
           

 

Załącznik nr 1 do „Koncepcji pracy ZSA - Zdania do realizacji w obszarze Organizacja pracy szkoły i zarządzanie szkołą 

 

Lp. 

 

Rodzaj zadania 

 

Formy realizacji 

 

Termin  

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna - 

realizatorzy 

Dokumentacja zadania – 

potwierdzająca realizację 

 

Uwagi 

1. Monitorowanie sposobu wykorzystania 

godzin,  o których mowa w art. 42 ust. 2 

lit. a i  b ustawy z dnia 26 stycznia 

1982r.  – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 

Sprawdzanie dzienników zajęć 

dodatkowych, obserwacje zajęć, 

konsultacje indywidualne oraz 

grupowe podczas prac zespołów 

wychowawczych. 

Styczeń –

czerwiec  

Wicedyrektor Dzienniki zajęć dodatkowych, 

karty obserwacji, karty 

wycieczki, 

Inna dokumentacja  

w zależności od formy zajęć.  

 

2. Procesy zachodzące w szkole . 

 Diagnozy dydaktyczne i wychowawcze 

Sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów 

przychodzących  do szkoły  „Diagnoza  

na wejściu” 

-Sprawdzenie wiedzy nabytej po klasie 

pierwszej, drugiej, trzeciej Technikum   

 

-Zbadanie umiejętności zawodowych 

klas  ZSA  

 

Zbadanie umiejętności zawodowych 

klas czwartych Technikum  i klas 

kończących ZSA 

Zbadanie poziomu wiedzy uczniów i 

  

 

 

 

 

Testy opracowane przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów       

 

 

Testy opracowane przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów      

zawodowych 

 

Testy opracowane przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów      

 

 

 Testy opracowane przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów      

      

Arkusze egzaminacyjne, nagrania.          

 

 

 

Na bieżąco,  

według potrzeb  

i planów pracy 

 

Wrzesień  

Czerwiec  

 

Wrzesień- 

październik  

 

 

Kwiecień  

 

 

Styczeń  

Zespoły zadaniowe 

 

 

 

Nauczyciele uczący  

w klasach 

pierwszych 

 

Nauczyciele uczący 

poszczególnych 

przedmiotów 

zawodowych 

 

Nauczyciele uczący 

poszczególnych 

przedmiotów 

  

Nauczyciele uczący 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

 

 

 

Analiza ankiet, prezentacje 

multimedialne, sprawozdania. 

 

 

Wzory testów, zapisy  

w dziennikach lekcyjnych, 

wyniki elektroniczne. 

 

 

Wzory testów, zapisy  

w dziennikach lekcyjnych, 

wyniki elektroniczne. 

 

Wzory testów, zapisy  

w dziennikach lekcyjnych, 

wyniki elektroniczne. 

 



 

Lp. 

 

Rodzaj zadania 

 

Formy realizacji 

 

Termin  

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna - 

realizatorzy 

Dokumentacja zadania – 

potwierdzająca realizację 

 

Uwagi 

stanu przygotowania  do matury- matura 

próbna 

Zbadanie poziomu wiedzy uczniów i 

stanu przygotowania do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe - egzamin próbny 

- egzamin maturalny, 

 

-egzamin potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe 

  

Badanie opinii rodziców, nauczycieli 

i pracowników na temat szkoły 

Badania diagnozujące zjawiska 

patologiczne zachodzące wśród 

młodzieży: 

-zjawisko narkomanii, 

- zjawisko przemocy, 

Ewaluacja Programu Profilaktycznego. 

 

Ewaluacja Programu Wychowawczego 

 

 

 

 Testy opracowane przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów  

zawodowych    

      

Przeprowadzenie pisemnego i ustnego 

egzaminu maturalnego           

 

Przeprowadzenie egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe      

 

 

Ankiety, wywiady, informacje 

zwrotne, obserwacje.     

 

Ankiety, wywiady, informacje 

zwrotne, obserwacje.  

 

 

 

 

 

 

Ankiety, wywiady, informacje 

zwrotne, obserwacje.        

 

Ankiety, wywiady, informacje 

zwrotne, obserwacje.      

 

 

 

Kwiecień  

 

 

 

Listopad  

Maj  

 

 

Czerwiec 

 

 

 

Kwiecień  

 

 

Wg ustalonego 

harmonogramu 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec  

 

 

Czerwiec  

 

 

 

OKE, Dyrektor, 

zespół zadaniowy. 

 

 

OKE, Dyrektor, 

zespół zadaniowy. 

 

OKE, Dyrektor, 

zespół zadaniowy. 

 

 

 

Zespół  do spraw 

ewaluacji  

 

Zespół zadaniowy 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół zdaniowy 

 

 

Zespół zdaniowy 

 

 

Wyniki egzaminów. 

 

 

 

Wyniki egzaminów. 

 

 

Wyniki egzaminów. 

 

 

 

 

 

Wzory ankiet, list obecności, 

zestawienia tabelaryczne. 

 

Wzory ankiet, tabelaryczne 

zestawienia wyników wnioski 

 

 

 

 

 

 

Wzory ankiet, tabelaryczne 

zestawienia wyników wnioski 

 

Wzory ankiet, tabelaryczne 

zestawienia wyników wnioski 



 

Lp. 

 

Rodzaj zadania 

 

Formy realizacji 

 

Termin  

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna - 

realizatorzy 

Dokumentacja zadania – 

potwierdzająca realizację 

 

Uwagi 

 Współpraca z firmami  Praktyki zawodowe, szkolenia, 

wyjazdy edukacyjne 

Według 

ustalonego 

harmonogramu 

Nauczyciele 

zawodu 

Umowy, sprawozdania  

 Stwarzanie okoliczności do udziału 

rodziców w życiu szkoły 

Organizacja spotkań edukacyjnych, 

imprez okolicznościowych 

Cały rok Dyrektor, 

Wicedyrektor, 

wychowawcy 

Sprawozdania  

3. Prawidłowość dopuszczania  do użytku  

w technikum i zasadniczej szkole 

zawodowej  programu nauczania dla 

zawodu.  

Sprawdzanie zgodności programów 

nauczania podstawą programową    

czerwiec  Dyrektor 

Wicedyrektor. 

Programy nauczania  

4. Prowadzenie  działań  na rzecz 

podnoszenia efektów kształcenia 

(Program – strategia działań na rzecz 

podnoszenia wyników nauczania) 

Zajęcia edukacyjne, 

ogólnorozwojowe, zajęcia 

wyrównawcze, spotkania  

z rodzicami, uczniami 

Według 

harmonogramu 

ujętego 

w programie 

Dyrektor 

wicedyrektor 

nauczyciele 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

Dzienniki lekcyjne, dzienniki 

zajęć dodatkowych, 

dokumentacja zespołu 

zadaniowego 

 

5.  Realizacja programu dotyczącego 

bezpieczeństwa 

 

Prowadzenie diagnoz, pogadanki 

prelekcje, zebrania z rodzicami, 

debaty szkolne, zajęcia edukacyjne 

Według 

harmonogramu 

ujętego  

w programie 

Dyrektor 

wicedyrektor 

nauczyciele 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

Dzienniki lekcyjne, 

dokumentacja zespołu 

zadaniowego 

 

6. Przeciwdziałanie absencji uczniów – 

Projekt Poprawy Frekwencji 

 

Zajęcia edukacyjno - wspierające, 

spotkania indywidualne  z rodzicami, 

uczniami, zebrania klasowe, szkolenia 

edukacyjne  dla rodziców, spotkania  

z profesjonalistami 

 

Według 

harmonogramu 

ujętego w 

programie, 

według potrzeb 

Dyrektor 

wicedyrektor 

nauczyciele 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

Dzienniki lekcyjne, 

dokumentacja zespołu 

zadaniowego 

 



 


