dyrektor, 

A. Zakrzewska, M.Włodarczyk, 

informatycy 

 

Monitorowanie realizacji zadań 

zawartych w planie nadzoru 

dyrektora szkoły. 

 dyrektor, 

 v-ce dyrektor 

wytypowani n-le  

 

Opracowanie i wdrażanie planu 

wewnątrzszkolnej ewaluacji. 

 dyrektor, 

 v-ce dyrektor  

przewod. komisji ds. ewaluacji 

 

Monitorowanie zaplanowanych 

kontroli. 

 dyrektor 

v-ce dyrektor  

przewod. komisji ds. ewaluacji 

 

Opracowanie koncepcji pracy 

szkoły na rok szkolny 2013/2014 

 dyrektor,  

rada pedagogiczna 
Zmieniono rok szkolny; 

 

Stworzenie dobrego 

przepływu informacji:  

szkoła – rodzice. 

 

Udział w spotkaniach z Radą 

Rodziców. 

 dyrektor,  

v-ce dyrektor 

nauczyciele 

 

Systematyczny kontakt  

z rodzicami. 

 dyrektor,  

v-ce dyrektor  

nauczyciele, pedagog 

 

Zbieranie informacji poprzez 

skrzynkę Proponujemy 

Opiniujemy 

dyrektor, 

 v-ce dyrektor  

pedagog 
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Dokumentowanie pracy 

Dokumentowanie pracy zgodnie  

z przepisami prawa oświatowego  

i zarządzeniami dyrektora szkoły.  

 dyrektor, 

wszyscy pracownicy szkoły 
 

Przechowywanie dokumentacji 

zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego i zarządzeniami 

dyrektora. 

 dyrektor, 

wszyscy pracownicy szkoły 
 

 

 

 

PROMOCJA PLACÓWKI 

Zadanie Sposób realizacji Termin; Osoba odpowiedzialna 
Uwagi o realizacji,  

uzyskane efekty 

Pomoc uczniom i rodzicom  

w  wyborze szkoły gimnazjalnej 

Realizować działania zawarte  

w programie „Co zrobić, aby 

uczniowie szkoły podstawowej 

zostali w naszym gimnazjum” 

Wytypowani nauczyciele wg 

opracowanego planu działań 

Dodano nowe zadanie oraz sposób 

realizacji poprzez opracowany 

plan działania w celu pozyskania 

uczniów gimnazjum, 

Sprawozdanie z realizacji działań 

 

 

Pomoc uczniom i rodzicom  

w  wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

Spotkania z nauczycielami  

i uczniami szkół średnich; 

korzystanie z ofert „dni otwartych” 

wych. kl III 

biblioteka 
 

Gromadzenie i prezentowanie 

folderów szkół 

ponadgimnazjalnych 

wych. kl III  

biblioteka 
 

Współpraca z absolwentami 

szkoły. 
nauczyciele  
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Organizowanie uroczystości  

i imprez.  

Zorganizowanie uroczystości 

otwarcia Sali gimnastycznej 

połączonej z Dniem Patrona. 

dyrektor 

wszyscy pracownicy szkoły 
Zmieniono nazwę uroczystości; 

Zorganizowanie 

festynu marynarskiego. 

 dyrektor 

wytypowani nauczyciele 
 

Zorganizowanie uroczystości  

z okazji rocznicy zaślubin Polski  

z morzem. 

 dyrektor 

wytypowani nauczyciele 
 

Współudział w uroczystościach  

i imprezach o zasięgu lokalnym. 

Udział w imprezach  

i uroczystościach dla osób 

niepełnosprawnych. 

M. Gańko 

nauczyciele specjaliści 
 

Udział w organizacji  

Dni Wołomina. 

 dyrektor, 

 v-ce dyrektor  

wytypowani nauczyciele 

 

Udział w konkursach, turniejach  

i zawodach. 

 

 dyrektor, 

 v-ce dyrektor  

S. Leszczyński 

Nauczyciele przedmiotu 

Dodano osoby odpowiedzialne; 

 

 

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 

Zadanie Sposób realizacji Termin; Osoba odpowiedzialna 
Uwagi o realizacji,  

uzyskane efekty 

Podnoszenie kwalifikacji 

pedagogicznych zgodnie  

z potrzebami szkoły 

Opracowanie organizacji WDN; 

realizacja 

 dyrektor, 

 v-ce dyrektor  

S. Żmuda 

 

Uczestniczenie w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

dyrektor, 

wszyscy pracownicy szkoły 
 

Zdobywanie kolejnych stopni 

awansu zawodowego. 

 dyrektor, 

nauczyciele 
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WARUNKI DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

 

Zadanie Sposób realizacji Termin; Osoba odpowiedzialna 
Uwagi o realizacji,  

uzyskane efekty 

Dostosowanie działań szkoły  

do warunków lokalowych. 

Wykorzystywanie obiektów OSiR 

oraz pływalni miejskiej i boiska 

przy Zespole Szkół  

na ul. Legionów. Wykorzystanie 

nowej sali gimnastycznej. 

 dyrektor, 

S. Leszczyński 

Dodano salę gimnastyczną przy 

szkole (po oddaniu do użytku i 

uroczystości otwarcia) 

Wzbogacanie księgozbioru 

biblioteki szkolnej.  

Organizacja lekcji bibliotecznych.  

Zajęcia z tablicą interaktywną. 

p. dyrektor, 

A. Rygało 

A. Piasecka 

Nauczyciele przedmiotu 

Poszerzono sposób realizacji 

zadania; 

Dodano osoby odpowiedzialne; 

Zapewnienie uczniom opieki 

pielęgniarskiej 

 dyrektor 

M. Wnuk 
 

 

 

ZDROWIE HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

Zadanie Sposób realizacji Termin; Osoba odpowiedzialna 
Uwagi o realizacji,  

uzyskane efekty 

Udział w działaniach 

prozdrowotnych i ekologicznych, 

propagowanie zdrowego stylu 

życia. 

Spotkania z pielęgniarką. wychowawcy  

Udział w konkursach o tematyce 

ekologicznej i prozdrowotnej. 

 dyrektor, 

 S. Żmuda, A.Morawska 

 J. Gołaszewska 

Rozszerzono zadanie oraz  

dodano osoby odpowiedzialne; 
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Przestrzeganie przepisów BHP 

Zapoznawanie uczniów  

z regulaminami korzystania  

z pomieszczeń i pracowni. 

 dyrektor, 

 v-ce dyrektor  

nauczyciele 

 

Opracowanie i zapoznanie 

uczniów z regulaminem 

korzystania z sali gimnastycznej 

oraz pomieszczeń socjalno-

dydaktycznych i sprzętu 

sportowego. 

dyrektor, 

S. Leszczyński oraz nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

M.Gańko oraz nauczyciele, którym 

przydzielono sale w nowej części 

budynku 

Poszerzono sposób realizacji 

zadania; 

Przypominanie zasad BHP i p.poż 
dyrektor, 

wszyscy pracownicy szkoły 
Dodano zasady p.poż 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROFILAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ 

Zadanie Sposób realizacji Termin; Osoba odpowiedzialna 
Uwagi o realizacji,  

uzyskane efekty 

Przygotowywanie uczniów do 

korzystania z różnych źródeł 

informacji i twórczego 

rozwiązywania problemów. 

Korzystanie z technologii 

informatycznej, tablicy 

interaktywnej, itp… 

dyrektor, 

informatycy 

nauczyciele 

Poszerzono sposób realizacji 

zadania 

Stosowanie więcej metod 

aktywizujących uczniów. 

dyrektor, 

v-ce dyrektor 

nauczyciele 

 

Wyrabianie postaw 

prospołecznych i prozdrowotnych. 

Realizacja zadań zawartych  

w Programie Wychowawczym 

Zespołu Szkół nr 4 oraz  

w Szkolnym programie 

profilaktyki.  

dyrektor, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele 
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Poprawa efektów kształcenia  

w klasach gimnazjalnych  

Opracowanie i wdrażanie 

harmonogramu działań mający na 

celu poprawę wyników nauczania 

w klasach gimnazjalnych 

Wytypowani nauczyciele wg 

opracowanego harmonogramu 

działań 

Dodano nowe zadanie i sposób 

realizacji poprzez opracowany 

harmonogram działania mający na 

celu poprawę wyników nauczania 

Sprawozdanie z realizacji działań 

 


