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Koncepcja pracy  

Zespołu Szkół 

w Dominikowicach 

na lata 2014 - 2017 

 

 

Podstawa prawna: § ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 560)                              

Wymaganie 1 – Szkoła i placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną  

na rozwój uczniów (załącznik do rozporządzenia). 

 

 

Koncepcja pracy Szkoły została opracowana w oparciu: 

 

 o analizę SWOT przeprowadzoną wśród nauczycieli, 

 analizę SWOT przeprowadzoną wśród przedstawicieli rodziców, 

 ankietę przeprowadzoną wśród uczniów, 

 analizę wyników egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po klasie szóstej, 

 przy uwzględnieniu priorytetów zawartych w Statucie Zespołu Szkół, 

Programie Wychowawczym, Programie Profilaktycznym. 
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I.   CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 
 

 

1. Dane ogólne szkoły 

 

Zespół Szkół w Dominikowicach jest placówką oświatową w gminie Gorlice,  

w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim. W skład Zespołu wchodzi 

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. Obowiązek szkolny realizują uczniowie  

z miejscowości Dominikowice. Szkoła posiada ponad 100–letnią tradycję,  

od roku 2001 istnieje jako Zespół Szkół. 

 

 

2. Lokalizacja 

 

Szkoła mieści się we wsi Dominikowice, położonej w odległości 6 kilometrów 

od miasta Gorlice, które stanowi centrum kulturalne i przemysłowe powiatu 

gorlickiego. Wieś liczy około 2000 mieszkańców. W Dominikowicach, w niewielkiej 

odległości od Szkoły, znajduje się przedszkole i Wiejski Dom Kultury oraz siedziba 

Straży Pożarnej. We wsi aktywnie działa Orkiestra Dęta OSP i zespół mażoretek 

przy Gminnym Ośrodku Kultury, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi 

Dominikowice oraz Koło Gospodyń Wiejskich. 

 

 

3. Kadra 

 

Prawidłową realizację zadań edukacyjnych oraz wysoką jakość kształcenia 

zapewnia w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Na dzień 1 września 

2014 roku ogółem zatrudnionych jest 24 nauczycieli, w tym 19 

pełnozatrudnionych i 5 niepełnozatrudnionych. W szkole zatrudniony  

jest pedagog szkolny. Większość nauczycieli posiada stopień nauczyciela 

dyplomowanego, 10 nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch  
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lub więcej przedmiotów. Nauczyciele ustawicznie doskonalą swoje kompetencje 

zawodowe w różnych formach doskonalenia zawodowego. W gronie 

pedagogicznym 1 nauczyciel posiada tytuł doktora. 

 

 

4. Uczniowie 

 

Klasy są jedno- lub dwuoddziałowe, a nauka odbywa się w systemie 

jednozmianowym. W chwili obecnej szkoła liczy 10 oddziałów klasowych,  

do których uczęszcza 182 uczniów, wywodzących się ze środowiska wiejskiego.  

Zdecydowana większość uczniów rozwija swoje zainteresowania na zajęciach 

pozalekcyjnych. Uczniowie chętnie startują w konkursach przedmiotowych.  

W gronie uczniów mieliśmy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.  

W każdym roku uczniowie osiągają sukcesy sportowe na szczeblu gminy  

i powiatu. Rozwijają się także artystycznie, startują w konkursach plastycznych, 

przeglądach piosenki i innych formach artystycznych prezentacji. 

 

 

5. Baza szkoły 

 

Szkoła posiada 11 klasopracowni, w tym: 2 pracownie komputerowe, 

pracownię chemiczną, językową i fizyczną. Część klasopracowni jest wyposażona 

w tablice interaktywne (4 sztuki).  Dysponujemy pełnowymiarową salą 

gimnastyczną wraz z zapleczem (szatnie, prysznice, balkon dla widowni), świetlicą 

i biblioteką wyposażoną w komputery z dostępem do Internetu. Dodatkowo 

świetlica doposażona jest w nowy sprzęt dla dzieci. 

Od maja 2014 roku przy szkole funkcjonuje boisko wielofunkcyjne ze sztuczną 

nawierzchnią. W szkole znajduje się stołówka i kuchnia. 
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II.    MODEL ABSOLWENTA  

 
Jest Polakiem umiejącym żyć i poruszać  

się w otaczającym go świecie 

 

W sferze społecznej potrafi:  

 czuć się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem swojego kraju,  

Europejczykiem,  

 stosować procedury demokratyczne,  

 rozumieć istotę odpowiedzialności prawnej i moralnej,  

 realizować własne plany i marzenia życiowe, wykazując przy tym wrażliwość 

w relacjach z otoczeniem,  

 zachować się zgodnie z wymogami miejsca i chwili, dbać o swój wygląd,  

 podejmować decyzje i brać odpowiedzialność za własne działania,  

 aktywnie słuchać innych i szanować ich opinie,  

 wyrażać i uzasadniać własne zdanie,  

 odróżniać opinie od faktów,  

 rozwiązywać konflikty i negocjować,  

 szanować godność własną i cudzą, 

 brać udział w pracach na rzecz innych,  

 występować publicznie,  

 dbać o zdrowie własne i innych,  

 bezpiecznie poruszać się po drogach (ma Kartę rowerową),  

 adaptować się do nowych warunków, być odpornym na stresy, 

 uszanować tradycje rodzinne i szkolne. 
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W sferze naukowej potrafi:  

 czytać ze zrozumieniem,  

 znaleźć potrzebne informacje, korzystając ze źródeł tradycyjnych i mediów, 

 posiąść umiejętności kluczowe z poszczególnych przedmiotów,  

 formułować pytania do określonego tematu,  

 przygotować pracę pisemną i ustną, będące wynikiem jego własnych 

poszukiwań, przemyśleń, w tym z wykorzystaniem technik 

multimedialnych,  

 opanować język obcy tak, aby skutecznie porozumieć się z obcokrajowcem  

w podstawowych tematach i korzystać z mediów dostosowanych do wieku,  

 zaliczyć sprawdzian na satysfakcjonującym go poziomie,  

 sprostać wymaganiom na dalszym etapie kształcenia,  

 stworzyć plan swojego rozwoju.  

 

W sferze kulturowej potrafi:  

 uczestniczyć w różnych formach kultury, być przygotowany do odbioru 

mass mediów,  

 wyrażać własne przeżycia wynikające z kontaktu ze sztuką,  

 wykazywać chęć poznania ojczystego kraju i jego tradycji,  

 docenić działania ekologiczne oraz w nich uczestniczyć,  

 być „przewodnikiem” po zabytkach najbliższej okolicy, obiektach kultury,  

 korzystać z usług instytucji użyteczności publicznej. 
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III.   PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY     
 

1. Nauczanie, wychowanie i opieka 

a) Zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia  

i wychowania w planowanym okresie: 

 podniesienie motywacji uczniów do nauki, 

 wprowadzenie innowacji pedagogicznych, 

 zwiększenie ilości zajęć dodatkowych rozbudzających zainteresowania, 

 rozwijanie talentów – olimpiady, konkursy, 

 udoskonalenie Statutu Szkoły i WSO, 

 nawiązanie lepszej współpracy ze szkołami średnimi, 

 konsekwentne przestrzeganie Regulaminu Szkoły, 

 lepsza współpraca z rodzicami i koordynacja działań wychowawczych, 

 kultywowanie  tradycji i obrzędowości szkolnej, 

 podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy, 

 lepsza współpraca nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, 

 opieka psychologa lub pedagoga szkolnego, 

 wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej. 

 

b) Kryteria sukcesu w planowanym obszarze: 

  

KRYTERIA KONIECZNE KRYTERIA POŻĄDANE 

 uczniowie znają stawiane przed nimi 

cele nauczania, oceny i informacje  

o postępach, 

 nauczyciele współpracują ze sobą 

w planowaniu, organizowaniu, 

modyfikowaniu procesów 
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 nauczyciele pomagają uczniom uczyć 

się i planować rozwój, 

 uczniowie są motywowani do nauki, 

systematycznego i samodzielnego 

odrabiania zadań domowych, udziału 

w konkursach, projektach, 

 w szkole stosuje się nowatorskie 

rozwiązania służące rozwojowi 

ucznia, wspierające ucznia   

w uczeniu interdyscyplinarnym, 

 w szkole monitoruje się i analizuje  

osiągnięcia uczniów, a wnioski  

z analiz są wdrażane do dalszej 

pracy, 

 w szkole prowadzi się badania 

osiągnięć uczniów, 

 dostosowuje się formy sprawdzania 

wiedzy i umiejętności do tych, które 

są stosowane na egzaminach 

zewnętrznych, 

 uczniowie odnoszą sukcesy  

na wyższym etapie kształcenia, 

 wszelkie zajęcia (rozwijające 

zainteresowania, dydaktyczno-

wyrównawcze, rewalidacyjne i inne) 

są zaplanowane odpowiednio  

do potrzeb uczniów, szkoła 

współpracuje z PPP, 

 zaplanowane są działania 

uwzględniające indywidualizację 

nauczania w stosunku do każdego 

ucznia. 

edukacyjnych, 

 w szkole prowadzi się działania 

kształtujące postawę uczenia  

się przez całe życie, 

 szkoła promuje wartość edukacji 

w środowisku lokalnym, 

wykorzystuje informacje o losach    

absolwentów, 

 zwiększona zostaje ilość zadań, 

których rozwiązanie wymaga 

wykonania kilku działań lub 

przeprowadzenia dłuższego 

rozumowania, 

 uczniowie uzyskują wysokie 

staniny na sprawdzianie oraz  

na egzaminie gimnazjalnym, 

 wyniki egzaminu gimnazjalnego  

przewyższają średnią OKE,  

województwa, powiatu i gminy, 

 uczniowie inicjują i angażują  

się w działania na rzecz własnego 

rozwoju, rozwoju szkoły  

i środowiska lokalnego, 

 zasady współżycia w szkole  

są uzgodnione i przestrzegane 

przez uczniów, 

 analiza podejmowanych działań 

wychowawczych odbywa  

się wspólnie z rodzicami  

i uczniami. 
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c) Zadania do realizacji: 

 

DZIAŁANIA KONIECZNE DZIAŁANIA POŻĄDANE 

 prowadzenie dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w tym prowadzonych 

przez podmioty zewnętrzne, 

 organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 

 przeprowadzanie ewaluacji 

dokumentów wewnątrzszkolnych, 

 analiza wyników egzaminów 

zewnętrznych, przeprowadzanie 

próbnych egzaminów i badań 

diagnostycznych (OBUT, DUMa)  

w celu jak najlepszego przygotowania 

uczniów, 

 rozwój zawodowy nauczycieli, 

doskonalenie w zakresie technologii 

informacyjnej, 

 prowadzenie działań zmierzających 

do osiągania wysokich wyników  

w konkursach 

przedmiotowych/tematycznych, 

zawodach sportowych i innych,    

 organizowanie szkolnych 

uroczystości patriotycznych, 

rocznicowych, okolicznościowych, 

 realizowanie programów 

profilaktycznych  i prozdrowotnych, 

 współpraca z instytucjami  

i organizacjami wspomagającymi  

 prowadzenie innowacji 

pedagogicznych, stosowanie 

technologii informacyjnej  

w procesie dydaktycznym, 

 organizowanie konkursów 

wewnątrzszkolnych, 

 upowszechnianie aktywizujących  

i innowacyjnych  metod 

nauczania, 

 wzbogacanie oferty edukacyjnej – 

udział w programach i projektach 

unijnych, 

 współpraca z uczelniami wyższymi 

- prowadzenie praktyk 

pedagogicznych, 

 przygotowanie uczniów  

do podejmowania właściwych 

decyzji związanych  z wyborem 

zawodu, szkoły 

ponadgimnazjalnej, 

 zdobywanie informacji na temat 

rynku pracy i wymagań  

dla różnych zawodów, 

 uczestniczenie w spotkaniach, 

warsztatach, giełdach, dniach 

otwartych organizowanych  

na terenie miasta i w szkołach 
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w zakresie profilaktyki uzależnień  

i zdrowotnej, 

 wzbogacanie pracy świetlicy szkolnej, 

 udzielanie wszechstronnej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

 współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, 

organizacja w tym w zakresie zajęć                       

i warsztatów dla uczniów i rodziców, 

 planowanie i wdrażanie systemu 

pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w każdym roku 

szkolnym, 

 współpraca z instytucjami 

wspierającymi w zakresie 

bezpieczeństwa (Policja), 

 przeprowadzanie próbnej ewakuacji 

uczniów i pracowników, 

 zapewnienie odpowiednich 

warunków bhp w salach lekcyjnych  

i na korytarzach szkolnych. 

 

ponadgimnazjalnych, 

 otaczanie szczególną opieką 

uczniów najmłodszych, 

 prowadzenie edukacji 

prozdrowotnej - promocja 

zdrowego  i aktywnego stylu życia,                                        

zdrowego  odżywiania się, 

 udział w konkursach, 

programach, kampaniach 

związanych z profilaktyką 

uzależnień i promocją zdrowia, 

 udział w programach unijnych 

Agencji Rynku Rolnego  (owoce  

w szkole, mleko  i przetwory 

mleczne w placówkach 

oświatowych). 
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2. Nauczyciele i zarządzanie szkołą 

 

a) Zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia  

i wychowania w planowanym okresie: 

 

 uaktualnienie dokumentów wewnętrznych, 

 wprowadzenie dziennika elektronicznego, 

 zwiększenie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych, 

 efektywne nauczanie i skuteczne wychowanie, 

 korzystanie z najnowszych osiągnięć technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych, 

 podniesienie poziomu kwalifikacji kadry nauczycielskiej. 

 

b) Kryteria sukcesu w planowanym obszarze: 

KRYTERIA KONIECZNE KRYTERIAIA POŻĄDANE 

 zarządzanie szkołą koncentruje  

się na wychowaniu, nauczaniu  

i uczeniu się, 

 w procesie zarządzania, w oparciu  

o wnioski wynikające z nadzoru 

pedagogicznego, podejmuje się 

działania służące rozwojowi szkoły, 

 koncepcja pracy szkoły  

jest modyfikowana i realizowana we 

współpracy z uczniami i rodzicami, 

 w szkole analizuje się wyniki ewaluacji 

zewnętrznej i wewnętrznej, a analizy 

prowadzą do formułowania wniosków,  

na podstawie których nauczyciele 

 zarządzanie szkołą sprzyja 

indywidualnej i zespołowej pracy 

nauczycieli, ich doskonaleniu 

zawodowemu, 

 zarządzanie szkołą sprzyja 

udziałowi nauczycieli, rodziców  

i uczniów w procesie 

podejmowania decyzji  

oraz prowadzi do podejmowania 

nowatorskich działań, 

 nauczyciele motywują uczniów  

do aktywnego uczenia się, stosują 

różnorodne  i nowatorskie metody 

pracy, kształtują umiejętność 
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podejmują działania i modyfikacje, 

 dyrektor podejmuje działania 

zapewniające szkole wspomaganie 

zewnętrzne, 

 nauczyciele wspólnie rozwiązują 

problemy,  doskonalą metody  

i formy współpracy, 

 działania szkoły zapewniają uczniom 

bezpieczeństwo fizyczne  

i psychiczne. 

 

samodzielnej pracy, 

 nauczyciele pomagają sobie  

w ewaluacji i doskonaleniu własnej 

pracy. 

 

 

 

 

c) Zadania do realizacji: 

DZIAŁANIA KONIECZNE DZIAŁANIA POŻĄDANE 

 prowadzenie działań pedagogicznych 

mających na celu rozpoznawanie 

potrzeb i możliwości uczniów, 

 uaktualnienie dokumentów 

wewnętrznych szkoły według potrzeb. 

 

 wprowadzenie dziennika 

elektronicznego, 

 pozyskiwanie środków 

pozabudżetowych, 

 nadanie Gimnazjum w Zespole 

Szkół w Dominikowicach imienia 

Adama Mickiewicza. 
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3. Baza i wyposażenie 

a) Zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia  

i wychowania w planowanym okresie: 

 odnowienie klas szkolnych, 

 wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, 

 utworzenie placu zabaw dla najmłodszych oraz terenów zielonych, 

 zapewnienie uczniom klas I - III indywidualnych szafek, 

 modernizacja biblioteki szkolnej, 

 utworzenie gabinetu pedagoga i logopedy szkolnego. 

 

 

b) Kryteria sukcesu w planowanym obszarze: 

KRYTERIA KONIECZNE KRYTERIA POŻĄDANE 

 większość sal lekcyjnych 

wyposażonych jest w komputery  

i tablice interaktywne, 

 sale lekcyjne są odnowione  

i doposażone,  

 wszyscy uczniowie klas I - III 

posiadają indywidualne szafki, 

 przy szkole funkcjonuje teren 

rekreacyjny z urządzonym placem 

zabaw. 

 

 pedagog szkolny i logopeda 

posiadają przystosowany do pracy 

gabinet. 
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c) Zadania do realizacji: 

DZIAŁANIA KONIECZNE DZIAŁANIA POŻĄDANE 

 wybudowanie placu rekreacyjnego, 

 wyposażenie klas w sprzęt 

multimedialny, 

 troska o właściwy wygląd   

i wyposażenie sal lekcyjnych, 

 zamontowanie indywidualnych 

szafek, 

 unowocześnienie biblioteki szkolnej. 

 

 wygospodarowanie i wyposażenie 

pomieszczenia, które będzie 

przeznaczone dla pedagoga 

i logopedy szkolnego. 

 

 

4. Współpraca z rodzicami i środowiskiem  

a) Zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia 

i wychowania w planowanym okresie: 

 życzliwe relacje panujące między uczniami, między nauczycielami 

a uczniami, między nauczycielami a rodzicami i w gronie 

pedagogicznym, 

 rozwiązywanie konfliktów w sposób kulturalny i zadowalający dla 

wszystkich stron, 

 aktywne zaangażowanie rodziców w życie szkoły, 

 uwzględnianie przez szkołę w swojej koncepcji pracy oczekiwań 

środowiska lokalnego, 

 większe zaangażowanie uczniów w prace na rzecz społeczności 

lokalnej, 

 pozyskiwanie przez szkołę środków unijnych na działania lokalne. 
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b) Kryteria sukcesu w planowanym obszarze: 

KRYTERIA KONIECZNE KRYTERIA POŻĄDANE 

 szkoła w sposób systematyczny  

i celowy  współpracuje z instytucjami 

i organizacjami działającymi  

w środowisku lokalnym, co wpływa 

na ich wzajemny rozwój oraz na 

rozwój uczniów, 

 szkoła pozyskuje i wykorzystuje do 

swojej pracy opinie rodziców. 

 rodzice współpracują ze szkołą na 

rzecz rozwoju dzieci, 

 rodzice współdecydują w sprawach 

szkoły, 

 w szkole są realizowane inicjatywy 

rodziców na rzecz rozwoju ucznia  

i szkoły, 

 zostaje zainicjowana praca 

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

c) Zadania do realizacji: 

DZIAŁANIA KONIECZNE DZIAŁANIA POŻĄDANE 

 współpraca z organizacjami 

działającymi w środowisku lokalnym, 

 promowanie działań szkoły  

i osiągnięć uczniów w środowisku 

lokalnym, podczas szkolnych zebrań 

rodziców, 

 organizowanie otwartych 

uroczystości szkolnych z udziałem  

i dla rodziców oraz społeczności 

lokalnej, 

 współpraca z mediami: prasą, 

telewizją lokalną, 

 prowadzenie strony internetowej  

i ciągłe jej uatrakcyjnianie. 

 wspieranie inicjatywy rodziców  

w działaniach na rzecz klasy  

i szkoły, 

 rozwijanie współpracy z rodzicami, 

 uczestniczenie w działaniach  

charytatywnych (akcje, zbiórki), 

 podejmowanie działań na rzecz 

ochrony przyrody i środowiska 

naturalnego (zbiórka surowców 

wtórnych). 

 



   
   
  Zespół Szkół w Dominikowicach 

 

16 

 

 

IV.   MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ 

 

Proces wdrażania koncepcji pracy szkoły będzie monitorowany poprzez analizę 

działań. Badanie stopnia osiągania celów strategicznych będzie prowadzone na 

bieżąco, zgodnie z przyjętym w każdym roku szkolnym rocznym planem pracy  

i planem nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły. 

 

Podczas monitorowania zostaną zastosowane następujące metody i techniki: 

 obserwacja, 

 analiza dokumentów, 

 dane statystyczne, 

 spotkania zespołów Rady Pedagogicznej, 

 testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności uczniów, 

 hospitacje zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych  

i środowiskowych. 

 

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie monitoringu są: 

 Dyrektor Szkoły 

 nauczyciele i rodzice 

 

Wprowadzenie zmian w treści Koncepcji pracy Zespołu Szkół w Dominikowicach 

będzie wynikiem monitorowania i ewaluacji osiągania złożonych celów, zmian  

w prawie oświatowym oraz decyzji organu prowadzącego.  


