
             KONCEPCJA PRACY SZKOŁY  

w pigułce 

 
 

BAZA SZKOŁY 

Szkoła dobrze zorganizowana, sprawnie zarządzana, funkcjonalna to placówka, gdzie 
podejmuje się działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły, 

doposażanie pracowni w pomoce dydaktyczne, wzbogacanie biblioteki szkolnej w nowości 
czytelniczo-medialne. 

 
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym, nasze przepisy wewnątrzszkolne są 
aktualizowane pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym, rodzice                

i uczniowie mają dostęp do dokumentów wewnątrzszkolnych (biblioteka szkolna, strona 
internetowa szkoły). 

 
Dyrekcja szkoły sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny (ewaluacja wewnętrzna, 

której wnioski wykorzystywane są do planowania rozwoju szkoły), a zespoły przedmiotowe 
pracują wspólnie celem rozwiązywania problemów szkolnych i doskonalenia działalności 

pracy szkoły. 
 

Wykorzystujemy potencjał kadrowy, co oznacza przestrzeganie przepisów dotyczących 
wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli, ustalenie zadań służbowych i zakresów 
obowiązków zgodnie z kwalifikacjami, wiedzą, predyspozycjami i możliwościami 

nauczycieli, dokonywanie oceny pracy nauczycieli, racjonalne organizowanie zastępstw     
z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli, przyznawanie dodatków motywacyjnych             
i nagród zgodnie z przyjętymi i znanymi nauczycielom i przez nich akceptowanymi 

zasadami, opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę oraz tworzenie optymalnych 
warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli. 

 
Kładziemy nacisk na doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry niepedagogicznej,         

co polega na realizacji awansu zawodowego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli    
i pracowników niepedagogicznych zgodnie z potrzebami szkoły, podnoszeniu umiejętności 

nauczycieli w zakresie wychowawczym, jak i współpracy z instytucjami doskonalenia 
zawodowego. 

 
PROMOCJA SZKOŁY 

Wychodzimy naprzeciw rodzicom i uczniom poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku 
szkoły w środowisku oraz informowanie o osiągnięciach i sukcesach szkoły. 

Upowszechniamy informacje o podejmowanych przez szkołę działaniach i naszej ofercie 
edukacyjnej. Dążymy do aktywnego uczestnictwa uczniów i rodziców w życiu szkoły           

i tworzeniu programów wewnątrzszkolnych,  ścisłej współpracy z władzami 
samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki oświatowej, włączamy się      

w uroczystości miejskie i akcje charytatywne, współpracujemy z mediami, wykorzystujemy 
informacje o losach absolwentów i promujemy wartość edukacji  

 
KSZTAŁCENIE I DYDAKTYKA 

Nasz szkolny zestaw programów nauczania jest zgodny z podstawą programową, 
programy są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów a proces kształcenia 

przebiega zgodnie z przepisami prawa. 



Uczniowie i ich rodzice są na bieżąco informowani o osiągnięciach i niepowodzeniach 
edukacyjnych, w szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system oceniania znany uczniom      

i rodzicom a proces dydaktyczny wspomagany jest przez technologię informacyjną. 
Przeprowadzamy analizę wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych                     

do podniesienia wyników nauczania i poziomu kształcenia, stosujemy indywidualizację 
procesu uczenia, zachęcamy uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach, oferujemy 

zajęcia pozalekcyjne oraz projekty edukacyjne. 
 

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA SZKOŁY 

Realizujemy szkolny program wychowawczy i profilaktyki, szkoła zapewnia pomoc            
w rozwiązywaniu problemów uczniów z poszanowaniem ich praw i obowiązków, pomaga 
w planowaniu przyszłości, prowadzi profilaktykę uzależnień i propaguje zdrowy styl życia.  

Współpracujemy z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach 
wychowawczych a dla młodzieży organizowane są warsztaty i prelekcje. 

Działalność opiekuńcza szkoły  realizowana jest poprzez zbieranie informacji na temat 
potrzeb uczniów, zapewnienie im bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole, imprez            

i wycieczek szkolnych oraz pomocy przedmedycznej. Staramy się podejmować działania 
wychowawcze adekwatne do potrzeb szkoły, oceniać ich skuteczność i modyfikować        

w razie potrzeby. 
 

KLIMAT SZKOŁY 

Kładziemy nacisk na budowanie pozytywnego klimatu w szkole, tzn. pozytywnych relacji 
między uczniami, nauczycielami i rodzicami, integrację uczniów, nauczycieli, rodziców 

oraz pracowników administracji i obsługi, praktykowanie tradycji szkolnej. 
Pragniemy kształtować postawy zgodne z normami społecznymi poprzez udział uczniów w 
różnych formach kultury, obserwację zachowań uczniów celem eliminacji zagrożeń czy też 

aktywizację uczniów na płaszczyźnie społecznej i charytatywnej. 
 


