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Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły ma na celu zarysować ogólny plan 

działania i być drogowskazem, który pokaże właściwy kierunek działania wszystkim 

członkom społeczności szkolnej. Chociaż do konkursu na dyrektora szkoły kandydat musi 

przedstawić koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, to, w moim odczuciu, tego typu 

dokument powinien mieć tylko i wyłącznie formę zarysu działań, jakie ten kandydat chciałby 

podejmować w przyszłości. Prawdziwą koncepcję, bowiem, powinna przygotować cała 

społeczność szkolna – nie tylko dyrektor bądź wyznaczona grupa nauczycieli. 

W pracach komisji przygotowującej ten dokument winni się znaleźć, oprócz dyrekcji 

i nauczycieli, reprezentanci rodziców i uczniów szkoły, a do współpracy można też 

zaprosić przedstawicieli organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. W takim przypadku, przedstawiona przez kandydata koncepcja pracy zyska 

miano „naszej” a nie „mojej”, co jest bardzo istotne w kontekście rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. 

W związku z tym, moim celem jest stworzenie tego typu koncepcji pracy Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach, która, w przypadku akceptacji mojej 

kandydatury przez Komisję Konkursową, zostanie przedstawiona wszystkim 

zainteresowanym losem naszej szkoły – nauczycielom, uczniom i rodzicom. Tu też 

chciałbym nakreślić pierwszy szczegółowy cel moich działań, który polegał będzie na 

zorganizowaniu debaty nad przyszłością szkoły i koncepcją jej działań. Debata taka, na 

którą zostaną zaproszeni nauczyciele, rodzice i uczniowie, powinna odbyć się już w 

pierwszym miesiącu nauki. 

Krótka informacja o szkole 

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących obecnie wchodzi: Gimnazjum nr 17 i II 

Liceum Ogólnokształcące. Gimnazjum to szkoła rejonowa dla uczniów, którzy mieszkają 

w centrum w okolicach ulic Zabrskiej i Robotniczej i często pochodzą z rodzin 

dysfunkcyjnych. Wśród gimnazjalistów mamy też wielu uczniów spoza rejonu. Dla kontrastu, 

licealiści naszej szkoły zaliczają się do najlepszych w mieście. Od początku istnienia rankingu 

Perspektyw, II LO znajduje się na czołowych miejscach w województwie i mieście. Obecnie 

w szkole uczy się ok 325 uczniów gimnazjum i 430 uczniów liceum. Interesującym faktem 

jest również to, że 30% licealistów nie mieszka w Gliwicach a w pobliskich miejscowościach. 

W szkole pracuje 63 nauczycieli, z których 70% jest nauczycielami dyplomowanymi. 

Dobre strony szkoły 

Do dobrych stron  całej szkoły możemy zaliczyć: 

 świetnie wyszkolona kadra pedagogiczna 

 otrzymanie prestiżowego tytułu „Szkoły odkrywców talentów” zarówno przez 

Gimnazjum nr 17, jak i II LO 

 sukcesy młodzieży w konkursach przedmiotowych, Olimpiadach i zawodach 

sportowych 

 wyniki uzyskiwane na egzaminie maturalnym, znacznie przewyższające średnie 

wyniki w skali całego kraju 



 dobrze działające i współdziałające Samorządy Uczniowskie obu szkół. 

 mamy dobre programy wychowawcze i profilaktyczne w obu szkołach, które 

ewoluowały wraz z rozwojem obu szkół, a ich treść tworzyli nie tylko nauczyciele, ale 

również rodzice. 

 Szkolne WSO, procedury nagradzania i karania, to również wynik porozumienia 

nauczycieli, uczniów i rodziców -  zmienianie czegokolwiek w dokumentacji, którą 

tworzyła cała społeczność szkoły nie powinna mieć miejsca, chyba, że zmiany są 

spowodowane nowymi uregulowaniami prawnymi. 

 

Obszary działalności szkoły, wymagające poprawy 

Pierwsza rzecz to wyniki egzaminu gimnazjalnego. Do oceny wyników naszych 

uczniów użyłem metody EWD, dzięki której możemy określić, które obszary dydaktyki 

należy poprawić. Obecnie wyniki w skali EWD plasują nasze gimnazjum w najgorszej 

ćwiartce i z niepokojem stwierdzam, że jest to tendencja pogłębiająca się. Trzeba podjąć 

zdecydowane działania, aby w przeciągu najbliższych 4-5 lat ze szkoły „wymagającej 

pomocy” stać się przynajmniej szkołą „wspierającą”. Myślę, że komisje zarówno 

przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych niezwłocznie powinny przygotować plan 

zmian, który według mnie, musi skupić się na bardziej zindywidualizowanym podejściu 

do wszystkich uczniów. 

To prowadzi do kolejnego problemu, który pojawił się przy okazji ewaluacji 

zewnętrznej, którą nasze liceum przechodziło półtora roku temu. Ewaluacja częściowa 

dotyczyła chyba najrozleglejszego obszaru – procesów zachodzących w szkole. W raporcie 

czytamy o wielu bardzo pozytywnych procesach, które należy monitorować i udoskonalać 

(m.in. realizacja podstawy programowej czy procesy edukacyjne są efektem współdziałania 

nauczycieli). Są wśród nich jednak takie obszary, które wymagają naprawy.  

Jednym z problemów, jest brak informacji zwrotnej po sprawdzianach, czy testach. 

Wydaje mi się, że naprawienie tego błędu nie powinno nastręczać wiele trudności, a każda 

indywidualna rozmowa z uczniem przynosi same korzyści. Zindywidualizowane podejście do 

ucznia jest dla mnie czymś naturalnym i chciałbym, aby w przeciągu dwóch lat sytuacje, 

gdzie uczeń nie otrzymuje informacji o swoich błędach, jak je naprawić, co robi dobrze a co 

źle, nie miały już miejsca.  Uwagi te, oczywiście, nie dotyczą wszystkich nauczycieli.  

Jestem zdania, że  możemy spróbować wprowadzić, szczególnie w gimnazjum, 

elementy tutoringu, który jest już z powodzeniem stosowany w niektórych szkołach we 

Wrocławiu czy Poznaniu. Uczniowie pierwszych klas gimnazjalnych, którzy przychodzą do 

naszej szkoły, często sprawiają kłopoty, przynosząc złe wzorce zachowania ze szkoły 

podstawowej. Gdyby każdy nauczyciel, łącznie z dyrekcją, miał pod opieką jednego lub 

dwóch uczniów i poświęcał im w tygodniu 20-30 minut, jestem przekonany, że przyniosłoby 

to same korzyści. 

Kolejny problem pojawiający się w trakcie ewaluacji to słabo działające samorządy 

uczniowskie. Ten problem w stu procentach udało nam się rozwiązać. Obecnie oba 

samorządy są widoczne na terenie szkoły, a co jest bardzo budujące, oba samorządy często ze 

sobą współpracują, co nie miało miejsca wcześniej. Należy dalej monitorować działalność 

samorządów i zachęcać młodych ludzi do brania odpowiedzialności w swoje ręce. 

Gdy ewaluację rozpoczynaliśmy, dla większości z nauczycieli, uczniów i rodziców 

pojęcie „koncepcji pracy szkoły” było czymś zupełnie nowym, podobnie jak w wielu innych 

szkołach. O tym jak ja chcę rozwiązać ten problem pisałem już na początku tej pracy. 

Jedną z najważniejszych umiejętności, na którą chciałbym zwrócić szczególną uwagę 

jest umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Dla 



uczniów nie stanowi to żadnego problemu i wszyscy sobie z tego doskonale zdajemy sprawę. 

Większość z dzieci uczących się w gimnazjum to tzw. „digital natives”, którzy nie znają już 

świata bez Internetu, I-poda, You-Tube czy Facebooka. Problem leży w nas – nauczycielach. 

Obawiamy się używać tych technologii wiedząc, że nie jesteśmy tak „zaawansowani 

technicznie” jak uczniowie. Nie dotyczy to naturalnie wszystkich. Na potrzeby mojej pracy 

dyplomowej przeprowadziłem badania wśród nauczycieli, w którym chciałem dowiedzieć się 

jaki jest ich poziom zaawansowania gdy mówimy o ICT.  Z badania wyszło, że większość 

z nas powinna poradzić sobie z obsługą komputera, czy rzutnika. Dlaczego tak nie jest? 

Myślę, że nie unikniemy tego, i prędzej czy później, a raczej prędzej, komputer, laptop, tablet 

itp. stanie się narzędziem codziennego użytku. I takim tylko powinien zostać – w żadnym 

razie nie wyobrażam korzystania z tablicy multimedialnej dla samego korzystania – to 

wszystko to tylko narzędzia, które ułatwiają nam pracę i uatrakcyjniają zajęcia. 

Kolejnym pomysłem, który już sam wprowadziłem w życie i nawet przeszkoliłem 10 

osób z naszego grona to e-learning. Jak twierdzą naukowcy, niedługo, w dużej mierze, e-

learning może zastąpić tradycyjną szkołę. Uważam, że używanie e-learningu w środowisku 

szkolnym powinno przyjąć formę blended-learning tj. mieszanego użycia ICT i tradycyjnej 

formy lekcji. Szczególnie w klasach programowo najstarszych, taka forma pracy z uczniami 

sprawdza się przy rozwiazywaniu różnych testów i zadań powtórkowych do egzaminu 

gimnazjalnego czy też matury. 

Jednym z moich marzeń i w związku z tym, priorytetów, jest wprowadzenie 

elektronicznego dziennika i myślę, że po odpowiednim przygotowaniu grona (lub jego) 

części i po uzupełnieniu infrastruktury informatycznej w naszej szkole, od roku 2013/2014 

moglibyśmy wystartować pilotażowo z nowym rocznikiem. Jestem przekonany, że po 

początkowych problemach i zwątpieniu, wszyscy będziemy z faktu posiadania 

elektronicznego dziennika zadowoleni. Całkowita automatyzacja żmudnej pracy 

wychowawcy, bezpośredni kontakt z rodzicami, oszczędność czasu i pieniędzy (papier) to 

tylko niektóre z pozytywnych aspektów posiadania elektronicznego dziennika.  

Nie zamierzam obiecywać, że będę się starał o budowę sali gimnastycznej, bo jestem 

realistą i wiem, że w najbliższym czasie to jest niemożliwe, zwłaszcza, że w pobliżu jest już 

otwarta nowa sala (GCE), a druga przy ZSTI jest planowana. Cieszę się, że po wielu latach, 

nasza obecna sala będzie wyremontowana. Chciałbym, żeby szkoła kontynuowała nawiązaną 

niedawno współpracę z radą dzielnicy Zatorze i myślę, że ta współpraca może zaowocować 

ciekawymi wydarzeniami organizowanymi na terenie naszej szkoły. Dobrą wiadomością jest 

też to, że Rada popiera nasz wniosek o remont ogrodzenia, bo tak naprawdę, to jeden z 

ostatnich elementów w otoczeniu naszej szkoły, który bardzo szpeci i jednocześnie jest 

niebezpieczny dla młodzieży. 

 

Podsumowanie 

Wybrałem jedynie sprawy, którymi jak najszybciej trzeba się zająć. Zdaję sobie 

sprawę, że zapewne powinienem wypisać w tym miejscu wszystkie wymagania związane z 4 

obszarami nowego nadzoru pedagogicznego, ale my jako szkoła, staramy się wszystkie 

wprowadzać w życie i ja zamierzam to kontynuować. To samo dotyczy wszystkich 

rozporządzeń, które wchodzą albo dopiero wejdą w życie. 

W moim odczuciu potrzebny jest spokój by zabrać się do pracy i by ta praca 

wszystkim sprawiała przyjemność. Musimy pamiętać, że najważniejszy jest dla nas uczeń, 

uczeń traktowany podmiotowo, uczeń czerpiący z nas inspiracje, uczeń pozytywnie 

motywowany do pracy, uczeń przygotowany do życie w społeczeństwie informacyjnym, 

uczeń, który potrafi sam się uczyć bo wie co robi dobrze, a co robi źle. 



 

Prezentacja dotycząca koncepcji pracy szkoły, 
przedstawiona na spotkaniu z nauczycielami, uczniami i 

rodzicami w dniu 1.10.2012 r, na którym omawiano 
dodatkowo m. in. aspekty dotyczące bezpieczeństwa w 

szkole i jej promocji w środowisku lokalnym. 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 


