
KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 4 

IM. ZOFII KOSSAK 

W OŚWIĘCIMIU 
 

I.    MISJA - CZYLI PO CO JESTEŚMY? 

Jesteśmy szkołą otwartą dla wszystkich uczniów, którzy wybiorą ją zgodnie z własną wolą i akceptacją swoich rodziców lub opiekunów. Każdy uczeń znajdzie 

w niej sprzyjającą jego rozwojowi atmosferę oraz wszechstronne wsparcie dydaktyczne i wychowawczą adekwatne do jego potrzeb i możliwości. W szkole 

realizowana jest także nauka dla uczniów ze specyficznymi potrzebami w ramach klas integracyjnych. 

 

 

II.    WIZJA - CZYLI DOKĄD ZMIERZAMY? 

Uwzględniając potrzeby i oczekiwania rodziców, uczniów i środowiska dążymy do: 

 wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia poprzez rozbudzanie aktywności, kreatywności oraz zainteresowania światem, 

 kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, 

 wspieranie w przygotowaniu do uczestnictwa w życiu rodzinnym, zawodowym, kulturalnym, 

 rozwoju wrażliwości i tolerancji u młodego człowieka, a także otwartej, prospołecznej postawy, 

 stwarzania takich warunków, aby proces integracji przebiegał w duchu wzajemnego zrozumienia. 

 

Istotne jest dla nas, aby nasze gimnazjum było szkołą:  

 Sprawną organizacyjne, posiadającą bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę, wspomagającą rozwój dziecka i stosującą nowatorskie i aktywizujące 

metody nauczania a także dysponującą nowocześnie wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi. 

 Włączającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne. 



 Otwartą na współpracę z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. 

 Zapewniającą wszechstronną pomoc pedagoga i psychologa. 

 Stwarzającą możliwości rozwijania uzdolnień i pasji uczniów w kołach zainteresowań. 

 Przeciwdziałającą agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami.  

 Promującą zdrowy styl życia. 

III.  PRIORYTET - CZYLI NASI UCZNIOWIE, ABSOLWENCI? 

Naszym priorytetem jest podejmowanie skoordynowanych działań zmierzających do nabywania przez uczniów następujących cech: samodzielność, 

odpowiedzialność, twórczość, etyczność, tolerancyjność, patriotyzm. Służyć one mają ukształtowaniu praktycznej koncepcji siebie samego, grupy i 

społeczności, w której żyją. 

 

Absolwent Miejskiego Gimnazjum Nr 4 im Zofii Kossak w Oświęcimiu: 

- rozumie potrzebę kierowania swoim rozwojem, 

- ma świadomość swoich zalet i wad, 

- umie okazać szacunek dorosłym, młodszym i rówieśnikom, 

- akceptuje siebie i jest tolerancyjny dla innych, 

- potrafi pielęgnować tradycje patriotyczne i kulturowe, pozwalające na zachowanie naszej tożsamości narodowej, 

- po ukończeniu Gimnazjum umie wybrać szkołę średnią i ma taki zasób wiedzy, który umożliwi mu dalszą naukę, 

- posiada umiejętność posługiwania się zdobyczami współczesnej techniki, 

- zna i stosuje zasadę fair- play w sporcie i w życiu, 

- poszukuje autorytetów i wzorców moralnych, szanuje prawa jednostki, 

- zachowuje się zgodnie z wymogami miejsca i chwili, 



- rozumie prawo każdego ucznia do indywidualnego tempa rozwoju, 

- potrafi współpracować z kolegami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, 

- bierze udział w pracach na rzecz innych, 

- opanowuje język obcy tak, aby skutecznie porozumieć się w innym kraju i korzystać z mediów, 

- zdaje egzamin gimnazjalny na satysfakcjonującym go poziomie, 

- wykazuje znajomość faktów z życia i działalności patrona szkoły, 

- pielęgnuje kontakty międzyludzkie, w tym koleżeństwo i przyjaźń, 

- prezentuje wysoki poziom kompetencji społecznych, 

- cechuje go wrażliwość estetyczna, ekspresja twórcza oraz kreatywność. 



I CEL: PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 

1.Ukierunkowanie na rozwój ucznia 
1. Rozpoznanie potrzeb, zainteresowań i zdolności wśród uczniów klas I, II, III 

2. Indywidualizacja nauczania 

3. Wsparcie uczniów zdolnych, słabych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez utworzenie 

kół zainteresowań, zespołów wyrównawczych 

4. Opracowanie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych i zapoznanie z nią uczniów i rodziców 

5. Stosowanie oceniania kształtującego 

6. Opracowanie IPET - ów, kart indywidualnych potrzeb ucznia i planów działań wspierających oraz 

realizacja zadań w nich zawartych 

7. Minimalizacja deficytów rozwojowych i wynikających z nich trudności w nauce uczniów poprzez: 

a) diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych 

b) organizacje zespołów wyrównawczych i nauczanie indywidualne 

c) wsparcie psychologiczno - pedagogiczne 

8. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego dla klas trzecich i przedstawienie propozycji poprawy 

skuteczności przygotowania uczniów do egzaminu 

9. Realizacja wniosków dotyczących wyników egzaminów próbnych dla klas I, II i egzaminu 

gimnazjalnego dla klas III opracowanych przez zespoły przedmiotowe 

10. Monitorowanie systematyczności oceniania i zgodności z WSO 

11. Przyznanie stypendiów motywacyjnych dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i 

zachowaniu oraz uczniów mających osiągnięcia w sporcie 



12. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

13. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego poprzez: 

a) zapoznanie uczniów z zasadami egzaminu zewnętrznego i wymaganiami egzaminacyjnymi 

b) przeprowadzenie próbnych egzaminów 

14. Wdrażanie innowacji pedagogicznych. 

 

2. Działanie w obszarze zarządzania 

służącemu rozwojowi szkoły 
1. Dyrektor pozyskuje środki do prawidłowego funkcjonowania szkoły 

2. Dyrektor podejmuje działania służące planowaniu pracy i doskonaleniu zawodowego nauczycieli. 

3. Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej, analiza i realizowanie wniosków. 

4. Nauczyciele są poinformowani o wynikach nadzoru pedagogicznego 

5. Dyrektor nadzoruje wdrażanie wniosków z nadzoru pedagogicznego 

6. Badane są losy absolwentów  

3.Monitorowanie wdrażania podstawy 

programowej kształcenia ogólnego 
1. Diagnoza wstępna uczniów klas pierwszych 

2. Kontrola zgodności programów nauczania z podstawą programową. 

3. Przygotowanie treści podstawy programowej w formie planu wynikowego. 

4. Analiza stopnia realizacji podstawy programowej w trakcie posiedzeń zespołów przedmiotowych. 

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli. 

6. Kontrola dzienników lekcyjnych. 

7. Monitorowanie liczby godzin oraz treści nauczania 

8. Diagnozowanie osiągnięć uczniów: 

a) Analiza wyników próbnych egzaminów; 

b)  Realizacja wniosków 



II CEL: PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY WYCHOWAWCZEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ 

SZKOŁY 
 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJ 

1. Efektywna współpraca z rodzicami 

(opiekunami prawnymi) 

1. Zapoznanie rodziców z Programem wychowawczym szkoły, Programem Profilaktyki, Statutem 

Szkoły i WSO 

2. Współdecydowanie przez rodziców o sprawach szkoły poprzez opiniowanie dokumentów, wyrażanie 

opinii na temat działalności szkoły, współpracy poprzez Radę Rodziców 

3. Systematyczne prowadzenie szkolnego dziennika elektronicznego 

a) Poinformowanie rodziców (opiekunów) klas pierwszych o zasadach funkcjonowania 

i korzystania ze szkolnego dziennika elektronicznego 

b) Koordynacja sprawnego działania szkolnego dziennika elektronicznego 

4. Rozpoznanie sytuacji życiowej, rodzinnej i wychowawczej ucznia poprzez częsty kontakt 

z rodzicami (opiekunami) 

5. Kontynuowanie comiesięcznych konsultacji dla rodziców 

6. Realizacja działań przy współpracy z rodzicami np. Piknik Rodzinny, Noc w Szkole, zawody 

sportowe 

2.Przeciwdziałanie absencji uczniów na zajęciach 

lekcyjnych 

1. Współpraca z Policją i Strażą Miejską 

a) przeprowadzenie lekcji wychowawczych lub wywiadówek z policjantem (tematy 

według potrzeb klasy) 

b) prelekcje (poziomowe: I, II, III) ze Strażą Miejską lub Policją 

c) przeprowadzenie egzaminu na kartę motorowerową 



2. Współpraca z kuratorami sądowymi według potrzeb 

a) kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Oświęcimiu w związku z nierealizowaniem 

obowiązku szkolnego lub pojawiającymi się trudnościami wynikającymi z pogłębiających się patologii w 

środowisku rodzinnym 

b) konsultacje z kuratorami sprawującymi nadzór 

3. System poprawy ocen 

a) zapis w WSO 

4. Wspieranie działań dydaktyczno -wychowawczych 

a) badania w PPP (wg potrzeb) 

b) konsultacje w PPP (wg potrzeb) 

c) respektowanie wskazań zawartych w opiniach PPP 

d) Zespoły Wychowawcze 

e) badania ankietowe - przyczyny nieobecności uczniów w szkole - monitoring frekwencji 

uczniów 

f) konsultacje z wychowawcami w sprawach absencji uczniów 

g) kontrola opuszczania terenu szkoły przez uczniów podczas zajęć szkolnych 

h) przekazywanie informacji o częstej absencji uczniów do pedagoga, psychologa i dyrektora 

szkoły 

i) analiza ilościowa i jakościowa absencji uczniów w poszczególnych klasach 

j) przygotowanie dla uczniów i rodziców oferty zawierającej wykaz instytucji wspierających 

rozwój dziecka 

k) kontynuowanie współpracy ze świetlicami środowiskowymi 



l) działania wynikające z WSO (spóźnienia, ucieczki, godziny nieusprawiedliwione) 

ł) interwencje pedagoga i psychologa w rodzinach uczniów z wysoką absencją 

5. Pedagogizacja rodziców 

a) spotkania w czasie zebrań z rodzicami 

b)comiesięczne konsultacje 

c)organizowanie spotkań rodziców i uczniów z instytucjami wspierającymi wychowanie 

d) kontakt telef. z rodzicami, drogą elektroniczną dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania 

Szkołą, a także poprzez zeszyty korespondencji 

e)poznawanie środowiska rodzinnego uczniów 

f) stały kontakt z rodzicami uczniów i informowanie 

na bieżąco o nieobecności dzieci w szkole 

g) zapoznanie się z konsekwencjami związanymi 

z wagarami dziecka - poznanie regulaminu nagradzania i karania uczniów 

h) ustalenie z nauczycielami wspólnych zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów, wspólne 

z nauczycielami rozwiązywanie problemów wychowawczych 

i) upomnienia pisemne do rodziców z wezwaniem do szkoły 

j) kary pieniężne 

6. Praca z młodzieżą 

a) zajęcia z uczniami w czasie godzin wychowawczych (drama, burza mózgów), zajęcia 

integracyjno - poznawcze (integracja klas) 

b)indywidualne rozmowy z uczniami na temat nieobecności w szkole 

c)konsekwentne i systematyczne sprawdzanie nieobecności uczniów na każdej lekcji 



d) konsekwentne stosowanie nagród i kar dotyczących wagarów 

e) prowadzenie zajęć wyrównawczych - konsultacji 

f) motywowanie uczniów do uczęszczania na zajęcia poprzez nagradzanie 100% frekwencji 

7. Rozwijanie zainteresowań 

a) kółka zainteresowań 

- motywowanie uczniów do pracy poprzez różne formy aktywności: 

b) prowadzenie lekcji metodami aktywnymi 

c) zajęcia pozalekcyjne 

d) wycieczki przedmiotowe 

e) konkursy 

f) realizacja ścieżek edukacyjnych 

 

8. Aktywizowanie uczniów: 

a) zaangażowanie uczniów w spawy szkoły- udział uczniów w przedsięwzięciach szkolnych  

b) praca  na rzecz innych, na rzecz środowiska lokalnego, wolontariat ukierunkowanie na samorozwój 



3. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki 

i Programu Wychowawczego 

Szkoły 

1. Kontynuacja i monitorowanie zadań zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki i Programie 

Wychowawczym Szkoły 

4. Praca Samorządu Uczniowskiego 1. Zgodnie z opracowanym planem pracy SU 

6. Zapewnienie opieki, pomocy 

i bezpieczeństwa każdemu uczniowi 

1. Opracowanie planu dyżurów i ich sumienna realizacja 

2. Zachowywanie i przestrzeganie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych. 

7. Realizacja zadań w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Przestrzeganie zasad BHP w czasie lekcji i przerw oraz zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i 

wycieczek 

2. Wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Szkołą (bramki, monitoring, dziennik 

elektroniczny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III CEL: PROMOCJA SZKOŁY 

 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 

1. Kontynuacja pracy zespołu do spraw 

promocji szkoły. Zapoznanie z oferta 

edukacyjną szkoły 

 

1. Zgodnie z rocznym planem zespołu. 

2. Udział w polsko - niemieckiej wymianie młodzieży z Breisach. 

3. Organizacja pikniku „Pożegnanie lata" dla uczniów SP 5 

4. Przeprowadzenie cyklicznych zawodów strzeleckich dla uczniów klas VI 

5. Organizacja Dnia Otwartego 

6. Organizacja Pikniku Rodzinnego 

7. Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Zofii Kossak w dniu Święta Patrona Szkoły 

8. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 

9. Spotkania z rodzicami i uczniami szkół podstawowych 

a) Opracowanie folderów 

b) Prezentacja multimedialna 

10. Aktualizacja strony internetowej 

11. Wydawanie gazetki szkolnej, biuletynu dla rodziców, gazetek ściennych. 

12. Prezentacja osiągnięć uczniów. 

13. Organizacja klasowych rajdów i wycieczek 

14. Udział w zawodach sportowych i konkursach. 

15. Bezpośredni kontakt z mediami poprzez zaproszenia, zdjęcia, artykuły, informacje, itp. 

16. Zapraszanie przedstawicieli władz lokalnych na uroczystości szkolne, informowanie władz o 

najważniejszych wydarzeniach w szkole 



2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 
1. Współpraca w zakresie przeprowadzania wspólnych przedsięwzięć ze szkołami i przedszkolami z terenu 

miasta ze szczególnym uwzględnieniem Szkoły Podstawowej nr5 

2. Współorganizowanie  zawodów sportowych z MOSiR 

3. Działanie na rzecz środowiska lokalnego w ramach wolontariatu 

4. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze  otwartym- piknik 
 



IV CEL: PLANOWANIE PRACY NAUCZYCIELA 
 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 

l. Opracowanie planów pracy 

 

1. Zatwierdzenie planów pracy nauczycieli 

2. Ewaluacja planów pracy uwzględniająca możliwości uczniów oraz doświadczenie nauczyciela 

związanego z danym przedmiotem 

3. Formułowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny 

 

2. Aktualizacja planu doskonalenia 

nauczycieli 
1. Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie WDN i doskonalenia zewnętrznego 

2. Opracowanie planu szkoleń i kursów 

3. Realizacja szkoleń dla nauczycieli 

 

3. Nabywanie nowych umiejętności 

przekazywania wiedzy 
1. Doskonalenie warsztatu pracy 

4. Ewaluacja pracy szkoły 
1.Diagnozowanie pracy nauczycieli poprzez obserwacje 

2. Opracowanie terminarza obserwacji 

3. Zebranie RP podsumowujące prac szkoły 

5. Współpraca nauczycieli w planowaniu, 

organizowaniu, realizowaniu i 

modyfikowaniu procesów edukacyjnych.  

1. Praca w zespołach przedmiotowych i zespołach wychowawców 

2. Wspólna realizacja przedsięwzięć realizowanych w szkole np. piknik, dni otwarte 

3. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów 

4. Wspólne działania w dziedzinie samokształcenia 



V CEL: POLEPSZENIE BAZY SZKOŁY 
 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 

1. Troska o pomoce dydaktyczne 

 
1. Pozyskiwanie funduszy na poszerzanie bazy dydaktycznej, angażowanie 

rodziców. 

2. Kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o mienie szkolne. 

  

 

2. Remonty i naprawy 
1. Bieżące, niezbędne naprawy. 

2. Dbałość o wygląd i estetykę szkoły oraz utrzymywanie czystości w 

szkole. 

 


