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Roczny Program Rozwoju Szkoły
na rok 2021 – 2022

1

Koncepcja pracy szkoły
I. Zarządzania strategiczne i funkcjonowanie systemu
Lp.

1

2

3

4

Zadanie
Doskonalenie systemu
zarządzania jakością wg
normy ISO 9001:2008.
Wdrażanie nowej reformy
programowej w Szkole
Branżowej I stopnia,
i Technikum klas
kolejnych
Organizacja egzaminów
maturalnych i egzaminów
potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.

Monitoring, SDK

Spodziewane efekty

Termin realizacji

Sprawne i przejrzyste funkcjonowanie szkoły wg opracowanych
standardów ISO 9001:2015.

Cały rok

Nauczyciel jest przygotowany do prowadzenia zajęć według nowych
rozkładów i programów.

Cały rok

Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów maturalnych, egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymogami OKE.

Rok szkolny 2021/2022

Optymalizacja systemu „SDK” zapewniającego pełniejszą kontrolę wejść
i wyjść; uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły.
Uczniowie w sposób świadomy i odpowiedzialny korzystają z systemu.

Rok szkolny 2021/2022
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II. Kształcenie i wychowanie
Lp.

Zadanie

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1

Wypracowanie/wdrażanie
programu
wychowawczego i profilaktyki
szkoły.

Realizacja i ewaluacja programu
wychowawczego i profilaktyki przy czynnym
udziale wszystkich podmiotów szkoły.

Cały rok

2

Uaktualnianie programów
nauczania.
Wdrażanie autorskich
programów.

3

Doskonalenie nauczycieli

4

Opracowanie rozkładów
materiałów.

5

6

Aktualizacja zestawu
podręczników dla
uczniów.
Opracowywanie/weryfikowanie
przedmiotowych systemów
oceniania.

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do
zdania egzaminu maturalnego oraz egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Są przygotowani do
kontynuowania kształcenia na studiach
wyższych. Są przygotowani do podjęcia pracy
w wyuczonym zawodzie.
Uzyskanie przez nauczycieli nowych kwalifikacji w zawodach
– kierowca mechanik, technik programista, technik automatyk
Dopasowanie tematów jednostek lekcyjnych pod kątem testów
diagnostycznych, wyników egzaminów zewnętrznych, podstawy
programowej.
Przygotowanie warsztatu pracy na kolejny rok szkolny.
Wdrażanie najnowszej wiedzy we wszystkich typach szkół.
Uczniowie i rodzice są poinformowani o wymaganiach
edukacyjnych oraz sposobach i formach sprawdzania wiedzy
i umiejętności.

Cały rok

Cały rok
Do 30 września

Do 15 czerwca 2022

Cały rok

3

7

8

9

10

Przeprowadzanie testów
diagnostycznych klas
pierwszych na
początku roku szkolnego,
lub uzyskanych
ocen na świadectwie ukończenia
szkoły.
Raz w roku szkolnym
przeprowadzenie próbnych
egzaminów z obowiązkowych
przedmiotów maturalnych
i egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.
Rozwijanie wiedzy
umiejętności i zainteresowań
uczniów poprzez:
- olimpiady,
- konkursy,
- udziały w projektach,
- udział w stażach,
- udział w programach
stypendialnych,
- zajęciach pozalekcyjnych

Opracowywanie zasad
przyjmowania i naboru nowych
uczniów.

Nauczyciele mając lepsze rozeznanie, co do potrzeb i możliwości
edukacyjnych uczniów mogą trafniej dostosować do nich proces
kształcenia (metody, techniki, tempo pracy). Znajomość wyników
nauczania skłania do weryfikacji warsztatu pracy.

Wrzesień/Październik

Zdiagnozowanie aktualnego stanu wiedzy uczniów przed
egzaminami końcowymi, wyciągnięcie odpowiednich wniosków
i wprowadzenie działań w celu uzyskania sukcesu uczniów w czasie
egzaminów zewnętrznych na koniec roku szkolnego.

Cały rok

Powołanie zespołu ds. zdolnych uczniów.
Uczniowie biorą udział w programach stypendialnych,
projektach, stażach, odnoszą sukcesy w konkursach, olimpiadach
przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych.
Realizacja innowacji – fizyka doświadczalna.
Każdy osiągnięty sukces cieszy i motywuje do dalszej pracy,
jednocześnie podnosi prestiż szkoły.

Cały rok

Informacje i zasady dotyczące naboru na kolejny rok
szkolny umieszczone są w systemie elektronicznym
i folderze reklamowym oraz na stronie internetowej szkoły.
Utworzenie założonej liczby oddziałów oraz pozyskanie uczniów
z jak najlepszymi wynikami. Wdrożenie nowych zawodów,
kierunków i innowacji na potrzeby rynku pracy.
(technik robotyk)

Drugi semestr roku
szkolnego 2021/2022
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11

Aktywizacja rodziców,
zaspokajanie ich oczekiwań
wychowawczych.

12

Wychowanie patriotyczne
i obywatelskie.

Większe zaangażowanie rodziców w życiu
Szkoły poprzez: wyrażanie opinii w corocznych badaniach
ankietowych; zwiększenie stopnia zadowolenia
z pracy szkoły; zwiększenie frekwencji na wywiadówkach oraz
udział w uroczystościach szkolnych.
Podniesienie poziomu świadomości patriotycznej
i obywatelskiej uczniów. Uczniowie biorą udział w
akademiach szkolnych.

Cały rok

Cały rok

13

Promocja zdrowego stylu życia.

Zwiększenie świadomości młodzieży odnośnie
zdrowego stylu życia. Zwiększenie aktywności
fizycznej młodzieży.

14

Podniesienie poziomu
świadomości uczniów
odnośnie patologii
i uzależnień oraz zagrożeń

Zmniejszenie ryzyka związanego z uzależnieniami i patologiami.
Zwiększenie świadomości na temat zachowań ryzykownych
potwierdzone wynikami ankiety.

Cały rok

15

Przeciwdziałanie rozwojowi
postaw agresywnych
w szkole i wagarów.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów. Utrzymanie
frekwencji klas na poziomie co najmniej 70% w Branżowej i 80%
w Technikum.

Cały rok

16

Diagnoza uczniów
rozpoczynających naukę
w szkole, opieka i pomoc.

Większe zaangażowanie oraz poczucie
identyfikacji ze szkołą uczniów klas pierwszych. Pozytywna opinia
uczniów na temat szkoły i jej pracowników.

Cały rok

17

Doskonalenie pracy
wychowawczej i opiekuńczej.

Integracja zespołów klasowych, zmniejszenie zjawisk negatywnych
w klasie.

Cały rok

18

Rozwój działalności
Samorządu Uczniowskiego.

Demokratyzacja życia wewnątrzszkolnego. Uczniowie posiadają
swój samorząd podejmują uchwały i decyzje związane z ich
kształceniem.

Cały rok

Cały rok

5

19

Pomoc materialna, stypendia,
nagrody, zapomogi.

Mobilizacja ucznia do lepszej realizacji obowiązków szkolnych.
Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia.

Cały rok

20

Organizacja imprez
i uroczystości szkolnych.

Rozwijanie umiejętności i talentów. Uczeń każdej klasy będzie miał
możliwość udziału przynajmniej w jednej akademii szkolnej lub
wycieczce klasowej

Cały rok

Rozwój turystyki i sportu.

Rozwijanie zainteresowań. Uczeń każdej klasy będzie miał
możliwość udziału w turnieju sportowym, rajdzie pieszym lub
rowerowym organizowanym przez katedrę Wychowania
Fizycznego

Cały rok

21

6

III. Promocja
Lp.

Zadanie

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1

Promocja szkoły.

Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku (budowanie wizerunku
w szkole), pozytywna współpraca ze środowiskiem
lokalnym i mediami. Spełnianie oczekiwań edukacyjnych środowiska.
Efektywna współpraca z sojusznikami szkoły.
Efektywna współpraca ze Szkołami Podstawowymi oraz uczelniami
wyższymi.
Pozyskiwanie sponsorów wspierających działalność szkoły.

Cały rok

2

Bieżąca aktualizacja strony
internetowej
Szkoły i kont na portalach
społecznościowych.

Prezentacja szkoły na zewnątrz. Upowszechnianie osiągnięć szkoły,
przekazywanie wszelkich informacji z życia szkoły, publikowanie
aktualnych dokumentów, zdjęć i filmów.

Cały rok

Jednym z aspektów szkoły jest organizacja imprez promujących szkołę
Ich charakter, treść i forma zależy od zainteresowań uczniów oraz osób
organizujących imprezy. „Dzień otwarty Szkoły”, „Piknik Naukowy”.
(gdy tylko pozwoli na to sytuacja związana z pandemią)

Cały rok

Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
Upowszechnianie osiągnięć uczniów, sukcesów szkolnych i ciekawych
wydarzeń w lokalnych mediach.

Cały rok

3

4

5

6

Organizacja imprez
promujących szkołę.
Informowanie lokalnych
mediów o sukcesach
i ciekawych wydarzeniach
w szkole.
Publikacja materiałów
promujących szkołę.
Promocja szkoły
„wyjazdowa”.

Wykorzystywanie opracowanych materiałów w akcji promocyjnej,
mającej na celu pozyskanie uczniów szkół podstawowych.
Nauczyciele organizują akcję promującą szkołę w środowisku
powiatowym
i poza nim, poprzez wizyty w Szkołach Podstawowych.
Zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną ZSTiO.
(gdy tylko pozwoli na to sytuacja związana z pandemią)

Cały rok

Cały rok
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IV. Współpraca z instytucjami
Lp.
1

2

3

4

5

Zadanie
Współpraca z uczelniami
wyższymi; WSIiZ, UR, AGH,
Politechnika Łódzka, PRZ,
PWSTE i innymi.
Współpraca z Kuratorium, OKE,
PCEN, Com, Sądem Rejonowym,
Strażą Miejską, Policją
Współpraca z WUP w Rzeszowie
i PUP w Jarosławiu oraz innymi
instytucjami rynku pracy.
Współpraca z zakładami pracy,

OI, CKP i innymi.
Współpraca
z zaprzyjaźnionymi szkołami z
zagranicy.
Pozyskiwanie środków na
finansowanie zajęć
pozalekcyjnych. Wykorzystanie
funduszy i środków
pomocowych UE i ich
realizacja.

Spodziewane efekty

Termin realizacji

Uczniowie poszerzają wiadomości o wiedzę akademicką.

Cały rok

Dobrze przygotowana i zaangażowana kadra.
Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych. Wprowadzanie
nowych metod nauczania.
Kierownik szkolenia praktycznego opracowuje corocznie do końca
września plan współpracy pozwalający na realizację różnorodnych
jej form: realizacja miesięcznych praktyk zawodowych, realizacja
zajęć praktycznych, organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Cały rok

Cały rok

Wymiana młodzieży, pogłębianie znajomości języków obcych.

Cały rok

Szukanie nowych środków i możliwości kształcenia zawodowego
poprzez udział w różnego rodzaju programach i stażach.

Cały rok

8

6

Realizacja Programów

Erasmus + „Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju”

Cały rok
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VI. Baza i zakupy
Lp.

Zadanie

Spodziewane efekty

Termin
realizacji

1

Gromadzenia
podstawowej
dokumentacji związanej
z budową Sali
gimnastycznej wraz z
zapleczem.

Akceptacja planu budowy przez Starostwo Powiatowe.

Cały rok

2

Adaptacja pomieszczenia
na pokój nauczycielski
w budynku głównym
szkoły.

Adaptacja większego pomieszczenia na pokój nauczycielski oraz pokój do
spotkań z rodzicami. ?

Cały rok

Podjęcie starań o pozytywną akceptację planów budowy nowych obiektów
przez organ prowadzący.

Cały rok

3

4

Budowa przewiązki
pomiędzy budynkami
szkolnymi (górą).
Budowa windy dla
niepełnosprawnych.

5

Remont płyty boiska
szkolnego

Podjęcie starań o rewitalizację płyty boiska oraz ogrodzenia.

Cały rok

6

Wykonanie wiaty
rowerowej

Lepsza ochrona sprzętu rowerowego. Uczniowie będą mieli do dyspozycji
wiatę rowerową

Cały rok

7

Wykonanie niezbędnych
napraw i remontów

Bieżące naprawy i konserwacja.

Cały rok

OPRACOWANY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA ROK SZKOLNY
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2021/2022 MOŻE ULEGAĆ MODYFIKACJOM W MIARĘ
ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA OŚWIATOWEGO I POTRZEB ZSTiO.

Plan rozwoju opracował:
Krzysztof Czerkas

Plan wchodzi w życie na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej
30 08 2021r
z dnia……………………………….

………………………………
(data i podpis dyrektora ZSTiO)
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