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Misja szkoły: 

Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, wyposażenie go w niezbędną wiedzę i 

umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia oraz funkcjonowania w ojczyźnie i 

zjednoczonej Europie. 

Wizja szkoły: 

 Bezpieczna i wspierająca skutecznie procesy wychowawcze 

 Ukierunkowana na priorytetowe cele zidentyfikowane w Strategii Edukacji 

Miasta Zabrze 2011-2021: 

o Opiekę i wychowanie ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę 

rodziców 

o Jakość edukacji 

o Kształtowanie społeczeństwa otwartego, aktywnego i obywatelskiego 

 Z bogatą i dostosowaną do indywidualnych potrzeb ofertą edukacyjno-

wychowawczą. 

 Wspierająca w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia i 

wyboru zawodu. 

 Wrażliwą na problemy społeczności szkolnej i lokalnej. 

Cele ogólne pracy szkoły: 

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa.  

 Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły. 

 Doskonalenie metod i form nauczania. 

 Wdrażanie nowoczesnych inicjatyw edukacyjno-wychowawczych. 

 Intensyfikacja działań profilaktycznych, zapobiegających zagrożeniom i 

uzależnieniom. 

 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. 

 

 



IV.3 CZĘŚĆ ZASADNICZA KONCEPCJI. 

Działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza oraz inna 

działalność statutowa szkoły 

Sfera dydaktyczna 

Cele szczegółowe Zadania Czas realizacji 
I. Działania na rzecz kontroli i 

poprawy efektów kształcenia. 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnozy wstępne w klasach 

I (na wejściu) w oparciu o 

podstawę programową dla SP 

z przedmiotów 

humanistycznych, mat-przyr. 

oraz języka obcego 

co roku (IX) 

2. Badania wyników klas I z 

przedmiotów mat-przyr., 

humanistycznych oraz j. 

obcego 

co roku (VI) 

3. Próbne egzaminy 

gimnazjalne dla klas 2 i 3 

co roku (1-2/sem) 

4. Opracowanie analiz 

wyników poszczególnych 

badań i ich prezentacja na 

posiedzeniach RP 

1/sem 

5. Przygotowanie i wdrożenie 

planów naprawczych na 

podstawie analiz 

wg potrzeb 

II. Stwarzanie warunków do 

podejmowania różnorodnej 

aktywności uczniów i 

nauczycieli na rzecz własnego 

rozwoju i rozwoju szkoły. 

1. Planowanie procesu 

dydaktycznego z 

uwzględnieniem możliwości i 

potrzeb uczniów oraz zaleceń 

PPP 

co roku 

2. Poszerzenie i dopasowanie 

do potrzeb i zainteresowań 

uczniów zajęć pozalekcyjnych 

(praca z uczniem zdolnym; 

wyrównanie szans 

edukacyjnych, inne) 

co roku 

3. Właściwe zagospodarowanie 

zajęć z art. 42KN 

co roku; wg harmonogramu 

ustalonego we IX 

4. Realizacja projektów 

edukacyjnych i dopasowanie 

ich do zainteresowań uczniów 

co roku 

5. Wzbogacenie oferty 

konkursów 

wewnątrzszkolnych i ściślejsze 

powiązanie ich z treściami 

programowymi trzeciego 

etapu edukacyjnego 

na bieżąco 

6. Zainicjowanie edycji 

konkursu międzyszkolnego z 

zakresu przedmiotów mat-

przyr. 

co roku 

7. Przygotowywanie uczniów 

do konkursów zewnętrznych 

co roku 

8. Motywowanie nauczycieli do 

zdobywania kolejnych stopni 

awansu zawodowego i udziału 

w zewnętrznych warsztatach, 

szkoleniach oraz spotkaniach z 

na bieżąco 



doradcą metodycznym 

9. Rozpoznawanie 

indywidualnych potrzeb 

nauczycieli oraz priorytetów 

Kuratora Oświaty w zakresie 

doskonalenia zawodowego i 

zgodnie z tymi potrzebami i 

priorytetami opracowanie 

planu doskonalenia 

zawodowego i planu WDN( 

powołanie Lidera WDN, 

badania ankietowe 

nauczycieli) 

co roku 

III. Wdrażanie innowacji 

pedagogicznych, 

odpowiadających na 

zdiagnozowane potrzeby 

edukacyjno-wychowawcze 

oraz tworzenie klas we 

współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi. 

1. Badanie ankietowe uczniów 

okolicznych SP (zwłaszcza SP 

30) pod kątem zainteresowań i 

potrzeb przyszłych 

gimnazjalistów 

co roku 

2. Opracowanie i wdrożenie 

nowych innowacji na 

podstawie przeprowadzonych 

badań oraz zdiagnozowanych 

potrzeb 

co roku 

3. Tworzenie klas we 

współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi (sportowa, 

językowa, dziennikarska, 

mundurowa) 

wg potrzeb 

4. Organizacja innowacji, klas 

profilowanych oraz innych 

działań dydaktyczno-

wychowawczych we 

współpracy lub pod 

patronatem uczelni wyższych 

(ŚAM, UŚ, Politechnika, 

WSTI) 

wg potrzeb 

IV. Organizacja 

wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego 

1. Gromadzenie, aktualizacja i 

udostępnianie materiałów 

informacyjno – dydaktycznych 

oraz udzielanie 

indywidualnych porad 

uczniom i rodzicom. 
 

wg potrzeb 

2. Współpraca z instytucjami 

wspierającymi system 

doradztwa zawodowego. 

 

wg potrzeb 

3. Udział szkoły w „Tygodniu 

kariery” oraz targach 

edukacyjnych 

co roku 

4. Organizacja warsztatów dla 

uczniów i rodziców klas III we 

współpracy z Urzędem Pracy 

co roku 

V. Doskonalenie metod i form 

motywowania uczniów do 

podnoszenia wyników 

nauczania 

1. Monitorowanie 

uczniowskich wyników w 

nauce i nagradzanie również 

tych, którzy zdobywają coraz 

lepsze (niekoniecznie 

najwyższe) oceny. 

1/sem; nagradzanie podczas 

apeli podsumowujących 



2. Ustanowienie statuetki 

„Orzeł roku”, przyznawanej 

dla ucznia z najwyższą średnią 

co roku 

3. Doskonalenie systemu 

partnerskiej pomocy 

koleżeńskiej z nagrodami dla 

najskuteczniejszych 

partnerstw 

wg potrzeb 

4. Utrzymanie wartościowej i 

efektywnej oferty zajęć 

pozalekcyjnych po 

zakończeniu projektu „Sztuka 

nauki”, współfinansowanego 

ze środków EFS 

- 

VI. Uzupełnienie nauczania 

tradycyjnego e-learningiem 

1. Motywowanie nauczycieli do 

wykorzystania platformy 

Moodle podczas lekcji i 

przygotowań do egzaminu 

gimnazjalnego 

wg potrzeb 

 

Sfera wychowawczo-profilaktyczna, opiekuńcza i inna 
VII. Podejmowanie działań 

wychowawczo-

profilaktycznych mających na 

celu eliminowanie zagrożeń 

oraz wzmacnianie właściwych 

zachowań. 

1. Konsekwentna realizacja 

wewnątrzszkolnych przepisów 

wychowawczych(program 

profilaktyczno-wychowawczy, 

statut szkoły ,WSO, zeszyty 

wychowawcze) na rzecz 

podnoszenia poczucia 

bezpieczeństwa i doskonalenia 

oddziaływań wychowawczych 

względem uczniów. Nagrody i 

kary wg zapisów statutowych. 

na bieżąco 

2. Rozpoznawanie potrzeb, 

problemów wychowawczych 

oraz organizowanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

i różnych form wsparcia dla 

uczniów i rodziców 

(kontynuacja działań oraz 

starania o pół etatu dla 

szkolnego psychologa) 

na bieżąco 

3. Powołanie Zespołu 

Wychowawczego oraz 

opracowanie i wdrożenie 

punktowego systemu ocen z 

zachowania wraz z 

niezbędnymi narzędziami. 

- 

4. Kontrola prawidłowości 

ustalania ocen 

klasyfikacyjnych z zachowania 

(analiza punktów, konsultacje 

z zespołem klasowym, innymi 

nauczycielami; informowanie 

rodziców) 

1/sem 

5. Zobowiązanie 

wychowawców do 

prowadzenia „teczki 

wychowawcy” (opinie z ppp, 

zaśw. rodziców nt. udziału w 

lekcjach religii i wdż, zgody na 

co roku 



wykorzystanie danych 

osobowych i wizerunku 

uczniów, plany i protokoły 

zebrań z rodzicami) 

6. Monitorowanie 

problematyki godzin 

wychowawczych w kontekście 

zapisów w programie 

profilaktyczno-

wychowawczym 

na bieżąco (wg ustalonego 

harmonogramu) 

7. Zapewnienie bezpiecznych 

warunków dla realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych: 

- regularne podejmowanie 

tematyki bezpieczeństwa na 

godzinach wych. i zebraniach 

rodziców 

- egzekwowanie współpracy z 

rodzicami w zapewnieniu 

bezpieczeństwa uczniom 

podczas imprez szkolnych 

(dyskoteki, festyny, wycieczki) 

- konsultacje z Radą Rodziców 

w zakresie: wyboru 

ubezpieczyciela od NNW 

uczniów, próbnych ewakuacji, 

decyzji PSP i PPIS dot. szkoły 

- uzupełnienie systemu 

monitoringu wewnętrznego 

wraz z modernizacją 

rejestratora, umożliwiającą 

swobodne kopiowanie 

zapisanych plików 

- budowa oświetlenia 

wielofunkcyjnego boiska 

szkolnego(zwiększenie 

efektywności monitoringu 

zew.) 

- organizacja cyklicznych 

prezentacji z zakresu 

ratownictwa i pierwszej 

pomocy dla uczniów i 

rodziców 

- współpraca z grupą LRnO, 

Policją, Strażą Miejską, PSP, 

Sądem 

- poprawa efektywności i 

kontrola dyżurów 

nauczycielskich 

 

na bieżąco lub wg potrzeb 

8. Nagradzanie uczniów za 

zachowania zgodne z 

preferowanym modelem 

wychowawczym. 

Przyznawanie raz w roku 

tytułów(plakietka): „Najlepszy 

przyjaciel”, „Najlepszy 

negocjator”, „Sportowiec 

roku”, inne. 

co roku 

 9. Kształtowanie właściwych wg harmonogramu 



postaw wśród uczniów 

poprzez: 

- organizację imprez i apeli 

upamiętniających ważne 

wydarzenia i święta narodowe 

- włączenie się do akcji 

charytatywnych („Góra 

grosza”, „WOŚP”, „Adopcja 

Serca” i innych akcji 

okolicznościowych („Tydzień 

Ziemi”, „Tydzień tolerancji”) 

- kontynuacja corocznych, 

otwartych spotkań ze znanymi 

osobistościami (do tej pory 

szkołę odwiedzili: M.Piekorz, 

K.Kowalewski, K.Stoch, 

Ł.Kruczek, M.Hermaszewski)  

10. Rozwijanie samorządności 

wśród uczniów: 

- kontynuacja 

demokratycznych wyborów i 

działalności Samorządu 

Szkolnego oraz udział Rady 

SU w tworzeniu prawa 

szkolnego, organizacji imprez 

szkolnych i rocznego planu 

pracy szkoły 

- opracowanie nowego 

regulaminu SU we współpracy 

z samorządami klasowymi 

- zaadoptowanie i wdrożenie 

na gruncie szkolnym systemu 

trójpodziału władzy (Sejm 

szkolny, Rząd szkolny, Sąd 

szkolny) łączącego współpracę 

uczniów, nauczycieli i 

rodziców 

 wg harmonogramu i potrzeb 

11. Konsekwentne wdrażanie 

ceremoniału szkoły, 

obejmującego w szczególności 

cykliczne obchody wydarzeń 

związanych z patronem szkoły, 

wdrażanie uczniów do 

prawidłowych nawyków 

związanych ze świętowaniem 

 wg harmonogramu 

12. Profilaktyka i zwalczanie 

uzależnień: 

- konsekwentna realizacja 

programu profilaktycznego i 

ścisłe powiązanie go z 

tematami godzin 

wychowawczych 

- udział w lokalnych i 

krajowych kampaniach: 

„Zachowaj trzeźwy umysł”, 

„Kampania antynikotynowa” 

- cykliczne otwarte 

konferencje nt. uzależnień i 

innych zagrożeń z udziałem 

specjalistów 

na bieżąco oraz wg 

harmonogramu 



 

Procesy zachodzące w szkole 

 

Cele szczegółowe Zadania Czas realizacji 
I. Doskonalenie procesu 

dydaktycznego. 

1. Modyfikacja i doskonalenie 

systemu przygotowań do 

egzaminu zewnętrznego 

na bieżąco/ wg potrzeb 

2. Doskonalenie metod i 

narzędzi motywowania 

uczniów do podnoszenia 

wyników w nauce 

na bieżąco 

3. Wzbogacanie i 

modyfikowanie oferty 

edukacyjnej gimnazjum 

umożliwiającej rozwój ucznia 

(praca z uczniem zdolnym, 

zajęcia wyrównawcze, zajęcia 

dopasowane do 

zdiagnozowanych potrzeb i 

zainteresowań, poszerzenie 

oferty konkursów)  

co roku 

4. Kontynuowanie współpracy 

z uczelniami wyższymi (WSTI, 

UŚ) oraz nawiązanie 

współpracy z innymi 

uczelniami (ŚAM, 

Politechnika) 

- 

5. Rozwijanie współpracy 

międzynarodowej w ramach 

wielostronnego projektu 

partnerskiego „Comenius” 

po zakwalifikowaniu szkoły do 

projektu; wg harmonogramu 

II. Doskonalenie procesu 

wychowawczego oraz innych 

działań. 

1. Kontynuacja i rozwój 

udanych przedsięwzięć 

edukacyjno-wychowawczych: 

- „Stolice europejskie – 

śladami zabytków historii i 

kultury” 

- spotkania z wybitną 

osobistością 

- bal klas 3 (komers) 

 co roku 

2. Poszerzenie wdrażania 

uczniów do samorządności 

 co roku 

3. Wdrażanie i doskonalenie 

ceremoniału szkoły w oparciu 

o osobę patrona 

 co roku 

4. Podniesienie i utrzymanie 

wysokiego poziomu pracy 

zespołów przedmiotowych i 

zadaniowych: 

- powołanie nowych zespołów 

zadaniowych (ds. promocji 

szkoły i EWD, wychowawczy) 

- inspirowanie nauczycieli do 

wprowadzania autorskich 

programów i innowacji 

- rozwijanie współdziałania 

nauczycieli poprzez pracę w 

zespołach 

 na bieżąco 



 

 

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym 

Cele szczegółowe Zadania Czas realizacji 
I. Zwiększenie aktywności 

rodziców w życiu szkoły oraz 

wykorzystywanie ich opinii. 

1. Pobudzanie aktywności 

rodziców do udziału w 

uroczystościach szkolnych 

(podczas zebrań, konsultacji, 

drogą pisemną, tel.) 

 na bieżąco 

2. Szersze konsultacje z Radą 

Rodziców w zakresie 

bezpieczeństwa, organizacji 

imprez szkolnych, 

harmonogramu pracy szkoły, 

konstruowaniu dokumentów 

wewnątrzszkolnych 

 na bieżąco, wg potrzeb 

3. Bezpośredni kontakt z 

rodzicami w celu budowania 

solidarnych działań na rzecz 

ograniczenia niepożądanych 

zachowań (wagary, 

zachowania niebezpieczne) – 

wysyłka sms-ów, upomnienia, 

inf. pisemne 

 na bieżąco 

II. Promocja szkoły i 

kształtowanie pozytywnego 

wizerunku w środowisku. 

1. Powołanie Zespołu ds. 

promocji złożonego z 

przedstawicieli nauczycieli, 

uczniów i rodziców.  

 IX 2013 

2. Prezentacja i 

upowszechnienie informacji o 

ofercie edukacyjnej oraz 

podejmowanych działaniach i 

osiągnięciach (aktualizacja i 

rozbudowa szkolnej strony 

internetowej, wydawanie 

folderów, ulotek i koszulek z 

logo szkoły) 

 na bieżąco, wg potrzeb 

3. Wizyty prezentacyjne w 

okolicznych podstawówkach 

(wśród uczniów i rodziców) 

 co roku (II-III) 

4. Dzień otwarty w szkole  co roku (IV) 

5. Rozpowszechnienie gazetki 

szkolnej wśród uczniów 

okolicznych podstawówek 

(zwł. SP 30) 

 raz na kwartał 

6. Prezentacja działań i 

osiągnięć szkolnych w 

lokalnych mediach („Nasze 

Zabrze”, „Głos Zabrza”) 

-  

7. Analiza postrzegania szkoły 

w środowisku lokalnym 

(ankiety dla uczniów i 

rodziców, monitorowanie 

wyników rekrutacji) 

 raz na rok 

III. Podejmowanie inicjatyw 

na rzecz środowiska i regionu 

we współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi (Rada Dzielnicy, 

1. Włączanie się w akcje 

charytatywne i ekologiczne 

(WOŚP, Góra Grosza, Tydzień 

Ziemi) 

 co roku 



Parafia, Policja, Straż 

Miejska, PPP, Urząd Pracy, 

Urząd Miejski, lokalne 

zakłady pracy – ZUK „Elzab”, 

„Voigt”) 

 

 2. Organizowanie otwartych 

konferencji nt. profilaktyki 

uzależnień i współczesnych 

zagrożeń (z udziałem 

specjalistów) 

 co roku 

 3. Pokazy z zakresu pierwszej 

pomocy przed medycznej, 

ratownictwa, gaszenia 

pożarów 

 co roku 

 4. Organizowanie otwartych 

warsztatów z zakresu 

doradztwa zawodowego we 

współpracy z Urzędem Pracy  

 co roku 

 5. Organizacja imprez 

okolicznościowych z udziałem 

uczniów, rodziców i 

zaproszonych gości („Dzień 

Matki”, „Dzień Kobiet”, 

festyny rodzinne i sportowe)  

 co roku 

 

 

Zarządzanie szkołą 

Cele szczegółowe Zadania Czas realizacji 
I. Przestrzeganie przepisów 

prawa oświatowego, 

rozporządzeń, priorytetów 

ministerialnych, 

kuratoryjnych i gminnych 

oraz tworzenie nowej 

dokumentacji 

1. Nowelizacja dokumentów 

wewnątrzszkolnych i 

aktualizowanie prawa 

wewnątrzszkolnego zgodnie z 

obowiązującymi zmianami 

 na bieżąco 

2. Stworzenie nowych 

regulaminów (wycieczek, SU, 

dyskotek), formularzy (zgody 

rodziców, informacja o 

zagrożeniach oceną 

niedostateczną) 

-  

3. Wypracowanie narzędzi 

kontroli realizacji podstawy 

programowej, dokumentacji 

szkolnej oraz obserwacji zajęć 

z art. 42 KN 

- 

4. Zobowiązanie 

wychowawców do założenia 

„teczki wychowawcy” 

od IX 2013  

5. Prowadzenie protokolarzy i 

planów pracy zespołów 

przedmiotowych i 

zadaniowych  

na bieżąco (od IX 2013) 

6. Sprawowanie wewnętrznego 

nadzoru pedagogicznego 

 na bieżąco, wg 

harmonogramu 

II. Poprawa i unowocześnienie 

bazy lokalowo-dydaktycznej. 

1. Uzupełnienie systemu 

monitoringu wewnętrznego i 

zewnętrznego (w niektórych 

miejscach atrapy kamer) 

- 



2. Sukcesywne uzupełnianie 

bazy pomocy dydaktycznych 

oraz księgozbioru biblioteki 

szkolnej 

- 

3. Doposażenie klasopracowni 

w sprzęt multimedialny (1 

tablica multimedialna, 3 

projektory, 3 magnetofony)  

- 

4. Modernizacja bazy 

sportowej: 

- powiększenie i remont sali 

gimnastycznej 

- stworzenie  bieżni i 

piaskownicy do skoku w dal 

- uzupełnienie sprzętu 

sportowego 

- 

III. Pozyskiwanie środków 

pozabudżetowych. 

1. Pozyskiwanie dodatkowych 

środków finansowych z : 

- wynajmu sal 

- dzierżawa dachu szkoły pod 

nadajnik Play 

- okolicznościowe kiermasze z 

udziałem przedsiębiorców, 

radnych 

-prowizje od ubezpieczyciela 

szkoły 

- sprzęt lub dofinansowanie z 

biur podróży w ramach 

współpracy przy 

organizowaniu wycieczek 

- prowizja za umieszczenie 

automatów z napojami i 

przekąskami 

- zespołowe opracowywanie 

wniosków o dofinansowanie 

projektów w ramach 

krajowych programów 

operacyjnych 

współfinansowanych ze 

środków UE 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


