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WSTĘP 

                                    

                                                                                                                  

                                                                       „ Szkoła nie jest przystankiem. 

                                                                          Jest drogą, która otwiera się 

                                                                         Na coraz to nowe horyzonty” 

                                                                                            (Celestyn Freinet) 

                                                       

 

                                                                                                                            

 

Ze względu na wymagania stawiane współczesnej edukacji niezbędnym elementem 

funkcjonowania każdej szkoły jest rzetelna analiza wszystkich jej obszarów. Problem ten 

dotyczy w największym stopniu szkolnictwa ponadgimnazjalnego, które w obecnych realiach 

zaczyna funkcjonować jak specyficzne przedsiębiorstwo, oferujące klientowi swój produkt, 

którym jest wiedza zdobyta przez uczniów. I choć niełatwo niektórym pogodzić się z tego 

typu spojrzeniem na szkołę, to jednak takie są wymogi współczesności.  

Celem niniejszej pracy jest ustalenie strategii rozwoju Powiatowego Zespołu Szkół 

Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach i stworzenie koncepcji pracy. 

Prezentowana przeze mnie koncepcja pracy na stanowisku dyrektora tej placówki została 

napisana w oparciu o moje kilkuletnie doświadczenie w pracy w tej szkole. Stawiane w pracy 

pytania dotyczyć będą pozycji, jaką obecnie zajmuje szkoła w środowisku, jakie ma 

możliwości rozwojowe, jakie miejsce chciałaby zająć w przyszłości, jakie cele chce osiągnąć, 

co utrudnia obecnie i co może w przyszłości uniemożliwiać osiągnięcie zamierzeń, co szkoła 

powinna i co musi uczynić, aby osiągnąć sukces i przesunąć się z pozycji zajmowanej na 

pozycję pożądaną. 

Przeprowadzone zostaną działania opisane w następujących punktach: działalność 

dydaktyczna, działalność wychowawcza, zasady współpracy z bezpośrednimi uczestnikami 

życia szkolnego, organami wewnętrznymi szkoły, instytucjami zewnętrznymi, 

bezpieczeństwo i higiena pracy, finanse, promocja i rozwój. 

http://cytaty.eu/autor/adammickiewicz.html
http://cytaty.eu/autor/adammickiewicz.html
http://cytaty.eu/autor/adammickiewicz.html
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I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika jest 

szkołą publiczną prowadzoną przez organ administracji samorządowej. Organem prowadzącym 

szkołę jest Powiat Oświęcimski. Organem nadzoru pedagogicznego jest Małopolskie Kuratorium 

Oświaty w Krakowie. 

Siedzibą Szkoły jest budynek i posesja przy ulicy Żwirki i Wigury 27 a w Kętach,  

tel.:0-33 845-32-68; fax: 845-21-31, e-mail: sekretariat@zsme.net. 

Szkoła dysponuje terenem, na którym znajduje się budynek główny szkoły wraz z przyległymi 

salami gimnastycznymi, budynek dawnego internatu, dwustanowiskowy garaż oraz budynki szkół 

niepublicznych i budynek zakładu produkcyjnego artykułów pszczelarskich. 

W budynku na parterze znajdują się sekretariat, gabinety dyrekcji, pielęgniarki oraz psychologa, 

pomieszczenia administracji i księgowości, biblioteka szkolna wraz z kawiarenką internetową, 

bufet, pracownie internetowe, sala historyczna oraz sala przedmiotów ekonomicznych. Na 

pierwszym i drugim piętrze budynku znajdują się sale przedmiotowe oraz pracownie techniczne. 

w przyziemiu znajdują się szatnie szkolne, pracownie techniczne, strzelnica sportowa, salki do 

tenisa stołowego oraz magazyny. Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne oraz siłownię. 

W dawnym internacie mają siedzibę instytucje powiatowe tj. Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, Filia Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowy Środowiskowy Dom 

Samopomocy. 

Pomieszczenia kuchni internatu zostały zaadaptowane na szkolną pracownię gastronomiczną. 

W bezpośrednim pobliżu Szkoły funkcjonują dwie szkoły niepubliczne: Zespół Szkół w Kętach 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach. 

W dawnych warsztatach szkolnych znajduje się zakład produkcji artykułów pszczelarskich. 

Pozostałą część działki Szkoły zajmują obiekty sportowe, tereny zielone, oraz drogi 

komunikacyjne. 

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika 

w Kętach jest szkołą o bogatych tradycjach. Placówka istnieje od 1963 roku, kiedy to powstała 

zasadnicza szkoła zawodowa. 

Młodzież tego zespołu uczęszcza do następujących typów szkół: 

 technikum 

zawody: technik informatyk, technik elektronik, technik mechanik, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik hotelarstwa 

 liceum ogólnokształcące klasa: biologiczno- geograficzna z rozszerzonym wychowaniem 

mailto:sekretariat@zsme.net
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fizycznym 

 zasadniczej szkoły zawodowej 

zawody: mechanik pojazdów samochodowych; monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych,piekarz, kucharz, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, fryzjer, 

oddział wielozawodowy 

 szkoły policealnej 

technik informatyk, technik administracji 

Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach i pracowniach 

przedmiotowych. Uczniowie „Kopernika” są laureatami konkursów i zawodów na różnych 

szczeblach. 

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno -Elektrycznych to nie tylko miejsce nauki to także 

miejsce, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Na terenie szkoły 

działają liczne koła zainteresowań i sekcje sportowe. 

 koła przedmiotowe: np. matematyczne, fizyczne, historyczne, geograficzne, biologiczne, 

elektroniczne, elektrotechniczne 

 koła zainteresowań: np. gastronomiczne, filmowe, fotograficzne, historyczno -kulturalne, 

klub podróżnika,  

 sekcje sportowe: np. piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, aerobiku...  

 sekcja strzelecka,  

 wymiana młodzieży, obozy językowe, 

 kawiarenka internetowa, 

 biblioteka i czytelnia, 

 radiowęzeł, 

 Szkolne Koło PCK . 

w ramach programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” można wziąć 

udział w następujących kursach: 

 Uprawnienia SEP  

 Kurs obsługi  wózków widłowych 

 Prawo jazdy 

 

 

Szkołą kieruje dyrektor, który ma trzech zastępców. 
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Szkoła prowadzi samodzielną działalność administracyjno -księgową .Obsługę 

administracyjną organizuje kierownik, któremu podlega pion administracji w składzie: kadrowa i 

referent administracji oraz pracownicy obsługi tj.; sprzątaczki, szatniarki, woźni, konserwatorzy 

oraz kierowca. Obsługa szkoły pracuje w systemie zmianowym. Opiekę medyczną zapewniają 

pielęgniarki zatrudnione przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach.  

W szkole funkcjonują społeczne organy: Rada Szkoły, Rada Rodziców oraz Samorząd Szkolny. 
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II. MISJA I WIZJA SZKOŁY 

Realizując zadania statutowe kontynuowane będą kierunki działań, które utrwalają tożsamość 

oraz opinię przyjaznej i kompetentnej szkoły. Pragnę  aby  misja i przesłanie wychowawcze brzmiało 

z „Kopernikiem” w świat z wiedzą i praktyką . 

Z wysoko wykwalifikowaną i stale doskonalącą się kadrą pedagogiczną będę dbać o podnoszenie 

poziomu jakości pracy szkoły i efektów kształcenia uwzględniając w planowaniu swojej pracy rozwój 

cywilizacyjny, naukowy dorobek pokoleń, a przede wszystkim wyzwania, jakie stawia przed nami XXI 

wiek.  

Chcę, aby  uczniowie:  

 odnaleźli w szkole przyjazne środowisko i czuli się w niej bezpiecznie,  

 mieli możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego,  

 zdobyli rzetelne wykształcenie, byli przygotowani do pracy w wyuczonych zawodach oraz 

do podjęcia nauki w szkołach wyższych,  

 zdobyli wiedzę praktyczną przydatną do pełnienia różnych, odpowiedzialnych ról 

społecznych,  

 rozwijali swoje uzdolnienia zgodnie z zainteresowaniami, byli kreatywni, twórczy i otwarci 

na świat,  

 umieli świadomie kształtować swoje życie i środowisko,  

 byli aktywni na rynku pracy,  

 byli tolerancyjni i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka,  

 byli świadomi dziedzictwa regionalnego i narodowego oraz przygotowani do życia 

w zjednoczonej Europie.  

 

W  swych  działaniach zamierzam korzystać ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów i społeczności 

lokalnej. Uczniowie są partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują sposób działania. Chcę służyć im 

wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem, zdobyć ich przyjaźń 

i zaufanie. 
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III. OCZEKIWANA SYLWETKA ABSOLWENTA  

Absolwent Powiatowego Zespołu   Nr 10 Szkół w Kętach to człowiek, który rozumie pojęcie 

godności, potrafi odróżnić dobro od zła, kompetentny fachowiec, patriota, człowiek dążący do 

wyznaczonych celów. Kształtujący swoje pasje zgodnie z filozofią patrona Mikołaja Kopernika. 

 

NASZ ABSOLWENT TO OSOBA:  

 dojrzała moralnie  

 rozwinięta intelektualnie  

 dojrzała emocjonalnie  

 otwarta na kulturę  

 dojrzała społecznie  

 przygotowana do wejścia na rynek pracy  

 

PREDYSPOZYCJE:  

etyczno- moralne – jest zdolny do świadomego wyboru światopoglądu, wartości i pozytywnych 

postaw, zna i respektuje zasady uniwersalnego kodeksu moralnego.  

logiczne – rozumie relacje przyczynowo- skutkowe we współczesnym świecie, zna i rozumie potrzebę 

stosowania zasad logiki w życiu codziennym.  

emocjonalne – potrafi wyselekcjonować, nazwać i kontrolować swoje uczucia, rozumie potrzebę 

dzielenia się uczuciami z drugim człowiekiem, posiada zdolność empatii.  

kulturalne – jest dojrzałym odbiorcą dzieł kultury i sztuki, ma potrzebę obcowania z pięknem na co 

dzień, rozumie pojęcie kultury fizycznej, prowadzi higieniczny i zdrowy tryb życia.  

społeczno – polityczne – zna zasady harmonijnego współżycia  

w społeczeństwie i rozumie potrzebę ich stosowania, jest patriotą świadomym swoich obowiązków, zna 

zasady regulujące współistnienie państw i społeczeństw.  
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IV. KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY 

Tworząc koncepcję pracy należy podsumować poprzedni okres. Nie można oddzielić tego, 

co już szkoła osiągnęła od tego, co zamierza zdziałać w najbliższej przyszłości. Dlatego też jako 

dyrektor chcę kontynuować wcześniejsze działania mieszczące się w kanonach tzw. dobrej praktyki 

i uzupełniać  je o te wymagające poprawy po to, aby całość funkcjonowania szkoły była 

nienaganna. Oczywistym jest, że sprawy związane z bieżącym unowocześnianiem bazy 

dydaktycznej, doskonaleniem umiejętności pedagogicznych kadry nauczycielskiej, 

wyrównywaniem szans edukacyjnych młodzieży musi być stale realizowany po to, by nasz Zespół 

był szkołą świadczącą wachlarz usług edukacyjnych na wysokim poziomie, miejscem wychowania 

i kształcenia, rozwiązywania problemów związanych z dorastaniem i polem do kreowania postaw 

opartych na najcenniejszych wartościach  

 

Zagadnienia związane z planowaną przeze mnie działalnością szkoły ujęłam w następujące 

działy: 

1. Działalność dydaktyczna 

2. Działalność opiekuńczo- wychowawcza 

3. Współpraca z bezpośrednimi uczestnikami życia szkolnego, organami wewnętrznymi, 

instytucjami zewnętrznymi 

4. Zarządzanie i organizacja 

5. Promocja i rozwój szkoły. 

 

1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

Organizacja procesu kształcenia w szkole powinna stwarzać każdemu uczniowi szansę rozwoju, 

umożliwiać pełną realizację zadań szkoły oraz zmierzać do osiągania celów edukacyjnych. Szkoła 

powinna tworzyć środowisko wspierające uczenie się i zaspokajać indywidualne potrzeby 

edukacyjne uczniów. Rozkład zajęć musi być zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym i 

uwzględniać wymogi higieny pracy umysłowej uczniów i nauczycieli, metody pracy właściwie 

dobrane, zróżnicowane i skuteczne, a sposoby oceniania zmierzające do poprawy efektów 

kształcenia. Głównym celem pracy związanej z procesem dydaktycznym są efekty kształcenia. 

 

 

 

Zamierzam wspierać ten obszar poprzez: 
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1. Stałe uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej szkoły. 

Cel ten realizowałabym poprzez następujące zadania: 

 systematyczna analiza danych demograficznych dotyczących liczby uczniów gimnazjów, 

 analiza danych o bezrobociu uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, 

 coroczne opracowywanie nowej oferty kierunków nauczania, ale również utrzymanie 

i uatrakcyjnienie już obecnych. Kształcenie zawodowe musi się obywać w kierunkach, które 

są „rozpoznawalne” na rynku pracy”, atrakcyjne i w takich dziedzinach, które zaspokajają 

popyt na rynku pracy, 

 opracowanie projektów pozwalających uzyskać środki finansowe na wyposażenie sal 

dydaktycznych, 

 monitoring wśród pracodawców gminy Kęty, Andrychów, Porąbka, lokalny przedsiębiorca 

najlepiej jest zorientowany jakiego pracownika brakuje na rynku, jakiego fachowca 

potrzebuje. Ścisła współpraca z pracodawcami pozwoli na wyłonienie takich informacji, 

będzie pomocna w ukierunkowaniu na wprowadzenie nowych kierunków nauczania. Pełniąc 

funkcję opiekuna praktyk zawodowych w poprzedniej miejscu pracy, takie kontakty 

z pracodawcami posiadam i myślę, że będą one bardzo pomocne w realizacji tego zadania. 

W swojej pracy jako dyrektor tej placówki szczególny nacisk będę kładła na szkolnictwo 

zawodowe. Pamiętając, że jest to szkoła z 40-letnią tradycją, która zawsze kształciła młodzież 

w różnych kierunkach zawodowych. Jest to placówka, która nie posiada konkurencji pod tym 

względem na lokalnym rynku. Kształcąc wykwalifikowanego pracownika, fachowca, a nie 

robotnika z maturą ma szanse na osiągnięcie sukcesu. 

2. Zwiększenie wymagań edukacyjnych poprzez : 

 analizę poziomu edukacyjnego uczniów klas pierwszych poprzez przeprowadzanie testów 

diagnostycznych z przedmiotów kończących się egzaminem maturalnym, 

 monitorowanie częstotliwości oceniania z poszczególnych przedmiotów, 

 zapewnienie uczniom zajęć wyrównawczych, a uczniom klas maturalnych dodatkowych 

zajęć przygotowujących do matury, 

 możliwość uzyskania przez ucznia pomocy merytorycznej, pedagogicznej lub kierowanie na 

specjalistyczne badania w celu zdiagnozowania przyczyn problemów z nauką lub 

zachowaniem, 

 wprowadzenie odpowiedniego harmonogramu zajęć obowiązkowych(podział godzin i 

sal),który będzie umożliwiał uczestnictwo wszystkich chętnych w dodatkowych zajęciach, 

 przeprowadzenie działań, które prowadzą do zbliżania zespołu klasowego do wyższego 

poziomu, a nie równania w dół- do poziomu najsłabszych uczniów, 
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 wyłonienie osób o większych możliwościach intelektualnych w ogóle lub w 

danym przedmiocie, lub umiejętności praktycznych, 

 przygotowanie interesującej, wszechstronnej oferty konkursów przedmiotowych w szkole 

 zwiększenie motywacji uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych, 

 stałą analizę osiąganych przez uczniów wyników nauczania oraz wyników egzaminu matur. 

 Udział w projektach współ finansowanych ze środków Unii Europejskiej: 

 Comenius 

 Leonardo da Vinci 

 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 

3. Podniesienie poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej 

Zadania: 

 diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli, 

 systematyczna i zgodna z wykazywanymi zapotrzebowaniami organizacja 

Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, 

 gromadzenia i udostępnianie nauczycielom ofert edukacyjnych różnych form doskonalenia 

pozaszkolnego, 

 właściwa organizacja opieki na nowo zatrudnionymi nauczycielami i nauczycielami 

odbywającymi staż, 

 bieżąca analiza w zakresie braków i przewidywanego nadmiaru kadry pedagogicznej, 

 zachęcanie nauczycieli do poszerzenia swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych i 

kursach kwalifikacyjnych, 

 dostosowanie organizacji pracy szkoły do potrzeb nauczycieli podejmujących dodatkowe 

studia, 

 poszerzenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika praktyk 

zawodowych, 

 monitorowanie procesu wdrożenia programów autorskich nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, 

 szkolenie nauczycieli w realizacji kształcenia zawodowego. 

 

2. DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 

Rola wychowawców, którymi są wszyscy nauczyciele polega na towarzyszeniu 

wychowankowi w jego rozwoju i stwarzaniu właściwych warunków, które ten rozwój umożliwiają - 

fizycznego, emocjonalnego, moralnego, społecznego i duchowego ładu. Szczególnie należy dbać o 
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ład moralny i duchowy, ponieważ dzięki nim dokonuje się integracja poszczególnych 

sfer życia człowieka i jego wszechstronny rozwój. Pragnę, aby w szkole, którą kieruję uczniowie 

czuli się bezpiecznie i dobrze, aby chętnie wracali tu wspomnieniami jako jej absolwenci. 

Chciałabym, abyśmy wspólnie z nauczycielami wypracowali pewien klimat szkoły. 

Cele: 

1. Poprawa bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią 

 zwrócenie uwagi na procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń i zapoznanie z nimi 

uczniów i nauczycieli, 

 współpraca z koordynatorem ds. bezpieczeństwa w szkole, 

 stała diagnoza i analiza problemów wychowawczych w celu bieżącej weryfikacji programu 

profilaktycznego, 

 stała współpraca szkoły z rodzicami w celu wczesnego wykrywania zagrożeń 

patologicznych wśród młodzieży, 

 kontrola wejść uczniów i osób z zewnątrz, 

 udoskonalenie organizacji dyżurów nauczycieli na terenie szkoły, 

 uaktualnienie planu ewakuacyjnego szkoły, organizowanie szkoleń i ćwiczeń dla nauczycieli 

uczniów na temat ewakuacji, 

 współpraca z Komisariatem Policji w Kętach w celu przeprowadzenia szkoleń dla 

nauczycieli; prelekcji, spotkań, pokazów dla uczniów na tematy wynikające z analizy 

zagrożeń, 

 bieżąca współpraca z kuratorami sądowymi w celu monitorowania i eliminowania 

istniejących w szkole zachowań patologicznych. 

2. Podniesienie autorytetu nauczyciela w placówce: 

 jasno sprecyzować wymagania co do postawy poszczególnych uczestników życia 

szkolnego, a przede wszystkim nauczycieli, 

 wspierać nauczycieli w indywidualnych działaniach wychowawczo -dydaktycznych w 

stosunku do ucznia,. 

 

 zachęcić nauczycieli do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej do kontaktów z 

uczniami i rodzicami np.; tworzenie blogów tematycznych, poczta elektroniczna. Jeśli 

chcemy być mądrymi i odpowiedzialnymi partnerami ucznia, musimy korzystać z takich 

samych narzędzi kontaktu, z jakich młodzież korzysta między sobą. Musimy komunikować 

się w sposób zrozumiały zarówno, co do treści, jak i co do formy, wtedy będziemy mieć 

rzeczywisty wpływ na ucznia. 
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3. Wzmocnienie relacji uczeń- nauczyciel poprzez : 

zagwarantowanie pomocy psychologa, pedagoga szkolnego oraz zachęcenie nauczycieli do 

większego zgłębiania wiedzy o grupach tworzących się wśród młodzieży, zarówno formalnych, 

nieformalnych. 

Z taką rozszerzoną wiedzą będziemy mieć większą kontrolę nad tymi grupami.  

Pokazywanie uczniom innych wzorców niż obecnie znają. 

Rozpropagowanie wśród młodzieży zdrowych (w sensie intelektualnym i fizycznym) form 

spędzania wolnego czasu. 

W tym celu należy uatrakcyjnić zasoby biblioteki szkolnej o pozycje, które są najbardziej poczytne 

wśród młodzieży. Pragnę zachęcić uczniów do szerszego korzystania z alternatywnych, w stosunku 

do tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego, form rozwoju fizycznego. I tu wielką rolę widzę w 

zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego. Szkoła posiada wspaniałe zaplecze sportowo- 

rekreacyjne(2 sale gimnastyczne, siłownię, kompleks boisk, kort tenisowy),które na pewno pomogą 

w realizacji tego celu. Ale również przyczyni się do tego organizacja przez szkołę na szerszą skalę 

wyjazdów na narty, łyżwy, organizacja zajęć ze szkółki narciarskiej, rajdy itp. 

Demokratyczne wprowadzenie najważniejszych zmian w przepisach szkolnych, co dałoby 

niepodważalną podstawę do egzekwowania ich przestrzegania. Wpłynie to na poprawienie 

organizacji szkoły, wytworzenia atmosfery porządku, poczucia jednakowego traktowania 

wszystkich. 

Wpojenie poczucia wspólnoty ze szkołą- „to co świadczy o szkole, świadczy o mnie jako o uczniu i 

odwrotnie”. Utrzymanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym. Otoczenie uczniów jeszcze większą 

opieką socjalną(stypendia, zapomogi, dożywianie). 

Rozszerzenie działania w zakresie wolontariatu np. poprzez systematyczną pomoc dzieciom z 

świetlicy środowiskowej. Chętny nauczyciel opiekowałby się młodzieżą zainteresowaną niesieniem 

pomocy innym i koordynowałby akcje w tym zakresie. 

 

 

4. Wspieranie w planowaniu kariery zawodowej i przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów: 

 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy(filia Kęty) w celu właściwego diagnozowania 

potrzeb rynku pracy, 

 przeprowadzanie szkoleń dla uczniów klas maturalnych z zakresu doradztwa zawodowego, 

 fachowe porady z zakresu doradztwa zawodowego. W placówce pracują nauczyciele, którzy 

posiadają uprawnienia doradcy zawodowego. Planuję bardziej zaangażować ich w to 

zadanie poprzez: 
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 diagnozę losów absolwentów szkoły w celu określenia celowości doboru 

kierunków nauczania w szkole, 

 uwzględnienie w Programie Wychowawczym Szkoły sposobów planowania kariery 

zawodowej, 

 zorganizowanie dla uczniów szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, 

 współpracę z instytucjami w celu zapoznania uczniów ze specyfiką pracy w różnych 

zawodach, 

 nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi, udział uczniów w seminariach, warsztatach, 

itp., 

 współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy mogą być potencjalnymi pracodawcami 

absolwentów, 

 ukierunkowanie działań szkoły na wykwalifikowanie pracowników i fachowców, którzy 

odnajdą się w realiach istniejącego rynku pracy. 

5. Kształtowanie osobowości ucznia, rozwijanie jego zainteresowań i zdolności poznawczych, 

praktycznych: 

 organizacja kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych umożliwiających uczniowi 

wszechstronny rozwój intelektualny, osobowościowy, społeczny. Zajęcia te planować w taki 

sposób, aby objęły wszystkie aspekty rozwoju człowieka. Wprowadzić nowe zajęcia, które 

byłyby atrakcyjne dla młodzieży np. Koło Przedsiębiorczości, Koło artystyczno -plastyczne, 

Koło poetyckie, 

 wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego jak i wszelkich pozytywnych inicjatyw 

indywidualnych uczniów zdając sobie sprawę, że będzie to wymagało nie tylko wysiłku 

organizacyjnego ale i finansowego. Celem jest przede wszystkim zaangażowanie większej 

liczby uczniów w życie szkoły, 

 wspieranie działalności nauczycieli w organizacji różnorodnych akcji, konkursów, 

projektów mających na celu rozwój aktywności ucznia na terenie klasy, szkoły, środowiska, 

 udział uczniów i nauczycieli w obchodach świąt państwowych, 

 organizowanie wycieczek, biwaków turystyczno -krajoznawczych, 

 przygotowywanie przedsięwzięć kulturalnych w szkole(akademii, wieczorów poetyckich, 

sztuk teatralnych, wewnątrzszkolnych konkursów, pokazów umiejętności zawodowych), 

 udział w konkursach międzyszkolnych ,powiatowych, 

 organizowanie wyjść do muzeów, galerii i miejsc pamięci narodowej, 

 zapraszanie do szkoły gości: poetów, pisarzy, muzyków, sportowców, twórców kultury 

regionalnej, przedsiębiorców, przedstawicieli ciekawych, mało znanych zawodów, 
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przedstawicieli Urzędu Pracy, lokalnych banków i instytucji, 

 aktywny udział młodzieży w życiu kulturalnym miasta, 

 utworzenie tablicy z aktualnościami z życia szkoły, miasta, okolic, kraju. Celem jest 

przybliżenie działalności szkoły, zachęcenie do uczestnictwa w życiu szkoły, poszerzenie 

horyzontów myślenia i wiedzy o otoczeniu . 

 

3. WSPÓŁPRACA Z BEZPOŚREDNIMI UCZESTNIKAMI ŻYCIA SZKOLNEGO, 

ORGANAMI WEWNĘTRZNYMI,INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI 

 

1.Uczniowie 

Uczniowie są najważniejszym ogniwem w szkole. To dla nich ona istnieje i dla nich jest 

dyrektor, nauczyciele i wszystko inne co się wiąże ze szkołą. Wszelkie moje działania jako 

dyrektora szkoły idą w kierunku zapewnienia odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy 

i wszechstronnego rozwoju zarówno pod względem merytorycznym, technicznym, jak 

i emocjonalnym(atmosfera zrozumienia potrzeb, ale i jasno sprecyzowanych wymagań, stosowanie 

jednakowych kryteriów przy ocenie uczniów i ich inicjatyw) 

 

2. Nauczyciele 

Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, z dużym doświadczeniem 

.Wiem, że mogą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki dydaktyczne i wychowawcze. W dużej mierze 

zależy to ode mnie jako dyrektora. Chcę stworzyć właściwą atmosferę pracy. Aby nauczyciel był 

przekonany, że jestem jego sojusznikiem w jego działaniu, że wspieram jego działania. Stawiam na 

jasno określone i jednolite kryteria: przyjmowania do pracy, zwalniania i oceny pracy nauczyciela 

już na początku mojej ewentualnej pracy, jako dyrektora. Każdy nauczyciel musi bardzo dobrze 

znać harmonogram pracy szkoły, przydział zadań, czuć odpowiedzialność za działania, które 

wykonuje i za swoją postawę, która w dużej mierze wpływa na wizerunek jego samego a co za tym 

idzie całej szkoły. Nauczyciel musi się utożsamiać z celami szkoły, tworzyć i realizować własne 

pomysły. I ujmować ucznia swoją wiedzą, fachowością. Musi być przewodnikiem ucznia 

w edukacji i życiu. Taki nauczyciel na pewno zdobędzie szacunek i autorytet wśród młodzieży. 

Wprowadziłam właściwie stworzony, nowy i przede wszystkim jawny system przydzielania 

dodatków motywacyjnych, przydzielania nagród, oczywiście zgodnie z przepisami prawa, ale 

pamiętając, że nie mogą być one przyznawane z „przydziału”, ale za konkretne zasługi dla szkoły 

i uczniów. Nagrody wzbudzają pozytywne emocje, nie tylko w pracowniku, ale również w jego 

środowisku pracy. Motywują również innych do lepszej pracy. 
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Ważne jest dla mnie większe zintegrowanie grona. Możliwe jest to gdy każdy z 

nauczycieli będzie wiedział co należy do jego obowiązków, za co odpowiada. 

Szkoła obecnie zapewnia odpowiednie warunki pracy. Jest dobrze wyposażona pod względem 

audiowizualnym. Moje działania idą w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania tych 

środków, szerszego dostępu do nich młodzieży i nauczycieli. I przede wszystkim na zachęcanie do 

korzystania z tego rodzaju środków a także zwrócenie uwagi na jakość tradycyjnych pomocy 

naukowych. 

Jako dyrektor dokładam wszelkich starań, aby wspierać nauczycieli, pomagać w ich 

przedsięwzięciach, ale również wystrzegać się wszelkich działań, które podważyłyby, 

wypracowany autorytet nauczyciela lub jego poczucie godności. 

Deklaruję pełną współpracę ze związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły oraz 

poszukiwanie wspólnych rozwiązań indywidualnych problemów nauczyciela i wspólnych dla 

całego grona nauczycielskiego. 

 

3. Rodzice 

Jako partnerzy, z którymi ja jako dyrektor mamy wspólny cel – stworzenie warunków dla 

wszechstronnego rozwoju dzieci. Mam tutaj na myśli zarówno współpracę w indywidualnych 

przypadkach (rozwiązywanie skomplikowanych problemów edukacyjno- życiowych danego 

ucznia), jak i współpracę z Radą Rodziców w sprawach dotyczących całej społeczności 

uczniowskiej. Opinia rodziców jest dla mnie bardzo ważna i biorę ją pod uwagę w bieżącym 

zarządzaniu szkołą. 

Decyzje Rady Rodziców są w pełni suwerenne – również w zakresie rozdysponowywania 

zgromadzonych przez nią środków finansowych, aczkolwiek zależałoby mi, jako dyrektorowi, aby 

jak największa część składek wnoszonych przez rodziców wracała bezpośrednio do uczniów (np. 

dofinansowania wyjazdów na konkursy, dofinansowania do wycieczek lub zakupu podręczników 

dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, nagrody itp.), a nie głównie na inwestycje remontowe. 

 

4. Rada Szkoły  

Jest bardzo ważnym organem funkcjonującym w szkole.  

W związku z tym, że skupia przedstawicieli: rodziców, nauczycieli i uczniów jej zdanie w różnych 

sprawach jest w dużym stopniu reprezentatywne. Chciałabym, jako dyrektor, współpracować 

z Radą Szkoły zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty. 

 

5. Rada Pedagogiczna  
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Jest gremium, od którego wiele zależy i należy darzyć je szacunkiem.  

Jako przewodnicząca Rady Pedagogicznej  chcę zwoływać jej posiedzenia z regulaminowym 

wyprzedzeniem w zaplanowanych wcześniej terminach, a w nagłych przypadkach, 

w maksymalnym stopniu szanując czas pracy i wypoczynku nauczyciela. Opinia Rady ma wpływ 

na podejmowane przeze mnie decyzje. Zwracam baczną uwagę na stronę proceduralną posiedzeń. 

 

6. Środowisko zewnętrzne. 

Deklaruję pełną współpracę ze Starostwem Powiatowym jako organem prowadzącym, 

Kuratorium Oświaty jako organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Pragnę współpracować z 

lokalnymi władzami oraz instytucjami gospodarczymi (przedsiębiorstwa, banki). Chcę, aby szkoła 

była widoczna na zewnątrz zarówno pod kątem merytorycznym (wzorcowe wyniki matury, 

egzaminów zawodowych), jak i społecznym.  

Zwracam też uwagę na podjęcie współpracy między istniejącymi w otoczeniu szkołami 

ponadgimnazjalnymi. Istniejące szkoły powinny być dla siebie partnerami, a nie wrogo 

nastawionymi do siebie placówkami. Tym bardziej, że PZ Nr 10 nie ma konkurencji na lokalnym 

terenie. 

Bardzo ważna dla mnie jest również współpraca z gimnazjami z gminy Kęty i okolic, która 

w przyszłości zaowocuje zwiększeniem naboru do szkoły. 

4. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

Efektywne kierowanie i administrowanie szkołą, sprawność organizacyjna oraz system 

komunikowania się muszą być zgodne z oczekiwaniami uczniów, rodziców, pracowników 

i właściwych instytucji zewnętrznych. Każda placówka oświatowa, aby mogła skutecznie 

realizować swoją misję, wymaga określonych warunków funkcjonowania. 

 

OBSŁUGA 

Szkoła prowadzi samodzielną działalność administracyjno- księgową. 

Zadania do realizacji: 

 zmiana organizacji pracy sekretariatu, przydział konkretnych obowiązków, 

 zwrócenie uwagi na lepszy i efektywniejszy przepływ informacji, 

 podkreślenie funkcji reprezentacyjnej sekretariatu, 

 szkolenie pracowników z zakresu prawa pracy, zamówień publicznych, ubezpieczeń 

społecznych, gospodarki finansowej i rachunkowości. Ciągła zmiana przepisów prawa 

wymaga systematycznego doskonalenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej pracowników 

administracji i księgowości, 
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 poprawienie warunków pracy księgowości poprzez przeniesienie pokoju 

księgowości do innego pomieszczenia. Pomieszczenie, które obecnie jest zajmowane jest za 

małe i nie sprzyja poprawnym warunkom pracy. 

 

BAZA I WYPOSAŻENIE SZKOŁY 

Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie Szkoły zapewniają warunki do realizacji zadań 

statutowych i możliwość osiągnięcia wysokiej jakości. 

Budynek Szkoły jest 40-letnim obiektem. Stan techniczny pomieszczeń jest zróżnicowany. 

Cele: 

 w pierwszej kolejności wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy uczniów i pracowników, 

 systematyczna analiza stanu obiektu, pomieszczeń i wyposażenia, 

 przeprowadzanie okresowych kontroli :oporności uziemień instalacji odgromowej, 

rezystancji izolacji przewodów roboczych, obciążeń i napięć instalacji elektrycznej, pętli 

zwarcia, przeglądu i legalizacji sprzętu p/pożarowego, kontroli instalacji gazowej, instalacji 

kominowo - wentylacyjnej oraz sprawności technicznej obiektu, 

 organizacja pracowni handlowej, 

 organizacja pracowni fryzjerskiej, 

 organizacja pracowni logistycznej, 

 systematyczna modernizacja sal lekcyjnych mająca na celu przygotowanie pracowni 

przedmiotowych, 

 systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej, 

 poprawienie stanu kortu tenisowego. 

 

Wyposażenie Szkoły jest właściwie utrzymane i zabezpieczone poprzez monitoring szkolny, system 

alarmowy, ubezpieczenia majątku szkoły. 
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FINANSE 

Z wykształcenia jestem ekonomistą w zakresie finansów. Posiadam teoretyczną i praktyczną wiedzę 

w zakresie księgowości. W celu realizacji zaplanowanych działań i korzystnego dla szkoły wyniku 

konkurencji na rynku edukacyjnym, dostrzegam konieczność pozyskiwania dodatkowo środków 

pozabudżetowych. 

Zadania do realizacji: 

 systematyczna, kwartalna, roczna analiza wykonywania budżetu,  

 analiza zasady rozliczeń, poprawności księgowań, przesunięć pomiędzy poszczególnymi 

elementami budżetu pod kątem możliwości dokonywania oszczędności finansowych, 

 pozyskiwanie środków pozabudżetowych z przeznaczeniem na lepszą realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; w celu poprawienia warunków nauki 

i pracy(otoczenie szkoły, infrastruktura sportowa), 

 pozyskiwanie środków unijnych, przeznaczonych na szkolenia kadry pedagogicznej, 

administracji i obsługi, 

 pozyskiwanie środków unijnych na organizację zajęć pozalekcyjnych, 

 pozyskiwanie środków od darczyńców, sponsorów, 

 wynajem pomieszczeń, obiektów sportowych (korty tenisowe), 

 możliwość pozyskania środków z tytułu 1-procentowego odpisu od należnego podatku 

dochodowego od osób fizycznych (po zarejestrowaniu stowarzyszenia działającego na rzecz 

szkoły), 

 współpraca z lokalnymi firmami, pracodawcami, 

 powołanie zespołu do śledzenia na bieżąco informacji o ofertach dających możliwość 

korzystania przez szkołę ze środków unijnych(szczególnie jeżeli nie wymagałoby to pisania 

specjalnych programów). 

 

5. PROMOCJA I ROZWÓJ 

Nowoczesna szkoła musi właściwie komunikować się z otoczeniem, aby pozyskać fundusze 

na realizację zadań oraz cieszyć się dobrą renomą w środowisku lokalnym. Najlepszą promocją 

szkoły jest opina przekazywana przez bezpośrednich uczestników życia szkoły :młodzież, 

nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły. Wszelkie działania szkoły powinny pójść w tym 

kierunku aby ta opinia była jak najlepsza. Ma to szczególnie znaczenie teraz, kiedy na szkołach 

odbijają się skutki niżu demograficznego. Aby szkoła mogła przetrwać, konieczne jest nie tylko 

zaoferowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, ale również stworzenie właściwej atmosfery do pracy 
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i nauki  

Promocję szkoły należy oprzeć na tym, czym ta szkoła różni się od pozostałych. 

a podkreślam to wielokrotnie, że jest to szkoła, która nie ma w pobliżu siebie szkoły 

konkurencyjnej. I to jest jej olbrzymi atut. Wiem, że jako dyrektor mogę pokładać nadzieję w 

szczególnym zaangażowaniu doświadczonych nauczycieli, którzy potrafią przyciągnąć do pracy nie 

tylko naszych obecnych uczniów, ale też spowodować, że jako szkoła nie będziemy narzekać na 

nabór w następnych latach. 

 

Zadania: 

1. Przeprowadzenie badań na temat zainteresowania kandydatów ofertą edukacyjną naszej szkoły. 

2. Przeprowadzenie intensywnych działań promujących szkołę w gimnazjach poprzez: 

 coroczne wizyty w gimnazjach przedstawicieli młodzieży poszczególnych 

zawodów(przygotowanie multimedialnej prezentacji szkoły), 

 spotkania z rodzicami uczniów gimnazjów podczas spotkań z rodzicami „wywiadówek”, 

 zorganizowanie przedstawienia i zaproszenie uczniów zaprzyjaźnionych gimnazjów, 

 zorganizowanie pokazów umiejętności i efektów pracy naszych uczniów w gimnazjach, 

 aktualizacja i uatrakcyjnianie szkolnej strony internetowej, 

 coroczna organizacja Dni Otwartych Szkoły, prezentacja kół zainteresowań, prezentacja 

zawodów, 

 organizowanie rozgrywek sportowych „Kopernik-a” dane gimnazjum 

3. Przygotowanie wydawnictw reklamowych(plakaty, broszury, informatory). 

4. Współpraca z lokalnymi mediami(zamieszczanie artykułów o pracy i sukcesach szkoły w 

gazetach, przygotowanie kampanii reklamowej w radiu i telewizji). 

5. Nawiązanie bliższej współpracy z lokalnymi instytucjami i pracodawcami, pozyskiwanie od 

nich środków finansowych. 

6. Prowadzenie wymiany międzynarodowej młodzieży. Chciałabym, aby wymiana obejmowała 

coraz większą ilość uczniów i nauczycieli. 

7. Udział szkoły w uroczystościach lokalnych. 

8. Coroczne organizowanie Dnia Przedsiębiorczości, w ramach, których mogą zaprezentować się 

banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, Urząd Pracy itp. 

9. Wspieranie różnego rodzaju akcji o charakterze lokalnym i międzynarodowym. 

10. Przeznaczenie specjalnej puli środków na promocję szkoły. 

11. Uatrakcyjnianie oferty kształcenia. 

 



 

 20 

Powiatowy Zespół Nr10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 

 im. Mikołaja Kopernika w Kętach 
Sytuacja na rynku edukacyjnym się zmienia, zmienia się też sytuacja na rynku 

pracy. 

Stwierdzam, po analizie wyników rejestracji uczniów chcących rozpocząć naukę w szkole 

ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2012 / 2013, że istnieje duże zainteresowanie klasami 

technikum m.in. o profilu hotelarskim. Wzrosło zainteresowanie średnim szkolnictwem 

zawodowym o profilach ekonomicznym, handlowym i turystycznym.  

Proponowałabym utworzenie klasy w zawodzie technik logistyk. Po wejściu Polski do UE jest to 

kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej. Na rynku pracy wzrasta 

zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić 

konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Absolwenci znają pracę na 

różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych i 

transportowych. 

Jeśli chodzi o zasadniczą szkołę zawodową, chcę na bieżąco wprowadzać zawody, które 

ponownie mają rację bytu na rynku. Brakuje fachowców z dziedzin budownictwa np. tynkarzy, 

posadzkarzy itp. Szkoła powinna się skupić na kształceniu zawodowym, na wykształceniu 

fachowców w swojej dziedzinie, którzy są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. 
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V. MONITOROWANIE REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ 

Monitorowanie w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół w Kętach będzie procesem stałym, 

pozwalającym stwierdzić, czy zostały zrealizowane poszczególne zadania i osiągnięte zamierzone cele.  

Do monitorowania wykorzystywane będą następujące techniki i narzędzia:  

Techniki:  

 badanie wyników nauczania i wychowania, 

 hospitacje diagnozujące, kontrolno - oceniające, doradczo -doskonalące, 

 wywiady, 

 ankietowanie, 

 obserwacje, 

 rozmowy informacyjno- wyjaśniające, 

 analiza prac uczniowskich, 

 analiza dokumentacji szkolnej, 

 samoocena nauczyciela, 

 analiza na wejście, 

 analiza wyników egzaminów próbnych (maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe), 

 analiza wyników egzaminów zewnętrznych,  

 inne, stosowane wg pojawiających się potrzeb. 

Narzędzia:  

 testy, sprawdziany, wypracowania, kartkówki, 

 karty hospitacji, 

 notatki informacyjne, 

 sprawozdania, 

 arkusze obserwacji, przeglądu, zbiorcze, 

 ankiety, 

 tabele, 

 arkusze egzaminów próbnych, 

 listy pytań, 

 spontaniczne wypowiedzi uczniów, 

 kwestionariusze wywiadu. 
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PODSUMOWANIE 

Koncepcja Pracy Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół im. Mikołaja Kopernika w Kętach 

powstała w celu zagwarantowania optymalizacji procesu kształcenia z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej.  

Do najważniejszych czynników zewnętrznych (zarówno o charakterze pozytywnym jak 

negatywnym), uwzględnionych przy tworzeniu koncepcji pracy szkoły należą:  

 zainteresowanie wśród absolwentów gimnazjów kierunkami zawodowymi  

 możliwość zdobycia środków finansowych na rozwój szkoły,  

 przewidywany spadek liczby uczniów, a co za tym idzie oddziałów w szkole,  

 wzrost konkurencji innych szkół.  

Koncepcja zawiera strategiczne kierunki rozwoju szkoły w obszarach:  

 dydaktyki, 

 opieki i wychowania, 

 zarządzania i organizacji, 

 promocji i rozwoju. 

Główne cele rozwoju szkoły  to:  

 stałe uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej szkoły, 

 zwiększenie zainteresowania szkołą wśród absolwentów gimnazjów, 

 zwiększenie wymagań edukacyjnych, 

 kształtowanie osobowości ucznia, rozwijanie jego zainteresowań i zdolności poznawczych, 

 przygotowanie ucznia do pełnego uczestnictwa w kulturze, 

 poprawa bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią, 

 wspieranie w planowaniu kariery zawodowej i przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów, 

 podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej, 

 zainteresowanie środowiska lokalnego działalnością szkoły, integracja z pozaszkolną 

społecznością. 

Ze względu na stale zmieniające się warunki działania i funkcjonowania szkoły oraz 

potrzeby uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej Koncepcja pracy szkoły będzie modyfikowana 

w celu dostosowania do aktualnych warunków i potrzeb. Koniecznym wydaje się zbudowanie 

pozytywnej atmosfery, wspólnego zaangażowania w proces ewaluacji.  

Mam pełną świadomość tego, że ujęte w mojej „Koncepcji funkcjonowania i rozwoju 
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Zespołu Szkół Nr 10 Szkół im. M. Kopernika w Kętach zamierzenia, uwagi i 

pomysły nie wyczerpują tematyki żadnego z wymienionych rozdziałów. Nie było to zresztą celem 

mojej pracy. Pragnęłam jedynie zasygnalizować w skrócie własne przemyślenia, którymi jako 

dyrektor zespołu szkół chciałam się podzielić, wierząc, że zostaną one ocenione jako realistyczne, 

a co najważniejsze przydatne w codziennej pracy. Prezentowana przeze mnie koncepcja wyznacza 

zarys zamierzonych kierunków i przestrzeni działań.  

Zdaję sobie sprawę, że przedłożona wyżej propozycja kontynuacji oraz zmian wymagać 

będzie ogromnego wysiłku realizacyjnego i wielu – wynikających z potrzeb sytuacji i czasów -

dopowiedzeń, by docelowo doprowadzić do zmian, które przekształcą istniejący układ w dojrzały 

system, w którym wystąpi współdziałanie autonomicznych elementów podporządkowanych 

wspólnym celom. Budowanie takiego systemu zamierzam rozpocząć od sformułowania – wspólnie 

z klientami szkoły - strategicznych celów.  

Następne etapy zmian to: 

 rozpoznanie stanu początkowego, 

 identyfikacja czynników sprzyjających, 

 określenie ograniczeń, 

 wybór taktyki i sposobów postępowania, 

 kontrola procesów i wyników. 

Mam nadzieję, że wdrażanie podejścia systemowego stanie się praktyczną metodą doskonalenia 

pracy naszego zespołu. 

W systemie wewnątrzszkolnym, który zamierzam budować, ważnymi elementami będą: 

 porozumienie co do wartości i ich hierarchizacja, 

 współzależność, solidarność i współdziałanie, 

 ograniczenie zagrożeń moralnych i fizycznych, 

 dominacja uczenia się nad nauczaniem, 

 partycypacyjny sposób podejmowania decyzji. 

Zdaję sobie sprawę, że nawet najlepsza koncepcja pracy nie ma szans powodzenia, a przede 

wszystkim możliwości realizacji, jeżeli nie jest akceptowana i przyjęta przez 

współpracowników. Uważam jednak, że potrafię moimi działaniami i pomysłami zmobilizować 

grono pedagogiczne oraz pracowników obsługi i administracji do twórczej, zespołowej, 

odpowiedzialnej pracy na rzecz rozwoju uczniów, a poprzez to i Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół 

w Kętach.  
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Pragnę, aby wzrastała w naszej szkole świadomość pedagogiczna w zakresie 

nieustającego rozwoju zawodowego, który wynika z charakteru pracy nauczyciela, ważnego 

autorytetu w życiu wielu młodych ludzi. 

Myślę, że ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji priorytetowych zadań szkoły są rodzice, 

których nadal będą pozyskiwała do współdziałania na zasadach partnerstwa i pełnego zrozumienia. 

Ważne i stabilizujące pracę szkoły jest zaufanie środowiska oraz władz miasta, dlatego 

funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 10 musi ulegać nieustającemu doskonaleniu i realizować 

kierunki rządowej i lokalnej polityki oświatowej.  

Jako dyrektor szkoły muszę postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oświatowego. Wszystkie sprawy pracownicze, szkolne, związane z konsultacjami, będę prowadziła 

na zasadzie dialogu i akceptacji Ogniska i Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 

Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kętach.  

 Praca na stanowisku dyrektora wiąże się przede wszystkim z pracą z ludźmi. Aby uniknąć 

sytuacji stresowych zarówno dla kierującego szkołą, jak i nauczycieli, i uczniów, oraz innych 

współpracowników, pragnę motywować ich do ciągłej, coraz lepszej pracy i współpracy tak, aby 

wykorzystywali swoje wiadomości i umiejętności, motywację i potencjały, do realizacji celów 

instytucjonalnych szkoły – jej misji, która określa podstawowe cele i wartości, do jakich dąży.  

Pragnę posiadanymi przeze mnie umiejętnościami i doświadczeniami służyć społeczności 

uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły. 

Znaczący wpływ na realizację Koncepcji pracy szkoły mają czynniki finansowe i 

organizacyjne w dużym stopniu niezależne od samej szkoły. Szanse powodzenia naszych działań 

widzę w możliwościach pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

innych źródeł, o których wcześniej wspominałam. 

Na zakończenie należy stwierdzić, że Koncepcja Pracy Szkoły ukierunkowana jest na osiągnięcie 

najważniejszego celu:  

„Szkoły otwartej, postępowej na miarę możliwości XXI wieku,” 

„Szkoły gwarantującej zdobycie wiedzy i praktyki w interesujących zawodach”, 

„Szkoły kształtującej młodego człowieka, respektującego zasady uniwersalnego kodeksu 

moralnego”.
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