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Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach 

 

Cele innowacji 

 

Cel ogólny 
 

Celem wprowadzenia innowacji “Szkoła XXI wieku” jest usprawnienie funkcjonowania placówki z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W ciągu ostatnich kilku lat szkoła została doposażona w 

sprzęt IT i audiowizualny a nauczyciele zdobyli bądź poszerzyli swoje umiejętności w tym zakresie. 

Pozwala to na wprowadzenie zmian, których efektem będzie lepsze funkcjonowanie placówki w dobie 

zmian i zagrożeń (np. konieczność prowadzenia edukacji zdalnej). Będzie to z korzyścią dla uczniów, 

ich rodziców / opiekunów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. Wpłynie również na 

odbiurokratyzowanie instytucji i ochronę środowiska, poprzez zmniejszenie wykorzystywania 

papierowej formy dokumentacji. 

 

Cele szczegółowe 
 

Zmiany dotyczą kilku istotnych procesów, niezbędnych w funkcjonowaniu placówki, które można 

udoskonalić, uprościć a przede wszystkim zdigitalizować. Można je podzielić na kilka grup: 

✓ szybka, skuteczna i efektywna informacja, która dociera do wszystkich zainteresowanych 

(uczniów, rodziców / opiekunów, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz instytucji 

zewnętrznych), 

✓ obieg dokumentów, który nie wymaga bezpośredniego składania ich w sekretariacie szkoły, 

✓ sposoby składania sprawozdań, raportów i relacji, które opierają się głównie na formie 

elektronicznej, 

✓ organizacja procesu nauczania związana z połączeniem nauki stacjonarnej, hybrydowej i 

zdalnej, 

✓ Działalność statutowa szkoły związana z organizacją wyjść uczniów, organizacji imprez i 

uroczystości szkolnych oraz promocją placówki w środowisku lokalnym 

 

Adresaci innowacji 
 

Innowacja skierowana jest do wszystkich uczestników procesu dydaktycznego. Głównymi osobami 

realizującymi innowację będzie kadra zarządzająca placówką oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści. 

Natomiast zmiany będą miały wpływ na uczniów, ich rodziców / opiekunów oraz pracowników nie 

uczestniczących bezpośrednio w procesie dydaktycznym. 
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Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach 

 

Procesy uwzględnione w innowacji 
 

Skuteczna informacja 
 

1. Każdy pracownik szkoły musi w celach służbowych wykorzystywać pocztę służbową 

utworzoną ba serwerze home.pl, gdzie szkoła ma wykupioną domenę. Wszystkie informacje 

będą wysyłane tą drogą do osób, których dotyczą. Informacje zawierające dane wrażliwe 

zostaną zabezpieczone hasłem, które będzie wysyłane za pomącą sms. Numery telefonów 

komórkowych pracowników znajdują się w sekretariacie szkoły. 

2. Informacje bardzo ważne, związane np. z krótkim terminem realizacji, będą się 

charakteryzowały tematem zapisanym dużymi literami. 

3. W miarę możliwości treść wiadomości do nauczycieli będzie równocześnie przekazywana 

poprzez dziennik elektroniczny Vulcan. 

4. Informacje do rodziców / opiekunów i uczniów będą przekazywane poprzez dziennik 

elektroniczny Vulcan. Wychowawcy poinformują na pierwszych zebraniach i lekcjach 

wychowawczych, że informację przekazaną tą metodą uważa się za prawidłowo przekazaną. 

Uzgodnią też z rodzicami / opiekunami nie korzystającymi z dziennika elektronicznego metody 

przekazywania informacji. Nauczyciele są zobowiązani do przechowywania korespondencji z 

rodzicami / opiekunami lub pełnoletnimi uczniami. Wychowawcy ustalą też metody 

usprawiedliwiania nieobecności na drodze elektronicznej. 

5. Adresy służbowe nauczycieli powinny być udostępnione dla uczniów i ich rodziców / 

opiekunów.  

6. Informacje z instytucji zewnętrznych odbiera sekretarz szkoły i przekierowuje do osób 

zainteresowanych. 

7. Informacje do instytucji zewnętrznych pracownicy szkoły przekazują samodzielnie z 

wykorzystaniem swoich kont poczty służbowej. 

 

Obieg dokumentów 
 

1. Dyrekcja przekazuje wykaz dokumentów wszystkim zainteresowanym drogą mailową, wraz z 

terminem ich oddania. W sytuacjach nie ujętych w spisie zaznacza sposób ich oddania. 

2. Sekretarz szkoły oraz kadrowa przekazują wszystkie informacje do zainteresowanych drogą 

mailową. 

3. Pracownicy szkoły przekazują informację o nieobecności za pomocą sms do kadr. 

Dokumentacja kadrowa musi być przekazywana również w formie papierowej. 

4. Nauczyciele informują z możliwym wyprzedzeniem o swojej nieobecności i czasie jej trwania 

wicedyrektora za pomocą sms. 

5. Wszystkie podania i wnioski do dyrekcji szkoły należy składać elektronicznie z wykorzystaniem 

poczty służbowej. 

6. Komunikacja z Organem Prowadzącym oraz Kuratorium Oświaty odbywa się za pomocą 

platformy ePUAP. 

7. Każdy nauczyciel prowadzący współpracę z instytucjami zewnętrznymi musi komunikować się 

z nimi z wykorzystaniem platformy ePUAP 
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Sposoby raportowania 
 

1. Plany, sprawozdania i aporty muszą być w wyznaczonym terminie przekazywane do 

wicedyrektora i protokolanta. Format tych dokumentów zostaje ujednolicony: 

a. czcionka Times New Roman, 

b. wielkość 12, 

c. marginesy standardowe, 

d. układ strony pionowy, 

e. wszystkie nazwy (np. instytucji) w pełnym brzmieniu, 

f. tabele zgodnie z formatem wzorcowym przesyłanym przez wicedyrektora, 

g. Punktory / numeratory z wykorzystaniem funkcji edytora tekstu. 

2. Wydrukowi podlegają jedynie: 

a. program wychowawczo-profilaktyczny, 

b. plan pracy szkoły i sprawozdania z jego realizacji, 

c. plan nadzoru pedagogicznego i wnioski z jego realizacji. 

3. Inne dokumenty, nie ujęte w opisie, muszą być uzgodnione z dyrekcją szkoły. 

 

Organizacja przebiegu nauczania 
 

1. Programy nauczania muszą być aktualizowane każdego roku i przekazywane e formie 

elektronicznej do wicedyrektora. 

2. Rozkłady materiału należy w pierwszym tygodniu roku szkolnego umieścić w dzienniku 

elektronicznym i podpiąć do określonych klas. 

3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do uzupełnienia numerów programów w dziennikach klas. 

4. Wychowawcy odpowiadają za wpisy dotyczące uczniów, planu lekcji i nauczania 

indywidualnego. 

5. Specjaliści systematycznie uzupełniają dzienniki im dedykowane, wraz z wszystkimi 

informacjami jakie są wymagane w przepisach prawa. 

6. Kontrolę dzienników prowadzi regularnie wyznaczona osoba. Nauczyciele i specjaliści są 

zobowiązani do zapoznania się z wynikami kontroli i zastosowania do uwag. 

7. Dzienniki oddziałów, nauczania indywidualnego i specjalistów zostają po zakończeniu roku 

szkolnego zarchiwizowane na dwóch niezależnych nośnikach oraz wydrukowane i 

umieszczone w archiwum. 

8. Każdy nauczyciel będzie miał założony dziennik zajęć dodatkowych oraz dziennik dostępności 

dla rodziców który powinien systematycznie uzupełniać. 

9. Wycieczki i wyjścia uczniów również należy zamieszczać w dzienniku elektronicznym co 

najmniej tydzień przed planowanym wyjściem. Dyrektor lub wicedyrektor zatwierdzają te 

dokumenty elektronicznie. Nie podlegają one wydrukowi. 

10. Plan lekcji jest tworzony elektronicznie i zamieszczany na stronie internetowej szkoły. 

Wychowawcy aktualizują go w dziennikach oddziałów. 

11. Zastępstwa są generowane w dzienniku elektronicznym i widoczne dla nauczycieli, uczniów i 

ich rodziców / opiekunów. Odpowiedni odnośnik jest dodawany do strony internetowej 

szkoły. 
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Działalność statutowa placówki 
 

1. Wszystkie zajęcia rejestrowane są w dzienniku elektronicznym Vulcan w odpowiednich 

dziennikach: oddziałów, zajęć rewalidacyjnych bądź zajęć dodatkowych. 

2. Dzienniki elektroniczne obowiązują też pedagoga, psychologa i bibliotekarza. 

3. W celu rejestracji wyjścia z młodzieżą lub wycieczki wykorzystuje się odpowiednie zakładki w 

dzienniku – wszystkie tego typu zdarzenia muszą być wpisane z minimum 7 dniowym 

wyprzedzeniem i zaakceptowane przez dyrektora lub wicedyrektora. 

4. Opisy wszystkich uroczystości i imprez szkolnych wraz z obudową medialną są regularnie 

umieszczane na stronie internetowej szkoły - odpowiadają za to osoby organizujący dane 

wydarzenie w uzgodnieniu z administratorem strony. 

5. W celu zwiększenia rozpoznawalności szkoły w środowisku korzysta się z mediów 

społecznościowych (Facebook, Instagram itd.). 

6. W trakcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej korzysta się 

ze strony internetowej placówki, mediów społecznościowych oraz dedykowanych aplikacji. 

7. Wydrukowi podlegają jedynie dokumenty, których formę papierową wymagają odrębne 

przepisy prawa. 
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Narzędzia wykorzystane do realizacji zmian 
 

Wprowadzenie proponowanych zmian wymaga wykorzystywania nowoczesnych technologii.  

1. Każdy nauczyciel musi mieć możliwość korzystania z Internetu zarówno w trakcie zajęć jak i 

poza nimi. Jest to w chwili obecnej zagwarantowane, gdyż komputery bądź laptopy z 

dostępem do Internetu znajdują się w każdej sali lekcyjnej, pokoju nauczycielskim, bibliotece 

szkolnej, sekretariacie oraz w gabinetach specjalistów. W razie konieczności pracy zdalnej 

placówka dysponuje sprzętem możliwym do udostępnienia nauczycielom (laptopy oraz 

tablety i tablety graficzne). 

2. Pracownicy sekretariatu szkoły, kadr, biblioteki, pedagog i inni specjaliści mają takie same 

możliwości wykorzystywania sprzętu, którym dysponuje placówka. 

3. W większości sal lekcyjnych znajdują się rzutniki multimedialne, tablice interaktywne bądź 

monitory dotykowe. Wyposażenie obejmuje też zestawy słuchawkowe i mikrofony, co 

umożliwia prowadzenie zajęć hybrydowych lub zdalnych. 

 

Oczekiwane efekty 
 

Wprowadzenie nowych zasad funkcjonowania placówki powinno doprowadzić do: 

✓ szybkiej i efektywne drodze przekazywania informacji zarówno na terenie szkoły jak i poza nią 

(nauczyciele, uczniowie, rodzice / opiekunowie, pozostali pracownicy szkoły, instytucje 

zewnętrzne) 

✓ sprawniejszego obiegu dokumentacji,  

✓ zmniejszenia ilości dokumentacji przechowywanej w formie papierowej, 

 

Harmonogram wprowadzania zmian 
 

✓ Wszystkie zmiany zostają wprowadzone od roku szkolnego 2022 / 2023.  

✓ Przygotowania muszą być zakończone do 29 sierpnia 2022 roku, tak by działania związane z 

rozpoczęciem roku szkolnego mogły być przeprowadzone w nowej formie, 

✓ Pierwsze efekty oczekiwane są pod koniec września 2022 roku, gdy zakończy się okres prac 

związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jest to związane z zaplanowaniem 

procesu nauczania, przygotowaniem planów pracy oraz analizą dokumentacji uczniów 

rozpoczynających naukę w szkole. Wymaga to współpracy na linii: dyrekcja szkoły - 

nauczyciele oraz pomiędzy nauczycielami a także sprawnej komunikacji.  

✓ Ewaluacja zaplanowana jest na przełom stycznia i lutego 2023 roku, czyli po zakończeniu I 

semestru i związanych z tym podsumowań. 

✓ Ocena efektów wprowadzenia innowacji będzie możliwa po zakończeniu roku szkolnego 2022 

/ 2023 i domknięciu wszystkich spraw z tym związanych. 
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Podsumowanie 
 

Działania przedstawione w innowacji mają na celu poprawę działalności placówki w sferze 

organizacyjnej. Zakłada się, iż przyczynią się do poprawy w przekazywaniu informacji i komunikacji 

pomiędzy dyrekcją szkoły, nauczycielami, pozostałymi pracownikami, uczniami oraz ich rodzicami / 

opiekunami. Pierwszych pozytywnych efektów należy się spodziewać już we wrześniu 2022 roku, gdyż 

jest to okres wzmożonego obiegu dokumentów. Kolejne etapy pozwalające na ewaluację i ewentualne 

zmiany planowane są na przełomie i i II semestru roku szkolnego 2022/2023 oraz pom zakończeniu 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czerwcu 2023 roku. Wtedy nastąpi podsumowanie 

wprowadzonych zmian. 

 

 

 

Przygotowanie: Urszula Stacha i Bożena Kotecka 

 

 

 

Katowice; 17.08.2022 r. 
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