
                                                              

                                                  Koncepcja pracy szkoły 
                                                             na lata 2016 –2020 

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 

 

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

 

1. zapewnienia wysoką jakość edukacji, 

2. przygotowuje uczniów 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. 
 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

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

Beskidzkiej jest szkoła z wieloletnią tradycją. Rozpoczęcie jej działalności miało miejsce  

w  roku 1624. W obecnym budynku, oddanym do użytku jako „tysiąclatka”, działa od 1966 r.  

W pięćdziesięcioletnim okresie istnienia szkoła ulegała przekształceniom , w tym rozbudowie 

i modernizacji. Dobudowano II piętro i powstała hala sportowa. W 1999 r. zostało otworzone 

Gimnazjum, które w połączeniu ze Szkołą Podstawową nr 1 stanowi Zespół Szkół.  

W dniu 20 listopada 2004 r. Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej otrzymał imię Jana Pawła II.  

Cechą wyróżniająca tę szkołę jest duża ilość uczniów,  obecnie 594. Pomimo tego 

uczniowie są bardzo aktywni i osiągają wysokie wyniki w nauce, czego potwierdzeniem są 

wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz liczne osiągnięcia uczniów w różnych 

przedmiotach oraz sukcesy sportowe, odnoszone zwłaszcza w grach zespołowych oraz w 



pływaniu. Sprzyja temu bardzo dobrze rozwinięta baza zaplecza sportowego, tj. sala 

gimnastyczna, hala sportowa, boisko  szkolne oraz bliskie sąsiedztwo krytej pływalni, boiska 

sportowego „Orlik” , które zimą  przekształca się w lodowisko. Uczniowie korzystają także  

z pobliskiego obiektu sportowego „Babia Góra” który został zmodernizowany i stanowi 

wspaniały kompleks piłkarsko - lekkoatletyczny. Ponadto wielu uczniów uczęszcza do szkoły 

Muzycznej I stopnia, która w godzinach popołudniowych oferuje naukę gry na różnych 

instrumentach muzycznych.  

Nasza Szkoła systematycznie poszerza ofertę edukacyjną, dostosowując ją do potrzeb i 

możliwości uczniów, co daje szansę na ich wszechstronny rozwój w różnych dziedzinach 

wiedzy. Często organizowane są dla uczniów zajęcia warsztatowe w muzeum, w domu 

kultury czy w pobliskiej bibliotece miejskiej. Uczniowie chętnie uczestniczą w wycieczkach 

szkolnych, w rajdach turystycznych oraz w wielodniowych wyjazdach po Polsce i zagranicą. 

Angażując uczniów do samorządowej pracy na terenie szkoły, prężnie działają dwie 

spółdzielnie uczniowskie  „Grosik” i  „Kapselek”, których praca była wielokrotnie 

wyróżniana. W ramach projektu „Partnerstwo miast, partnerstwo szkół” nasza szkoła 

współpracuje ze szkołami w Jaszbereny na Węgrzech. Uczniowie i nauczyciele biorą  udział 

w  projektach  promujących nasze miasto, kulturę regionu, jak również rozwijają  umiejętność 

posługiwania się  językami obcymi, np. poprzez udział w międzynarodowych programach, 

np. Erasmus+. 

W szkole funkcjonują: szkolna biblioteka z oddzielną czytelnią i wypożyczalnią,  

jak również świetlica oraz gabinet pedagoga i logopedy. Uczniowie korzystają z szatni 

wyposażonej w indywidualne szafki. Dla uczniów zamieszkałych daleko od szkoły 

organizowany jest dowóz Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki. Szkoła jest 

bardzo otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych, z myślą o których powstałą winda i 

odpowiednie podjazdy. 

O działaniach szkoły społeczność jest informowana również za pośrednictwem strony 

internetowej: www.zssucha.pl. Szkoła od wielu komunikuje się z rodzicami również drogą 

internetową poprzez system kontroli frekwencji i postępów ucznia Librus. Dwa razy do roku 

wydawane sa biuletyny informacyjne dla rodziców. 

W szkole organizowane są liczne imprezy i uroczystości, aktywnie działa „Klub 

Wolontariusza”. Przy okazji wywiadówek organizowane są tematyczne kawiarenki 

 i kiermasze. Prężnie działają rada rodziców i uczniowskie  samorządy, istnieje rada szkoły. 

 

     Obwód Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej nr 1 obejmuje następujące ulice 

i osiedla:  

Ulice: 29 Stycznia, 3 Maja, Armii Krajowej, Armii Krajowej A, Armii Krajowej B, 

Batalionów Chłopskich, Beniowskiego, Walerego Goetla, Górska, dr Z. Karaś, M. 

Konopnickiej, Kościelna, Krótka, Makowska, J. Piłsudskiego, A. Mickiewicza: od nr 1 do nr 

29, od nr 2 do nr 50, od nr 85 do nr 169, Nad Skawą, Nad Stawami, Nieszczyńskiej, 

Podksięże, Przemysłowa, płk. T. Semika, Rynek, Sumerówka, Szpitalna, Wadowicka, 

Zakościelna, Zamkowa, Źródlana, Cmentarna, Juliusza hr. Tarnowskiego; Osiedla: Garce, Na 

Stawach, Pikieta, Śpiwle. 

 

     Obwód Gimnazjum obejmuje obszar miasta Sucha Beskidzka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zssucha.pl/


 
 

 

Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy SWOT ustala się następujące  

 

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. 
 

Nauczanie i uczenie się. Organizacja procesu dydaktycznego. 
 

4. Dbałość o wysoką efektywność nauczania, w tym wykorzystywanie nowoczesnych 

technik nauczania oraz innych form organizacyjnych w procesie dydaktycznym np. 

poza sala lekcyjną, np., zajęcia w plenerze, wycieczki dydaktyczne, lekcje muzealne, 

spotkania z ciekawymi ludźmi, realizacja projektów edukacyjnych, itp. 

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

6. Unowocześnienie bazy szkoły- sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, 

nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

7. Organizacja doradztwa zawodowego dla uczniów. 

 

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. Współpraca nauczycieli uczniów i rodziców, w tym w zakresie realizowania 

wspólnych inicjatyw. 

11. Poprawa skuteczności w zakresie egzekwowania ustalonych zasad zachowania. 

12. Kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniu zdrowia i dbałości o środowisko 

naturalne. 

 

 

 

 

Koncepcja pracy szkoły została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 20 

października  2016r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


