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KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 

 

Podstawa prawna opracowania Koncepcji 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  

z późniejszymi zmianami),  

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  

z późniejszymi zmianami),  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 ?( 10 maja 2013) r. w 
sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) – załącznik,  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008? (27 sierpnia 2012) r. w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),  

- Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526), 

- Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie 

 
 
 
 

MISJA SZKOŁY 
 
Misja ZSP w Bytowie jest przygotowanie uczniów do uzyskania kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych w zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy, ale także kształcenie ogólne, 
dające uczniom zasób wiedzy umożliwiający dalszy rozwój wspomnianych kompetencji 
zawodowych, ich modyfikowanie i doskonalenie. 
 
 
 

WIZJA SZKOŁY 
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DZISIAJ UCZEŃ – JUTRO PRACOWNIK 

Dzisiaj uczeń – jutro specjalista 
 

 Uczeń przedsiębiorczy, aktywny i twórczy; 
 Stałe podnoszenie jakości kształcenia 
 Kierunki kształcenia są dostosowane do lokalnych ukierunkowani rynku pracy; 
 Kadra nauczycieli ma wysokie kwalifikacje i pracuje w dobrych warunkach; 
 Władze oświatowe i samorządowe wspomagają rozwój szkoły; 
 Rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę. 
 Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniowi 
 Atmosfera tolerancji i szacunku dla innych 
 Kultywowanie tradycji Szkoły i dbanie o jej wizerunek 

 
 
 

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 
DZIAŁANIA SZKOŁY 

 
Zarządzanie i organizacja 
  
I.    Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 
  
1.     Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym 
stanem prawnym oraz jego popularyzacja. 
2.     Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego  
a)     udostępnienie dokumentacji prawnej w bibliotece szkolnej oraz pokoju nauczycielskim,  
b)     udostępnienie dokumentów prawa szkolnego na stronie internetowej szkoły. 
3.     Tworzenie spójnego programu . 
a)      monitorowanie realizacji Programu wychowawczego, Programu profilaktycznego, 
WSO, Regulaminu samorządu uczniowskiego, Regulaminu Rady Rodziców ( USUNĄĆ), 
PSO 
b)     monitorowanie spójności dokumentów szkolnych. 
4.     Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązywania problemów szkoły i 
doskonalenia działalności pracy szkoły 
5.     Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna 
prowadzona z udziałem nauczycieli i wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju 
szkoły) 
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II.     Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym  
          i wychowawczym.  
  
1.     Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno-
wychowawczej (udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym zgodnie z 
potrzebami nauczycieli szkoły, lekcje koleżeńskie, lekcje otwarte) 

 Optymistyczne podejście nauczycieli do pracy i uczniów 
 Efektywna współpraca nauczycieli w oddziałach klasowych i zespołach 

przedmiotowych 
2.     Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli 
a)      motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony 
stopień awansu zawodowego 
b)      doskonalenie współpracy stażysta-opiekun 
c)       podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły 
d)       szczegółowe sprawozdanie z rocznej działalności pedagogiczno- wychowawczej 
e)    przekazywanie wiedzy ze szkoleń w ramach doskonalenia nauczycieli na Zespołach 
Przedmiotowych  
  
III.    Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły 
  
1.      Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu 
poprawy warunków realizacji programów nauczania i poszerzania oferty zajęć 
(termomodernizacja budynku, remont łazienek, wymiana sprzętu, doposażenie pracowni w 
pomoce dydaktyczne itp.). 
  
IV.   Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych 
  
1.     Wdrażanie projektów związanych z poprawą estetyki otoczenia wokół szkoły. 
2.     Wynajem pomieszczeń szkolnych. 
3.     Poszukiwanie sponsorów. 
  
Działalność wychowawcza szkoły 
  
I.       Budowanie pozytywnego klimatu w szkole 
  
1.    Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami  

 dbałość o przestrzeganie statutu szkoły 
 wzajemna życzliwość, empatia, szacunek 
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 promowanie dobrego zachowania i należytej kultury osobistej 
2.    Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i 
pracowników administracji 
 a)  wspólna organizacja imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. 
tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, biwaki, ogniska, studniówka, apele, 
Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Sportu, Walentynki) 
3.   Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o 
charakterze rocznicowym i patriotycznym, Dzień Otwarty Szkoły połączony ze spotkaniami z 
absolwentami szkoły, którzy odnieśli sukcesy zawodowe; konkurs na najlepszą klasę 
technikalną i ZSZ) 
  
II.     Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi 
  
1.    Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. targi motoryzacyjne, 
teatr, kino, muzeum. 
2.    Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną, 
charytatywną i kulturalną (MOPS, Caritas, PCPR, BCK,...) 
3.    Diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania 
zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje w miarę potrzeb.  

 Uświadamianie konieczności krytycznego , zdystansowanego stosunku do korzystania 
z portali społecznościowych i telefonów komórkowych.  

 Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, rozważania skutków 
podejmowanych decyzji. 

 Kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy jako czynnika decydującego w 
procesie uspołeczniania młodzieży 

 Organizowanie zewnętrznych warsztatów  
 Skuteczne przeciwdziałanie wulgaryzmowi i nikotynizmowi wśród uczniów 
 Skuteczny system kar i nagród oparty na ścisłej współpracy z rodzicami i 

pracodawcami 
  
III.    Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w  
          przyjaznym i bezpiecznym środowisku 
  
1.     Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa 
a)      planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP,  
b)     wymiana sprzętu szkolnego,  
c)      przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa,  
d)     przeprowadzenie próbnej ewakuacji 
2.     Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach 
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a)      organizowanie szkoleń i kursów BHP dla nauczycieli, 
b)      utrzymanie ścisłej współpracy ze Służbą Zdrowia i pielęgniarka szkolną 
c)       szkolenia z zakresu pierwszej pomocy; 
d)     zakup koniecznych środków medycznych niezbędnych w czasie udzielania pierwszej 
pomocy 
3.     Umożliwienie pomocy i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów 
a)      funkcja Rzecznika Praw Ucznia- należy usunąć ten martwy zapis,  
b)     utrzymanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozwiązywania 
problemów indywidualnych uczniów, jak również z PCPR, czy kuratorami sądowymi 
c)      organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem dla nauczycieli, uczniów i rodziców 
d)     udostępnianie informacji na temat organizacji zwalczających agresję, przemoc w 
rodzinie, niosących pomoc uzależnionym 
4.    Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach 
wychowawczych, np. konsultacje z PPP, Komendą Policji, kuratorami sądowymi 
5.    Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich 
skuteczności i ewentualna modyfikacja. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego 
rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. 
6.     Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie 
7.     Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych  (np. 
realizacja projektów edukacyjnych). Opracowanie strategii zwiększającej rzeczywistą 
aktywność uczniów na zajęciach wychowania fizycznego. Praca nauczycieli z uczniami 
niećwiczącymi. 
  
Działalność dydaktyczna szkoły 
  
I.     Analiza wyników egzaminu zawodowego, egzaminu maturalnego na spotkaniach 
Zespołów Przedmiotowych oraz posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
  
1.     Udział szkoły w próbnych egzaminach maturalnych i zawodowych, opracowanie 
wniosków i ich wdrożenie należy do zadań Zespołów Przedmiotowych 
2.     Analizy wyników egzaminu maturalnego dokonywane są z wykorzystaniem różnych 
metod, np. porównywanie zdawalności i średnich wyników na określonym poziomie w 
danym roku szkolnym i na przestrzeni lat, wykorzystywanie skali staninowej. 
3.     Wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminu maturalnego i zawodowego przez 
poszczególnych nauczycieli celu podniesienia poziomu kształcenia. 
  
II.     Nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów 
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1.     Analiza osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków, stymulacja w celu 
osiągnięcia wyższych wyników. 
2.     Motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, (np. 
prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów, praca indywidualna z uczniem zdolnym) 
3.     Indywidualizacja procesu uczenia.  
4.     Kształcenie umiejętności określania przez ucznia poziomu swojej wiedzy na podstawie 
wyników oceniania, umiejętności planowania swojego indywidualnego procesu uczenia się. 
5. Praca nauczycieli nad motywacja ucznia do nauki, zgodnie z zasadą uczenia się na 
odniesionych przez ucznia sukcesach , a nie tylko błędach. 
6. Realizowanie podstawy programowej zgodnie z zalecanymi warunkami; kształcenie 
praktycznych umiejętności 
7. Przeciwdziałanie infantylizmowi młodzieży – kształcenie poczucia odpowiedzialności 
umiejętności pozytywnego nawiązywania kontaktów, logicznego myślenia, pracowitości, 
wytrwałości, przedsiębiorczości, radzenia sobie ze stresem. 

8. Stwarzanie uczniom możliwości wzajemnego uczenia się 
 
III.     Aktywność uczniów 
  
1.     Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów. 
Szczególne ukierunkowanie na doskonalenie umiejętności związanych z zawodem oraz ze 
znajomością języka obcego. 
2. Zajęcia pozalekcyjne skierowane na rozwijanie  hobby, zainteresowań uczniów. 
3.     Przystępowanie do projektów edukacyjnych. 
4.     Preferowanie aktywizujących metod nauczania  
5.     Systematyczne ocenianie pracy na lekcji ucznia.  
6   Zaangażowanie młodzieży w przygotowanie poczęstunku dla przyszłych uczniów podczas 
Dnia Otwartego Szkoły. 
7.     Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich, np. projekty samorządu uczniowskiego, 
samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp. 
8. Przeprowadzanie rozmaitych akcji charytatywnych przez uczniów naszej szkoły. 
9. Udział uczniów w wielu konkursach (zawodowe, przedmiotowe, tematyczne). 
10. Udział uczniów w zawodach sportowych. 
  
Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym 
  
     I .    Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły 
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1.     Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, np. organizacja miejsca na 
terenie szkoły, w którym rodzice i nauczyciel mogliby spokojnie porozmawiać, ustalenie form 
i terminów spotkań. 
2.     Pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do pracy w zespołach, 
zapraszanie do udziału w uroczystościach szkolnych, wyróżnianie rodziców szczególnie 
zaangażowanych w życie szkoły 
3.     Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych 
4.     Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły (bieżąca informacja o prowadzonych działaniach, 
inicjatywach, zapoznanie rodziców z efektami dokonanych pomiarów) 
5.     Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów, 
szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy rodziców, 
wspólna ocena działań) 
6.     Organizowanie spotkań z rodzicami, wspólne ustalenie i wdrożenie działań w zakresie 
kontroli frekwencji i postępów w nauce uczniów oraz zachowań podczas przerw (Tego co się 
dzieje na przerwach) 
7. Udział rodziców we wspólnych inicjatywach typu zebrania rodziców, wycieczki, bale 
studniówkowe. 
8. Rodzice powinni głosić dobre słowo o szkole i ustalić z wychowawcą jeden front. 
  
II.   Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji 
polityki oświatowej 
  
1.     Czynne włączanie się szkoły w uroczystości powiatowe, państwowe (pomoc w ich 
przygotowaniu). Potraktowanie młodego człowieka jako partnera w organizowaniu lokalnych 
imprez, uroczystości, akcji. Konieczność otrzymania informacji zwrotnej od władz.  
2.     Czynne włączanie się szkoły w akcje charytatywne, wystawy tematyczne i ich 
organizacja. 
3.     Ścisła współpraca z parafią????? BCK i innymi instytucjami znajdującymi się na terenie 
miasta, (np. PPP, KPP, PCK, Sąd Rejonowy, ośrodki pomocy społecznej) 
  
III.   Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów 
  

1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia 
efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty edukacyjnej oraz do 
promowania szkoły. 

2. Promocja szkoły dzięki ukazywaniu losów absolwentów szkoły. 
 
IV.     Podejmowanie różnorodnych form preorientacji zawodowej. 
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1.     Współpraca z PUP, ośrodkiem doradztwa zawodowego, spotkania z przedstawicielami 
środowisk uniwersyteckich, współpraca z wyższymi uczelniami m.in. Politechniką 
Koszalińską.  
2.    Popularyzacja informacji na temat ofert edukacyjnych szkół policealnych, pomaturalnych 
i szkolnictwa wyższego  
3. Współpraca z gimnazjami w zakresie doradztwa zawodowego ( zwiększenie świadomego 
wyboru zawodu przez młodzież) 
4. Organizacja i udział w Targach Pracy. 
5. Udział w Targach Edukacyjnych. 
  
V.     Promowanie wartości edukacji 
  
1.     Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych 
działaniach i osiągnięciach 
a)     wizyty prezentacyjne w gimnazjach powiatu bytowskiego 
b)    publikacje informacyjne (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa, tablice 
informacyjne) 
c)      dni otwarte w szkole 
d)     prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach, informowanie o tym 
rodziców i wszystkich uczniów np. na apelach. 
 
e)  prężnie działająca strona internetowa szkoły dzięki dynamicznemu aktualizowaniu 
wiadomości 
2.     Analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym, np. monitorowanie wyników 
rekrutacji, ankiety dla rodziców, uczniów. 
  
 
VI. Podsumowanie 
 

Koncepcja Pracy Szkoły została opracowana poprzez modyfikację dotychczasowych 
doświadczeń oraz zgodnie z ustawicznym procesem przemian zachodzących w szkolnictwie. 
W jej powstaniu brali udział przede wszystkim nauczyciele, jak również rodzice oraz 
uczniowie.  

Szkoła, będąc instytucją publiczną musi funkcjonować w sposób prawidłowy, zarazem 
nowoczesny oraz spójnie z zaleceniami nadzoru pedagogicznego. Wdrażanie wcześniej 
wymienionych wartości i działań oraz zogniskowany wysiłek wszystkich pracowników na 
rzecz integracji szkoły, połączony z uczciwością, sumiennością i odpowiedzialnością w 
wykonywaniu swoich obowiązków, pozwoli skutecznie realizować cele i zadania, jakie jawią 
się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie. Dzięki temu wspólnemu wysiłkowi 
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absolwent szkoły, obserwując godne naśladowania wzorce będzie przygotowany do 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, otwarty na potrzeby innych, będzie szanował 
dorobek kulturalny swojego regionu oraz podejmował różnorodne role w życiu społecznym, 
zawodowym i rodzinnym.  

Koncepcja jest dokumentem otwartym. Nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice mogą 
składać propozycje jej modyfikacji.  
 
  
 

 


