
KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA  

ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

IM. STANISŁAWA STASZICA W SWAROŻYNIE 

 

 

 

Misja szkoły 

Naszym zadaniem jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodzieży. 

Przekazujemy niezbędną wiedzę i kształtujemy interdyscyplinarne umiejętności. Wspieramy 

rozwój postaw twórczych i budujemy poczucie bezpieczeństwa.  

 

 

Wizja szkoły 

W naszej szkole wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego widzę 

i umiejętności konieczne do funkcjonowanie we współczesnym świecie. Uczymy jak 

planować, organizować i oceniać proces własnego kształcenia.   Naszym zadaniem jest 

tworzenie takiej szkoły, której absolwent sprawnie myśli i działa oraz wie jak korzystać ze 

swych talentów i zdolności.  

 

 

 

I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 

1. Doskonalenie organizacji zarządzania szkołą przy współpracy z rada pedagogiczną, rodzicami i   

        uczniami- zapewnienie skutecznych form obiegu informacji. 

2. Stworzenie bezpiecznych warunków dla uczniów i pracowników szkoły. 

3. Systematyczna rozbudowa bazy dydaktycznej. 

4. Pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł na doposażenie szkoły w środki  

        dydaktyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli (granty, sponsorzy). 

5. Kontynuacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem poszerzenia  

        oferty edukacyjnej szkoły. 

6. Podejmowanie działań mających na celu modernizację i poprawę estetyki szkoły (m.in.  

         odnowienie parkietu w sali gimnastycznej, wymiana okien i odnowienie pomieszczeń      

         biblioteki szkolnej). 

7. Przeprowadzenie samooceny pracy szkoły w wybranych obszarach.  

8. Stały monitoring podejmowanych działań i ich ewaluacja. 

9. Rozwój i wspieranie działań podejmowanych i realizowanych przez zespoły przedmiotowe. 

 

 

 

 



II. WYCHOWANIE I OPIEKA  

 

1. Diagnozowanie sytuacji i potrzeb wychowawczych. 

2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia poprzez koła zainteresowań, 

przygotowanie do uczestnictwa w konkursach, realizację projektu „ Internat XXI  wieku”. 

3. Przygotowanie wychowanka do znalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie. 

4. Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. 

5. Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności szkolnej. 

6. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych. 

7. Podejmowanie działań profilaktycznych przeciw przemocy i uzależnieniom. 

8. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami wspierającymi proces 

wychowawczy. 

9. Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad młodzieżą.  

 

III. KSZTAŁCENIE 

 

1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów 

nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy 

oraz zajęcia pozalekcyjne. 

2. Stałe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w celu osiągania przez nich jak 

najlepszych  wyników w egzaminach zewnętrznych. 

3. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów. 

4. Kształtowanie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej rozumiejącego procesy zachodzące we 

współczesnym świecie i potrafiącego samodzielnie się uczyć. 

5. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania.  

6. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły ( propozycja nowych kierunków kształcenia: liceum 

ogólnokształcące; zasadnicze szkoły zawodowe: cukiernik, sprzedawca; technika: żywienia i 

gospodarstwa domowego, technologii żywności, obsługi usług gastronomicznych, obsługi  

turystycznej). 

 

IV. PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 

1. Prezentowanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez: 

•  rozbudowę istniejącej strony internetowej szkoły, 

• udział w targach edukacyjnych, 

• organizację dnia otwartego szkoły, 

• reklamę w lokalnych mediach ( prasa, telewizja), 

• organizację konkursów adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i nadanie tym  

              konkursom statusu kuratoryjnych dających punkty do rekrutacji, 

• przygotowanie dokładnego harmonogramu rekrutacji w szkołach gimnazjalnych, 

• przygotowanie materiałów promocyjnych reklamujących szkołę ( ulotki, plakaty) oraz   

              ich odpowiednią dystrybucję. 

2. Promowanie ciekawych działań i osiągnięć uczniów naszej szkoły na stronie internetowej. 

3. Nawiązanie stałej współpracy z lokalnymi mediami.  

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu  Rady Pedagogicznej w dniu 9.09.2010 


