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I. PREZENTACJA SZKOŁY 
 

 

1. Historia szkoły 
 
 
 

Zespól   Szkół   Ponadgimnazjalnych   Nr   1   w   Zamościu   jest   jedną z najstarszych szkół w mieście. 

Jego historię zapoczątkowała dwuklasowa męska Prywatna Szkoła Handlowa, założona w 1921 roku. 

Mieściła się ona w budowli fortecznej, zwanej nadszańcem, przy ul. Łukasińskiego, gdzie zajmowała 

jedno pomieszczenie.  Prywatna Szkoła Handlowa  przekształcona została w 1923 roku w 

Koedukacyjną Szkołę Handlową, następnie w Prywatne 4-klasowe Gimnazjum, Koedukacyjne 

Gimnazjum Kupieckie Stowarzyszenia Kupców Polskich, Spółdzielcze Liceum Handlowe, Państwowe 

Gimnazjum i Liceum Handlowe, a w roku 1950-tym   w  Technikum Handlowe.     W  początkowym  

okresie  istnienia,  przez  blisko  30  lat     dominowały  tu  kierunki o  charakterze     handlowym,  

co  było  odpowiedzią  na  potrzeby  miasta  Zamościa,  w  którym 

¼ mieszkańców utrzymywała się z handlu.  W tym czasie szkołą kierowali: Stanisław Owczarski, 

Bolesław Iwański, Stanisław Karpiński, Mieczysława Matkowska, Edward Janicki oraz Kamilla 

Kopcińska.  W roku 1947 uroczyście obchodzono Jubileusz 25-lecia Szkoły. Wówczas   otrzymała ona 

pierwszy Sztandar, a funkcję dyrektora pełnił  Władysław Rajski.  Po roku 1947  szkołą zarządzały: 

Henryka Fudko oraz   Mieczysława Matkowska.          W latach 50-tych w cykl nauczania włączone 

zostały   kierunki   ekonomiczne   oraz   kierunki   związane   z      produkcją      roślin   przemysłowych i 

przemysłem spożywczym.     Otwarto kolejno: Technikum Eksploatacji Roślin Przemysłowych, 

Technikum Ekonomiczne, Technikum Kontraktacji Roślin Przemysłowych, Technikum Przemysłu 

Spożywczego,  Technikum  Służby  Plantacyjnej.     Od  roku  1957-go  z  uwagi  na  rosnące 

zapotrzebowanie wykwalifikowanych kadr dla potrzeb powstających zakładów pracy -  profil szkoły 

zdominowały kierunki ekonomiczne, nauczane kolejno: w Technikum Ekonomicznym, Technikum 

Ekonomicznym dla Pracujących, Zasadniczej Szkole Handlowej, a od roku 1967 Liceum 

Ekonomicznym. W latach 1951-1968      funkcję dyrektora szkoły pełniła Leokadia Nowodworska, 

następnie przez dwa lata szkołą kierował  Kazimierz Macias. W roku 1970 obowiązki dyrektora  objął 

Jan Tokarzewski.   Równolegle ze   szkołami ekonomicznymi, w związku z powstałym w mieście 

Zakładem Przemysłu Odzieżowego „Delia” otworzono: Technikum Odzieżowe, Zasadniczą Szkołę 

Odzieżową  oraz      Zasadniczą  Szkołę  Zawodową  Dokształcają.  Z  dniem  1   września  1972  roku 

nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Nr 1. Zespołem Szkół od roku 1974-tego 

kierował  Tomasz Bzówka.  Grono pedagogiczne liczyło wówczas 34-ech  nauczycieli, w tym 14-stu 

zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Rok 1976 przyniósł kolejne zmiany. Zespół Szkół 

Zawodowych otrzymał nową nazwę:   Zespół Szkół Ekonomicznych. Tu   mieściły się: Liceum 

Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Technikum Odzieżowe, Zasadnicza Szkoła Odzieżowa, Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa Dokształcająca, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących, Zaoczne Średnie Studium 

Zawodowe, Zaoczne Policealne Studium Zawodowe, od   1987   Technikum Spożywcze dla 

Pracujących. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcącej w zawodzie sprzedawca, 

krawiec,  masarz,  piekarz,  kucharz,  kelner  zasilali  miejscowe  zakłady  produkcyjne  i  usługowe. 

W roku szkolnym 1976/77 szkoła otrzymała imię polskiego ekonomisty Oskara Langego oraz 

sztandar.  Z  okazji  tych  uroczystości  Zespół  Szkół  Ekonomicznych  wyróżniony  został  nagrodą 

Kuratora Oświaty i Wychowania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno –wychowawczej. 
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Pod koniec lat 70-tych w szkole uczyło się około 1600 uczniów, w tym 500  – pracujących. Grono 

pedagogiczne liczyło   54   nauczycieli, z tego   30   zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Ze 

względu na dużą  ilość  oddziałów i niewystarczającą ilość sal lekcyjnych wprowadzono naukę na 3 

zmiany. W latach 1982-1984   oraz 1987-1992      funkcję dyrektora szkoły pełnił Stanisław 

Wieczerzański.  Na  początku  lat  80  –  tych  szkoła  obejmowała  41  oddziałów,  w  tym  23  klasy 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Obok sprzedawców, krawców, masarzy kształciła ona aparatowych 

dla  mleczarstwa,  piekarzy,  kucharzy,  kelnerów,  introligatorów,  a  nawet  mechaników 

samochodowych. Przez pewien czas obok Liceum Ekonomicznego, osobno funkcjonowało Liceum 

Zawodowe. Szkoła odnosiła liczne sukcesy w dziedzinie dydaktyki     i wychowania, które były 

prezentowane w audycjach radiowych i telewizyjnych.  W uznaniu  za podejmowane przedsięwzięcia 

została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół.   W roku 1991   z inicjatywy dyrektora Stanisława 

Wieczerzańskiego świętowano Jubileusz 70 –lecia szkoły. Wówczas w szkole kształciło się łącznie 

1649 uczniów.W 1992 roku na czele Zespołu stanął Witold Żygawski  – pierwszy dyrektor szkoły 

wybrany w drodze konkursu. Funkcję tę pełnił przez 15 lat. W latach 90 -tych przeprowadzono 

gruntowną modernizację szkoły i urządzeń sportowych. Powstała pierwsza pracownia komputerowa, 

a w roku szkolnym 1996/97 szkołę podłączono do sieci „Internet." Przy współudziale uczniów i 

rodziców powstał pierwszy w dziejach Zespołu Szkół Ekonomicznych  statut,    w szkole aktywnie 

działały organizacje młodzieżowe, m. in: ZHP, Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, PCK, 

OHP. Młodzież pod opieką nauczycieli redagowała gazetki szkolne: Nasze sprawy, Uczniak oraz 

Oskarek . W 1997 roku  Zespół Szkół Ekonomicznych  obchodził Jubileusz 75- lecia. Od roku  2002 

szkoła funkcjonuje pod   nazwą:   Zespół   Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,   w skład którego 

początkowo wchodziły: Technikum   w zawodzie   technik ekonomista, Liceum Profilowane o profilu 

ekonomiczno-administracyjnym oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: cukiernik, piekarz, 

sprzedawca, w latach 2003-2006 VIII Liceum Ogólnokształcące, od roku  2004  I  Liceum  

Profilowane,  Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa  Nr  6,  a  od  2005  roku  Szkoła Policealna Nr 1. W 

związku z nowymi zadaniami jakie postawiono przed szkołą konieczne było opracowanie  :  szkolnego  

zestawu  programów  nauczania,     programu  wychowawczego  szkoły i programu profilaktyki. 

Określona została misja szkoły, która brzmi:  „Z Ekonomika w świat z wiedzą i praktyką”.  Na bazie 

Programu wychowawczego szkoły opracowany został przez zespół nauczycieli Dekalog Ucznia. Do 

najważniejszych zadań należą:  Jesteś Polakiem, Szanuj swoją rodzinę, Jesteś uczniem Ekonomika. W 

2002 roku powstał pierwszy w Zamościu i województwie lubelskim Szkolny Klub Wolontariusza, 

uhonorowany  tytułem Wolontariusza Roku Lubelszczyzny w  konkursie „Barwy Wolontariatu”.  

Szkolny Klub Wolontariusza był inicjatorem  międzynarodowej wymiany młodzieży. Nawiązanie 

współpracy z organizacjami młodzieżowymi i szkołami zaowocowało realizacją sześciu projektów 

polsko –niemieckich oraz dwóch polsko –ukraińskich.   Spotkania   odbywały się w Niemczech, na 

Ukrainie oraz w Zamościu. W dobie rozwoju gospodarki wolnorynkowej szkoła podejmowała rożne 

działania promocyjne. Jednym z nich był Konkurs: Gimnazjalista – Ekonomista, mający na celu 

propagowanie i rozwijanie przedsiębiorczości uczniów. Zachętą do podejmowania działalności 

gospodarczej było wznowienie pracy sklepiku szkolnego oraz powstanie Szkolnego Klubu Ludomana. 

Dużą popularnością cieszyła się „Aukcja rzeczy zbędnych, chociaż niezupełnie”. Fundusze pozyskane  w  

ramach  w/w  inicjatyw  szkolnych  przeznaczano  na  zakup  pomocy  dydaktycznych, sprzętu 

sportowego oraz  pomoc uczniom potrzebującym. 
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W 2004 roku uczniowie po raz pierwszy wybrali Rzecznika Praw Ucznia. Od roku 2005 młodzież 

szkolna  uczestniczyła  w  akcji  „  Dzień  Przedsiębiorczości,”  zorganizowanej  przez  Młodzieżową 

Fundację Przedsiębiorczości.  W roku 2006 szkoła otrzymała z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 

nagrodę i tytuł   „Najaktywniejszej szkoły”. Od roku 2007 szkołą kieruje Alicja Ciupa. ZSP Nr 1 

kontynuuje chlubną tradycję jej poprzedników, ale też podejmuje wiele nowych przedsięwzięć, 

zgodnie z opracowaną na lata 2007 - 2012 Strategią Rozwoju Szkoły oraz  misją szkoły. Aby sprostać 

wymaganiom rynku pracy odpowiednio modyfikowana jest oferta edukacyjna.  Od roku szkolnego 

2008/2009 w technikum wprowadzone zostają nowe kierunki kształcenia: technik logistyk, technik 

spedytor, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich oraz technik 

cyfrowych procesów graficznych. Powstaje Technikum Uzupełniające zawodzie technik technologii 

żywności na podbudowie ZSZ.  W roku szkolnym 2012/13 szkoła rozpoczyna kształcenie w zawodzie 

fototechnik i kontynuuje w zawodzie technik handlowiec. Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

dokonują modyfikacji programów nauczania,    opracowują nowe programy i specjalizacje, 

wprowadzają innowacje pedagogiczne. Duże zmiany zachodzą w obszarze bazy i wyposażenia 

szkoły. Tworzone są nowe pracownie przedmiotowe: informatyczna, hotelarska, fryzjerska, 

multimedialna  do  nauki  przedmiotów  ogólnokształcących  oraz  laboratorium  językowe. 

Dzięki  pozyskiwanym   funduszom  unijnym      baza  dydaktyczna  szkoły  wzbogaca  się 

o  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne.  Aby  utrzymać  wysoki  poziom  kształcenia  i    jak 

najlepiej przygotować młodzież do  funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej 

szkoła wprowadza nowatorskie działania edukacyjne: Dyrekcja i nauczyciele opracowują i 

wdrażają projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  W roku 2009 szkoła realizuje projekt 

„Z wiedzą   i praktyką   w przyszłość”, w którym uczestniczy 125 uczniów, a w latach 2010-2012 

wdraża w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Zamościu projekt rozwojowy  pt. 

„Dziś uczeń – jutro specjalista”, który obejmuje 170 uczniów. Celem projektów jest zmniejszanie 

dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. W 

ramach realizowanych projektów młodzież uczestniczy w atrakcyjnych zajęciach wyrównawczych z 

przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi, w zajęciach dodatkowych poszerzających 

wiadomości   i umiejętności z języka angielskiego, warsztatach z zakresu przedsiębiorczości, 

wycieczkach edukacyjnych, korzysta z doradztwa zawodowego. Istotną część projektów stanowi 

współpraca z pracodawcami, w ramach której organizowane są  wizyty studyjne u pracodawców, 

seminaria oraz Targi Pracy. W oparciu o opinie, uwagi pracodawców i badania ankietowe 

modyfikowane są programy nauczania oraz programy praktyk zawodowych. Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu jest partnerem   projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską pt. „Młodzieżowe  Uniwersytety Matematyczne,” realizowanego w latach 2010 -2013 

przez Uniwersytet Rzeszowski i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  w Chełmie. Ma on na celu 

podniesienie kompetencji matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej. 

Wśród szerokiej oferty zajęć dodatkowych   dużym zainteresowaniem cieszą się    zajęcia z obsługi 

kasy fiskalnej oraz kurs CISCO, po którego ukończeniu   zdaniu egzaminu uczniowie otrzymują 

certyfikat Specjalisty IT. Młodzież szkolna odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości. Szkoła szczyci 

się laureatami i finalistami Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menadżerskich, Olimpiady 

Ekonomicznej, Ogólnopolskiego Konkursu   „Młodzi przeciwko patologiom społecznym,”   a także 

sukcesami w dziedzinie przedmiotów ogólnokształcących, sportu, recytacji, teatru i muzyki. 
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Od  roku  szkolnego  2009/10  uczniowie  kształcący  się  w  zawodzie  technik  technologii 

żywienia    i  technik  hotelarstwa  uczestniczą  w  wakacyjnych  praktykach  zawodowych 

w Grecji. Praktykanci mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, transport lotniczy, 

ubezpieczenie, a za wykonywaną pracę w ramach praktyk otrzymują kieszonkowe. Dzięki 

wprowadzaniu różnorodnych działań edukacyjnych połączonych ze skutecznymi metodami 

pracy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1   jest szkołą sukcesu mierzoną poprzez 

Edukacyjną Wartość Dodaną. Miara ta określa wysoki wkład szkoły w przyrost wiedzy 

uczniów   w   poszczególnych   cyklach   kształcenia.   Wyniki   egzaminów   maturalnych 

i zawodowych kształtują się na poziomie znacznie wyższym w porównaniu do wyników OKE 

i zamojskich szkół zawodowych. Od roku 2008 uczniowie naszej szkoły biorą udział w 

Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów i uzyskują wyniki na poziomie 

wyższym niż średnia krajowa. Sukcesem o zasięgu ogólnopolskim jest przyznanie szkole w roku 

2010 Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” w ramach programu Fundacji Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości   we   współpracy   m.   in.   z   Ministerstwem   Edukacji   Narodowej.      Certyfikat 

potwierdza,      że      Zespół     Szkół      Ponadgimnazjalnych      Nr      1      to      szkoła,      która      dba 

o kształtowanie postaw przedsiębiorczych swoich uczniów, przygotowuje ich do radzenia sobie na 

rynku pracy, rozwija współpracę z partnerami lokalnymi, dba o edukację ekonomiczno – finansową. 

Szkoła kształtuje postawy uczniów zgodnie z Programem Wychowawczym    i założoną koncepcją 

sylwetki absolwenta. W pracy wychowawczej ważną rolę spełnia ceremoniał szkolny, który integruje 

społeczność uczniowską wokół tradycji i symboli szkoły. Młodzież uczestniczy w uroczystościach 

szkolnych, patriotycznych i religijnych z udziałem sztandaru szkoły. Przywrócona zostaje uroczystość 

Ślubowania klas pierwszych, podczas której uczniowie otrzymują pamiątkowy akt pasowania na 

ucznia ZSP Nr 1 w Zamościu ze słowami składanego przyrzeczenia. W 2007 roku Prezydent Miasta 

Zamościa   pan   Marcin   Zamoyski   powierzył   szkole   patronat   nad   Pomnikiem   Armii   Krajowej 

w Zamościu, co  zainicjowało współpracę ze środowiskiem  kombatanckim. W szkole  organizowane 

są uroczyste akademie poświęcone Podziemnemu Państwu Polskiemu z udziałem kombatantów. 

Szkoła uczestniczy w wydarzeniach inicjowanych przez Światowy Związek Żołnierzy AK, a uczniowie 

dbają o Pomnik Armii Krajowej. Prowadzona jest   kronika poświęcona wszystkim działaniom 

związanym z patronatem na pomnikiem.   Kształtowaniu   postaw tolerancji i poszanowania kultury i 

tradycji innych narodów służą organizowane przez szkołę wymiany międzynarodowe. W 2008 roku 

młodzież z Ekonomika oraz Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu  wyjechała na Ukrainę. W tym 

samym  roku  nasza  szkoła  gościła  młodzież  ukraińską,  z  którą  w  Zamościu  realizowała  projekt 

o charakterze sportowym. Polsko – ukraińska wymiana młodzieży odbyła się w ramach projektu 

RAZEM realizowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, dzięki wsparciu 

finansowemu  programu  polskiej  pomocy  zagranicznej  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych  RP. 

W latach 2008 i 2009 roku zorganizowana została też polsko- litewska wymiana młodzieży. Pierwszy 

projekt,  o  tematyce  ekologicznej    odbył  się  w  Kelme,  na  Litwie.  Drugi  –został  zrealizowany  w 

Zamościu,  a koncentrował się wokół  dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy.  Obydwa projekty 

finansował Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Szkoła podejmuje wiele działań 

zmierzających do uwrażliwienia młodzieży na problem ochrony środowiska naturalnego.  Od 

roku 2009 realizowane tu są projekty ekologiczne współfinansowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Celem 

projektów ekologicznych   jest uwrażliwienie całej społeczności szkolnej na konieczność 

poszanowania i ochrony środowiska naturalnego. 
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Działania skierowane  do wszystkich uczniów szkoły obejmują spotkania z pracownikami 

ochrony środowiska, warsztaty na terenie szkoły i w parkach narodowych oraz konkursy 

z nagrodami. Do tradycyjnych imprez szkolnych należą Otrzęsiny klas pierwszych. Mają one 

formę sportową i uczą współzawodnictwa między klasami oraz zasad zdrowej rywalizacji. 

Inną należącą do tradycji szkoły imprezą jest Dzień Sportu Szkolnego. Dużym 

przedsięwzięciem szkolnym jest organizacja Dnia Otwartego Szkoły. W programie ostatnich 

lat znajdują się m. in.: pokazy chemiczne, fizyczne, łamigłówki matematyczne, karaoke, 

konkursy językowe, zabawy z tablicą interaktywną, kawiarenka w stylu jednego z państw 

europejskich. Od roku szkolnego 2007/08 organizowane są w ZSP Nr 1 cykliczne imprezy 

o   zasięgu   międzyszkolnym.   Skupiają  i   integrują  one   młodzież   szkół   gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych powiatu zamojskiego, a jednocześnie sprzyjają rozwojowi 

zainteresowań młodych ludzi. W latach 2007 – 2012 odbyło się sześć edycji Młodzieżowych 

Spotkań   Teatralnych,      w   których   udział   wzięło   ogółem   37       grup   teatralnych 

z  powiatu  zamojskiego.  W  konkursie  „Śpiewo  –  granie  w  Ekonomiku”,  uczestniczy 

młodzież   utalentowana   muzycznie,   ze   szkól   gimnazjalnych   i   Ponadgimnazjalnych. 

W konkursowym jury zasiadają profesjonaliści z Państwowej Szkoły Muzycznej w Zamościu. 

W ramach partnerstwa    z   Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, od 

2010 roku   organizowane są „Spotkania z nauką.”   Cykl prelekcji zapoczątkowany został 

prezentacją epoki Średniowiecza, która odbyła się w ZSP Nr 1 w 2010 roku z udziałem profesorów 

UMCS w Lublinie, pracowników Muzeum Zamojskiego oraz zespołu instrumentalnego z Państwowej 

Szkoły Muzycznej w Zamościu. W czerwcu 2011 r miały miejsce „II Spotkania z Nauką,” podczas 

których w podziemiach   Bastionu VII –ego w Zamościu zaprezentowana została epoka Renesansu. 

W 2012 rok    tematyka    Spotkań z Nauką dotyczyła Baroku. Uczniowie    Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1   wykazują dużą aktywność w dziedzinie samorządności i   działań 

społecznych.  Samorząd Uczniowski, podejmuje wiele przedsięwzięć  o charakterze prospołecznym i 

obywatelskim. Należą do nich m.in.: realizacja programu Szkoła bez Przemocy, udział w sesjach 

Młodzieżowej Rady Miasta, przygotowanie kampanii wyborczej do władz samorządowych, udział w 

organizacji  akcji,  imprez  i  uroczystości  szkolnych.  Kontynuuje  działalność     Szkolny  Klub 

Wolontariusza.  Jego członkowie udzielają się na terenie miasta Zamościa i powiatu zamojskiego 

niosąc bezinteresowną pomoc w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w zamojskich przedszkolach, 

szkołach specjalnych     i integracyjnych, odwiedzają chorych w zamojskim szpitalu   i hospicjum, 

uczestniczą      w akcjach doraźnych organizowanych na terenie miasta.  W roku 2010 działalność w 

szkole wznawia Związek Harcerstwa Polskiego. Powstaje drużyna harcerska ANANKE. Harcerze 

uczestniczą w życiu szkoły    i miasta poprzez organizację uroczystości patriotycznych i współpracę z 

Komendą Hufca w Zamościu.  Już w pierwszym roku swojego istnienia szkolna drużyna harcerska 

sprowadziła do Zamościa Ogień Niepodległości i Betlejemskie Światełko Pokoju.   Do wydarzeń 

wyjątkowych w historii szkoły   należy zaliczyć Zjazd Absolwentów Technikum Służby Plantacyjnej, 

który odbył się   w czerwcu 2010 roku. Po uroczystej Mszy Świętej, Absolwenci wraz ze swoim 

nauczycielem religii ks. Eugeniuszem Golińskim gościli w murach „Ekonomika”, Tu obejrzeli program 

artystyczny, uczestniczyli w spotkaniu z dyrekcją i młodzieżą szkolną, zapoznali się z wystawą zdjęć 

archiwalnych oraz kronikami szkoły. Szkoła od lat jest aktywna i widoczna w środowisku lokalnym. Jej 

działalność  jest  wspierana  przez     Radę  Rodziców  oraz  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Ekonomika, 

założone w roku 2008 przez czynnych     i emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i  

obsługi,  rodziców,  absolwentów      i  sympatyków  szkoły.  Dyrekcja  szkoły  i  grono  pedagogiczne 

wysoko ceni sobie współpracę z organem prowadzącym, organem nadzorującym oraz parafią, na 
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których pomoc     i przychylność może zawsze liczyć. Ponadto w dziedzinie opieki i wychowania 

młodzieży, szkoła współpracuje na bieżąco z licznymi placówkami i instytucjami z terenu miasta 

Zamość, do których należą m. in.: Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna,  Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna, Bursa Międzyszkolna Nr 1 i Nr 2, 

Młodzieżowy Dom Kultury, Zamojski Dom Kultury, Centrum Kultury Filmowej, Biblioteka 

Pedagogiczna, Książnica Zamojska, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i inne. W ramach realizowanych 

praktyk zawodowych dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz wdrażanych 

projektów, ze szkołą współpracują zamojskie firmy, zakłady pracy i instytucje lokalnego rynku pracy. 

Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  1  jest  to  szkoła,    która    łączy  tradycję  i  doświadczenie 

z nowoczesnym kształceniem oraz nowatorskim podejściem do zagadnień edukacji. W dniach 03 – 

04.czerwca 2011 r. szkoła obchodziła uroczyście Jubileusz 90-lecia funkcjonowania na rynku 

edukacyjnym miasta Zamościa. 
 

2. MISJA I PRZESŁANIE WYCHOWAWCZE 
 

 
 

Realizując zadania statutowe mamy zamiar kontynuować kierunki działań, które utrwalają naszą 

tożsamość oraz opinię przyjaznej i kompetentnej szkoły. Nasza misja i przesłanie wychowawcze 

to:  Z „EKONOMIKA” W ŚWIAT Z WIEDZĄ I PRAKTYKĄ 

 
Jako wysoko wykwalifikowana i stale doskonaląca się kadra pedagogiczna dbamy o 

podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły i efektów kształcenia uwzględniając w planowaniu 

swojej  pracy  rozwój  cywilizacyjny,  naukowy  dorobek  pokoleń,  a  przede  wszystkim 

wyzwania jakie stawia przed nami XXI wiek. 

 
Pragniemy, aby nasi uczniowie: 

 
bezpiecznie, 

 
 

 
 

do podjęcia nauki w szkołach wyższych, 
 
 

 

społecznych, 

yczną  przydatną  do  pełnienia  różnych,  odpowiedzialnych  ról 

 
 

na świat, 

 
 

 
 

 
 

 
 

w zjednoczonej Europie. 
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W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów i społeczności 

lokalnej. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób 

działania. Chcemy służyć im wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem oraz własnym 

przykładem, zdobyć ich przyjaźń i zaufanie. 
 

3. OCZEKIWANA SYLWETKA ABSOLWENTA 
 
ABSOLWENT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W ZAMOŚCIU TO 

CZŁOWIEK , KTÓRY ROZUMIE POJĘCIE GODNOŚCI, POTRAFI ODRÓŻNIĆ DOBRO 

OD ZŁA, KOMPETENTNY FACHOWIEC, PATRIOTA, CZŁOWIEK DĄŻĄCY DO 

WYZNACZONYCH CELÓW. 

 
NASZ ABSOLWENT TO OSOBA: 
- DOJRZAŁA MORALNIE 
- ROZWINIĘTA INTELEKTUALNIE 

- DOJRZAŁA EMOCJONALNIE 

- OTWARTA NA KULTURĘ 

- DOJRZAŁA SPOŁECZNIE 

- PRZYGOTOWANA DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY 

 
PREDYSPOZYCJE: 
ETYCZNO-MORALNE  –  jest  zdolny  do  świadomego  wyboru  światopoglądu,  wartości 

i pozytywnych postaw, zna i respektuje zasady uniwersalnego kodeksu moralnego. 

LOGICZNE – rozumie relacje przyczynowo-skutkowe we współczesnym świecie, zna i rozumie 

potrzebę stosowania zasad logiki w życiu codziennym. 

EMOCJONALNE – potrafi wyselekcjonować, nazwać i kontrolować swoje uczucia, rozumie 

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

KULTURALNE  –  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. 

SPOŁECZNO – POLITYCZNE – zna zasady harmonijnego współżycia 

w   społeczeństwie   i   rozumie   potrzebę   ich   stosowania,   jest   patriotą  świadomym   swoich 

obowiązków, zna zasady regulujące współistnienie państw i społeczeństw. 
 

II. ANALIZA STANU OBECNEGO W STRATEGICZNYCH 

OBSZARACH PRACY SZKOŁY 
 
STRATEGIA FUNKCJONOWANIA NASZEJ PLACÓWKI OPIERA SIĘ 

NA SIEDMIU GŁÓWNYCH FILARACH: 

 
1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia. 

 
2. Dokumentacja szkolna. 

 
3. Zarządzanie i organizacja. 

 
4. Opieka i wychowanie. 

 
5. Promocja i integracja ze środowiskiem lokalnym. 
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6. Baza i wyposażenie szkoły. 

 
Szkoła posiada wyraźnie określone cele i kierunki działania we wszystkich obszarach pracy. 

Zadania i priorytety formułowane są w ujęciu krótko i długoterminowym. Nauczyciele, uczniowie 

i rodzice uczestniczą w planowaniu i modyfikowaniu strategii rozwoju szkoły. Realizacja zadań 

jest poddawana bieżącej i końcowej ocenie. Wnioski wynikające z tej oceny są analizowane przez 

Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski oraz wykorzystywane w ewaluacji koncepcji Pracy 

Szkoły. Zawody, w których kształci szkoła wynikają z potrzeb lokalnego i regionalnego rynku 

pracy.  Wszelkie plany rozwoju naszej szkoły oparte są na analizie mocnych i słabych stron. 

 
Analiza SWOT 

 
 
Mocne strony 

 
 wykwalifikowana kadra 

pedagogiczna 

 
 otwartość na problemy uczniów 

 
 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 

 
 bogate życie kulturalno - społeczne 

szkoły 

 
 systematyczny wzrost poziomu 

zdawalności egzaminu maturalnego 

i egzaminu       potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe 

 zmodernizowane klasopracownie 
wyposażone w sprzęt 
multimedialny (tablice 
interaktywne, projektory 
multimedialne, telewizory, 
odtwarzacze DVD) oraz aktualne 
pomoce dydaktyczne 

 
Słabe strony 

 
 

 

 
 

wagary, niska   frekwencja   na   zajęciach 

lekcyjnych 
 

 
 

 
 

 niezadowalające wyniki nauczania 
z niektórych przedmiotów 

 
 brak własnych obiektów 

sportowych 
 

 ograniczona możliwość 
dokonywania pozytywnej selekcji 
w procesie rekrutacyjnym 

Szanse 

 
 

 
efektywne działania promocyjne 

 
ytucjami  wspierającymi 

szkołę 
 

 
 
dydaktyczno –wychowawcza działalność 

szkoły. 

Zagrożenia 

 
 

 
enie patologiami 

 
 

 
motywacji do nauki wśród uczniów 
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współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Ekonomika 

 

wzrost konkurencji na rynku edukacyjnym 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA 
 

 

Szkołą kieruje zespół: 

- dyrektor : mgr inż. Alicja Ciupa, 
- wicedyrektor : mgr Urszula Drążek, 

- wicedyrektor:  mgr inż. Edyta Łój 

- kierownik do spraw kształcenia zawodowego:  mgr Joanna Piotrowska. 

 
W szkole funkcjonuje Rada Pedagogiczna, podejmująca uchwały związane z procesem 

dydaktyczno   –   wychowawczym   oraz   wyrażająca   opinie   w   sprawach   uczniowskich 

i pracowniczych. Członkami RP są wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas, pracownicy 

biblioteki i pedagog szkolny. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, 

czuwa on nad prawidłowością obrad i zgodnością podejmowanych uchwał i postanowień z 

przepisami nadrzędnymi. 

Przedstawicielem rodziców w kontaktach z dyrektorem oraz Radą Pedagogiczną jest Rada 

Rodziców wybierana corocznie przez zebranie ogólne rodziców wszystkich uczniów. Rada 

odpowiada za prawidłowość wydatkowania funduszy dobrowolnych składek uczniowskich, 

ma  prawo  stawiać  wnioski  (w  zakresie  określonym  w  Statucie  Szkoły)  dotyczące  pracy 

szkoły skierowane do dyrektora lub Rady Pedagogicznej. 

W szkole działa Samorząd Uczniowski. Wyboru członków Samorządu dokonują Samorządy 

Klasowe, wybierane wcześniej przez zespoły klasowe, tworzące Parlament Uczniowski. 

Opiekunowie Samorządu wybierani są corocznie przez Parlament Uczniowski. 

Samorząd ma prawo kierować wnioski dotyczące pracy szkoły (w zakresie określonym w 

Statucie Szkoły) do dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej. 

 
W szkole działają Komisje Przedmiotowe: 
- zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych, 
- zespół nauczycieli języków obcych 

- zespół nauczycieli matematyczno - przyrodniczy, 

- zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

- zespół nauczycieli wychowania fizycznego, 

- zespół nauczycieli przedmiotów informatycznych. 

- zespół nauczycieli religii. 

 
W szkole działają również: 
- zespół wychowawczy, 
- zespół ds. promocji szkoły, 

- zespół ds. ewaluacji, 
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- zespół ds. tygodniowego planu zajęć edukacyjnych, 

- zespół ds. prawa szkolnego, 

- zespół ds. aktywizujących metod nauczania 

- lider wdn 

- rzecznik praw ucznia 
 

 
 

W szkole  funkcjonują Związki Zawodowe: ZNP i NSZZ „Solidarność”. Zarządy komisji są 

reprezentantami pracowników szkoły w sprawach pracowniczych. Działa również Komisja 

Socjalna, opiniująca wszystkie wnioski o zapomogi i świadczenia socjalne i in. Dysponentem 

Funduszu jest dyrektor szkoły. 

Obsługą administracyjną szkoły zajmuje się zespół 7 pracowników. Czynności o charakterze 

porządkowo-remontowym wykonuje 10 osobowy zespół obsługi szkoły. 

Opiekę medyczną w zakresie profilaktyki i pierwszej pomocy sprawuje pielęgniarka higieny 

szkolnej. 

Pomocą pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów służy pedagog szkolny. Współpracuje on 

z wychowawcami uczniów, rzecznikiem praw ucznia  i pozostałymi nauczycielami w zakresie 

profilaktyki, zagrożeń i rozwiązywania problemów wychowawczo – opiekuńczych. 

 
W roku szkolnym 2012/13 uczęszcza do szkoły 820 uczniów. 

Szkoła posiada zróżnicowaną ofertę edukacyjną odpowiadającą zainteresowaniom 

kandydatów. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z przepisami prawa na 

podstawie opracowanych zasad rekrutacji. 
 

 

ZSP Nr 1  składa się z następujących szkół: 
 

 

Liceum Profilowane 3 – letnie 
- profil ekonomiczno-administracyjny, 

- profil usługowo-gospodarczy, 
- profil zarządzanie informacją. 

 

Technikum Zawodowe 4 – letnie 
 

 

- zawód technik ekonomista, 

- zawód technik cyfrowych procesów graficznych, 

- zawód technik informatyk, 

- technik obsługi turystycznej, 

- technik hotelarstwa, 

- technik usług fryzjerskich, 

- technik logistyk; 

- technik handlowiec; 

- fototechnik; 

- technik spedytor; 

- technik technologii odzieży; 

- technik procesów drukowania; 

- technik procesów introligatorskich; 

- technik księgarz; 

- technik analityk; 

- technik optyk. 
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3- letnia w zawodach: 
 

 

- cukiernik,; 

- piekarz; 
 

- sprzedawca; 
 

- krawiec; 
 

- fotograf; 
 

- drukarz; 
 

- introligator. 
 

 Szkoła Policealna: 
 

- technik bhp; 
 

- technik rachunkowości. 
 
 
 
 

Kształcenie: 
realizowane jest według szkolnego  zestawu  programów nauczania skonstruowanych 

zgodnie  z przepisami prawa; przy ich doborze kadra pedagogiczna kieruje się potrzebami 

i aspiracjami uczniów, które stale są diagnozowane; 

 
prowadzone jest w oparciu o plany wynikowe, które konstruuje każdy nauczyciel, zgodnie 

z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych; plany zawierają 

podział godzin zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu 

 
organizowane  zgodnie  z  potrzebami  i  możliwościami  edukacyjnymi  uczniów,  w  tym 

o specjalnych potrzebach; 

 
opiera  się  na  Statucie  Szkoły,  który  określa  zasady  organizacji  zajęć  edukacyjnych 

w ramach kształcenia zawodowego; 

 
zapewnia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

Zapewnia wsparcie uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

Przebieg procesu kształcenia: 
 

 
nauczyciele realizując treści kształcenia według planów wynikowych uwzględniają 

korelację międzyprzedmiotową; 

 
nauczyciele dobrze przygotowują się do zajęć, różnicują metody nauczania, dostosowując 

je do potrzeb uczniów; 
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szkoła współpracuje z instytucjami branżowymi w celu dobrego przygotowania ucznia do 

roli pracownika, rozwija u uczniów zdolność planowania kariery zawodowej; 

 
nauczyciele zapewniają uczniom atmosferę sprzyjającą procesowi kształcenia 

wymagania edukacyjne są precyzyjnie określone i udostępnione rodzicom i uczniom, 

nauczyciele oceniają osiągnięcia uczniów w sposób zgodny z zasadami WSO zawartego 

w Statucie Szkoły, 

uczniowie i rodzice są na bieżąco i rzetelnie informowani o wynikach edukacyjnych, 

WSO, programy nauczania, plany wynikowe są systematycznie analizowane i na bieżąco 

modyfikowane, 

 
wyniki uzyskiwane przez uczniów w toku kształcenia wskazują na postęp działań 

dydaktycznych i wychowawczych, 
 

 
Stopień realizacji podstawy programowej jest monitorowany. 

 
 
 
 

2. Dokumentacja 
1. Dokumentacja związana z realizacją zadań statutowych szkoły: 

 
Statut Szkoły, 

 
Koncepcja Pracy Szkoły, 

Regulamin Rady Pedagogicznej, 

Regulamin Rady Rodziców, 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

 
Program Wychowawczy, 

Program Profilaktyki, 

Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego, 

Plan Nadzoru Pedagogicznego, 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania, 

Szkolny Zestaw Podręczników, 

Regulamin Kontroli Zarządczej. 
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2. Dokumentacja Pedagogiczna: 
 

Księga uczniów, 

 
Arkusze ocen, 

 
Dokumentacja egzaminów zewnętrznych, 

 
Dzienniki lekcyjne, 

 
Dzienniki zajęć dodatkowych, 

 
Protokoły egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, 

Księgi protokołów, 

Teczki wychowawców, 

 
 Dokumentacja dotycząca pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

 
3. Dokumentacja finansowa (majątkowa). 

 

 
 

3. 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. 
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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: 
 

 

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. 
 

 
 

4. pieka i wychowanie: 
 

 

Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły: 
 

 

W szkole przestrzegane są prawa dziecka i prawa ucznia oraz rozpowszechniana jest 

wiedza                 o tych prawach. 

 
W przestrzeganiu powyższych praw pomocną rolę odgrywa powoływany przez uczniów 

Rzecznik Praw Ucznia. 

 
Relacje  pomiędzy  członkami  społeczności  szkolnej  oparte  są  na  uznanych  i 

akceptowanych wartościach społecznych i etycznych, a organizacja i warunki kształcenia 

zapewniają wszystkim uczniom równe szanse. 

 
Szkoła promuje szacunek dla każdego człowieka i jego godności osobistej, postawy 

tolerancji, uczy poczucia sprawiedliwości i własnej wartości. 

 
Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój, uczniom mającym kłopoty w nauce i 

sprawiającym trudności wychowawcze, pomoc pedagogiczno-psychologiczną. 
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Szkoła dokonuje kompleksowej diagnozy stanu i potrzeb w zakresie działalności 

wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej, wyznacza cele ogólne i szczegółowe, 

zadania oraz formy i metody ich realizacji. 

 
Szkoła  posiada  Program  Wychowawczy  i  Program  Profilaktyki  opracowany  zgodnie 

z przepisami prawa, wartości wychowawcze, na których opierają się w/w programy są 

akceptowane przez rodziców i realizowane we współdziałaniu z nimi. 

 
Wychowawcy   klas   wspólnie   z   Klasowym   Zespołem   Nauczycielskim,   rodzicami, 

uczniami,   na   bazie   Programu   Wychowawczego   i   Programu   Profilaktyki   Szkoły 

opracowują i realizują Klasowe Programy Wychowawcze. 

 
Statut Szkoły zawiera obowiązki i prawa uczniów, precyzuje zachowania, które należy 

oceniać pozytywnie, zawiera system wyróżnień i nagród. Statut określa także zachowania 

uczniów wymagające interwencji wychowawczej, gradację stosowanych środków 

wychowawczych i kar. 

 
Wymagania w zakresie zachowania i postaw uczniów są spójne z przyjętym Programem 

Wychowawczym i uwzględniane w procesie oceniania zachowania uczniów ( wymagania 

te reguluje WSO zawarty w Statucie Szkoły). 

 
Szkoła indywidualizuje proces dydaktyczno-wychowawczy, motywuje uczniów do pracy 

nad sobą, a ich starania i osiągnięcia są dostrzegane i właściwie nagradzane. 

 
Szkoła dzięki efektywnemu systemowi analizowania frekwencji uczniów podejmuje 

działania, których skutkiem jest obniżenie poziomu absencji uczniów na zajęciach 

edukacyjnych. 

 
Szkoła podejmuje szereg działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia, dba 

o zdrowie ucznia zapewniając pomoc medyczną. 

 
Podejmowane działania profilaktyczno-wychowawcze przynoszą oczekiwane efekty, 

uczniowie przestrzegają obowiązujących zasad zachowania oraz postępują zgodnie z 

przyjętymi normami etyczno-moralnymi. 

 
Szkoła   dokumentuje   efektywność   pracy  wychowawczo-profilaktycznej,   na   bieżąco 

analizuje  i ocenia efekty tej pracy. 
 

 

Praca opiekuńcza szkoły: 
 

 
Szkoła diagnozuje potrzeby w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej i pomocy 

materialnej dla uczniów. 

 
Szkoła  współpracuje  z  instytucjami  i  osobami  świadczącymi  pomoc  socjalną  w  celu 

objęcia odpowiednią formą opieki i pomocy uczniów o niskim statusie materialnym. 

 
Szkoła  w  sposób  rzetelny  przydziela  stypendia  na  wyrównanie  szans  edukacyjnych 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

 
Szkoła  w  ramach  posiadanych  środków  finansowych  wspiera  materialnie  uczniów 

znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej. 
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Działania opiekuńcze szkoły są efektywne dzięki systematycznej analizie. 
 

 

5. Promocja i integracja ze środowiskiem lokalnym 
 

 

Szkoła: 
 

 
 

prowadzi   wielopłaszczyznową   współpracę   ze   środowiskiem   lokalnym,   uczestniczy 
w wielu uroczystościach miejskich, zgłasza swoją ofertę do kalendarza imprez 

organizowanych przez miasto Zamość; 

 
podejmie działania mające na celu zwiększenie promocji w  lokalnych mediach poprzez 

powołanie rzecznika ds. kontaktu z mediami; 

 
  wystąpiła do Prezydenta Miasta z propozycją promocji produktu turystycznego oraz 

produktu lokalnego; 

 
organizuje spotkania z pracodawcami lokalnego rynku pracy; 

 organizuje Dni Zawodów; 

 W   szkole   działa   Uczniowski   Klub   Sportowy,   który  bierze   udział   w   zawodach 

organizowanych w środowisku lokalnym; 

 
przybliża uczniom problemy społeczne poprzez działania szkolnego koła PCK; 

 
uczestniczy w akcjach charytatywnych i akcji „Sprzątanie Świata”; 

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

możliwość aktywnego uczestniczenia w działaniach wolontarystycznych. W szkole 

działa Szkolny Klub Wolontariusza, który uczestniczy w akcjach zbiórki żywności, 

działa na rzecz   Hospicjum Santa Galla, Wielkej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

współpracuje z Miejskim Przedszkolem nr 5 oraz z Przedszkolem Miejskim Nr 13 

z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Zamościu,  Miejskim  Centrum  Pomocy  Rodzinie, 

świadczy pomoc koleżeńską, pomoc indywidualną osobom starszym, współpracuje z 

Klubem Seniora (nauka obsługi komputera dla osób w wieku emerytalnym przez 

uczniów Ekonomika); 
 

 

 zaprasza uczniów gimnazjów do uczestnictwa w różnych konkursach; 
 

 

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

 

 przygotowuje  absolwentów do  rynku  pracy poprzez opracowanie  portfolio (aplikacje) 

w języku polskim i obcym oraz uczestniczy w doradztwie zawodowym 
 

 

 podejmie działania w dziedzinie współpracy międzynarodowej. 
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jest partnerem wyższych uczelni: UMCS w Lublinie, Uniwersytetu w Rzeszowie, PWSZ 

w Zamościu w ramach realizowanych projektów unijnych oraz imprez szkolnych; 

 
integruje uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizując cykliczne imprezy 

międzyszkolne: Młodzieżowe Spotkania Teatralne Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu 

Zamojskiego, Śpiewo-granie w Ekonomiku, Spotkania z Nauką; 

 
współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK w ramach patronatu nad 

Pomnikiem AK; 

 
 organizuje Mini Targi Pracy z udziałem przedstawicieli lokalnych  instytucji  rynku 

pracy; 
 

 
działająca w szkole drużyna harcerska ANANKE współpracuje z Komendą Hufca 
w Zamościu. 

 

 
 

W szkole realizowany jest program promocji obejmujący: 
 

 
organizację Dni Otwartych Szkoły, 

 
przygotowywanie wydawnictw reklamowych (plakaty, informatory), 

 
wyjazdy informacyjne do gimnazjów, 

 
reklamy w lokalnych mediach, 

 
udział w Targach Edukacji i Pracy. 

 
6. Baza i wyposażenie szkoły 

 

 
Szkoła funkcjonuje w historycznym budynku, wzniesionym w XIX wieku jako działobitnia. Budynek 

jest dwukondygnacyjny i dysponuje: 27 salami lekcyjnymi, w tym 4 pracowniami informatycznymi, 

pracownią hotelarsko – ekonomiczną, laboratorium językowym, pracownią fryzjerską, salą 

gimnastyczną, świetlicą, biblioteką, czytelnią wraz z multimedialnym centrum informacji, gabinetem 

dyrektora, gabinetem wicedyrektorów, pokojem nauczycielskim, gabinetem pedagoga szkolnego, 

gabinetem pielęgniarki, 3 pomieszczeniami administracyjno – obsługowymi i 2 pomieszczeniami 

sanitarnymi. 
 

Budynek wyposażony jest w łącze internetowe. Szkoła dysponuje jednym boiskiem szkolnym. 

Placówka nawiązała współpracę z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu, który udostępnił hale 

sportowe, siłownię oraz nieckę basenową na terenie krytej pływalni. 
 

Dzięki realizacji projektów unijnych wyposażenie szkoły wzbogacone zostało o dwie tablice 

interaktywne, wideoprojektory, laptopy, nowoczesny sprzęt nagłaśniający i fotograficzny, 

podręczniki, lektury szkolne i programy multimedialne. 
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W szkole dokonano gruntownej modernizacji części otworów drzwiowych, okiennych, 

wymiany parapetów, modernizacji pomieszczenia wejściowego, remontu i zabezpieczenia 

schodów, remontu Sali gimnastycznej, modernizacji boiska szkolnego. 
 

 
 

III. Ważne osiągnięcia szkoły: 
 

 

1. Uczniowie naszej szkoły uzyskali wyższe niż w OKE Kraków i województwie lubelskim 

wyniki na zewnętrznym egzaminie maturalnym. 

 
2. Uczniowie  przystępujący  do  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe   w 

Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej uzyskali wyniki wyższe niż w  województwie 

lubelskim i OKE Kraków. 

 
3. Uczniowie  biorą  udział  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych  oraz  zawodach 

sportowych i osiągali wyniki na miarę swoich możliwości. W roku szkolnym 2006/2007 w 23 

różnorodnych konkursach pozaszkolnych wzięło udział łącznie 99 uczniów. 

 
4. Mimo  trudnych  warunków  lokalowych  i  pracy  szkoły  na  dwie  zmiany   młodzież 

uczestniczy                  w licznych kołach zainteresowań (18 kół, w których bierze udział 180 

uczniów), zajęciach dodatkowych i wyrównawczych (23 koła) 

 
5. Osiągnięcia uczniów w latach 2007 - 2012: 

 
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu – II miejsce w I Przeglądzie Szkół 

Ponadgimnazjalnych Powiatu Zamojskiego w ramach Młodzieżowych Spotkań 

Teatralnych.  (Agnieszka  Macek,       Agnieszka  Puchacz,       Anna  Bartoń-Szuwara). 

Zamość, 2007 

2. Grzegorz  Płatek,  kl.3at  –  I  miejsce  w  Indywidualnych  Mistrzostwach  LZS  miasta 

Zamość i  powiatu  zamojskiego  w  tenisie  stołowym  chłopców  na  rok  2007. 

( Waldemar Kobylarz) 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu – I miejsce w VIII Jesiennym 

Turnieju Siatkówki o Puchar Dyrektora ZSP nr 4. Zamość, 2007/2008 (Robert 

Wróblewski), 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu – II miejsce w Turnieju Piłki 

Siatkowej  o Puchar Rektora WSZiA.  Zamość, 2007/2008 (Renata Rochowiak, Jacek 

Luchowski) 

5. Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  1  w  Zamościu  -  II  miejsce  w  Wojewódzkiej 

Licealiadzie w badmintonie dziewcząt. Zamość, 2007/2008 (Tadeusz Manachowski) 

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu- II miejsce w Miejskiej Licealiadzie 

w tenisie stołowym chłopców. Zamość, 2007/2008 (Renata Rochowiak) 

7. Teterycz Krzysztof, kl.2ap- III miejsce w Miejskiej Licealiadzie  w tenisie stołowym 

chłopców, Zamość, 2007/2008. (Jacek Luchowski) 

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu III miejsce w Miejskiej Licealiadzie 

w tenisie stołowym dziewcząt. Zamość, 2007/2008 ( Renata Rochowiak), 
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9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu- III miejsce w Miejskiej Licealiadzie 

w Piłce Siatkowej Chłopców. Zamość, 2007/2008 ( Robert Wróblewski, Renata 

Rochowiak) 

10. ylwia Horoch , kl.3bl ,   T. Gontarz , kl.3al,   M.   Kwaśniewska, kl.3al - III miejsce 

w wojewódzkim Konkursie matematycznym „Zastosowania twierdzenia Pitagorasa” 

Lublin, 2008. (Maria Mróz, Gabriela Kostrubała, Katarzyna Ważna) 

11. ylwia   Horoch - III miejsce w wojewódzkim   Konkursie: Tłumaczenie poezji 

obcojęzycznej. Chełm, 2008 (Katarzyna Czarnowska) 

12. Karpiuk Iwona – I miejsce w powiatowym Konkursie na piosenkę Alertu Ekologiczno- 

Zdrowotnego. Zamość, 2008 (Katarzyna Czarnowska) 

13. ylwia Horoch – laureatka IX Międzyszkolnego Konkursu Kulturoznawczego „Źródła 

Kultury  Europejskiej  –  Biblia  i  Mitologia  Grecka.”  Zamość  3.03.2008  (Barbara 

Poliszuk) 

14. Zespół   Szkół   Ponadgimnazjalnych   Nr   1   w   Zamościu   –II   miejsce   w   Alercie 

Ekologiczno-Zdrowotnym. 2008 (Sylwia Horoszkiewicz, Bożena Tanowska), 

15. nna   Rycaj   –   laureatka   VII   edycji   konkursu   „Wiedza   biletem   do   Brukseli,” 

08.03.2008, Lublin. ( Adam Wierzbicki) 

16. Piotr Leśniak, kl. 3bl -      srebrny medal i tytuł Drużynowy Wicemistrz Polski, 

Ekstraklasa Mężczyzn, Kielce, wrzesień    2007; brązowy medal i tytuł II Wicemistrz 

Polski w XXII Halowych Mistrzostwach Polski w Łucznictwie Seniorów, Kraków, luty 

2008; złoty medal i tytuł Mistrz Polski w I Halowych Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski, Szczyrk, marzec 2008.  (Klub Sportowy „Agros” w Zamościu.) 

17. Patrycja  Kamieniecka,  kl.  1al: I  miejsce  w  Międzyszkolnym  Konkursie  Piosenki 

„Kocham Cię Życie. Zamość, 2009. (Elżbieta Swacha), 
 

18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu  - III miejsce w Licealiadzie  Szkół 
Ponadgimnazjalnych  w     piłce  siatkowej  dziewcząt.  Zamość,  2009.  (  Anna 
Agłuszewicz), 

19. eterycz Krzysztof, kl. 3ap- II miejsce w Miejskiej Licealiadzie  w tenisie stołowym 

chłopców.  Zamość, 2009. (Jacek Luchowski) 

20. Michał Granda- III miejsce w kategorii juniorów młodszych rocznik 1992 i 1993 w II 

Ogólnopolskim Turnieju KARATE KYOKUSHIN, 2009 

21. Michał  Granda-  III  miejsce  w  konkurencji  kumite  mężczyzn  w  Mistrzostwach 

Makroregionu Wschodniego KARATE KYOKUSHIN, 2009 

22. Mateusz Sarama – I miejsce w X Lubelski Festiwal Herbertowski. Lublin 2010. ( Marta 

Zarębska) 

23. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu   - II miejsce w   XXII Alercie 

Ekologiczno-Zdrowotnym. Zamość, 2009. (Koordynator: B. Ogórek) 

24. Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  1  w  Zamościu -  Certyfikat  Jakości  „Szkoła 

Przedsiębiorczości.”   13.01.2010 (Szkolny koordynator: Ewa Martynowska). 
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25. Łukasz Kuropatwa -laureat II etapu Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, 

2010. (M. Halinowska), 
 

26. Magdalena Malanda – wyróżnienie w Konkursie: Wyobraźnia w procesie 

kształtowania aktywności człowieka. 2010. (B. Tanowska, K. Wołoszyn). 
 

27. A.Bilska, M. Marcola, K. Kuśmierz „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o 

żołnierzach  SZP ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy.” 2010. (B. 

Poliszuk, M. Halinowska). 
 

28. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu   - II miejsce w Przeglądzie 

Teatralnym w Zespole Szkół Drzewnych      w Zwierzyńcu. 2010. (J. Bosiak, A. 

Szarowolec, M. Zarębska), 

29. Klaudia  Steć  –  tytuł  Najlepszej  Aktorki  Przeglądu  Teatralnego  w  Zespole  Szkół 

Drzewnych  w Zwierzyńcu. 2010. (J. Bosiak, A. Szarowolec, M. Zarębska). 

30. Mateusz Sarama - tytuł Najlepszego Aktora Przeglądu Teatralnego w Zespole Szkół 

Drzewnych   w Zwierzyńcu. 2010. (J. Bosiak, A. Szarowolec, M. Zarębska) 
 

 

31. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu – III miejsce w Turnieju Piłki 

Siatkowej Dziewcząt o Puchar Rektora PWSZ w Zamościu. 2010. (Renata Rochowiak) 

32. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu – I miejsce  w Turnieju w Piłce 

Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora „Lidera” 2010. (Krzysztof Rysak) 

33. Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  1  w Zamościu  –  II  miejsce  w Turnieju Piłki 

Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty Zwierzyńca 2010.(Renata Rochowiak) 

34. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu  - II miejsce w VII Wojewódzkim 

Turnieju   Szkół   Ekonomicznych   w   halowej   piłce   nożnej   chłopców   o   Puchar 

Lubelskiego Kuratora Oświaty. Lublin 2011. (Jarosław Żuber). 

35. amil Lemiecha, kl. 3ct – tytuł Najlepszego Strzelca VII Wojewódzkim Turnieju Szkół 

Ekonomicznych w halowej piłce nożnej chłopców o Puchar Lubelskiego Kuratora 

Oświaty. Lublin, 2011. 

36. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu – I miejsce w Turnieju Piłki 

Siatkowej Dziewcząt o Puchar Rektora PWSZ w Zamościu. 2011. (Sylwia Kowalska) 

37. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu – III miejsce w Turnieju Piłki 

Siatkowej Chłopców o Puchar Rektora PWSZ w Zamościu. 2011. (Janusz Stryjewski) 

38. Konrad Gałka , kl. 4ct – wyróżnienie w Konkursie J. angielskiego – tłumaczenie poezji 

angielskojęzycznej . Chełm 2011. ( Katarzyna Czarnowska) 

39. Damian Iwankow, kl. 4ct– laureat „Zamojskiego Konkursu z Języka Angielskiego.” 

PWSZ w Zamościu, 2011, (Katarzyna Czarnowska) 

40. Klaudia Steć – honorowy tytuł Prezydenta Miasta Zamość: „Talent – Zamość 2011” 

41. dyta Czarnecka – I miejsce  w I Konkursie Pięknego Czytania i Interpretacji w Języku 

Rosyjskim, 2010 ( Irena Greszta) 
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42. Reprezentacja szkoły w piłce nożnej chłopców – II miejsce w VII Turniej Szkół 

Ekonomicznych w halowej piłce nożnej chłopców w Lublinie, 2011 (Jarosław Żuber) 

43. amil   Lemiecha, kl.   3ct   -   tytuł   najlepszego   strzelca   w   VII   Turniej   Szkół 

Ekonomicznych w halowej piłce nożnej chłopców w Lublinie, 2011 (Jarosław Żuber) 

44. Konrad Górny, kl. 4ct – II miejsce w Konkursie  tłumaczenia poezji obcojęzycznej 

organizowanym przez IV LO w Chełmie. (Katarzyna Czarnowska) 

45. Renata Gromadzka, Krzysztof Dobek, Daniel Soboń – finaliści II Lubelskiego Konkursu 

Statystyczno-Demograficznego Sigma ²  organizowanego  przez WSZiA  w Zamościu, 

2011 (Jadwiga Wiśniewska) 

46. dyta Czarnecka  ,  kl. 1 – I miejsce w  I Konkursie Pięknego Czytania i Interpretacji w 

Języku Rosyjskim, PWSZ w Zamościu, 2011. (Irena Greszta) 

47. Klaudia  Steć,  kl.  2dt  –  II  miejsce  w  Konkursie Piosenki  Turystycznej.  (Elżbieta 

Swacha) 

48. Damian Iwankow,  kl. 4ct – laureat „Zamojski ego Konkursu   z Języka Angielskiego,” 

PWSZ w Zamościu, 2011(Katarzyna  Czarnowska) 

49. Klaudia Steć, kl. 2dt - honorowy tytuł  Prezydenta Miasta Zamość: „Talent – Zamość 

2011” (Elżbieta Swacha) 

50. Reprezentacja   szkoły dziewcząt – I miejsce w Turnieju   Piłki Siatkowej o Puchar 

Rektora PWSZ w Zamościu, 2011 (Sylwia Kowalska) 

51. Reprezentacja  szkoły chłopców – III  miejsce w Turnieju  Piłki Siatkowej o Puchar 

Rektora PWSZ w Zamościu, 2011 (Janusz Stryjewski) 

52. welina  Marcola, Monika Mielniczuk, Klaudia Mazurek – III miejsce w konkursie 

„Fryzury wieczorowe”, 2011 (Beata Szybiak- Silezin,  Jadwiga  Tucka) 

53. Marta Żmuda, klasa 4ht -  I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim pod 

patronatem Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu UM Zamość, organizator ZSZ 

Rzemiosł Rożnych i Cech Rzemiosł Różnych, 2012 (Jadwiga Tucka, Beata Szybiak - 

Silezin) 

54. Leszek Tytuła, kl. 2ft- I miejsce w XXXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej, 2012 (Piotr Czechoński,  Zenon Ważny, Wojciech Molek) 

55. Renata  Gromadzka kl. 4bt –  finalistka Konkursu Wiedzy Ekonomicznej „Pomysł na 

siebie”, 2012 (Monika Wasilewska) 

56. Renata Gromadzka, kl. 4bt – finalistka XI edycji konkursu Przedsiębiorczy uczeń na 

rynku pracy, 2012 (Renata Iwaniuk) 

57. Dorota Szkamruk- III miejsce, P. Kycko, -wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie 

Fryzjerskim, 2012 (Beata Szybiak - Silezin) 

58. Jan Ferens, kl. 4ct –finalista Międzyszkolnego konkursu ENGLISH SCRABBLE, 

organizowanego przez II LO  w Zamościu, 2012 (K. Czarnowska, Łukasz Kołodziejczyk) 

59. Hałasa Magdalena, kl. 3dt    -    II m-ce w Konkursie  plastycznym "Irlandia w moich 

oczach" zorganizowanym przez Koło Naukowe Anglistów PWSZ    w Zamościu (Łukasz 

Kołodziejczyk) 
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60. Klaudia Steć -   I miejsce w V Przeglądzie Poezji Śpiewanej im. Marka Grechuty, 

organizowanym przez Bursę Międzyszkolną       Nr 2 w Zamościu, 2012 (Elżbieta 

Swacha). 

61. Wiktor Robaczyński, kl. 2al - I miejsce,  Klaudia Steć, kl. 3dt -wyróżnienie w Konkursie 

"PWSZ mam Talent” , 2012 (Ewa Kowalewska, Łukasz Kołodziejczyk) 

62. Reprezentacja   szkoły dziewcząt - II miejsce w Turnieju o Puchar Rektora PWSZ w 

Zamościu, 2012 (Sylwia Kowalska) 

63. Reprezentacja   szkoły chłopców - II miejsce w Turnieju o Puchar Rektora PWSZ w 

Zamościu, 2012 (Renata Rochowiak) 
 
6. Szkoła nawiązała współpracę za granicą w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży oraz 

realizacji praktyk zagranicznych, koordynowanych przez Urszulę Drążek. 

 
W latach 2007 – 2012  zrealizowano następujące projekty: 

 

-niemiecko– rosyjskiej kadry kierowniczej, Zamość 2007. 
 

– niemiecko - rosyjskie spotkanie młodzieży Zamość 2007. 
 

-litewska wymiana młodzieży, Kelme 2008. 
 

-litewska wymiana młodzieży, Zamość 2009. 
 

-ukraińska wymiana młodzieży, Winnica 2009. 
 

-ukraińska wymiana młodzieży, Zamość 2009. 
 

 
 
Wszystkie projekty polsko-niemieckie dofinansowane były przez Polsko-Niemiecką Współpracę 

Młodzieży,   projekty polsko-ukraińskie przez Polsko-Ukraińską Fundację PAUCI, a projekty 

polsko-litewskie przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. 

 
W latach 2010 – 2012 uczniowie trzykrotnie uczestniczyli w praktykach zawodowych w Grecji: 

 2010 r. – Adam Gil, Marcin Soroka – technik technologii żywności; 

 2011r. – Marzena Typiak, Anna Koczwara – technik hotelarz; 

 2012r. -  Marzena Typiak, Ewelina Sadowska, Katarzyna Parczyńska – technik hotelarz; 
 
 
 
 

7. W  szkole  działa  i  aktywnie  współpracuje  ze  środowiskiem  Szkolny  Klub  Wolontariusza. 

Uczniowie pracują jako wolontariusze w Hospicjum, przedszkolach, Miejskim Centrum Pomocy 

Rodzinie,   Szkolnym   Ośrodku   Opiekuńczo-Wychowawczym,   Oddziale   Paliatywnym   przy 

Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zamościu. 

 
8. Uczniowie  rozwijają zainteresowania i uzdolnienia pod kierunkiem nauczycieli 

 
9. Szkolny Klub PCK prowadzi szeroko zakrojoną działalność charytatywną: akcja wyprawka dla 

Żaka, Góra Grosza, i inne. 
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10. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski. Praca SU pobudza uczniów do  aktywnego 

udziału w życiu szkoły, integruje społeczność uczniowską, wdraża do samorządności i aktywnego 

uczestnictwa  w przyszłym,  dorosłym  życiu.  SU  w znacznym  stopniu  organizuje także  życie 

kulturalne szkoły poprzez realizację interesujących akcji, konkursów, projektów. 

 
11. Szkoła  dysponuje  wykształconą  kadrą  pedagogiczną,  100%  nauczycieli  posiada  wyższe 

wykształcenie  kierunkowe  z  przygotowaniem  pedagogicznym,  a  wielu   nauczycieli  studia 

podyplomowe. Trzech nauczycieli posiada otworzone przewody doktorskie. 

 
12. Szkoła rozwija aktywność młodzieży, uczy samodzielności, daje możliwość rozwoju osobistego, 

przygotowuje do dorosłego życia, dba o kształtowanie postaw przedsiębiorczych  swoich uczniów, 

przygotowuje ich do poruszania się po rynku pracy, rozwija współpracę z partnerami lokalnymi, dba 

o  edukację  ekonomiczno-finansową.  13  stycznia  2010  roku  został  przyznany  Zespołowi  Szkół 

Ponadgimnazjalnych      Nr      1      w      Zamościu      CERTYFIKAT      JAKOŚCI      „SZKOŁA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,"    w ramach  Programu  realizowanego  przez Fundację  Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości  we współpracy z   Ministerstwem Edukacji Narodowej i partnerstwie z Komisją 

Nadzoru Finansowego, Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości i Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. 

 
14. Zdobywanie praktycznych umiejętności, połączone z poznawaniem innych kultur szkoła zapewnia 

młodzieży kształcącej się w zawodach: technik hotelarz oraz technik obsługi  turystycznej poprzez 

organizowanie wakacyjnych praktyk zawodowych w Grecji. 

 
15. Uczniowie  w  zawodzie  technik-  informatyk  uczestniczą  w  Międzynarodowych   Badaniach 

Umiejętności PISA. 

 
16. Szkoła zapewnia uczniom duży przyrost wiedzy, co potwierdzają wyniki    Międzynarodowych 

Badań Umiejętności PISA oraz wyniki EWD. 

 
17. W roku 2010 wznawia działalność ZHP. Harcerze biorą udział w życiu szkoły i miasta, aktywnie 

uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, współpracują z Komenda Hufca w  Zamościu oraz 

Światowym Związkiem Żołnierzy AK o/ Zamość. 

 
 

 

IV. Cele, zadania, spodziewane efekty w strategicznych  obszarach pracy 

szkoły 
 

 

1. Organizacja i przebieg kształcenia 
 

 

 
Cel ogólny 

 
Zadania szczegółowe 

 
Przewidywane 

efekty 

Zapewnienie 

wysokiej  jakości 

pracy szkoły 

Wdrożenie nowej podstawy programowej. Podniesienie 
efektów kształcenia 

i uatrakcyjnienie 

oferty edukacyjnej. 

Organizacja       pomocy       psychologiczno       – 
pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi 

potrzebami             edukacyjnymi,             zgodnie 

z obowiązującym rozporządzeniem. 

Podjęcie  działań  mających  na celu  podnoszenie 
wyników nauczania. 
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 Realizacja projektów współfinansowanych przez 
Unię Europejską  w ramach programów: PO KL, 

Leonardo da Vinci, Comenius. 

 

Wdrażanie innowacji pedagogicznych 
w zakresie metod kształcenia i programów 

nauczania. 

Modyfikacja oferty edukacyjnej dostosowanej do 
potrzeb rynku pracy i  kierunków rozwoju miasta 

Doskonalenie   kwalifikacji   zawodowych   kadry 
pedagogicznej, zgodnie  z  kierunkami  rozwoju 

szkoły 

Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia 
nauczycieli. 

 

 
 

Stałe 

uatrakcyjnienie 

oferty 

edukacyjnej 

szkoły. 

Reaktywacja kształcenia w Liceum 
Ogólnokształcącym 

 
Zwiększenie 

chętnych 

do kształcenia 

w  szkole, 

spowodowane 

trafną   ofertą 

kierunków 

kształcenia 

i dobrym 

wyposażeniem 

szkoły 

w nowoczesne 

pomoce 

dydaktyczne. 

 
Systematyczna  analiza  danych  demograficznych 

dotyczących liczby uczniów gimnazjów. 

 
Analiza danych o bezrobociu uzyskanych 

z Urzędu Pracy . 

 
Coroczne  opracowywanie  nowej  oferty 

kierunków nauczania, dostosowanej do wymogów 

rynku pracy. 

 
Opracowanie projektów pozwalających uzyskać 

środki finansowe na wyposażenie sal 

dydaktycznych. 

 
Zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych, umożliwiających rozwój 

zainteresowań, wyrównywanie braków 

edukacyjnych. 

 
Wdrażanie innowacji pedagogicznych 

 
Wspieranie 
procesu 
edukacyjnego 
uczniów. 

 
Analiza poziomu edukacyjnego uczniów klas 

pierwszych poprzez przeprowadzenie testów 

diagnostycznych z przedmiotów kończących się 

egzaminem maturalnym. 

 
Zwiększenie 

efektywności 

procesu 

nauczania. 

Podwyższenie 

wyników 

nauczania oraz 

wyników 

egzaminu 

maturalnego 

i 
potwierdzającego 

 
Monitorowanie częstotliwości oceniania 

z poszczególnych przedmiotów. 

 
Wprowadzenie elementów oceniania 

kształtującego  w procesie edukacji. 

 
Przygotowanie interesującej, wszechstronnej oferty 



27 
 

 

 konkursów przedmiotowych w szkole. kwalifikacje 

zawodowe.  
Organizacja zajęć  w ramach KN dostosowanych do 

potrzeb uczniów. 

 
Zapewnienie uczniom klas I, II, III zajęć 

wyrównawczych, a uczniom klas maturalnych 

dodatkowych zajęć przygotowujących do matury. 

 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

poprzez tworzenie i realizację projektów 

współfinansowanych przez UE. 

 
Realizacja projektów ekologicznych. 

 
Motywowanie uczniów do udziału w konkursach 

pozaszkolnych. 

 
Systematyczna analiza osiąganych przez uczniów 

wyników nauczania oraz wyników egzaminu 

maturalnego i zawodowego. 

 
Porównanie wyników nauczania i wyników 

egzaminu maturalnego z ocenami i wynikami 

egzaminu końcowego w ukończonych gimnazjach 

w celu oceny efektów pracy szkoły. 

 
Różnicowanie metod i form pracy nauczycieli 

z właściwym dostosowaniem ich do możliwości 
rozwojowych uczniów. 

 
Wprowadzenie oferty nabycia przez uczniów 
dodatkowych umiejętności:  szkolenie z zakresu 
obsługi kasy fiskalnej, Kurs CISCO. 

 
Modyfikacja programów nauczania i programów 
praktyk zawodowych w celu dostosowania ich do 
potrzeb rynku pracy oraz możliwości uczniów. 

 
Podniesienie 

poziomu 

kwalifikacji 

kadry 

pedagogicznej 

 
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli. 

 
Wysoki stopień 

przygotowania 

kadry 

pedagogicznej 

zapewni 

efektywność 

procesu 

dydaktycznego. 

 
Systematyczna i zgodna z wykazywanymi 
zapotrzebowaniami organizacja 

Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 

 
Gromadzenie i udostępnianie nauczycielom ofert 

edukacyjnych różnych form doskonalenia 

pozaszkolnego. 
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Bieżąca analiza w zakresie braków i 

przewidywanego nadmiaru kadry pedagogicznej. 

 
Właściwa organizacja opieki nad nowo 

zatrudnionymi. 

 
Zachęcanie nauczycieli do poszerzenia swoich 

kwalifikacji na studiach podyplomowych, 

doktoranckich. 

 
Dostosowanie organizacji pracy szkoły do potrzeb 

nauczycieli podejmujących dodatkowe studia. 

 
Udział nauczycieli przedmiotów zawodowych 

w praktykach zawodowych nauczycieli, 

organizowanych w ramach projektów unijnych. 

 

 
2. Dokumentacja szkolna 

 

 

 
Cel ogólny 

 
Zadania szczegółowe 

 
Przewidywane efekty 

Zapewnienie funkcjonowania 
szkoły zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
prawa 

Stała aktualizacja dokumentów 
regulujących pracę szkoły. 

Szkoła prawidłowo prowadzi 
dokumentację. 

 
Zapewnienie prawidłowego 
obiegu dokumentów. 

 
Prawidłowe przechowywanie 
dokumentacji. 

 
Archiwizacja dokumentacji 
szkolnej. 

 
 
 

 
3. Zarządzanie i organizacja 

 
1. Kontrola zarządcza. 

 
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), działając na podstawie art. 39 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 

września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)  o systemie oświaty i zarządzenia 

Nr 22/2010 Dyrektora Szkoły został wprowadzony regulamin kontroli zarządczej w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu, który obowiązuje od dnia 

01.01.2010r. 
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2. Nadzór pedagogiczny. 
 

W szkole opracowywany jest na każdy rok szkolny Plan Nadzoru Pedagogicznego  (Podstawa 

prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,   poz.2572); 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku  w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz. U. z dn. 9 listopada 2009 r.) 

 

Nadzór pedagogiczny sprawowany jest w celu oceny jakości działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz statutowej szkoły i nauczycieli oraz w celu planowania 

działań służących podniesieniu jakości kształcenia  i doskonalenia systemu jakości pracy. 
 

 
 
 

4. Opieka i wychowanie 
 

Cel ogólny 

 
Zadania szczegółowe 

 
Przewidywane efekty 

 
Troska o bezpieczeństwo 
ucznia w szkole i poza nią. 

 
Opracowanie i wdrożenie 

programu poprawy 

bezpieczeństwa w szkole 
 

 
 

Budowanie przyjaznego 

klimatu pracy na bazie 

tradycji szkoły. 

Osiągnięcie wysokiego stopnia 
bezpieczeństwa ucznia i  szkoły 
oraz przyjaznego klimatu nauki 
i pracy. 

 
Stała diagnoza i analiza 

problemów 

wychowawczych w celu 

stworzenia odpowiedniego 

programu profilaktycznego. 

 
Stała współpraca szkoły z 

rodzicami w celu 

wczesnego wykrywania 

zagrożeń patologicznych 

wśród młodzieży. 

 
Kontrola wejść uczniów 

i osób z zewnątrz. 

 
Udoskonalenie organizacji 

dyżurów nauczycieli na 

terenie szkoły. 
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Współpraca z Komendą 

Miejską Policji i Strażą 

Miejską w celu: 

- przeprowadzenia szkoleń 
dla nauczycieli, 

- prelekcji, spotkań, 

pokazów dla uczniów na 
tematy wynikające z analizy 

zagrożeń. 

 

 
Uaktualnienie planu 

ewakuacyjnego szkoły, 

zorganizowanie szkoleń 

i ćwiczeń dla nauczycieli 

i uczniów na temat 

ewakuacji. 

 
Współpraca z kuratorem 

sądowym w celu 

monitorowania 

i eliminowania istniejących 

w szkole zachowań 

patologicznych. 

 
Przeprowadzenie niezbędnych 
remontów w celu poprawy 
bezpieczeństwa w szkole. 

 
Udział w Programie: Szkoła 
bez przemocy. 

 
Wspieranie w planowaniu 

kariery zawodowej 

i przeciwdziałanie 

bezrobociu absolwentów. 

 
Współpraca z OHP w celu 

przeprowadzenia szkoleń 

dla uczniów klas 

maturalnych z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

 
Przygotowanie uczniów 

do skutecznego wejścia 

na rynek pracy. 

 
Organizacja zajęć z zakresu 
doradztwa zawodowego i 
przedsiębiorczości w ramach 
projektów unijnych. 

 
Diagnoza losów 

absolwentów szkoły w celu 

określenia celności doboru 

kierunków nauczania w 

szkole. 
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Współpraca z Urzędem 

Pracy w celu właściwego 

diagnozowania potrzeb 

rynku pracy. 

 

 
Uwzględnienie w Programie 

Wychowawczym Szkoły 

i Programach 

Wychowawczych Klasy 

sposobów planowania 

kariery zawodowej. 

 
Współpraca z 

pracodawcami w celu 

zapoznania uczniów ze 

specyfiką pracy w różnych 

zawodach. 

 
Utworzenie bazy firm 
z informacją na temat rynku 
edukacji, praktyk i pracy. 
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Kształtowanie osobowości 

ucznia, rozwijanie jego 

zainteresowań i zdolności 

poznawczych. 

 
Organizacja kół 

zainteresowań 

i zajęć pozalekcyjnych 

umożliwiających uczniowi 

wszechstronny rozwój 

intelektualny, 

osobowościowy, społeczny. 
Zajęcia te planowane są w 

taki sposób, aby objęły 

wszystkie aspekty rozwoju 

człowieka. 

 
Zajęcia i koła o charakterze: 

 
- sportowo-rekreacyjnym 

 
- zawodowym 

 
- artystycznym 

 
-społecznym 

 
- poznawczym 

 

 
Kształtowanie kompetencji 
społecznych. 

 

 
 

Kształtowanie prawidłowych 
relacji uczniowskich. 

 

 
 

Wspieranie działalności 

Samorządu Uczniowskiego 

w celu angażowania 

większej liczby uczniów 

w życie szkoły. 

 
Akcje, konkursy, projekty 

organizowane dla 

społeczności uczniowskiej 

w ramach pracy SU, 

zgodnie z planem pracy na 

dany rok szkolny. 

 
Wykształcenie u uczniów 

umiejętności: 

- samooceny oraz 

konfrontowania własnych 

dokonań z dokonaniami 

rówieśników, 
- komunikowania się 

z otoczeniem w różnych 

dziedzinach życia, 

- tworzenia własnego 

kodeksu etycznego, 
- formułowania sądów 

i opinii. 

Wykształcenie postaw: 

- otwartości na poglądy 

innych, 
- samodzielności 

i zaradności życiowej, 

- szacunku dla innych 

członków społeczeństwa, 

- godności obywatelskiej 
i patriotycznej. 

 
Udział uczniów 

i nauczycieli w obchodach 

świąt państwowych. 
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Współpraca z Instytutem 

Pamięci Narodowej w celu 

przybliżenia uczniom 

historii; kształtowanie 

poczucia tożsamości 

narodowej. 

 

 
Organizowanie wycieczek, 

biwaków turystyczno- 

krajoznawczych. 
 

 
 

Kontynuacja i poszerzenie 

międzynarodowej wymiany 

młodzieży, umożliwiającej 

poznawanie europejskiego 

dziedzictwa kulturowego, 

ułatwiającej porozumienie i 

współpracę między 

obywatelami krajów 

europejskich oraz budujące 

poczucie europejskiej 

tożsamości. 

 
Przygotowanie 
przedsięwzięć kulturalnych 

w szkole, zgodnie z planem 

pracy szkoły na dany rok 

szkolny. 

 
Stworzenie warunków 

umożliwiających uczniom 

samoidentyfikację 

kulturową, narodową 
i regionalną. 

 
Kształtowanie uczuć 
estetycznych.   

Udział w konkursach 

 
Organizowanie wyjść do 

muzeów, galerii i miejsc 

pamięci narodowej. 

 
Organizowanie wyjść do 

kina, wyjazdów do teatru. 

Promowanie zdrowego stylu 
życia poprzez organizację 

imprez sportowych. 
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 Organizacja spotkań 
młodzieży z ludźmi świata 

kultury i nauki. 

 

Badanie losów absolwentów. 

 
Współpraca z lokalnymi 

szkołami wyższymi, udział 

uczniów w seminariach, 

warsztatach, targach pracy, 

itp. 

 
Aktywny udział młodzieży 

w życiu kulturalnym miasta 

 

 
 
 

5. Promocja i integracja ze środowiskiem lokalnym 
 

Cel ogólny 
 

Zadania szczegółowe 
 

Przewidywane efekty 

 
Zwiększenie 

zainteresowania szkołą 

wśród absolwentów 

gimnazjów. 

Zainteresowanie 

środowiska lokalnego 

działaniami szkoły. 

 
Przeprowadzenie badań na 

temat zainteresowania 

kandydatów ofertą 

edukacyjną naszej szkoły. 

Działania promujące szkołę 

w gimnazjach: 

 aktualizacja i 

uatrakcyjnianie 

szkolnej strony 

internetowej, 

 - coroczna 

organizacja Dni 

Otwartych Szkoły, 

 - przygotowanie 

wydawnictw 

reklamowych (plakaty, 

broszury, informatory, 

itp.), 

 - współpraca 

z lokalnymi 

mediami, 

 - wyjazdy 
promocyjne 

 
Wzrost zainteresowania 

szkołą wśród absolwentów 

gimnazjów. 

Zwiększenie naboru 

uczniów do klas 

pierwszych. 
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 do gimnazjów 
w rejonie naboru 

 - organizowanie 
konkursów dla 

szkół 

gimnazjalnych; 

 - ekspozycja prac 

uczniów i 

informacja 

o szkole w ZDK i 

innych obiektach 

na terenie miasta 
Zamościa. 

 włączenie imprez 

szkolnych do 

kalendarza imprez 

miejskich 

 

Zainteresowanie środowiska 

lokalnego działaniami 

szkoły, integracja z 

pozaszkolną społecznością. 

 Udział szkoły w 
uroczystościach 

lokalnych. 

 Współpraca z 
instytucjami, 

 
placówkami  kulturalno- 

oświatowymi 

i pracodawcami; 

 Organizacja imprez 
o charakterze 

międzyszkolnym 

 Udział  w 
konkursach, 

olimpiadach 

przedmiotowych, 

zawodach 

sportowych 

organizowanych 

przez inne placówki, 

szkoły; 

 Udział w Targach 

Edukacyjnych. 

 Udział w  akcjach 

porządkowych na 

rzecz miasta, 
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6. Baza i wyposażenie szkoły 
 
 
 
 
 

 
Cel ogólny 

 
Zadania szczegółowe 

 
Przewidywane efekty 

 
Modernizacja istniejącej 

bazy dydaktyczno - 

wychowawczej 

Modernizacja   i   doposażenie 
pracowni  kształcenia  ogólnego 
i        zawodowego,        zgodnie 
z wymogami nowej podstawy 
programowej. 

 
Poprawa jakości 

kształcenia. 

 
Wzrost czytelnictwa 
wśród uczniów. 

 
Zwiększenie stanu 

bezpieczeństwa w szkole 

i poza szkołą. 

 
Większy udział młodzieży 

w zajęciach dodatkowych. 

Wprowadzanie programów 
użytkowych i edukacyjnych 
do pracowni 
komputerowych, 
sekretariatu szkoły, 
korzystanie z platform 
edukacyjnych. 

Rozbudowa monitoringu na 
terenie szkoły. 

Modernizacja radiowęzła 
szkolnego. 

Systematyczne wzbogacanie 
księgozbioru biblioteki szkolnej. 

 

 

V. Monitorowanie stopnia realizacji zadań w poszczególnych 

obszarach pracy szkoły: 
 
 

Monitorowanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu będzie procesem stałym, 

pozwalającym stwierdzić, czy zostały zrealizowane poszczególne zadania i osiągnięte zamierzone 

cele. 
 
 
 

1. Organizacja i przebieg kształcenia. 
 

 
 

Monitorowanie organizacji i przebiegu kształcenia przebiegać będzie w ramach ewaluacji 

wewnętrznej   i   kontroli.      Do   monitorowania   wykorzystywane   będą   następujące   techniki 

i narzędzia: 

 
Techniki: 
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obserwacje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

 
wywiady,  

 
 
 
 
 
 
 

-wyjaśniające, 

 
 

 
 

 

pracy nauczyciela, 
 

diagnoza uczniów klas pierwszych, 
 
 

zawodowe), 

maturalnego  i  potwierdzającego  kwalifikacje 

 
 

 
 

 

 
2. Narzędzia: 

 

 
 

 
 

obserwacji, 
 

acyjne, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
. 
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2. Dokumentacja szkolna. 
Monitorowanie    prawidłowego    prowadzenia    i    przechowywania    dokumentacji    szkolnej 

 

prowadzone będzie poprzez kontrolę, obejmującą: 
 

- stan bieżący dokumentacji szkolnej – aktualizacja dokumentów, 
 

- przechowywanie, 
 

- obieg dokumentów, 
 

- archiwizację. 
 
 

3. Zarządzanie i organizacja 
 
Monitorowanie i ocenę kontroli zarządczej określa Regulamin kontroli zarządczej. 

 
Dyrektor  Szkoły  przedstawia  dwa  razy  w  ciągu  roku  szkolnego  wyniki  i  wnioski  ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 
 

 

4. Opieka i wychowanie 
 

 
Monitorowanie w/w obszaru   przebiegać będzie   w ramach ewaluacji wewnętrznej Programu 

Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki oraz kontroli. 
 

 

5. Promocja i integracja ze środowiskiem lokalnym 
 

 

Zespół ds. promocji szkoły monitoruje i  dokonuje oceny działań promocyjnych szkoły. 
 

 

6. Baza i wyposażenie szkoły 
 

 

Stan bazy i wyposażenia  szkoły podlega sprawdzeniu i ocenie zgodnie    z obowiązującymi 

regulaminami. 

 

VI. Podsumowanie i sposoby ewaluacji Koncepcji Pracy Szkoły. 
 
Koncepcja  Pracy  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  1  w  Zamościu  na  lata  2008-2012 

powstała w celu zagwarantowania optymalizacji procesu kształcenia z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej. 

Do  najważniejszych  czynników  zewnętrznych  (zarówno  o  charakterze  pozytywnym  jak 

negatywnym), uwzględnionych przy tworzeniu koncepcji pracy szkoły należą: 

 
 zainteresowanie wśród absolwentów gimnazjów kierunkami zawodowymi, przede wszystkim 

kierunkiem informatycznym, 

 
 możliwość zdobycia środków finansowych na rozwój szkoły, 

 
 przewidywany spadek liczby uczniów, a co za tym idzie oddziałów w szkole, 

 
 wzrost konkurencji innych szkół. 
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Koncepcja zawiera strategiczne kierunki rozwoju szkoły w obszarach: 

 
 organizacja i przebieg procesu kształcenia, 

 
 Dokumentacja szkolna 

 
 Zarządzanie i organizacja 

 
 opieka i wychowanie, 

 
 promocja i integracja ze środowiskiem lokalnym, 

 
 baza i wyposażenie szkoły. 

 
Główne cele rozwoju szkoły w latach 2008-2012, to: 

 
 stałe uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej szkoły, 

 
 zwiększenie zainteresowania szkołą wśród absolwentów gimnazjów, 

 
 wspieranie procesu edukacyjnego uczniów. 

 
 kształtowanie osobowości ucznia, rozwijanie jego zainteresowań i zdolności poznawczych, 

 
 przygotowanie ucznia do pełnego uczestnictwa w kulturze, 

 
 troska o bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza nią, 

 
 wspieranie w planowaniu kariery zawodowej i przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów, 

 
 podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej, 

 
 zainteresowanie   środowiska   lokalnego   działalnością   szkoły,   integracja   z   pozaszkolną 

społecznością. 

 
Ze względu na stale zmieniające się warunki działania i funkcjonowania szkoły oraz potrzeby 

uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej Koncepcja Pracy Szkoły będzie modyfikowana w celu 

dostosowania   do   aktualnych   warunków   i   potrzeb.   Koniecznym   wydaje   się   zbudowanie 

pozytywnej atmosfery, wspólnego zaangażowania w proces ewaluacji. 
 

Proces  ewaluacji  będzie  miał  na  celu  udzielenie  pełnych  i  prawdziwych  odpowiedzi 
na pytania: 

 
 Czy Koncepcja Pracy Szkoły została w pełni zrealizowana? 

 
 Które obszary działania szkoły wymagają większego zaangażowania? 

 
 W których obszarach i jakie osiągnęliśmy sukcesy? 

 
 Gdzie pojawiły się trudności i co jest ich źródłem? 

 Czy tempo i korelacja działań są prawidłowe? 
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Proces ewaluacji będzie prowadzony na trzech uzupełniających się poziomach: 

 
 Autoewaluacja  –  przeprowadzana  przez  każdego  nauczyciela  w  celu  oceny  wyników 

własnej pracy. 
 

 
 

 Ewaluacja  wewnętrzna  –  przeprowadzona  na  zakończenie  każdego  roku   szkolnego 

w   poszczególnych   obszarach   pracy   szkoły   i   przedstawiona   w   sprawozdaniach   Komisji 

Przedmiotowych i Zadaniowych . 

 
Obszar I: Organizacja i przebieg procesu kształcenia będzie ewaluowany poprzez analizę 

wyników klasyfikacji, analizę próbnych egzaminów zewnętrznych, badania wyników nauczania, 

analizę egzaminów zewnętrznych, 

ocenę stopnia realizacji podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych, analizę osiągnięć 

uczniów poprzez udział w konkursach i zawodach sportowych, analizę dokumentacji. 

Obszar II: Opieka i wychowanie. Stopień realizacji celów będzie badany poprzez ewaluację 

Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki. 

Obszar III: Promocja i integracja ze środowiskiem lokalnym. Obszar ewaluowany będzie 
poprzez analizę działań promocyjnych oraz analizę współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

Obszar   IV:   Baza   i   wyposażenie   szkoły.   Obszar   ewaluowany   będzie   poprzez   analizę 

wyposażenia  szkoły  w  pomoce  dydaktyczne,  sprzęt  komputerowy,  sportowy  i  wyposażenie 

pracowni. 

 
 Modyfikacja   Koncepcji  Pracy   Szkoły   -  przeprowadzona  w  zależności  od   potrzeb 

wynikających ze zmiany warunków pracy szkoły, tj. zmian kadrowych,  lokalowych, potrzeb 

uczniów,  naboru  uczniów  do  szkoły,  oczekiwań  rynku  pracy  i   środowiska  oraz  zmian 

w przepisach prawa oświatowego. 
 

 
 

 Ewaluacja końcowa –. jest to podsumowanie osiągniętych wyników zarówno pozytywnych, 

jak i negatywnych na zakończenie realizacji programu Koncepcji Pracy  Szkoły. Wnioski z tej 

ewaluacji będą wykorzystane przy tworzeniu kolejnej koncepcji. 

Znaczący wpływ na realizację Koncepcji Pracy Szkoły mają czynniki finansowe i organizacyjne 

w dużym  stopniu niezależne od samej szkoły.  Szanse powodzenia naszych działań widzimy 

w możliwościach pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych 

źródeł. 
 

 
 
Na zakończenie należy stwierdzić, że Koncepcja Pracy Szkoły ukierunkowana jest na osiągnięcie 

najważniejszego celu: 
 

 

„Szkoły otwartej, postępowej na miarę możliwości XXI wieku; 
Szkoły gwarantującej zdobycie wiedzy i praktyki 

w interesujących zawodach; 
Szkoły kształtującej młodego człowieka, 

respektującego zasady uniwersalnego kodeksu moralnego” 


