PROGRAM ROZWOJU
ZESPOŁU SZKÓŁ AKADEMICKICH
W ZIELONEJ GÓRZE
na lata 2010-1016
MISJA
Zespół Szkół Akademickich szkołą przyjazną uczniowi, otwartą na współpracę
i rzetelnie przygotowującą do dalszej nauki i podejmowania wyzwań
współczesnego świata.

WIZJA
Zespół Szkół Akademickich jest szkołą, która:
1. Kształtuje postawy moralne, etyczne i społeczne właściwe dla
społeczeństw demokratycznych.
2. Poprzez aktywna postawę nauczycieli stwarza uczniom warunki do
wszechstronnego rozwoju.
3. Rozwija umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy.
4. Uczy kreatywności i przedsiębiorczości.
5. Doskonali umiejętność komunikowania się.
6. Zapewnia bezpieczeństwo osobiste i emocjonalne oraz wzmacnia poczucie
własnej wartości ucznia.
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SFERA ORGANIZACYJNA
1. W skład Zespołu Szkół Akademickich wchodzi IV Liceum
Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 10.
2. Szkoła posiada bazę dydaktyczną zapewniającą dobre warunki nauczania
i uczenia się.
3. Infrastruktura techniczna budynków szkolnych jest poprawiana w oparciu
o środki finansowe pochodzące ze środków wyasygnowanych przez Urząd
Miasta, fundusze europejskie i własne.
4. Szkoła prowadzi przyjazny internat dla młodzieży spoza Zielonej Góry,
a także dla dzieci miejskich, które znalazły się w trudnej sytuacji.
5. Szkoła prowadzi sprawnie dokumentację pedagogiczną.
6. Szkoła prowadzi sponsoring i współpracę z firmami i instytucjami
pozaoświatowymi.
7. Szkoła jest marketingowa.
8. Ocenianie zapewnia uczniowi i rodzicom rzetelną informację zwrotną na
temat postępów w nauce.
9. Uczniowie zachęcani są do uczenia się i podejmowania odpowiedzialności
za wyniki tego procesu.
10. Nauczyciele pracują z uczniem zdolnym.
11. Szkoła prowadzi diagnozę trudności szkolnych i dysfunkcji oraz proponuje
możliwości ich likwidowania.
12. Szkoła rozwija ofertę zajęć pozalekcyjnych.
13. Szkoła prowadzi systematyczne mierzenie jakości pracy.
14. Uczniowie i nauczyciele rozwijają współpracę z placówkami i instytucjami
oświatowymi oraz wyższymi uczelniami.
15. Szkoła rozwija współpracę międzynarodową.

SFERA WYCHOWAWCZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Szkoła dba o zdrowie i bezpieczeństwo.
Szkoła dba o opiekę socjalną nad uczniem.
W szkole panują demokratyczne zasady funkcjonowania.
Szkoła rozwiązuje skutecznie problemy wychowawcze.
Szkoła prowadzi planową i nastawioną na sukces współpracę z rodzinami
i środowiskiem lokalnym.
Szkoła dostrzega i analizuje zakłócenia w funkcjonowaniu.
Szkoła rozwija samodzielność młodzieży.
Szkoła kształtuje postawy
- otwartość na siebie i innych;
- tolerancji wobec innych kultur;
- dociekliwości poznawczej.
Szkoła dba o rozwój estetyczny, moralny i duchowy ucznia.
2

10.Szkoła posiada własny program wychowawczy.
11.Szkoła posiada własny program profilaktyktyczny.

SFERA DYDAKTYCZNA
1. W szkole istnieje przedmiotowe i indywidualne traktowanie ucznia.
2. Szkoła stwarza warunki do uczenia się, samodzielnego działania,
podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialności.
3. Nauczyciele w procesie dydaktyczno-wychowawczym stosują w sposób
funkcjonalny i kompleksowy tradycyjne i nowoczesne metody dydaktyczne.
4. Szkoła posiada oparty na eksperymencie i wytycznych MEN własny plan
nauczania.
5. Szkoła uświadamia uczniom potrzebę ciągłego uczenia się i rozwoju.
6. Szkoła posiada własne programy i plany wynikowe z poszczególnych
przedmiotów zgodne z podstawą programową, umożliwiające zdobycie
przez ucznia pełnej wiedzy celem dalszego kształcenia.
7. Większość nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania dwóch
przedmiotów lub kwalifikacje dodatkowe.
8. Nauczyciele posiadają tytuły egzaminatorów.
9. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli ukierunkowane jest na:
 zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnej pedagogiki
i psychologii;
 zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki;
 stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu;
 profilaktykę uzależnień;
 systematyczne dokształcanie nauczycieli w różnych formach
doskonalenia zawodowego.
10. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania. W szkole obowiązuje:
 w liceum ocenianie punktowe (300pkt.);
 w gimnazjum skala ocen od 1-6;
 ocenianie jest rzetelne i obiektywne.
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Monitoring szkolny obejmuje obszary:
Obszar : Szkoła instytucją dobrze zorganizowaną
Szkoła dba o rozwój jakości swojej pracy. W tym celu w sposób
systematyczny zaplanowany bada różne obszary swojego funkcjonowania
na podstawie przeprowadzonych analiz opracowuje raport i program
naprawczy.
Standard
1. Szkoła diagnozuje
różne obszary swojej
działalności

2. Szkoła opracowuje
plan swojego rozwoju
w oparciu o badania
oraz przeprowadza
ewaluację.

Wskaźnik

Kryteria

Narzędzia

1. Szkoła opracowała 1. Nauczyciele
zasady mierzenia.
dokonują analizy
własnej pracy.
2. W szkole mierzenia
jakości dokonuje się
2. Członkowie rady
w sposób planowany. pedagogicznej
opracowują i
3. Szkoła uwzględnia zatwierdzają roczne
opinie rodziców,
plany mierzenia.
młodzieży i
nauczycieli.
3. Mierzenie jest
zadaniem
4. Analiza jakości
planowanym, opartym
pracy planuje zadania o przygotowane
mające na celu
narzędzia.
podniesienie
efektywności.
4. Określony jest
sposób wykorzystania
wyników.

1. Roczny plan
mierzenia jakości
pracy.

1. W szkole
przeprowadza się
diagnozę potrzeb i
oczekiwań.

1. Plan rozwoju
szkoły.

1. W szkole
przeprowadza się
badania.

2. Analizy kierowane
do uczniów, rodziców,
nauczycieli.
3. Protokoły rad
pedagogicznych.
4. Wyniki pomiaru.
5. Raport roczny.

2. Ankiety.

2. Na posiedzeniach
2. Szkoła opracowuje rad pedagogicznych
roczne plany
przeprowadza się
mierzenia jakości na analizy badań.
podstawie rocznego
raportu.
3. Rada
pedagogiczna
3. szkoła zna swoje
opracowuje nowy
mocne i słabe strony. plan mierzenia
jakości na podstawie
przeprowadzonej
ewaluacji.

3. Dokumentację
potwierdzają badania.
4. Protokoły rad
pedagogicznych i
zespołów
przedmiotowych.

4. Szkoła prowadzi
dokumentację badań
analiz, opracowań.
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2. Szkoła dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.
Doszkalanie odbywa się na podstawie perspektywicznych planów. Na
podstawie potrzeb szkoleniowych kadry, efektów uzyskanych przez
nauczycieli na kursach i studiach, szkoła organizuje szkolenia.
Standard
1. Dyrektor zachęca
nauczycieli do
doskonalenia
zawodowego i udziela
im wsparcia.

Wskaźnik

Kryteria

1. Dyrektor zachęca
nauczycieli do
wspólnej pracy.

1. W szkole
funkcjonuje system
komisji
przedmiotowych,
2. Nauczyciele
którymi kierują
rozpoczynający pracę liderzy.
otrzymują wsparcie.
2. Nauczyciele
otrzymują opiekunów
stażu.

Narzędzia
1. Protokoły rad
pedagogicznych.
2. Protokoły
posiedzeń komisji
przedmiotowych.
3. Dokumentacja
staży
nauczycielskich.

4. Publikacje i
3. Nauczyciele
popracowania.
rozpoczynający pracę
otrzymują opiekunów
stażu spośród
najbardziej
doświadczonych
nauczycieli.

2. Nauczyciele i inni
pracownicy szkoły
podnoszą swoje
kwalifikacje.

1. Nauczyciele i
pracownicy są
przekonani o
potrzebie
doskonalenia.

1. Nauczyciele
uczestniczą w
wewnętrznych i
zewnętrznych
formach
doskonalenia.

1. stopnie awansu
zawodowego.
2. Szkolny plan
doskonalenia
zawodowego.

2. Nauczyciele biorą
udział w doskonaleniu
kadry na podstawie
potrzeb własnych i
potrzeb szkoły.

2. Nauczyciele
3. Eksperyment
ubiegają się o kolejne pedagogiczny.
stopnie awansu
zawodowego.
4. Akta osobowe
pracowników.
3. Nauczyciele
3. Pracownicy
osiągają umiejętności administracji
5. Dokumentacja
informatyczne.
uczestniczą w
nauczycieli.
szkoleniach
doskonalących.
6. Przykłady
zastosowań technik
informatycznych.
4. Efektem
doskonalenia
nauczycieli są
działania. na rzecz
szkoły.
5. Wszyscy
nauczyciele ukończyli
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kurs z zakresu
podstaw obsługi
komputera.
3. Szkoła ma system 1. Dyrektor zna
1. Dyrektor akceptuje
rozwoju zawodowego potrzeby nauczycieli z plany rozwoju.
nauczycieli, służący
zakresu
podnoszeniu
doskonalenia.
2. Rada
efektywności edukacji
pedagogiczna ustala
uczniów.
2. W szkole jest plan potrzeby w zakresie
doskonalenia.
doskonalenia.
3. Szkoła zapewnia
bieżące korzystanie z
literatury
pedagogicznej i
internetu.

3.Raz w roku
analizuje się
doskonalenie
nauczycieli.

1. Dokumentacja
awansu.
2. Protokoły rad
pedagogicznych.
3. Akta osobowe.
4. Sprawozdania
biblioteki.

4. Biblioteka
wzbogaca zbiory o
literaturę
pedagogiczną.

3. Szkoła ma sprawnie funkcjonującą komunikację. Polega ona na
współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym. Uczniowie i
pracownicy otrzymują rzetelne informacje. Rodzice uczniów otrzymują
systematyczne informacje o postępach w nauce i zachowaniu dzieci.
Szkoła zbiera również informacje na temat oczekiwań rodziców wobec
szkoły.
Standard
1. Szkoła posiada
sprawny system obiegu
informacji

Wskaźniki
1. Kontakty z organem
prowadzącym i
nadzorującym są
zorientowane na
podnoszenie jakości w
edukacji.
2. Szkoła posiada
wewnętrznie
opracowany system
obiegu informacji i
dokumentów.

3. Kontakty z
kolegialnymi organami
dyrektora szkoły są
nastawione na sukces
edukacyjny szkoły i
ucznia.

Kryteria
1. Organ prowadzący i
nadzorujący otrzymuje
raporty roczne.

Narzędzia
1. Dokumentacja
szkoły.
2. Opracowanie badań.

2. Wyniki badań
zarówno wewnętrzne
jak zewnętrzne są
analizowane.

3. Raport roczny.
4. Książka zarządzeń.

3. Wyniki badań
przedstawione są radzie
pedagogicznej.
4. Informacje o
postępach w nauce i
zachowaniu ucznia
umieszczane są w
dzienniku
elektronicznym.
4. Informacje
umieszczone są w
przeznaczonych do
tego miejscach.
5. Informacje dla
nauczycieli
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umieszczone są w
teczce informacji, na
tablicy l w
indywidualnych
przegrodach nauczycieli
i w dzienniku
elektronicznym.
2. Szkoła utrzymuje
kontakty zewnętrzne.

1. Kontakty z
Uniwersytetem
Zielonogórskim ,
Akademią Ekonomiczną
z Poznania i PWSZ z
Sulechowa służą
podnoszeniu jakości
pracy.
2. Szkoła korzysta z
instytucji doradczych,
celem podnoszenia
jakości w edukacji.
3. Szkoła utrzymuje
kontakty z poradniami
psychologicznopedagogicznymi.

1. Analiza losu
absolwentów.
2. Współpraca z
doradcami
metodycznymi.
3. Nauczyciele
korzystają z doradztwa
metodycznego.
4. Szkoła bierze udział
w imprezach
promujących.

1. Protokoły rad
pedagogicznych i
zespołów
przedmiotowych.
2. Sprawozdanie
pedagoga.
3. Dokumentacja
wychowawców.
4. Publikacje prasowe.

5. Szkoła prowadzi
akcje charytatywne.

4. Szkoła dba o
promocję w środowisku.

4. Dyrektor prowadzi właściwą praktykę kadrową, wspiera rozwój
zawodowy pracowników. System wynagradzania i oceny pracy służą
motywowaniu zatrudnionej kadry.

Standard

Wskaźnik

1. Zarządzanie
1. Dyrektor zatrudnia
zasobami ludzkimi służy pracowników zgodnie z
rozwojowi szkoły.
potrzebami.
2. Dyrektor zatrudnia
pracowników zgodnie z
posiadanymi
kwalifikacjami.
3. Dyrektor deleguje
zadania.
4. Dyrektor wspiera
nauczycieli w ich
rozwoju.
5. Dyrektor proponuje
nauczycielom różną
formę doskonalenia
zawodowego.

Kryterium
1. Nauczyciele
posiadają kwalifikacje.

Narzędzia
1. Akta osobowe.
2. Plany zajęć.

2. Przydział czynności
dodatkowych odbywa
się na zasadzie
dobrowolności wyboru.
3. Przydział czynności
dydaktycznych odbywa
się na podstawie
analizy zapisów na
poszczególne kursy i
efekty pracy
nauczyciela.

3. Dzienniki kursowe.
4. Protokoły rad
pedagogicznych.
5. Regulamin
przyznawania dodatku
szkolnego.

4. Ocenianie pracy jest
czynnością planową
zgodnie z kryteriami.
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5. System motywacyjny
jest akceptowany przez
nauczycieli.
6. Dyrektor w miarę
posiadanych środków
finansowych gratyfikuje
pracowników.
2. Zarządzanie
zasobami materialnymi
jest zgodne ze strukturą
działalności szkoły.

1. Szkoła dysponuje
zasobami materialnymi
niezbędnymi do
pełnienia swojej funkcji.

1. Szkoła dysponuje
zasobami, które są
niezbędne w
funkcjonowaniu szkoły.

2. Szkoła pomnaża
zasoby materialne
zgodnie z potrzebami
szkoły.

3. Księga
2. Pomieszczenia
inwentarzowa.
dydaktyczne (gabinety i
pracownie) są należycie 4. Dokumentacja
wyposażone.
biblioteki.

3. Baza dydaktyczna
udostępniona jest
uczniom.

1. Plan zajęć.
2. Dokumentacja
przeglądów.

3. Pomieszczenia
5. Raport szkoły.
szkolne są bezpiecznie.

4. Sale lekcyjne są
4. Plan zajęć umożliwia
należycie przygotowane wykorzystanie
i wykorzystane.
racjonalne sal.
5. Ilość i jakość środków
dydaktycznych
umożliwia pełną
realizację procesu
dydaktycznego.
6.Biblioteka jest
wyposażona zgodnie z
potrzebami szkoły.

1. System administrowania i organizacja pracy jest planowa i dokładnie
analizowana. System ten podlega ciągłemu monitorowaniu.
Standard

Wskaźnik

1. Administracja pracuje 1. Realizacja obowiązku
zgodnie z
szkolnego przez
obowiązującymi
uczniów.
przepisami.
2. Szkoła gromadzi
informacje o uczniu.
3. Szkoła prowadzi
dokumentację
kształcenia.

Kryteria
1. Wszyscy uczniowie
realizują obowiązek
szkolny.
2. Dokumentacja
świadczy o
prawidłowości
prowadzenia.

Narzędzia
1. Protokoły rad
pedagogicznych.
2. Regulamin
Samorządu
Uczniowskiego.
3. Decyzja w sprawie
odwołań i wniosków.

3. Uchwały podejmuje
rada pedagogiczna.
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4. W szkole funkcjonuje
system odwołań, skarg i
wniosków.
2. Rozwój uczniów
podyktowany jest dobrą
organizacją pracy.

1. Szkoła realizuje
1. Statut szkoły jest
eksperyment
zgodny z prawem
pedagogiczny w liceum. oświatowym.
2. Zajęcia dydaktyczne 2. W szkole istnieje
są zaplanowane na cały wewnątrzszkolny
okres nauki.
system oceniania.
3. W gimnazjum
odbywają się zajęcia
zgodnie z
zatwierdzonym planem
nauczania.

1. Statut szkoły.
2. Zasady
prowadzonego
eksperymentu.
3. Dzienniki kursowe.

3. Szkolne plany
4. Plan zajęć.
nauczania uwzględniają
podstawę programową.

4. Zajęcia dydaktyczne
są rozłożone
równomiernie.

Opr. Joanna Andrzejewska

Rada Pedagogiczna zatwierdziła dnia………………….
Konsultacje ze strony Rady Rodziców
…………………………..
……………………………
……………………………
(podpisy)
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