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I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

I.1 Dane ogólne szkoły 

 

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku to szkoła o charakterze 

środowiskowym, w swoim założeniu wyrównująca szanse edukacyjne wszystkich uczniów przybyłych 

do niej z różnych środowisk. Szkoła kształci zawodowo, daje przepustkę do zdobycia wykształcenia 

wyższego, szansę na własny rozwój oraz zdobycie umiejętności człowieka kreatywnego. Kierunki 

nauczania dostosowanych są do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

 

Szkoła usytuowana jest w centrum Giżycka, przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 23, w bliskim sąsiedztwie 

innych placówek oświatowych ( Zespołu Szkół Zawodowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowego Centrum Kształcenia 

Praktycznego) oraz urzędów szczebla powiatowego, miejskiego i gminnego.  

 

ZSKŚiA funkcjonuje w środowisku miejsko - wiejskim. Uczęszcza tu młodzież przede wszystkim 

z gimnazjów gminy Giżycko, ale także z innych gmin powiatu giżyckiego i węgorzewskiego. 
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I.2 Historia i tradycja szkoły 

 

A było tak... 

 

Niespełna rok po zakończeniu II wojny światowej, 4 lutego 1946 roku powołano do życia Niższą Szkołę 

Rybacką. Jej uczniowie pismem z dnia 22 marca 1946 zwrócili się do Ministra Rolnictwa z prośbą 

o przeorganizowanie jej na szkołę średnią. W efekcie 1 września 1947 roku powstało Gimnazjum 

Rybackie, które po roku zmieniło nazwę na Liceum Rybackie, a od 1950 r. stało się Państwowym 

Technikum Rybackim. Była to druga – po Sierakowie – tego typu szkoła w Polsce. Szkoła rybacka 

istniała w Giżycku (ówczesnym Lőtzen) od 1920 roku - wówczas, jako druga tego typu szkoła w Europie 

(po szkole rybackiej w Vodnanach – Czechy). Również w 1946 roku powstała pierwsza – na terenie 

ówczesnego powiatu giżyckiego - szkoła rolnicza, którą ulokowano w prywatnej czynszowej kamienicy 

przy ulicy Suwalskiej. Po dwóch latach szkołę tę przemianowano i przekształcono na Państwowe 

Liceum Ogólnokształcące z siedzibą przy ulicy Pionierskiej, a w roku 1951 przeniesiono do Iłowa 

Zielonogórskiego. W roku 1957 zapadła decyzja o likwidacji Technikum Rybackiego, w miejsce, którego 

przeniesiono z Tuławek pod Olsztynem Technikum Wodnych Melioracji. Lukę po Technikum 

Rybackim wypełniła powołana w 1959 roku Zasadnicza Szkoła Rybacka, która istniała do roku 2003. 

W tym czasie dyrektorem szkoły był mgr Jan Heichel. 

 

W roku szkolnym 1960/61 powstała Dwuletnia Szkoła Melioracyjna dla dorosłych – w budynkach przy 

ulicy Pionierskiej zrobiło się ciasno. W roku 1961 przystąpiono do opracowania założeń projektowych. 

Nowo powstająca szkoła otrzymała lokalizację w kwartale u zbiegu ulic I. Dyw. im T Kościuszki Smętka. 

Budowę obiektu szkolnego rozpoczęto wiosną 1965 roku – z wydatną pomocą młodzieży, która, po 

uzgodnieniu z wykonawcą robót, wykonała wszystkie wykopy pod fundamenty szkoły. We wrześniu 

1967 roku oddano do użytku budynek szkolny – przenosiny trwały trzy dni! To dzięki zaangażowaniu 

uczniów i ich nauczycieli po trzech dniach rozpoczęto normalną pracę w nowo przygotowanych 

i urządzonych pracowniach. Wiosną 1968 r. przystąpiono do zagospodarowania otoczenia: zasadzono 

żywopłoty, zasiano trawniki, posadzono drzewa, krzewy i kwiaty. 

 

W roku szkolnym 1968/69, obok istniejących: Technikum Wodnych Melioracji i Zasadniczej Szkoły 

Rybackiej, powstało Pomaturalne Studium Techniczne, które przeobraziwszy się w Pomaturalne, 

a potem Policealne Studium Melioracji Wodnych funkcjonowało do roku 1993. W budynku przy ulicy 

Pionierskiej powstał Kursowy Ośrodek Szkolenia Rolniczego, a w nowo wybudowanym budynku 

szkolnym nowe szkoły: 
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Wieczorowe Technikum Rolnicze (1974 – 1985) 

Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Robót Melioracyjnych (1974 – 1994) 

Technikum Mechanizacji Rolnictwa (1979 – 1984) 

Zasadnicza Szkoła Rolnicza (1977 – 1999) 

Technikum Rolnicze (1982 – 2000) 

 

W roku 1976 powołano Zespół Szkół Rolniczych, którego dyrektorem został mgr inż. Zygmunt Jelec, 

kierujący pracą wszystkich szkół od roku 1963. Odchodząc w roku 1981 na emeryturę, pozostawił duży 

Zespół Szkół Rolniczych, pracujący w nowym budynku szkolnym, nowy internat, doskonale 

przygotowaną kadrę pedagogiczną. Nowym dyrektorem zespołu został mgr inż. Zbigniew Rynkiewicz, 

absolwent Technikum Melioracji Wodnych (rocznik 1965), który po ukończeniu studiów podjął pracę 

w TMW, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Z inicjatywy dyr. Rynkiewicza wskrzeszono w roku 

1993 Technikum Rybactwa Śródlądowego, 

które stało się wiodącą szkołą tego typu w Polsce. Kształciło ono młodzież początkowo w systemie 

5 letnim, później – po wejściu w życie reformy oświaty – w systemie 4-letnim. Ostatni rocznik 5-letniego 

Technikum Rybactwa Śródlądowego opuścił mury naszej szkoły w 2005 roku. 

 

W wyniku zmian zachodzących w Polsce, które objęły również szkolnictwo, szkoła systematycznie 

wzbogacała swoją ofertą edukacyjną, czego przykładem jest powstałe w 1997 roku Technikum 

Agrobiznesu. Na wniosek dyrektora szkoły, uchwałą Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2002 r., 

przekształcono Zespół Szkół Rolniczych na Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. 

Od początku roku szkolnego 2002/2003 nowym dyrektorem zespołu został mgr Jarosław Kulhawik, 

a jego zastępcą mgr inż. Andrzej Kowalski. 

 

Zgodnie z reformą systemu edukacji młodzież pogimnazjalna rozpoczęła naukę w 4-letnich 

technikach zawodowych: 

 technikum inżynierii środowiska i melioracji, 

 technikum rybactwa śródlądowego, 

 technikum agrobiznesu, 

 technikum architektury krajobrazu,  

 technikum rolniczym,  

 technikum budowlanym,  

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
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W ofercie edukacyjnej szkoły znalazły się też 3 – letnie: 

 liceum profilowane o profilu ekonomiczno – administracyjnym (od 2002 do 2007r.), 

 liceum profilowane o profilu kształtowanie środowiska (od 2003 do 2006r.), 

 liceum ogólnokształcące z klasami sportowymi (od 2003 do 2006r.), 

 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (od 2001 do 2006r.), 

 liceum ogólnokształcące (od 2007r.). 

 

Obecnie w 20 oddziałach uczy się ponad 500 uczniów, nad których edukacją czuwa 50 nauczycieli – 

pedagogów. Od 2003/2004 roku pracę dyrektorów wspiera drugi wicedyrektor – mgr Dariusz 

Radziulewicz. W 2007/2008 roku stanowisko wicedyrektora do spraw kształcenia zawodowego objął 

mgr inż. Robert Płatosz. 

 

W trosce o losy swoich absolwentów, poszukiwania nowych, atrakcyjnych dla młodzieży kierunków 

kształcenia, dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz wymogów Unii Europejskiej szkoła wzbogaca 

swoją ofertę edukacyjną. 

 

Niewątpliwym walorem szkoły jest bogate zaplecze techniczne, umożliwiające prowadzenie zajęć 

praktycznych i zawodowych – baza kształcenia praktycznego w Bogacku. W ramach zajęć 

obowiązkowych prowadzony jest lektorat j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego i j. francuskiego. 

Wielką wagę przykłada się też do praktyk zawodowych. Zespół Szkół organizuje śródroczne 

i wakacyjne praktyki zawodowe w kraju i za granicą. 

 

Od kilku lat współpracujemy ze szkołami: 

 w Holandii (Szkoła Agrokultury w Bredzie), 

 we Francji (Szkoła Kształtowania Krajobrazu w Roville), 

 w Auksztadwaris na Litwie, 

 w Treboniu w Czechach. 

 

Nasi uczniowie mają możliwość odbycia stażu zawodowego w ośrodku doskonalenia rolniczego DEULA 

w Nimburgu w okręgu działania Hanowerskiej Izby Rolniczej w Niemczech. 

 

W trakcie swojego istnienia w szkole prowadzono wiele kierunków kształcenia, wszystkie jednak 

związane z rolnictwem i szeroko pojętym środowiskiem: 
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TECHNIKUM MELIORACJI WODNYCH 1957-1997 

ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA filia w Rynie 1957-1988 

ZASADNICZA SZKOŁA RYBACKA 1959-2000 

ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA filia w Wyszowatych 1961-1985 

ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA filia w Siedliskach 1963-1986 

POMATURALNE STUDIUM MELIORACJI WODNYCH 1968-1993 

WIECZOROWE TECHNIKUM ROLNICZE 1973-1985 

ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA filia w Prawdowie 1973-2002 

ZASADNICZA SZKOŁA MECHANIZACJI ROBÓT MELIORACJI  1974-1994 

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA 1979-1984 

TECHNIKUM ROLNICZE 1982-2000 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 1993-2002 

TECHNIKUM RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO od 1993 

TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI od 1993 

TECHNIKUM AGROBIZNESU od 1997 

LICEUM PROFILOWANE ekonomiczno-administracyjne 2002 do 2007 

LICEUM PROFILOWANE kształtowanie środowiska 2002 do 2006 

LICEUM O PROFILU SPORTOWYM 2003 do 2006 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 2001 do 2006 

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU od 2004 

TECHNIKUM ROLNICZE od 2005 

TECHNIKUM BUDOWLANE od 2006 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ. od 2011 

 

Na przestrzeni lat funkcje dyrektorów pełnili: 

1953-1963  mgr Jan Heichel 

1963-1981  mgr inż. Zygmunt Jelec 

1981-1985  mgr inż. Alicja Kacprzak 

1985-2002  mgr inż. Zbigniew Rynkiewicz 

od 2002  mgr Jarosław Kulhawik 

Funkcje wicedyrektorów sprawowali kolejno: 

mgr inż. Zygmunt Jelec 
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mgr inż. Józef Łukaszewicz 

mgr inż. Witold Frąckiewicz 

mgr inż. Genowefa Wocial 

mgr Małgorzata Chodunaj 

mgr inż. Zbigniew Rynkiewicz 

mgr Krystyna Kralkowska 

mgr inż. Marian Gajda 

mgr inż. Andrzej Kowalski 

mgr Dariusz Radziulewicz 

mgr inż. Robert Płatosz 
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I.3 Lokalizacja szkoły 

 

Budynek szkoły usytuowany jest w centrum miasta, przy ulicy I. Dyw. T. Kościuszki 23. 

Internat szkoły, w którym jest stołówka i biblioteka szkolna, znajduje się w osobnym budynku w obrębie 

jednej działki, w zintegrowanej zabudowie. 

Bliskość przystanków autobusowych, dworca PKP i PKS umożliwia dotarcie do szkoły w krótkim czasie. 

 

W pobliżu szkoły swoją siedzibę mają instytucje wspierające oświatę, takie jak: 

 Starostwo Powiatowe 

 Urząd Miejski 

 Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 Szpital Powiatowy 

 Komenda Powiatowa Policji 
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I.4 Kadra 

 

Nauczyciele ZSKŚiA współtworzą energiczną i pełną zapału kadrę, dobrze wykształconą 

i profesjonalnie przygotowaną do pracy.  

 

Spośród 50 nauczycieli: 23 ukończyło studia podyplomowe, 19 posiada uprawnienia do nauczania 

drugiego przedmiotu, 10 posiada uprawnienia do nauczania trzeciego przedmiotu, 14 to egzaminatorzy 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży (stan na rok szkolny 2013/14), 1 ekspert MEN ds. awansu 

zawodowego, 1 rzeczoznawca MEN ds. programów i podręczników szkolnych, autor arkuszy 

egzaminacyjnych, 1 trener II klasy tenisa stołowego, 2 trenerów II klasy lekkoatletyki, 1 trener II klasy 

piłki siatkowej, 1 sędzia piłki siatkowej, 1 sędzia piłki nożnej, instruktorzy: lekkoatletyki, gimnastykii 

sportowej, pływania, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki nożnej, tenisa ziemnego, 

odnowy biologicznej, nauki jazdy samochodem osobowym, nauki jazdy ciągnikiem, żeglarstwa, 

2 ratowników MOPR. 

 

Nauczyciele ZSKŚiA ciągle się doskonalą, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, w roku 

szkolnym 2013/14 było: 

 20 nauczycieli o stopieniu nauczyciela dyplomowanego, 

 17nauczycieli o stopieniu nauczyciela mianowanego, 

 10 nauczycieli o stopieniu nauczyciela kontraktowego, 

 3 nauczycieli stażystów. 

 

Ponadto nauczyciele wspierają rozwój młodzieży, uwzględniając jej potrzeby i zainteresowania na 

różnorodnych zajęciach dodatkowych. 



I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

 11 

I.5 Baza szkoły 

 

Baza lokalowa Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku obejmuje kompleks 

budynków w skład których wchodzą: budynek dydaktyczno-administracyjny, internat z kuchnią 

i stołówką oraz hala sportowa z kompleksem boisk. Budynki zlokalizowane w centrum miasta przy 

ulicach I Dyw. Im. T. Kościuszki 23 i Smętka 7. Szkoła posiada również bazę do kształcenia 

praktycznego zlokalizowaną w miejscowości Bogacko. W procesie kształcenia zawodowego szkoła 

realizuje część zajęć z wykorzystaniem bazy szkoleniowej Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Giżycku. 

 

Szkolna pracownia informatyki wyposażona jest w 16 stanowisk komputerowych z dostępem do 

Internetu. Pracownia ta wykorzystywana jest do kształcenia zawodowego z wykorzystaniem 

specjalistycznych, zawodowych programów komputerowych. Pracownie przystosowane do kształcenia 

w zawodach technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik 

inżynierii środowiska i melioracji, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wyposażone są 

w zestawy komputerowe z dostępem do internetu oraz sprzęt audiowizualny. Kształcenie w szkole 

odbywa się w 20 salach dydaktycznych.  

 

Od 2010 roku szkoła posiada nowoczesną halę sportową z pomieszczeniami socjalnymi, z siłownią 

i kompleksem zewnętrznych boisk sportowych. 

 

Budynek internatu składa się z dwóch połączonych ze sobą trzykondygnacyjnych bloków, części 

administracyjnej oraz kuchni i stołówki. W internacie może być zakwaterowanych maksymalnie 

150 uczniów. Na każdej z czterech kondygnacji znajduje się 12 trzyosobowych pokoi mieszkalnych, 

toalety i prysznice, świetlice oraz aneksy kuchenne.  

 

W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole a wychowanków w internacie zainstalowano 

monitoring. W miarę posiadanych środków finansowych sukcesywnie prowadzone są prace podnoszące 

standard budynków i pomieszczeń.  
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I.6 Uczniowie 

 

Uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku to 

grupa młodzieży świadomie wybierająca kierunek kształcenia zgodny z aspiracjami. Zespół uczniowskii 

charakteryzuje się również zróżnicowaniem środowiskowym są to zarówno młodzi ludzie mieszkający 

w miejscowościach wiejskich jak i miejskich. 

 

Aktualnie szkoła liczy 450 uczniów. Ze względu na specyfikę kształcenia dostosowana do potrzeb rynku 

pracy i zainteresowań młodych ludzi. Liczba dziewcząt i chłopców w szkole utrzymuje się na podobnym 

poziomie, niemniej wyróżnia się klasy z przewagą chłopców – klasy technikum budownictwa czy 

technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Natomiast z większą liczbą dziewcząt to klasy 

technikum architektury krajobrazu oraz technikum agrobiznesu. 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu mimo zróżnicowanego poziomu na 

starcie angażują się w zajęcia szkolne oraz pozalekcyjne. Na odkreślenie zasługuje fakt, że wielu 

uczniów uzyskuje dobre i bardzo dobre wyniki w nauce w szczególności z przedmiotów zawodowych. 

Rok rocznie uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia właśnie za osiągnięcia z przedmiotów 

zawodowych. Dobre wyniki w nauce przekładają się na wyniki matur i egzaminów zawodowych. Ponad 

50% absolwentów szkoły kontynuuje naukę na uczelniach wyższych, wielu z nich po zdobyciu tytułu 

technika otwierają swoją działalność gospodarczą. 

 

Młodzież czuje się dobrze w szkole i bezpiecznie, czego efektem jest zaangażowanie w życie szkoły, 

konkursy, olimpiady, zawody sportowe, akademie, realizacje i udział w projektach międzynarodowych, 

w imprezy organizowane na terenie szkoły czy prace Samorządu Uczniowskiego. 

 

Młodzież Zespołu Szkół Kształtowanie Środowiska i Agrobiznesu corocznie bierze udział w konkursach, 

zawodach i olimpiadach do najważniejszych należy zaliczyć udział w: 

 zawodach sportowych, 

 olimpiadach takich jak: Olimpiada wiedzy i Umiejętności Rolniczych gdzie w blokach inżynieria 

środowiska i architektura krajobrazu zajmując wysokie lokaty na szczeblu centralnym, 

uzyskując tym samym indeksy na wybrana uczelnię. 

 

Uczeń zespołu Szkól Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu to świadomy młody człowiek 

dobrze radzący sobie na rynku pracy. 
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II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
Cele ogólne (realizacja w okresie 2014 – 2017): 
 

1. Podnoszenie efektów nauczania i uczenia się. 

2. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa społeczności szkolnej. 

3. Przygotowanie ucznia/wychowanka do życiowych i zawodowych sukcesów. 

4. Budowanie wizerunku szkoły, jako nowoczesnego ośrodka kształcenia zawodowego. 

5. Angażowanie rodziców w życie szkoły. 

6. Budowanie relacji szkoły ze środowiskiem zapewniających wzajemny rozwój. 

 

Zadania: 

 

 Stwarzanie przyjaznej atmosfery pracy sprzyjającej procesowi kształcenia i rozwoju 

ucznia/wychowanka. 

 Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki uczniom i pracy nauczycielom. 

 Doposażenie klasopracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

 Doposażenie i unowocześnienie pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń w internacie. 

 Dbałość o jak najwyższą jakość kształcenia. 

 Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów/wychowanków poprzez szeroki wybór zajęć 

dodatkowych zgodnych z ich zainteresowaniami. 

 Doskonalenie kadry pedagogicznej. 

 Wdrażanie profesjonalnego systemu zarządzania jakością w szkole. 

 Współpraca szkoły, internatu i rodziców w procesie dydaktyczno — opiekuńczo – 

wychowawczym. 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 

 Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i w zakresie doradztwa 

zawodowego. 

 Organizowanie uczniom praktyk w nowoczesnych zakładach z dobrze wykwalifikowaną kadrą 

oraz staży zagranicznych. 

 Udział w projektach finansowanych ze środków unijnych. 

 Wdrażanie uczniów/wychowanków do odpowiedzialności i samorządności, przygotowanie 

uczniów do podjęcia dalszego kształcenia, pracy zawodowej i życia w społeczeństwie. 
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 Wypromowanie osiągnięć uczniów/wychowanków i pozytywnego wizerunku szkoły 

w środowisku lokalnym. 

 Wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia z wykorzystaniem technologii komputerowej 

i informacyjnej. 

 Podniesienie standardu pomieszczeń szkoły z dostosowaniem do przeprowadzania egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

.
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III. MISJA I WIZJA SZKOŁY 

 

MISJA SZKOŁY  

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Naszym celem jest indywidualny i wszechstronny rozwój 

uczniów oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę, czy też aktywność 

zawodową. Kształtujemy właściwe postawy i zachowania umożliwiające wypełnianie ról społecznych. 

Nasza dewiza to: DOBRA SZKOŁA – ATRAKCYJNY ZAWÓD – PEWNA PRZYSZŁOŚĆ. 

 

NASZA WIZJA SZKOŁY W 2017 ROKU 

Jesteśmy drugim domem ucznia, w którym czuje się on bezpiecznie, staje się człowiekiem otwartym na 

dobro, piękno i potrzeby innych, zdolnym do samooceny, będącej podstawą jego rozwoju. Działania 

szkoły wspierają rodzice.  

 

Mamy optymalne warunki umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia tak, by odnosił sukcesy 

edukacyjne i sportowe. W szkole panuje życzliwa atmosfera uwzględniająca indywidualne potrzeby 

i zdolności wychowanków oparta na kulturze osobistej, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu 

wszystkich pracowników szkoły, uczniów, rodziców. Każdego dnia kształtujemy kompetencje uczniów 

w celu samodzielnego podejmowania przez nich zadań w życiu osobistym i społecznym. 

. 
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IV. MODEL ABSOLWENTA 

 

MODEL ABSOLWENTA 

 – spójny z Programem Wychowawczym szkoły. 

Realizując wizje szkoły dążymy do tego, aby nasi absolwenci byli dobrze przygotowani do: 

 pełnienia dalszych ról społecznych,  

 przemyślanego wyboru stylu życia,  

 selekcjonowania i porządkowania zdobytych informacji, 

 określania swoich słabych i mocnych stron oraz pracy nad nimi, 

 pielęgnowania właściwych relacji z innymi ludźmi. 

 

1. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej odznacza się: 

 otwartością na świat i drugiego człowieka, 

 poczuciem własnej wartości oraz świadomością potrzeby ustawicznego poszerzania swojej 

wiedzy i doskonalenia umiejętności. 

 umiejętnością planowania i organizowania swojej pracy, 

 rozwojem swoich zainteresowań. 

 zachowaniem zgodnym z zasadami współżycia społecznego, 

 dbaniem o piękno języka ojczystego, 

 poszanowaniem symboli i wartości narodowych, religijnych, rodzinnych 

 umiejętnością posługiwania się językami obcymi, 

 umiejętnością posługiwania się najnowszymi technikami informacyjnymi 

 

2. Jest świadomy swoich praw i obowiązków, 

3. W dalszej pracy nad sobą zwracać będzie uwagę na samodzielność, odpowiedzialność, 

kreatywność, opanowanie, asertywność, uczciwość i prawdę. 

4. Jest wrażliwy na piękno otaczającego świata i zawsze gotowy zareagować na krzywdę innych 

ludzi. 

5. Jest wrażliwy na piękno otaczającego świata i zawsze gotowy zareagować na krzywdę innych 

ludzi. 
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V PLANY DZIAŁAŃ SZKOŁY 

V.1 Baza szkoły 

 

Harmonogram działań urzeczywistniających koncepcję pracy  
 

Obszar Cel ogólny Zadania Wykonawcy 
Termin 

realizacji 
Efekty Uwagi 

Baza 

i wyposażenie 

szkoły 

Podnoszenie 

efektów 

nauczania 

i uczenia się. 

 

Zakup 10 szt. atlasów ras 

zwierząt oraz atlasu 

szkodników i chorób roślin 

uprawnych 

 

 

dyrektor do 30.09.2014 
przekazanie do klasopracowni 

produkcji rolniczej 

 

Zakup 16 szt. KNR przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

do 30.09.2014 
przekazanie do klasopracowni 

przedmiotowych 

 

Wyposażenie pracowni 

inżynierii środowiska w zestaw 

multimedialny 

przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

 

do 31.05.2015 
przekazanie do klasopracowni 

przedmiotowej 
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 wykonanie przyłącza 

internetowego do 

biblioteki i internatu 

 zakup telewizora i 

sprzętu 

odtwarzającego do 

biblioteki 

 zakup dwóch regałów 

na czasopisma 

 zakup telewizorów do 

świetlic grupowych 

internatu 

 wyposażenie świetlicy 

gr.II w podstawowy 

sprzęt niezbędny do 

funkcjonowania  

 zakup modeli brył do 

pracowni 

matematycznej 

 zakup modeli 

dydaktycznych do 

TEO 

 zakup 

oprogramowania 

komputerowego do 

TOR-u 

 zakup kamery do  

TOR-u 

dyrektor, 
kierownik internatu 

kierownik 
gospodarczy 

od roku 
szkolnego 
2014/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Do końca 2014 
 
 

Do końca 2014 
 
 
 
 

2014/2015 
 
 
 

2016 

podniesienie standardu pomieszczeń 

biblioteki i internatu 
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Podnoszenie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

społeczności 

szkolnej 

generalny remont łazienek 

w szkole i internacie 

dyrektor, 
kierownik 

gospodarczy, 
kierownik internatu 

od roku 
szkolnego 
2014/2015 

łazienki spełniają wymagania wg 

obowiązujących norm 

 

 

Podjęcie działań 

zmierzających do ustawienia 

spowalniaczy ruchu 

drogowego przed przejściem 

dla pieszych przy szkole 

dyrektor, 
kierownik 

gospodarczy 

zarządca ulicy 

od roku 
szkolnego 
2014/2015 

poprawa bezpieczeństwa na 

przejściu dla pieszych 
 

przemurowanie kominów 
wentylacyjnych bloku D 
internatu 

 

dyrektor, 
kierownik 

gospodarczy, 
kierownik internatu 

od roku 
szkolnego 
2014/2015 

sprawna wentylacja  

Budowanie 

wizerunku szkoły, 

jako 

nowoczesnego 

ośrodka 

kształcenia 

zawodowego 

remont stołówki internatu 

dyrektor, 
kierownik 

gospodarczy, 
kierownik internatu 

od roku 
szkolnego 
2014/2015 

poprawa standardu pomieszczenia 

stołówki 
 

organizacja zawodowych 
kursów kwalifikacyjnych 

 

Dyrektor, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

od roku 
szkolnego 
2015/2016 

uzyskanie wybranych kwalifikacji 

przez kursantów 

 

 
 
zakup niezbędnego 
wyposażenia do 
przeprowadzenia 
egzaminów 
potwierdzających 
kwalifikacje w 
kształconych zawodach 

od roku szkolnego 
2014/2015 

dyrektor, 
wicedyrektor 

ds. kształcenia 
zawodowego 

kierownik 
gospodarczy 

spełnienie wymogu wyposażenia 
ośrodka egzaminacyjnego 
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V.2 Organizacja pracy szkoły/organizacja i zarządzanie szkołą 

 

Harmonogram działań urzeczywistniających koncepcję pracy  
 

Obszar Cel główny Zadania Wykonawcy 
Termin 

realizacji 
Efekty Uwagi 

Zarządzanie 

szkołą 

 

Podnoszenie 

efektów 

nauczania 

i uczenia się 

Szkoła przeprowadza 

ewaluację wewnętrzną w 

oparciu o wnioski z nadzoru 

pedagogicznego z 

poprzedniego roku 

szkolnego oraz w oparciu o 

priorytety Olsztyńskiego 

Kuratora Oświaty i Ministra 

Edukacji Narodowej 

Dyrektor, Lider 

oraz zespół ds. 

ewaluacji 

Wrzesień 

2014 - 

2016 

- ewaluacja wewnętrzna jest planowana i 

prowadzona przez zespół ds. ewaluacji, 

- w ewaluacji bierze udział cała społeczność 

szkolna tj. uczniowie, rodzice, nauczyciele, 

pracownicy administracji i obsługi oraz 

pracodawcy, 

- wnioski z ewaluacji są wykorzystywane do 

podnoszenia efektów nauczania i uczenia się 

oraz jakości pracy w różnych obszarach 

szkoły, 

Harmonogram 

ewaluacji, 

raport, 

wnioski 

W szkole dyrekcja planuje i 

przeprowadza obserwacje 

lekcji wg harmonogramu 

oraz w każdym miesiącu 

roku szkolnego realizowana 

jest jedna lekcja pokazowa 

przez wskazanego 

nauczyciela 

Dyrekcja szkoły 

oraz nauczyciele 

wskazani do 

przeprowadzenia 

lekcji 

pokazowych 

Wrzesień 

2014 - 

2016 

- właściwa organizacja lekcji pokazowych 

umożliwiająca udział jak największej liczby 

nauczycieli, 

- właściwe planowanie dokształcania i 

doskonalenia nauczycieli, 

- udoskonalanie warsztatu pracy nauczycieli 

uczestniczących w lekcjach pokazowych, 

Harmonogram 

obserwacji, 

harmonogram 

lekcji pokazowych,  

wnioski 

 

Monitorowanie poprawności 

prowadzenia dokumentacji 

szkolnej przez nauczycieli 

oraz spójności dokumentów 

szkolnych w oparciu o 

aktualne przepisy 

Dyrektor, 

wicedyrektor ds. 

dydaktycznych 

Sierpień - 

wrzesień 

2014 – 

2016, 

Styczeń – 

luty 2014 

- właściwa realizacja podstawy programowej 

poprzez prowadzenie semestralnego i 

końcoworocznego zestawienia realizacji liczby 

godzin, 

- zaktualizowane dokumenty szkolne: statut 

ZSKŚiA, Szkolny Program Wychowawczy, 

Zestaw programów 

nauczania, 

zestawienia 

realizacji podstawy 

programowej, 

protokoły 
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oświatowe. – 2016, 

wg 

potrzeb 

Szkolny Program Profilaktyki, 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Plany 

dydaktyczne itp. 

- prawidłowo prowadzona dokumentacja 

szkolna 

klasyfikacji 

Tworzenie zespołów 

przedmiotowych i 

zadaniowych 

Dyrektor  

Wrzesień 

2014 – 

2016, 

-  wspólna i efektywna praca nauczycieli 

zgodna z przyjętymi założeniami  i potrzebami 

szkoły, 

Protokół Rady 

Pedagogicznej   

Współpraca z instytucjami 

zagranicznymi w zakresie 

doskonalenia zawodowego 

Dyrektor, 

wicedyrektor ds. 

zawodowych 

W trakcie 

realizacji 

projektu,  

w trakcie 

uzgodnion

ych wizyt 

studyjnych 

- zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności w 

zakresie kształcenia zawodowego w  

Niemieckim Ośrodku Szkoleniowym Deula w 

Nienburgu, 

- doskonalenie warsztatu pracy poprzez 

wyjazdy studyjne do Aukstatvaris na Litwie, 

Projekty, wizyty 

studyjne 

 Dostosowanie godzin pracy 

biblioteki szkolnej 

umożliwiający korzystania z 

niej mieszkańcom internatu 

oraz uczniom po zajęciach 

szkolnych 

Dyrektor  
Wrzesień 

2014  

- zwiększenie ilości osób korzystających z 

zasobów biblioteki szkolnej, 

Zmiana godzin 

pracy 

Podnoszenie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

społeczności 

szkolnej 

Kontrola obiektów, 

pomieszczeń szkoły i 

internatu oraz otaczającego i 

ich terenu 

Dyrektor, 

kierownik 

gospodarczy 

Sierpień 

2014 - 

2016 

- wnioski pokontrolne wykorzystywane do 

konstruktywnego planowania i eliminowania 

zagrożeń, 

- zmniejszenie ilości najczęściej występujących 

zagrożeń, 

Protokoły kontroli,  

książki obiektu 
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Planowanie i bieżąca 

aktualizacja planu lekcji oraz 

dyżurów nauczycielskich 

Wicedyrektor ds. 

dydaktycznych, 

zespół ds. 

dyżurów 

nauczycielskich 

Sierpień – 

wrzesień 

2014 – 

2016,  

wg 

potrzeb 

-aktualizacja planu lekcji i dyżurów 

nauczycielskim na tablicy ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej, 

-bieżące zmiany w planie lekcji i dyżurach 

wywieszane codziennie na tablicy ogłoszeń 

oraz podawane na portalu społecznościowym, 

Plan lekcji,  

plan dyżurów 

międzylekcyjnych, 

plan dyżurów 

okienkowych 

Zapewnienie uczniom 

dostępu do pomocy 

przedlekarskiej 

Dyrektor  
2014 -

2017 

- utrzymanie gabinetu medycznego na terenie 

szkoły 
Umowa  

Przygotowanie 

ucznia/wychowa

nka do 

życiowych 

i zawodowych 

sukcesów 

Organizowanie uczniom 

praktyk w nowoczesnych 

zakładach oraz staży 

zagranicznych; 

Wicedyrektor ds. 

zawodowych 

Wrzesień 

2014 - 

2016 

- podpisywanie porozumień z pracodawcami 

dotyczących praktyk zawodowych, 

- podpisywanie listów intencyjnych o 

współpracy, 

- wyjazdy uczniów na staże i praktyki 

zagraniczne, 

Umowy,  

listy intencyjne, 

projekty 

Wspieranie nauczycieli w 

realizacji inicjatyw 

pedagogicznych 

Dyrekcja  

Na 

bieżąco 

2014 - 

2017 

- udział uczniów w: „Dniu przedsiębiorczości”, 

„Otwartej firmie”, „Żyj finansowo”, „Zarządzanie 

firmą JA TITAN”, „Moje finanse” itp. 

-prowadzenie szkolnego sklepiku – „Mini 

Przedsiębiorstw Pegaz” 

- udział uczniów w akcjach: „Nocne Igraszki”, 

„Jasełka” oraz w apelach okolicznościowych, 

- udział i wysokie miejsca uczniów w 

konkursach, turniejach, zawodach, 

olimpiadach 

Dyplomy,  

Nagrody, 

puchary 

Budowanie 

wizerunku 

szkoły, jako 

nowoczesnego 

Dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb 

rynku pracy 

Dyrekcja  

Styczeń 

2015 - 

2017 

- współpraca z WUP i PUP oraz z 

pracodawcami, 

- wdrożenie nowego kierunku kształcenia 

wynikającego z potrzeb lokalnego rynku pracy 

Opinie, arkusz 

organizacyjny 
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ośrodka 

kształcenia 

zawodowego 

Wspieranie nauczycieli w 

pracy nad projektami 

unijnymi  

Dyrekcja,  

doradca ds. 

zawodowych, 

nauczyciele   

Wg 

harmonog

ramu 

projektu 

- aplikowanie wniosku na konkurs, 

- wyjazdy uczniów na praktyki i staże 

zagraniczne na Litwę, do Niemiec, do Holandii, 

do Czech 

Harmonogram 

praktyk 

zawodowych, 

projekty 

Angażowanie 

rodziców w życie 

szkoły 

Współpraca z rodzicami Dyrektor  

Wg 

potrzeb 

2014 -

2017 

- włączenie rodziców do procesu decyzyjnego 

(zasięganie opinii w sprawach organizacji 

szkoły), 

- utworzenie zakładki na stronie internetowej 

szkoły zapewniającej dostęp do aktualnych 

informacji dla rodziców, 

- pozyskanie środków na nagrody dla uczniów 

angażujących się w życie szkoły, 

Opinie, zakładka 

na stronie 

internetowej, 

dyplomy, książki, 

nagrody 

Budowanie 

relacji szkoły ze 

środowiskiem 

zapewniających 

wzajemny rozwój 

Współpraca ze 

środowiskiem 

zapewniającym wzajemny 

rozwój 

Dyrekcja  

Wg 

potrzeb 

2014 -

2017 

- podpisywanie porozumień o wzajemnej 

współpracy np. z CKP, UiDN,  MZGOK, KRUS, 

itp. 

- organizowanie i umożliwianie spotkań na 

terenie szkoły z przedstawicielami PPP, 

rzecznikiem ds. konsumenta, doradcą 

zawodowym z CKU, policji, sądu, straży 

pożarnej, stowarzyszenia „Amazonek”, banku 

BGŻ, PBH, Kasa Stefczyka, szkoły wyższe np. 

UWM, SGGW itp. 

- uczestnictwo uczniów w zawodach i 

turniejach sportowych organizowanych m.in.   

przez WMZ LZS w Olsztynie, WMZ TS w 

Olsztynie, SZS w Olsztynie 

Porozumienia, 

zapisy w 

dziennikach 

lekcyjnych 
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V.3 Dydaktyka oraz poprawa wyników sprawdzianów zewnętrznych 

 

Harmonogram działań urzeczywistniających koncepcję pracy  
 

Obszar Cel ogólny Zadania Wykonawcy 
Termin 

realizacji 
Efekty Uwagi 

Baza i wyposażenie 

szkoły 

Podnoszenie 

efektów nauczania 

i uczenia się. 

Zakup 10 szt. 

atlasów ras zwierząt 
Dyrektor do 20.09.2014 

Przekazanie do 

klasopracowni produkcji 

rolniczej 

 

Dydaktyka 

Podnoszenie 

efektów nauczania 

i uczenia się. 

sporządzanie 

bilansu otwarcia w 

klasie I 

Wychowawcy klas I Do 15.10.2014 

Do 15.10.2015 

Do 15.10.2016 

Dokument ‘Bilans otwarcia” 

Odniesienie wniosków z 

Bilansu otwarcia do planów 

wynikowych 

Bilans otwarcia 

sporządzanie 

bilansu zamknięcia 

po zakończeniu 

klasy I, II, III i IV i 

zapoznanie 

zespołów 

oddziałowych z 

wnioskami i 

rekomendacjami do 

dalszej pracy 

Wychowawcy klas Do 15.09.2014 

Do 15.09.2015 

Do 15.09.2016 

Dokument „Bilans 

zamknięcia”, Uwzględnienie 

wniosków w dalszej pracy 

nauczycieli w celu 

podniesienia skuteczności 

Bilans zamknięcia 

Analiza i weryfikacja 

planów wynikowych 

nauczycieli uczących 

w danym oddziale 

 

Nauczyciele 

uczący w danym 

oddziale 

Do 30.09.2014 

Do 30.09.2015 

Do 30.09.2016 

Skorelowane plany 

wynikowe 

Plany wynikowe 
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przeprowadzanie 

dwóch matur 

próbnych (w I i II 

semestrze klasy IV) 

Nauczyciele 

uczący 

przedmiotów 

maturalnych 

I semestr; 

Do 30.11.2014 

Do 30.11.2015 

Do 30.11.2016 

II semestr: 

Do 30.03.2015 

Do 30.03.2016 

Do 30.03.2017 

Wdrożenie wniosków z 

analizy jakościowej; 

uzupełnianie braków w 

opanowaniu 

standardów/podstawy 

programowej 

Raport 

przeprowadzanie 

próbnych 

egzaminów 

potwierdzających 

kwalifikacje 

zawodowe 

Nauczyciele 

uczący 

przedmiotów 

zawodowych 

Na 2 miesiące 

przed 

planowanym 

terminem 

egzaminu 

potwierdzającego 

kwalifikacje w 

zawodzie 

Wdrożenie wniosków z 

analizy jakościowej; 

uzupełnianie braków w 

opanowaniu 

standardów/podstawy 

programowej 

Raport 

prowadzenie zajęć 

dydaktyczno – 

wyrównawczych z 

języka polskiego, 

języków obcych i 

matematyki 

Nauczyciele  Raz w tygodniu Poprawa osiągnięć 

edukacyjnych uczniów 

Dzienniki zajęć 

dodatkowych 

Przygotowanie 

ucznia/wychowanka 

do życiowych 

i zawodowych 

sukcesów 

Przygotowywanie 

uczniów do udziału 

w OWiUR 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych  

Wg 

harmonogramu 

olimpiady 

Uzyskanie wysokich lokat  Protokół z przebiegu 

etapu szkolnego, 

zaświadczenia 

Przygotowywanie 

uczniów do udziału 

w Olimpiadzie 

Przedsiębiorczości 

Nauczyciel 

przedsiębiorczości 

Wg 

harmonogramu 

olimpiady 

Uzyskanie wysokich lokat Zgłoszenie szkoły 

Przygotowywanie 

uczniów do udziału 

w konkursach 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych i  

Wg 

harmonogramu 

Uzyskanie wysokich 

wyników 

Zaświadczenia  
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ogólnokształcących 

Prowadzenie 

Młodzieżowego 

Miniprzedsiębiorstwa 

Nauczyciel 

ekonomicznych 

przedmiotów 

zawodowych 

Od 01.10.2014 

do 30.04.2015 

Od 01.10.2015 

do 30.04.2016 

Od 01.10.2016 

do 30.04.2017 

Funkcjonowanie sklepiku 

szkolnego w szkole 

Przekazywanie 

miesięcznych raportów do 

Fundacji Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości 

Uczniowie posiadają 

umiejętności kluczowe 

Zgłoszenie, umowa 

miniprzedsiębiorstwa 

Udział uczniów w 

akcji Dzień 

przedsiębiorczości 

Nauczyciel 

ekonomicznych 

przedmiotów 

zawodowych 

Do 10.04.2015 

Do 10.04.2016 

Do 10.04.2017 

Weryfikacja przez uczniów 

wyobrażenia o pracy w 

danym zawodzie w 

konfrontacji z 

rzeczywistością 

Zgłoszenie szkoły, 

sprawozdanie 

Udział w akcji 

„Biznes przy tablicy” 

Nauczyciel 

przedsiębiorczości 

Wg 

harmonogramu 

FMP 

Poznanie przez uczniów 

realiów prowadzenia 

działalności gospodarczej 

Wpis w dzienniku 

lekcyjnym 

Budowanie 

wizerunku szkoły, 

jako nowoczesnego 

ośrodka kształcenia 

zawodowego 

Zorganizowanie 

praktyki zawodowej 

na Litwie na uczniów 

klasy II kształcących 

się w zawodzie 

technik agrobiznesu 

Wicedyrektor ds. 

kształcenia 

zawodowego 

Do 30.06.2015 

Do 30.06.2016 

Do 30.06.2017 

Odbyta praktyka 

Artykuł w lokalnej gazecie, 

informacja na stronie 

internetowej 

Dokumentacja praktyk 

(sprawozdanie, karta 

oceny) 

Realizacja projektów 

i praktyk 

zawodowych w 

ramach programu 

Erasmus plus 

nauczyciele Do 30.06.2017 Zrealizowany projekt 

Artykuł w lokalnej gazecie, 

informacja na stronie 

internetowej 

Wniosek, umowa 

finansowa 
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V.4 Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej 

 

Harmonogram działań urzeczywistniających koncepcję pracy  
 

Obszar Cel ogólny Zadania Wykonawcy 
Termin 

realizacji 
Efekty  

Uwagi 

(narzędzia) 

Czwarty obszar: 

Kadra-doskonalenie 

zawodowe 

nauczycieli oraz 

kadry 

niepedagogicznej 

Podnoszenie 

efektów nauczania 

i uczenia się. 

1.Przeszkolenie 

kadry 

pedagogicznej w 

zakresie nowej 

formuły egzaminu 

maturalnego 

obowiązującego od 

2015r. 

Nauczyciele 

Zgodnie z 

harmonogramem 

WDN 

Nauczyciele przygotowują 

uczniów do matury według nowej 

formuły egzaminu maturalnego. 

 

-plany wynikowe, 

-zapisy w dziennikach 

zajęć pozalekcyjnych, 

-zaświadczenia 

2.Przeszkolenie 

kadry 

pedagogicznej na 

temat Polskiej 

Ramy Kwalifikacji. 

Andrzej 

Kowalski 

Zgodnie z 

harmonogramem 

WDN 

Nauczyciele wiedzą, czym jest 

Polska Rama Kwalifikacji. 

 

 

-protokół rady 

pedagogicznej, 

 

3.Uzyskiwanie 

kwalifikacji 

uprawniających 

nauczycieli do 

nauczania innych 

przedmiotów 

zgodnie z 

kierunkiem rozwoju 

szkoły. 

Dyrektor Zgodnie z 

harmonogramem 

WDN 

Wszyscy nauczyciele posiadają 

pełne kwalifikacje. 

 

Przydziały zajęć edukacyjnych i 

zakresy obowiązków są zgodne 

z posiadanymi kwalifikacjami. 

 

-

zaświadczenia/świadectwa/ 

dyplomy 

-arkusz organizacyjny 

szkoły  

 

 

Podnoszenie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

1.Szkolenie kadry 

pedagogicznej i  

 

Dyrektor 

szkoły 

Zgodnie z 

harmonogramem 

szkoleń BHP 

Pracownicy szkoły znają i 

przestrzegają przepisy i 

procedury BHP. 

-zaświadczenia 
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społeczności 

szkolnej 

niepedagogicznej w 

zakresie BHP. 

Uzyskanie zaświadczenia. 

2.Przeszkolenie 

nauczycieli, 

wychowawców i 

kadry 

niepedagogicznej w 

zakresie profilaktyki 

uzależnień, 

przemocy i 

radzenia ze 

stresem 

Dyrektor 

szkoły 

Zgodnie z 

harmonogramem 

WDN 

Nauczyciele i kadra 

niepedagogiczna radzą sobie ze 

stresem. 

Nauczyciele, wychowawcy i 

obsługa szkoły reagują zgodnie z 

procedurami zawartymi w 

„Działaniach interwencyjnych w 

sytuacjach kryzysowych na 

terenie szkoły”. 

-protokół rady 

pedagogicznej, 

-dokumentacja pedagoga  

-dokumentacja 

wychowawcy 

Przygotowanie 

ucznia/wychowanka 

do życiowych 

i zawodowych 

sukcesów 

1.Wspieranie 
wszechstronnego 
rozwoju ucznia 
poprzez szeroką 
ofertę zajęć 
pozalekcyjnych. 

Nauczyciele i 

wychowawcy 

Rok szkolny 

2014-2015, 

2015-2016, 

2016-2017. 

Uczniowie biorą udział w 

zajęciach pozalekcyjnych 

organizowanych przez 

nauczycieli i wychowawców. 

Frekwencja uczniów na 

zajęciach potwierdzona w 

dziennikach zajęć 

pozalekcyjnych. 

-zapisy w dzienniku zajęć 

pozalekcyjnych, 

-sprawozdanie semestralne 

i roczne. 

Budowanie 

wizerunku szkoły, 

jako nowoczesnego 

ośrodka kształcenia 

zawodowego 

 

 

---------------------- 

 

 

----------------- 

 

 

----------------- 

 

 

----------------------------------------- 

 

 

------------ 

Angażowanie 

rodziców w życie 

szkoły 

1.Przeszkolenie 

nauczycieli na 

temat: ”Jak 

efektywnie 

zorganizować 

„wywiadówkę 

szkolną”. 

Dyrektor 

szkoły 

Zgodnie z 

harmonogramem 

WDN 

Nauczyciele wiedzą, jak ciekawie 

prowadzić zebrania z rodzicami. 

Wyższa frekwencja rodziców na 

zebraniach. 

 

-zaświadczenia 

-dokumentacja 

wychowawcy 
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Budowanie relacji 

szkoły ze 

środowiskiem 

zapewniających 

wzajemny rozwój. 

1.Wspólpraca  

z PP-P,PCPR, 

Sanepidem i policją  

- szkolenie 

rodziców na temat 

problemów 

wychowawczych i 

sposobów ich 

rozwiązywania w 

ramach programu 

edukacyjnego 

„Zanim będzie za 

późno”. 

 

 

Dyrektor 

szkoły 

Rok szkolny 

2014-2015, 

2015-2016, 

2016-2017. 

 

 

Rodzice są wyposażeni w 

wiedzę, dzięki której będą 

wiedzieli, jak pomóc swoim 

dzieciom. 

Świadomi rodzice wspomagają 

pracę szkoły. 

-dokumentacja pedagoga, 

-ankieta skierowana do 

rodziców. 
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V.5 Działalność opiekuńczo – wychowawcza szkoły 

 

Harmonogram działań urzeczywistniających koncepcję pracy  
 

Obszar Cel ogólny Zadania Wykonawcy 
Termin  

realizacji 
Efekty (kryteria 

sukcesu?) 
Uwagi 

Opieka i wychowanie 

Podnoszenie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

społeczności 

szkolnej 

zapoznawanie uczniów z 

przepisami BHP w czasie 

przebywania na terenie 

szkoły oraz z podstawowymi 

zasadami zachowania 

bezpieczeństwa w czasie 

drogi do i ze szkoły, jak 

również z zasadami 

bezpiecznego spędzania 

czasu wolnego na godzinach 

z wychowawcą 

wychowawcy 
n-le wf 

wrzesień, 

styczeń, czerwiec 

– każdego roku 

uczeń zna przepisy BHP 

obowiązujące w szkole, w 

drodze do i ze szkoły, 

 

Przygotowanie 

ucznia/wychowanka 

do życiowych 

i zawodowych 

sukcesów 

 Autopoznanie 

predyspozycji 

psychicznych ucznia 

 Ocena predyspozycji 

zawodowych ucznia 

 Budowanie kreatywności 

i konstruowanie planów 

zawodowych 

doradca 

zawodowy 

 Klasy I do 20 

czerwca 

każdego roku 

 

 Klasy 2 i 3 20 

czerwca 

każdego roku 

 

 Klasy 4 do 20 

kwietnia 

każdego roku  

uczeń współpracuje z 

doradcą, poszukuje dalszej 

drogi rozwoju 

zawodowego, 
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Angażowanie 

rodziców w życie 

szkoły 

 zapoznawanie rodziców 

z  terminami spotkań z 

wychowawcą  

 

 informowanie  rodziców 

poprzez pocztę 

elektroniczną, 

telefoniczne 

Wychowawcy 
klas 

Do 15 września 

każdego roku 

 

 

 

 

Do 30 listopada 

każdego roku 

Do 30 stycznia 

każdego roku 

Do 15 czerwca 

każdego roku 

Zwiększająca się średnia 

frekwencja rodziców na 

spotkaniach z wychowawcą   

 

Budowanie relacji 

szkoły ze 

środowiskiem 

zapewniających 

wzajemny rozwój 

Podtrzymywanie realizacji 

zadań szkolnego programu 

profilaktyki 

wychowawca 
pedagog 
  

Zgodnie z 

harmonogramem 

realizacji 

szkolnego 

programu 

profilaktyki 

Zwiększająca się liczba 
przedsięwzięć 
realizowanych  we 
współpracy z KPP, CPUiIS,  
Strażą Pożarną, PPP, 
przedstawicielami służby 
zdrowia 
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V.6 Klimat/atmosfera szkoły lub placówki 

 

Harmonogram działań urzeczywistniających koncepcję pracy  

Obszar Cel ogólny Zadania Wykonawcy 
Termin 

realizacji 
Efekty Uwagi 

Klimat 

podnoszenie 

efektów nauczania 

i uczenia się 

przygotować zmiany 

projektów w WZO pod 

kątem zwiększenia 

motywacyjnej roli 

oceny 

zespół zadaniowy 

wybrany wg 

kryteriów 

do 15 sierpnia 

2014 
zaktualizowane WZO i PZO  

przeprowadzenie 

badań dotyczących 

oceniania 

wszyscy 

nauczyciele 

do 10-15 

kwietnia 2015r. 
sprawozdanie z badania 

ocena nabiera 

dodatkowej rangi, 

wartości 

obserwacje oceniania 

wewnątrzszkolnego 

(hospitacje – tematy 

hospitacji) 

dyrektor na bieżąco 
doskonalenie nauczycieli, szkolenia 

nauczycieli 
 

podnoszenie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

upowszechnienie 

zasad 

bezpieczeństwa 

(zapoznanie z 

dokumentami szkoły: 

Statut Szkoły, 

Regulamin Szkoły) 

każdy 

wychowawca 

do 10 września 

2015,2016, 

2017 

uczniowie znają zasady 

bezpieczeństwa (normy społeczne) 

panujące w szkole 

 

przeciwdziałanie 

zachowaniom 

aspołecznym poprzez 

przeprowadzenie 

lekcji przygotowanych 

przez uczniów na 

temat tolerancji, 

kultury osobistej 

wychowawcy klas 
jedne zajęcia 

w semestrze 

zmniejszenie zachowań 

aspołecznych 
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stworzenie 

harmonogramu 

spotkań z rodzicami 

wychowawcy klas 

wg 

harmonogramu 

spotkań z 

rodzicami 

współpraca z rodzicami, 

zwiększenie frekwencji 
 

wzmocnienie roli 

rodzica w planowaniu 

i  realizacji zadań 

szkoły (biwaki, 

początek roku 

szkolnego, 

studniówka…..) 

wychowawcy klas 
w trakcie roku 

szkolnego 

lepsze (doskonałe) kontakty z 

rodzicami 
 

prowadzenie 

cyklicznych akcji 

profilaktycznych, 

bezpieczeństwa np. 

„Safe Zone’’,  

,,Profilaktyczna 

zadyma” 

osoby 

odpowiedzialne 

za 

zorganizowanie i 

przeprowadzenie 

akcji 

marzec 

2015,2016, 

2017 

wypracowanie dokumentów np. 

Honorowy Kodeks Ucznia, Kodeks 

Przeciwko Agresji 

 

integracja klas 

poprzez szerzenie 

zasad 

bezpieczeństwa 

podczas imprez 

szkolnych 

osoby 

odpowiedzialne 

za 

zorganizowanie i 

przeprowadzenie 

imprezy 

grudzień 

2015,2016, 

2017 

zorganizowanie imprezy ,,Nocne 

igraszki z nauką” 
 

Przygotowanie 

ucznia/wychowanka 

do życiowych i 

zawodowych 

sukcesów 

prowadzone są 

różnorodne formy 

preorientacji 

zawodowej 

dyrektor, szkolny 

doradca 

zawodowy, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

klas, wszyscy 

nauczyciele 

na bieżąco  współpraca z Powiatowym 

Biurem Pracy 

 organizacja staży zawodowych 

 współpraca z przyszłymi 

pracodawcami 
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organizowanie 

spotkań z 

przedstawicielami 

środowisk 

uniwersyteckich, 

współpraca z 

wyższymi uczelniami 

 

dyrektor, szkolny 

doradca 

zawodowy, 

pedagog szkolny, 

2015,2016, 

2017 

 organizacja wyjazdów na targi 

edukacyjne dla maturzystów 

 

uzyskanie 

informacji na temat 

uczelni 

Budowanie 

wizerunku szkoły, 

jako nowoczesnego 

ośrodka kształcenia 

zawodowego 

szkoła gromadzi, 

analizuje i promuje 

osiągnięcia naukowe i 

zawodowe uczniów 

 

dyrektor, zespół 

ds. promocji 

szkoły, wszyscy 

nauczyciele 

na bieżąco 

promowanie osiągnięć uczniów  

szkoła dba o 

kształtowanie 

pozytywnego 

wizerunku w 

środowisku 

dyrektor, zespół 

ds. promocji 

szkoły, wszyscy 

nauczyciele 

na bieżąco 

promowanie wizerunku szkoły w 

mediach 
 

postrzeganie szkoły 

jako placówki 

przyjaznej uczniom o 

dobrych stosunkach 

interpersonalnych 

dyrektor, zespół 

ds. promocji 

szkoły, wszyscy 

nauczyciele 

na bieżąco umieszczanie materiałów 

informacyjnych na stronie 

internetowej stronie szkoły stronie 

Powiatu Giżyckiego, facebooku i  w 

lokalnej prasie 

 

Angażowanie 

rodziców w życie 

szkoły 

współpraca z 

rodzicami przy 

organizacji imprez 

szkolnych i  

klasowych 

dyrektor, szkolny 

doradca 

zawodowy, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

klas, wszyscy 

nauczyciele 

na bieżąco 

dyrekcja i nauczyciele współpracują 

z rodzicami uczniów przy 

organizacji imprez szkolnych 
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współpraca z 

rodzicami przy 

tworzeniu 

dokumentów 

szkolnych 

 

dyrektor, szkolny 

doradca 

zawodowy, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

klas, wszyscy 

nauczyciele 

na bieżąco 

dyrekcja i nauczyciele współpracują 

z rodzicami uczniów przy tworzeniu 

dokumentów szkoły 

rodzice 

wypowiadają się w 

trakcie ewaluacji  

szkoła wspiera 

rodziców (prawnych 

opiekunów) w 

doskonaleniu 

umiejętności 

wychowawczych 

dyrekcja, rodzice, 

prawni 

opiekunowie, 

nauczyciele, 

pedagog,  

na bieżąco 

wzmocnienie roli rodzica (prawnego 

opiekuna) w planowaniu i realizacji 

zadań szkoły. 

 

Budowanie relacji 

szkoły ze 

środowiskiem 

zapewniających 

wzajemny rozwój 

organizacja imprez z 

udziałem 

społeczności lokalnej: 

Targi Pracy, Targów 

Edukacyjnych dla 

gimnazjalistów, Dni 

Otwarte Szkoły, 

Nocne igraszki z 

nauką, apele …, akcje 

charytatywne, 

konkursy 

dyrektor, zespół 

ds. promocji 

szkoły, wszyscy 

nauczyciele 

na bieżąco  

kreowanie pozytywnego obrazu 

szkoły w środowisku lokalnym 
 

udział gimnazjalistów 

w imprezach na 

terenie szkoły: 

Targów Edukacyjnych 

dla gimnazjalistów, 

Dni Otwarte Szkoły  

 

dyrektor, zespół 

ds. promocji 

szkoły, wszyscy 

nauczyciele 

na bieżąco  

nawiązanie współpracy z 

gimnazjami na terenie Giżycka i 

okolicy 

 

 



 


