Załącznik nr …
do Protokołu nr ….
z zebrania RP
w dniu ….

KONCEPCJA PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STANISŁAWA STASZICA
W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji:
a) Ustawa z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59) – art. 70
ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2.,
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r. poz. 1611),
c) Statut Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.
2. Sposoby zapoznania z Koncepcją:
a) uczniowie – na godzinach wychowawczych,
b) Samorząd Uczniowski – w trakcie zebrań,
c) Rodzice – podczas zebrań informacyjnych.
3. Sposób upublicznienia Koncepcji:
a) zmieszczenie na stronie internetowej szkoły
b) udostępnienie w pokoju nauczycielskim
c) udostępnienie w Bibliotece szkolnej

PLAN DZIAŁANIA SZKOŁY
I SFERA DYDAKTYCZNA
Lp.

1.
2.
3.
4.

Zadanie
Stosowanie na zajęciach wewnątrzszkolnego systemu oceniania
oraz elementów oceniania kształtującego.
Wprowadzanie
własnych
rozwiązań
metodycznych
podnoszących efektywność procesu nauczania i uczenia się.
Kontynuacja wdrażania nowej podstawy programowej
kształcenia ogólnego w Branżowej Szkole I Stopnia.
Planowanie pracy dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb
edukacyjnych uczniów.

Osoba/y
odpowiedzialne
Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele
Dyrektor
Nauczyciele
Wszyscy nauczyciele
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5.

6.

7.

Precyzyjne określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie
ich do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów:
a) rozwijanie zainteresowań uczniów i pielęgnowanie
uzdolnień i talentów w ramach kół zainteresowań.
b) udział w różnorodnych konkursach szkolnych
i pozaszkolnych.
c) uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, imprezach
kulturalnych.
d) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce.
e) zapewnienie pomocy uczniom mającym problemy
w nauce.
f) zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Przygotowanie uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł
informacji oraz do samodzielnego rozwiązywania różnych
problemów.
Przeprowadzanie
próbnych
egzaminów
maturalnych
i zawodowych.

8.

Działania zmierzające do efektywnego przygotowania uczniów
do egzaminów zewnętrznych, np. konsultacje, wycieczki
przedmiotowe, dodatkowe zajęcia.

9.

Edukacja matematyczna i przyrodnicza:
a) udział uczniów w lekcjach na poziomie rozszerzonym.
b) wyrównywanie
braków
edukacyjnych
poprzez
przygotowanie oferty zajęć dodatkowych, konsultacji
i porad.
c) udział uczniów w konkursach matematycznych
organizowanych
na
szczeblu
szkolnym
i międzyszkolnym.
d) monitorowanie poziomu uczniów oraz bieżących
trudności
przez
nauczycieli
matematyki
i opracowywanie planów naprawczych.
Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów., np. udział
w konkursach informatycznych organizowanych na różnych
szczeblach, współtworzenie strony www i facebook,
monitorowanie poziomu uczniów oraz bieżących trudności
przez nauczycieli informatyki.
Przeprowadzanie zajęć w sali informatycznej z różnych
przedmiotów.
Umożliwienie publikacji prac nauczycieli na stronie WWW
szkoły.
Włączanie w programy nauczania multimedialnych programów
edukacyjnych.
Udoskonalanie kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie
zajęć praktycznych u pracodawców. Systematyczna współpraca
z pracodawcami.
Poszerzanie oferty kształcenia praktycznego o nowych
pracodawców poprzez angażowanie pracodawców w proces
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

10.

11.

12.

Wszyscy nauczyciele
Pedagog szkolny

Wszyscy nauczyciele

Dyrekcja
Kierownik praktycznej
nauki zawodu
Nauczyciele
przedmiotów
maturalnych
i zawodowych
Dyrekcja
Nauczyciele
przedmiotów
matematycznych
i przyrodniczych

Dyrekcja
Nauczyciele

Dyrekcja
Kierownik praktycznej
nauki zawodu
Kierownik praktycznej
nauki zawodu
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

Umożliwienie zdobycia uczniom dodatkowych kwalifikacji
poprzez
uatrakcyjnienie
dotychczasowych
kierunków
kształcenia – kursy, innowacje pedagogiczne.
Tworzenie kierunków z innowacją pedagogiczną.
Podniesienie jakości kształcenia poprzez zaangażowanie
przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Udział w projektach
rozwijających kompetencje czytelnicze.
Promocja kultury fizycznej i sportu:
a) wzbogacanie zajęć wychowania fizycznego.
b) zachęcanie uczniów do udziału w zawodach sportowych
na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim.
c) uwzględnianie możliwości uczniów i dysfunkcji
w zakresie dbałości o zdrowie podczas lekcji
wychowania fizycznego.
Aktualizacja statutu szkoły adekwatnie do zmieniających się
przepisów.

Dyrekcja,
nauczyciele

Dostosowywanie programów nauczania do możliwości
i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły.
Modyfikowanie programów z uwzględnieniem wyników
egzaminów.
Uczestniczenie nauczycieli w różnych formach dokształcania.
Organizowanie lekcji otwartych, jako źródła dodatkowego
kształcenia nauczycieli.
Realizowanie projektu „Efektywne kształcenie zawodowe
w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu
zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach
na regionalnym rynku pracy”
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Pomorskiego na lata 2014-202

Wszyscy nauczyciele

Realizacja projektu „ Praktyki zawodowe uczniów ZSZ w
Barlewiczkach we włoskich zakładach pracy” w ramach
Programu europejskiego ERASMUS+.
Rozwój ścieżki edukacyjno – zawodowej uczniów.
Rozwijanie wśród uczniów samodzielności, kreatywności
i innowacyjności.
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Dyrekcja
Koordynator projektu

Dyrekcja
Dyrekcja
Kierownik praktycznej
nauki zawodu
Nauczyciele biblioteki
Nauczyciele j. polskiego
Dyrekcja
Nauczyciele wychowania
fizycznego

Dyrekcja
Zespół
ds.
Zmian
w Statucie
Uaktualnianie regulaminów obowiązujących w szkole.
Wszyscy nauczyciele
Przegląd dokumentacji nauczycieli oraz realizowanej podstawy Dyrekcja
programowej.

Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele
Dyrekcja
Koordynator projektu

Doradca zawodowy
Wszyscy pracownicy.
Dyrektor
Nauczyciele
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II SFERA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Lp.

Zadanie

Osoba/y odpowiedzialne

1.

Rozbudowa sieci istniejącego monitoringu – w miarę potrzeb i Dyrekcja
posiadanych środków.

2.

Opracowanie planów dyżurów nauczycielskich i ich kontrola.

Dyrekcja
Zespół ds. dyżurów

3.

Przegląd dokumentacji w kontekście działań zapewniających Dyrekcja
bezpieczeństwo młodzieży.

4.

Diagnoza problemów wychowawczych.

Wychowawcy, pedagog

5.

Szkolenia w zakresie BHP i PPOŻ.

Dyrekcja

6.

Zapoznanie uczniów z
obowiązującymi w szkole.

7.

Zapoznanie z prawami człowieka.

Wychowawcy

8.

Tworzenie warunków do samorządnego działania uczniów.

Opiekun SU

9.

Prowadzenie zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych. Pedagog

regulaminami

i

programami Wychowawcy

10. Monitorowanie zachowań uczniów.

Wszyscy nauczyciele

11. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów – funkcjonowanie Wszyscy nauczyciele
kół przedmiotowych i zainteresowań.
12. Umożliwienie uczniom udziału w imprezach kulturalnych, Wszyscy nauczyciele
zawodach i konkursach.
13. Wyeksponowanie osiągnięć najlepszych uczniów w gablotach, Wszyscy nauczyciele.
na oficjalnej stronie szkoły, w prasie lokalnej.
14. Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wychowawcy, pedagog
adekwatnie do potrzeb.
15. Realizacja założeń programu wychowawczo - profilaktycznego Wychowawcy, pedagog,
z naciskiem na:
pracownicy
a) Profilaktykę uzależnień od środków odurzających, niepedagogiczni
w tym dopalaczy.
b) Profilaktykę zdrowia i zdrowia psychicznego.
c) Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości
i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów,
e szczególnym uwzględnieniem 100 rocznicy odzyskania
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niepodległości.
d) Konsekwentne przestrzeganie procedur obowiązujących
w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem frekwencji.
e) Bezpieczeństwo
w
Internecie.
Bezpieczne
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych
w sieci.
16. Przygotowanie uczniów do poruszania się na rynku pracy.

17. Współpraca z sądem,
i opiekunami prawnymi.

policją,

kuratorami,

Wychowawcy, pedagog,
doradca zawodowy,
kierownik praktyk

rodzicami Pedagog, wychowawcy

18. Zmniejszenie zjawiska „wagarów” poprzez konsekwentne Wychowawcy, pedagog,
przestrzeganie procedur obowiązujących w szkole.
rodzice, pracodawcy
19. Przestrzeganie procedur dotyczących usprawiedliwiania Zespół ds. frekwencji
nieobecności, zwolnień z zajęć edukacyjnych.
Wychowawcy
20. Tutoring w klasach pierwszych.

Dyrektor

III SFERA EKONOMICZNO-GOSPODARCZA
Lp.

Zadanie

Osoba/y odpowiedzialne

1.

Dbanie o wystrój sal lekcyjnych.

2.

Doposażenie
innowacjami.

3.

Uzupełnienie księgozbioru w zakresie literatury metodycznej, Dyrekcja, nauczyciele
literatury pięknej, dydaktycznej i in.
biblioteki

4.

Doposażanie pracowni przedmiotów zawodowych adekwatnie Dyrektor
do posiadanych środków finansowych i zgłaszanych potrzeb.

5.

Doposażenie pokoju nauczycielskiego w kserokopiarkę i dużą Dyrektor
niszczarkę do dokumentów.

6.

Współpraca z instytucjami pożytku publicznego adekwatnie do Dyrekcja, nauczyciele
potrzeb.

7.

Oddanie do użytku warsztatów szkolnych z nowoczesnymi Dyrekcja
pracowniami.

pracowni

zgodnie

Opiekunowie sal
z

pojawiającymi

się Dyrekcja.
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8.

Remont sal i korytarzy szkolnych adekwatnie do posiadanych Dyrekcja
środków finansowych.

IV PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM
Lp.

Zadanie

Osoba/y odpowiedzialne

1.

Promowanie szkoły w prasie lokalnej i na stronie internetowej.

Dyrekcja, doradca
zawodowy, kierownik
praktycznej nauki zawodu,
zespół ds. kontaktów z
prasą

2.

Udział w wydarzeniach na terenie powiatu oraz powiatów
ościennych.

Dyrektor, nauczyciele,
doradca zawodowy,
kierownik praktycznej
nauki zawodu

3.

Organizowanie zbiórek na rzecz osób i instytucji potrzebujących Samorząd Uczniowski,
pomocy.
Szkolne Koło Caritas.

4.

Promocja szkoły w gimnazjach i szkołach podstawowych.

Dyrekcja, Zespół ds.
Promocji

5.

Udział pocztu sztandarowego i uczniów szkoły w imprezach
i uroczystościach o zasięgu ogólno regionalnym.

Dyrektor, nauczyciele.

6.

Współpraca z innymi szkołami i placówkami oświatowymi,
Dyrektor, nauczyciele,
klubami sportowymi oraz innymi instytucjami wspomagającymi doradca zawodowy,
działalność szkoły.
kierownik praktycznej
nauki zawodu, pedagog

7.

Aktualizacja szkolnej strony WWW.

Dyrekcja, nauczyciele,
uczniowie

8.

Współpraca z uczelniami w ramach podniesienia poziomu
kształcenia.

Dyrekcja, nauczyciele.

9.

Współpraca z gminnymi komisjami rozwiązywania problemów Dyrekcja, Zespół ds.
alkoholowych i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w celu Profilaktyki.
uzyskania dodatkowego wsparcia dla uczniów.
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V WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Lp.

Zadanie

Osoba/y odpowiedzialne

1.

Spotkania integracyjne.

Dyrekcja, nauczyciele

2.

Rady szkoleniowe dla rodziców- adekwatnie do potrzeb
i zainteresowań.

Dyrekcja, nauczyciele

3.

Współpraca z rodzicami przy organizacji, np. wycieczek, imprez Dyrekcja, nauczyciele
szkolnych.

4.

Dodatkowe konsultacje dla rodziców.

5.

Współpraca z rodzicami w zakresie wnioskowania i opiniowania Dyrektor
spraw dotyczących szkoły.

Dyrekcja, nauczyciele
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