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Rozdział I 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 

1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.). 

2. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 

3. Konwencje o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r. 

4. Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17). 

5. Statut Gimnazjum Nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu  

 

Rozdział II 

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

 

1. Dane ogólne o szkole  

Gimnazjum Nr 51 im. Jana Pawła II jest szkołą publiczną. Siedziba szkoły znajduje się  

w Poznaniu przy ulicy Klaudyny Potockiej 38. Gimnazjum prowadzi klasy terapeutyczne  

i ogólnodostępne. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Poznań. Nadzór pedagogiczny 

nad funkcjonowaniem placówki sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

2. Historia i tradycje szkoły 

Gimnazjum Nr 51 zostało utworzone uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 

1999 roku w budynku dawnej Szkoły Podstawowej Nr 97. W dniu 16 października 2006 

roku szkoła przyjęła imię wielkiego Polaka Jana Pawła II. Kulminacyjnym punktem 

uroczystości było odczytanie Aktu Nadania Imienia szkole przez Przewodniczącego Rady 

Miasta Poznania, Pana Grzegorza Ganowicza. Głos zabrali także goście: Prezydent Poznania, 

Pan Ryszard Grobelny, Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Pan Grzegorz Ganowicz, Pani 

Anna Brzozowska, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Ksiądz Biskup 

Grzegorz Balcerek. W życie szkoły na trwałe wpisały się obchody dnia patrona oraz 

organizacja konkursów związanych z postacią Papieża.  

W cztery lata później 18 października 2010 roku miała miejsce uroczystość nadania  

i poświęcenie sztandaru Gimnazjum Nr 51. Widniejące na sztandarze godło państwowe,  

wizerunek Jana Pawła II oraz napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA towarzyszą nam nie 

tylko podczas ważnych uroczystości. To symbole, które na co dzień są drogowskazem dla 

naszej społeczności szkolnej w dążeniu do wszystkiego, co dobre i piękne.  

 

Przed Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II stoi wiele zadań. Spośród nich najważniejszym jest 

wychowywanie młodego człowieka tak, aby jego światopogląd, system wartości i życiowe 

wybory zawsze choć trochę inspirowane były mottem, jakie sobie wybraliśmy: Musicie  

od siebie wymagać, nawet, gdyby inni od was nie wymagali.  
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3. Kadra szkoły 

W Szkole pracuje 25 nauczycieli, w tym większość to nauczyciele dyplomowani  

i mianowani. Kadra zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli 

jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. 

Nauczyciele bardzo aktywnie angażują się w różnorodne projekty, przedsięwzięcia  

i działania szkoły. Nauczyciele pracują z uczniami, przygotowując ich do osiągania sukcesów 

edukacyjnych, do różnorodnych konkursów i zawodów oraz do odnalezienia swojego 

miejsca w dorosłym życiu. 

 

4. Baza szkoły 

W budynku mieści się 15 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, mała sala sportowa oraz 

siłownia. Pracownia informatyczna dysponuje stałym łączem internetowym, biblioteka  

z nowoczesną czytelnią multimedialną, gabinety: pedagoga i psychologa, zastępców 

dyrektora i sekretariat z gabinetem dyrektora oraz centrum zarządzania monitoringiem 

szkolnym.  

Na poszczególnych piętrach znajdują się szafki uczniowskie, toalety, pomieszczenia 

administracyjno – gospodarcze, stołówka ajencyjna i sklepik, pokój nauczycielski. W wielu 

klasach lekcyjnych znajdują się telewizory, rzutniki multimedialne. Gabinety przedmiotowe 

regularnie wyposaża się w nowe pomoce naukowe, odnawia się i unowocześnia.  

Uczniowie korzystają również z boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżni 

lekkoatletycznej. 

 

5. Uczniowie 

  

Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Dyrektor gimnazjum 

przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem 

przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie 

zameldowania ucznia na danym terenie.  Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego 

obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. 
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Rozdział III 

 

MISJA I WIZJA SZKOŁY 

 

1. Misja szkoły 

  

KKsszzttaałłcciimmyy  oobbyywwaatteellii  ZZjjeeddnnoocczzoonneejj  EEuurrooppyy    

ttaakk,,  aabbyy  ppoottrraaffiillii  sspprroossttaaćć  wwyymmaaggaanniioomm  wwssppóółłcczzeessnneeggoo  śśwwiiaattaa..  

 

Priorytetem naszej szkoły jest przygotowanie młodzieży do zdobywania wiedzy 

i umiejętności pozwalającej żyć w zmieniającej się rzeczywistości. Czynimy to w oparciu  

o nowoczesną bazę i szeroką ofertę edukacyjną, uwzględniającą umiejętności sprawnego 

posługiwania się dwoma językami obcymi i technologią informacyjną. 

 Wspieramy ucznia we wszechstronnym rozwoju osobowości, zdolnej do funkcjonowania  

w sferze indywidualnej, społecznej, moralnej i etycznej - zgodnie z powszechnie 

akceptowanymi normami społecznymi. Kształcimy i wychowujemy uczniów 

odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć 

ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, 

kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, 

kraju, świata. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny  

i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata  

i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, 

psychiczny i duchowy naszych uczniów.  

 

2. Wizja szkoły 

o Nasza szkoła kształci przyszłych ludzi sukcesu – odpowiedzialnych, 

przedsiębiorczych, aktywnych oraz twórczych.  

o młodzież uczy się samodzielności i pracy w zespole.  

o uczniowie mają poczucie własnej wartości, nie naruszają jednak poczucia 

godności i wolności innych ludzi. 

o świadomie zdobywają wiedzę i umiejętności. 

o uczniowie znają i szanują tradycje własnego narodu, regionu, czują się także 

obywatelami Zjednoczonej Europy. 

o społeczność szkolna korzysta z multimedialnych pracowni specjalistycznych, 

komunikuje się ze światem dzięki Internetowi, współpracy z młodzieżą państw 

europejskich. 

o szkoła jest otwarta, demokratyczna, w kontaktach międzyludzkich panuje 

partnerstwo i życzliwość. 

o nauczyciel pracuje w dobrych warunkach [klasy nie są zbyt liczne, baza szkoły 

jest bogata, praca dobrze zorganizowana]. 

o władze oświatowe i samorządowe stymulują rozwój szkoły. 

o w działaniach dydaktyczno – wychowawczych rodzice pełnią wspierającą  

i współtworzącą rolę. 
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Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów 

do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczy 

ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. 

Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości  

i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki 

informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby 

uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie 

będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi 

własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny”  

z poszanowaniem kultury i tradycji.  

 

 

 

Rozdział IV 

 

CELE SZKOŁY 

 

1. Cele ogólne 

o dbałość o wszechstronny rozwój osobowy uczniów 

o prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

o zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

o przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,  

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

o realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP,  

na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku  

i osiągniętego rozwoju 

  

2. Cele szczegółowe 

o przyjaźń, bliskość we wspólnym działaniu: rodziców, uczniów, nauczycieli. 

o zaangażowanie wszystkich nauczycieli w proces wychowania 

o twórcze samodoskonalenie młodzieży. 

o umiejętność odróżniania dobra od zła. 

o kultywowanie ideałów tradycji domu rodzinnego.  

o budowanie właściwej hierarchii wartości. 

o identyfikacja podstawowych zagrożeń okresu dojrzewania i pomoc  

w rozwiązywaniu problemów. 

o oddziaływanie w trzech płaszczyznach: na osobowość ucznia, jego życie  

we wspólnocie oraz środowisku kulturalno – przyrodniczym. 

o ukształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego 

formułować swoje myśli  i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały, 

umiejącego bronić swojego zdania a jednocześnie słuchać innych. 
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o przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, 

zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie 

merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 

o zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

o kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

o przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

o kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim,  

w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

o przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie 

edukacyjnym oraz uczenia się przez całe życie 

 

  

Rozdział V 

 

MODEL ABSOLWENTA 

 

Absolwent Gimnazjum Nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu to obywatel Europy XXI wieku, który: 

o w swoim postępowaniu dąży do prawdy, 

o jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności 

przedmiotowych, 

o posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi, 

o wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, 

o wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów, 

o jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 

 Absolwent Gimnazjum Nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu to młody obywatel, który 

zna  historię, kulturę oraz  tradycje swojego regionu i narodu. 

  

Absolwent Gimnazjum Nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu 

 

Potrafi: 

o myśleć 

o doskonalić swoje umiejętności 

o korzystać z dóbr kultury 

o korzystać z różnych źródeł informacji 

o zachowywać tradycje wkraczając w nowoczesność 

o wyrażać swoje uczucia i panować nad nimi 

o komunikować się 

o kształtować swój charakter 

o być odpowiedzialnym 

o czynnie uczestniczyć w życiu społecznym 

o szanować drugiego człowieka 

o być tolerancyjnym 
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Rozumie: 

o niezbędność ciągłego zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności 

o  potrzebę świadomego wyboru dalszej drogi życia i kształcenia 

o konieczność dbania o środowisko, w którym żyje 

o co to jest patriotyzm, zna swój region i korzenie 

o czym jest wolność i jakie są jej granice 

o znaczenie słów: koleżeństwo, przyjaźń i miłość 

o konieczność dbania o zdrowie 

 

 

 

Rozdział VI 

 

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 

 

§ 1 

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 

I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym 

 

1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym 

stanem prawnym oraz jego popularyzacja. 

2. Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego. 

3. Tworzenie spójnego programu: 

o monitorowanie realizacji Statutu Szkoły, 

o monitorowanie spójności dokumentów szkolnych. 

4. Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązywania problemów szkoły i doskonalenia 

działalności pracy szkoły. 

5. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna 

prowadzona z udziałem nauczycieli i wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju 

szkoły). 

6. Włączanie rodziców i uczniów do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach 

szkoły, uczniów). 

7. Udział rodziców i uczniów w konstruowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych. 

 

II. Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym i wychowawczym 

 

1. Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno 

-wychowawczej (udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym zgodnie             

z potrzebami nauczycieli szkoły). 

2. Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli: 

o motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań  

na określony stopień awansu zawodowego, 

o sprawne funkcjonowanie sekretariatu   
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III. Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły 

 
1. Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu 

poprawy warunków realizacji podstawy programowej i poszerzania oferty zajęć  

w zależności od potrzeb. 

2. Zapewnienie dobrych warunków BHP 

3. Doposażenie sal w projektory multimedialne 

4. Wymiana zniszczonych mebli 

5. Usprawnienie funkcjonowania biblioteki szkolnej i centrum multimedialnego 

6. Zakup pomocy dydaktycznych 

7. Współpraca z organem prowadzącym oraz instytucjami wspierającymi działalność 

szkoły w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy: 

a) wynajem pomieszczeń 

b) poszukiwanie sponsorów 

c) udział w projektach 

 

 

§ 2 

 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA SZKOŁY 

 

I. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole 
 

1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami (dbałość 

o przestrzeganie Statutu Szkoły).  

2. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców  

i pracowników administracji (wspólna organizacja imprez szkolnych, udział  

w wydarzeniach szkolnych, np. spotkania z okazji Dnia KEN, świąt Bożego Narodzenia, 

rajdy, wycieczki) 

 
 

II. Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi 

 

1. Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum. 

2. Wspieranie inicjatyw uczniowskich na rzecz środowiska lokalnego. 

3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną, 

wolontariacką i charytatywną.  

4. Diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania 

zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacja w miarę potrzeb. 
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III. Kultywowanie tradycji szkolnych 

 
1. Organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym, 

religijnym i patriotycznym. 

2. Świętowanie Dnia Patrona. 

3. Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

4. Pożegnanie uczniów klas trzecich 

5. Kształtowanie szacunku do symboli narodowych, religijnych i szkolnych 

 

IV. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym  

i bezpiecznym środowisku 

 
1. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. 

2.  Zapewnienie uczniom opieki pielęgniarki szkolnej w nagłych wypadkach. 

3. Umożliwienie pomocy i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów: 

a. praca pedagoga i psychologa szkolnego 

b. współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozwiązywania 

problemów indywidualnych uczniów, 

c. organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem dla nauczycieli, uczniów  

i rodziców. 

4. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach 

wychowawczych, np. konsultacje z PPP, Komendą Policji, Sądem Rodzinnym-            

Wydział Rodzinny i Nieletnich 

5. Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich 

skuteczności i ewentualna modyfikacja. 

6. Profilaktyka uzależnień. 

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej oraz działań proekologicznych  

 

 

V. Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły. Współpraca z rodzicami  

w działalności wychowawczej 

 

1. Współpraca z rodzicami przy rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych 

2. Stałe konsultacje dla rodziców uczniów z psychologiem i pedagogiem  

3. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców 

4. Udział rodziców w uroczystościach szkolnych 
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§ 3 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA SZKOŁY 

 
I. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 

 
1. Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do pracy dydaktycznej w celu 

podniesienia wyników nauczania. 

2.  Udział szkoły w próbnych egzaminach gimnazjalnych, opracowanie wniosków i ich 

wdrożenie. 

3. Analizy wyników egzaminu gimnazjalnego dokonywane są z wykorzystaniem różnych 

metod, np. porównywanie umiejętności i średnich wyników na określonym poziomie  

w danym roku szkolnym i na przestrzeni lat, wykorzystywanie skali staninowej. 

4. Wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego przez poszczególnych 

nauczycieli w celu podniesienia poziomu kształcenia. 

 

II. Nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności 
 

1. Analiza osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków, stymulacja w celu 

osiągnięcia wyższych wyników. 

2. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i tematycznych,  

(np. prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów, praca indywidualna z uczniem 

zdolnym). 

3. Indywidualizacja procesów nauczania (praca z uczniem zdolnym, słabym, z problemami, 

stosowanie zaleceń PPP) 

4. Efektywne wykorzystanie godzin z art. 42. KN (zajęcia przygotowujące do egzaminu 

gimnazjalnego od klasy II, zajęcia wyrównujące wiedzę) 

5. Organizowanie zawodów, konkursów na terenie szkoły 

 

 

III. Organizowanie procesu nauczania 
 

1. Opracowani szkolnych zestawów programów nauczania. 

2. Ujednolicenie Przedmiotowych Systemów Oceniania. 

3. Analiza wyników sprawdzianów po klasie VI uzyskanych przez uczniów 

rozpoczynających naukę w gimnazjum. 

4. Przygotowanie  diagnozy będącej punktem wyjścia do tworzenia planów dydaktyczno-

wychowawczych  (test pierwszaka) 

 

IV. Aktywność uczniów 
 

1. Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów. 

2. Przystępowanie do projektów edukacyjnych. 

3. Preferowanie aktywizujących metod nauczania. 

4.  Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich, np. projekty samorządu uczniowskiego, 

samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze, zajęcia sportowe, chór szkolny, 

wolontariat itp. 
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§ 4 

 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 

I. Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły 

 

1. Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, ustalenie form i terminów 

spotkań. 

2.  Pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do pracy w zespołach, 

zapraszanie do udziału w uroczystościach szkolnych, wyróżnianie rodziców szczególnie 

zaangażowanych w życie szkoły. 

3. Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych. 

4.  Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły. 

5. Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów, 

szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy 

rodziców, wspólna ocena działań). 

6. Pogłębianie pedagogizacji rodziców. 

 

 

II. Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji 

polityki oświatowej 

 

1. Czynne włączanie się szkoły w uroczystości lokalne, miejskie, osiedlowe (pomoc w ich  

przygotowaniu). 

2. Czynne włączanie się szkoły w akcje charytatywne, wystawy tematyczne, konferencje 

regionalne i ich organizacja. 

3.  Ścisła współpraca z parafią i innymi instytucjami znajdującymi się w rejonie szkoły. 

 

III. Podejmowanie różnorodnych form preorientacji zawodowej 

 

1. Organizowanie zajęć z preorientacji zawodowej dla uczniów klas trzecich. 

2. Popularyzacja informacji na temat ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Zajęcia dotyczące wyboru drogi życiowej,  spotkania z doradcą zawodowym. 

4. Spotkania zawodoznawcze np. z absolwentami szkoły 

5. Spotkania informacyjne z przedstawicielami szkół średnich i uczelni wyższych 
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§ 5 

 

PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ SZKOŁY 

 

I. Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych 

działaniach i osiągnięciach 

 

1. Publikacje informacyjne (gazetka szkolna, strona internetowa, tablice informacyjne, 

plakaty, ulotki). 

2. Dni otwarte dla rodziców i uczniów szkół podstawowych, 

3. Prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach. 

4. Podejmowanie działań o charakterze lokalnym np. koncerty, przedstawienia 

5. Udział w programach, projektach, imprezach, uroczystościach, konkursach i zawodach 

lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich 

 

 

 

Rozdział VII 

 

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY 

 

1. Koncepcja pracy szkoły będzie modyfikowana w oparciu o wyniki ewaluacji 

wewnętrznej i zewnętrznej. 

2. Koncepcja pracy szkoły  jest dokumentem otwartym, modyfikowanym w części 

odnoszącej sie do bazy szkoły, liczby zatrudnionych nauczycieli i innych danych 

statystycznych wynikających z organizacji pracy w danym roku szkolnym. 

3. Koncepcja pracy szkoły będzie poddana całkowitej ewaluacji po zakończeniu jej 

realizacji. 

4. Propozycje zmian będą formułowane i zgłaszane na radzie pedagogicznej. 

5. Efekty ewaluacji będą uwzględnione w kolejnym programie rozwoju szkoły.     

 

 

 

 

Opracowanie 

Rada Pedagogiczna 
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