
 

 

Aneks 

 
 

do Koncepcji Pracy Szkoły 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie 

     na lata 2010-2015 
 (zatwierdzonej uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2012/2013 z dnia 15.09.2010) 

 
 

 

 Od 1.09.2012. w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie weszło Liceum 

Ogólnokształcące im. 26 PAL (wyłączone z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Godzianowie). 

 W związku z tą zmianą koncepcja pracy szkoły uległa modyfikacji w poszczególnych 

obszarach od bieżącego roku szkolnego: 

 

 

str.9. Obszar: Zarządzanie 

         Cel: Szkoła diagnozuje, monitoruje i dokonuje systematycznej ewaluacji podejmowanych   

                 działań... 

         Zadanie: Monitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole ... 

                         uzupełnia się o:  "i liceum" 

 

 

str.10. Obszar: Zarządzanie 

           Cel: Baza dydaktyczna szkoły zapewnia realizacje koncepcji... 

           Zadanie: Wdrożenie dziennika elektronicznego 

                          uzupełnia się o: "w liceum od 2013/14" 

 

 

str. 10. Obszar: Zarządzanie 

            Cel: W szkole funkcjonuje system promocji placówki w środowisku lokalnym 

                     uzupełnia się o: "Starania o wizerunek szkoły w środowisku – Turniej Gimnazjalisty, 

                                                Targi Edukacyjne, Dzień Otwarty","Przegląd Pieśni Patriotycznej" 

                    

 

str.12. Obszar:Kształcenie 

           Cel: Uczniowie uzyskują dobre wyniki z zewnętrznych ... 

           Zadanie: Diagnozowanie stopnia opanowania przez uczniów klas VI i III gimnazjum...   

                          uzupełnia się o: "i III liceum" 

 

 

str. 13. Obszar:Kształcenie 

            Cel: Doskonalenie szkolnego systemu badania poziomu opanaowania przez uczniów... 

            Zadanie: Diagnoza wstepna w klasie ,I, IV .... 

                           uzupełnia się o: "i w kl. I liceum" 



 

str. 15. Obszar: Wychowanie i opieka 

            Cel: Uczniowie mają zapewnioną opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną... 

                    uzupełnia się o: "i socjalną" 

                    uzupełnia się o:  "Zadanie: Pomoc szkoły w zakresie uzyskiwania świadczeń 

                                                  socjalnych (w tym stypendia)"     

                    uzupełnia się o: "Zadanie:Wdraża się wewnątrzszkolną pomoc psychologiczno- 

                                                pedagogiczną" 

 

 

str. 16. Obszar: Wychowanie i opieka 

            Cel: Wychowanie przez wzorce osobowe 

            Zadanie: Organizowanie uroczystości, konkursów... dotyczących patrona szkoły... 

                           uzupełnia się o: "oraz 26 PAL" 

 

 

str.17. Obszar: Wychowanie i opieka 

           Cel: Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich   

                   uzupełnia się o: "Zadanie: Działalność OSW Strzelec" 

 

 

str.18. Obszar: Wychowanie i opieka 

           Cel: Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia .... 

           Zadanie: Aktywna działalność SU w szkole... 

                          uzupełnia się o: "i liceum" 

           Zadanie: Udział gimnazjalistów w warsztatach zawodoznawczych 

                           uzupełnia się o: "a także ucznuiów liceum" 

 

 

str. 19. Obszar: Wychowanie i opieka 

            Cel: Kultywowanie tradycji szkoły, wsi, regionu i narodu 

            Zadanie: Organizowanie cyklicznych uroczystości... 

                           uzupełnia się o: "na każdym etapie kształcenia"; "studniówka",     

                        

           

 

 

 

 

Opracowanie: H.Gajewska, M.Kuryłek, B.Prachnio 

 

 

        

         

 

 

 

 

 


