
      

 

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 9 w Tychach 

w latach 2014 – 2019 

 

1. Podstawa prawna 

 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  

poz. 2572 ze zm.) 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 

ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz. 977) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324) 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  

 Statut Zespołu Szkół nr 9 w Tychach 

 Program Wychowawczy Zespołu Szkół nr 9 w Tychach 

 Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 w Tychach 

 

2. Termin realizacji koncepcji 

 

Przedstawioną koncepcję pracy Zespołu Szkół nr 9 w Tychach przewidziano na pięć lat. 

Będzie obowiązywała od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

 

3. Dokumenty wewnątrzszkolne wspierające koncepcję 

 

 Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Tychach 

 Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół nr 9 w Tychach 

 Plan pracy Zespołu Szkół nr 9 w Tychach 

 Program wychowawczy Zespołu Szkół nr 9 w Tychach 

 Program profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 w Tychach 

 Statut Zespołu Szkół nr 9 w Tychach 

 

4. Charakterystyka szkoły 

 

Zespołu Szkół nr 9 w Tychach należy do szkół postrzeganych przez środowisko lokalne jako 

miejsce bezpieczne, w którym uczniowie mają warunki do osiągania sukcesów edukacyjnych na 

miarę swoich możliwości. Szkoła od wielu lat kontynuuje tradycje związane z patronem szkoły 

oraz sportem, ma precyzyjnie określone zasady i wymagania obowiązujące wszystkich członków 

szkolnej społeczności  tj. „Kodeks etyki ZS nr 9”  (zał. nr 1) 

 

Budynek szkolny zlokalizowana jest z dala od dużych szlaków komunikacyjnych nieopodal parku 

jeziora i kompleksu leśnego. Zespół szkół liczy  287 uczniów SP 40 z oddziałami przedszkolnymi 

i  80 uczniów G 7. 

Mała liczba uczniów  wpływa pozytywnie na budowanie wśród nich  wyjątkowego klimatu 

bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Na pozytywny obraz szkoły  

w środowisku lokalnym ma wpływ profesjonalna kadra, udzielająca wsparcia uczniom  

o specyficznych trudnościach edukacyjnych, ale potrafiąca także odkrywać talenty i pomagać  

w ich rozwijaniu. 

Szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową, wiele sal wyposażonych jest w sprzęt audiowizualny  

i tablice interaktywne.  



      

 

Do dyspozycji uczniów są: jedna duża i dwie małe sale gimnastyczne, boisko do piłki nożnej, 

koszykowej, kort tenisowy, pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne, profesjonalne zaplecze 

lekkoatletyczne. 

Na terenie szkoły znajdują się dwie dobrze wyposażone biblioteki z zapleczem multimedialnym. 

Każda klasa ma swoja salę, funkcjonują dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,  zwłaszcza 

biologiczna, informatyczna, języków obcych,  chemiczna, fizyczna,  historyczna i geograficzna. 

Uczniowie mogą korzystać z stołówki szkolnej.   

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny LIBRUS, dostępny dla nauczycieli, rodziców  

i uczniów oraz strony internetowe SP 40 i Gim.7 na których dostępne są wszystkie ważne 

informacje dot. funkcjonowania szkoły. Sprawnie działają Rady Rodziców i Samorządy 

Uczniowskie. 

W wyniku diagnozy środowiska szkolnego dokonanego przez specjalny zespół ds. koncepcji pracy 

szkoły  powołany przez dyrektora  określono jej mocne i słabe strony. 

 

 

 

Mocne strony szkoły Słabe strony szkoły 

1. Przejrzyste procedury obowiązujące 

całą społeczność szkolną. 

2. Aktualizowana na bieżąca koncepcja 

pracy szkoły, która wpływa na jakość 

nauczania i pracę szkoły. 

3. Korzystanie z dziennika 

elektronicznego Librus, który pozwala 

rodzicom na bieżąco kontrolować 

osiągnięcia ich dzieci i kontaktować się 

z nauczycielami. Uczniowie natomiast 

są poprzez dziennik informowani m.in. 

o terminach i wymaganiach na 

sprawdziany z różnych przedmiotów 

szklonych, warsztatach itp. 

4. Monitoring na terenie szkoły. 

5. Dbałość o uczniów z orzeczeniami  

i opiniami z PPP – organizowanie dla 

nich dodatkowych zajęć aby mogli 

aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. 

6. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 

pozwalająca rozwijać uczniom ich 

zdolności i zainteresowania. 

7. Dobrze wyposażone pracownie 

przedmiotowe. Szkoła posiada m.in. 

tablice multimedialne. 

3)  1.    Brak systematycznego prowadzenia      

dokumentacji szkolnej  

2.      Zbyt mała współpraca rodziców z   

nauczycielami przedmiotów  i wychowawcami 

w obszarze edukacji   i wychowania 

3.     Zbyt niska frekwencja rodziców na 

zebraniach i konsultacjach 

4.      Brak współpracy ze szkołami 

zagranicznymi 

5.       Niewielka liczba laureatów i finalistów 

konkursów 

 



      

 

8. Nauczyciele stale poszerzający swoje 

kompetencje zawodowe. 

9. Uzyskiwanie przez uczniów dobrych 

wyników na egzaminach zewnętrznych. 

Uczniowie piszą kilka egzaminów 

próbnych, które pozwalają sprawdzić 

ich wiedzę. Po analizie sprawdzianów 

nauczyciele starają się położyć większy 

nacisk na partie materiału, który 

przysporzyły uczniom największe 

problemy. 

10. Mała liczebność klas. 

11. Stały kontakt nauczycieli i pedagoga 

szkolnego z rodzicami uczniów. 

12. Mnogość różnego rodzaju warsztatów 

 i prelekcji, które poszerzają wiedze 

uczniów. 

13. Możliwość udziału w różnorodnych 

programach edukacyjno – 

wychowawczych  

o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. 

14. Właściwa organizacja pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla 

uczniów z problemami dydaktycznymi  

i wychowawczymi.  

15. Koło teatralne Zetka. 

16. Zespół folklorystyczny „Śląskie nutki”. 

17. Udział w programie "Tenis 10" 

prowadzonym przez Polski Związek 

Tenisowy. 

18. Boisko szkolne wielofunkcyjne. 

19. Sala terapii polisensorycznej. 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 
5. Misja i wizja szkoły 

 

             a) Misja 

 

Jesteśmy szkołą, która dąży do wychowania szlachetnych, kulturalnych i odpowiedzialnych ludzi, 

którzy będą osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. 

Ważnym aspektem wychowawczym naszej szkoły, jest kształtowanie postaw ogólnoludzkich opartych 

na szacunku wobec drugiego człowieka, empatii i asertywności. W  pracy z uczniami ważne jest dla 

nas kształtowanie umiejętności intra i interpersonalnych. Naszych uczniów pragniemy wyposażyć 

 w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im stać się ludźmi samodzielnymi, otwartymi, ciekawymi 

świata, kreatywnymi oraz poszukującymi nowych wyzwań. Szczególną uwagę zwracamy na rozwój 

psychiczny i duchowy oraz fizyczny, aby przygotować naszych uczniów do życia we współczesnym  

świecie. 

 

  b) Wizja 

 

Chcemy, aby nasza szkoła było przyjazną, bezpieczną i  nowoczesną placówką, przygotowującą 

uczniów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach kształcenia. Pragniemy, aby w szkole 

utrzymywany był wysoki poziom edukacyjny oparty na umiejętnościach korzystania z nowoczesnej 

technologii komunikacji społecznej, otwartości na ciągle zmieniające się  realia i wiedzę. Uczniowie 

naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne 

zachowanie. 

W naszej pracy ważnym aspektem będzie umacnianie współpracy z rodzicami oraz instytucjami 

oferującymi pomoc dzieciom i  młodzieży w różnych sferach ich życia. 

 

 

6. Obszary rozwoju  

a) Dydaktyka – podnoszenie efektów kształcenia 

 

  Organizacja szkoleń dla nauczycieli z zakresu stosowania aktywizujących metod 

nauczania, wykorzystywania na lekcjach pomocy dydaktycznych, które 

umożliwiają odpowiedni poziom kształcenia ucznia. Ze szczególnym 

uwzględnieniem: programów multimedialnych, tablic interaktywnych, 

prezentacji, oraz interaktywnych programów dydaktycznych. Wdrożenie zdobytej 

wiedzy i umiejętności do pracy z uczniami na zajęciach edukacyjnych, 

pozaszkolnych i kołach zainteresowań.   

 Wyposażenie sal dydaktycznych m.in. w instrumenty muzyczne, zestawy 

chemiczne do doświadczeń, przybory plastyczne, sprzęt sportowy. 

 Korzystanie przez nauczycieli z różnorodnych form doskonalenia zawodowego 

(szkolenia, kursy, studia podyplomowe, konferencje, warsztaty) w celu 

doskonalenia własnego warsztatu pracy edukacyjnej i wychowawczej. 

 Okresowa analiza przedmiotowych programów nauczania i tworzenie szkolnych 

programów nauczania dostosowanego do potrzeb i możliwości szkoły.    

 Dbanie o podnoszenie liczby autorskich programów nauczania oraz innowacji 

pedagogicznych ze szczególnym uwzględnieniem programów zajęć dodatkowych, 

kół zainteresowań i zajęć z uczniem zdolnym.  

 Podniesienie atrakcyjności zajęć z zakresu nauk ścisłych (matematyczno – 

przyrodniczych) poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno wyrównawczych  

i dodatkowych dla uczniów zdolnych. Kreatywne formy realizacji zajęć.  



      

 

 Uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego, w celu zwiększenia aktywnego 

udziału w lekcjach.  Korelacja przedmiotowo – programowa następujących 

obszarów: profilaktyka prozdrowotna, profilaktyka uzależnień, oraz kształtowanie 

pożądanych postaw społecznych dzięki zdrowej rywalizacji sportowej. 

  Opracowanie programów pracy z uczniem zdolnym, z uwzględnieniem pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, wykorzystania nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych, dbanie o podnoszenie standardu wyposażenia pracowni 

przedmiotowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów artystycznych 

 i sportowych.  

 Wzrost liczby uczniów startujących w konkursach przedmiotowych 

organizowanych przez kuratora oświaty.  

 Opracowanie systemu diagnozy niepowodzeń szkolnych uczniów i form wsparcia 

uczniów wymagających interwencji specjalistów. Stała kontrola psychologiczno – 

pedagogiczna specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze dla 

uczniów.  

  Nawiązane współpracy w projektach międzynarodowych, krajowych oraz 

zagranicznych wymianach młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

programów objętych patronatem Ministerstwa Oświaty i Programów Społecznych 

Unii Europejskiej.  

 

 

b) Wychowanie – wzmocnienie działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły 

 

 kształtowanie pożądanych postaw społecznych w oparciu o realizację spotkań 

 i uroczystości o charakterze społeczno – patriotycznym 

 zwiększenie aktywności uczniów poprzez większe zaangażowanie ich w organizację 

imprez, uroczystości szkolnych 

 popularyzacja i aktywne uczestnictwo w akcjach o charakterze charytatywnym  

 systematyczne spotkania z uczniami szkoły( forma apeli) informujące o bieżących 

osiągnięciach uczniów i promujące pozytywne postawy i zachowania 

 wzmacnianie samorządności w szkole poprzez popieranie i pomoc w realizacji 

pomysłów uczniów 

 popularyzacja idei wolontariatu zarówno wewnątrzszkolnego jak i w organizacjach 

pozaszkolnych 

 promocja zdrowia poprzez uczestnictwo w programach profilaktycznych i organizację 

imprez o takim charakterze  

 realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły  

 

    c)     Opieka – wzmacnianie działań opiekuńczych wobec uczniów wymagających pomocy      

              materialnej    

 

 dogłębna diagnoza materialna środowiska rodzinnego uczniów w wymaganych przypadkach 

 pozyskiwanie środków finansowych na wsparcie uczniów będących w trudnej sytuacji 

materialnej    lub pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo  

z przeznaczeniem na  dofinansowanie ich  obiadów w szkole 



      

 

 pozyskiwanie środków finansowych na wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych    

(stypendia i nagrody) 

 

 

 

 współpraca z instytucjami zajmującymi się pracą z uczniem zdolnym 

 pozyskiwanie sponsorów dla indywidualnych uczniów w szczególnie uzasadnionych   

przypadkach w formie tzw. pomocy naukowej 

 

 

 

d)    Promocja – działania promujące szkołę w środowisku lokalnym 

 Nawiązywanie współpracy z lokalnymi mediami w celu promowania pozytywnego wizerunku 

ZS 9 i prezentowania jego działalności. 

 Zainicjowanie wydawania gazetki.  Organizacja konkursu na jej nazwę. 

 Systematyczna aktualizacja internetowej strony. 

 Zwiększenie oferty konkursów tematycznych sportowych , artystycznych, przyrodniczych, 

konkursu talentu, biblijne, językowe, historyczne pięknego pisania w ZS 9. 

 Organizowanie imprez i uroczystości z udziałem władz, rodziców i środowiska lokalnego. 

 Organizowanie wyjść do teatrów, kina, muzeum. 

e)     Uczniowie-uzdolnienia, bezpieczeństwo i higiena 

 Propagowanie zdrowego trybu życia wśród uczniów. 

 Propagowanie miłej atmosfery i bezpieczeństwa. 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów- (zajęcia pozalekcyjne: sportowe, muzyczne, 

plastyczne, przyrodnicze, informatyczne, samoobrona, basen, taneczne, kulinarne, szycie, 

rękodzielnicze, warcaby, tenis ziemny, jazda konna, gry planszowe, dziennikarskie). 

 Kształtowanie pożądanych postaw społecznych oraz dyscypliny. 

 Zabezpieczenie terenu wokół szkoły. 

f)        Rodzice – współpraca z rodzicami w celu zwiększenia ich aktywności na terenie szkoły 

 Organizacja dla rodziców spotkań z pedagogiem ZS 9 na temat roli rodziców w edukacji 

dzieci i aktywności na terenie ZS 9. 

 Organizowanie wspólnie z rodzicami imprez i uroczystości w ZS 9 (andrzejki, mikołajki, 

zabawy karnawałowe, pikniki i festyny rodzinne). 

 Zwiększenie frekwencji rodziców na zebraniach i dniach otwartych. 

 

g)        Zarządzanie i organizacja 

 Motywowanie wszystkich pracowników ZS 9do do wspólnej realizacji wyznaczonych zadań. 

 Motywowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych. 

 Zwiększenie efektywności pracy przedmiotowych zespołów nauczycielskich. 

 Usprawnienie systemu przepływu informacji. 

 

 



      

 

 

 

 

   7.      Model absolwenta  

Wszystkie działania założone w koncepcji oraz rozwój przedstawionych obszarów będą 

dążyły do tego, aby absolwenta naszej szkoły charakteryzowała: 

 Świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji 

 Ciekawość świata 

 Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się 

 Twórcze i kreatywne podchodzenie do życia 

 Wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność odróżniania dobra od 

zła 

 Efektywne współdziałanie w zespole 

 Umiejętność korzystania z komputera i technik informacyjnych 

 Sprawne i skuteczne komunikowanie się w języku polskim i obcym 

 Kreatywność 

 Asertywność 

 Tolerancja 

 Dbałość o zdrowie własne lub innych 

 Umiejętność dokonywania wyborów zgodnie z własnym sumieniem i światopoglądem 

 Znajomość tradycji i kultury regionalnej oraz narodowej 

 

  8.   Ewaluacja 

Ewaluacja zaproponowanej koncepcji będzie odbywała się na podstawie: 

 Analizy wniosków z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego 

 Sprawozdań zespołów przedmiotowych, wychowawczego oraz pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej 

 Wnioski z przeprowadzonej w szkole w każdym roku ewaluacji wewnętrznej 

 Opinii uczniów, rodziców i nauczycieli wyrażanej w wywiadach i ankietach 

 

 

 

 

 

 

 

 


