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Koncepcja Pracy Szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół im. 

Jana Kilińskiego: 

1.Liceum Ogólnokształcące 

2.Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

3.Gimnazjum Dwujęzyczne 

Najważniejsze elementy koncepcji pracy szkoły obejmują obszary: 

1) Kształcenie 

2) Opieka i wychowanie 

3) Baza i organizacja szkoły 

4) Rozwój zawodowy nauczycieli 

5) Model absolwenta 

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach  jest wspólnym 

efektem pracy dyrektora , nauczycieli  , uczniów i rodziców. Koncepcja pracy szkoły będzie 

ulegała modyfikacji, uwzględniając zadania zgodnie z diagnozą potrzeb i możliwości uczniów 

oraz szkoły. Ponadto czynione będą starania, aby większy wpływ na jej kształt mieli 

pracownicy niepedagogiczni, a także społeczni partnerzy szkoły i środowisko lokalne. 
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I CEL NADRZĘDNY: 

Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i 

umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia. 

II MISJA SZKOŁY: 

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem 

praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o 

Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu 

uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, 

solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz 

ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze 

orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, 

społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. 

Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi 

dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami 

(którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi 

partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju .Ustawicznie diagnozujemy 

potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” 

Szkoły. 

III WIZJA SZKOŁY: 

 Koncepcja pracy szkoły opiera się na realiach szkoły, dotychczasowych osiągnięciach i 

możliwościach realizacyjnych Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 

szkoły i która posiada już wyraźne określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów, 

rodziców i społeczności lokalne cele i kierunki działania. Uwzględnia zasady współczesnego 

zarządzania instytucją. Zawiera priorytety oświatowe oraz propozycje rozwiązań 

organizacyjnych i modyfikacji programu rozwoju szkoły (w zgodzie z prawem oświatowym, 

w szczególności systemie ustawą o systemie oświaty, ustawą Karta Nauczyciela i 

priorytetami MEN. Jesteśmy szkołą, która w swoich działaniach opiera się na wartościach 

takich jak: prawda, uczciwość, mądrość, szacunek dla innych oraz partnerstwo. 

W pracy pedagogicznej zmierzamy, ku temu, aby nasi absolwenci mieli świadomość 

przynależności społecznej; aby byli odpowiedzialni za podejmowane decyzje; wrażliwi na zło 

i krzywdę innych; wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które ułatwią im osiąganie sukcesów 

na dalszych etapach kształcenia oraz strat w dorosłe życie. Jesteśmy placówką dobrze 

wyposażoną, gotową do organizowania ciekawych zajęć obowiązkowych 
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i różnorodnych zajęć dodatkowych, na których technologia informatyczna znajduje na co 

dzień zastosowanie. W swojej działalności zwracamy również uwagę na oczekiwania 

rodziców. Z przeprowadzonych dotychczas ankiet wśród rodziców i opiekunów absolwentów, 

wynika, że przy wyborze naszej placówki rodzice kierowali się przede wszystkim dobrą 

opinią o szkole w środowisku lokalnym. Ponadto według rodziców szkoła powinna 

kształtować w procesie kształcenia umiejętności: logicznego myślenia, samodzielnego 

rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole ,a przede wszystkim powinna dobrze 

przygotowywać do egzaminów i dalszych etapów nauki. Rodzice również uważają, że ich 

dzieci kończąc naszą szkołę, powinny przede wszystkim być osobami dobrze 

wykształconymi, odpowiedzialnymi, sumiennymi, odznaczającymi się wysoką kulturą 

osobistą, uczciwością, samodzielnością, pracowitością, poszanowaniem drugiego człowieka. 

Znajomość motywów kierujących wyborami rodziców oraz ich oczekiwań wobec szkoły 

pozwala nam na lepsze planowanie procesu dydaktycznego i efektywne wypełnianie funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej szkoły. W dalszej naszej działalności uznajemy za priorytety 

stałe podnoszenie poziomu nauczania i dbanie o dobre imię szkoły w środowisku, 

kształtowanie w uczniach umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na dzisiejszym rynku 

pracy: w społeczeństwie opartym na wiedzy, społeczeństwie informacyjnym oraz 

niezwykle ważne jest kształtowanie postaw etycznych. 

 Dbamy o: 

� wysoki poziom  

� dobre przygotowanie merytoryczne naszych absolwentów do podjęcia nauki na 

wyższych szczeblach; 

� wysoki poziom nauczania języków obcych; 

� właściwe relacje pomiędzy uczniami oraz ich rodzicami i opiekunami, a 

nauczycielami; 

� rozwój każdego ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości; 

� propagowanie zdrowego stylu życia; 

� bezpieczne warunki do nauki 

� opiekę nad osobami niepełnosprawnymi 

� nowoczesną bazę 
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IV MODEL ABSOLWENTA: 

Nasz absolwent to: 

   Absolwent Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego  w Krapkowicach to obywatel Europy XXI 

wieku, który:  

a) w swoim postępowaniu dąży do prawd.,  

b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności 

przedmiotowych,  

c) posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,  

d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,  

e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,  

f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.  

       Absolwent Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego  w Krapkowicach to młody obywatel, 

który zna  historię, kulturę oraz  tradycje swojego regionu i narodu.  

   Absolwent Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego  w Krapkowicach to człowiek:  

a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,  

b) twórczo myślący,  

c) umiejący skutecznie się porozumiewać,  

d) umiejący stale się uczyć i doskonalić,  

e) umiejący planować swoją  pracę  i ją  organizować.  

f) umiejący poszukiwać pracy na rynku ekonomicznym  

 Absolwent Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego  w Krapkowicach to człowiek tolerancyjny, 

dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, 

przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, 

altruista. Absolwent Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego  w Krapkowicach to człowiek wolny, 

zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

V KSZTAŁCENIE: 

Działalność dydaktyczna szkoły 

I .Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego 

 1. Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego i gimnazjalnego do pracy 

dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania. 

2. Udział szkoły w próbnych egzaminach maturalnych i gimnazjalnych  opracowanie 

wniosków i ich wdrożenie. 
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3. Analizy wyników egzaminu maturalnego, dokonywane będą z wykorzystaniem różnych 

metod, np. porównywanie zdawalności i średnich wyników na określonym poziomie w 

danym roku szkolnym i na przestrzeni lat, wykorzystywanie skali staninowej. 

4. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego dokonywana będzie za pomocą kalkulatora 

EWD. 

5. Wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów maturalnego i gimnazjalnego 

II. Nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów 

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. 

III. Aktywność uczniów 

1. Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb  zgłaszanych przez uczniów. 

2. Przystępowanie do projektów edukacyjnych. 

3. Preferowanie aktywizujących metod nauczania. 

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

samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp. 

VI OPIEKA I WYCHOWANIE 

Działalność wychowawcza szkoły 

I. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole 

1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami 

(dbałość o przestrzeganie statutu szkoły) 

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 

3. Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o 

charakterze rocznicowym i patriotycznym) 

II. Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi 

1. Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum. 
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2. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i 

charytatywną, np. PCK, WOŚP, honorowe krwiodawstwo. 

3. 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 

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 

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) utrzymanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozwiązywania 

problemów indywidualnych uczniów 

b) organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem dla nauczycieli, uczniów i rodziców 

c) 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 

5. Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich 

skuteczności i ewentualna modyfikacja. 

6. Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie 

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych (np. 

realizacja projektów edukacyjnych, udział w zadaniach realizowanych przez Organizację 

Pożytku Publicznego). 

VII ZARZADZANIE I ORGANIZACJA 

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

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) 

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) 

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 

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 

(budowa sali gimnastycznej , remont podłóg na I piętrze, doposażenie pracowni w 

pomoce dydaktyczne , wymiana komputerów w sali nr 24 itp.). 

IV. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych 

1. Wdrażanie projektów związanych z poprawą estetyki otoczenia wokół szkoły. 

2. Wynajem pomieszczeń szkolnych. 

3. Poszukiwanie sponsorów. 

VIII FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 
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I . Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły 

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. Pogłębianie pedagogizacji rodziców 

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). 

2. Czynne włączanie się szkoły w akcje charytatywne, wystawy tematyczne i ich 

organizacja. 

3. Ścisła współpraca z parafią i innymi instytucjami znajdującymi się na terenie  miasta, (np. 

PPP, KPP, PCK, ośrodek 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. 

2. Współpraca z absolwentami: 

a) zjazdy absolwentów 

b) spotkania absolwentów z uczniami 

 IV. Podejmowanie różnorodnych form preorientacji zawodowej. 

1. Współpraca z PUP, ośrodkiem doradztwa zawodowego, spotkania z 

przedstawicielami środowisk uniwersyteckich, współpraca z wyższymi uczelniami. 

2. Popularyzacja informacji na temat ofert edukacyjnych szkół policealnych, 

pomaturalnych i szkolnictwa wyższego 
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V. Promowanie wartości edukacji 

1. Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych 

działaniach i osiągnięciach 

a) wizyty prezentacyjne w gimnazjach powiatu krapkowickiego 

b) publikacje informacyjne (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa, tablice 

informacyjne) 

c) dni otwarte w szkole 

d) prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach 

2. Analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym, np. monitorowanie wyników 

rekrutacji, ankiety dla rodziców, uczniów. 

 


