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                                                  Koncepcja pracy szkoły 

                                                                                   na lata 2011 –2015 

 

Misja 
Misją Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej jest: 

 

1) wspieranie każdego ucznia w osiąganiu sukcesów edukacyjnych na miarę swoich 

możliwości, 

2) motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad sobą oraz odkrywania swoich 

talentów i rozwijania zainteresowań, 

3) współpraca z rodzicami na rzecz kształtowania u uczniów pozytywnych cech,      

a szczególnie odpowiedzialności i szacunku wobec drugiego człowieka, 

4) wspieranie rodziny w zakresie wychowania i opieki, 

5)  promowanie wartości głoszonych przez Jana Pawła II, 

6) dbanie o bezpieczeństwo. 

 

Absolwent naszej szkoły: 

1) potrafi sprostać wyzwaniom współczesnego świata, 

2) dobrze funkcjonuje w demokratycznym społeczeństwie, 

3) dba  o zdrowie swoje i innych, 

4) żyje w zgodzie z naturą, 

5) umiejętnie korzysta z osiągnięć współczesnej cywilizacji. 

 

Wizja 
(obraz szkoły w przyszłości) 

 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 

 

1. zapewnienia wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych, 

2. przygotowuje młodzież do sprostania współczesnym wyzwaniom, 

3. wspiera rodziny uczniów, zwłaszcza  w sferze wychowawczej, 

4. skutecznie zapobiega zjawiskom patologii społecznej, 

5. kształtuje świadomość konieczności systematycznego  dbania o własne zdrowie, 

6. odgrywa kulturową rolę w  środowisku lokalnym, 

7. uświadamia znaczenie środowiska naturalnego człowieka oraz konieczności dbania o jego stan, 

8. dobrze przygotowuje nowe pokolenie do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym, 

9. dba o właściwe relacje międzyludzkie 

10. posiada nowoczesną bazę materialną i stale ją doskonali. 
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CELE  STRATEGICZNE  

 

 Zarządzanie szkołą i personelem 
 

1. Wzmacnianie odpowiedzialności pracowników szkoły za podejmowane działania,  

w tym wyniki nauczania poprzez merytoryczny nadzór pedagogiczny. 

2. Stworzenie w szkole klimatu i warunków do pracy zespołowej. 

3. Doskonalenie systemu działań promocyjnych, zapewniających pozytywny obraz szkoły. 

4. Opracowanie i wdrożenie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli zarządczej. 
 

Nauczanie i uczenie się. Organizacja procesu dydaktycznego. 

 

5. Dbałość o wysoką efektywność nauczania, w tym wykorzystywanie nowoczesnych technik 

nauczania oraz innych form organizacyjnych w procesie dydaktycznym np. „zielone szkoły”, 

zajęcia w plenerze, wycieczki dydaktyczne, lekcje muzealne, itp. 

6. Współpraca z innymi szkołami, w tym realizowanie programów unijnych . 

7. Doskonalenie systemu monitorowania rozwoju ucznia np. w formie badań przyrostu 

umiejętności i wiadomości, efektywne wdrażanie wniosków celem poprawy efektywności 

nauczania. 

 

Opieka i wychowanie  
 

8. Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie rozpoznawania  

i zaspakajania specyficznych potrzeb uczniów. 

9. Wykorzystywanie  w pracy wychowawczej i dydaktycznej patrona szkoły. 

10. Poprawa skuteczności w zakresie egzekwowania ustalonych zasad zachowania. 

11. Kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniu środowiska naturalnego. 
 

 

 


