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„Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. 
Tylko przyszłość jest celem.” 

Blaise Pascal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sucha Beskidzka, październik 2008 
 

 



Przez program rozwoju szkoły rozumiemy opis kluczowych obszarów działania szkoły, w których szkoła chce wprowadzić zmiany z 

myślą o podniesieniu efektów kształcenia; strategie wdrażania tych zmian oraz określenie tego, co ma być ich rezultatem. 

 

Niniejszy program rozwoju jest jednym z przejawów kompleksowego podejścia do procesu planowania pracy, ale nie zawiera działań 

związanych z zapewnieniem jej bieżącego rozwoju. 

 

Dokument ten powstał na podstawie: 

1. Dotychczasowych raportów wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły; 

2. Wniosków z wizytacji nadzoru pedagogicznego z kwietnia 2008 r.; 

3. Diagnozy aktualnego stanu, aspiracji szkoły i środowiska. 

 

Planując rozwój szkoły stawiamy na mocne strony placówki, tj.: 

1. Wysoki poziom kształcenia zawodowego. 

2. Wysokie wyniki w konkursach ekologicznych, technicznych. 

3. Wykwalifikowana kadra. 

4. Sukcesy sportowe – wielu finalistów na szczeblu powiatu, województwa i kraju. 

5. Dostosowanie kształcenia do wymogów standardów egzaminacyjnych i rynku pracy. 

6. Otwartość na problemy uczniów. 

7. Informatyzacja procesów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem działalności dydaktycznego centrum informacji. 

8. Ład i porządek, czystość pomieszczeń. 

9. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. 

10. Dobra opinia o szkole w środowisku. 

 

Słabe strony: 

1. Problemy wychowawcze: wagary, wulgarne słownictwo, palenie papierosów. 

2. Małe zaangażowanie rodziców w działalność szkoły. 



3. Przewaga metod podających nad aktywizującymi. 

4. Baza technodydaktyczna w zasadniczej szkole zawodowej i technikum. 

5. Brak wykwalifikowanej kadry inżynierów – nauczycieli praktycznej i teoretycznej nauki w zawodach branży budowlanej, 

informatycznej i mechanicznej. 

6. Dwuzmianowość, duża liczebność klas, ograniczona możliwość wyrównywania szans i słaba indywidualizacja nauczania. 

7. Brak programów autorskich, innowacji pedagogicznych. 

8. Słabe zainteresowanie uczniów zajęciami pozalekcyjnymi. 

 

Szanse: 

1. Dobra opinia o szkole w środowisku. 

2. Dostępność informacji o szkole. 

3. Atrakcyjna oferta edukacyjna, zgodna z oczekiwaniami klientów szkoły. 

4. Bardzo dobra współpraca z Organem Prowadzącym szkołę, Kuratorium Oświaty, przedsiębiorcami lokalnego rynku pracy, PPP, 

policją, PUP, Nadleśnictwem Sucha, ze szkołami powiatu suskiego i Szkołami Wyższymi – WSTiE w Suchej Beskidzkiej, AGH 

Kraków, AP Kraków, BNCDN w Suchej Beskidzkiej, z Burmistrzem Miasta Sucha Beskidzka, z bibliotekami publicznymi i 

pedagogicznymi, z Muzeum Miejskim, parafią w Suchej Beskidzkiej i innymi instytucjami użyteczności publicznej. 

5. Kariery zawodowe absolwentów – bardzo niski stopień bezrobocia absolwentów szkoły zawodowej i technikum. 

6. Znaczący rozwój infrastruktury. 

 

Zagrożenia: 

1. Zagrożenia różnymi patologiami społecznymi. 

2. Upadek autorytetów. 

3. Obarczanie szkoły wyłączną odpowiedzialnością za kształtowanie postaw młodzieży. 

4. Biurokratyzacja szkoły. 

5. Niż demograficzny. 

6. Kryzys ekonomiczny. 



PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 
NA LATA 2009-2014 

 
 

Cel główny: 
- Budowanie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie kształcenia, 

wychowania, opieki i rozwoju zawodowego. 
- Unowocześnienie bazy szkoły, informatyzacja procesów edukacyjnych w celu poprawy efektywności kształcenia i wychowania. 
- Promowanie w działaniu szkoły zdrowego stylu życia i zachowań proekologicznych. 
- Motywowanie kadry do doskonalenia zawodowego. 
 
Cele szczegółowe: 
- zapewnienie ciągłego rozwoju szkoły, 
- doskonalenie jakości pracy szkoły, 
- kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, 
- zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, 
- planowanie doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły, 
- rozwój bazy szkolnej, 
- zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom, nauczycielom, 
- doskonalenie sprawności organizacji oraz systemu komunikowania się, 
- zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i zapewnianie rozwoju osobowego ucznia, 
- podnoszenie efektywności kształcenia, 
- podejmowanie systematycznych i skutecznych działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych. 
 
Kierunki rozwoju: 

1. Podniesienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia. 
2. Rozwój bazy dydaktycznej. 
3. Poprawa warunków pracy i nauki. 
4. Tworzenie i rozwój dydaktycznego centrum informacji. 
5. Wzbogacenie księgozbioru ze szczególnym uwzględnieniem multimediów. 
6. Tworzenie elektronicznego systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce „dziennik elektroniczny”. 
7. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. 
8. Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich (integracja). 
9. Doskonalenie efektywności kształcenia zawodowego. 
10. Rozwój samorządności uczniów. 
11. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 
12. Włączanie rodziców do życia szkoły. 

 



 

DZIEDZINA OBSZAR ZADANIA EFEKTY LATA 
REALIZACJI 

 
Zarządzanie 
strategiczne 

 Opracowywanie planu rozwoju na okres 
roku szkolnego, na okres 5 lat. 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z 
opracowanym planem. 

 Realizacja planu rozwoju szkoły. 
 

 Opracowany i zrealizowany plan 
rozwoju  w danym roku szkolnym. 

 Opracowany i zrealizowany program 
rozwoju szkoły w latach 2009-2014. 

2009 
 

2009-2014 

 
Wewnątrzszkolny 

system 
zapewniania 

jakości. 

 Opracowanie organizacji wewnętrznego 
mierzenia jakości pracy szkoły. Realizacja 
priorytetów będących przedmiotem planu 
nadzoru pedagogicznego Małopolskiego 
Kuratora Oświaty 

 Analizowanie wyników wewnętrznego 
mierzenia jakości. 

 Opracowywanie wniosków z nadzoru 
Dyrektora Szkoły. 

 Analizowanie potrzeb i oczekiwań uczniów, 
rodziców i nauczycieli. 

 Budowanie systemów zapewnienia jakości 
w poszczególnych obszarach. 

 

 Sprawny nadzór pedagogiczny. 
 Znane wnioski i kierunki zmian. 
 Rzetelne źródło informacji. 
 Rozpoznanie potrzeby i oczekiwania 

uczniów, rodziców, nauczycieli. 
 Stworzony system zapewnienia jakości. 
 Przedstawienie na piśmie wniosków i 

uwag organowi prowadzącemu i 
organowi sprawującemu nadzór 
pedagogiczny. 

 Przeprowadzenie badań diagnozujących 
problemy z zakresu priorytetów 
nadzoru. 

 

2009-2014 

 
Koncepcja 

pracy szkoły 

Promocja 

 Upowszechnianie osiągnięć. 
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 
 Współpraca z instytucjami wspierającymi 

działalność oświatową. 
 Badanie zainteresowań uczniów i 

kandydatów. 
 Realizacja potrzeb lokalnego rynku pracy. 

 
 
 
 

 Zwiększa się liczba uczniów, 
zainteresowanych konkursami, 
turniejami. 

 Zrealizowano zaplanowane w danym 
roku szkolnym działania promujące 
szkołę. 

 Przeprowadzane są badania 
zainteresowań uczniów i kandydatów,  

 Opracowano nową ofertę szkoły. 

2009-2014 
 

Zarządzanie i 
organizacja Nauczyciele 

 Diagnozowanie i jakościowa ocena pracy 
nauczycieli w zakresie zadań statutowych 

 Realizacja celów nadzoru 
pedagogicznego Dyrektora Szkoły. 

2009-2014 



placówki 
 Opracowywanie i wdrażanie innowacji 

pedagogicznych. 
 Racjonalna organizacja zastępstw za 

nieobecnych nauczycieli. 
 Pozyskiwanie nauczycieli teoretycznej i 

praktycznej nauki zawodu. 
 

 Nauczyciele opracowują i wdrażają 
innowacje pedagogiczne. 

 Są organizowane zastępstwa za 
nieobecnych nauczycieli. 

 Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry 
kształcenia zawodowego 

Rozwój 
zawodowy 
nauczycieli 

 Realizowanie  doskonalenia zawodowego 
zgodnie z potrzebami szkoły. 

 Wdrożenie doświadczeń i umiejętności 
nabytych w trakcie szkoleń. 

 Sporządzenie planu WDN, organizowanie 
rad szkoleniowych, warsztatów i zajęć 
otwartych. 

 Podnoszenie umiejętności wychowawczych. 
 Pozyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji 

zgodnie z potrzebami szkoły. 
 Podnoszenie umiejętności w zakresie 

przygotowania ucznia do egzaminów 
zewnętrznych. 

 Podnoszenie umiejętności w zakresie 
wykorzystywania technologii komputerowej 
i informacyjnej. 

 Tworzenie systemu opieki nad 
nauczycielami rozpoczynającymi pracę. 

 Gromadzenie literatury z zakresu 
doskonalenia zawodowego. 

 Uzyskiwanie wyższych stopni awansu 
zawodowego nauczycieli. 

 

 Zrealizowano szkolenia zgodnie z 
opracowanym planem . 

 Nauczyciele podwyższyli swoje 
umiejętności w zakresie przygotowania 
ucznia do egzaminu zewnętrznego, 
wykorzystywania technologii 
komputerowej i informacyjnej, oraz 
wychowawcze. 

 Stworzono system opieki nad 
nauczycielami rozpoczynającymi pracę. 

 Młodzi nauczyciele stale rozwijają swój 
warsztat pracy, współpraca służy 
podnoszeniu zawodowych umiejętności. 

 Nauczyciele motywowani są do działań 
sprzyjających spełnianiu wymagań na 
określony stopień awansu. 

 

2009-2014 

Warunki 
działalności szkoły 

 Uzupełnianie braków bazy 
technodydaktycznej: 

1. w zasadniczej szkole zawodowej: zestawy 
i schematy podzespołów samochodów, 
programy komputerowe do identyfikacji i 
zamawiania narzędzi i urządzeń 

 
 Poprawa bazy technodydaktycznej, 

informatyzacja procesów edukacyjnych. 
 
 
 

2009-2014 
 
 
 
 
 



motoryzacyjnych z wyszukiwaniem 
danych regulacyjnych i naprawczych, 
stanowisko obsługowo – naprawcze, 
kontrolno – diagnostyczne i stanowisko 
kontrolno – obsługowe i naprawy 
silników samochodowych. 

2. w technikum: oprogramowanie 
komputerowe symulujące procesy 
technologiczne, programy CAD, 
mikroskop metalograficzny, regulatory 
układów automatyki, ploter, wyposażenie 
pracowni materiałów budowlanych i 
pracowni budownictwa ogólnego, 
wyposażenie pracowni napędów 
elektrycznych. 

 Podnoszenie estetyki sal lekcyjnych, 
korytarzy, otoczenia szkoły. 

 Uzupełnianie księgozbioru w bibliotece ze 
szczególnym uwzględnieniem 
multimedialnych programów edukacyjnych, 
polskich norm i literatury technicznej. 

 Systematyczne uzupełnianie sal w pomoce 
dydaktyczne. 

 Pozyskiwanie sponsorów. 
 Prace remontowo – budowlane:  

1. zakończenie budowy ogrodzenia  
2. budowa chodników wewnętrznych i 

zewnętrznych 
3. remont ubikacji piętro I i II, wymiana 

posadzki PCV na korytarzu i w salach, 
uzupełnianie opaski wokół budynku 

4. inwentaryzacja zasilania i oświetlenia 
wewnętrznego i zewnętrznego. 

5. zakończenie robót na „przewiązce” i 
przygotowanie do użytkowania sali audio 
– wizualnej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Poprawa warunków socjalnych szkoły. 
 Estetyczny wygląd sal lekcyjnych, 

korytarzy i otoczenia. 
 Zwiększony księgozbiór. 
 Zadawalająca ilość pomocy 

dydaktycznych. 
 Zakończenie prac remontowo – 

budowlanych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 



Zdrowie, higiena i 
bezpieczeństwo 

pracy. 

 Zapewnianie uczniom i pracownikom 
bezpiecznych i higienicznych warunków do 
pracy. 

 Uświadamianie uczniom zasad BHP. 
 Rozpoznawanie zagrożeń i podejmowanie 

stosownych działań. 
 

 Poprawa bezpieczeństwa i warunków 
pracy. 

 Uczeń czuje się w szkole bezpiecznie. 
 Zagrożenia są znane i niwelowane. 

 

Kierowanie 
szkołą, obieg 
informacji. 

 Tworzenie i rozwój centrum informacyjnego 
w bibliotece dla uczniów, nauczycieli i 
rodziców. 

 Działalność zespołów przedmiotowych. 
 Stwarzanie warunków do spełniania przez 

uczniów obowiązku nauki. 
 Wypracowanie form współpracy rodziców 

ze szkołą. 
 Wdrożenie systemu usług SMSinfo – 

powiadamianie rodzica krótkimi 
wiadomościami tekstowymi. 

 

 Działalność centrum informacyjnego. 
 Uczniowie, nauczyciele i rodzice 

korzystają z informacji. 
 Wszyscy uczniowie spełniają 

obowiązek nauki. 
 Rodzice angażują się w życie szkoły, są 

zadowoleni ze współpracy. 
 Rodzice są szybko powiadomieni o 

frekwencji, ocenianiu itp. 

2009-2014 
 
 
 
 
 
 

 
Kształcenie 

Programy 
nauczania 

 Dobór programów nauczania do możliwości 
ucznia i warunków szkoły. 

 Analiza i weryfikacja szkolnych zestawów 
programów nauczania. 

 Opracowywanie i wdrażanie programów 
autorskich, w tym do oddziałów 
integracyjnych 

 Programy dostosowane do indywidualnych 
potrzeb uczniów ze szczególnym 
uwzględnieniem wychowania fizycznego. 

 Opracowanie i wdrożenie multimedialnego 
programu edukacyjnego. 

 Gromadzenie opinii o szkolnych programach 
nauczania, modyfikowanie programów 
nauczania. 

 

 Programy nauczania dobierane są do 
możliwości uczniów i warunków szkoły. 

 Powstają oddziały integracyjne. 
 Nauczyciele opracowują i wdrażają 

programy autorskie. 
 Programy nauczania wpływają na 

wyniki egzaminów i karierę zawodową 
uczniów. 

 Powstają programy autorskie: 
wychowanie fizyczne, religia. 

 Stworzenie nowych możliwości 
edukacyjnych dla uczniów oraz 
uposażenie nauczycieli w niezbędną 
wiedzę, potrzebną do wykorzystywania 
różnych form sztuki filmowej i technik 
medialnych w praktyce szkolnej. 

 Ewentualna modyfikacja zestawów 
programów nauczania uwzględnia 

2009-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



wyniki egzaminów, badań osiągnięć 
uczniów, diagnoz. 

 Treści ścieżek edukacyjnych 
realizowane są w ramach 
poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

 

Proces kształcenia 

 Badanie potrzeb edukacyjnych i możliwości 
uczniów. 

 Dostosowywanie wymagań do możliwości 
uczniów. 

 Stosowanie różnorodnych metod nauczania 
w tym metod aktywnych. 

 Tworzenie oddziałów integracyjnych dla 
ZSZ – wielozawodowa. 

 Stosowanie technologii komputerowej i 
informacyjnej „LIBRUS”. 

 Podnoszenie sprawności psychoruchowych 
uczniów. 

 Tworzenie dydaktycznego centrum 
informacji. 

 

 Przeprowadzane są badania potrzeb i 
możliwości uczniów. 

 Nauczyciele dostosowują wymagania do 
możliwości uczniów. 

 Nauczyciele stosują różnorodne metody 
nauczania, w tym aktywne oraz 
technologię komputerową i 
informacyjną. 

 Tworzone są oddziały integracyjne. 
 Działa dydaktyczne centrum informacji. 

2009-2014 

Efekty kształcenia 

 Analizowanie i eksponowanie osiągnięć 
uczniów. 

 Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i 
wykorzystywanie wyników do podnoszenia 
efektywności kształcenia. 

 Podnoszenie wyników egzaminów 
zewnętrznych. 

 Motywowanie uczniów do udziału w 
konkursach, zawodach sportowych i 
turniejach. 

 Uzyskiwanie informacji o losach 
absolwentów. 

 
 

 Większość uczniów otrzymuje promocję 
do klasy programowo wyższej. 

 Średnia liczba punktów uzyskanych 
przez ucznia na egzaminach 
zewnętrznych jest porównywalna ze 
średnią w województwie i kraju. 

 Wzrost liczby finalistów i laureatów 
konkursów pozaszkolnych. 

 Absolwenci kontynuują naukę w 
szkołach o wyższym poziome 
kształcenia. 

 

2009-2014 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wychowanie i 
opieka 

 
 
 
 

 
Poczucie 

bezpieczeństwa 
uczniów na terenie 
szkoły – realizacja 
założeń programu: 

„Szkoła 
bezpieczna i 
przyjazna” 

 

 Przeprowadzenie cyklu lekcji 
wychowawczych poświęconych profilaktyce 
agresji, przemocy i przestępczości. 

 Organizowanie w szkole i poza szkołą 
różnorodnych akcji i happeningów, prelekcji 
poświęconych profilaktyce zjawisk 
patologicznych wśród młodzieży, a  
realizowanych przy współpracy z innymi 
instytucjami. 

 Inne zadania: zajęcia sportowe SKS i UKS 
Mechanik, udział w wycieczkach 
turystyczno – krajoznawczych i rajdach, 
promocja zdrowego stylu życia. 

 Stworzenie i realizowanie programu „Szkoła 
bezpieczna i przyjazna”. 

 
 Przeprowadzanie rozmów indywidualnych. 
 Rozpoznawanie problemów 

wychowawczych na zebraniach klasowych. 
 Rozpoznanie środowiska ucznia 

przejawiającego zachowania agresywne. 
 Angażowanie rodziców do udziału w życiu 

szkoły. 
 
 Organizowanie zajęć doskonalących 

umiejętność radzenia sobie z agresją. 
 Realizacja programu profilaktycznego 

„Spójrz inaczej na agresję”. 
 Wdrażanie uczniów do samooceny 

zachowań. 
 Organizowanie prelekcji poświęconych 

profilaktyce zjawisk patologicznych wśród 
młodzieży. 

 
 Przeprowadzanie diagnozy środowiska 

ucznia. 
 Udzielanie pomocy w nauce. 

 Poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole. 
 Organizowane są różnorodne zajęcia 

pozalekcyjne i relaksacyjne. 
 Opracowano i zrealizowano program 

„Szkoła bezpieczna i przyjazna”. 
 Zrealizowano zaplanowane działania 

programu wychowawczego i 
profilaktycznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Stała i systematyczna współpraca 

nauczycieli z rodzicami - zwiększenie 
wpływu rodziców na życie szkoły. 

 
 
 
 
 
 
 Umiejętność radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach - zwiększenie kompetencji 
społecznych i emocjonalnych uczniów. 

 Zrealizowanie programu 
profilaktycznego „Spójrz inaczej na 
agresję”. 

 
 
 
 
 Udzielanie wsparcia dzieciom i 

młodzieży w sytuacji  rozłąki z 
rodzicami – eliminowanie negatywnych 

 



 Kontaktowanie się z opiekunami ucznia. 
 Zapewnianie stałej opieki psychologicznej / 

pedagogicznej. 
 Współpraca z: ośrodkami pomocy 

społecznej / ośrodkami pomocy rodzinie. 

skutków „eurosieroctwa”. 
 
 
 
 
 
 

 
Profilaktyka 
uzależnień 

 

 Prowadzenie lekcji wychowawczych 
poświęconych profilaktyce nałogów. 

 Realizacja profesjonalnego programu 
profilaktycznego pt. „Odlot”. 

 Projekcja filmów z cyklu „Lekcja 
przestrogi”. 

 Przeprowadzanie akcji, happeningów, 
inscenizacji. 

 Przedstawienia przy udziale Szkolnej Grupy 
Teatralnej. 

 Kierowanie uczniów na zajęcia 
terapeutyczne. 

 Zajęcia poświęcone kształtowaniu postaw 
asertywnych u uczniów. 

 
 

 Zmniejszenie ilości deklarowanych 
kontaktów z tytoniem, alkoholem, 
narkotykami. 

 Zrealizowanie zaplanowanych zadań 
programu profilaktycznego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wypełnianie przez 

uczniów 
podstawowych 
obowiązków 

szkolnych 
 

 Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce 
negatywnych skutków wagarów. 

 Opracowanie, przeprowadzenie i analiza 
ankiet dotyczących przyczyn wagarów. 

 Udział uczniów w spektaklu 
profilaktycznym ukazującym problem 
wagarów. 

 Współpraca z rodzicami. 

 Eliminowanie wagarów uczniowskich. 
 Poprawa frekwencji do 85% w 

Technikach i do 75% w ZSZ. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 Zapoznanie rodziców i uczniów z 

postanowieniami Statutu Szkoły. 
 Kontrole przestrzegania postanowień  

Statutu przez uczniów. 
 Prowadzenie indywidualnych rozmów 

wychowawczych  z uczniami i ich 
rodzicami. 

 Rozwój samorządności wśród uczniów, 
tworzenie warunków samorządnego 
działania uczniów. 

 Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli 
frekwencji i postępów w nauce. 

 

 
 Przestrzeganie postanowień 

organizacyjno – porządkowych  Statutu 
Szkoły. 

 Zmniejszenie ilości kar dyscyplinarnych. 
 Uczniowie znają swoje prawa i 

obowiązki. 
 Zadawalająca działalność samorządu 

uczniowskiego oraz samorządów 
klasowych. 

 Monitoring realizacji obowiązków 
szkolnych. 

 Systematyczny monitoring pracy 
wychowawczej. 

 Sprawne komunikowanie się rodziców z 
nauczycielami w ramach wewnętrznego 
systemu wiadomości. 

 
 

Poszanowanie 
tradycji 

 Uroczyste obchodzenie świąt i rocznic. 
Praca nauczycieli nad wykształceniem u 
uczniów postaw obywatelskich. 

 Klasowe spotkania opłatkowe, obchody Dni 
Patrona Szkoły i inne uroczystości. 

 Spotkania z emerytowanymi nauczycielami. 
 Rajdy i wycieczki. 
 Spotkania z ciekawymi ludźmi. 
 Tworzenie elektronicznej i tradycyjnej 

kroniki szkoły. 
 

 Przekazywanie i pielęgnowanie tradycji, 
szacunek do Sztandaru, Godła, Krzyża. 

 Uczniowie znają historię Szkoły, 
ceremoniał szkolny, godnie uczestniczą 
w obchodach świąt państwowych i 
kościelnych. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Sposoby ewaluacji: 
1. Analiza stopnia realizacji programu 1 raz w roku. 
2. Arkusze diagnostyczne i ankiety badające stopień zrealizowania zadań. 
3. Analiza wyników egzaminu maturalnego. 
4. Analiza wyników klasyfikacji. 
5. Analiza frekwencji. 
6. Informacja wychowawców (nauczycieli) o zaangażowaniu rodziców. 
7. Arkusze obserwacji. 
8. Arkusze hospitacji zajęć. 
9. Inne, opracowane przez zespoły, ujęte w planie nadzoru. 
10. Monitorowanie planu. 

 
Program został przedstawiony do zaopiniowania Radzie Rodziców i przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego oraz poddany pod głosowanie 
Radzie Pedagogicznej dn. 13.10.2008 r. 
 


