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I. WSTĘP 

Każdy młody człowiek ma prawo do nauki, wychowania i opieki adekwatnej                         

do wieku oraz poziomu rozwoju. Gwarantują mu to Konwencja o Prawach Dziecka                            

i Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Gimnazja jako trzeci etap edukacji stanowią 

integralną część systemu oświaty i pełnią funkcję  dydaktyczną, wychowawczą                           

i opiekuńczą. W podstawie programowej kształcenia gimnazjów czytamy,                                     

iż „nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia”                          

a „edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań                               

w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania”.  

Powyższe słowa są niezwykle istotne i stanowiły fundament przy tworzeniu 

koncepcji  pracy w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na lata 2016-2020. 

Współczesna szkoła jako placówka oświatowa przestała być jedynie miejscem 

przekazywania wiedzy, stała się elementem dynamicznie rozwijającego się rynku usług 

edukacyjnych, jednostką budżetową samorządu terytorialnego, a niekiedy miejscem 

szeroko pojętej lokalnej I społecznej działalności kulturalnej i środowiskowej.  

Dobra współczesna szkoła, a do takiego miana aspiruje nasze gimnazjum, musi 

tak kształtować rozwój uczniów, by byli oni w procesie edukacji wyposażani                                

w wielorakie kluczowe kompetencje, zarówno w kompetencje intelektualne jak                                

i w niezwykle istotne kompetencje moralne, społeczne oraz zawodowe. Tylko bowiem 

taka równowaga w odbiorze treści dotyczących wiedzy i wartości daje, w naszym 

przekonaniu, gwarancję na dobre przygotowanie nastolatka do sprawnego 

funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.  

II. MISJA SZKOŁY  

Taką właśnie rolę powinno spełniać Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika                          

w Olecku, którego misja brzmi: 

„Kształcimy według najlepszych programów i wzorów. Dążymy do stworzenia 
dobrej szkoły o wysokim poziomie i jakości nauczania.  Naszą dewizą jest bycie 

otwartą szkołą, w której umieć, oznacza tyle, co rozumieć  i potrafić”. 
Misja szkoły zakłada długofalowy wpływ wytyczający kierunki oddziaływań 

edukacyjnych i  wychowawczych na wysokim poziomie i jakości nauczania. Patrzymy                            

w przyszłość i dostosowujemy działania do szybko zmieniającej się rzeczywistości. 

Mamy za zadanie stworzyć wszystkim uczniom takie warunki rozwoju, by przygotować 

ich do życia w społeczeństwie otwartym na wiedzę i ukierunkować do wyboru dalszej 
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drogi kształcenia zawodowego. Mamy na celu wykształcić człowieka przedsiębiorczego, 

przygotowanego do aktywnego życia we współczesnym świecie, rozwijając w nim 

potrzebę samokształcenia i doskonalenia się. Szkoła działa w oparciu o dobrze 

przygotowaną, profesjonalną kadrę pedagogiczna, gotową do zmian i innowacji, otwartą 

na wszelkie nowości. Nasz styl pracy jest oparty na ścisłej współpracy  i przy czynnym 

udziale rodziców, jak również dobrych relacjach z samorządem lokalnym  i innymi 

instytucjami, mogącymi wesprzeć  szkołę  w jej działaniach na rzecz kształcenia                              

i wychowania. 

Tworzymy szkołę na miarę naszych wyzwań, szkołę przyjazną, odnoszącą 

sukcesy edukacyjne. W działaniach dydaktycznych i wychowawczych nauczyciele 

kierują się przede wszystkim dobrem uczniów, troszczą się o ich zdrowie oraz 

poszanowanie godności osobistej i  zasad etyki. Kształtujemy ludzi kreatywnych, 

twórczo myślących, komunikatywnych i odpornych na  dysfunkcje społeczne. 

III. WIZJA SZKOŁY  

Współczesna szkoła wymaga wielokierunkowych działań, które warunkowałyby 

optymalne wypełnianie jej społecznej funkcji i jednocześnie wpływałyby na wysoką 

jakość pracy placówki. Dlatego uznaje się, że szczególną rolę w dążeniu do osiągania 

wysokiej jakości pracy szkoły spełnia dyrektor – jako dobry organizator, negocjator, 

ktoś, kto potrafi  umiejętnie wykorzystać dynamikę grupy, którą kieruje. Ważne jest  

ponadto, by osoba zarządzająca ludźmi była dla nich autorytetem zarówno w sferze 

dotyczącej kompetencji zawodowych jak i szeroko rozumianej moralności i kultury 

osobistej. W koncepcji pracy na stanowisko dyrektora naszej szkoły1 obecny dyrektor 

pisał:  

„Dyrektor szkoły w obecnych czasach musi działać twórczo i sprawnie oraz 

nowocześnie i efektywnie – zamierzam być efektywnym dyrektorem dobrej, otwartej 

szkoły”. 
Wizja Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku to przekonujący i nasycony 

tradycjami obraz szkoły. Dobrze sformułowana wizja może być treścią marzeń 

nauczycieli, uczniów i rodziców. Nadrzędną wartością dla określenia niniejszej wizji 

jest dobro. A zatem, dobra szkoła to szkoła:  

PROFESJONALNA – czyli świadomie budująca i wspierająca rozwój osobisty ucznia                                 

i nauczyciela; 
                                                             
1 Koncepcja pracy do konkursu na stanowisko dyrektora stała się podstawą stworzenia koncepcji pracy gimnazjum 
na lata 2016-2020 
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PRZYJAZNA – dostosowująca wymagania programowe do możliwości konkretnego 

pojedynczego ucznia;  

BEZPIECZNA – zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, pomagająca                                          

w indywidualnych problemach; 

RADOSNA – budująca optymizm, wyzwalająca radość i pogodę ducha;  

TWÓRCZA – inspirująca do twórczego rozwoju nauczycieli, uczniów, rodziców                                         

i środowisko w różnych aspektach życia;  

INTEGRUJĄCA – zachęcająca i angażująca całe środowisko szkolne                                      

do współdecydowania i współdziałania;  

OTWARTA – reagująca na potrzeby otoczenia, współpracująca z rodzicami                                  

i środowiskiem;  

CZYSTA – jasna, przestronna, estetycznie, higienicznie i bezpiecznie urządzona;  

NOWOCZESNA – skomputeryzowana, bez barier architektonicznych, ekologiczna                                

w utrzymaniu;  

POLSKA i EUROPEJSKA – odwołująca się do tradycji, kultury polskiej, budująca 

poczucie dumy narodowej, wzmacniająca poczucie bycia Europejczykiem.  

IV. SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PRACY GIMNAZJUM      
NR 2  IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU NA LATA 2016-
2020 

W określaniu kierunków działań zmierzających do rozwoju gimnazjum, należy 

uwzględnić zaspokojenie potrzeb wszystkich podmiotów (uczniów, rodziców, 

nauczycieli i pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych, środowiska 

lokalnego) i obszarów z nimi związanych.  

1.UCZNIOWIE 
1.1. Uczeń a szkoła 

Uczniowie to główne i najważniejsze ogniwo funkcjonowania szkoły. Jeśli nie ma 

uczniów, szkoła przestaje istnieć. To dotyczy również Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w Olecku, ma to związek z niżem demograficznym charakterystycznym dla 

roczników obecnie uczących się w placówce i w przyszłości uczęszczających do szkoły 

oraz odpływem młodzieży z naszego obwodu do gimnazjów poza Oleckiem. 

W planowanych działaniach (w latach 2016-2020)  szczególną uwagę należy 

zwrócić na świadomą politykę promocyjną, w której najważniejszym założeniem będzie 

wypracowanie takiego standardu świadczonych usług, który wywołując zadowolenie 
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uczniów i rodziców, sam w sobie stanie się skuteczną reklamą, wpływającą                                

na zainteresowanie ofertą szkoły. Ważne jest też, by młodzież kończyła szkołę                                    

z dobrymi wynikami, co z kolei upoważni do wyciągnięcia wniosku, że placówka zdobyła 

zaufanie potencjalnych klientów. W związku z tym, najważniejszym zadaniem 

gimnazjum na kolejne lata jest konieczność podejmowania świadomych działań, które 

pozwolą nie zawieść tego zaufania.  

Można to uczynić poprzez wysoką jakość pracy szkoły, którą tworzą: 

 dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych,  

 przyjazna atmosfera sprzyjająca uczeniu się,  

 różnorodna aktywność placówki,  

 działania promocyjne, przy czym naturalnym i najistotniejszym elementem promocji 

jest zadowolenie ucznia ze swojej szkoły. 

Zasadniczy wpływ na to ma również działalność wychowawcza gimnazjum. 

1.2. Uczeń a wychowanie 
W obecnej rzeczywistości, w której najbardziej typowym zjawiskiem są szybkie                               

i nieustanne zmiany, szkoła musi dążyć do wychowania człowieka intencjonalnego.                       

Ma to być człowiek postrzegający siebie jako źródło swojego postępowania, własne 

cele jako przedmiot własnych intencji, a otaczający świat jako szansę dla rozwoju 

swoich możliwości. 

Uczniowie rozpoczynający naukę w gimnazjum kształcili się w różnych szkołach, 

które w różny sposób realizowały zadania w zakresie wychowania. Stąd też 

pierwszoklasiści reprezentują różny stopień uspołecznienia, a zmiana szkoły                             

i stawienie czoła nowej rzeczywistości z pewnością są trudne. Dlatego też podstawą 

powodzenia podejmowanych działań wychowawczych jest jasne określenie 

preferowanych zachowań i wartości, jakimi powinien charakteryzować się uczeń                              

i późniejszy absolwent gimnazjum. 

Młodzież w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku powinna być 

wychowywana: 

 w szacunku do siebie i innych,  

 w poczuciu tolerancji, akceptacji, równości, sprawiedliwości,  

 w poszanowaniu godności,  

 w postrzeganiu wartości swojej pracy i pracy drugiego człowieka – na poziomie 

szkoły: kolegi, koleżanki, rodzica, nauczyciela czy też innego pracownika 

gimnazjum. 
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Szacunek ten powinien się objawiać w życiu codziennym i być wyrażany między innymi 

poprzez:  

 kulturę osobistą, poszanowanie cudzego mienia i mienia szkoły,  

 znajomość zasad funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym i stosowanie 

się do nich,  

 przestrzeganie regulaminów szkolnych i podpisywanych kontraktów,  

 pamięć o przeszłości i jej wpływie na kształtowanie naszej tożsamości. 

Z pozycji dyrektora, nauczycieli i rady rodziców należy kształtować oczekiwane postawy 

uczniów: 

 dbać o twórcze, bogate życie wewnętrzne szkoły (uroczystości szkolne, imprezy 

sportowe, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki dydaktyczne) oraz rozwój 

uczniów w zakresie edukacji teatralnej, medialnej i artystycznej (koła 

zainteresowań, zajęcia dodatkowe); 

 stwarzać możliwość uczestnictwa w innowacyjnych przedsięwzięciach – 

kontynuowanie innowacji pedagogicznych, programowych, metodycznych                             

i organizacyjnych inspirujących uczniów do nowatorskich działań – np. teatralnych, 

medialnych, humanistycznych związanych z bezpieczeństwem w Internecie, 

ekologicznych czy też rozwijających umiejętności komunikacji w języku angielskim;  

 wskazywać powiązanie tradycji narodowych z tradycjami rodzinnymi, lokalnymi,                                                     

z jednoczesnym otwarciem na inne kultury i narody; 

 zadbać o wychowywanie w duchu patriotyzmu i tolerancji – współudział                             

w planowaniu oraz prowadzenie uroczystości państwowych, szkolnych                                    

i pozaszkolnych; 

 wzmocnić poczucie lokalnej tożsamości uczniów i więzi ze środowiskiem – 

rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej np. udział w imprezach 

lokalnych, regionalnych; 

 ściśle współpracować z samorządem uczniowskim i demokratycznie wybraną radą 

samorządu uczniowskiego we wszystkich ważnych kwestiach dotyczących szkoły; 

 kształtować umiejętności swobodnego komunikowania się, współdziałania, 

tolerancji – prowadzenie cyklicznych Młodzieżowych Debat Społecznych                                

(np. ze specjalistami, organizacjami, instytucjami itp.) jako ważnego czynnika 
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upowszechniającego zasady solidarności, demokracji, tolerancji i wolności2,                       

np. debata oksfordzka; 

 nagradzać uczniów za zachowanie zgodne z preferowanym modelem 

wychowawczym przyznawać tytuły i plakietki – np. „Absolwent Roku”, „Animator 

życia społecznego lub kulturalnego szkoły”, „Ambasador Dobrego Imienia Szkoły”; 

„Tytuł Mistrza .....” 

 monitorować uczniowskie wyniki w nauce, by nagradzać również tych, którzy 

zdobywają coraz to lepsze (niekoniecznie te najwyższe) oceny, co ma umożliwić 

wielu uczniom poczucie sukcesu; 

 kontynuować zasadę pozytywnego motywowania poprzez nagradzanie                                 

za znaczące, ale  i drobne sukcesy uczniów osiągane  w różnych dziedzinach – 

kontynuowanie promowania sukcesów uczniów na stronie internetowej                                 

w zakładkach „Osiągnięcia uczniów” oraz publikowania artykułów z wydarzeń 

szkolnych na łamach lokalnych mediów; 

 kształtować umiejętności samooceny, akceptacji siebie, radzenia sobie ze stresem, 

sztuki empatii, wdrażać postawy asertywne;  

 prowadzić ciągłe systemowe działania na rzecz kształtowania kultury osobistej 

uczniów; 

 dbać o rozwijanie ciekawości uczniowskiej dotyczącej samopoznania                                       

i samookreślenia swoich potrzeb w zakresie edukacji w gimnazjum i szkole 

ponadgimnazjalnej – konkursy wewnątrzszkolne, przygotowywanie działań 

promujących nietypowe umiejętności  i zainteresowania uczniów; 

 kontynuować realizację projektów edukacyjnych jako ważnych wydarzeń w życiu 

szkoły, co korzystnie wpływa na jakość działań uczniowskich i świadomość uczniów 

np. w obszarze pogłębiania wiedzy o patronie szkoły (kontynuacja współpracy                          

ze szkołami kopernikańskimi, zagospodarowanie Sali kopernikańskiej);  

 promować zadania inicjowane przez uczniów wykonywane w grupach – 

nagradzanie udziałem w sponsorowanych wycieczkach, immunitetem uczniowskim, 

czyli dniem wolnym od pytania, udziałem w atrakcyjnych przedsięwzięciach; 

 wspierać uczniowską działalność charytatywną i wolontariat; 

                                                             
2 Na spotkaniach takich należy ponadto, poprzez dobór dyskutowanych problemów, propagować zasady 
dyscypliny, konieczności rozwoju osobowego, zachowań proekologicznych, prozdrowotnych i orientacji 
zawodowej. 
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 wypracować szacunek wobec starszych ludzi, promowanie postawy i wartości 

nieżyjącego nauczyciela wychowania fizycznego Władysława Żurowskiego 

(utworzenie izby pamięci Władysława Żurowskiego) 

 kontynuować edukację globalną, promowanie postaw ekologicznych i promocję 

zdrowego stylu życia; 

 kształtować szacunek wobec starszych pokoleń, szczególnie tych, którzy walczyli                                

w obronie Polski – współpraca ze związkami kombatanckimi (sybiraków), rodzinami 

katyńskimi i rodzinami ofiar obozów koncentracyjnych czy też krewnymi 

uczestników walk narodowowyzwoleńczych;  

 utożsamiać uczniów ze swoją szkołą poprzez angażowanie młodzieży w troskę                         

o estetykę otoczenia szkoły, np. pielęgnacja ogrodu czy poprzez wspólne tworzenie 

obyczajowości szkoły związanej np. z kalendarzem  wydarzeń i imprez szkolnych; 

 kontynuować tradycję samorządności szkolnej opartej na zasadach demokracji 

dającej wolność, ale i narzucającej konieczność odpowiedzialności – nauka 

demokracji, rozwój samorządności: umożliwianie uczniom autentycznego wpływu 

na życie szkoły, organizacja demokratycznych wyborów samorządu uczniowskiego        

i opiekuna samorządu, debaty plenarne, ubieganie się młodzieży o  mandaty 

poselskie do młodzieżowego sejmu;  

 realizować imprezy z udziałem lub z inicjatywy rodziców o charakterze 

wychowawczym – przykłady autorytetów i ludzi z pasją stanowiących wzór                          

do naśladowania;  

 uspołeczniać młodzież, angażując ją do udziału w różnych programach i projektach 

– wychowanie do kultury i przez kulturę, ze szczególnym uwzględnieniem 

budowania tradycji szkoły; 

 motywować nauczycieli  do podnoszenia jakości pracy wychowawczej poprzez 

dokształcanie się w tej dziedzinie. 

1.3. Uczeń a działania opiekuńczo-wychowawcze szkoły 

Uczniowie chcą mieć szkołę, która jest ciekawa, twórcza i bezpieczna. Należy 

więc dążyć do tego, aby taką była poprzez uważne wsłuchiwanie się w potrzeby 

uczniów, stwarzanie im rzeczywistych możliwości współdecydowania o losach 

gimnazjum, umożliwienie planowania imprez towarzyszących zgodnych                                    

z ich intelektualnymi i emocjonalnymi potrzebami. Uczeń, który czuje się dobrze w 

szkole, lepiej wypełnia swoje obowiązki i osiąga lepsze wyniki w nauce.  
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Problematyka wychowania łączy się ściśle z działalnością opiekuńczą 

gimnazjum. W działalności statutowej szkoły oraz działaniach wychowawczych należy 

maksymalnie wykorzystać założenia programu wychowawczego i programu profilaktyki 

przyjętego w odniesieniu do oczekiwanych efektów wychowania i opieki.  

Działania w tym zakresie mają polegać na: 

 ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa                        

i higieny podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw oraz podczas 

różnorodnych zajęć w szkole i poza terenem szkoły; 

 otoczeniu opieką uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi                                       

i znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej;  

 udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowanej do potrzeb                              

i możliwości ucznia; 

 udzielaniu pomocy finansowej – współpraca z MOPS-em i GOPS-em, organizacja 

wsparcia rodzicom w zakresie ubiegania się o stypendia dla uczniów z rodzin, które 

znalazły się w trudnej sytuacji ekonomiczno-bytowej;  

 wspieraniu uczniów osiągających niskie wyniki w nauce – systematyczne 

monitorowanie sytuacji dydaktycznej uczniów i wspieranie  ich w poprawie ocen 

przez wychowawcę, wychowawcę wspomagającego oraz poszczególnych 

nauczycieli; 

 zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na czas ferii świątecznych, 

zimowych i podczas dni wolnych od zajęć lekcyjnych w ramach możliwości 

finansowych szkoły i zgłaszanych potrzeb przez rodziców.  

Bezpieczeństwo uczniów, to jeden z ważniejszych priorytetów działalności opiekuńczej                                         

i wychowawczej szkoły. Kadra pedagogiczna, szkoła ma obowiązek zapewnić 

młodzieży bezpieczeństwo, ochronę przed agresją, różnymi formami przemocy, 
demoralizacją, a przede wszystkim powinna: 

 wzmocnić działania podejmowane w ramach realizacji programu wychowawczego                         

i profilaktyki; 

 konsultować z radą pedagogiczną, rodzicami i uczniami skuteczność stosowania 

istniejących w szkole procedur i wyeliminować te, które nie spełniają swej roli; 

 systematycznie monitorować frekwencję uczniów i ściśle przestrzegać procedur 

zwalniania ich z lekcji przez rodziców, prawnych opiekunów; 

 uświadamiać uczniom zagrożenia związane z Internetem m.in. problem 

cyberprzemocy – debaty, prelekcje, pogadanki;  
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 upowszechniać wśród uczniów i rodziców zakres obowiązków i sposoby działania 

szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa; 

 współpracować stale i otwarcie z Policją i Sądem Rodzinnym i innymi instytucjami                           

w ramach akcji prewencyjnych. 

1.4. Uczeń a dydaktyka 

Szkoła przede wszystkim ma obowiązek wyposażyć ucznia w takie umiejętności                               

i wiedzę, które umożliwią mu rozwój intelektualny według jego indywidualnych potrzeb                          

i możliwości pozwalający na kontynuowanie nauki na wyższym szczeblu edukacji.  

Powinno się kształtować postawy odpowiednie dla danego etapu edukacyjnego                                

i zapewnić przyswojenie kluczowych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we 

współczesnym świecie. Ważnym elementem świadczącym o jakości usługi edukacyjnej 

danej placówki jest wynik egzaminu zewnętrznego. Dlatego rozwój placówki musi 

skupiać się na systemowym, monitorowanym i skutecznym działaniu przygotowującym 

uczniów do egzaminu gimnazjalnego. 

W ciągle zmieniającym się świecie trzeba też zmieniać proces nauczania. 

Dlatego uczniowie powinni aktywnie brać udział w procesie swojego rozwoju, 

współpracować z nauczycielem w planowaniu metod pracy, dodatkowej tematyki 

zagadnień poruszanych na lekcjach czy też form oceniania  na poszczególnych 

zajęciach.  

Zadanie to, w ramach rozwoju placówki, możliwe będzie do zrealizowania jedynie 

poprzez odpowiedzialną, otwartą na zmiany postawę zarówno nauczycieli, uczniów,                    

jak i rodziców. 

Aby szkoła w pełni zrealizowała cele dydaktyczne, należy: 

 dbać o to, by szkolny zestaw programów był wynikiem dokładnej analizy treści 

zawartych w poszczególnych programach; 

 stworzyć możliwości wykorzystania potencjału intelektualnego uczniów                                   

do reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych;  

 kontynuować proces otaczania szczególną opieką uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi; 

 racjonalnie i twórczo wykorzystywać czas nauczycieli poświęcany uczniom                        

w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

 tworzyć ofertę kół zainteresowań uzależnionych od bieżących potrzeb uczniów                                      

i modyfikować ją zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami młodzieży; 



KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU NA LATA 2016 - 2021 

 

11 
 

 wspomagać w osiąganiu dobrych wyników uczniów – wykorzystywać w tym celu 

potencjał i czas nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej (osoby dojeżdżające), 

w bibliotece np. przy odrabianiu prac domowych ; 

 dokonywać szczegółowej analizy WSO z udziałem uczniów, by uświadomić kryteria 

i zasady oceniania; 

 dbać o harmonijny rozwój umiejętności kluczowych uczniów poprzez inspirowanie 

ich do różnorodnych inicjatyw – propozycje udziału w konkursach, przeglądach 

artystycznych, zawodach sportowych, akcjach charytatywnych, wolontariacie, 

wycieczkach, jak również organizowaniu i samodzielnym inicjowaniu atrakcyjnych 

form nauki i spędzania wolnego czasu;  

 wspierać inicjatywy uczniów dotyczące wyjazdów edukacyjnych i integracyjnych, 

które świadomie należy wykorzystywać jako zmianę obszaru dydaktycznego                       

oraz stwarzających szansę na integrację zespołu, na rozwój społeczny uczestników 

czy nabywanie umiejętności komunikowania się w języku obcym; 

 przestrzegać jawności oceniania i stosowania przejrzystych kryteriów, które                        

są akceptowane przez uczniów i rodziców oraz z ich udziałem modyfikowane; 

 szukać przyczyn słabych osiągnięć ucznia; 

 kontynuować indywidualizację procesu nauczania; 

 podejmować działania zwiększające częstotliwość wykorzystywania przez 

nauczycieli TI; 

 promować wśród pedagogów nauczanie wykorzystujące metody aktywizujące; 

 kontynuować tradycje szkoły związane z pracą metodą projektu; 

 inspirować nauczycieli do tworzenia programów autorskich i podejmowania 

działalności innowacyjnej; 

 organizować egzaminy próbne poprzedzające właściwy egzamin gimnazjalny; 

 wzbogacać różnorodność pomocy dydaktycznych; 

 dostosowywać ofertę kół pozalekcyjnych do potrzeb uczniów;  

 doskonalić wdrażanie szkolenia sportowego; 

 promować wartość sukcesu edukacyjnego poprzez kontynuowanie wręczania 

statuetek dla najlepszych absolwentów; 

 kontynuować działania zmierzające do podniesienia osiągnięć uczniów w nauce 

poprzez wprowadzenie zmian w uczeniu się, tj. stosowanie elementów oceniania 

kształtującego: cele w języku ucznia, kryteria sukcesu, samoocena/ocena 

koleżeńska, informacja zwrotna; 
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 doskonalić jakość kształcenia dostoswanego dla danego zespołu: odpowiedni dobór 

programów, określanie wspólnych celów, działań ukierunkowanych na osiągnięcia; 

 zadbać o dobrą dydaktykę, czyli: adekwatny dobór treści, dobrą obudowę 

metodyczną, trafnie dobrane podręczniki, pomoce dydaktyczne – zgodne                              

z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji treści podstawy programowej, 

solidne i fachowe prowadzenie zajęć z naciskiem na efekty kształcenia i osiągnięcia 

uczniów; 

 kontynuować zewnętrzne i wewnętrzne mierzenie efektów nauczania: diagnoza  

w I klasie gimnazjum na wejściu (1 września) – wykorzystywanie wyników                               

w procesie nauczania, monitorowanie postępów językowych na poziomie III.0 i III.1; 

 wzmocnić informacyjną, diagnozującą, wspierającą funkcję oceniania, kierując się 

jasnymi i zgodnymi z prawem regułami, dokonywać ewaluacji wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania; 

 efektywnie wykorzystywać czas kształcenia: właściwie organizować proces 

nauczania, z zachowaniem racjonalnych zasad układania tygodniowego planu 

lekcji, solidne prowadzić zastępstwa, efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony 

na naukę; 

 stwarzać możliwości rozwoju uczniom zdolnym: rozpoznanie, indywidualne 

programy, zajęcia dodatkowe, konsultacje nauczycielskie, opracowywanie własnych 

projektów, udział w konkursach przedmiotowych i innych dostępnych programach 

rozwijających zdolności ucznia; 

 wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: rozpoznanie, 

zdiagnozowanie, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, indywidualne 

plany nauczania, zajęcia prowadzone przez fachowców (korekcyjno-

kompensacyjne) – ukierunkowanie WDN na wsparcie ucznia ze specjalnymi 

potrzebami. 

2. RODZICE 
O skuteczności działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły decyduje przede 

wszystkim stała współpraca z rodzicami w atmosferze zaufania, uczciwości i wzajemnej 

odpowiedzialności między rodzicami, dyrekcją i nauczycielami. Konkretnie określone  

kompetencje i wartości, wzajemna jasność co do oczekiwań wszystkich wymienionych 

wyżej stron pozwolą zbudować autorytet szkoły i zaufanie do niej jako instytucji. Rodzic 

ucznia jest drugim w hierarchii ważności klientem szkoły.  
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Należy kontynuować sprawdzone metody aktywizowania rodziców i kształtować 

właściwe relacje do czynienia ich współodpowiedzialnymi za to, jaka jest szkoła                             

ich dzieci.  

Dlatego systematycznie będziemy: 

 zapoznawać rodziców z ich prawami i obowiązkami przedstawionymi w aktach 

prawnych normujących te kwestie, 

 kontynuować partnerską współpracę z rodzicami w tworzeniu dokumentacji 

określającej zasady funkcjonowania szkoły (Statut, Program Wychowawczy, 

Program Profilaktyki, planowanie pracy szkoły m.in. imprez i uroczystości 

szkolnych) lub współdecydowali o wyborze oferty ubezpieczeniowej itp.; 

 prowadzić na bieżąco przekaz informacji na temat funkcjonowania szkoły, efektów 

nauczania i wychowania, sukcesów, osiągnięć uczniów, problemów, możliwości 

rozwoju, w sposób zapewniający wzajemne poszanowanie prawa do prywatności                          

i szacunku;  

 organizować z rodzicami konsultacje dotyczące bieżących spraw gimnazjum; 

 mobilizować rodziców do aktywnej postawy np. angażować rodziców w akcje 

charytatywne cieszące się dużą popularnością wśród uczniów; 

 diagnozować potrzeby i oczekiwania rodziców wobec szkoły, wyciągać wnioski                       

ze zgłaszanych uwag, zmieniać organizację pracy zgodnie z postulatami rodziców 

z uwzględnieniem możliwości sprawnego funkcjonowania placówki;  

 organizować podczas spotkań z rodzicami cykliczne różnorodne zajęcia edukacyjne 

(warsztaty, pogadanki) ze specjalistami według uprzednio zdiagnozowanych 

potrzeb; 

 wspomagać na bieżąco i wspierać aktywnie rodziców w rozwiązywaniu problemów 

dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi poprzez kontakty ze specjalistami                           

(np. pedagogiem, psychologiem, pracownikami PPP); 

 w sposób otwarty respektować wszelkie samodzielne inicjatywy rodziców dotyczące 

rozwoju szkoły i uczniów (np. organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi – 

zaangażowanie w edukację zawodową młodzieży,  prezentowanie młodzieży 

swoich karier zawodowych, organizacja  i udział w „Nocy w szkole”, uczestnictwo                     

w rozgrywkach sportowych itp.); 

 prowadzić integrację rodziców, uczniów, pracowników szkoły: wspólne imprezy 

kulturalne, sportowe,  wycieczki oraz podejmowanie wspólnych zadań na rzecz 

szkoły   i środowiska; 
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 nagradzać inicjatywę i aktywność rodziców statuetkami dla „Superrodzica” lub 

honorowym tytułem „Przyjaciel Dwójki”. 

3. PRACOWNICY PEDAGOGICZNI  I  NIEPEDAGOGICZNI 

Dobra szkoła to przede wszystkim potencjał i aktywność ludzi w niej pracujących. 

Jeśli jednak w danej szkole zbiorą się sami najlepsi praktycy nauczania, którzy nie będą 

wspierani  w swoich działaniach przez dyrektora, szkoła może nie wykorzystać swego 

potencjału. 
3.1. Dyrektor 

 Aby szkoła dobrze funkcjonowała, musi mieć odpowiedzialny, rozumiejący swoje 

obowiązki, zaangażowany zespół pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 

który będzie wspierany w swoich działaniach przez dyrektora. Dlatego to dyrektor,                      

jako przewodniczący rady pedagogicznej i osoba odpowiedzialna za rozwój szkoły 

powinien:  

 traktować radę pedagogiczną jako podmiot gotowy do konstruktywnej krytyki 

podejmowanych działań; 

 wiedzieć, że aby wymagać od innych, musi najpierw wymagać od siebie, a potem 

inspirować i zachęcać nauczycieli i pracowników niepedagogicznych                                     

do podejmowania nowych zadań  i inicjatyw; 

 stworzyć nauczycielom optymalne warunki do pracy oraz do podnoszenia ich 

umiejętności i wiedzy zgodnie z potrzebami placówki i własnymi zainteresowaniami; 

 zadbać o pełną wzajemnego zaufania i szacunku atmosferę pracy, zapewniającą 

zadowolenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, motywującą                               

ich do rzetelnego i uczciwego wypełniania obowiązków, z którymi powinni się 

identyfikować; 

 zagwarantować im jawny system nagradzania oparty na wspólnie ustalonych 

kryteriach,  z uwzględnieniem prawa do nagrody; 

 przydzielać zadania zgodnie z kwalifikacjami, uzdolnieniami, pasjami nauczycieli 

i pracowników niepedagogicznych;  

 stosować przy zatrudnianiu nowych pracowników m.in. kryteria kompetencji: 

kreatywność, dążenie do rozwoju, komunikatywność, otwarcie na drugiego 

człowieka, kultura osobista; 

 dbać o dobry przepływ informacji w szkole oraz o konstruktywną organizację pracy 

szkoły; 
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 utrzymywać poprawne relacje interpersonalne wśród swoich pracowników 

zbudowane na zaufaniu i zrozumieniu;  

 stworzyć takie warunki pracy, aby nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mogli 

wykorzystać i rozwijać maksymalnie swoje możliwości z pożytkiem dla siebie 

samych    i całej społeczności; 
 motywować nauczycieli do ubiegania się o wyższe stopnie awansu zawodowego;  

 stworzyć system pomocy, zwłaszcza młodym nauczycielom z krótkim stażem, 

mającym trudności w realizacji zadań, poprzez wykorzystanie potencjału innych 

pracowników oraz możliwości dokształcania i doskonalenia, wzajemnego 

zespołowego uczenia się i wymiany nauczycielskich doświadczeń w ramach 

obserwacji zajęć otwartych w parach –obserwacja z uwzględnieniem kryteriów 

dobrego uczenia się; 

 wspierać nauczycieli w dążeniu do bycia coraz lepszymi, np. nauczycielom 

chcącym wdrażać nowe innowacje, udzielać pierwszeństwa w przydzielaniu 

środków na doskonalenie kwalifikacji; 

 oceniać w rzetelny sposób dorobek zawodowy nauczycieli, ich metod pracy                           

i uzyskane efekty (sukcesy uczniów – - sukcesami nauczycieli) z nastawieniem                      

na wzajemne poszanowanie praw i kompetencji, respektowanie uprawnień                           

do opiniowania, konsultowania i uzgadniania; 
 integrować zespół pracowniczy wokół wspólnych zadań i celów – organizowanie 

imprez, wyjazdów kulturalnych dla pracowników i ich rodzin; 
 kontynuować funkcjonowanie wychowawcy wspomagającego – funkcji 

usprawniającej działania o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

profilaktycznym i opiekuńczym oraz wspierającej wychowawcę oddziału i pedagoga 

szkolnego, a także stworzenie możliwości szerszego kontaktu rodziców ze szkołą                     

i sprawnego przepływu informacji. 

3.2. Nauczyciele 

Podstawowe założenie, na którym opiera się zarządzanie zespołem, to dążenie 

do poszukiwania i zatrudniania nauczycieli z silną osobowością, pasją, pomysłem na 

życie swojej szkoły, stąd szczególne wspieranie takich pracowników, którzy budują 

tożsamość szkoły i są pozytywnym wzorcem dla wychowanków. Dlatego nauczyciele 

powinni: 

 szanować i doceniać wszystkich uczniów; 



KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU NA LATA 2016 - 2021 

 

16 
 

 trafnie rozpoznawać ich potrzeby edukacyjne; 

 dbać o indywidualny rozwój każdego ucznia; 

 stwarzać przyjazne warunki do nauki, pozytywnie motywować uczniów do pracy, 

wprowadzając ich w świat wiedzy;  

 uczyć uczniów sposobów uczenia się; 

 rzetelnie realizować podstawę programową i wybrany program nauczania; 

 stosować różnorodne, aktywne metody nauczania; 

 diagnozować i monitorować osiągnięcia uczniów; 

 przekazywać konkretne informacje dotyczące osiągnięć i niepowodzeń uczniów; 

 systematycznie współpracować i konsultować się z rodzicami uczniów;  

 być dla uczniów nauczycielem, wychowawcą, autorytetem, doradcą                                    

i przewodnikiem dla młodego człowieka; 

 stanowić  dobrze przygotowaną, fachową kadrę nastawioną na jakość kształcenia  

 i wychowania, stale doskonalić się i rozwijać swój potencjał i warsztat pracy;  

 współpracować w zespołach i stanowić zintegrowane otwarte na zmiany grono 

doskonalące swoją wiedzę  i umiejętności; 

 okazywać życzliwość, empatię i wrażliwość, troszcząc się o harmonijny rozwój 

każdego ucznia – nie urażając ich uczuć i nie naruszając godności osobistej; 

 zachęcać uczniów do twórczych poszukiwań, samodoskonalenia i samokształcenia, 

zachowań przedsiębiorczych, uświadamiając im znaczenie samorealizacji w życiu 

człowieka; 

 wykorzystywać w swojej pracy wszelkie możliwe źródła, posługując się technologią 

informacyjną. 

Jednym z najlepszych wzorów pozytywnego oddziaływania nauczycieli na uczniów jest 

dawanie dobrego przykładu poprzez zaangażowanie i organizację własnej pracy, 

osobistego rozwoju oraz twórczy stosunek do zadań.  

3.3. Pracownicy niepedagogiczni 

Pracownicy niepedagogiczni szkoły to również istotny element wpływający                       

na prawidłowe jej funkcjonowanie. Cała społeczność gimnazjum powinna postępować 

zgodnie z zasadami,  w myśl których należy okazywać szacunek każdemu człowiekowi, 

niezależnie od pełnionej funkcji. Przyjazne nastawienie, uśmiech i częste pochwały 

dyrektora wobec podwładnych powinny w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika                      

w Olecku służyć do motywowania ludzi do pracy, zwłaszcza takiej, która                                      
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w stereotypowym myśleniu nie jest uznawana za atrakcyjną. Takie wzorce będzie 

obserwowała młodzież. W szkole więc należy: 

 stwarzać taką atmosferę pracy, która będzie motywowała każdego pracownika                   

do sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków, doceniania i poszanowania 

swojej pracy; 

 doprowadzać do sytuacji, w której pracownicy będą dostrzegali wagę powierzonych 

im obowiązków w prawidłowym funkcjonowaniu placówki; 

 podnieść świadomość ich współodpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów; 

 podejmować działania zwiększające świadomość współodpowiedzialności i celów, 

dla których istnieje szkoła; 

 zwracać uwagę na to, by pracownicy mieli możliwość zgłaszania propozycji 

dotyczących rozwoju placówki; 

 dbać, by personel szkoły był szanowany przez uczniów i nauczycieli                                  

oraz by pracowników niepedagogicznych również cechowała postawa 

poszanowania wobec całej społeczności szkolnej. 

4. ŚRODOWISKO LOKALNE 

Współczesna szkoła to instytucja społeczna funkcjonująca na konkurencyjnym 

rynku usług oświatowych. W związku z tym musi promować swoje działania                            

w środowisku lokalnym, musi zabiegać o klientów, musi podejmować inicjatywy, które 

stwarzają np. szansę pozyskania środków finansowych. 

 Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku jest znane w środowisku 

lokalnym jako szkoła otwarta na różnorodne formy współpracy z wieloma podmiotami, 

takimi jak: Związek Sybiraków, Policja, PCPR, MOPS, ZHP, instytucje państwowe, 

urzędy, media, nadleśnictwo, fundacje, stowarzyszenia, dom dziecka, przedszkola                       

i szkoły oraz osoby nigdzie niezrzeszone. Społeczność gimnazjum traktuje wspólnie 

podejmowane inicjatywy jako codzienny i niezwykle istotny element pracy szkoły. Ścisła 

współpraca z wieloma podmiotami, pozwala młodzieży rozwijać postawy społeczne                  

i zdobywać wiedzę praktyczną, co potwierdza fakt,  że rozwijamy się w dobrym 

kierunku.  
Na kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły wpływ mają: 

 solidne i rzetelne wykonywanie obowiązków przez wszystkich pracowników szkoły; 

 sukcesy uczniów i nauczycieli – - dobre wyniki z zewnętrznego egzaminu 

gimnazjalnego, konkursy przedmiotowe, inne osiągnięcia naukowe i sportowe; 



KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU NA LATA 2016 - 2021 

 

18 
 

 różnorodna aktywność rodziców; 

 strategia promocyjna szkoły opracowana wspólnie z rodzicami, uczniami                              

i nauczycielami, uwzględniająca kontakty z mediami, organizowanie imprez, udział      

w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych, publikację materiałów 

promocyjnych, bieżące aktualizowanie strony www szkoły itp.; 

 zacieśnianie współpracy ze szkołami podstawowymi, które znajdują się w obwodzie 

gimnazjum, w celu dokonania rekrutacji uczniów do klas I gimnazjum; 

 promowanie poszerzanych usług edukacyjnych np. innowacja w zakresie 

nauczania języków obcych, innowacja matematyczno – przyrodnicza,  

humanistyczna i medialna; 

 typowanie nauczycieli do nagród i wyróżnień resortowych; 

 współpraca z władzami miasta w obszarach dotyczących: promocji regionu oraz 

sposobów pozyskiwania środków unijnych, zagadnień związanych z edukacją 

ekologiczną, patriotyczną i obywatelską; 

 angażowanie młodzieży do uczestnictwa w akcjach charytatywnych, imprezach 

organizowanych przez inne placówki oświatowe oraz różne ośrodki wspomagające 

pracę szkoły. 

Dobre funkcjonowanie gimnazjum opiera się na budowanie ścisłych relacji                                     

ze społecznością lokalną. Aby placówka mogła się rozwijać i cieszyć się uznaniem 

społecznym, należy współuczestniczyć w tradycjach lokalnych i kultywować współpracę 

z miejscowymi organizacjami i instytucjami, budować tożsamość szkoły w oparciu                         

o potencjał lokalny. Szkoła jest również ważnym miejscem dla lokalnej społeczności, 

gdyż od jakości kształcenia i wychowania zależy nie tylko los pojedynczych osób, 

ale klimat miasta, jego rozwój i znaczenie. Dlatego w podejmowanych działaniach                        

na rzecz środowiska będziemy: 

 organizować imprezy kulturalne, sportowe, charytatywne na rzecz społeczności 

lokalnej; 

 współdziałać z instytucjami i organizacjami na terenie gminy, powiatu, regionu, kraju 

– nawiązywać współpracę ze szkołami w kraju i za granicą, udział uczniów                             

w europejskich projektach edukacyjnych; 

 propagować zdrowy styl życia zgodnie z obowiązującymi zadaniami polityki 

oświatowej i społecznej poprzez realizację projektów: „Szkoła promująca zdrowie”,  

„Trzymaj formę”. 
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 poznawać i kultywować to, co stanowi bogatą historię miasta, regionu, osób 

zasłużonych dla szkoły – opieka nad miejscami pamięci (udział w programie 

„Śladami przeszłości”); 

 współdziałać z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, 

kuratorami sądu rodzinnego, policją – realizacja programu „Bezpieczna i przyjazna 

szkoła”; 

 zabiegać o środki finansowe z funduszy krajowych i europejskich na rzecz działań 

rozwojowych szkoły i lokalnego środowiska poprzez realizację projektów 

wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy od strony merytorycznej                           

i finansowej.  

Dobra szkoła to chluba społeczności szkolnej, miasta i regionu. Ważnym 

aspektem w tym temacie  jest umiejętne i konsekwentne tworzenie swoistej kultury 

organizacyjnej placówki.    

W tym zakresie działań należy: 

 dbać nieustannie o dobrą renomę szkoły poprzez efektywne działania dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze; 

 wypracować charakterystyczny styl funkcjonowania placówki, ofertę zajęć, kulturę 

organizacyjną, atmosferę; 

 wykorzystywać naturalne zalety i walory usytuowania (centrum miasta), potencjału 

kadrowego,  możliwości absolwentów; 

 odnosić się do uczniów, rodziców i innych odwiedzających szkołę osób  

z szacunkiem, kulturalnie i życzliwie – to wymóg obowiązujący wszystkich 

pracowników szkoły, od dyrektora poprzez nauczycieli po pracowników 

administracji i obsługi; 

 dbać o estetykę, czystość, wygląd otoczenia i pozytywną realizację zasady 

„pierwszego kontaktu”; 

 upowszechniać informacje na temat szkoły w środkach masowego przekazu,  

wykorzystywać każdą okazję do budowania pozytywnego wizerunku placówki. 

W zakresie współpracy z organem prowadzącym zakłada się: 

 jasne, konkretne i obustronne ustalenie wzajemnych zależności, kompetencji, 

zakresów odpowiedzialności; 

 profesjonalizm, przestrzeganie przepisów i przedsiębiorczość; 

 wspólne i zdecydowane działania w celu rozwiązania  problemów oświatowych; 
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 współpracę z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych i  kulturalnych  

z terenu gminy w realizowaniu całościowej strategii rozwoju oświaty; 

 wspólne działania w celu pozyskiwania funduszy pozabudżetowych.  

W zakresie współpracy z organem nadzorującym zakłada się: 

 udzielanie pomocy szkole w wykonywaniu jej zadań dydaktycznych, 

wychowawczych   i opiekuńczych; 

 pomoc w zapewnieniu takiego przebiegu procesów pracy, aby możliwe było 

uzyskanie najlepszego  efektu w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki; 

 przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa 

dotyczących działalności szkół i placówek; 

 pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, pomoc prawna i organizacyjna, inspirowanie do działalności 

innowacyjnej; 

 promowanie przykładów dobrej praktyki; 

 profesjonalne kontakty, wymianę informacji, wsparcie merytoryczne w procesie 

zarządzania. 

  Dyrektora szkoły sytuuje się w pozycji profesjonalnego partnera podążającego                    

w tym samym kierunku, niekoniecznie tymi samymi drogami. Najważniejsza w relacji 

dyrektor – organ nadzorujący winna być świadomość wspólnego celu: wysoka jakość 

pracy szkoły oraz przestrzeganie przepisów prawa dla dobra ucznia i nauczyciela.   

Gimnazjum, dla którego sformułowano powyższą koncepcję, to szkoła 

autonomiczna,  efektywna w nauczaniu i wychowaniu, bezpieczna i zdrowa, szkoła                       

z klimatem, rozwijająca i przygotowująca ucznia do życia, tolerancyjna i demokratyczna, 

twórcza, zaangażowana w lokalną działalność, współpracująca z podmiotami służącymi 

rozwojowi uczniów, zakorzeniona w tradycji, otwarta na nowoczesność i zmiany –  
szkoła ze swoistym obliczem. 

 

Koncepcja pracy i rozwoju szkoły na lata 2016 – 2020 została przyjęta do realizacji 
przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku                                  
na posiedzeniu  w dniu 11 lutego 2016 roku. 

        

 

 


