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1. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z  2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127  poz. 857 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, 

organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. 
U. z  2012 nr 126, poz. 1129 z poźn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 
17);

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (DzU 2009 nr 168, poz. 1324);

• Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 
listopada 1989 r. ;

• Statut Zespołu Szkół  Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu;
• Program Wychowawczy Zespołu Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu;
• Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu;
• Program pracy szkoły i harmonogram uroczystości szkolnych w Zespole Szkół Sportowych im. J. 

Kusocińskiego w Zabrzu.
• Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Ministerstwo Sportu i Turystyki , Warszawa, styczeń 2007;
• Biała Księga na temat sportu, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007;
•  Wytyczne UE dotyczące  aktywności fizycznej, Czwarty projekt skonsolidowany Zatwierdzony przez Grupę 

Roboczą UE „Sport i Zdrowie” na zebraniu w dniu 25 września 2008 r. 



Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego położony jest w 

Zabrzu 

w dzielnicy Zaborze,  w sąsiedztwie parafii św. Franciszka  i przy zjeździe na 

DTŚ. Bazę lokalową stanowi główny budynek z roku  1893 oraz sala 

gimnastyczna przeznaczona do gimnastyki kobiet (1996 - OPO) wyposażona 

w specjalistyczny sprzęt sportowy. Do terenu szkoły należą działki, które są 

w trwałym zarządzie szkoły. Ponadto szkolenie sportowe piłki ręcznej 

dziewcząt i chłopców odbywa się w hali sportowej przy ul. Wolności 406, 

z której szkoła korzysta niodpłatnie, a szkolenie gimnastyczne kobiet 

i mężczyzn w budynku przy ul. Wolności 392, który jest wynajmowany przez 

Organ Prowadzący, a dyrektor pełni czynności administratora. Natomiast 

szkolenie piłkarzy nożnych odbywa się na obiekcie MKS Zaborze, na ul. 

Wyciska. 

W skład zespołu wchodzi 6 typów szkół (SP 19, SMS, G 19, GMS, X LP 

i XII LO), do którego uczęszcza 397 uczniów, w 24 oddziałach. SP 19 i G 19 są 

szkołami bez rejonu. 



W latach 2008 – 2013 dokonano poprawy istniejącej infrastruktury dydaktycznej. 

W tym okresie:

    zaadaptowano i wyremontowano pomieszczenia przy ul. Płaskowickiej 

    4 z przeznaczeniem dla klas I SP łącznie z salą do zabaw (Radosna szkoła), 

   w budynku głównym wymieniona została stolarka okienna ,

    dokonano remontu płotu o funkcji muru oporowego,

   we  wnętrzu  budynku  głównego wymieniono posadzkę w jednej z sal, a także

     wyremontowano  wszystkie sale dydaktyczne, stworzono dwie pracownie

   (Sukces rośnie razem z nami oraz pracownia komputerowa dla klas II i III SP 

19),

   regularnie  dokonywane są zakupy sprzętu dydaktycznego i sportowego, 

   od roku szk. 2012/2013 szkoła prowadzi e – dziennik.



Placówka posiada bibliotekę z 15 200 woluminami, ze 
stale wzbogacającym się księgozbiorem, salę komputerową,
 1 salę zaopatrzoną w tablice interaktywną, pracownię 
fizyczną , salę  lekcyjną  dla najmłodszych (podzielone na 
części edukacyjną i rekreacyjną), gabinet pedagoga  i 
psychologa, gabinet pielęgniarski.
 W szkole zatrudnionych jest 66 nauczycieli, którzy wypełniają 
zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. 
Szkoła jest placówką jednozmianową. 
Dla uczniów i ich rodziców szkoła organizuje pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami wspierającymi 
szkołę. W placówce dobrze działa rada rodziców oraz 
samorząd uczniowski i wolontariat.  
W wyniku przeprowadzonej ewaluacji wewnątrzszkolnej 
określono jej mocne i słabe strony: 



 Szkoła posiada wykwalifikowana kadra, 
dzięki czemu uczniowie szkoły osiągają 
wysokie wyniki dydaktyczne i sportowe.

 Szkoła ma dobre rozeznanie w potrzebach i 
możliwościach edukacyjnych swoich 
uczniów. Nauczyciele stosownie do 
rozpoznania indywidualizują proces 
nauczania i szkolenia sportowego.

  Prawidłowo organizowane jest kształcenie 
uczniów również o indywidualnych  
potrzebach edukacyjnych (opinie z PPP a 
także ITN).

 Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój 
fizyczny, intelektualny w całej ontogenezie.

• Brak bazy sportowej – samodzielnej hali 
sportowej.

• Nieuregulowany stan prawny obiektów.
• Stan infrastruktury (stara instalacja 

elektryczna w budynkach przy ul. 
Płaskowickiej 2 i 4, stara instalacja 
wodno – kanalizacyjna, stara elewacja 
budynku, zniszczony dach obiektu przy 
ul. Płaskowickiej 4, zużyta pracownia 
komputerowa.

• Mała liczba uczniów uczestniczących na 
wyższych etapach konkursów 
przedmiotowych.

• Niewystarczające warunki lokalowe dla 
prawidłowego funkcjonowania świetlicy 
szkolnej.

SŁABE STRONY SZKOŁY



• Kształcenie uczniów na wszystkich 
etapach edukacyjnych.

• Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach 
przedmiotowych, sportowych i 
artystycznych na szczeblu wojewódzkim, 
rejonowym, krajowym i 
międzynarodowym.

• Szkoła systematycznie diagnozuje 
wiadomości i umiejętności uczniów na 
każdym etapie edukacji, a wnioski 
wynikające z przeprowadzanych analiz są 
wykorzystywane do poprawy efektywności 
kształcenia.

• W szkole podejmuje się działania 
wychowawcze mające na celu zmniejszenie 
zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych 
zachowań i postaw. 

• Szkoła jest promowana w środowisku 
lokalnym.

• Środowisko lokalne pozytywnie postrzega 
szkołę jako instytucję nie tylko edukacyjną, 
sportową, ale również kulturalną. 

• Szkoła pozyskuje środki unijne na 
organizację zajęć pozalekcyjnych ( Sukces 
rośnie razem z nami), środki z programów 
rządowych ( Radosna szkoła).



 Szkoła prowadzi szkolenie w zakresie 
dyscyplin indywidualnych i 
zespołowych, tworząc właściwą 
strukturę organizacyjną.

 Organizacja pracy szkoły uwzględnia 
zajęcia dydaktyczne i szkolenie 
sportowe.

 Szkoła ma opracowane jasne i 
merytoryczne podstawy współpracy z 
klubami (KS. „Iskra” Zabrze. SPR Pogoń 
1945, MKS Zaborze).

 Dobra współpraca z instytucjami i 
środowiskiem lokalnym (UM, KO, 
MOPR, MOPS, PPP, Wydziały UM, 
Uczelnie Wyższe – PŚ, UŚ, AWF).

 ZSSport jest szkołą bez rejonu.
 Praca w szkole oparta jest na 

zespołowości (nauczyciele, trenerzy, 
pracownicy niepedagogiczni, współpraca 
z rodzicami).



Wizja :

Umiejętność dostosowania się do gwałtownych zmian cywilizacyjnych w nowoczesny 

sposób, przygotować uczniów do wszystkich zadań, jakie będą stawiane od razu w 

dorosłość. 

Misja:

Wychowanie młodzieży świadomej dokonywanych wyborów i gotowej do 

autokreacji na drodze właściwego dla niej sukcesu szkolnego.

 

 Wszystkie działania podejmowane przez pracowników tej szkoły, tak w sferze 

dydaktyki, wychowania, organizacji, jak i zarządzania powinny służyć stworzeniu 

jak najlepszych warunków dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz 

społecznego ucznia. 



Niezwykle ważne jest zapewnienie wszystkim pracownikom szkoły poczucia 

bezpieczeństwa i właściwej higieny pracy, stworzenie atmosfery wzajemnego 

zaufania i szacunku oraz wspieranie w dążeniu do podnoszenia własnych 

kwalifikacji i samorozwoju. 

Rolą dyrektora jest stworzenie takich warunków, aby doszło do ich 

harmonijnej współpracy i bieżącego przepływu informacji. Istotne jest też 

opracowanie mechanizmów rozstrzygania ewentualnych konfliktów. 



Absolwenta naszej szkoły charakteryzuje:
 Świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji,
 Wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność odróżniania 

dobra i zła,
 Umiejętność korzystania z komputera i technik informacyjnych,
 Sprawne komunikowanie w języku polskim i obcym,
 Harmonijny rozwój ciała i ducha (rozwój fizyczny i intelektualny),
 Dbałość o zdrowie własne i innych,
 Znajomość tradycji i kultury regionalnej i narodowej.

 



• Dokładna analiza przedmiotowych 
programów nauczania i wdrożenie 

nowej podstawy programowej.

• Podniesienie kompetencji językowych 
uczniów (język ojczysty, języki obce)

• Opracowanie programów pracy z 

uczniem zdolnym. 

• Zapewnienie właściwego rozwoju 
ucznia poprzez wdrażanie 

rozporządzenia o pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

• Opracowanie ofert ciekawych zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów. 

 

    

    
 

Rozwój 
uczniów:



• Podejmowanie działań zmierzających do wzrostu motywacji uczniów do nauki i do 

uprawiania sportu.

•  Osiąganie  jak najlepszych  wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych.

•  Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego. 

•  Dbałość o zachowanie właściwych relacji między ocenami cząstkowymi a rocznymi.

•  Uczestnictwo w formach współzawodnictwa sportowego daje uczniom solidne 

przygotowanie do podjęcia studiów na różnych kierunkach  studiów wyższych.

 Przeciwdziałanie zagrożeniom współczesnego świata (cyberprzemoc, agresja, patologia).

 Kształcenie postaw zdrowotnych i przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym (choroby  

cywilizacyjne – otyłość, wady postawy, choroby układu krążenia).

 Umiejętności socjalne.



 Wspomaganie i stwarzanie warunków 
do rozwoju zawodowego nauczycieli.

 Organizowanie różnorodnych form 
kształcenia (WDN, warsztaty, 
konferencje, szkolenia, na bieżąco 
poznawanie prawa i polityki 
oświatowej).

 Pomoc nauczycielom w projektowaniu 
procesu dydaktyczno – 
wychowawczego.

 Prowadzenie właściwego nadzoru 
pedagogicznego stymulującego rozwój 
szkoły.

 Doskonalenie oddziaływań 
motywacyjnych, opracowanie systemu 
motywacji pracowników.

 Zaangażowanie nauczycieli do 
współpracy z uczelniami wyższymi.



 Prowadzenie zrównoważonego rozwoju wszystkich dyscyplin sportowych w 
szkole.

 Opracowanie optymalnego systemu identyfikacji talentu do poszczególnych 
dyscyplin sportowych.

 Uwzględnienie wahań demograficznych w rozwoju placówki (nacisk na 6 
latki).

 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej.
 Rozwój kompetencji kadry (delegowanie uprawnień).
 Promocja szkoły poprzez: uroczystości szkolne, zawody i imprezy sportowe, 

kontakty z mediami, opracowanie materiałów reklamowych, media 
elektroniczne.

 Opracowanie programów pracy z uczniem zdolnym. Wzrost ilości uczniów 
startujących w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora 
oświaty.

 Organizowanie zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.



 Wzmocnienie działań na rzecz wzrostu frekwencji uczniów Zespołu Szkół.
 Dalsza praca na rzecz konsekwentnego wdrażania systemu oceniania 

zachowania uczniów.
 Promowanie na wszystkich poziomach nauczania zdrowego stylu życia i 

odżywiania.
 Upowszechnianie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania 

go.  
 Uwzględnianie w pracach modernizacyjnych szkoły potrzeb określanych przez 

uczniów, rodziców i nauczycieli.



 Szkoła jest jedną z najtrwalszych instytucji w społeczeństwie. Ważność szkoły jest 
szczególnie mocno postrzegana w środowisku - ostoi i synonimu edukacji, kultury, 
rozwoju i nadziei na lepsze jutro.  Zespół Szkół Sportowych odgrywa istotną rolę
 w środowisku poprzez:

 Właściwa współpracę z organem nadzorującym i prowadzącym.

 Współpracę z innymi instytucjami (Uczelnie wyższe, Rada Sportu, kluby sportowe, 
związki sportowe, PPP, Grupa Wsparcia „Lepiej razem niż osobno”, Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, PCK, WOPR, ZUS, MOPR, MOPS).

 Pozyskiwanie przedsiębiorców  do mądrego i efektywnego sponsoringu.

 Rolę związków zawodowych (awans zawodowy, sprawy pracownicze, konsultacje prawne).
 Kontynuacja współpracy z lokalnymi mediami w celu promowania pozytywnego 

wizerunku szkoły i prezentowania działalności szkoły.

 Organizowanie imprez i uroczystości z udziałem władz i środowiska lokalnego.
 Kontynuowanie udziału szkoły w projektach unijnych.
 Dalsza prezentacja osiągnięć szkoły na stronach internetowych.



 Kontynuowanie spotkań organizowanych dla rodziców z pedagogiem i 
psychologiem szkolnym, przedstawicielami instytucji wspierających na temat 
roli rodziców w edukacji i wychowaniu dziecka.

 Organizowanie wspólnie z rodzicami imprez i uroczystości szkolnych.
 Aktywne włączanie rodziców w ewaluację wewnętrzną.
 Budowanie relacji między rodzicami a szkołą poprzez szeroką informację 

o podejmowanych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych.

 Podnoszenie świadomości rodziców w zakresie ich odpowiedzialności 
wynikającej z realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.



 Brak bazy sportowej – opracowanie koncepcji hali funkcjonalno – użytkowej, uzyskanie 
warunków zabudowy, projekt hali, pozyskanie środków zewnętrznych (UM, MSiT, UE).

 Obiekt przy ul. Wolnosci 392 – podjęte działania celem wywiązania się z czynności 
zarządcy tym obiektem.

 Podpisanie umów z podmiotami korzystającymi z obiektu.
 Stan techniczny – drobne remonty, kontrole.
 Infrastruktura – na bieżąco przeprowadzanie remontów i usterek: malowanie sal 

lekcyjnych, remont i wymiana podłóg, wymiana stolarki okiennej, budowa nowego 
ogrodzenia o funkcji muru oporowego, montaż wentylacji mechanicznej w toaletach, 
wymiana oświetlenia w salach dydaktycznych, przystosowanie sal dydaktycznych wraz z 
zapleczem dla najmłodszych, odśnieżanie połaci śnieżnych z dachu, czyszczenie rynien 
dachowych.

 Doposażenie szkoły  w pomoce dydaktyczne w ramach  programów „Radosna szkoła”, 
„Sukces rośnie razem z nami”, a także poprzez pozyskanie darczyńców np. komputery, 
materiały remontowe, ławki, krzesła, szafy, mapy oraz z funduszy Rady Rodziców.

 Doskonalenie warsztatu szkoleniowego we współpracy z klubami (KS. „Iskra” Zabrze, 
SPR Pogoń  1945, MKS Zaborze).

 Rozszerzenie szkolenia na etapie juniora w grach  zespołowych we współpracy z klubem.



 Nabór bez ograniczeń ( szkoła bez rejonu).
 We współpracy ze środowiskiem lokalnym stworzenie ośrodka sportowo – kulturalnego 

dzielnicy Zaborze.
 Pomoc dla uczniów z trudnościami materialnymi, wychowawczymi, socjalnymi 

(stypendia, gradacja nagród i kar, pomoc MOPR, MOPS).
 Realizacja potrzeb placówki w określonych obszarach z właściwymi wydziałami UM.
 We współpracy z KO – rozwiązywanie problemów, opracowanie narzędzi do ewaluacji 

wewnętrznej, kontroli pracy szkoły, konsultacji prawnych, interpretacji przepisów 
oświatowych).

 Optymalizacja procesów szkolenia od podstaw do profesjonalizmu.



W dobie praw jednostki preferuję zespołowość, dzięki czemu widoczne są 

efekty kształcenia i wychowania młodzieży. Stawiam na dobre samopoczucie, 

komfort pracy poprzez rozwój pracowników przy jednoczesnym:

 Integrowaniu  celów  szkoły z celami osobistymi nauczycieli. 

 Podejmowaniu odpowiednich działań prowadzących do maksymalizacji 

osiągnięć całej społeczności szkolnej. 

 Zbieranie i analizowanie informacji z rynku i ich wykorzystanie w celu 

budowania strategii rozwoju szkoły, silniejszej pozycji na rynku 

edukacyjnym.

 Tworzenie jasnych harmonogramów działań i efektywne wykorzystanie 

czasu dostępnego na ich realizację.



 Umiejętność  wspólnego rozwiązywania problemów, koordynacji działań oraz 

wzajemnej komunikacji.

 Ukierunkowanie na wspieranie innych np. rodziców.

 Umiejętność tworzenia relacji interpersonalnych umożliwiających osiąganie 

celów grupowych/organizacyjnych.



W Zespole Szkół Sportowych powstały już pewne mechanizmy, które nadają 

placówce własny styl i charakter pracy. Dlatego nie powinna ona przechodzić 

rewolucyjnych zmian . O wiele bardziej skuteczna jest kontynuacja działań 

dobrych drogą ewaluacji i elastycznych przeobrażeń wykorzystując potencjał 

szkoły oraz eliminowanie niedoskonałych i nieprzystających do nowoczesnych 

zadań.

 



Celem nadrzędnym, do którego dążymy jest:

Szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym, mierzona 

zobiektywizowanymi zewnętrznymi narzędziami badawczymi, dostępna poprzez 

obiektywnie i ogólnie uznane zasady oceniania oraz zajęcia pozalekcyjne dla 

uczniów o różnych zdolnościach  i zainteresowaniach, przyjazna dla dzieci i 

młodzieży i ich rodziców, silnie związana z własnym regionem. 

Osiągamy ten cel przede wszystkim poprzez kontynuację działań już 

podejmowanych tj.

a)System diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą testów przygotowanych przez 
różne instytucje oświatowe,

b)Wewnętrzny system diagnozowania własnymi narzędziami badawczymi,

c)Wnioski rady pedagogicznej do dalszej pracy (analiza wniosków),

d)Ewaluacja i analiza egzaminów zewnętrznych uczniów,



a) Realizacja autorskich programów lub taki wybór, czy też konstrukcja 

programu aby zapewniała każdemu uczniowi ciągły postęp  i sukces,

b) System analizy i weryfikacji szkolnych programów nauczania,

c) Efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy,

d) Indywidualizacja procesu nauczania i wymagania względem uczniów,

e) Przezwyciężanie trudności dydaktycznych oraz rozwijanie zainteresowań 

i uzdolnień uczniów,

a) Umiejętnego i twórczego stosowania systemu oceniania, wypracowania 

i wdrażania programów edukacyjnych.



 IDENTYFIKACJA TALENTÓW W GIMNASTYCE SPORTOWEJ
 W szkole wypracowano model identyfikacji talentów składający się z 

następujących ogniw:
 ruchowe zajęcia naborowe
 egzamin sprawnościowy
 badanie predyspozycji dzieci do uprawiania sportu wyczynowego
 badanie stanu zdrowia
 Te elementy zostaną wzbogacone o ankietę badającą socjologiczne 

uwarunkowania domu rodzinnego.

 Działania dyrektora: poszerzenie bazy naborowej poprzez wystosowanie 
pisma do wszystkich dyrektorów przedszkoli w Zabrzu o prowadzonej 
rekrutacji pozytywnie zaopiniowaną przez WO

 Analiza skuteczności i adekwatności narzędzi selekcyjnych zostanie 
przeprowadzona na zasadzie porównania wyniku postępowania 
rekrutacyjnego i osiągnięć  sportowych w toku kariery zawodniczej 



 Skuteczność szkolenia jest monitorowana w oparciu o analizę wynikową. 
Obejmuje ona zadania wynikowe dla każdej zawodniczki na dany rok 
szkolenia i stopień ich realizacji.

 Określenie gotowości startowej następuje poprzez starty kontrolne oraz 
analizę wyników sprawdzianów ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej. Stan 
funkcjonalny zawodniczek jest monitorowany raz w roku badaniami 
wydolnościowymi w pracowni badań czynnościowych w katowickiej AWF. 
Proces szkolenia jest wspomagany przez specjalistów z zakresu psychologii 
sportowej.

 Rekrutacja do ZGS następuje w klasie czwartej SP. Jest poprzedzona zajęciami 
sportowymi prowadzonymi przez trenerów  piłki ręcznej i piłki nożnej. 
Monitorowanie rozwoju sportowego odbywa się przez analizę wynikową na 
każdym szczeblu rozgrywkowym w skali roku szkolnego jak również w  cyklu 
kształcenia. Stopień wyszkolenia techniczno-taktycznego i efektywności 
startowej jest określany na podstawie protokołów rozegranych spotkań. 
Określenie stopnia przygotowania motorycznego dokonuje się przez analizę 
wyników MTSF-u w skali roku.




