KONCEPCJA PRACY
Zespołu Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych im. Noblistów Polskich w Łebie

1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji:
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 (Dz. U . z 2006 r. Nr 97, poz. 674 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)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U . z 2009 r. Nr 4,
poz. 17z późniejszymi zmianami),
Statuty Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie.
2. Koncepcja pracy szkoły została opracowana także w oparciu o:
•

wnioski Szkolnych Zespołów Przedmiotowych,

•

wnioski zespołów zadaniowych,

•

wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,

•

uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, uczniów i rodziców,

•

wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013.

3. Sposób upublicznienia Koncepcji:
•

zamieszczenie na stronie internetowej szkoły – www.loleba.republika.pl

•

umieszczenie na tablicy informacyjnej na terenie szkoły,

•

umieszczenie na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.

4. Sposób zapoznania z Koncepcją:
•

uczniowie – na godzinach wychowawczych,

•

Samorząd Uczniowski – w trakcie zebrań,

•

Rodzice – podczas zebrań informacyjnych.
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WIZJA SZKOŁY
Zespół Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie jest szkołą zapewniającą swoim
uczniom optymalne warunki pełnego rozwoju na poziomie zasadniczym, technicznym,
ogólnym i kierunkowym – Straż Graniczna.
Jest szkołą bezpieczną i przyjazną.
Tworzymy atmosferę tolerancji i szacunku dla innych.
Wychowujemy w duchu ogólnie akceptowanych, jasnych zasad etycznych, wartości, norm,
postaw.
Rozbudzamy wrażliwość, świadomość siebie i swojego systemu wartości, zainteresowanie ludźmi,
sprawami społecznymi, poczucie odpowiedzialności. Nasza szkoła jest nowoczesna, otwarta na
działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego
świata.
Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania. Zapewniamy dobre
przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Posiadamy ofertę zajęć pozalekcyjnych
umożliwiającą rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz
zaplecze, które ułatwia realizację wyznaczonych celów i zadań.
Proces wychowania i nauczania odbywa się przy pełnej współpracy i zaangażowaniu rodziców.
Nauczyciele wspólnie z rodzicami rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.
Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W szkole współpracuje
się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły
i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
Nasze zadania realizujemy we współdziałaniu z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym,
samorządowym, oświatowym i akademickim. Szkoła prowadzi rozpoznanie potrzeb środowiska
lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Szkoła
w sposób systematyczny i celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym.
Promujemy placówkę w szkołach gimnazjalnych. Ofertę edukacyjną dopasowujemy do
zmieniających się warunków na rynku pracy, doskonalimy swoje umiejętności, troszczymy się
o efektywność podejmowanych działań.
Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty
wspierające proces edukacyjny i wychowawczy.
Efektem naszego wychowania jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel
zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, realizuje się w życiu
rodzinnym, społecznym i gospodarczym.
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MISJA SZKOŁY
Jesteśmy społecznością nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców
wykonującą swoje działania w oparciu o wartości takie jak: mądrość, uczciwość i szeroko
rozumiane dobro jednostki oraz ogółu. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju,
kształtujemy interdyscyplinarne umiejętności, kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane
wartościami humanistycznymi. W zakresie:
- kształcenia
•

Stosujemy aktywizujące metody nauczania,

•

Wykorzystujemy technologię informacyjną,

•

Wspieramy uczniów z trudnościami edukacyjnymi,

•

Zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności,

•

Stosujemy motywacyjny system oceniania uczniów,

•

Proponujemy zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne,

•

Stosujemy korelację międzyprzedmiotową,

•

Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie organizowania praktyk
zawodowych i zajęć praktycznych,

•

Systematycznie mierzymy jakość pracy placówki poprzez testy diagnostyczne, egzaminy
maturalne, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, badania osiągnięć
edukacyjnych, hospitacje diagnozujące, lekcje otwarte, wyniki egzaminów na uczelnie
wyższe.

- wychowania i opieki
•

Stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi,

•

Wdrażamy programy profilaktyczne,

•

Stosujemy zasadę indywidualizacji procesu nauczania,

•

Współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów,

•

Respektujemy zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej.

- zarządzania i organizacji
1. Współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy kierunki rozwoju,
2. Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych,
3. Zapewniamy kadrze możliwość rozwoju przez zewnętrzne formy doskonalenia
zawodowego,
4. Tworzymy inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego,
5. Właściwie dokumentujemy pracę szkoły,
6. Dbamy o pozytywne stosunki międzyludzkie,
7. Współpracujemy z placówką Straży Granicznej w Łebie oraz Urzędem Miasta Łeby.
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Naszym celem jest:
1. Stymulowanie procesu rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia do dorosłego życia,
kształcenie pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich.
2. Wyposażenie ucznia w procesie kształcenia w kompetencje umożliwiające
samodzielne zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych.

Realizacji celu nadrzędnego służy:
1. Rozbudzenie w procesie wychowania wrażliwości moralnej, estetycznej i kulturowej,
doskonalenie się, stałe pogłębianie życia duchowego i rozwijanie własnych zainteresowań.
2. Ukształtowanie umiejętności zawodowych absolwentów zgodnych ze standardami
wybranych specjalności.
3. Rozbudzenie potrzeb i nawyków intelektualnych oraz aspiracji życiowych.
4. Wyzwolenie potrzeby stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.
5. Wdrożenie do samodzielnej pracy umysłowej i wyposażenie w umiejętność korzystania
z informacji i przetwarzania informacji.
6. Przygotowanie do kontynuowania nauki w szkołach wyższych różnego typu.
7. Ułatwienie odnalezienia sensu życia w harmonii ze społeczeństwem i przyrodą.
8. Ukształtowanie człowieka odczuwającego więź z tradycją (historią i kulturą),
przywiązanego do demokracji i wolności.
9. Wyzwolenie postawy kreatywnej wobec wyzwań współczesności.
10. Określenie celów życiowych na miarę możliwości, wiary w te możliwości i odwagi
w głoszeniu i bronieniu własnych poglądów.
11. Zapobieganie postawom skrajnie egoistycznych.
12. Przygotowanie do pracy w zespole

I. CELE SZKOŁY
1.

Cele ogólne.

Szkoła realizuje cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
a w szczególności respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Międzynarodowego Pakietu Praw
Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
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1.

Zapewnia uczniom możliwość pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego
i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach
poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2.

Umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności:
• w przypadku technikum i szkoły policealnej niezbędnej do uzyskania dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego (dotyczy technikum),
• w przypadku liceum ogólnokształcącego niezbędnej do uzyskania świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
• dodatkowo w przypadku oddziału Straży Granicznej liceum ogólnokształcącego
niezbędnej do pracy w jej strukturach.

3. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
4. Umożliwia realizowanie indywidualnych programów oraz ukończenie szkoły w skróconym
termie.
5. Umożliwia rozwijanie zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych
uczniów.
6. Kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków i wieku, sprzyjające
wszechstronnemu rozwojowi uczniów.
7. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich rozwoju emocjonalnego i potrzeb oraz
możliwości szkoły poprzez realizację treści przewidzianych w szkolnym planie nauczania,
w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki.
8. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
9. Udziela uczniom potrzebującym pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
10. Umożliwia prawidłowy rozwój psychiczny uczniów.

II. MODEL ABSOLWENTA
Obowiązkiem szkoły w obecnych czasach jest wypracowanie takiego modelu absolwenta,
aby miał możliwości rozwoju osobowości, swoich uzdolnień i umiejętności, zdobywania dalszego
wykształcenia poprzez kształcenie ustawiczne.
Absolwenta Zespołu Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie musi charakteryzować:
- odpowiednia wiedza i umiejętności, które zapewnią mu podjęcie nauki na wyższym etapie
edukacyjnym w szkole wybranej przez siebie lub na szybkie znalezienie pracy w zawodzie
wyuczonym lub pokrewnym,
- sprawne posługiwanie się co najmniej jednym językiem obcym,
- umiejętność wykorzystywania środków multimedialnych do nauki i pracy,
- umiejętność wykorzystywanie technologii informatycznej w nauce i pracy,
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-

umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność,
obowiązkowość,
nawyk stałego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności,
umiejętność komunikowania się z innymi,
wysoka kultura osobista i wysokie morale, wrażliwość na drugiego człowieka, chęć
i potrzeba niesienia pomocy,
dbałość o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia,
umiejętność korzystania z dóbr kultury, uczestnictwo w życiu kulturalnym a nawet
tworzenie go,
szacunek dla przyrody i otoczenia, postawa proekologiczna,
szacunek dla rodziny i właściwe przygotowane do pełnienia określonych ról,
respekt dla pozytywnych i trwałych wartości ogólnoludzkich,
umiejętność życia w zgodzie z samym sobą, z innymi i ze światem,
świadomość konieczności współpracy i integrowania się z innymi w zjednoczonej
Europie przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności narodowej.

Ponadto absolwent Zespołu Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie musi:
- uzyskać taki zasób wiedzy i kompetencji, który pozwoli mu na samorealizowanie się
w życiu,
- wyrobić umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy i chęć ustawicznego jej
podnoszenia i pogłębiania,
- będzie umiał przedstawić swoje prawa, racje, pójść na kompromis, ale nie będzie się
wyrzekał własnego zdania,
- będzie dobrym negocjatorem,
- będzie kreatywnym członkiem współczesnej społeczności zarówno w miejscu
zamieszkania jak i w pracy,
- będzie umiał pracować samodzielnie i w grupie, być dobrym organizatorem pracy,
- będzie dobrze przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji i inicjatyw,
- będzie dobrze przygotowany do skutecznego poszukiwania pracy,
- będzie człowiekiem dobrze przygotowanym do życia.

III. MONITORING, OKRESOWA EWALUACJA
Monitorowanie w Zespole Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie będzie
procesem stałym, pozwalającym stwierdzić, czy występują określone dla danego standardu
wskaźniki i jaki poziom osiągnięto w odniesieniu do przyjętych kryteriów.
Do monitorowania wykorzystywane będą następujące:
1) techniki:
a)

badanie wyników nauczania i wychowania
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2) narzędzia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

hospitacje oceniająco-kontrolne, diagnozujące
wywiady
ankietowanie
obserwacje
rozmowy informacyjno-wyjaśniające
analiza prac uczniowskich
analiza dokumentacji szkolnej
przeglądy
inne, stosowane wg pojawiających się potrzeb
testy, sprawdziany
arkusze, karty hospitacji
kwestionariusze wywiadu
kwestionariusze ankiet
arkusze obserwacji
listy pytań
inne, stosownie do pojawiających się potrzeb.

Ewaluacja w Zespole Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie będzie prowadzona na
trzech uzupełniających się poziomach:
•

autoewalucja – obowiązuje każdego nauczyciela, dla oceny wyników własnej pracy;

•

ewaluacja wewnętrzna (formatywna) – przeprowadzana na zakończenie każdego roku
szkolnego, ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie ewentualnych zmian
w postaci korekt w koncepcji na następny rok szkolny;

•

ewaluacja konkluzywna (końcowa) – przeprowadzona na zakończenie roku szkolnego,
podsumowująca osiągnięte wyniki (zarówno te pożądane jak i te niepożądane), wnioski
z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji kolejnej koncepcji.

Ewaluacja obejmować będzie w równym stopniu następujące obszary:
Obszar 1: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkoły.
Obszar 2: Procesy zachodzące w szkole lub placówce.
Obszar 3: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.
Obszar 4: Zarządzanie szkołą lub placówką.
Ewaluacja powinna udzielić pełnych odpowiedzi na poniższe pytania:
•

Czy Koncepcja Pracy Szkoły spełnia planowane oczekiwania?

•

Gdzie pojawiają się trudności?
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•

Jak poprawić elementy, które zawodzą?

•

Czy tempo i korelacja działań są prawidłowe?

•

Czy idziemy w dobrym kierunku?

•

Czy i jakie zmiany musimy wprowadzić w naszych działaniach?

•

Jak ocenić sukcesy osiągnięte podczas wdrażania Koncepcji?

Ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły odbywać się będzie w następujących etapach:
1. Planowanie – określenie
harmonogramów.
2.

ogólnych

celów,

opracowanie

wstępnych

Projektowanie – określenie szczegółowych celów i zadań, sformułowanie
problemów badawczych, dobór metod badawczych, określenie prób badawczych,
wyznaczanie osób odpowiedzialnych.

3. Zbieranie informacji – przeprowadzenie badań, gromadzenie danych.
4. Przetwarzanie i analiza danych – porządkowanie, analizowanie i interpretowanie
danych.
5. Prezentacja i upublicznianie wyników badań – prezentacja zainteresowanym
podmiotom (przede wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom), uzyskanie
opinii.
6. Wykorzystanie wyników ewaluacji – modyfikacja istniejących i tworzenie nowych
dokumentów.

Koncepcja jest dokumentem otwartym i nauczyciele, uczniowie, rodzice mogą składać
propozycje modyfikacji do Dyrektora Szkoły.

Koncepcja pracy szkoły wchodzi w życie z dniem 2 września 2013 roku.
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