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Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące akty prawne:  

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) - art. 
44, art. 68.  
 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
regulaminu konkursu w sprawie regulaminu konkursu na stanowisku dyrektora 
publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) - § 1, § 5.  
 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 
wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611). 

 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.  

 

5. Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_44_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_44_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-regulaminu-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-publicznego-przedszkola-publicznej-szkoly-podstawowej-publicznej-szkoly-ponadpodstawowej-lub-publicznej-placowki-oraz-trybu-pracy-komisji-konkursowej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1587-14536.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-regulaminu-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-publicznego-przedszkola-publicznej-szkoly-podstawowej-publicznej-szkoly-ponadpodstawowej-lub-publicznej-placowki-oraz-trybu-pracy-komisji-konkursowej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1587-14536.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-regulaminu-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-publicznego-przedszkola-publicznej-szkoly-podstawowej-publicznej-szkoly-ponadpodstawowej-lub-publicznej-placowki-oraz-trybu-pracy-komisji-konkursowej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1587-14536.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-regulaminu-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-publicznego-przedszkola-publicznej-szkoly-podstawowej-publicznej-szkoly-ponadpodstawowej-lub-publicznej-placowki-oraz-trybu-pracy-komisji-konkursowej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1587-14536.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-regulaminu-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-publicznego-przedszkola-publicznej-szkoly-podstawowej-publicznej-szkoly-ponadpodstawowej-lub-publicznej-placowki-oraz-trybu-pracy-komisji-konkursowej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1587-14536.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-regulaminu-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-publicznego-przedszkola-publicznej-szkoly-podstawowej-publicznej-szkoly-ponadpodstawowej-lub-publicznej-placowki-oraz-trybu-pracy-komisji-konkursowej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1587-14536.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_1_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-regulaminu-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-publicznego-przedszkola-publicznej-szkoly-podstawowej-publicznej-szkoly-ponadpodstawowej-lub-publicznej-placowki-oraz-trybu-pracy-komisji-konkursowej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1587-14536.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_5_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/nadzor-pedagogiczny/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-wymagan-wobec-szkol-i-placowek-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1611-14503.html
https://www.portaloswiatowy.pl/nadzor-pedagogiczny/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-wymagan-wobec-szkol-i-placowek-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1611-14503.html
https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r-prawo-oswiatowe/pobierz-akt/664


KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II  

NA LATA 2021-2027 
4 

 

 

 

 

Zapoczątkowana 1 września 1917 roku reforma systemu edukacji wprowadziła do ustroju 

szkolnego 8-cio klasową szkołę podstawową oraz 4 – letnie liceum ogólnokształcące  

i 5 - letnie technikum. Od marca 2020 r.  Ministerstwo Edukacji Narodowej czasowo 

wprowadzało zdalną formę lekcji ze względu na panująca pandemię. Te zmiany wymagają 

dokonania dogłębnych analiz i wypracowania strategii przekształcenia, funkcjonowania  

i rozwoju szkół w nowej rzeczywistości. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II 

w Radzyniu Podlaskim jest największą jednostką oświatowo – wychowawczą w Powiecie 

Radzyńskim, z najbardziej skomplikowaną strukturą organizacyjną, która została 

zmodernizowana do wymagań nowego ustroju szkolnego w latach 2019-2020. Strategia to 

sztuka obejmująca przygotowanie, a następnie prowadzenie etapowych działań 

zmierzających do osiągnięcia nakreślonych celów. W każdym działaniu konieczna jest 

strategia, bez niej nie ma rozwoju, szkoła z tradycyjnej ma stać się nowoczesną, w kolejnych 

latach przechodzącą do wyższego poziomu kultury organizacyjnej poprawiającą efektywność 

osiągania celów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Zmiany systemu edukacji, warunki 

społeczno – gospodarcze i polityczne stymulują działania mające na celu sprostać tym 

wymaganiom. Opracowanie koncepcji pracy szkoły ma pomóc w dostosowaniu się szkoły do 

wymogów rynku edukacyjnego w latach 2021-2027. 

 

 

WSTĘP 
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I. 1 Historia szkoły 

Początki historii Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II sięgają roku 1919.  

Pierwsze Gimnazjum Realne pod egidą Polskiej Macierzy Szkolnej powstało w 1919 r.  

z inicjatywy Haliny Rudnickiej, córki dyrektora Syndykatu Rolnego, która została jego 

pierwszym dyrektorem. W  latach 1919 - 1920  funkcję dyrektora sprawował Tadeusz Wilk. 

Gimnazjum mieściło się początkowo w budynku Syndykatu Rolnego  przy ulicy Lubelskiej. 

Dzięki staraniom m. in. dyrektora Wilka Sejmik Powiatowy podjął decyzję o zakupnie dla 

gimnazjum posesji zwanej „rejentówką”, gdzie w późniejszych latach mieścił się Zespół Szkół 

Zawodowych, z zamiarem prowadzenia szkoły o charakterze rzemieślniczym i zawodowym. 

Początkowo placówkę prowadziła Polska Macierz Szkolna, a następnie Sejmik przy 

Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim. Wówczas nazwę placówki zmieniono na 

Gimnazjum Koedukacyjne, a Starostwo w drugiej połowie lat 30-tych XX w. dokonało 

przebudowy budynku dobudowując dwa piętra i salę gimnastyczną. Po kilku latach Sejmik 

zrzekł się koncesji i trudów prowadzenia gimnazjum. Opuszczoną placówką zajął się znany 

lekarz i społecznik dr Stanisław Sitkowski. 

Kalendarium 

  Pierwsze Gimnazjum Realne pod egidą Polskiej Macierzy Szkolnej powstało w 1919 r. 

 1940 – powstanie Szkoły Rzemieślniczej (Handwarker Schule);  

  1944 – przekształcenie Szkoły na Gimnazjum i Liceum Mechaniczno – Elektryczne; 

 1945 – przyłączenie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego; 

  1949 – przejście szkoły pod nadzór Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego  

i oddzielenie Liceum Ogólnokształcącego;  

I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 
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 1950 – zmiana nazwy na Zasadniczą Szkołę Metalową;  

 1963 – utworzenie pięcioletniego Technikum Mechanicznego;  

 1973 – utworzenie zbiorczego zakładu szkolnego pod nazwą Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 1 w Radzyniu Podlaskim;  

 1984 do 2000 – utworzenie kolejnych szkół średnich w zawodach i specjalnościach:  

- pracownik administracyjno – biurowy; - krawiec konfekcyjno – usługowy;  

- elektromechanik urządzeń przemysłowych; - finanse i rachunkowość; - ekonomika  

i organizacja przedsiębiorstw; - elektrotechnika ogólna; - ekonomika i administracja; - 

żywienie zbiorowe; - obsługa i naprawa pojazdów samochodowych; - technik 

handlowiec; - komputerowe techniki informacyjne. 

 2002 zmiana nazwy na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

 2006 przyjęcie imienia Jana Pawła II  

 W 1940 roku z inicjatywy inż. Stanisława Mańkowskiego powstała Handwerker Schule 

(Szkoła Rzemieślnicza), która przygotowywała młodzież w rzemiośle metalowym i 

drzewnym. Założyciel placówki uzyskał przychylność władz niemieckich, które 

wychodziły z założenia, że uczniowie pracując w warsztatach szkolnych przyczyniają 

się do budowania potęgi Rzeszy. O powstaniu i pierwszych latach działalności mówił 

jej założyciel: ”Kiedy wybuchła wojna, wróciłem do Radzynia z Warszawy, gdzie 

pracowałem jako kontroler na Okęciu. Widziałem jak młodzi chłopcy byli łapani  

i wywożeni na roboty do Niemiec. Wpadłem na pomysł, który pozwolił ich od tego 

ustrzec [...]. Na początku kształciłem tylko rzemieślników. Kiedy Niemcy zaczęli 

wywozić dziewczynki, uruchomiłem klasę handlową i krawiecką. W następnych latach 

powstały oddziały: elektryczny i kołodziejski. Pracowali tutaj ludzie wykształceni, 

wysokiej klasy fachowcy. Jak na owe czasy, było to sporym osiągnięciem. Podobnie 

jak w Radzyniu szkoły zawodowe chroniące młodzież przed robotami w Niemczech 

założyłem w Krasnymstawie i Żelechowie. „Dbałem o moich chłopców.  

Nie pozwalałem wtrącać się do nich byle komu. Kiedy zaczęły formować się „Jerzyki” 
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(grupa oporu) nie przeszkadzałem im w działalności, wiedziałem o wszystkim. Byłem 

jednak bardzo ostrożny i starałem się chłopców ochraniać. W 1942 roku przybył do 

nas wspaniały człowiek, Karol Lachowski, instruktor zawodu w Szkole Rzemieślniczej, 

on to właśnie powołał „Jerzyki” ...”  

 Po wycofaniu się z Radzynia 23 lipca 1944 roku Niemców już w następnym miesiącu 

odbyło się zebranie mieszkańców miasta zainteresowanych sprawami oświaty. Szkoła 

została przekształcona w Gimnazjum i Liceum Mechaniczno – Elektryczne. Warunki 

do zajęć praktycznych były bardzo skromne, brakowało pomieszczeń i narzędzi.  

 W czasie wakacji w 1947 roku uczniowie i nauczyciele złożyli zakupione z obozu na 

Majdanku dwa baraki, w których utworzono dział stolarski i ślusarnię. 

  W roku 1949 powstał Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego, którego głównym 

zadaniem było rozwijanie i tworzenie szkół zawodowych, przede wszystkim 

zasadniczych, mających zapewnić odpowiednią ilość kadr dla rozwijającego się 

przemysłu. Pod Zarządem CUSZ (1949 – 1956) najbardziej rozwinęły się warsztaty 

szkolne, ale także w bardzo dużym stopniu doposażono szkołę w pomoce 

dydaktyczne do nauki przedmiotów teoretycznych.  

 Od września 1944 roku. w Radzyniu Podlaskim ruszyło Prywatne Koedukacyjne 

Gimnazjum Kupieckie. W latach 1945 - 1949 w jednym budynku funkcjonowały 

Gimnazjum i Liceum Mechaniczne oraz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące 

zarządzane przez jednego dyrektora, dysponujące tym samym personelem 

dydaktycznym i administracyjnym.  

 Po oddzieleniu się Liceum Ogólnokształcącego od 1950 roku szkole nadano nazwę 

Zasadnicza Szkoła Metalowa.  

 W roku szkolnym 1953/54 radzyńskie szkoły zawodowe połączono w jedną 

Zasadniczą Szkołę Zawodową.  
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 W 1963 roku nastąpiła znacząca zmiana poziomu kształcenia zawodowego 

środowiska, powstało bowiem pięcioletnie Technikum Mechaniczne i było czwartą 

placówką tego typu w województwie (po Lublinie, Zamościu i Kraśniku Fabrycznym). 

Technikum przez wiele lat decydowało o prestiżu, wynikach nauczania i wizerunku 

całej szkoły.  

 W 1973 roku decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie powstał zbiorczy zakład 

szkolny pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Radzyniu Podlaskim. W jego 

skład wchodziły: zasadnicza szkoła zawodowa, wydział dokształcający, technikum 

mechaniczne pięcioletnie, technikum mechaniczne trzyletnie po ZSZ i liceum 

zawodowe.  

 Lata 1984 - 2000 charakteryzuje szybki rozwój szkół średnich zawodowych 

tworzonych pod potrzeby klientów, tj. rodziców i młodzieży, instytucji i zakładów.  

 Przemiany ustrojowe i gospodarcze zapoczątkowane w 1989 roku ukierunkowały 

rozwój szkoły na specjalności ekonomiczne, administracyjne, handlowe, elektryczne, 

elektroniczne, samochodowe, gastronomiczne, konfekcyjne i informatyczne. 

 4 marca 2002 r. częściowo został zasiedlony nowy obiekt szkolny przy ul. Sikorskiego 

15. Szkoła od ponad 30 lat zaczęła naukę na jedna zmianę;  

 2 września 2004 r. oddano kolejny segment budynku dydaktycznego. W bardzo 

przestronnych i doskonale wyposażonych 42 pomieszczeniach do nauki naukę 

pobierało 36 oddziałów. Pozostałych 16 klas w dalszym ciągu uczyło się w budynku 

przy ul. Armii Krajowej 2; 

 4 września 2006 r. szkoła otrzymała im. Jana Pawła II, a uroczystą mszę świętą 

celebrował ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski Ordynariusz Diecezji Siedleckiej. 

Wcześniej 03 kwietnia 2006 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę 

hali sportowo widowiskowej. W tym okresie każdy rok nauki niesie za sobą zmiany 

organizacyjne mające na celu utrzymanie się na „rynku” edukacyjnym; 
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 W 2010 r. zostało utworzone Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim z 

inicjatywy Grażyny Dzidy we wrześniu 2010 r. przez grupę nauczycieli i sympatyków 

szkoły; 

 Od roku 2014 szkoła prowadzi intensywne współpracę z pracodawcami i innymi 

instytucjami działającymi na rzecz oświaty, co skutkuje podpisaniem szeregu umów  

o współpracy. W ty czasie zostały podpisane też pierwsze umowy o współpracy 

międzynarodowej ze szkołami z: Włoch (Sycylia), Izrael, Francja. Od 2014 r. wyjazdy 

te realizowane są corocznie. Uczestnikami są głównie uczniowie klas pierwszych. 

Głównym celem ich realizacji jest przybliżenia osoby i dorobku Patrona Szkoły  

. Jana Pawła II; 

 lata 2014 – 2019 to czas  niżu demograficznego wśród roczników uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych. Dyrektor szkoły wraz z kadrą pedagogiczną podejmuje 

wiele różnorodnych działań, by nabór do szkoły zapewniał ciągłość kształcenia  

w poszczególnych zawodach i typach szkół oraz zapewniał pracę nauczycieli. W 2017 

r. w technikum usług fryzjerskich w klasie trzeciej wprowadzono innowację Elementy 

kosmetyki upiększającej;  

 od 2015 r. organizowany jest corocznie Międzyszkolny Turniej Fryzjerski pod 

patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół 

kształcących się w zawodzie fryzjer i technik usług fryzjerskich; 

 w  2016 roku Technikum Mechaniczne w ZSP w rankingu egzaminów zawodowych 

uzyskało pierwsze miejsce w Polsce. W tym roku dyrektor ZSP Grażyna Dzida 

odebrała z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk Certyfikat Jakości 

Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych za wysoką jakość pracy w roku 

szkolnym 2014/2015 przyznaną przez Kapitułę Lubelskiego Forum Twórczych 

Placówek Oświatowych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w 

Radzyniu Podlaskim. Szkoła została doceniona za wysokie wyniki egzaminów 
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zewnętrznych, osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach, realizację projektów 

edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, współpracę  

z uczelniami wyższymi i pracodawcami, akcje realizowane na rzecz społeczności 

lokalnej oraz działalność charytatywną. Dzięki wysokiej jakości kształcenia i promocji 

osiągnięć szkoły liczba klas w ZSP nie maleje, podczas gdy okoliczne szkoły odczuwają 

negatywne skutki niżu demograficznego absolwentów gimnazjów;  

 w roku szkolnym 2017/2018 po raz pierwszy odbył się nabór do  techniku 

logistycznego oraz do Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie murarz – tynkarz. 

Natomiast na rok szkolny 2019/2020 szkoła rozpoczęła kształcenie w zawodzie 

elektryk w Branżowej Szkole I stopnia;  

 Z dniem 01.09.2017 wprowadzono w szkole oprogramowanie Librus Synergia, zwane 

dziennikiem elektronicznym, jako jedyną formę prowadzenia w szkole ewidencji 

zrealizowanych tematów. Tym samym skończyła się epoka papierowych dzienników; 

 Po wielu latach nieobecności harcerstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.  

Jana Pawła II  z inicjatywy dyrektora szkoły staraniem Anny Zabielskiej nauczycielki 

matematyki 1 września 2017 roku rozpoczęła swoją działalność 12. Radzyńska 

Drużyna Wędrownicza "Delta" I Szczepu Harcerskiego "Infinity" im. Mieczysława 

Stagrowskiego. Drużynową została  Anna Kocyła- Grabowska nauczycielka 

matematyki; 

 W roku 2018 miała miejsce wielka uroczystość ku czci Patrona szkoły w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. W dniach 15 -16 

czerwca odbył się XXXI Ogólnopolski Zjazd rodziny Szkół im. Jana Pawła II pod hasłem: 

„Idźmy w przyszłość z nadzieją.”  Współorganizatorem wydarzenia było Sanktuarium 

Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim na czele z Księdzem 

prałatem Romanem Wiszniewskim oraz Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw 

Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.  

W wydarzeniu wzięło udział 192 przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II  
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z Polski oraz z Wilna i Grodna, a wśród nich założyciele  Ogólnopolskiej Rodziny Szkół 

im. Jana Pawła II Małgorzata i Zbigniew Gumińscy.  

Po rejestracji uczestników wyruszył uroczysty przemarsz do Sanktuarium Matki 

Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim wraz z pocztami sztandarowymi i 

orkiestrą. Mszę świętą sprawował Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz 

wraz z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Henrykiem Tomasikiem Biskupem 

Radomskim, Duszpasterzem Rodziny Szkół i Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem 

Kazimierzem Gurdą Biskupem Siedleckim wraz z 30 kapłanami. W Sanktuarium gości 

powitał ks. Prałat Roman Wiszniewski Proboszcz parafii i Dziekan Dekanatu 

Radzyńskiego. Homilię wygłosił Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.  

Po zakończonej Mszy Świętej nastąpił przemarsz do szkoły. Uroczystości w szkole 

rozpoczęły się od odsłonięcia i poświęcenia przez Księdza Kardynała płaskorzeźby 

Świętego Jana Pawła II znajdującej się na frontonie szkoły. Kardynał Stanisław Dziwisz 

w homilii podkreślił ogromną rolę placówek oświatowych noszących imię Papieża 

Polaka 

 26 marca 2019 r. Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim podjęła uchwałę NR 

VII/35/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnej im. Jana 

Pawła II w Radzyniu Podlaskim, na mocy której z dniem 1 września 2019 r. Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15, 

21-300 Radzyń Podlaski otrzymuje nazwę Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana 

Pawła II w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski; 

 22 czerwca 2018 r. został podpisany akt erekcyjny i wmurowany kamień węgielny 

pod budowę warsztatów kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Akt erekcyjny podpisali: 

Ksiądz Prałat Roman Wiszniewski Dziekan Dekanatu Radzyńskiego Proboszcz parafii 

MBNP w Radzyniu Podlaskim; 

 8 czerwca 2019 r. odbył się I Zjazd Absolwentów połączony z obchodami 100 – lecia 

Szkoły. 
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I.2. Prezentacja szkoły 

Organem Prowadzącym Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu 

Podlaskim  jest Powiat Radzyński, a Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą 

jest Lubelski Kurator Oświaty.   

 

Skład szkoły 

 

Publiczne szkoły dla młodzieży: 

 II Liceum Ogólnokształcące o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły 

podstawowej, 

 II Liceum Ogólnokształcące o trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum; 

 Technikum o pięcioletnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej,  

 Technikum o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum,  

 Branżowa Szkoła I stopnia o trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły 

podstawowej, 

 Branżowa Szkoła I stopnia o trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum;  

2) Publiczna szkoła dla dorosłych: 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia na podbudowie 

zasadniczej szkoły zawodowej, zajęcia w systemie zaoczny. 

Profile i kierunki kształcenia w poszczególnych typach szkól oraz  zakładane zmiany w tym 

zakresie: 

Liceum Ogólnokształcące o rozszerzeniach: 

 klasa humanistyczna (j. polski, j. angielski, historia) 

 klasa administracyjno-prawna (j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia) 

 klasa matematyczno-politechniczna (j. angielski, matematyka, geografia) 

 klasa biologiczno-medyczna (j. angielski, biologia, chemia) 

 klasa sportowo-turystyczna (j. angielski, biologia, geografia) 



KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II  

NA LATA 2021-2027 
13 

 

Technikum 

 technik budownictwa 

 technik ekonomista 

 technik hotelarstwa 

 technik informatyk 

 technik usług fryzjerskich 

 technik mechanik 

 technik pojazdów samochodowych 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

 technik logistyk 

 technik elektryk – planowane 

 technik  reklamy - planowane 

 technik programista – planowane 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

 elektryk 

 kucharz 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 sprzedawca 

 ślusarz (we współpracy z BBraun) 

 stolarz 

 wielozawodowa (kucharz, mechanik pojazdów samochodowych – OHP) 

 murarz-tynkarz 

 opiekun medyczny - planowane 

 opiekun osoby starszej – planowane 

Branżowa Szkoła II Stopnia 

 technik pojazdów samochodowych 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

 technik mechanik 

Dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana 

Pawła II w Radzyniu Podlaskim funkcjonuje wspólna Rada Rodziców oraz wspólny Samorząd 

Uczniowski. Szkoła prowadzi internat koedukacyjny na ponad 180 miejsc dla podopiecznych. 
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Absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia, którzy zechcą uzyskać średnie wykształcenie z 

maturą proponujemy 2 letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (nauka od klasy II). Dla 

chętnych uzyskanie tytułu technika - kwalifikacyjne kursy zawodowe: w zawodzie technik 

rachunkowości i technik mechanik. 

Szkoła przyszłości, ma dać możliwość zdawania egzaminów maturalnych z wybranych 

przez uczniów przedmiotów na poziomie rozszerzonym jak największej liczbie uczniów a tym 

samym podjęcia studiów zgodnie z ich zainteresowaniami. Nauczyć biegłego posługiwania 

się przynajmniej jednym językiem obcym. Szkoła powinna podtrzymywać i rozwinąć jeszcze 

bardziej ofertę zajęć pozalekcyjnych, takich jak koła przedmiotowe, harcerstwo, sport 

wyczynowy i rekreację, turystykę kwalifikowaną, zespół muzyczny.  

Postępujący niż demograficzny wymaga zastanowienia się nad tym, ilu możemy mieć 

potencjalnych klientów, a co za tym idzie, jaki będzie potrzebny personel dydaktyczny. W 

powiecie radzyńskim funkcjonują trzy szkoły ponadpodstawowe i od roku 1945 nie powstała 

żadna nowa szkoła dla młodzieży, a jedynie istniejące zwiększały liczbę oddziałów i uczniów 

(np. Zespół Szkół Zawodowych w roku 1960 miał 320 uczniów, 1970 – 829 uczniów, 1980 r. 

950 uczniów, w 1990 r. 1123 uczniów, w 2000 r. 1568 uczniów, w 2020r. 1351 uczniów).  

Absolwenci szkół z obrzeży naszego rejonu działania w znacznej liczbie podejmowali i 

podejmują naukę w sąsiednich powiatach, przede wszystkim z powodu dojazdu do szkoły,  

łatwiejszego i krótszego czasu dojazdu (w roku szkolnym 2000/2001 – 35%, a w roku 

szkolnym 2004/2005 - 30% 2019/2020- 26%).  

 

Tabela I. Liczba uczniów w szkołach na obszarze powiatu radzyńskiego 

Rok urodzenia 2000-2010 

(opracowanie własne) 
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Jak łatwo zauważyć w okresie 6 – ciu lat nastąpił systematyczny spadek liczby uczniów  

w gimnazjach i szkołach podstawowych (o 24,5 %), co rzutowało na liczbę oddziałów  

i poziom zatrudnienia. W roku szkolnym 2006/2007 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Radzyniu Podlaskim podjęło naukę 475 uczniów z terenu powiatu co stanowi 45,6 % 

absolwentów (rocznik 1990).  

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II podjęto 

naukę 318 uczniów, co stanowi 45,95% absolwentów z powiatu radzyńskiego (rocznik 2005).  

W roku szkolnym 2019/2020 podjęło 338 uczniów, co stanowi 48,49% absolwentów 

gimnazjum z powiatu radzyńskiego (rocznik 2003). 

W roku szkolnym 2019/2020 podjęło 320 uczniów, co stanowi 47,12% absolwentów szkoły 

podstawowej z powiatu radzyńskiego (rocznik 2004). 

Średnia arytmetyczna z trzech ostatnich roczników - 46,98%  

Przyjmując ten wskaźnik do dalszych rozważań, należy sądzić, że w kolejnych latach podejmie 

w tej szkole naukę następująca liczba absolwentów gimnazjów:  

2021/2022 - 331 uczniów tj. 11 klas  

2022/2023 - 323 uczniów tj. 11 klas  

2023/2024 - 321 uczniów tj. 11 klas  
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2025/2026 - 343 uczniów tj. 12 klas 

2021/2022 - 318 uczniów tj. 11 klas  

Szkoła funkcjonuje w określonym otoczeniu, jej przyszłość zależy od poziomu świadczonych 

usług, atrakcyjności oferty edukacyjnej, warunków finansowania, polityki oświatowej 

państwa i postrzegania jej przez społeczność lokalną. Spośród czterech wymienionych cech 

trzy kształtowane są przez dyrektora i grono pedagogiczne. W bliskiej perspektywie 

najbliższych lat, musimy wykorzystać nasze doświadczenia w organizacji kształcenia 

zawodowego, zasoby ludzkie i materialne aby na lokalnym rynku edukacyjnym przedstawić 

najlepszą ofertę, która będzie naszym sukcesem, a są to wysokie wyniki zdawalności uczniów 

Technikum, wyższe o kilkanaście procent w porównaniu do wyników krajowych. Należy 

kontynuować udział we wszelkiego rodzaju projektach edukacyjnych, które pozwalają 

wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły. W dalszej części tworzenia wizji przyszłej szkoły należy 

zastanowić się jaki powinien być zespół pracowniczy, ilu nauczycieli poszczególnych 

specjalności trzeba zatrudnić, a których trzeba zwolnić (przekwalifikować). 

 

I.3. Baza i wyposażenie szkoły 

 

Nasza szkoła może się pochwalić bardzo dobrą bazą lokalową, którą stanowią: nowy 

obiekt szkolny przy ul. Sikorskiego 15 oddany do użytku w latach 2002 i 2004 r. mieszczący 

klasy, pracownie lekcyjne i administrację z nowoczesną halą sportowo-widowiskową.  

W  2019 r. obok głównego budynku szkoły powstały warsztaty szkolne (I etap budowy)  

z pracowniami do praktycznej nauki zawodu oddane do użytku w listopadzie 2019 r. Szkoła 

posiada warsztaty szkolne przy ulicy Jana Pawła II 27 oraz przy ul. Budowlanych 2b. 

Dodatkowo szkoła dysponuje internatem dla uczniów z 88 miejscami w trzy  

i czteroosobowych pokojach. Szkoła podczas rozbudowy zapewniła wystarczającą ilość 

miejsc parkingowych dla nauczycieli i uczniów. 

 Szkoła dysponuje już bardzo dobrą bazą dydaktyczną. Posiadamy nowocześnie wyposażone 

pracownie, laboratoria i sale lekcyjne (m.in. 7 pracowni komputerowych).  
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Przestronne korytarze, szatnie, barek, biblioteką z czytelnią wyposażoną w komputery  

z dostępem do internetu i oprogramowaniem multimedialnym. Wszystkie sale lekcyjne  

w budynku przy ul. Sikorskiego mają dostep do sieci internetowej (trzy łącza internetu 

światłowodowego, łącze internetu OSE), telewizji wewnętrznej i sieci radiofonicznej.  

Klasy i pracownie są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne,                   

ale w związku ze starzeniem się sprzętu komputerowego należy wymienić część komputerów 

w pracowniach informatycznych, czytelni, salach lekcyjnych. Dodatkowo uzupełnić niektóre 

pracownie w komputery, tablice interaktywne i rzutniki. Bazę szkoły należy wzbogacić  

o infrastrukturę sportową taką jak np. pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, piłki 

siatkowej, tory lekkoatletyczne. 

 Budynki  warsztatów szkolnych mieszczące się przy ulicy Jana Pawła II 27a oraz przy ul. 

Budowlanych 2b. Są to budynki, które nie spełniają standardów wymagań, nie nadają się też 

do adaptacji na nowoczesne pracownie do zajęć praktycznych. Aby szkoła mogła realizować 

kształcenie zawodowe na poziomie oczekiwań pracodawców i lokalnego rynku pracy 

niezbędna jest  rozbudowa nowopowstałych warsztatów praktycznej nauki zawodu  

o pracownie:  

 operatora obrabiarek skrawających  

 mechaniki samochodowej  

 diagnostyki samochodowej  

Należy wyznaczyć dodatkowe pracownie do przedmiotów z chemii, biologii, fizyki i geografii. 

Przyjęty obecnie system nauczania zawodowego polegający na zdobywaniu kwalifikacji 

zawodowych uczniów poprzez zdawanie egzaminów zawodowych organizowanych przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną, narzuca szkole posiadanie standardów wyposażenia 

pracowni w sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć, jak i przeprowadzenia 

egzaminu w danym zawodzie. Niezbędne  jest zatem nowoczesne doposażenie do pracowni 

praktycznej nauki w szczególności w zawodach:  
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• technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych: ścieżka 

diagnostyczna, nowoczesne samochody do zajęć i egzaminów, 

• technik mechanik, ślusarz: nowoczesne obrabiarki, sprzęt warsztatowy, 

urządzenia pomiarowe, 

• technik informatyk – wymiana zestawów komputerowych w dwóch pracowniach 

informatycznych. 

Powstanie nowoczesnych pracowni zawodowych i ich doposażenie nie tylko zadecyduje 

o sukcesie szkoły, która w perspektywie czasu będzie stawała się coraz w większym stopniu 

szkołą zawodową, ale jest  też wyzwaniem cywilizacyjnym dla rozwoju kapitału ludzkiego 

naszego powiatu.  

 

I. 4. Pracownicy szkoły 

 

Kadra kierownicza szkoły 

 dyrektor szkoły; 

 wicedyrektorzy:  

- wicedyrektor ds. kształcenie ogólnego, 

- wicedyrektor ds. kształcenie zawodowego, 

- wicedyrektor ds. wychowawczo -  dydaktycznych; 

 kierownicy: 

- kierownik szkolenia praktycznego, 

- kierownik warsztatów szkolnych, 

- kierownik internatu; 

W szkole jest zatrudnionych 130 nauczycieli. Siedemdziesięciu siedmiu nauczycieli 

posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, siedemnastu jest  
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nauczycielami mianowanymi,  w szkole pracuje dwudziestu siedmiu nauczycieli ze stopniem 

awansu zawodowego nauczyciela kontraktowi oraz dziewięciu nauczycieli stażystów. 

Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje do zajmowanych stanowisk. 

 Zespół nauczycieli stanowią: 

 nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, 

 dwóch pedagogów szkolnych, 

 psycholog, 

 nauczyciele bibliotekarze, 

 wychowawcy w internacie. 

W szkole pracuje 30 pracowników administracji i obsługi.  

Stanowiska administracyjne: 

 główna księgowa,  

 sekretarz szkoły,  

  I księgowa,  

 II księgowa,  

 specjalista ekonomiczny,  

 specjalista ds. uczniowskich, 

 specjalista ds. płacowych, 

 specjalista ds. utrzymania obiektów szkolnych, 

 specjalista ds. bhp, 

 inspektor ochrony danych. 

Stanowiska obsługi: 

 intendent, 

 kucharka, 

 pomoc kucharki, 

 sprzątaczki 

 portierzy – woźni. 
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II. 1 Misja i przesłanie wychowawcze  

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawiał się coraz bardziej człowiekiem - 

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co 

posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być 

nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”    

Jan Paweł II 

Słowa naszego Patrona wyznaczają misję i przesłanie wychowawcze naszej szkoły. Są dla nas 

swoistym drogowskazem, pozwalającym właściwie kształtować młode pokolenie. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II to nowoczesna szkoła z tradycjami.  

Jej stuletnia historia nierozerwalnie wiąże się z dziejami naszego miasta. Obecnie jest to 

jedna z największych szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Tworzy ją  

II Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Branżowa I stopnia, Liceum dla Dorosłych 

oraz Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Od kilkunastu lat proces dydaktyczno-wychowawczy  

w szkole wspierany jest autorytetem  jej Patrona Jana Pawła II. Propagowanie dokonań 

Wielkiego Papieża Polaka pomaga w realizacji edukacji wychowawczej i kształtowaniu 

osobowości młodego pokolenia. Przyjęta koncepcja pracy szkoły, wysoko wykwalifikowana 

kadra pedagogiczna, nowoczesna baza dydaktyczna, perfekcyjna organizacja pracy  

i współpraca z  różnymi instytucjami wspierającymi szkołę, pozwalają z nadzieją patrzeć  

w przyszłość. Jesteśmy przekonani, że w kolejnych latach nasza szkoła będzie nadal znaczącą 

placówką oświatową w województwie lubelskim i w kraju. 

Jaki powinien być nasz absolwent? Chcemy, aby znał swoją wartość, umiał nawiązywać 

pozytywne relacje z innymi, był dumny ze swojego pochodzenia i zdobył wykształcenie 

II. CELE, ZADANIA, SPODZIEWANE EFEKTY 
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umożliwiające mu odnalezienie się na rynku pracy. Powinien kierować się w życiu słowami 

naszego Patrona "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali". 

Misja szkoły zakłada: 

- wysoki poziom nauczania ogólnokształcącego i zawodowego; 

- współpracę z innymi instytucjami realizującymi zadania oświatowe; 

- dostrzeganie i rozwijanie predyspozycji oraz talentów uczniów, aby zapewnić im optymalny 

i harmonijny rozwój;  

- wzmacnianie w młodzieży poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości; 

- wychowanie w oparciu o uniwersalne wartości takie jak: szacunek, życzliwość, uczciwość, 

odpowiedzialność, obowiązkowość, poszanowanie różnych światopoglądów; 

- przygotowanie młodzieży do skutecznego poruszania się po rynku pracy; 

- wychowanie ucznia na świadomego obywatela Europy i świata; 

- budowanie autorytetu nauczyciela, który jest nastawiony innowacyjnie, chętnie  

się dokształca i doskonali; 

- aktywne uczestnictwo rodziców uczniów w kształtowanie edukacyjnego 

i wychowawczego kierunku rozwoju szkoły; 

- rozbudowę i unowocześnianie bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły. 

II. 2 Oczekiwana sylwetka absolwenta 

 

Absolwent Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,  

to człowiek, którego cechuje stałość działania i wierność celu - który założył, niezależność  

w zachowaniu, charakterze i mowie oraz uczciwość. To osoba, która zdobyła nie tylko 

praktyczną wiedzę i umiejętności konieczne do swobodnego radzenia sobie na rynku pracy, 
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lecz również potrafi przemyśleć wiele kwestii, zaspokoić ciekawość, poszerzać własne 

horyzonty egzystencjalne. Jest dojrzała intelektualnie, emocjonalnie i społecznie oraz otwarta 

na uczestnictwo w życiu kulturalnym. To człowiek o wysokiej kulturze osobistej i właściwych 

zasadach moralnych. Posiada umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej  

i komunikacyjnej oraz sprawnie posługuje się językami obcymi. Jest świadomy konieczności 

współpracy oraz integrowania się z innymi narodami w zjednoczonej Europie, przy 

zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności narodowej. 

 

Predyspozycje absolwenta: 

 

* naukowo – zawodowe – posiada poziom wiedzy ogólnej  i zawodowej przewidziany 

programem nauczania ze wszystkich przedmiotów i dąży do dalszego rozwoju 

intelektualnego. Cechują go zdolności i chęci wykorzystywania zasobu wiedzy do wyjaśniania 

tajemnic świata przyrody, formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych  

na dowodach. Rozumie zmiany powodowane przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność 

za nie. Posiada kompetencje nabywania, przetwarzania i przyswajania nowej wiedzy  

i umiejętności, a także poszukiwania i korzystania ze wskazówek. Posiada zdolności do 

wykorzystywania i posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi oraz danymi 

naukowymi. Przyjmuje postawy krytycznego rozumienia i ciekawości, zainteresowanie 

kwestiami etycznymi oraz poszanowanie zarówno bezpieczeństwa, jak i trwałości, w 

szczególności w odniesieniu do postępu naukowo – technicznego w kontekście danej osoby, 

jej rodziny i społeczności oraz zagadnień globalnych. 

* etyczno – moralne - jest zdolny do świadomego wyboru światopoglądu, wartości i 

pozytywnych postaw, zna i respektuje zasady uniwersalnego kodeksu moralnego. Cechuje go: 

prawość, rzetelność, życzliwość, poczucie własnej wartości i honoru, wrażliwość na 

niesprawiedliwość i zło, kultura osobista, takt, opanowanie, lojalność, tolerancja. 

Przeciwstawia się złu, niesprawiedliwości i nałogom, odważnie reaguje i podejmuje decyzje, 

Powinien projektować i osiągać realne cele osobiste, rozwijać swoją osobowość zgodnie  

z przyjętymi wartościami moralnymi, podejmować odpowiedzialne decyzje zawodowe  
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i osobiste, odważnie prezentować własny punkt widzenia, brać udział w dyskusjach 

zachowując tolerancję, otwierać się na nowe poglądy i poszerzać wiedzę.  

* komunikacyjno - informacyjne – poprawnie porozumiewa się w języku ojczystym, wyraża  

i interpretuje pojęci, myśli, uczuć, faktów i opinie w mowie i piśmie. posiada umiejętności 

korzystania z różnych źródeł informacji. Posiada kompetencje informatyczne obejmujące 

krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy, rozrywce  

i porozumiewaniu się. Wykazuje zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania 

informacji oraz ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób, przy jednoczesnej 

ocenie ich odpowiedniości, z rozróżnieniem elementów rzeczywistych od wirtualnych. 

Kompetencja porozumiewa się w obcych językach. 

* logiczne - rozumie relacje przyczynowo - skutkowe we współczesnym świecie, zna i rozumie 

potrzebę stosowania zasad logiki w życiu codziennym. Potrafi krytycznie, logicznie i twórczo 

myśleć, , 

* emocjonalne - potrafi wyselekcjonować, nazwać i kontrolować swoje uczucia, rozumie 

potrzebę dzielenia się uczuciami z drugim człowiekiem, posiada zdolność empatii. Wyraża 

życzliwość, szacunek i tolerancję wobec innych, poczuwać się do odpowiedzialności  

za sytuacje, w których uczestniczy i ponosić konsekwencje swoich działań. 

* kulturalne - uczestniczy w życiu kulturalnym, jest dojrzałym odbiorcą dzieł kultury i sztuki, 

ma potrzebę obcowania z pięknem na co dzień, rozumie pojęcie kultury fizycznej, prowadzi 

higieniczny i zdrowy tryb życia, Charakteryzuje go pozytywna postawa, kreatywność oraz 

chęć pielęgnowania zdolności estetycznych poprzez wyrażanie siebie środkami artystycznymi. 

* społeczno - polityczne – aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, zna zasady 

harmonijnego współżycia w społeczeństwie i rozumie potrzebę ich stosowania, jest patriotą 

świadomym swoich obowiązków, zna zasady regulujące współistnienie państw  

i społeczeństw. Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie  

i światowe wartości kultury. otwarty na wartości uniwersalne, ciekawy świata, dba o kulturę 

języka ojczystego, powinien czuć się obywatelem Polski, Europy i świata, być człowiekiem 

prawym, przygotowanym do godnego i mądrego życia. Posiada zdolność do konstruktywnego 

porozumiewania się w różnych środowiskach, wykazywania się tolerancją, wyrażania  
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i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego ze zdolnością tworzenia 

klimatu zaufania, a także zdolność do empatii. 

* inicjatywno – przedsiębiorcze – wciela pomysły w czyn. Jest kreatywny i podejmuje ryzyko, 

a także jest zdolny do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia 

zamierzonych celów. Charakteryzuje się aktywnością, niezależnością i innowacyjnością 

zarówno w życiu osobistym, społecznym, jak i zawodowym. Cechuje go motywacja  

i determinacja w kierunku realizowania celów osobistych i wspólnych. 

 

Po ukończeniu szkoły absolwent powinien szanować tradycję szkolną, darzyć 

szacunkiem swoich nauczycieli, wyrażać się z godnością o miejscu i ludziach, którzy pracowali 

nad jego kształceniem i wychowaniem. 

 

II.3 SWOT 

Technika SWOT służy do analizy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji 

stosowana jest w procesie planowania zwłaszcza strategicznego, do przeprowadzenia 

diagnozy, oceny oraz przewidywania przyszłych stanów rzeczy, zarówno z punktu widzenia 

przetrwania jak i rozwoju. Z tego względu może być z powodzeniem użyta do analizy sytuacji 

wewnętrznej jak i zewnętrznej szkoły, jako określonej całości. Analiza obejmuje mocne  

i słabe strony, szanse i zagrożenia. W czasie zmian systemu edukacji nasza szkoła znalazła się 

w szczególnej sytuacji gdyż najwięcej zagrożeń dotyka szkolnictwa zawodowego. Polski 

system edukacyjny przez ostatnie 30 lat zmieniał się zarówno pod względem strukturalnym, 

organizacyjnym, jak i treściowym. Największe zmiany zaszły w 1999 oraz 2017 r. Reforma 

edukacyjna z 2017 r. przywróciła 8-letnia szkołę podstawową i rozpoczęła proces wygaszania 

gimnazjów, powróciły 4-letnie licea i 5-letnie technika.  W latach 2017-2018 przybyło 28 tys. 

etatów nauczycieli. Dzięki większej liczbie oddziałów oraz dodatkowym godzinom w 

podstawie programowej reforma edukacji przyczyniła się do ograniczenia niekorzystnego 

wpływu niżu demograficznego. Analiza przemian jakie dotyczą szkół ponadpodstawowych 

nakazuje być umiarkowanym optymistą w kontekście planów jakie zostały nakreślone do 

roku 2027. 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. ZASOBY LUDZKIE 

1. Pełne kwalifikacje nauczycieli do 
zajmowanego stanowiska pracy. 

2. Posiadanie prze niektórych 
nauczycieli kwalifikacji do nauczania 
kilku przedmiotów; 

3. Dobry stan zdrowia pracowników; 
4. Podejmowanie doskonalenia 

zawodowego zgodnego z 
potrzebami szkoły; 

5. Praca społeczna nauczycieli na rzecz 
szkoły, uczniów i społeczności 
lokalnej; 

6. Inspirowanie uczniów do 
podejmowania nowych wyzwań. 

1. Nie w pełni wykorzystany potencjał 
w realizacji zadań zawodowych 
przez część kadry pedagogicznej; 

2. Brak kwalifikacji pedagogicznych 
przez nauczycieli przedmiotów 
zawodowych rozpoczynających 
pracę; 

3. Brak identyfikowania się nauczycieli 
ze szkołą; 

4. Niedostateczne umiejętności 
nauczycieli w rozwiązywaniu 
trudnych i złożonych sytuacji 
wychowawczych; 

5. Brak umiejętności niektórych 
nauczycieli w utrzymaniu dyscypliny 
podczas zajęć; 

6. Niechęć nauczycieli do udziału w 
pracach komisji nadzorujących 
przebieg egzaminów zawodowych i 
maturalnych;  

7. Negatywne nastawienie wobec 
zmian w oświacie. 

8. Ograniczenie liczby osób 
zatrudnionych na stanowiskach 
obsługi. 

 

2. WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 

1. Wyniki egzaminów z poszczególnych 
kwalifikacji w zawodach: 

2. Zadawalające wyniki egzaminów 
maturalnych z matematyki w 
Technikum (poziom podstawowy) 

3. Wyniki egzaminów maturalnych z: 

- języka polskiego; 

- języka rosyjskiego. 

 

 

1. Niższe od wyników średnich 
krajowych wyniki z poszczególnych 
kwalifikacji w zawodach: 

-  technik budownictwa; 

- technik informatyk; 

- kucharz; 

- stolarz. 
2. Niższe od wyników średnich 

krajowych wyniki egzaminu 
maturalnego z: 

- języka angielskiego (poziom 
podstawowy i rozszerzony); 



KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II  

NA LATA 2021-2027 
26 

 

- matematyki  w II LO (poziom 
podstawowy i rozszerzony); 

- przedmiotów dodatkowych. 

 

3. ZASOBY RZECZOWE 

1. Zakończenie budowy I części 
warsztatów szkolnych – nowy 
budynek dydaktyczny. 

2. Bardzo dobre wyposażenie 
pracowni: 

- gastronomicznych, 

- fryzjerskich; 

- ekonomicznych, 

- hotelarskich,  

- logistycznych, 

- stolarskich, 

- elektromechanicznych; 
3. Bardzo dobre wyposażenie 

większości pracowni do 
przedmiotów ogólnokształcących; 

4. Nowoczesny kompleks sportowy: 
hala widowiskowo – sportowa, 
siłownia, sala do judo, sala do 
aerobiku, boisko Orlik, szatnie; 

5. Zmodernizowany budynek internatu 
szkolnego dla ponad 180 
wychowanków; 

 

1. Brak pełnej infrastruktury do 
kształcenia zawodowego; 

2. Nie w pełni zadawalające 
wyposażenie pracowni: 

- informatycznych, 

- do zajęć praktycznych w branży 
samochodowej; 

3. Ograniczony dostęp w różnych 
punktach budynków szkolnych do 
szybkiego internetu. Za mała 
transmisja danych; 

4. Brak zewnętrznej infrastruktury 
sportowej: bieżnia, boisko 
pełnowymiarowe, itp… 

5. Brak wystarczającej liczby pracowni 
do przedmiotów ogólnokształcących 

4. OFERTA EDUKACYJNA 

1. Różne typy szkół w ZSP: liceum 
ogólnokształcące, technikum, 
branżowa szkoła I stopnia, liceum 
dla dorosłych, branżowa szkoła II 
stopnia 

2. Duża ilość profili i zawodów 
kształcenia prowadzonych w szkole; 

3. Realizacja projektów unijnych z 
zakresu kształcenia zawodowego; 

4. Realizacja wymian 
międzynarodowych z: Sycylią, 

1. Brak w planach nauczania 
ustalonych przez MEN zajęć 
fakultatywnych; 

2. Brak ujętych w arkuszu 
organizacyjnym szkoły zajęć 
pozalekcyjnych: kół zainteresowań, 
zajęć rozwijających zainteresowania, 
zajęć wyrównawczych, zajęć 
sportowych; 

3. Nie w pełni dostosowana oferta 
edukacyjna do potrzeb rynku pracy 
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Francją i Izraelem; 
5. Prowadzenie współpracy z 

pracodawcami, uczelniami wyższymi 
w zakresie realizacji szkoleń i zajęć 
dla uczniów i nauczycieli. 

 

ze względu na dużą dynamikę zmian 
np. związaną z pandemią ..; 

5. UCZNIOWIE 

1. Pozytywne nastawienie do 
szkoły i nauki większości 
uczniów; 

2. Właściwe zaangażowanie się w 
pracę na zajęciach praktycznych; 

3. Osiągnięcia uczniów w 
olimpiadach i konkursach na 
szczeblu regionalnym i 
krajowym; 

4. Chęć udziału uczniów w 
krajowych i zagranicznych 
stażach zawodowych; 

5. Osiągnięcia uczniów budują 
prestiż szkoły na arenie krajowej; 

1. Duża liczba uczniów klas pierwszych 
mających trudności z prostymi 
działaniami z matematyki i 
wypowiadania się w mowie i piśmie; 

2. Przejawy braku tolerancji dla 
odmienności m. in.: kulturowej, 
religijnej… 

3. Niechęć większości uczniów do 
włączania się w realizację 
dodatkowych działań; 

4. Niezadawalająca frekwencja 
uczniów na lekcjach. 

5. Brak motywacji uczniów do nauki; 
6. Zróżnicowanie uczniów pod 

względem intelektualnym, 
społecznym. 

7.  

6. ZARZĄDZANIE 

1. Wykorzystanie dziennika 
elektronicznego do przekazywania 
informacji; 

2. Wysoka jakość nadzoru 
pedagogicznego; 

3. Właściwe delegowanie uprawnień; 
4. Bardzo dobre zarzadzanie 

finansami szkoły; 
5. Opracowanie i wdrożenie 

projektów pozwalające na 
pozyskanie dodatkowych środków 
finansowych; 

6. Duże zaangażowanie w planowanie 
i budowę nowych warsztatów 
szkolnych oraz modernizacje 
budynków szkolnych i 
pomieszczeń. 

7. Budowanie prestiżu szkoły i 

1. Trudności w egzekwowaniu 
dyscypliny pracy u nauczycieli; 
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promowanie szkoły na arenie 
lokalnej i krajowej. 

 

7. WIZERUNEK SZKOŁY 

1. Właściwa opieka nad uczniami i 
włączenie w edukację uczniów 
niepełnosprawnych; 

2. Przestrzeganie zasad Bhp na 
zajęciach; 

3. Koleżeństwo i współpraca wśród 
nauczycieli m. in w ramach zespołów 
przedmiotowych; 

4. Wysoka ocena działalności szkoły 
przez Organ Nadzorujący i Organ 
Prowadzący szkołę.  

 

1. Postrzeganie przez część 
społeczeństwa  szkół zawodowych, 
jako gorszych niż licea 
ogólnokształcące; 

2. Niechęć niektórych pracodawców do 
realizacji zajęć praktycznych 
(sprzedawca) oraz przyjmowania 
uczniów na praktyki i staże 
zawodowe; 

 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Oddanie do użytku kompleksu obiektów 
warsztatowych druga część budowy 
warsztatów.  

2. Podtrzymanie dobrego wizerunku szkoły 
w ocenie władz zwierzchnich.  

3. Wysoki poziom kształcenia zawodowego.  

4. Elastyczne dostosowanie się do potrzeb 
edukacyjnych środowiska.  

5. Jedyna szkoła zawodowa w powiecie 
dająca najszerszą ofertę potencjalnym 
klientom.  

6. Realizacja projektów współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej. 

7. Działalność przy szkole Radzyńskiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych, 
Szkolnego Koła Technik Orion oraz drużyny 
harcerskiej -  poszerzenie oferty edukacyjnej. 

8.Przyznawanie stypendiów dla najlepszych 
uczniów. 

1. Zbyt niskie nakłady finansowe w budżecie 
państwa na inwestycje oświatowe.  

2. Przepisy prawa oświatowego, często 
zmieniane nie dające poczucia stabilizacji, 
przepisy niespójne.  

3. Niż demograficzny (spadek liczby 
młodzieży) 

 4. Relatywnie niskie wynagrodzenia 
nauczycieli w stosunku do innych branż 
(selekcja negatywna do zawodu).  

5. Funkcjonowanie szkół niepublicznych 
korzystających z kadr szkół publicznych 
(umowy zlecenie).  

6. Coraz niższa subwencja oświatowa, brak 
środków na zajęcia dodatkowe, 
pozalekcyjne.  

7. Nieudolnie przygotowana reforma 
szkolnictwa zawodowego i 
ogólnokształcącego.  

8. Wzrost biurokracji - dokumentowanie 
kontroli, ewaluacji, diagnozowania.  
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9. Bezsensowny system awansu 
zawodowego.  

10. Brak środków finansowych na zajęcia 
pozalekcyjne.  

 

 

Programując funkcjonowanie szkoły na dłuższą perspektywę czasową należy zestawić 

atuty, które wyróżniają ją spośród innych i będą decydować o roli na rynku edukacyjnym :  

1. Nowe obiekty szkoły.  

2. Bardzo dobre wyposażenie większości klasopracowni i laboratoriów w sprzęt i urządzenia 

do dydaktyki.  

3. Właściwy klimat wśród grona nauczycielskiego oraz przyjemne traktowanie młodzieży.  

4. Podatność większości nauczycieli na zmiany i ich chęć do doskonalenia zawodowego.  

5. Największa oferta edukacyjna spośród szkół Powiatu Radzyńskiego i sąsiednich powiatów.  

6. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dzięki ustawicznej realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

7. Wysoka ocena działalności przez Organu Prowadzącego i Organu Nadzorującego.  
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III.1 Organizacja i przebieg procesu kształcenia 

W 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu 

Podlaskim jest jedną z największych szkół w województwie lubelskim. W jego skład wchodzą: 

II Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia oraz Liceum dla 

Dorosłych. Do szkoły uczęszcza prawie 1400 uczniów.  

W poszczególnych typach szkół liczebność uczących przedstawia się następująco: 

1. II Liceum Ogólnokształcące – 273 uczniów 

2. Technikum – 406 uczniów 

3. Branżowa Szkoła I stopnia – 335 uczniów 

4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 23 uczniów 

Nauka jest jednozmianowa, zajęcia teoretyczne trwają od godzinie 8:00 do 15:15, a zajęcia 

praktyczne najpóźniej kończą się o godzinie 17  

Główny budynek szkoły znajduje się przy ulicy Sikorskiego 15. Pozostałe obiekty 

dydaktyczne znajdują się w trzech miejscach na terenie Radzynia Podlaskiego. Do szkoły 

przynależy internat z ponad 180 miejscami dla wychowanków. Atutem Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im Jana Pawła II jest nowoczesna baza dydaktyczno – wychowawcza, 

która w 2019 roku wzbogaciła się o nowy budynek warsztatów szkolnych zintegrowany  

z gmachem szkoły. Ofertę edukacyjną wzbogaca działające przy szkole Radzyńskie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych oraz Szkolny Ludowy Klub Sportowy Technik Orion. 

Na efektywność działań wpływają ustawicznie prowadzone projekty współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej oraz realizacja wymian międzynarodowych ze szkołami z Sycylii, 

Francji i Izraela.  

III. STRATEGICZNE OBSZARY ROZWOJU 

SZKOŁY 
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III. 2. Zarządzanie i organizacja  

Nauczyciele i ich rozwój zawodowy:  

 Kierownictwo szkoły systematycznie analizuje stan zatrudnienia związany z 

potrzebami edukacyjnymi placówki. 

 Przestrzegane są przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych oraz zatrudniania 

nauczycieli, dzięki czemu nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej.  

 Zadania służbowe i zakresy obowiązków są wyraźnie ustalone sposoby oceniania 

pracy oraz przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych są nauczycielom znane i 

akceptowane. 

 Dyrektor pozytywną motywacją wspiera eksperymenty i innowacje pedagogiczne 

oraz wszelkie działania zapewniające nauczycielom szansę samorealizacji. 

 Polityka kadrowa prowadzona jest według potrzeb i specyfiki szkoły. 

 Rozwój zawodowy nauczycieli jest jednym z najważniejszych priorytetów pracy 

szkoły; przestrzegane są przepisy dotyczące awansu zawodowego. 

 Dyrektor realizuje starannie przemyślany plan doskonalenia zawodowego. 

 Dyrektor rozpoznaje potrzeby Rady Pedagogicznej w zakresie doskonalenia 

zawodowego, stawia nauczycielom wymagania w tym zakresie zgodnie z programem 

rozwoju szkoły.  

 Szkoła stwarza szanse rozwoju zawodowego każdemu nauczycielowi, wspiera jego 

działania w tym zakresie, stwarza system opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi 

pracę. 

 Kadra kierownicza szkoły systematycznie nadzoruje i ocenia pracę nauczycieli, 

docenia sukcesy i osiągnięcia oraz pomaga w eliminacji problemów.  

 

Sprawność organizacyjna zapewniająca efektywne zarządzanie: 
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 Statut Szkoły oraz inne akty wewnętrzne są zgodne z przepisami prawa oraz dostępne 

nauczycielom, uczniom i rodzicom.  

 Dokumentacja szkolna jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie  

z przepisami prawa.  

 Szkoła na bieżąco prowadzi ewidencję spełniania przez uczniów obowiązku nauki,  

w razie potrzeby wdraża postępowanie związane z egzekwowaniem tego obowiązku. 

 Organy szkoły znają i w pełni realizują swoje zadania i kompetencje. 

 Dyrektor współpracuje z nauczycielami, rodzicami i uczniami w zakresie zarządzania i 

organizacji pracy szkoły, zachęca ich do aktywnego udziału w tym procesie. 

 Szkoła posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji, decyzje 

dyrektora są wdrażane szybko i skutecznie. 

 Dyrektor szkoły systematycznie analizuje skuteczność zarządzania i sprawność 

organizacyjną w oparciu o istniejący w szkole system gromadzenia, badania  

i przetwarzania danych statystycznych. 

 

III. 3. Opieka i wychowanie  

W zakresie pracy profilaktyczno – wychowawczych szkoła: 

- przestrzega praw dziecka oraz praw i obowiązków uczniów, a także upowszechnia wiedzę  

w tym zakresie, 

- posiada Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowany zgodnie z przepisami prawa. 

Wartości wychowawcze, na których się opiera, są akceptowane przez rodziców i realizowane 

we współdziałaniu z nimi, 

- określa zachowania uczniów wymagające interwencji wychowawczej, gradację stosowanych 

środków wychowawczych i kar. Statut Szkoły zawiera obowiązki i prawa uczniów, precyzuje 

zachowania, które należy oceniać pozytywnie, zawiera system wyróżnień i nagród, 

- stawia wymagania w zakresie zachowania i postaw uczniów spójne z przyjętym Programem 

Wychowawczo-Profilaktycznym oraz uwzględniane w procesie oceniania zachowania 

uczniów, 
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- indywidualizuje proces dydaktyczno - wychowawczy, motywuje uczniów do pracy nad sobą. 

Starania i osiągnięcia młodzieży są dostrzegane i właściwie nagradzane, 

- zapewnia wszystkim uczniom równe szanse uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, 

- prowadzi działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, 

- podejmuje działania w zakresie realizacji edukacji włączającej, 

- kształtuje właściwe postawy uczniów poprzez realizację działań wychowawczych w oparciu 

o postać Patrona szkoły, aktywizuje młodzież do udziału w życiu szkoły (imprezy, wycieczki, 

uroczystości itp.), ukierunkowuje rozwój ucznia na poszukiwanie prawdy, rozumienie 

drugiego człowieka, pomoc potrzebującym, 

- analizuje frekwencję uczniów na lekcjach i podejmuje działania, których skutkiem jest 

obniżenie poziomu absencji uczniów na zajęciach edukacyjnych, 

- podejmuje szereg działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia, dba o zdrowie 

ucznia oraz zapewnia pomoc medyczną, 

- diagnozuje sytuacje trudne i rozwiązuje problemy wychowawcze, 

- podejmuje zadania z zakresu profilaktyki sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw 

(promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności efektywnego zagospodarowania 

czasu wolnego), 

- podejmuje działania profilaktyczno - wychowawcze przynoszą oczekiwane efekty, uczniowie 

przestrzegają obowiązujących zasad zachowania oraz postępują zgodnie z przyjętymi 

normami etyczno- moralnymi, 

- kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, umożliwiając uczniom udział w działaniach  

z zakresu wolontariatu, 

- dokumentuje przebieg i efektywność pracy profilaktyczno- wychowawczej, 

- współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno - wychowawczy, 

- realizuje zadania wynikające z wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego, 

- prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 

- bada losy absolwentów w celu podwyższenia jakości kształcenia, dostosowywania 

kierunków do potrzeb uczniów i rynku pracy. 
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W ramach pracy opiekuńczej szkoła: 

- podejmuje diagnozy w celu organizowania działań pomocowych, 

- organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną w formach dostosowanych do potrzeb, 

- w ramach posiadanych środków finansowych wspiera materialnie uczniów znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej, 

- współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną w celu objęcia odpowiednią 

formą opieki i pomocy uczniów o niskim statusie materialnym, 

- podejmuje działania wspierające rodziców, 

- indywidualizuje pracę z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (uczeń zdolny, 

uczeń ze specyficznymi trudnościami, uczeń z niepełnosprawnością, uczeń ze specjalnymi 

trudnościami, uczeń z trudnościami w nauce), 

- organizuje zajęcia pozalekcyjne umożliwiające uczniowi wszechstronny rozwój intelektualny, 

osobowościowy i społeczny. 

-prowadzi indywidualną działalność opiekuńczą w zakresie adaptacji w nowej szkole uczniów 

klas, 

- realizuje zajęcia rewalidacyjne i inne formy pomocy zgodnie ze wskazaniami zawartymi  

w orzeczeniach i opiniach specjalistycznych, 

- prezentuje i publikuje informacje o osiągnięciach uczniów, 

-informuje uczniów na bieżąco o systemie organizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, 

- zapewnienia odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, 

- organizuje spotkania po zakończeniu rekrutacji z przedstawicielami zakładów pracy,  

w których odbywać się będą zajęcia praktyczne, 

- organizacji opiekę medyczną; stomatologiczną i pielęgniarska. 

 

III. 4 Promocja i integracja ze środowiskiem lokalnym  

Szkoła: 
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- prowadzi wielopłaszczyznową współpracę ze środowiskiem lokalnym, uczestniczy w wielu 

uroczystościach powiatowych i miejskich, zgłasza swoją ofertę do kalendarza imprez 

organizowanych przez Powiat Radzyński i Miasto Radzyń Podlaski; 

- rozwija w uczniach poczucie patriotyzmu, przynależności do wspólnoty lokalnej, znajomość 

tradycji i kultury; 

- organizuje uroczystości i apele okolicznościowe np. uroczystości patriotyczne, religijne, 

charytatywne, ekologiczne, edukacyjne i profilaktyczne; 

- podejmie działania mające na celu zwiększenie promocji szkoły w lokalnych mediach 

poprzez m.in. przekazywanie informacji do mediów, portali społecznościowych oraz na stronę 

internetową szkoły i Facebook; 

- wydaje publikacje we współpracy z Radzyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych 

przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim: Nowoczesna Szkoła z 

Tradycjami. Monografia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu 

Podlaskim, Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych. Kalendarium działalności  

w latach 2010 - 2020. 

- opracowuje gadżety promocyjne i ulotki; 

- organizuje Dni Otwarte Szkoły; 

- prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci z przedszkola oraz ich rodziców, współorganizuje 

Olimpiadę Przedszkolaków; 

- organizuje spotkania z pracodawcami lokalnego rynku pracy; 

- włącza rodziców do różnorodnych działań podejmowanych z inicjatywy szkoły (wyróżnia 

szczególnie zaangażowanych w życie szkoły i środowiska lokalnego rodziców w formie 

podziękowań ustnych i pisemnych), integruje rodziców – partnerów w procesie rozwoju 

szkoły - wokół działań promujących szkołę (pomoc w organizacji imprez, sponsoring, szkolenia 

dla rodziców itp.); 
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- współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami (Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, Parafią Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Państwową Strażą Pożarną, 

Komendą Powiatową Policji, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, PCK, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 

Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem Rejonowym, Nadleśnictwem, Miejskim Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji, Radzyńskim Ośrodkiem Kultury, Powiatowym Szkolnym Związkiem 

Sportowym itd.); 

- kreuje pozytywny obraz szkoły w środowisku lokalnym – bierze udział w życiu społeczności 

lokalnej a uczniowie uczestniczą w konkursach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, 

regionalnym i lokalnym oraz olimpiadach i zawodach; 

- współorganizuje z organem prowadzącym szkołę widowiska i uroczystości okolicznościowe; 

- współorganizuje z Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Wieczornice i 

uroczystości związane z Patronem Szkoły (XXXI Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana 

Pawła II); 

- w szkole działa Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Technik - Orion”, który bierze udział w 

zawodach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych; 

- w szkole działa 12. Radzyńska Drużyna Wędrownicza „Delta”; 

- uczestniczy w akcjach charytatywnych; 

- kształtuje postawy otwartości, wrażliwości na cudzą krzywdę, tolerancji, stwarzając 

możliwość aktywnego uczestniczenia w działaniach wolontariatu; 

- zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w różnych konkursach; 

- utrzymuje kontakty z absolwentami, bada ich losy oraz zaprasza na uroczystości szkolne; 

- podtrzymuje poczucie więzi absolwentów ze szkołą poprzez organizację Zjazdu 

Absolwentów, zajęć pozaszkolnych, otwartych imprez sportowych; 

- prowadzi kroniki szkolne, gazetki, otwarte zawody sportowe; 
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- przygotowuje uczniów do rynku pracy poprzez uczestnictwo w doradztwie zawodowym; 

- nawiązuje współpracę z zagranicznymi placówkami oświatowymi i samorządowymi; 

- jest partnerem wyższych uczelni: UMCS w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Państwowej 

Wyższej Szkoły im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach realizowanych projektów 

unijnych oraz imprez szkolnych; 

- prowadzi klasy akademickie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

- przy szkole działa Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych, które organizuje 

cyklicznie konferencje popularnonaukowe i konkursy dla uczniów Powiatu Radzyńskiego, 

finansuje nagrody w konkursach oraz nagradza uczniów poprzez stypendia; 

- współrealizuje z Kuratorium Oświaty w Lublinie „Zawodowy strzał w 10”; 

- współorganizuje Targi Pracy z udziałem przedstawicieli lokalnych instytucji rynku pracy; 

- propaguje zdrowy styl życia poprzez działalność sportową, rekreacyjną, turystyczną  

i kulturalną; 

- zapoznaje uczniów z problemami i potrzebami środowiska lokalnego poprzez 

zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła Caritas; 

- przedstawia ofertę szkoły w przedszkolach, szkołach podstawowych; 

- prowadzi badania na temat zainteresowania kandydatów ofertą edukacyjną naszej szkoły. 

Promuje szkołę w szkołach podstawowych poprzez aktualizację i uatrakcyjnianie szkolnej 

strony internetowej, Facebook, coroczną organizację Dnia Otwartego Szkoły, przygotowanie 

wydawnictw reklamowych (plakaty, broszury, informatory, prezentacje itp.), współpracuje  

z lokalnymi mediami (zamieszczanie artykułów o pracy i sukcesach szkoły), przeprowadza 

spotkania promocyjne w szkołach podstawowych w regionie naboru (przygotowanie 

multimedialnej prezentacji szkoły, spotkanie z rodzicami uczniów szkół podstawowych 

podczas wywiadówek). 
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Realizacja koncepcji rozwoju szkoły jest możliwa jedynie przy ścisłej współpracy osób 

zainteresowanych, pragnących działać na rzecz szkoły, to znaczy rodziców, wychowawców, 

nauczycieli, dyrekcji – a przede wszystkim – samych uczniów. Pozyskane informacje stanowić 

będą podstawę do ewaluacji koncepcji pracy szkoły na kolejne lata oraz planu 

długoterminowego. Koncepcja rozwoju szkoły podlega monitorowaniu przez cały okres 

realizacji. Informacje te poprawią ostatecznie jakość pracy szkoły, a przede wszystkim 

zagwarantują optymalizację procesu kształcenia z uwzględnieniem potrzeb uczniów i ich 

rodziców, umożliwią podejmowanie stosownych i efektywnych działań profilaktyczny oraz 

stworzą warunki do samorealizacji nauczycieli. Ewaluacja koncepcji w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II będzie prowadzona na trzech poziomach: 

- autoewaluacja – (obowiązuje każdego nauczyciela) poprzez ankiety, informacje od uczniów i 

rodziców; analizę wyników egzaminów zewnętrznych; 

- ewaluacja wewnętrzna w wybranych obszarach – prowadzona w każdym roku szkolnym; 

- ewaluacja w ramach zespołów przedmiotowych; 

- ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie ewentualnych zmian; 

- ewaluacja końcowa – przeprowadzona na zakończenie realizacji koncepcji rozwoju szkoły, 

podsumowująca osiągnięte wyniki. Wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy 

tworzeniu i realizacji kolejnej koncepcji rozwoju szkoły. 

 

Metody i narzędzia ewaluacji 

Metody: badania ankietowe, wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji. 

IV. Monitoring i ewaluacja realizacji rozwoju szkoły 

SZKOŁY 
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Techniki: badanie wyników nauczania i wychowania, obserwacje lekcji i zajęć pozalekcyjnych, 

wywiady indywidualne i zbiorowe, ankietowanie, obserwacje, rozmowy informacyjno-

wyjaśniające, analiza prac uczniowskich, analiza dokumentacji szkolnej, samoocena 

nauczyciela, analiza na wejście, analiza wyników egzaminów próbnych (maturalnego i 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),analiza wyników egzaminów zewnętrznych, inne, 

stosowane wg pojawiających się potrzeb. 

Narzędzia: testy, sprawdziany, wypracowania, kartkówki ,karty hospitacji, notatki 

informacyjne, sprawozdania, arkusze obserwacji, przeglądu zbiorcze ,arkusze ankietowe, 

tabele, arkusze egzaminów próbnych, zestawienia wyników egzaminów zewnętrznych, listy 

pytań, wypowiedzi uczniów, nauczycieli i rodziców. 
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Posiadanie koncepcji jako jednego z warunków skuteczności działania pozwala 

wyobrazić sobie pracownikom szkoły to, co zamierzamy zrobić, i uporządkować zadania 

według obranych kryteriów. Dokument ten odgrywa rolę drogowskazu wszystkim członkom 

społeczności szkolnej, wytycza ten sam kierunek działania. Bez względu na to, czy będą 

realizować zapisane w niej zadania pojedynczo, parami czy w zespołach. Pozwala całościowo 

spojrzeć na szkołę, nie tylko na jej wewnętrzne problemy, ale i otoczenie oraz związki między 

nim a szkołą. To potrzeby społeczności lokalnej, rynku pracy i dynamika zmian prawa 

oświatowego rodzą wyzwania, wobec których przychodzi stanąć społeczności szkolnej i które 

dzięki dostrzeżeniu ich przy opracowaniu koncepcji mogą zostać rozwiązane. Jej pomyślna 

realizacja wyzwala poczucie sukcesu wśród nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracowników 

niepedagogicznych. Wykonanie zaplanowanych zadań nastawia pozytywnie, co z czasem 

staje się dodatkową motywacją do podejmowania kolejnych przedsięwzięć i bardziej 

ambitnych wyzwań. Choć koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, to jednak powinna być 

rozumiana jako proces, który niezwykle dynamicznie się zmienia pod wpływem czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych. Wszelkie działania, zmiany oraz kontynuacja działań powinny 

zmierzać ku efektywniejszej pracy szkoły XXXI wieku, nowoczesnej szkoły z bogatymi 

tradycjami. 
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