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ROZDZIAŁ I 

PODSTAWA PRAWNA 

 

        Koncepcja pracy szkoły to ogólny plan działania społeczności szkolnej, określający jej 

kierunki pracy i rozwoju. Odgrywa rolę drogowskazu, wytyczając wszystkim członkom 

społeczności szkolnej ten sam kierunek działania. Uświadamia szeroko pojętemu środowisku 

skupionemu wokół szkoły, że przy zaangażowaniu wszystkich podmiotów możliwe jest 

tworzenie wspólnej przyszłości, a właściwe planowanie zmian, ich wdrożenie powinno 

wyzwolić poczucie sukcesu wśród nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników. Koncepcja jest nierozerwalna i spójna z treścią dokumentów 

wewnątrzszkolnych – statutem, programem wychowawczo-profilaktycznym oraz szkolnym 

zestawem programów nauczania. W tworzeniu dokumentu uwzględniono rolę szkoły  

w środowisku lokalnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że sprawne działanie szkoły 

wymaga stałej i partnerskiej współpracy z organem nadzorującym i prowadzącym, innymi 

szkołami i instytucjami mogącymi wspierać jej działania.  

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:  

1. Ustawę Prawo oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); 

2. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915);  

3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762); 

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.; 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679 oraz z 2021 r. poz. 1533);  

6. Statut Zespołu Szkół nr 5 w Płocku;  

7. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra 

Macieszy w Płocku; 

8.  Statut VII Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Macieszy w Płocku; 

9. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół nr 5 w Płocku. 
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ROZDZIAŁ II 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

 
 

1.  Dane ogólne Szkoły  

Zespół Szkół nr 5 mieści się w Płocku przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, na osiedlu 

Podolszyce – Północ. Dyrektorem szkoły jest mgr Magdalena Lewandowska. Organem 

prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Płock, natomiast organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

W skład Zespołu Szkół nr 5 w Płocku wchodzi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku oraz VII Liceum Ogólnokształcące 

im. Aleksandra Macieszy w Płocku. 

 

2. Historia szkoły 

       Historia szkoły związana jest z powstałym w 2001 r. Gimnazjum nr 8. Pierwsza siedziba 

gimnazjum mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ulicy Czwartaków 6. 

Rada Pedagogiczna liczyła wówczas 35 nauczycieli, a w szkole uczyło się 430 uczniów.  

Od dn. 1.09.2002 r. uczniowie rozpoczęli edukację w nowym, własnym, nowoczesnym 

kompleksie przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 2a.  

W dn. 17.10.2002 r. Gimnazjum przyjęło imię Aleksandra Macieszy – pierwszego Burmistrza 

Miasta Płocka w odrodzonej Polsce, autora prac o Płocku i Ziemi Mazowieckiej, człowieka, 

który reaktywował Towarzystwo Naukowe Płockie oraz Bibliotekę Naukową, wielkiego 

przyjaciela młodzieży.  

W odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego z dniem 01.09.2008 r. utworzono oddziały 

integracyjne w Gimnazjum nr 8.  

W dniu 1.09.2010 r. powołano VII Liceum Ogólnokształcące, które wraz z Gimnazjum  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy tworzy Zespół Szkół nr 5  

w Płocku.  

W 2017 r. w ramach przeprowadzanej reformy oświaty Gimnazjum nr 8  zostało 

przekształcone w Szkołę Podstawową nr 8 w Płocku. Proces przekształcania cały czas trwa, 

ponieważ szkoła podstawowa nie zamknęła  pełnego cyklu kształcenia (pełen cykl zostanie 

osiągnięty dn. 1 września 2024 r.). 
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3. Kadra szkoły 

     Obecnie w Zespole Szkół nr 5 w Płocku zatrudnionych jest 98 nauczycieli, w tym 

zdecydowana większość to nauczyciele dyplomowani. Kadra zapewnia wysoki poziom pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych.  

Profesjonalizm nauczycieli, zaangażowanie i sprzyjająca atmosfera przyczyniają się do wielu 

sukcesów uczniów. Szkoła należy do grupy Szkół Sukcesu oraz Szkół Odkrywców Talentów, 

a VII LO znajduję miejsce w rankingu wojewódzkim Szkoła Perspektyw 2022 . Uczniowie 

zdobywają praktycznie co  roku tytuły laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Liczne sukcesy odnoszą uczniowie 

w konkursach artystycznych i sportowych o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim oraz międzynarodowym. 

Nauczyciele, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz w celu rozwijania ich pasji, 

prowadzą liczne koła naukowe, koła zainteresowań, chór, zespół muzyczny, zajęcia sportowe. 

Organizują liczne zajęcia dydaktyczne, wyjścia do muzeów, teatrów, warsztaty językowe 

EuroWeek oraz bardzo liczne wycieczki turystyczno – krajoznawcze w kraju i za granicą. 

Włączają także młodzież w działalność charytatywną (m.in. w organizację festynów 

charytatywnych), zachęcają do udziału w lokalnych, środowiskowych, ogólnopolskich  

i międzynarodowych akcjach na rzecz potrzebujących. 

 

4. Baza Szkoły 

     Placówka dysponuje nowoczesnym kompleksem dydaktycznym z bogato 

wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, dwiema salami gimnastycznymi oraz 

boiskami sportowymi, siłownią, salą aerobową, salą do gimnastyki korekcyjnej, salą do 

terapii integracji sensorycznej, biblioteką z pracownią multimedialną, świetlicą, stołówką 

szkolną. Wszystkie pracownie wyposażone są w sprzęt multimedialny, w większości  

znajdują się tablice interaktywne.  

Zarówno budynek, jak i jego otoczenie jest nadzorowane za pomocą kamer monitoringu 

wizyjnego, a przy głównym wejściu działa domofon. 

 

5. Szkoła w czasie pandemii 

       W  marcu 2020 r. szkoła stanęła przed ogromnym wyzwaniem, związanym  

z organizacją nauki zdalnej, ze względu na pandemię Covid-19. Początkowo bazowaliśmy 

na dzienniku elektronicznym Vulcan oraz na służbowej poczcie mailowej i platformach 
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edukacyjnych, które na bieżąco pojawiały się na rynku multimedialnym. Od września 

2020 r. nauka zdalna przeniosła się w całości na platformę Office 365 i komunikator 

Teams, co usprawniło i ujednoliciło dostęp uczniów do zdalnych lekcji. Szkoła działając 

nieprzerwalnie w pandemii usprawnia swoje funkcjonowanie oraz poszerza swój zasób 

teleinformatyczny, aby wychodzić naprzeciw potrzebom uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Wiele działalności szkoły przeniosło się do sieci: lekcje, zebrania z rodzicami, konsultacje 

z pedagogiem i psychologiem oraz innymi specjalistami, rady pedagogiczne, szkolenia,  

a nawet  konkursy i działalność charytatywna. 

 

ROZDZIAŁ III 

MISJA 

 

Szkoła zapewnia warunki kształcenia i wychowania uczniów oparte  

na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Wspiera ich  

we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, tak aby stali się odpowiedzialnymi, 

kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczeństwa, aby potrafili wykorzystać własny 

potencjał i dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe 

życie. W szkole panuje klimat zaufania, pełnej współpracy, współodpowiedzialności  

i życzliwości. Prawość i mądrość są rzeczywistością, której pragnie się dla siebie  

i innych. Dialog i negocjacje są metodami na rozwiązywanie spraw trudnych  

i konfliktowych. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, rodzice oraz 

uczniowie przyczyniają się do realizacji celów oraz zadań szkoły. Szkoła ma dokładać 

wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie. 

Wizja szkoły 

Największym sukcesem szkoły jest wychowanie i wypuszczenie w świat 

absolwentów twórczych, dbających o siebie i innych ludzi, którzy poprzez własny rozwój 

będą tworzyć społeczeństwo przyszłości. 

Szkoła musi być otwarta, dynamicznie rozwijająca się i ukierunkowana  

na oczekiwania uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Wszechstronny, harmonijny rozwój  

intelektualny, emocjonalny i fizyczny ucznia jest głównym celem pracy Szkoły i wszystkie 

działania podejmowane w tej placówce muszą służyć jego realizacji. Aby cel ten osiągnąć, 

konieczna jest zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz ludzi  
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i instytucji wspomagających szkołę. Będziemy dążyć do stworzenia szkoły, która wspierając 

rodziców w wychowaniu, przygotuje uczniów w atmosferze wzajemnego zaufania do dalszej 

nauki i życia. Pomoże im rozpoznawać swoje potrzeby, dokonywać wyborów oraz nauczy 

szacunku do historii, tradycji i kultury. Chcemy, aby szkoła także przygotowała uczniów do życia 

w społeczeństwie obywatelskim, w którym będą potrafili odpowiednio wartościować zjawiska 

społeczne, wyrażać własne poglądy i opinie, szukać rozwiązań oraz być aktywni. 

Szkoła to organizacja rodziców, nauczycieli, pracowników administracji  

i obsługi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany oraz skoordynowany, aby 

osiągnąć pewien zestaw celów. 

Do funkcjonowania placówki niezbędne jest: 

 ukierunkowanie sprawy na wspólny cel, 

 jasne, precyzyjne określenie celów do osiągnięcia, 

 pozytywne motywowanie do realizacji podstawowych celów, 

 umożliwianie, zachęcanie oraz mobilizowanie do wszechstronnego działania, 

 preferowanie przez środowisko szkolne takich wartości jak: 

- szacunek; 

- godność; 

- patriotyzm; 

- prawdomówność; 

- tolerancja i akceptacja; 

 inspirowanie nauczycieli i uczniów do twórczego działania, samodzielnego 

konstruowania indywidualnych planów rozwoju, 

 kształcenie u uczniów umiejętności podejmowania decyzji  rozwiązywania 

problemów społecznych oraz osobistych, 

 integrowanie szeroko rozumianego środowiska szkoły i mobilizowanie  

go do wspólnej pracy. 

Priorytety: 

 organizować procesy edukacyjne umożliwiające uczniom powiązanie różnych 

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie, 

 dążyć do kształtowania umiejętności uczenia się od siebie oraz dzielenia posiadaną 

wiedzą, 

 pobudzać chęć poszerzania horyzontów myślowych, 

 zapewniać wysoki standard usług edukacyjnych. 



8 
 

ROZDZIAŁ IV 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 

 

1. Działania w obszarze dydaktycznym 

Głównym celem pracy edukacyjnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. 

Aby osiągnąć ten cel należy dobrze opracować szkolne programy nauczania, 

skoordynować pracę nauczycieli i uczniów. Oprócz tego właściwa komunikacja 

nauczycieli i rodziców sprzyja podnoszeniu efektywności procesu dydaktycznego. Ważne 

jest to, aby rodzice utożsamiali się ze sposobem pracy szkoły, ufali jej i współdziałali z nią 

oraz chętnie i odważnie wyrażali swoje opinie. Niezwykle ważne jest, aby poruszać się  

w tym obszarze sprawnie i kompetentnie, dlatego naszymi priorytetami będą: 

 organizowanie i planowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się, 

 indywidualizacja nauczania- specjalna praca z uczniem zdolnym, ale także 

szczególna troska o ucznia mającego trudności w nauce, ucznia 

niepełnosprawnego, czy ucznia    w trudnej sytuacji życiowej, 

 stworzenie warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez 

wzbogacenie oferty szkoły o koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne, które 

dają możliwość samorealizacji, wzbogacają wiedzę i wspomagają proces 

socjalizacji (np. koła dziennikarskie, muzyczne, aktorskie, gry zespołowe itp.).  

Oferta powinna być różnorodna i dostępne dla każdego ucznia: 

 promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach, zwiększanie 

motywacji uczniów do nauki, podnoszenie aspiracji i chęci dążenia do osobistych 

sukcesów, 

 propagowanie nowoczesnych i innowacyjnych metod i technik kształcenia, które 

będą inspirowały i zachęcały uczniów do poszerzania wiedzy, poszukiwania 

odpowiedzi na nurtujące pytania, 

 systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów 

poprzez szczegółowe analizy egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych, testów 

diagnostycznych i testów kompetencji, 

 wdrażanie wniosków i szczegółowych działań naprawczych przyczyniających się 

do podnoszenia efektywności nauczania, a zarazem wzrostu efektu kształcenia. 
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Proces dydaktyczny w szkole powinien być nakierowany na ucznia  

z trudnościami edukacyjnymi, ucznia przeciętnego i zdolnego. Każdy uczeń powinien 

mieć możliwości odnoszenia sukcesu na miarę jego możliwości. 

2. Działania w obszarze wychowawczym i opiekuńczym 

         Ważne miejsce w codziennej pracy szkoły zajmują zagadnienia opiekuńczo- 

wychowawcze, wyrażane w tworzeniu jak najbardziej korzystnych warunków 

wspierających rozwój psychiczny i fizyczny dzieci i młodzieży. Realizując opiekuńczo- 

wychowawcze funkcje, szkoła nie tylko zaspokaja potrzeby uczniów, ale wzbogaca  

je i rozwija. Funkcje te ukierunkowane powinny być na wychowanie ucznia, który ma być 

człowiekiem, uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych, który akceptuje siebie i ma 

poczucie własnej wartości i jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje. 

 Efektywna i otwarta szkoła nie powinna pomijać w swoich działaniach 

wychowawczych rodziców, wręcz przeciwnie, szkoła powinna wspierać rodziców  

w wychowaniu dzieci i prowadzić z nimi dialog we wszystkich ważnych sprawach 

dotyczących uczniów. Dialog między rodzicami a nauczycielami jest kluczem do 

prawidłowego rozwoju młodego człowieka. 

Działania w obszarze wychowawczym i opiekuńczym: 

 kształtować współodpowiedzialność za funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, 

 wspierać ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości, 

 integrować uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami, 

 organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, zajęcia sportowe), 

 diagnoza sytuacji wychowawczej nowych uczniów, pedagogizacja rodziców  

w związku z problemami współczesnej młodzieży, ścisły monitoring wypełniania 

obowiązku szkolnego, 

 organizować pomoc i opiekę dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialne, 

 prowadzić stały monitoring zagrożeń patologiami społecznymi wśród uczniów, 

 zachęcać uczniów do udziału w projektach, spotkaniach, konferencjach  

na rzecz poprawy bezpieczeństwa i świadomości różnorodnych zagrożeń, 

 kultywować tradycję szkolną oraz postawy patriotyczne, 

 propagować zdrowy stylu życia, kulturę fizyczną i działania proekologiczne, 

 rozbudzać w uczniach poczucie więzi i współodpowiedzialności za Szkołę, 
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 wdrażać uczniów do samorządności, 

 wspierać inicjatywy uczniowskie w zakresie organizacji wycieczek, rajdów, akcji 

charytatywnych, konkursów, imprez o charakterze patriotycznym  i społecznym, 

 zapraszać do udziału w imprezach szkolnych absolwentów, 

 dokonywać systematycznej i wnikliwej analizy frekwencji. 

 

3. Działania w obszarze organizacji i kierowania szkołą  

 opierać zgodną i efektywną współpracę wszystkich nauczycieli na dialogu  

i otwartości,  

 wzajemnie pomagać sobie, dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem, 

 dbać o systematyczne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przez zdobywanie 

kolejnych stopni awansu zawodowego, udział w wewnętrznych i zewnętrznych 

formach doskonalenia zawodowego, organizowanie lekcji otwartych, 

 rozwijać współpracę placówki z innymi szkołami w powiecie oraz Politechniką 

Warszawską, Wyższą Szkołą im. Pawła Włodkowica w Płocku,  Mazowiecką 

Uczelnią Publiczną w Płocku, 

 kontynuować współpracę placówki z organizacjami pozaszkolnymi: Sądem 

Rejonowym, Policją, Strażą Miejską, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Radą Dzielnicy 

Podolszyce, Parafią św. Krzyża i innymi instytucjami wspomagającymi, 

 aktywnie współpracować z władzami Miasta w zakresie organizacji przedsięwzięć 

kulturalnych, patriotycznych, społecznych i naukowych, 

 doskonalić przepływ informacji pomiędzy wszystkimi pracownikami szkoły, 

uczniami i rodzicami, 

 pozyskiwać dodatkowe fundusze od sponsorów i darczyńców, 

 organizować uroczystości, spotkania dla uczniów i rodziców, 

 kontrolować systematycznie stan bezpieczeństwa placówki, 

 promować Szkołę w środowisku lokalnym, 

 aktualizowanie i ujednolicenie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie  

z obowiązującym stanem prawnym, 

 troska o zdrowie, higienę, bezpieczeństwo pracy młodzieży i pracowników oświaty 

poprzez szkolenia BHP, szkolenie pierwszej pomocy, dyżury nauczycieli, 

regulaminy pracowni, 
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 prowadzenie ewaluacji wewnętrznej – ma być narzędziem wspierającym proces 

podejmowania decyzji, racjonalnego zarządzania, rozwiązywania problemów, 

 wspieranie i przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia poprzez prowadzenie preorientacji zawodowej przez doradcę 

zawodowego i wychowawców klas. 

4. Działania w obszarze współpracy z rodzicami 

 wspierać rodziców w wychowaniu, 

 budować atmosferę wzajemnego zaufania, 

 zachęcać rodziców do czynnego udziału w życiu Szkoły, 

 usprawnienie komunikacji rodzic-nauczyciel w działaniach wychowawczych, 

kulturalnych, włączając przedstawicieli Rady Rodziców w tworzenie szkolnej 

dokumentacji. 

 

5. Działania w obszarze promocji szkoły 

 zaangażowanie w życie społeczności lokalnej Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu 

Szkół nr 5 w Płocku, podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw wynikających   

z działań statutowych Stowarzyszenia na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, 

 angażowanie rodziców w życie szkoły poprzez udział w szkolnych 

uroczystościach, imprezach szkolnych i charytatywnych m.in.: coroczny Bal 

Karnawałowy dla klas I-III z Kolorową Kawiarenką, z którego cały zebrany 

dochód przekazywany jest na rzecz WOŚP, udział w Drzwiach Otwartych Szkoły, 

które pokazują i promują placówkę, 

 promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez tworzenie pozytywnego 

klimatu, sprzyjającego rozwojowi działań proedukacyjnych i tzw. „ Lobby na 

rzecz szkoły”. Jego założenia to m.in. udział w kolejnych cyklach Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Płocka, współpraca z okolicznymi Radami Osiedla  

i Radami Mieszkańców przy organizacji szkolnych imprez i festynów rodzinnych, 

 promowanie szkoły w środowisku lokalny poprzez organizowanie konkursów  

i turniejów sportowych międzyszkolnych i powiatowych m.in.: o Puchar Dyrektora 

Szkoły, 

 dobra współpraca z dyrektorami szkół oraz koordynatorami przedsięwzięć  

i inicjatyw, w których szkoła bierze i będzie brała udział, 
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 rozwijanie współpracy z lokalnymi ośrodkami kulturalnymi miasta m.in.:  

z Muzeum Mazowieckim, Muzeum Żydów Płockich, Domem Darmstadt, 

Towarzystwem Naukowym Płockim, Młodzieżowym Domem Kultury oraz 

Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki i Książnicą Płocką, 

 promowanie szkoły i kształtowanie jej wizerunku w mediach społecznościowych 

poprzez systematyczne prowadzenie szkolnej strony internetowej, funpage’a  

i działalność szkolnego koła Szkolny Blogger i Youtuber. 

 

6. Samorządność uczniowska 

 wspieranie młodzieży w realizacji pomysłów, 

 wdrożenie uczniów do samorządności poprzez przedsięwzięcia Samorządu 

Uczniowskiego, 

 organizacja imprez kulturalnych, szkolnych, charytatywnych. 

 

ROZDZIAŁ V 

MODEL UCZNIA I ABSOLWENTA 

 

          Zespół Szkół nr 5 w Płocku to placówka składająca się ze Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy oraz z VII Liceum 

Ogólnokształcącego im Aleksandra Macieszy. To powoduje, że model absolwenta będzie 

różny dla szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. 

Absolwent Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra 

Macieszy w Płocku  

Celem szkoły jest przygotowanie ucznia do kolejnego etapu kształcenia- nauki w szkole 

ponadpodstawowej, poprzez stworzenie takich warunków wszechstronnego rozwoju, aby 

opuszczając szkołę: 

 posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, 

 potrafił samodzielnie uczyć się i korzystać z dostępnych źródeł informacji, 

 posługuje się i komunikuje w językiem ojczystym i w językach obcych, 

 potrafi planować, organizować i oceniać własną naukę, 
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 potrafi pracować indywidualnie i współpracować w zespole zgodnie  

z obowiązującymi zasadami i poczuciem odpowiedzialności, 

 cechuje się wysoką kulturą osobistą, jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi, 

 potrafi dobrze funkcjonować w otaczającym świecie, 

 stosuje i promuje zdrowy styl życia, 

 dba o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo własne i innych, 

 zna historie, kulturę oraz tradycje swoje miasta, regionu i kraju, 

 jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, 

 potrafi korzystać z dóbr kultury, uczestniczyć  życiu kulturalnym, a nawet  

go tworzyć. 

Absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Macieszy w Płocku 

Szkoła dąży do tego, aby jej wychowanek i absolwent był człowiekiem dojrzałym pod 

względem moralnym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i obywatelskim, 

twórczym, samodzielnym i odpowiedzialnym, prawnym i uczciwy, kulturalnym  

z rozwiniętą potrzebą samorozwoju osobowości w każdym jej obszarze oraz świadomym 

własnej wartości. Kształtując i edukując młodego człowieka ważne jest, aby: 

 wierzył w siebie i potrafił się uczyć, 

 znał swoje mocne i słabe strony oraz potrafił pracować nad sobą, 

 potrafił dokonywać świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia  

i rozwoju zawodowego, 

 znał i stosował nawyki i zasady skutecznego działania, 

 potrafił stawiać sobie cele, dążyć do nich i mógł je realizować z sukcesem, 

 potrafił zaprojektować złożone działania, dobierając odpowiednie metody 

postępowania, 

 znał otaczający go świat i rozumiał zachodzące w nim procesy, 

 posiadał solidną wiedzę i wysoki poziom posługiwania się językami obcymi, 

 był odpowiedzialny i świadomy możliwych następstw różnych działań  

i gotów ponosić konsekwencje swoich decyzji, 

 rozumiał, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym, 

 szanował prawo i był uczciwy, 

 umiał stopniować oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach trudnych  

i niejednoznacznych, 



14 
 

 przejawiał wysoką kulturę osobistą, 

 szanował ojczyznę, jej historię, tradycję oraz symbole narodowe, 

 doceniał piękno przyrody oraz dbał o środowisko naturalne, 

 był wrażliwy, empatyczny, niosący pomoc drugiemu człowiekowi. 

 

ROZDZIAŁ VI 

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY 

 

Program rozwoju Zespołu Szkół nr 5 w Płocku jest wynikiem ciągłego dążenia  

do zapewnienia możliwie jak najwyższej  jakości kształcenia i wychowania. 

Ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców  

i nauczycieli program rozwoju szkoły będzie stale monitorowany i dostosowywany. 

Ewaluacja Koncepcji w Zespole Szkół nr 5 w Płocku będzie prowadzona na trzech 

poziomach:  

 Autoewaluacja – obowiązuje każdego nauczyciela.  

 Ewaluacja wewnętrzna w wybranych obszarach – prowadzona w każdym 

roku szkolnym. Ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie 

ewentualnych zmian  w następnym roku szkolnym.  

 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.  

Sposób upublicznienia koncepcji pracy szkoły: 

 zamieszczenie na stronie internetowej, 

 udostępnienie w pokoju nauczycielskim, 

 udostępnienie w bibliotece szkolnej, 

 zapoznanie z koncepcją Samorządu Uczniowskiego, 

 zapoznanie  z koncepcją dzieci i młodzieży podczas godzin wychowawczych, 

 zapoznanie  z koncepcją rodziców podczas zebrań. 

                                                      Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Płocku 

Magdalena Lewandowska 

 


