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1. WYMAGANIE 

 
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych 

 
 
 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
W szkole wykorzystuje się wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych oraz modyfikuje podjęte działania 

 
 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

- dostosowanie oferty szkoły i efektów nauczania  do oczekiwań pracodawców i potrzeb rynku pracy, 
- modyfikowanie metod i form pracy w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów technikum,  
- uwzględnianie potrzeb gospodarczych i społecznych wynikających z raportów o stanie edukacji,  
- uwzględnianie informacji o wynikach raportów (PISA)  przy tworzeniu programów nauczania. 

 
 

http://www.zs5.lublin.pl/


 
 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

- opracowanie własnych programów nauczania  w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i 
usług gastronomicznych, kelner, technik obsługi turystycznej, 
- opracowanie i modyfikacja programów kształcenia ogólnego (m.in. z języka polskiego, języka 
niemieckiego, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa), 
- wprowadzenie dodatkowych przedmiotów uzupełniających do planów nauczania (warsztaty psychologii 
i komunikacji w zawodzie technik hotelarstwa, podstawy dietetyki w zawodzie technik żywienia, 
podstawy pracy pilota wycieczek, podstawowe techniki barmańskie) 
- opracowanie i realizacja projektów finansowanych ze środków EFS z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

 
 
 
 
 

 

5. EFEKTY 

- zmiana oferty kształcenia szkoły: uruchomienie kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej,  
- wprowadzenie przedmiotów uzupełniających do planów nauczania w Technikum Gastronomiczno - 
Hotelarskim: warsztaty psychologii i komunikacji, podstawy dietetyki, podstawy pracy pilota wycieczek, 
podstawowe techniki barmańskie, 
- realizacja projektów finansowanych ze środków POKL: "Twój start w przyszłość",  "Już czas na staż". 

 
 
 
 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

Należy kontynuować monitorowanie otoczenia zewnętrznego szkoły: rynku pracy, kierunków kształcenia, 
oczekiwań społecznych i gospodarczych na poziomie lokalnym (miasto Lublin) i wojewódzkim, 

 
 
 
 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 
- wystąpienie dyrektora szkoły „Zmiany w kształceniu zawodowym w ZS nr 5 im. Jana Pawła II” na 
konferencji poświęconej reformie szkolnictwa zawodowego organizowanej przez Komisję Regionalną  
Oświaty NSZZ Solidarność 31.05.2011r.,  
- wystąpienie dyrektora na konferencji „Konstruowanie szkolnych planów nauczania obowiązujących w 
szkołach i placówkach ponadgimnazjalnych od września 2012 roku” organizowanej przez Lubelskiego 
Kuratora Oświaty  - 20.03.2012 ,  której głównym celem było przedstawienie przykładów dobrych praktyk 



w zakresie opracowania szkolnych planów nauczania na rok szkolny 2012/2013., 
http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=4412 
- wystąpienie dyrektora  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 16 w Lublinie na temat zmian 
w ofercie szkoły w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 17.04.2012r., 
- wykład  „Twórcza szkoła”  dyrektora szkoły na temat oferty kształcenia ogólnego i kształcenia 
zawodowego w XXIV LO i Technikum Gastronomiczno- Hotelarskim na spotkaniu organizowanym przez 
Instytut Pedagogiki KUL  - 13.12 .2012r. 

 
 
 
 
 

 

 


