
KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO 

W KONINIE 

NA LATA 2011-2016 

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

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

z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie 

sprawowania nadzoru pedagogicznego( Dz. U Nr 168, poz. 1324) z późniejszymi zmianami. 

 

II. MERYTORYCZNA PODSTAWA PLANOWANIA 

1. Zewnętrzne i wewnętrzne standardy jakości. 

2. Wyniki mierzenia jakości pracy szkoły – raporty dyrektora szkoły z ewaluacji wewnętrznej. 

3. Statuty szkoły. 

4. Program wychowawczy i program profilaktyki. 

5. Zestaw programów, podręczników i planów nauczania. 

6. Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

7. Regulaminy wewnętrzne. 

 

III. PREZENTACJA SZKOŁY   

 

Hasło sztandarowe naszej szkoły - „Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się” 

Seneka Młodszy 

 

„Człowiek żyje dla swojej przyszłości” 

P. Coelho, Alchemik 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie jest 

szkolą dla młodzieży i dorosłych. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta w Koninie. 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.  

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 

funkcjonują następujące typy szkół dla młodzieży oraz dla dorosłych: 
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 Kształcenie młodzieżowe  

 Liceum Ogólnokształcące: 

- Klasa Akademicka - Bezpieczeństwo Wewnętrzne/Klasa Strażacka (klasa 

mundurowa, współpraca z Wydziałem Społeczno-Humanistycznym 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie)  

- Klasa Policyjna (klasa mundurowa, patronat Wielkopolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu) 

 Technikum  

- technik ekonomista 

- technik handlowiec 

- technik logistyk 

- technik obsługi turystycznej 

- technik informatyk 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

- sprzedawca 

- wielozawodowa 

 Kształcenie dorosłych 

 Szkoły Policealne: 

- technik administracji 

- technik archiwista 

- technik informatyk 

- technik rachunkowości 

- technik organizacji reklamy 

- technik transportu drogowego 

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy  

- technik ochrony fizycznej mienia i osób 

- technik turystyki wiejskiej 

 Liceum Ogólnokształcące  

 Gimnazjum dla Dorosłych  

 Kursy: 

- komputerowe 



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 

 

Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2011-2016 Strona 3 z 15 
Opracowanie: 01.09.2011 r.  
Ostatnia aktualizacja – 29.08.2014 r. 

- maturalne  

- językowe  

- kwalifikacyjne kursy zawodowe (sprzedawca, technik ekonomista, technik 

rachunkowości) 

- zawodowe (wózki widłowe, operator wózków jezdniowych, obsługa kasy 

fiskalnej, kasjer-sprzedawca, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny, 

kierownik wycieczek szkolnych, wychowawca placówek wypoczynku, 

kierownik placówek wypoczynku) 

- pedagogiczne (dla instruktorów praktycznej nauki zawodu) 

- administracyjno - biurowe (księgowość i rachunkowość, specjalista 

ds. kadr i płac, sekretarka) 

- kurs kroju i szycia, wizażu i stylizacji paznokci 

- hobbystyczne (bukieciarstwo, autoprezentacja) 

- bhp 

Szkoła zatrudnia pedagogów szkolnych i andragoga. Dyżury w szkole pełni pielęgniarka. 

Nowoczesne i efektywne nauczanie możliwe jest dzięki odpowiedniej bazie lokalowej oraz bazie 

techniczno-dydaktycznej, która stale jest rozwijana i unowocześniana.  

Szkoła posiada: 

 4 budynki, w których znajduje się 37 sal dydaktycznych w tym w pełni 

skomputeryzowane i wyposażone w zawodowe pomoce dydaktyczne pracownie:  

- ekonomiczna,  

- pracownia handlowo-sprzedażowa, 

- pracownia sprzedażowa, 

- logistyczna,  

- turystyczna,  

- 2 pracownie informatyczne, 

- nowoczesną pracownię symulacyjną z 2 skomputeryzowanymi pracowniami 

oraz wyposażonym zapleczem socjalnym, 

 bardzo dobrze wyposażoną i skomputeryzowaną bibliotekę szkolną z czytelnią i centrum 

multimedialnym, 

 dobrze wyposażoną świetlicę szkolną, 

 obiekt sportowy -  Orlik, 

 wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.  
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Środowisko, z którego pochodzą uczniowie i słuchacze,  jest zróżnicowane. Ponad połowa 

pochodzi ze środowiska wiejskiego. Sytuacja materialna tych rodzin w wielu przypadkach jest 

bardzo trudna. Dodatkowym obciążeniem finansowym dla rodziców uczniów jest konieczność 

dojazdów do szkoły. 

Szkoła umożliwia  swoim uczniom i słuchaczom wszechstronny rozwój. Założeniem 

placówki jest realizacja zadań statutowych nie tylko w sferze dydaktyki i wychowania, 

ale również kreowanie i wyzwalanie twórczych zainteresowań. 

W tym celu szkoła ma szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Główną formą takich zajęć 

są fakultety i zajęcia przygotowujące do zewnętrznych egzaminów zarówno maturalnych jak 

i zawodowych, zajęcia wyrównawcze, koła przedmiotowe i koła zainteresowań. 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego 

w Koninie cieszy się w dużym zainteresowaniem. Jest to wynikiem następujących działań: 

 monitorowania zainteresowań gimnazjalistów i absolwentów szkół średnich; 

 badaniem zapotrzebowania rynku pracy; 

 współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy; 

 stworzenie odpowiednich warunków, klimatu i atmosfery zachęcającej gimnazjalistów 

do przyjścia do naszej szkoły; 

 kontaktów z rodzicami; 

 kontaktów z instytucjami i pracodawcami; 

 efektywnej promocji szkoły w środowisku lokalnym; 

 ofertą kierunków kształcenia, dostosowaną do potrzeb rynku pracy oraz zainteresowań 

potencjalnych uczniów i słuchaczy; 

 gruntownym przygotowaniu zaplecza dydaktycznego wspartego kompetentnymi i dobrze 

przygotowanymi do pracy nauczycielami;  

 profesjonalnej praktyki zawodowej; 

 pracowni symulacyjnej w której uczniowie i słuchacze rozwijają swoje umiejętności 

w ramach warsztatowych zajęć specjalizujących w poszczególnych zawodach; 

 dobrą opinią w zakresie poziomu nauczania, wyposażenia i bezpieczeństwa; 

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła zapewnia każdemu warunki niezbędne 

do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.  
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MISJA SZKOŁY 

 

„Jesteśmy po to, by wprowadzić Cię w przyszłość” 

 

Priorytety 

 

Jesteśmy po to, aby: 

 wspierać autonomię i kreatywność każdego ucznia i słuchacza oraz rozwijać 

i ukierunkowywać ich indywidualny potencjał, 

 kształtować umiejętności i kompetencje, niezbędne dla uczniów XXI wieku, chcących 

w przyszłości odnosić sukcesy w złożonej, lokalnej i globalnej rzeczywistości, 

 przygotować młodych ludzi do funkcjonowania w niejasno określonej przyszłości, 

 nasi absolwenci odnaleźli się w przyszłości na coraz bardziej dynamicznym i mało 

przewidywalnym rynku pracy. 

 

Cele ogólne 

 

Jesteśmy po to, aby:    

  kształtować umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne w XXI wieku, 

  kształtować u uczniów i słuchaczy umiejętności społeczne niezbędne do pełnego 

funkcjonowania w społeczeństwach XXI wieku
1
: 

- alfabetyzm2 informacyjny;  

- kreatywność i innowacyjność;  

- krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów;  

- komunikowanie;  

                                                           
1 Katalog umiejętności społecznych XXI wieku opracowany w 2008 roku przez dwie amerykańskie 

organizacje:Partnerstwo na rzecz Umiejętności XXI Wieku i Narodową Radę do spraw Studiów Społecznych. 
2 Alfabetyzm to inaczej rozumienie, przetwarzanie, a nadto wykorzystanie informacji z tekstów (drukowanych 

i elektronicznych) dla osiągnięcia określonych celów, pogłębienia wiedzy i potencjału ucznia oraz uczestnictwa 

w społeczeństwie.  
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- kolaboracja - współpraca interpersonalna w ramach grupy/społeczności;  

- alfabetyzm medialny;  

- sprawność posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT);  

- elastyczność i adaptacyjność, czyli umiejętność dostosowywania się do zmieniających 

się warunków życia;  

- inicjatywa i samodecydowanie o swoim życiu;  

- umiejętność funkcjonowania w środowisku zróżnicowanym, także wielokulturowym;  

- produktywność,  

- umiejętności liderskie i odpowiedzialność. 

 kształtować kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie
3
: 

- porozumiewanie się w językach obcych; 

- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 

- kompetencje informatyczne; 

- umiejętność uczenia się; 

- kompetencje społeczne i obywatelskie; 

- inicjatywność i przedsiębiorczość; 

- świadoma ekspresja kulturowa. 

 nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności; 

 rozbudzać ciekawość świata; 

 dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw;  

 wpajać zasady tolerancji, poszanowania odmienności, inności;  

 umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie 

z jednostkowymi predyspozycjami;  

 wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu 

rozwojowi i rozładowujące napięcia emocjonalne;  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Opracowane i przyjęte przez Radę i Parlament Europejski w 2006 roku. 
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WIZJA SZKOŁY 

 

„Pragniemy być znaczącą szkołą w strukturze szkół ponadgimnazjalnych miasta 

Konina, której bycie absolwentem będzie gwarantem profesjonalizmu” 

 

Założenia 

Szkoła jest: 

a) nowoczesna, 

b) otwarta i pomocna,  

c) przyjazna i partnerska,  

d) bezpieczna, 

e) wychowująca i rozwijająca, 

f) kompetentna,  

g) realizująca oczekiwania środowiska. 

 

Szkoła: 

1. Wykształca u uczniów i słuchaczy potrzebę i postawę stałego uczenia się i doskonalenia 

umiejętności, czyli uczy jak się uczyć. 

2. Jest kreatorem własnej drogi rozwoju ucznia. Postrzega ucznia, jako aktywnego uczestnika 

procesu uczenia się, a nauczyciela, jako profesjonalnego doradcę w procesie 

samokształcenia. 

3. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych 

dla obywatela Europy. 

4. Szkoła postrzegana jest w środowisku, jako placówka oferująca usługi edukacyjne 

na wysokim poziomie jakości.  

5. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie 

się dokształcają i doskonalą.  

6. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi 

organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.  

7. Szkoła uczy szacunku dla drugiego człowieka, środowiska naturalnego oraz dziedzictwa 

kulturowego narodu, Europy i świata. 

8. Przygotowuje uczniów i słuchaczy do zewnętrznych egzaminów zawodowych 

oraz egzaminów maturalnych i umożliwia im dalsze kształcenie się. 
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Główne kierunki działania szkoły 

W obszarze kształcenia: 

1. Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów. 

2. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości 

zarówno uczniów, jak i słuchaczy. 

3. Szkoła wspiera uczniów poprzez właściwy przydział GDDD, organizację zajęć 

wyrównawczych stosując różne metody i techniki kształcenia. 

4. Szkoła zapewnia rozwój każdego ucznia, jego zainteresowań i szczególnych uzdolnień. 

5. Organizacja kształcenia w szkole poddawana jest systematycznej ocenie i analizie. 

6. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli odpowiadają celom kształcenia 

i potrzebom uczniów. 

7. W toku kształcenia nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności 

za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane z uczeniem się. 

8. Uczniowie i rodzice są włączani w proces edukacji. 

9. Uczniowie i rodzice znają wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz formy 

i sposoby oceniania. 

10. Programy nauczania są starannie dobierane i systematycznie weryfikowane. 

11. Sposób realizowania poszczególnych programów nauczania jest systematycznie 

analizowany i na bieżąco modyfikowany. 

 

I. Analiza wyników zewnętrznych egzaminów zawodowych i egzaminów maturalnych: 

 Analiza i wykorzystanie wyników zewnętrznych egzaminów zawodowych i maturalnych  

do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania. 

 Udział szkoły w próbnych egzaminach zawodowych i maturalnych, opracowanie 

wniosków i ich wdrożenie. 

 Analizy wyników zewnętrznych egzaminów dokonywane z wykorzystaniem metod 

ilościowych i jakościowych. 

 Wnioski z analizy wyników zewnętrznych egzaminów wdrażane przez poszczególnych 

nauczycieli celu podniesienia poziomu kształcenia. 

II. Nabywanie wiadomości i umiejętności: 

 Analiza osiągnięć, formułowanie i wdrażanie wniosków, stymulacja w celu osiągnięcia 

wyższych wyników. 
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 Motywowanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (np. prezentacja 

osiągnięć finalistów i laureatów, praca indywidualna z uczniem/słuchaczem zdolnym). 

 Indywidualizacja procesu uczenia. 

 Kształcenie umiejętności określania przez ucznia/słuchacza poziomu swojej wiedzy 

na podstawie wyników oceniania oraz umiejętności planowania swojego indywidualnego 

procesu uczenia się. 

III. Aktywność: 

 Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez 

uczniów/słuchaczy. 

 Aktywny udział w projektach edukacyjnych, realizacja powiatowych i szkolnych 

projektów edukacyjnych zainicjowanych przez uczniów, słuchaczy i nauczycieli. 

 Preferowanie aktywizujących metod nauczania. 

 Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich, np. projekty samorządu uczniowskiego, 

samorządu słuchaczy, samorządów klasowych (wycieczki szkolne, kiermasze, 

rocznicowe spotkania absolwentów itp.) 

 Analiza losów absolwentów oraz wykorzystanie informacji do doskonalenia efektów 

nauczania i wychowywania, planowania oferty edukacyjnej. 

 Współpraca z absolwentami: zjazdy absolwentów oraz spotkania absolwentów 

z uczniami. 

IV. Podejmowanie różnorodnych form preorientacji zawodowej: 

 Współpraca z PUP, ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Celnym, Ośrodkiem 

Doradztwa Zawodowego, Rzecznikiem Praw Konsumenta, spotkania z przedstawicielami 

środowisk uniwersyteckich, współpraca z wyższymi uczelniami. 

 Popularyzacja informacji na temat ofert edukacyjnych szkół policealnych, 

pomaturalnych i szkolnictwa wyższego. 

V. Promowanie wartości edukacji: 

 Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych 

działaniach i osiągnięciach: 

- wizyty prezentacyjne w gimnazjach, 

- współpraca z PUP, 

- publikacje informacyjne (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa, tablice 

informacyjne lokalna prasa, media elektroniczne), 

- dni otwarte w szkole, 
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- Konińskie Targi Edukacyjne, 

- prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach, 

- udział w uroczystościach lokalnych (uroczystości państwowe), 

- organizacja imprez dla społeczności lokalnej (Piknik klas mundurowych). 

 Analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym, np. monitorowanie wyników 

rekrutacji, ankiety dla rodziców, uczniów. 

W obszarze wychowania i opieki: 

 

Szkoła ponadgimnazjalna to etap wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów, 

dlatego ważny jest proces wychowania, na który składają się następujące elementy: 

1) Szkoła posiada program wychowawczy i program profilaktyki, zgodnie z przepisami 

prawa. 

2) Przyjęte przez szkołę wartości wychowawcze, zawarte w programie wychowawczym, 

są uzgodnione z rodzicami i przez nich akceptowane. 

3) Program wychowawczy szkoły jest realizowany w coraz szerszym współdziałaniu 

z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii. 

4) Proces wychowania jest w szkole systematycznie monitorowany w celu eliminowania 

zjawisk niepożądanych, wprowadzania zmian i poprawy efektów wychowania. 

5) Szkoła planuje i systematycznie realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne 

oraz podejmuje działania promujące zdrowie. 

6) Realizacja programów profilaktyki przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień. 

7) Szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów oraz uwzględnia ich potrzeby 

w tym zakresie. 

8) W szkole określono spójne z przyjętym programem wychowawczym 

wymagania w zakresie zachowania i postaw uczniów, które są uwzględniane w procesie 

oceniania zachowania uczniów. 

9) Przestrzegane są postanowienia statutu szkoły w zakresie przyznawania uczniom 

nagród i wymierzania kar. 

10) Szkoła analizuje na bieżąco trudności wychowawcze. 

11) Szkoła realizuje zadania w zakresie edukacji ekologicznej. 
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I. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole: 

 Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, słuchaczami, nauczycielami, 

rodzicami (dbałość o przestrzeganie statutu szkoły). 

 Podejmowanie działań służących integracji uczniów, słuchaczy, nauczycieli, rodziców 

i pracowników administracji (wspólna organizacja imprez szkolnych, udział 

w wydarzeniach szkolnych, np.: spotkania absolwentów, tradycje świąteczne, spływy 

kajakowe, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, ogniska, studniówka, akademie). 

 Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział w uroczystościach 

o charakterze rocznicowym i patriotycznym). 

 Rozwijanie działalności szkolnych kół zainteresowań (uzyskany w 2011 r. tytuł "Szkoły 

Odkrywców Talentów"): 

- teatr szkolny Milenium  

- klub młodego ekonomisty  

- gazetka szkolna "pr(z)ymusek  

- szkolny zespół wokalny  

- koło turystyczne  

- związek strzelecki „Strzelec”. 

II. Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi: 

 Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury (teatr, kino, muzeum). 

 Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną 

i charytatywną, np. Świąteczna Paczka, Góra grosza, PCK, WOŚP, honorowe 

krwiodawstwo. 

 Realizacja zadań w ramach projektów unijnych („Czas Zawodowców”) 

 Diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania 

zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje w miarę potrzeb. 

III. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym 

i  bezpiecznym środowisku: 

 Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. 

 Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. 

 Umożliwienie pomocy i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów. 

 Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach 

wychowawczych (np. konsultacje z PPP, Komendą Policji, Sądem Rodzinnym). 
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 Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, 

ocena ich skuteczności i ewentualna modyfikacja. 

 Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych. 

W obszarze organizacji i zarządzania: 

1) Szkoła posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji. 

2) Szkoła w sposób partnerski współdziała z rodzicami, zachęca ich do aktywnego 

udziału w życiu szkoły. 

3) Dyrektor szkoły systematycznie analizuje skuteczność zarządzania i sprawność 

organizacyjną szkoły. 

4) Nauczyciele dzielą się wzajemnie zdobytą wiedzą i umiejętnościami. 

 

I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym: 

 Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym 

stanem prawnym oraz jego popularyzacja. 

 Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego. 

 Tworzenie spójnego programu, w tym monitorowanie realizacji: Programu 

wychowawczego, Programu profilaktyki, Regulaminu Rady Rodziców, Regulaminu 

Samorządu Uczniowskiego, Regulaminu Samorządu Słuchaczy. 

 Praca w zespołach przedmiotowych, wychowawczych i zadaniowych w celu właściwej 

realizacji zadań statutowych (rozwiązywanie problemów wychowawczych doskonalenie 

działalności w zakresie podwyższenia jakości kształcenia oraz bezpieczeństwa uczniów). 

 Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna 

prowadzona z udziałem nauczycieli, wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju 

szkoły). 

II. Kadra pedagogiczna doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje: 

 Umiejętności i wiedza nauczycieli oraz ciągłe ich doskonalenie sprzyjają efektywności 

pracy dydaktyczno- wychowawczej.  

 Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli (wieloletni 

plan doskonalenia nauczycieli). 

III. Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły, bazy dydaktycznej. 
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 Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu 

poprawy warunków realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego 

oraz zawodowego i poszerzania oferty zajęć dodatkowych (sponsorzy, współpraca 

z pracodawcami, kontakty z absolwentami szkoły). 

IV. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych: 

 Pozyskiwanie środków unijnych, wdrażanie projektów („Czas Zawodowców”). 

 Wynajem pomieszczeń szkolnych. 

 Poszukiwanie sponsorów. 

 Współpraca z pracodawcami. 

 Wsparcie absolwentów szkoły. 

 Pozyskiwanie od osób fizycznych środków pochodzących z odpisu 1% podatku 

należnego na rzecz ZSCKU 

 

W obszarze funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym 

 

I. Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły: 

 Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami.  

 Uwzględnianie w pracy wychowawcy klasowego indywidualnych spotkań z rodzicami 

każdego z uczniów, w celu zbudowania u rodziców poczucia osobistego traktowania ich 

dziecka.  

 Pobudzanie aktywności rodziców. 

 Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych. 

 Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły.  

 Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego. 

 Pogłębianie pedagogizacji rodziców. 

 Wspieranie rodziców w wychowywaniu: możliwość skorzystania z pomocy pedagoga, 

wychowawcy klasowego, kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

II. Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki 

oświatowej: 

 Czynne włączanie się szkoły w uroczystości powiatowe, państwowe. 

 Czynne włączanie się w akcje społeczne, edukacyjne. 

 Współpraca z instytucjami znajdującymi się na terenie Konina i Wielkopolski. 
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 Szkoła udostępnia zasoby lokalowe instytucjom i stowarzyszeniom działającym 

w środowisku lokalnym. 

 Wykorzystywanie zasobów instytucji na rzecz rozwoju ucznia. 

III. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów:  

 Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do podnoszenia 

efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty edukacyjnej. 

 Współpraca z absolwentami: zjazdy absolwentów, spotkania absolwentów z uczniami, 

udział absolwentów w uroczystościach szkolnych, współpraca z absolwentami 

pełniącymi funkcje publiczne na rzecz promocji szkoły. 

IV. Podejmowanie różnorodnych form preorientacji zawodowej: 

 Współpraca z PUP, PIP, ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Celnym, Ośrodkiem 

Doradztwa Zawodowego, Rzecznikiem Praw Konsumenta, spotkania z przedstawicielami 

środowisk uniwersyteckich, współpraca z wyższymi uczelniami. 

 Popularyzacja informacji na temat ofert edukacyjnych szkół policealnych, pomaturalnych 

i szkolnictwa wyższego. 

 Prowadzenie zajęć dodatkowych z doradztwa zawodowego.  

 Współpraca z pracodawcami w zakresie realizacji praktyk zawodowych 

oraz dostosowywania programów nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów 

i słuchaczy. 

V. Promowanie wartości edukacji:  

 Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły 

i osiągnięć uczniów. 

 Szkoła promuje potrzebę uczenia. 

 Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. 

VI. Współpraca z partnerami szkoły: 

 Pracodawcy 

 Instytucje oświatowe 

 Samorząd terytorialny 

 Lokalne inicjatywy 

 Organizacje pomocy społecznej 

 Organizacje pozarządowe. 
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MONITORING, OKRESOWA EWALUACJA,  

PLANOWANIE DALSZEGO ROZWOJU 

  

Monitorowanie będzie prowadzane na bieżąco poprzez analizę zebranej dokumentacji: 

wytworów ucznia, nauczyciela, rodzica, Rady Pedagogicznej i dyrekcji. Dodatkowo działania 

będą poddawane obserwacji. Zbierane będą opinie ustne: oceny, sądy oraz przeprowadzane w 

miarę potrzeb ankiety. Wiedza ta posłuży do naniesienia zmian i korekt, jeżeli takie będą 

potrzebne, oraz zaplanowania dalszych działań. Ocena będzie dokonywana systematycznie, po 

roku realizacji planu pracy na podstawie zebranych w ciągu roku danych. Umożliwi to 

stwierdzenie uzyskania zakładanych rezultatów, a w końcowym efekcie osiągnięcie celów. 

Realizacja zakładanych w koncepcji celów odbywać się będzie poprzez zaplanowane działania. 

 

 

Opracowanie: 01.09.2011 r. 
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  - 30.08.2013 r. 
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