
KONCEPCJA PRACY 
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

W LUBLIŃCU

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:
1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z 

późn. zm.).
1. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. ( Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz.U.2012.977 z późn. zm.).

3. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
4. Statut Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu
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MISJA SZKOŁY

„Nie wolno rozgrzeszać się z jednej rzeczy: z obowiązku zdobywania mądrości. Jest to
zasadniczy obowiązek człowieka”.

Jerzy Nowosielski

Zespół  Szkół  Zawodowych w Lublińcu to szkoła przyjazna dla uczniów,  dająca poczucie
bezpieczeństwa,  stwarzająca  optymalne  warunki  do  wszechstronnego  i  harmonijnego  rozwój
osobowości uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich
wychowanków  w  oparciu  o  szacunek  do  drugiego  człowieka,  poszanowanie  dziedzictwa
historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść
sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.

WIZJA SZKOŁY

Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania
wyznawanych  przekonań i  wzajemnej  pomocy.  Nauczyciele  w swoich  działaniach  dydaktyczno-
wychowawczych  kierują  się  dobrem uczniów,  troską o ich  bezpieczeństwo  i  zdrowie,  kształtują
właściwą  postawę  moralną  i  obywatelską  swoich  wychowanków,  dążą  do  pełnego  rozwoju  ich
osobowości.  Szkoła  pomaga uczniom w ich rozwoju  poprzez stworzenie  bezpiecznej  i  twórczej
atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i
umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i  szacunku do
nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych
wyników. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i
respektowania  potrzeb  innych  ludzi,  kształtowanie  pozytywnego  stosunku  do  nauki  i  pracy,
poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie
odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności.

KONCEPCJA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU OBEJMUJE OBSZARY:

I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA SZKOŁY

Celem działalności szkoły w tym obszarze jest:

Rozwój każdego ucznia poprzez osiąganie systematycznych postępów w nauce:
1. Zorganizowanie kształcenia w taki sposób, aby rozpoznać problemy i talenty każdego 

dziecka, by wyrównać różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami i rozwijać indywidualne 
zainteresowania oraz zdolności uczniów (zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia 
sportowe, wyrównawcze i kompensacyjne).

2. Poprawa skuteczności w zakresie przystępowania uczniów do egzaminów zewnętrznych 
(maturalnych i zawodowych).

3. Modyfikacja form pracy w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych i 
osiąganie zdawalności na poziomie średnim (51-65%)

4. Analiza ilościowa i jakościowa wyników nauczania (egzaminy zewnętrzne i wewnętrzne),   
wdrażanie wniosków wynikających z tej analizy w planach dydaktycznych na dany rok 
szkolny.
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5. Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej.
6. Wprowadzenie innowacji pedagogicznych i programów własnych.
7. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjnych).
8. Indywidualizacja procesu nauczania wspomagająca rozwój i umożliwiająca równość szans 

edukacyjnych.
9. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
10. Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we 

współpracy i współdziałaniu w grupie przez prężnie działający samorząd uczniowski, 
samorządy klasowe i wolontariat, akcje charytatywne.

11. Realizacja przez szkołę projektów unijnych i programu Erasmus +
12. Systematyczna współpraca z placówkami wspomagającymi proces rozwoju uczniów.

 
Wspieranie uczniów w zdobywaniu i prezentowaniu wiedzy, wdrażanie do  aktywności i 
odpowiedzialności za własny rozwój:

1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, dostosowanie oferty do potrzeb uczniów.
2. Systematyczne przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych i zawodowych.
3. Organizowanie i udział uczniów w konkursach wewnątrz i pozaszkolnych.
4. Organizowanie wymiany międzynarodowej.
5. Realizowanie projektów unijnych i Programu rozwoju przez całe życie Erasmus +.

Diagnoza i analiza poziomu umiejętności uczniów:
1. Prowadzenie badań wyników nauczania.
2. Opracowanie  i analiza wyników z poszczególnych badań w formie raportów i ich 

prezentacja na radach pedagogicznych lub klasowych zespołach nauczycielskich – 
ujednolicenie formy.

3. Wdrażanie wniosków  opracowanych na podstawie dokonanych analiz.
4. Informowanie rodziców o osiągnięciach edukacyjnych dziecka.

Gromadzenie,  analizowanie i ekspozycja osiągnięć uczniów:
1. Promocja uczniów podczas uroczystości szkolnych, na apelach, poprzez stronę internetową 

szkoły, artykuły w prasie lokalnej i branżowej.
2. Eksponowanie prac uczniów na tablicach na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych.

II DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA SZKOŁY

Celem działalności szkoły w tym obszarze jest
1. Bezpieczeństwo uczniów:
a) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
b) pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z 

harmonogramem.
c) zapoznanie uczniów z przepisami BHP obowiązującymi w poszczególnych pracowniach 

szkolnych.
2. Diagnoza sytuacji i potrzeb uczniów.
3. Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom, rodzicom i 

nauczycielom.
4. Zapoznanie uczniów i rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły(Statut Szkoły, WSO, 

PSO, Program wychowawczy, Program profilaktyki).
5. Opieka nad dziećmi  posiadającymi orzeczenia i opinie z PPP.
6. Utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami .
7. Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia.
8. Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
9. Realizacja działań wynikających z programu profilaktyki i wychowawczego szkoły.
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Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami ( PPP, Policja, MOPS, Dom Kultury 
itp.). 
10. Współpraca z absolwentami szkoły.

III ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

Celem działalności szkoły w tym obszarze jest sprawne funkcjonowanie placówki poprzez:
Wzbogacanie i unowocześniania bazy dydaktycznej szkoły 

1. Systematyczne modernizowanie budynku szkoły.
2. Systematyczne monitorowanie stanu technicznego szkoły w trosce o bezpieczeństwo 

uczniów.
3. Podjęcie działań podnoszących estetykę i bezpieczeństwo wokół szkoły.
4. Przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkoły.
5. Unowocześnienie i modernizacja szkolnego multimedialnego centrum bibliotecznego.

Wyposażenie szkoły w sprzęt i środki dydaktyczne zgodnie z potrzebami:
1. Modernizacja bazy komputerowej.
2. Wyposażenie  sal lekcyjnych w projektory obrazu  i ekrany, telewizory. 
3. Zakup tablic interaktywnych.
4. Udział szkoły w różnego rodzaju projektach,  pozyskiwanie środków z UE z obszaru 9.2 
5. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
6. Zakup pomocy dydaktycznych, m.in. podręczników, książek, programów komputerowych dla

mechaników pojazdów samochodowych i klas gastronomicznych. 
7. Wzbogacanie bazy szkoły o nowe meble – modernizacja pracowni gastronomicznej i  

mechanicznej, zakup sprzętu  sportowego m.in. w ramach współpracy z PZU

Organizacja oraz obieg informacji:
1. Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.
2. Dokonywanie zmian w Statucie Szkoły. Aktualizacja regulaminów obowiązujących w szkole.

Działania promujące szkołę w środowisku:
1. Wydawanie materiałów promocyjnych (ulotek, plakatów, zakładek).
2. Organizacja konkursów zawodowych, m.in. Konkursu fryzjerskiego oraz Konkursu 

cukierniczego.
3. Zwiększenie współpracy z mediami.
4. Uaktualnianie strony internetowej szkoły.
5. Opracowanie i aktualizowanie prezentacji multimedialnej o szkole.
6. Spotkania z gimnazjalistami, organizowanie warsztatów promujących kształcenie 

zawodowe.

Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli:
1. Zdobywanie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego.
2. Planowanie doskonalenia zawodowego RP na podstawie diagnozy potrzeb.
3. Udział nauczycieli w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym ze szczególnym 

uwzględnieniem szkoleń związanych z doskonaleniem pracy dydaktycznej, innowacjami 
pedagogicznymi, programami autorskimi, projektami, pozyskiwaniem środków z UE, 
wykorzystywaniem w pracy dydaktycznej ITC.

4. Mobilizowanie nauczycieli do wymiany doświadczeń i współpracy w ramach zespołów 
przedmiotowych.

 
Współpraca z rodzicami:
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1. Współpraca z Radą Rodziców. Wspólne pozyskiwanie sponsorów. Organizacja pomocy 
socjalnej uczniom.

2. Udział rodziców w zebraniach z wychowawcami, zebraniach ogólnych i dniach otwartych, 
uroczystościach szkolnych.

EWALUACJA KONCEPCJIPRACY SZKOŁY:

W ewaluacji koncepcji pracy Zespołu Szkół Zawodowych zostaną uwzględnione:
− wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły,

− sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym, 

− wnioski z ewaluacji wewnętrznej, 

− opinie rodziców i uczniów.

W oparciu o koncepcję pracy szkoły przygotowuje się roczny plan pracy . Stopień jego 
realizacji przedstawia dyrektor przynajmniej raz w roku podczas posiedzenia rady pedagogicznej
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