KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI 2016-2017

I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
1. Dane ogólne szkoły:
Zespół Szkół w Woli jest szkołą, w skład której wchodzą: Gimnazjum nr 1 im. św.
Jana Bosko w Woli i Technikum nr 1 w Woli, usytuowaną na terenie wiejskim.
Uczęszcza do niej 189 uczniów , w tym 131 to gimnazjaliści i 58 uczniów technikum.
Obecnie technikum kształci w zawodach: technik hotelarstwa / 422402 oraz 341[04] /,
technik żywienia i usług gastronomicznych / 343404/ .
Uczniowie.
Klasa

Ia

Ilość uczniów

Uwagi

Dziewczęta

Chłopcy

Razem

Ilość
uczniów w
grupach/
kl.
sportowych

9

12

21

9
12

Piłka
siatkowa
Piłka
nożna

Ib

II a

II b

4

10

14

13

22

35

21

12

11

23

7

Pływanie

10
5

Piłka
nożna
piłka
siatkowa

22

pływanie

13

12

25

25

23

48

1

III a

III b

9

15

13

11

22

9

26

24

24

48

GIMNAZJUM

62

69

131

It

12

4

16

II t

11

7

18

IV t

20

4

24

TECHNIKUM

44

15

58

ZESPÓŁ SZKÓŁ

106

84

189

Piłka
nożna

6

Piłka
siatkowa

14

Pływanie

1

Piłka
nożna

30

Podsumowanie : 21 uczniów gimnazjum / 1 grupa / gimnazjum uczęszcza na
zajęcia ukierunkowane sportowe z pływania ;
22 uczennice gimnazjum / 1 grupa/ uczęszcza na zajęcia ukierunkowane piłki
siatkowej
32 uczniów gimnazjum / 2 grupy/ uczęszcza na zajęcia ukierunkowane piłki
nożnej
2. Dane kontaktowe:
Adres: 43-225 Wola ul. Górnicza 47, tel./fax: 32/2119610; adres e-mail: zsglwola@o2.pl;
adres internetowy szkoły: www.zswola.eu
3. Historia i tradycja szkoły:
Gimnazjum nr 1 w Woli rozpoczęło swoją działalność w roku 1999. Następnie z
dniem 01.09.2004 został utworzony Zespół Szkół Gimnazjalno – Licealny , w skład
którego wchodziło: Gimnazjum nr 1 w Woli oraz Liceum Profilowane. Z dniem
01.09.2007 roku powstał Zespół Szkół w Woli , na mocy Uchwały nr … Rady Gminy
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Miedźna z dnia 29 maja 2007 roku. 13 .10. 2007 roku Gimnazjum nr 1 otrzymało
sztandar i został nadany patron – św. Jan Bosko. Od 01-go września 2007 roku w
Zespole Szkół w Woli funkcjonuje Technikum nr 1 , kształcącego w zawodach:
technik hotelarstwa i technik żywienia i gospodarstwa domowego. Od 1-go września
2012 roku w związku ze zmianami w zakresie kształcenia zawodowego w technikum
młodzież przygotowuje się do zawodów: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i
usług gastronomicznych. Nasi uczniowie byli i są laureatami i finalistami
kuratoryjnych konkursów przedmiotowych oraz wojewódzkich i rejonowych , a także
ogólnopolskich zawodów sportowych, w tym mistrzostw Polski w pływaniu. Dużym
powodzeniem, uwieńczonym także licznymi sukcesami cieszą się gry zespołowe takie
jak piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców. Nasi absolwenci to : młodzi
ludzie otwarci na drugiego człowieka, kreatywni oraz w większości poszukujący
możliwości ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
Kadra szkoły:
Nauczyciele
Lp

Stopień awansu zawodowego

W przeliczeniu na
etaty

W przeliczeniu na osoby

1.

Nauczyciel stażysta

0

0

2.

Nauczyciel kontraktowy

2,45

2

3.

Nauczyciel mianowany

1,49

1

4.

Nauczyciel dyplomowany

20,16+1,11U=

28

21,27

Lp

Stopień awansu zawodowego

Gimnazjum / w
przeliczeniu na
etaty/

Technikum / w
przeliczeniu na etaty/

1.

Nauczyciel stażysta

0

0

2.

Nauczyciel kontraktowy

0,71

3.

Nauczyciel mianowany

1.04

1,74
0,45

3

4.

Nauczyciel dyplomowany

14,63 +1,11 U=
15,74

5,53

4. Baza szkoły
Baza dydaktyczna
Pracownie/ sale lekcyjne
Lp

Nazwa sali/pracowni

Ilość

1.

Sala lekcyjna

9

2.

Pracownia matematyczna

1

3.

Pracownia gastronomiczna

1

4.

Pracownia informatyczna

1

5.

Pracownia fizyczno-chemiczna

1

6.

Pracownia hotelarska

1

7.

Biblioteka

1

8.

Świetlico-czytelnia

1

9.

Siłownia

1

10.

Sala gimnastyczna

1

Budynek naszej szkoły jest przestronny, obecnie

przeprowadzona została

termomodernizacja, mająca na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania i utrzymania , a
także poprawę estetyki i odnowienie oraz zabezpieczenie elewacji zewnętrznej.
Dysponujemy

bardzo

dobrym

sprzętem

sportowym,

wyremontowaną

salą

gimnastyczną, siłownią. Posiadamy 3 tablice interaktywne, projektory multimedialne,
salę komputerową. Prowadzone są koła zainteresowań, dostosowane do potrzeb
uczniów oraz zajęcia ukierunkowane sportowe w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej
oraz pływania. Zajęcia ukierunkowane sportowe w zakresie pływania oraz zajęcia
fakultatywne dla uczniów prowadzone są na Krytej Pływalni w Woli.

5. Uczniowie / opisać osiągnięcia/
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Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych: gimnazjalnym,
maturalnym i zawodowym (w przypadku technikum).

Szkoła osiąga wysokie wyniki w kuratoryjnych wojewódzkich konkursach przedmiotowych.
W latach 2011 -2016 dwunastu uczniów reprezentowało gimnazjum na najwyższym szczeblu
konkursów przedmiotowych zdobywając 16 tytułów laureata lub finalisty, w tym.: z
matematyki (3 tytuły laureata oraz 1 tytuł finalisty), z wiedzy o społeczeństwie (2 tytuły
laureata oraz 3 tytuły finalisty), z historii (1 tytuł laureata), z biologii (1 tytuł laureata oraz 1
tytuł finalisty), z języka polskiego (1 tytuł laureata oraz 1 tytuł finalisty), z fizyki (1 tytuł
laureata), z języka angielskiego (1 tytuł laureata zdobyty w roku szkolnym 2015/16).
Szkoła osiąga wysokie wyniki w innych konkursach na szczeblu powiatowym, m.in.
trzykrotne zdobywała w ostatnich latach tytuł Grand Prix w Powiatowym Przeglądzie Jasełek
w Suszcu, wyróżnienia w konkursach języka niemieckiego, języka angielskiego,
matematycznym, konkursie krasomówczym czy plastycznych. Uczniowie uprawiający sport
uzyskują bardzo wysokie wyniki. Pływacy uczestniczą w zawodach najwyższej rangi na
szczeblu krajowym, zdobywając wiele medali mistrzostw Polski i innych wyróżnień.
W latach 2014 – 2016 uczniowie naszej szkoły zajmowali czołowe miejsca w „Finałach A”
Mistrzostw Polski Juniorów 14-letnich (Olsztyn) i 16-letnich (Oświęcim). Juniorzy 16-letni
reprezentujący naszą szkołę to Kacper Murański i Gabriela Fuks. Juniorzy 14-letni osiągający
największe sukcesy to: Natalia Działkowska, Michał Kowalczyk, Kinga Wojtas, Justyna
Jackowska, Wojciech Michalski.
Grupa siatkówki dziewcząt w roku 2014 oraz w roku 2015 zdobyła mistrzostwo powiatu
pszczyńskiego. W 2016 uczennice zdobyły tytuł wicemistrza powiatu pszczyńskiego.
Wysokie osiągnięcia posiada grupa piłki nożnej chłopców m.in. II i III miejsce w zawodach
powiatowych.
Uczniowie technikum corocznie biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Hotelarskiej,
rozwijają zainteresowania np. fotograficzne, ekonomiczne i z zakresu przedsiębiorczości
/wyróżnienie w powiatowym konkursie przedsiębiorczości/.

II. SRODOWISKO LOKALNE I JEGO POTRZEBY
1. Charakterystyka środowiska lokalnego.
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Nasza miejscowość liczy ok. 8500 mieszkańców, wśród których znaczna liczba to ludzie
znajdujący zatrudnienie w oddalonych o ok. 20 km Tychach i Pszczynie. Stosunkowo liczną
grupę stanowią osoby pracujące w KWK Piast oraz Brzeszcze. Rodzice włączają się w
działania szkoły np. piknik rodzinny, Dzień Dziecka.
2. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
Szkoła ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Nasi uczniowie od wielu lat
wystawiają Misterium Bożonarodzeniowe – jasełka, adresowane do rodziców. Organizujemy
Dzień Babci i Dziadka. Biblioteka i świetlica szkolna systematycznie współpracują ze
Środowiskowym Domem Samopomocy w Woli. We współpracy z Komisją Pomocy
Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Miedźna corocznie odbywają się zajęcia dla dziewcząt z
zakresu „Profilaktyka raka piersi”. Uczniowie cyklicznie biorą udział w warsztatach
psychoedukacyjnych prowadzonych przez trenera Śląskiego Centrum Informacji o Sektach i
Grupach Manipulacyjnych. Młodzież uczestniczy także w warsztatach dotyczących
bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej prowadzonej przez funkcjonariuszy Policji i
Straży Pożarnej. Realizując działania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy.

Uczniowie są wolontariuszami Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy, biorą udział w akcjach charytatywnych np. „Szlachetna Paczka”,
organizują pomoc dla podopiecznych Ochronki im. Brata Alberta Chmielowskiego w
Pszczynie, współpracują w ramach projektu „Pola Nadziei” ze Śląskim Hospicjum dla Dzieci.
Corocznie w czerwcu, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury organizowane jest
Święto Szkoły – impreza o charakterze pikniku rodzinnego adresowana do mieszkańców
Woli. Szkolenie w ramach ukierunkowanych zajęć sportowych z piłki nożnej i pływania
odbywa się we współpracy z lokalnymi klubami sportowymi: LKS Sokół Wola i MUKS
Gilus Gilowice.
III. CELE SZKOŁY

MISJA:
Szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarza uczniom warunki do
wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa.
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Szkoła przygotowuje do świadomego uczestnictwa w rynku pracy i kształtuje postawę
gotowości do uczenia się przez całe życie.

WIZJA:
W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość przynależności do
rodziny, społeczności lokalnej oraz wspólnoty narodowej. Pielęgnujemy tradycyjne wartości,
a jednocześnie kształtujemy postawy szacunku i otwartości na kultury innych narodów,
rozbudzając zainteresowanie nimi.
Wychowujemy w duchu naszego patrona św. Jana Bosko realizując idee systemu
prewencyjnego, w którym wychowawca oddziaływuje na swoich podopiecznych poprzez
osobisty przykład, budowanie relacji polegających na wzajemnym zaufaniu i przyjazny
stosunek do ludzi.
Dążymy do tego, aby nasza szkoła stwarzała warunki do wszechstronnego rozwoju
osobowości młodzieży z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i predyspozycji
psychofizycznych oraz kształcenia kompetencji i umiejętności zawodowych, aby mogli oni
odnaleźć swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości i dokonywać mądrych wyborów w
różnych sytuacjach życiowych.

IV. MODEL ABSOLWENTA / wie, umie, potrafi/
Absolwent naszej szkoły to uczeń , który:
1. Wie, jak korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia własnego
rozwoju i rozwijania zainteresowań i predyspozycji, jak być odpowiedzialnym
za podejmowane decyzje, jak wyrażać własne opinie i szanować godność
własną i innych, występować publicznie i rozwiązywać konflikty, jak dbać o
sprawność fizyczną i zdrowie
2. Umie budować pozytywne relacje z innymi , wyrażać własne emocje i
kierować swoim zachowaniem, rozróżniać dobro od zła, sprostać wymaganiom
na dalszym etapie kształcenia i na rynku pracy, formułować pytania i znaleźć
potrzebne informacje
3. Potrafi dokonywać mądrych wyborów w różnych sytuacjach życiowych i
odnaleźć swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości, korzystać z
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najnowszych osiągnięć cywilizacyjnych i kulturalnych, okazywać szacunek
innym.
V. OBSZARY DZIAŁAŃ SZKOŁY – zadania do realizacji w roku szkolnym 2016- 2017
KSZTAŁCENIE
1.Umożliwienie

uczniom

wszechstronnego

rozwoju

poprzez

stałe

dostosowywanie

programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów.

2.Stosowanie różnorodnych metod i form pracy.

3.Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań:
a) Przygotowanie

grupy

nauczycieli

do

realizacji

w

przyszłości

nauczania

dwujęzycznego (na podstawie umiejętności w ramach zakończonego w czerwcu 2016
projektu „Stawiamy na angielski, stawiamy na rozwój”.
b) Poszerzenie oferty nauczania języków obcych: innowacyjny program zajęć z języka
angielskiego – zwiększenie motywacji uczniów, przygotowanie do sukcesów w
konkursach przedmiotowych poprzez wprowadzenie tematyki kulturoznawczej i
historycznej krajów anglosaskich.

l.p.

Rodzaj zadania

Sposoby
realizacji
(działania)

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

1

„We know – British tradition
and culture”

Projekt z języka
angielskiego

Cały rok

Ł. Doniecka

2

Projekt przedstawiający system
wychowawczy św. Jana Bosko.

Wdrożenie zasad
wychowawczych
zgodnych z ideą
patrona.

cały rok

U. Urbańczyk
wszyscy
nauczyciele

3

Theatre In English language.

Koło teatralne

cały rok

Ł. Doniecka

4.

Wykorzystanie przez
nauczycieli w pracy
dydaktycznej edukacji
rówieśniczej.

Zajęcia lekcyjne i
pozalekcyjne

cały rok

Wszyscy
nauczyciele

5.

Stosowanie różnorodnych,
adekwatnych i skutecznych

Zajęcia lekcyjne i

cały rok

Wszyscy
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metod aktywizujących ze
szczególnym uwzględnieniem
metody projektu.

pozalekcyjne

nauczyciele

6. Osobliwości świata fizyki –
cykl pokazów i doświadczeń.

Wycieczka
przedmiotowa na
Uniwersytet
Śląski

Wrzesień 2016

A. Zakrzewski

7. Poznawanie tradycji, kultury i
zabytków własnego kraju.

Wycieczka
przedmiotowa
klas II do
Krakowa

Październik 2016

T. Baranowski

WYCHOWANIE I OPIEKA
1. Budowa prawidłowych relacji między nauczycielami i uczniami zgodnie z ideą patrona
szkoły – św. Jana Bosko.
2. Diagnoza potrzeb wychowawczych uczniów u udzielanie pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
3. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym i koleżeńskim.
4. Kształtowanie postaw służących rozbudzaniu zainteresowań zawodowych i społecznych.
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
l.p.

1

Rodzaj zadania

Sposoby realizacji
(działania)

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Wspólny wyjazd klas na
ognisko.

zorganizowanie
wyjazdu

październik 2016

U. Urbańczyk,
T. Baranowski
wychowawcy

2.

Święto szkoły.

3.

Dzień patrona.

zorganizowanie
pikniku rodzinnego

czerwiec 2017

wszyscy
nauczyciele

styczeń 2017

nauczyciel religii,
nauczyciel zajęć
artystycznych

4.

Rozpoznanie i aktualizacja
informacji o sytuacji rodzinnej
uczniów.

rozmowy z
rodzicami,
wywiady
środowiskowe,
kierowanie na

cały rok

pedagog,
wychowawcy
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badania do PPP
5.

Pomoc uczniom z trudnościami
w uczeniu się.

Refundacja
obiadów z GOPS i
KRPA

cały rok

nauczyciele,
pedagog,
bibliotekarz,
wychowawca
świetlicy

zajęcia
wyrównawcze,
zajęcia korekcyjnokompensacyjne.
6.

Pomoc uczniom sprawiającym
problemy wychowawcze.

zajęcia
psychoedukacyjne,
współpraca z
instytucjami (PPP,
policja, PCPR…)

cały rok

pedagog,
wychowawca,
dyrektor

7.

Praca z uczniem zdolnym.

Konkursy
przedmiotowe

cały rok

nauczyciele
przedmiotów

cały rok

wychowawcy,

I półrocze

pedagog
pracownicy PPP
w Pszczynie

Koła
zainteresowań
8.

Wzmacnianie poczucia
bezpieczeństwa wśród uczniów
i rodziców

Lekcje
wychowawcze,
warsztaty dla kl. I
gimnazjum:
„Integracja zespołu
klasowego”

9.

Profilaktyka uzależnień

1.Warsztaty dla
uczniów kl. III
gimnazjum„Profilaktyka
uzależnień od
narkotyków”.
2. Warsztaty dla
uczniów kl. I
gimnazjum –
„Smak życia
czyli debata o
dopalaczach”.

bieżący rok
szkolny

dyrektor,
pedagog,
pracownicy PPP
w P-nie

pedagog
luty-maj 2017r.

3. Program
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edukacyjny
mający na celu
ograniczenie
używania tytoniu,
alkoholu i innych
październiksubstancji
psychoaktywnych grudzień 2016 r.
przez kobiety w
wieku
prokreacyjnym
„ARS, czyli jak
dbać o miłość”kl. I, II i III
technikum.
10.

Profilaktyka prozdrowotna, w
tym chorób cywilizacyjnych.

Zajęcia z
pielęgniarką
szkolną, Dzień
Zdrowia ,
Realizacja zaleceń
Europejskiego
Kodeksu Walki z
Rakiem

cały rok

pedagog

pielęgniarka
szkolna
K. Zachwieja
wychowawcy klas

11.

Ewaluacja programu
wychowawczego i profilaktyki.

Badanie
wybranego obszaru

cały rok

zespół ds.
ewaluacji
(pedagog, wych.
świetlicy,
bibliotekarz)

12.

Realizacja imprez
środowiskowych promujących
tradycje, wartości, kulturę
regionalną…

Zorganizowanie
spotkań z okazji:
Dnia Babci,
Dziadka, Dnia
Matki, Korowód
Świętych, teatr
„Matrix”

Wrzesień 2016 maj 2017

U. Urbańczyk,
bibliotekarz,
świetlica

13.

Udział w ogólnopolskich
akcjach charytatywnych.

szkolny
wolontariat, „Góra
Grosza”, WOŚP, „
Szlachetna
Paczka”, „Pola
Nadziei” ,„Szkoło,
pomóż i ty”,
zbiórka nakrętek

cały rok

wychowawca
świetlicy
nauczyciele
koordynujący
współpracę z
Fundacją Śląskie
Hospicjum dla
dzieci oraz
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na sprzęt
rehabilitacyjny.

Szlachetna paczka
Ł. Doniecka,
E. Motyka

14.

Pedagogizacja rodziców

Prelekcje dla
rodziców:
-„ Profilaktyka
zachowań
ryzykownych.
Narkotyki i
dopalacze”

15.

Realizacja projektu „ Żyj
smacznie i zdrowo” w ramach
współpracy z Winiary.

listopad 2016

- „Jak chronić
dziecko przed
cyberprzemocą?”

Marzec 2017 r.

Zajęcia w kl. II

cały rok

dyrektor,
pedagog,
pracownicy PPP
w Pszczynie

L. Germanek

Udział w konkursie
dotyczącej
tematyki zdrowego
odżywiania

16.

„Pola Nadziei”

Wolontariat –
Cały rok
współpraca ze
Śląskim Hospicjum
dla Dzieci”

Ł. Doniecka

17.

Rozwijanie samorządności
wśród uczniów, integracja
społeczności szkolnej.

Działania w
ramach samorządu
uczniowskiego
(organizowanie
wieczorków
filmowych,
konkursów,
wyjazdy
turystyczne –
zgodnie z
potrzebami
uczniów i planem
pracy SU)

T. Baranowski

cały rok

E. Motyka
B. CichockaKrawczyk

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
12

Lp.

1.

Zadanie

Wdrożenie
elektronicznej
dokumentacji
pracy szkoły

2.

Wypracowanie
modelu
współpracy z
przedsiębiorcami
/ praktyki
zawodowe /

3.

Realizacja
zagranicznych
praktyk
zawodowych dla
uczniów
technikum w
ramach
programu
Erasmus +

Sposoby realizacji
zadań

Potrzebne
środki

Dziennik
elektroniczny,
elektroniczny plan
lekcji, plan
dyżurów, e-dysk
w celu publikacji
dokumentów i
przesyłania i
gromadzenia
danych.
Spotkanie z
Scenariusz
przedstawicielami
spotkania
branży
Prezentacja
hotelarskiej i
multimedialna
, materiały
gastronomicznej.
Opracowanie
promocyjne
scenariusza
wspólnych działań

Termin
realizacji
Od
września
2016 – cały
rok

Osoba
odpowiedzialnarealizatorzy
Dyrektor,
A. Zakrzewski,
T. Baranowski,
U. Urbańczyk

XI-XII

Dyrektor,
nauczyciele
przedmiotów
zawodowych

Październik
2016

J. Kocioła,
Dyrektor,
Nauczyciele
przedmiotów
zawodowych i
języków obcych

PROMOCJA
Podniesienie atrakcyjności oferty technikum:
a) Tworzenie pozytywnego wizerunku technikum przez rozwój wszechstronnej
współpracy z rodzicami.
b) Projekt Warsztaty kulinarne oraz medialne w branży hotelarsko- gastronomicznej.

l.p.

1

Rodzaj zadania

Organizacja Tygodnia Kariery

Sposoby realizacji
(działania)

Termin realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Październik

E. Bogusz,
M. Sotel
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Organizacja
spotkań w
pracowniach
przedmiotów
zawodowych.

Wg
harmonogramów
spotkań

Spotkania z przedstawicielami
branży hotelarskogastronomicznej,

wykłady,
prezentacje

cały rok

Zespół
przedmiotów
zawodowych

wycieczki przedmiotowe –
hotele, restauracje, zakłady
gastronomiczne

wyjazdy

4 razy w ciągu
roku szkolnego

Zespół
przedmiotów
zawodowych

4

Podjęcie współpracy z
hotelem, restauracją i uczelnią
kształcącą w branży
hotelarsko- gastronomicznej.

Opracowanie zasad
współpracy i
odpisanie umów

Cały rok

Zespół
przedmiotów
zawodowych

5

Prezentacja oferty technikum
w środowisku

Spotkania z
rodzicami w
gimnazjach

Cały rok

Zespół
przedmiotów
zawodowych

Cały rok

E. Bogusz, A.
Zakrzewski, B.
Cichocka Krawczyk

II półrocze

E. Bogusz, B.
CichockaKrawczyk, L.
Szary

Cały rok

E. Bogusz

Cały rok

Zespół
przedmiotów
zawodowych

2

3

Zapoznanie rodziców z bazą
szkoły

Zespół
przedmiotów
zawodowych,
wychowawcy

Zajęcia otwarte w
technikum
6

Olimpiady i konkursy

„Lekcje z ZUS”,
Powiatowy
Konkurs Wiedzy o
Przedsiębiorczości,
Olimpiada Wiedzy
Hotelarskiej

7

Konkurs dla gimnazjalistów,
zajęcia gastronomicznohotelarskie dla dzieci z
przedszkoli i szkół
podstawowych.

8

Spółdzielnia uczniowska

9

Organizowanie kursów
kwalifikacyjnych

Sklepik szkolny

WPÓŁPRACA Z RODZICAMI
14

Włączanie rodziców w różnorodne akcje, imprezy i uroczystości szkolne.
l.p.

Rodzaj zadania

Sposoby
realizacji
(działania)

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

1

Współpraca – realizacja
wspólnych celów
wychowawczych.

Wspólne
przygotowanie
Dnia Babci i
Dziadka.

Styczeń 2016

wychowawcy

2

Święto Szkoły

Zaangażowanie
rodziców w
przygotowanie
pikniku
rodzinnego.

czerwiec 2017

wszyscy
nauczyciele

3

Wypracowanie koncepcji
promocji szkoły na zewnątrz

Zaangażowanie
rodziców w
opracowanie
projektu i planu
działań

w ciągu roku

nauczyciele,
rodzice

BAZA
Lp.

Zadanie

Sposoby realizacji
zadań

1.

Przygotowanie szkoły
do egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje w
zawodzie technik
hotelarstwa i technik
żywienia i usług
gastronomicznych.
Wzbogacenie
wyposażenia do
pracowni
przedmiotowych

Zakup pomocy
dydaktycznych,
sprzętu do
wyposażenia
stanowisk
egzaminacyjnych

finanse

Systematyczny
zakup pomocy
dydaktycznych w
miarę posiadanych
środków)

finanse

2.

Potrzebne Termin
środki
realizacji

w ciągu
roku

Osoba
odpowiedzialna –
realizatorzy
dyrektor, organ
prowadzący
szkołę,
sponsorzy,
nauczyciele
przygotowujący
do egzaminu
dyrektor, organ
prowadzący
szkołę, sponsorzy

ZASOBY LUDZKIE
Wzmocnienie pozytywnych relacji między pracownikami szkoły.
Współpraca nauczycieli w zespołach.
15

Różne formy doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.
Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej.

l.p.

Rodzaj zadania

Sposoby realizacji
(działania)

Termin realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Budowanie pozytywnego
klimatu szkoły i współpracy
między nauczycielami.

spotkanie wigilijne

grudzień 2016

U. Urbańczyk

wyjazd
szkoleniowointegracyjny
nauczycieli

dyrektor,
Luty lub marzec
2017

E. Motyka

piknik rodzinny.

czerwiec 2017

wszyscy
nauczyciele

2

Współpraca nauczycieli w
zespołach

Ścisły przydział
zadań, określenie
odpowiedzialności i
terminów
(członkowie są
przygotowani do
spotkań zespołów)

cały rok

liderzy zespołów

3

Różne formy doskonalenia
zawodowego zgodnie z
potrzebami szkoły.

szkolenia unijne,
szkolenia
egzaminatorów
OKE, szkolenia
liderów EWD

zgodnie z
harmonogramami
z otrzymanymi z
instytucji

OKE,

Prowadzenie ewaluacji
wewnętrznej

Realizacja
podstawy
programowej w
zakresie celów
ogólnych,
umiejętności i
wiedzy
przedmiotowej,
zalecanych
warunków
i sposobów
realizacji

cały rok

(zespół ds.
ewaluacji)

4

Gmina Miedźna

16

Nabywanie przez
uczniów
wiadomości i
umiejętności
określonych w
podstawie
programowej
cały rok
Prawidłowość
przeprowadzanych
analiz oraz
diagnoza
skuteczności
wdrażanych
wniosków z
analizy
egzaminów.

Zespół ds.
ewaluacji

Efektywność
wspomagania
rozwoju uczniów,
z uwzględnieniem
ich indywidualnej
sytuacji

Zespół ds.
ewaluacji

październik–maj

WYCHOWANIE POPRZEZ SPORT
Prowadzenie szkolenia sportowego w grupach pływackiej, piłki nożnej i piłki siatkowej –
kontynuacja działań rozpoczętych w poprzednich latach.

l.p.

1

Rodzaj zadania

Sposoby
realizacji
(działania)

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Stworzenie uczniom warunków
do nabywania i podnoszenia
umiejętności z zakresu
wybranych dyscyplin
sportowych.

zajęcia sportowe
na sali
gimnastycznej,
boiskach
sportowych i
basenie.

cały rok

T. Woźniczka
M. Gazda
S. Formas
T. Filejecki

17

B. Małecka
2

Organizowanie zajęć
prozdrowotnych.

Spotkanie z
dietetykiem,

cały rok

T. Woźniczka
M. Gazda

prelekcja na temat
higieny,

S. Formas

ćwiczenia
korekcyjnokompensacyjne
3

4

Udział w szkolnych i
międzyszkolnych zawodach
sportowych oraz zawodach
wyższej rangi

Przygotowanie uczniów do
pełnienia funkcji organizatora i
sędziego w zawodach
sportowych.

Organizowanie
imprez
sportowych na
terenie szkoły,
basen, Orlik,
udział w
zawodach
powiatowych,
wojewódzkich i
na szczeblu
krajowym.

wg kalendarza
SZS, Śląskiego
Okręgowego
Związku Piłki
Nożnej, Polskiego
Związku
Pływackiego,
Śląskiego
Okręgowego
Związku
Pływackiego

B. Małecka

włączanie
uczniów w
organizowanie
imprez
sportowych.

cały rok

B. Małecka

T. Woźniczka
M. Gazda
S. Formas

T. Woźniczka
M. Gazda
S. Formas

VI. NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY SZKOŁY
1. Frekwencja wśród uczniów.
2. Trudności z przeprowadzeniem naboru do technikum związane z niżem
demograficznym – wzbogacenie oferty oraz wypracowanie koncepcji
promocji.
3. Niezadowalające wyniki egzaminu maturalnego w technikum - działania
naprawcze w zakresie poprawy efektywności nauczania w technikum.
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