
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Zmodyfikowana Koncepcja pracy szkoły 
zatwierdzona została przez Radę Pedagogiczną
29 sierpnia 2014r. 

Podstawa prawna:
 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późn. zm.), 
 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 191 z późn. zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zm. z 2013 r.), 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm). 

Koncepcja pracy szkoły jest realizowana poprzez cele i zadania zawarte w dokumentach
szkolnych, aktualizowanych, opartych na odpowiednich przepisach prawa stanowionego oraz
prawa wewnątrzszkolnego, takich jak: 

- Statut szkoły, 

- Plan pracy szkoły, 

- Program profilaktyki, 

- Program wychowawczy, 

- Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. 

Koncepcja pracy jest dokumentem szkoły,  dzięki któremu możliwe jest zaplanowanie jej
rozwoju  na  najbliższe  lata,  wytyczenie  kierunków  dalszych  działań  edukacyjnych
i wychowawczych.

Monitorowanie działań i ewentualne korygowanie założeń koncepcji prowadzi w efekcie do
ewaluacji jej realizacji. 

W  analizowaniu  i  modyfikowaniu  koncepcji  szkoły  biorą  udział:  dyrektor,  nauczyciele
i pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie i ich rodzice. 

Koncepcja  pracy  szkoły  jest  modyfikowana  na  podstawie  wniosków  ze  sprawowanego
nadzoru pedagogicznego, zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań z rodzicami, pracy zespołów
przedmiotowych, raz obserwacji prowadzonych przez nauczycieli.

Wizja szkoły
Szkoła:

 jest gwarancją profesjonalizmu zawodowego, twórczego życia i osiągania sukcesu, 
 zapewnia wysokie standardy kształcenia, wychowania i opieki, 
 przygotowuje absolwenta do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w 

dorosłym życiu, działania zespołowego, aktywnego funkcjonowania na rynku pracy, 



 promuje przedsiębiorczość i kreatywność poprzez modyfikowanie kierunków 
kształcenia, metody i formy pracy, 

 tworzy silne więzi międzyludzkie,kultywując szkolne tradycje, zacieśniając relacje z 
rodzicami uczniów, 

 zapewnia poczucie bezpieczeństwa, rozwija umiejętność tworzenia środowiska 
sprzyjającemu zdrowiu, 

 cieszy się uznaniem i prestiżem w środowisku lokalnym, 
 jest dobrze zorganizowaną placówką oświatową.

Misja szkoły
 Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, kreujemy postawy twórcze, 

aktywne, nacechowane wartościami humanistycznymi, uczymy gotowości do 
inicjatyw i pracy zespołowej. 

 Rozwijamy ciekawość poznawczą uczniów, motywujemy ich do uczenia się i 
rozwijania umiejętności, stosujemy aktywizujące metody pracy. 

 Poprzez wysoki poziom kształcenia ogólnego zapewniamy fundament wykształcenia 
umożliwiający uczniom zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a 
następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces 
kształcenia się przez całe życie. 

 Kształtujemy umiejętność rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym 
tekstów kultury, oraz wykorzystywania narzędzi matematycznych w życiu 
codziennym i umiejętność stosowania posiadanych wiadomości. 

 Dbamy o teoretyczne i praktyczne przygotowanie przyszłych kwalifikowanych 
pracowników w zawodach nauczanych w szkole – zgodnie z sylwetką absolwenta 
określoną w dokumentacji programowej dla danego zawodu. 

 Rozwijamy umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi oraz zdolność do wyszukiwania, selekcjonowania i 
krytycznej analizy informacji. 

 Kształtujemy umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych, pomagając
w wyborze kariery zawodowej. 

 Dbamy o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, wybierając odpowiednie 
formy i metody pracy.

 Uczymy uczciwości, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, szacunku dla 
trwałych wartości ludzkich. 

 Kształtujemy postawę obywatelską oraz postawę poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, społeczności lokalnej i szkolnej, a także postawę poszanowania dla 
innych kultur i tradycji. 

 Misję szkoły realizujemy poprzez zadania zawarte w planie pracy szkoły, programie 
wychowawczym i programie profilaktyki.

W zakresie zarządzania i organizacji:
 Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły. 
 Kadrze pedagogicznej umożliwiamy uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego. 
 Systematycznie dokumentujemy pracę szkoły. 
 Uważnie śledzimy efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej 

szkoły. 
 Wspólnie z uczniami, ich rodzicami oraz nauczycielami i pracownikami 

niepedagogicznymi szkoły realizujemy przyjętą koncepcję pracy szkoły



W zakresie kształcenia:
 Stosujemy aktywizujące metody nauczania, wykorzystujemy technologię 

informacyjną. 
 Dokładamy starań do należytego przygotowania uczniów do egzaminów 

zewnętrznych (przeprowadzanie wewnętrznych egzaminów próbnych – analiza 
wyników).

 Wspieramy uczniów z trudnościami edukacyjnymi i dbamy o rozwój uczniów 
zdolnych.

 Naszym uczniom zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności (udział w konkursach
z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, organizowanie zajęć dodatkowych,
udział w projektach unijnych) przy szerokiej współpracy ze ŚHP.

 Dopasowujemy ofertę edukacyjną szkoły do potrzeb rynku pracy i środowiska 
lokalnego. Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie 
organizowania zajęć praktycznych. 

W zakresie wychowania i opieki:
 Stwarzamy uczniom przyjazne i bezpieczne warunki nauki. Zapewniamy 

bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw poprzez organizowanie dyżurów 
nauczycielskich. 

 Poprzez ścisłą współpracę ze ŚHP organizujemy zajęcia dodatkowe, wycieczki, rajdy, 
inspirujemy do pracy w wolontariacie. Zapewniamy uczniom możliwość spędzenia 
wolnego czasu w świetlicy pod nadzorem opiekunów Hufca.

 Diagnozujemy zachowania uczniów i podejmujemy działania wychowawcze w celu 
eliminowania zagrożeń oraz popularyzowania pożądanych zachowań 
(przeprowadzanie wywiadów, monitorowanie frekwencji na zajęciach). 

 Podejmujemy współpracę z rodzicami lub opiekunami prawnymi w celu 
informowania ich na bieżąco o wynikach w nauce, zachowaniu i frekwencji uczniów, 
przedstawienia zasad zdawania egzaminu z kwalifikacji, organizowania różnych form 
pedagogizacji rodziców.

 Wspieramy uczniów potrzebujących pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 
wdrażamy programy profilaktyczne. 

 Promujemy zdrowy styl życia poprzez różnorodne działania, m.in. zajęcia sportowe, 
pokazy gastronomiczne, prezentacje. 

 Umożliwiamy uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, 
religijnej (m.in. udział młodzieży w wycieczkach do muzeum, współpraca z Kołem 
Sybiraków, porządkowanie grobów, zwiedzanie miasta). 

 Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym – Środowiskowy Hufiec Pracy, 
pracodawcy młodocianych pracowników, Urząd Pracy, MOPS.

 Promujemy szkołę i popularyzujemy jej osiągnięcia m.in. poprzez stronę internetową, 
informator o szkole, targi szkolne, informacje w prasie lokalnej. 

Model absolwenta 
Absolwent naszej szkoły: 

 umie się uczyć, 
 potrafi pracować zespołowo, 
 jest odpowiedzialny za planowanie, organizację, ocenianie swojej nauki i zachowania, 
 zostaje wyposażony w bogatą wiedzę i wysoki poziom umiejętności, 
 potrafi wyszukiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje, 



 umie rozpoznawać własne potrzeby edukacyjne zgodnie ze strategią uczenia się przez 
całe życie, 

 postępuje uczciwie w każdej sytuacji, ma trwały system wartości, 
 jest wrażliwy, kulturalny, tolerancyjny, otwarty na potrzeby innych, 
 ma poczucie własnej wartości, 
 jest kreatywny, przedsiębiorczy, 
 dba o zdrowie własne i innych, 
 jest patriotą, 
 szanuje swój kraj, język, tradycje.


