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Misja szkoły: 
Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, kształcącą w określonym zawodzie, przygotowującą do pracy i życia w 

dynamicznie rozwijającym się świecie. 
 
 
 

Wizja szkoły: 
Zapewniamy swoim uczniom i słuchaczom optymalne warunki pełnego rozwoju na poziomie zasadniczym i licealnym. 
Tworzymy atmosferę tolerancji i szacunku dla innych. Rozbudzamy wrażliwość, świadomość siebie i swojego systemu 

wartości, zainteresowanie ludźmi, sprawami społecznymi oraz poczucie odpowiedzialności. Zapewniamy należyte 
przygotowanie do matury i  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wyrównujemy szanse edukacyjne 
wśród uczniów. Proces wychowania i nauczania odbywa się przy współpracy i zaangażowaniu rodziców. Promujemy 

szkołę w środowisku lokalnym. Doskonalimy swoje umiejętności, troszczymy się o efektowność podejmowanych 
działań. Kultywujemy tradycje szkoły. Efektem naszych działań jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, 

który jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i 
gospodarczym.   

 



 
Koncepcja pracy szkoły: 

 bezpieczna szkoła, aktywni nauczyciele, uczniowie, słuchacze i rodzice 
 

 

 

Stworzenie koncepcji stało się możliwe pod warunkiem uwzględnienia w niej misji szkoły brzmiącej: „Jesteśmy szkołą bezpieczną, kształcącą w 

określonym zawodzie, przygotowującą do dalszej nauki, do pracy i życia w dynamicznie rozwijającym się świecie.” 

 

Dlatego też do realizacji mamy wyznaczone takie cele: 

 poprawienie wyników egzaminów zewnętrznych, 

 kształcenie i wychowanie uczniów poprzez zapewnienie każdemu uczniowi warunków do jego rozwoju, 

 wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, 

 wyposażenie uczniów w sprawności i kompetencje niezbędne w dorosłym życiu, 

 przygotowanie uczniów do samodzielnego myślenia i  działania, 

 zapewnienie oferty edukacyjnej, zawierającej treści ujęte w atrakcyjne i wartościowe formy dydaktyczne, 

 rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny i poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i Świata, 

 podniesienie jakości kształcenia w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, 

 zaangażowanie uczniów w życie środowiska lokalnego. 

 

Powyższe cele wpłyną na sylwetkę absolwenta naszej szkoły, który: 

 nieustannie poszerza wiedzę ogólnokształcącą i w wybranym przez siebie zawodzie  

 szanuje pracę własną i innych, 

 jest przygotowany do skutecznego poszukiwania pracy, 

 godnie reprezentuje imię szkoły, 

 szanuje kolegów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

 dostrzega różnice między ludźmi i je akceptuje, 

 dba o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, 

 zna podstawowe normy społeczne, 

 aktywnie uczestniczy w działalności społecznej klasy i szkoły, 



 dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

 nie ulega nałogom, promuje zdrowy styl życia, 

 prezentuje wysoką kulturę słowa, 

 zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce, 

 szanuje symbole narodowe, tradycje szkoły i jej mienie 

 umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów, 

 jest otwarty na europejskie wartości kultury. 

 

Podsumowanie realizowanej do tej pory koncepcji oraz analiza powyższych celów wpłynęły na sformułowanie głównych założeń 

koncepcji funkcjonowania i rozwoju ZSP w Łabiszynie na lata 2017 – 2022 w następujących obszarach działalności: 

 

 

Działalność dydaktyczna 

 

W dziedzinie działalności dydaktycznej zamierzamy: 

 tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia w  wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, społecznym, estetycznym, 

moralnym i duchowym (współpraca zespołów przedmiotowych i zadaniowych, analiza programów nauczania, propozycje nauczycieli, 

uczniów i rodziców w zakresie oferty zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych), 

 kontynuować przeprowadzanie diagnoz wstępnych, etapowych i końcowych, 

 prowadzić nadal zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 

 wspomagać uczniów z dysfunkcjami w celu uzyskania optymalnych efektów w nauce (zaangażowanie nie tylko pedagoga, ale również 

nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje), 

 organizować zajęcia wyrównawcze dla uczniów z fragmentarycznymi brakami wiedzy (opracowanie harmonogramu konsultacji z 

poszczególnych przedmiotów), 

 odpowiednio przygotowywać uczniów i słuchaczy do egzaminów zewnętrznych (organizowanie zajęć dodatkowych, przeprowadzanie 

egzaminów próbnych, współpraca z pracodawcami młodocianych pracowników, analizowanie wyników egzaminów próbnych i 

egzaminów właściwych, przedstawianie wyników analiz uczniom, słuchaczom, rodzicom oraz pracodawcom), 

 zwiększyć częstotliwość stosowania przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania, 

 organizować pracę dydaktyczną w celu umożliwienia każdemu uczniowi/słuchaczowi uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu 

zewnętrznego (efektywne wykorzystanie godzin do dyspozycji dyrektora, monitorowanie realizacji podstawy programowej), 

 poszerzyć ofertę konkursów wewnątrzszkolnych, uroczystości szkolnych i apeli okolicznościowych, 



 zwrócić szczególną uwagę na pracę z uczniem zdolnym (przygotowywanie uczniów do konkursów i zawodów o zasięgu pozaszkolnym, 

organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami uczniów), 

 promować uczniów wyróżniających się w nauce, pozytywną postawą, aktywnością na forum klasy, szkoły i środowiska (zamieszczanie 

informacji na stronie internetowej szkoły i na tablicy informacyjnej, informowanie ustne rodziców  na spotkaniach ogólnych i klasowych, 

wysyłanie listów gratulacyjnych do rodziców i pracodawców uczniów), 

 zwracać uwagę na indywidualne relacje interpersonalne w szkole wpływające na pozytywne kształtowanie właściwej atmosfery nauki i 

pracy oraz na poczucie bezpieczeństwa, 

 pielęgnować tradycje szkoły, poprzez aktywne uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i lokalnych związanych ze świętami 

narodowymi. 

 

Działalność wychowawcza 

 

W dziedzinie działalności wychowawczej chcielibyśmy zapewnić: 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności u każdego członka szkolnej społeczności za tworzenie dobrego klimatu nauki i pracy, troska o 

dobre imię szkoły i jej wizerunek jako miejsca nauki i pracy, 

 rozwijanie poczucia solidarności, chęci pomagania sobie nawzajem, koleżeństwa, przyjaźni, umiejętności interpersonalnych i 

komunikacyjnych, 

 kształtowanie wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka (angażowanie uczniów w akcje charytatywne), 

 budowanie w uczniach/słuchaczach wiary w siebie i swoje możliwości oraz doskonalenie w nich umiejętności obrony własnych poglądów i 

własnego zdania, 

 właściwe relacje na linii uczeń – nauczyciel, uczeń – rodzic, nauczyciel – rodzic oraz bezkonfliktowe rozwiązywanie ewentualnych 

problemów, 

 przestrzeganie praw ucznia oraz obowiązków ucznia ujętych w regulaminach szkolnych (wypracowanie skutecznych metod podnoszenia 

frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych), 

 podmiotowe traktowanie ucznia, poszanowanie jego godności, zniesienie podziału na dobrych i złych oraz zdolnych i niezdolnych, 

 kształtowanie wzorców postępowania i kultury osobistej wśród uczniów, 

 nawiązywanie do znanych autorytetów, w tym do osoby Patrona Szkoły. 

 

Działalność opiekuńcza i profilaktyczna 

 

W dziedzinie działalności opiekuńczej i profilaktycznej zamierzamy: 



 kontynuować współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Żninie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabiszynie, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łabiszynie, 

 wdrożyć działania wynikające z analizy bezpieczeństwa w szkole, 

 ustawicznie rozpoznawać indywidualne potrzeby uczniów, analizować przyczyny niepowodzeń oraz rozpoznawać sytuację rodzinną i  

bytową uczniów (wypracować narzędzia służące rozpoznaniu sytuacji ucznia), 

 właściwie organizować pracę zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

 mobilizować nauczycieli do nieustannej diagnozy problemów szkolnych, 

 podejmować przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego młodych ludzi, 

 nadal organizować pomoc dla uczniów z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem oraz z rodzin dysfunkcyjnych. 

 

Polityka kadrowa i nadzór pedagogiczny 

 

Wszyscy pracownicy szkoły będą mieli na celu: 

 dbać o szkołę,  

 przestrzegać prawa oświatowego oraz prawa pracowniczego, 

 tworzyć dobry klimat pracy oraz umiejętnie rozwiązywać ewentualne konflikty, 

 wspierać się wzajemnie, 

 uczestniczyć w szkoleniach organizowanych dla pracowników obsługi i administracji oraz oraz szkoleniach rady pedagogicznej. 

 

 

Współpraca z rodzicami i pracodawcami młodocianych pracowników 

 

W celu zapewnienia właściwego przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego    niezbędna jest prawidłowa współpraca i dobre 

relacje z rodzicami oraz pracodawcami młodocianych pracowników. Dlatego też zamierzamy: 

 angażować rodziców i pracodawców w życie szkoły (współorganizowanie uroczystości oraz akcji szkolnych i aktywny w nich udział), 

 prezentować na bieżąco  sukcesy,  osiągnięcia i dorobek uczniów (przekazywanie informacji w trakcie spotkań, za pomocą listów 

pochwalnych i gratulacyjnych, umieszczanie na stronie internetowej szkoły), 

 korzystać z sugestii i pomocy rodziców i pracodawców, 

 stosować elementy pedagogizacji rodziców (organizowanie spotkań ze specjalistami  i przedstawicielami instytucji współpracujących ze 

szkołą – psychologiem, pedagogiem, kuratorem, funkcjonariuszem policji), 

 organizować spotkania dla pracodawców z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawicielami izb rzemieślniczych. 



 

Współpraca z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

 

      W zakresie współpracy z powyższymi organami planujmy: 

 zachować stałą i systematyczną współpracę, 

 na bieżąco informować organ prowadzący o problemach i potrzebach placówki oraz o sukcesach i osiągnięciach, 

 uzgadniać plan wydatków zgodnie z potrzebami i możliwościami organu prowadzącego, 

 konsultować się w sprawach dotyczących organizacji pracy szkoły, 

 korzystać z pomocy w sprawach dotyczących realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego. 

 

Baza szkoły 

 

      Za najważniejsze zadania w tym zakresie uważamy: 

 wzbogacenie sal lekcyjnych w nowoczesne środki dydaktyczne, 

 wzbogacenie biblioteki szkolnej w nowe woluminy – lektury szkolne, interesujące pozycje książkowe, nowoczesne pomoce audiowizualne, 

 przeprowadzenie remontu łazienki dla personelu na parterze budynku szkoły, 

 wymianę podłóg w salach lekcyjnych nr 6 i 7, 

 wymianę stolarki okiennej w pokoju nauczycielskim oraz (w miarę możliwości finansowych) w pozostałych pomieszczeniach 

dydaktycznych i socjalnych, 

 dbanie o istniejące już zagospodarowanie otoczenia szkoły, 

 dbanie o utrzymanie na dobrym poziomie warunków sanitarnych. 

 

Promocja szkoły 

 

      Ogromną rolę będziemy przywiązywać do promocji szkoły. Uważamy bowiem, iż o ucznia zawsze należy zabiegać. Dlatego też  w tym 

zakresie zamierzamy: 

 kontynuować coroczne dni promocji szkoły, tzw. drzwi otwarte, 

 promować udział uczniów konkursach i zawodach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym i regionalnym, 

 przeprowadzać na terenie szkoły różnorodne konkursy i zawody o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym, 

 zaktywizować społeczność szkolną do udziału w uroczystościach szkolnych i lokalnych, 

 prowadzić na bieżąco promocję osiągnięć uczniów, 



 stosować nowoczesne i skuteczne metody promocji szkoły w środowisku, 

 organizować planowe, tematyczne zebrania z rodzicami z udziałem grona pedagogicznego oraz zaproszonych prelegentów. 

Realizacja przedstawionych powyżej założeń koncepcji funkcjonowania i rozwoju ZSP w Łabiszynie możliwa będzie jedynie przy ścisłej 

współpracy wszystkich organów szkoły oraz współpracy z władzami samorządowymi. Mamy nadzieję, że grono pedagogiczne oraz pracownicy 

obsługi i administracji zmobilizują się do twórczej, zespołowej i odpowiedzialnej pracy na rzecz rozwoju uczniów, a tym samym całej szkoły. W 

realizacji priorytetowych zadań ZSP w Łabiszynie na pewno ważnymi sprzymierzeńcami staną się rodzice, których chcialibyśmy pozyskać do 

współdziałania na zasadzie partnerstwa i pełnego zrozumienia. Dla sprawnego funkcjonowania szkoły ważne jest również zaufanie ze strony 

środowiska, dlatego musi ona ulegać nieustannym przemianom zmierzającym do doskonalenia i realizowania głównych kierunków lokalnej 

polityki oświatowej.  

Nasza wizja szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu jako placówki przyjaznej uczniowi, otwartej na inicjatywy nauczycieli, młodzieży i 

rodziców. 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2017/2018 z dnia 14.09.2017 r. zatwierdzono do realizacji. 

 

 

 

 


