KONCEPCJA PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:
1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz.U. z 2004r nr 256, poz.2572 z
późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz.U. z 2009r nr 4 poz. 17)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324)
4. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r (Dz.U. z 2006r nr 97, poz. 674 z
późniejszymi zmianami)
5. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r
6. Statut Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie
7. Program Wychowawczy Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie
8. Program Profilaktyczny Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie

I CELE SZKOŁY.
1. Cele ogólne – perspektywiczne – strategiczne

1. Kształtowanie wszechstronnie rozwiniętej osobowości dziecka, przygotowanie do
samokształcenia i uczenia się przez całe życie oraz umiejętnego korzystania z
nowoczesnych technologii informacyjnych.
2. Kształtowanie ucznia otwartego na świat nauki, kultury i sztuki
3. Pogłębianie w uczniach własnej wartości i pobudzanie ich do działania na rzecz
innych
4. Wychowanie w duchu tolerancji, poszanowania tradycji oraz wrażliwości na
piękno otaczającego świata.
5. * Podtrzymywanie pamięci o życiu i twórczości patrona szkoły Gustawa Morcinka
6. Upowszechnianie uniwersalnych wartości dobra, prawdy i piękna,
7. Tworzenie warunków sprzyjających dobremu samopoczuciu psychicznemu,
fizycznemu i społecznemu.
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8. Przygotowanie do pełnienia ról społecznych, aktywności zawodowej oraz
czynnego udziału w życiu społeczno-kulturalnym kraju i regionu.
9. Zapobieganie przemocy.
Priorytety szkoły:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pobytu uczniów w szkole – właściwa
organizacja opieki w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wyjść i wycieczek
organizowanych przez szkołę.
2. Promocja zdrowego stylu życia, wychowanie przez sport.
3. Poprawa efektów kształcenia, osiąganie jak najlepszych wyników na egzaminach
zewnętrznych.
4. Osiąganie jak najwyższych wyników w konkursach przedmiotowych.
5. Propagowanie idei wolontariatu i aktywizacji społecznej uczniów.
6. Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem.
kształtowania poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, europejskiej
7. Rozwijanie bazy szkolnej umożliwiającej pełną realizację reformy programowej.
8. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

II. KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY
Zarządzanie i organizacja
1. Aktualizowanie programów komputerowych do pracowni informatycznej.
2. Zakup pomocy dydaktycznych.
3. Tworzenie klas sportowych w cyklu trzyletnim.
4. Objęcie opieką specjalistyczną przez logopedę i psychologa uczniów zespołu szkół.
5. Pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycja.
6. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
7. Wzbogacanie bazy szkoły w nowe meble, komputery i sprzęt sportowy.
8. *Realizacja Programu Rządowego „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”.
9. Ścisła współpraca z radą rodziców i stowarzyszeniem „Jedynka pewniej patrzymy w
przyszłość”.
10. Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku.
11. Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.
12. Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.
13. Realizacja projektów.
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Wychowanie i opieka
1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa - organizacja opieki w czasie zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych.
2. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowia.
3. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.
4. Organizacja i udzielenie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej
uczniom i rodzicom.
5. Opieka nad dziećmi z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez PPP.
6. Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.
7. Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
8. Organizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły.
9. Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowaniu
społecznemu.
10. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami(Strażą Miejską, OPS,
PPP, parafiami, muzeami, MDK,)
11. Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi.

Kształcenie
1. *Wspieranie rozwoju najmłodszych uczniów

2. Stałe podnoszenie jakości kształcenia i umożliwienie uczniom wszechstronnego
rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb
uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej
gamy zajęć pozalekcyjnych.

3. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia
4. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów
5. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania
6. Przygotowanie i organizacja udziału dzieci w konkursach, zawodach szkolnych i
pozaszkolnych.

7. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających
się do poprawy wyników nauczania.

8. Analizowanie

różnymi

metodami

wyników

sprawdzianów

i

egzaminów.

Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków.

9. Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy
nauczycielami.
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10.Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły
11.Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządów uczniowskich.
12.Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki, sztuki i w
sporcie

III . SPRZYMIERZEŃCY SZKOŁY
1. Urząd Gminy Skoczów
- Zespól Jednostek Oświatowych
- Wydział Inwestycji i Rozwoju
- Wydział Funduszy Europejskich
- Wydział Polityki Społecznej
- Komisja Kultury i Oświaty
2. Delegatura Kuratorium Oświaty
3. Rada Rodziców
4. PKPS w Skoczowie
5. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie
6. Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne z Bielska Białej
7. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzyświeciu
8. Radio „Anioł Beskidów”
9. Miejskie Centrum Kultury w Skoczowie
10. Biblioteka Miejska w Skoczowie
11. Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie
12. Muzeum im. Św. Jana Sarkandra w Skoczowie
13. Nadleśnictwo Dolny Bór w Skoczowie
14. Szkoły i Przedszkola Gminy Skoczów
15. Stowarzyszenie „Jedynka pewniej patrzymy w przyszłość”
16. UKS Jedynka
17. Szkoła muzyczna „Casio”
18. Schola „Coram Deo”
19. Związek Harcerstwa Polskiego – drużyna „Orlęta”
* - dotyczy szkoły podstawowej
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