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1. WYMAGANIE 

 
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników 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 potrzeb rynku pracy, 

-modyfikowanie metod i form pracy w kształceniu kompetencji kluczowych, 



-dostosowanie bazy szkoły do potrzeb uczniów i wprowadzanych kierunków kształcenia. 
 
 
 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 
- opracowanie własnego programu nauczania dla zawodu technik analityk 311103 w skład, którego 
wchodzą kwalifikacje A.59; przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań 

analitycznych, A.60; wykonywanie badań analitycznych oraz zbioru testów powtórzeniowych do matury z 
chemii (opublikowanego przez Wydawnictwo Pazdro), 

- rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o nowe zawody odpowiadające na potrzeby rynku pracy, w tym 
technik analityk, technik teleinformatyk i zwiększenie liczby klas w danym zawodzie we współpracy z 

Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. oraz MPWiK w Puławach, 
- wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny, z dostępem do Internetu, doposażenie 

pracowni przedmiotów ogólnokształcących, jak również informatycznej, elektrycznej i laboratoriów 
chemicznych w sprzęt i pomoce dydaktyczne, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez 

stosowanie na lekcji podręczników w wersji multimedialnej. 
 
 
 
 

 

5. EFEKTY 

 
- podpisanie umowy o współpracy z Zakładami Azotowymi w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych 

wynikających z podstawy programowej dla zawodów chemicznych oraz nowych technologii 
wykorzystywanych w ZA, a także organizacji praktyk zawodowych, 

- zatrudnianie minimum 10 absolwentów ZST z każdego rocznika przez ZA, przyznawanie stypendiów i 
nagród dla najzdolniejszych uczniów, a także współorganizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli w 

zakresie nowoczesnych technologii chemicznych, 
- poszerzenie współpracy z przedsiębiorstwami PiAZAP i Masz-ZAP, Stowarzyszeniem SEP, Centrum 

Kształcenia Zawodowego w celu uzyskania przez uczniów dodatkowych kwalifikacji oraz podnoszenia 
jakości praktycznej nauki zawodu, 

- wysoka pozycja zajmowana przez technikum w publikowanych w prasie rankingach szkół 
ponadgimnazjalnych; w ostatnim Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłoszonym przez 
miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. 

Marii Skłodowskiej - Curie znalazło się wśród najlepszych szkół w regionie; popularny „Chemik” został 
sklasyfikowany na 39 miejscu w kraju, a w województwie lubelskim zajął 3 miejsce. 

 
 
 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
Należy kontynuować monitorowanie otoczenia zewnętrznego szkoły: rynku pracy, oczekiwań społecznych 

i gospodarczych na poziomie lokalnym (powiat puławski) i wojewódzkim. 
 



 
 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 
- publikowanie ww. informacji na stronie internetowej szkoły i w lokalnych mediach, 

- promocja kształcenia zawodowego podczas corocznych Targów Edukacji w Puławach, 
- wystąpienia dyrektora podczas Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu Puławskiego, 

- zorganizowanie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty i organem prowadzącym szkołę 
Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2012/2013 - promocja szkolnictwa zawodowego, w roku 

wejścia modernizacji systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
 
 
 
 

 

 


