
OBSZAR - BAZA SZKOŁY

CELE/ZADANIA WSKAŹNIKI SUKCESU ODPOWIEDZIALNI
1.Poprawa warunków pracy i nauki w 
szkole, poprzez optymalne  
wykorzystanie pozyskanych środków 
na pomoce dydaktyczne i wyposażenie 
sal.

2.Wzbogacanie szkoły w nowoczesne 
środki dydaktyczne.

3.Powiększanie księgozbioru biblioteki 
szkolnej.

4.Wyposażenie szkoły w nowy sprzęt 
komputerowy i multimedialny.

5.Doposażenie szkoły w nowy sprzęt 
sportowy.

6.Doposażenie sal lekcyjnych, 
biblioteki szkolnej, świetlicy, sali 
gimnastycznej w sprzęt szkolny (np. 
ławki, krzesła, itp.)
7.Modernizacja systemu monitoringu 
wizyjnego.
8.Przeprowadzenie remontów 

Szkoła wyposażona w nowoczesne urządzenia, środki 
dydatyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz 
księgozbiór zgodny z potrzebami uczniów i nauczycieli.

Budynek szkoły zapewnia przebywających w nim osobom  
bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

Baza sportowa, wyposażenie świetlicy odpowiadają 
potrzebom uczniów i nauczycieli.

W szkoła dokonuje się niezbędnych przeglądów, napraw i
remontów, dzięki czemu jest ona przyjazna, bezpieczna oraz
estetyczna.

Dyrektor szkoły

 

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły, 
bibliotekarz

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły, 
n-le w-f

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły



głównych i bieżących w obrębie 
budynku szkoły.
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OBSZAR - PROMOCJA SZKOŁY

CELE/ZADANIA WSKAŹNIKI SUKCESU ODPOWIEDZIALNI
1.Promowanie szkoły w środowisku 
lokalnym

Szkoła ma własny wizerunek wyróżniający ją w 
środowisku.

Szkoła spełnia oczekiwania edukacyjne środowiska 
lokalnego.

Szkoła promuje swoje osiągnięcia i sukcesy w lokalnych 
mediach, na stronach internetowych oraz forach 
społecznościowych.

Uczniowie i nauczyciele identyfikują się ze szkołą.

Nauczyciele realizują wizję i cele szkoły, promując 
pozytywne cechy uczniów i szkoły.

Absolwenci identyfikują się ze szkołą.

Dyrektor szkoły,
Wicedyrektor, 
zespół ds. promocji
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OBSZAR - WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

CELE/ZADANIA WSKAŹNIKI SUKCESU ODPOWIEDZIALNI
1.Ugruntowanie pozytywnego 
wizerunku szkoły w środowisku 
lokalnym

2.Współpraca z organizacjami 
samorządowymi i z różnymi 
instytucjami działającymi na terenie 
miasta Mysłowice

Pielęgnowana jest tradycja szkoły, organizowane są imprezy
o charakterze środowiskowym.

Szkołę wspierają sponsorzy i przyjaciele.

Sukcesy uczniów są znane w środowisku pozaszkolnym.

Osiągnięcia i spełnianie oczekiwań środowiska przyczyniają
się do tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły.

Uczniowie biorą udział w imprezach kulturalnych, akcjach 
charytatywnych, konkursach i uroczystościach 
organizowanych na terenie szkoły jest zauważany                 
i doceniany.

Szkoła włącza się w lokalne inicjatywy o charakterze 
kulturalnym.
Szkoła współpracuje z lokalnymi mediami promującymi 
szkołę.
Szkoła utrzymuje współpracę z instytucjami kulturalnymi, 
oświatowymi itp.

Dyrektor szkoły,
zespół ds promocji 
szkoły, 
nauczyciele, 
wychowawcy
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OBSZAR - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

CELE/ZADANIA WSKAŹNIKI SUKCESU ODPOWIEDZIALNI
1.Aktualizowanie prawa 
wewnątrzszkolnego pod kątem 
zgodności z obowiązującym systemem 
prawnym.

2.Zapewnienie dostępu do dokumentów
wewnątrzszkolnych i prawa 
oświatowego.

3.Ujednolicenie dokumentacji 
wykorzystywanej przez nauczycieli.

4.Włączanie do pracy nad tworzeniem 
dokumentów wewnątrzszkolnych 
przedstawicieli Rady Rodziców.

5.Usprawnienie komunikacji z 
Rodzicami.

Szkołą prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Wewnętrzne prawo jest znane i akceptowane przez uczniów,
rodziców i nauczycieli.

W szkole prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem 
zespołów nauczycieli.

Funkcjonuje sprawny przepływ informacji na linii szkoła – 
rodzice.

Propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu 
działań szkoły.

Rada Rodziców współpracuje ze szkołą w celu tworzenia 
wewnętrznego prawa szkolnego.

Prawo szkolne publikowane jest na stronie internetowej 
szkoły.

Dyrektor szkoły, 
Wicedyrektor, 
Zespoły zadaniowe
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OBSZAR - WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

CELE/ZADANIA WSKAŹNIKI SUKCESU ODPOWIEDZIALNI
1.Efektywna współpraca z rodzicami.

2.Angażownaie rodziców do działań na
rzecz szkoły

Rodzice znają organizację szkoły i aktualne dokumenty 
szkoły.

Rodzice organizują i współtworzą imprezy szkolne.

Wychowawcy systematycznie prowadzą  warsztaty, 
prelekcje dla rodziców na tematy związane z 
wychowaniem.

Rodzice włączają się czynnie w bieżącą działalność szkoły.

Rodzice identyfikują się ze szkołą.

Rodzice wyrażają opinie o jakości pracy szkoły.

Dyrektor szkoły, 
Wicedyrektor, 
wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog
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OBSZAR – OPIEKA I WYCHOWANIE

CELE/ZADANIA WSKAŹNIKI SUKCESU ODPOWIEDZIALNI
1. Budowanie pozytywnego klimatu w 
szkole

2.Zapewnienie wielokierunkowego i 
wszechstronnego rozwoju uczniów w 
przyjaznym i bezpiecznym środowisku

3.Przeciwdziałanie niepożądanym 
zachowaniom uczniów

4.Zaspokajanie podstawowych potrzeb 
uczniów

5.Promowanie pozytywnych postaw

6.Kształtowanie właściwego stosunku 
do symboli narodowych, rozwijanie 
tożsamości narodowej i regionalnej

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie

Szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz pomoc 
psychologiczno – pedagogiczną

Uczniowie zachowują się kulturalnie

Społeczność szkolna zna i propaguje zdrowy styl życia

Uczniowie wykazują postawy asertywne wobec zagrożeń

Uczniowie znają dziedzictwo narodowe
Wszyscy potrzebujący objęci są opieką świetlicy szkolnej

Szkoła organizuje pomoc finansową uczniom: stypendia, 
wyprawka szkolna

Szkoła zapewnia uczniom obiady
W szkole panują dobre stosunki interpersonalne
Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych oraz 
podejmują działania na rzecz społeczności szkolnej

Dyrektor szkoły, 
wicedyrektor, 
pedagog szkolny, 
wszyscy 
pracownicy szkoły.
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OBSZAR - KSZTAŁCENIE



CELE/ZADANIA WSKAŹNIKI SUKCESU ODPOWIEDZIALNI
1.Podniesienie jakości kształcenia 
i doskonalenie metod nauczania

2.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
uczniów

3.Poprawa efektów kształcenia

Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Wzrost liczby uczniów osiągających wyższe wyniki 
nauczania

Zmniejszenie liczby uczniów niepromowanych

Objęcie wszystkich potrzebujących uczniów zajęciami 
pozalekcyjnymi

Osiąganie przez uczniów sukcesów w konkursach i 
zawodach sportowych

Zajęcia szkolne rozbudzają i rozwijają zainteresowania 
uczniów 

Uczeń ma potrzebę uzyskiwania jak najlepszych wyników 
w nauce, na miarę swoich możliwości

Dyrektor, 
wicedyrektor, 
nauczyciele
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