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„UCZNIA SPOSOBNYM UCZYNIĆ DO TEGO, ABY  

I Z NIM BYŁO DOBRZE, I JEMU BYŁO DOBRZE”      Stanisław Konarski 
 

Parafrazę słów Stanisława Konarskiego każdego roku wypowiadają uczniowie pierwszych klas naszej 

szkoły, składając ślubowanie. Uznaliśmy zatem, że słowa te powinny być mottem przyświecającym 

powstawaniu koncepcji pracy szkoły.    

 

 

 

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH 

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

 

I. WSTĘP 

 

Przedstawiona koncepcja pracy szkoły została opracowana przy współpracy przedstawicieli 

całej społeczności szkolnej. Dokument niniejszy stara się sprostać oczekiwaniom uczniów, ich 

rodziców oraz nauczycieli, dlatego w jego przygotowaniu uwzględnione zostały wyniki ankiet 

przeprowadzonych wśród wyżej wymienionych grup oraz zgłaszane wnioski i sugestie. 

Założenia zaplanowane w koncepcji stanowią  podstawę działań ujętych w planie 

wychowawczym i profilaktycznym szkoły. 

 

1. Charakterystyka szkoły 

 

a) Dane ogólne szkoły: Zespół Szkół mieści się w kompleksie budynków przy ul. 

Tadeusza Kościuszki 43 w Siemiatyczach. W jego skład wchodzą: Liceum 

Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, Technikum oraz Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa. W roku szkolnym 2014/2015 placówkę tworzy 18 oddziałów: 15 oddziałów 

liceum ogólnokształcącego oraz 3 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej. Organem 

prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.  

b) Historia szkoły: szkoła została powołana do życia w październiku 1944 r. jako 

Państwowe Gimnazjum i Liceum w Siemiatyczach. Pierwsza matura w siemiatyckim 

liceum miała miejsce w maju 1945 r. Od roku 1973 liceum nosi imię Komisji Edukacji 

Narodowej. Wraz z rozwojem miasta pojawiła się konieczność dostosowania 

szkolnictwa do potrzeb młodzieży, stąd utworzono Technikum oraz ZSZ. W ciągu 

swojej niemal 70-letniej historii szkoła odnotowywała znaczące osiągnięcia. Jej 

uczniowie niejednokrotnie odnosili sukcesy naukowe i sportowe na różnych szczeblach. 

Kontynuowanie tych bogatych tradycji i praca nad osiągnięciami następnych pokoleń 

jest jednym z priorytetów wziętych pod uwagę podczas pracy nad tym dokumentem. 

c) Lokalizacja szkoły: szkoła znajduje się we wschodniej części miasta, w niewielkiej 

odległości od jego ścisłego centrum; od niedawna w bezpośrednim sąsiedztwie mieści 

się Szkoła Specjalna w Siemiatyczach oraz co ważne Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna. Na otoczenie szkoły składa się własny park od frontu oraz las z tyłu 

obiektu.  

d) Kadra szkoły: w duży stopniu nauczyciele pracujący w placówce to jej absolwenci, co 

z pewnością jest atutem szkoły, gdyż dzięki temu wychowują i kształcą kolejne 

pokolenia młodych ludzi zgodnie z tradycjami wypracowanymi przez szkołę w ciągu jej 

blisko 70-letniego istnienia. Nauczyciele pracujący w szkole zapewniają wysoki poziom 

pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. W trosce o nieustanny wzrost 

jakości pracy szkoły oraz o dostosowanie do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, 
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nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia oraz zdobywają koleje 

stopnie awansu zawodowego, dbając w ten sposób o własny rozwój.  

e) Baza szkoły: placówka dysponuje nowoczesną i bogato wyposażoną bazą lokalową –w 

jej skład wchodzą m.in. pracownia komputerowa, biblioteka, czytelnia, sala 

gimnastyczna i stołówka szkolna. W wyniku starań dyrekcji i wszystkich pracowników 

w ostatnich latach znacząco poprawiła się estetyka szkoły oraz wyposażenie pracowni 

w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, co nie oznacza, że w tym zakresie nie ma 

dalszych potrzeb. Budynek szkoły jest stale nadzorowany za pomocą kamer 

monitoringu wizyjnego, co z pewnością przyczynia się do faktu, że zarówno uczniowie, 

jak i rodzice jako jeden z głównych atutów szkoły wymieniają poziom bezpieczeństwa. 

Znalazło to również potwierdzenie w opiniach zewnętrznych instytucji. Placówka 

uzyskała certyfikat „Bezpiecznej szkoły”, a przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna 

potwierdziła to. W maju 2014 roku oddano do użytku wyremontowane boisko szkolne, 

na którym została położona nawierzchnia poliuretanowa oraz wyposażono je w nowe 

sprzęty sportowe do gry w piłkę ręczną, koszykową, siatkową i tenisa ziemnego. 

 

2. Mocne i słabe strony szkoły 

 

Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń szkoły, pozwoliła określić 

kierunki działań, których zadaniem będzie rozwijanie i poszerzanie mocnych stron działalności 

szkoły oraz w miarę możliwości eliminowanie i zapobieganie zagrożeniom, a także 

powstawaniu ewentualnych nowych słabych stron funkcjonowania placówki. 

 

Szanse i mocne strony szkoły Zagrożenia i słabe strony szkoły 

- wysoka zdawalność egzaminów 

maturalnych 

- wysoki procent maturzystów dostających 

się na wyższe uczelnie 

- bogate tradycje szkoły 

- kulturotwórcza rola szkoły w środowisku 

- jednozmianowy dzień pracy nauczycieli i 

uczniów 

- wykwalifikowana i stale doskonaląca się 

kadra pedagogiczna 

- większość nowocześnie i bogato 

wyposażonych pracowni przedmiotowych 

oraz centrum multimedialne 

- powiększona baza lokalowa i 

zagospodarowane otoczenie szkoły (szkolny 

park, boiska, sala gimnastyczna i siłownia, 

duży parking) 

- nowoczesne boisko poliuretanowe 

- stołówka szkolna 

- sklepik na terenie szkoły 

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 

- obiekt strzeżony całodobowo 

- współpraca ze szkołą niemiecką w 

Oranienburgu 

- skomputeryzowana biblioteka 

- szkoła dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych( winda, podjazdy) 

- szkoła zapewniająca poczucie 

- niż demograficzny 

- znacząca odległość od szkoły dla uczniów 

dojeżdżających 

- niewystarczający kontakt rodziców ze 

szkołą 

- niewystarczająca opieka rodziców nad 

młodzieżą z powodu wyjazdów zarobkowych 

poza granice kraju 

- bliskie sąsiedztwo szkoły z punktami 

oferującymi sprzedaż alkoholu i papierosów 

- skromna oferta miejsc kulturalnego 

spędzania wolnego czasu dla młodzieży w 

mieście 

- ograniczony dostęp do Internetu 
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bezpieczeństwa 

 

II. PODSTAWY PRAWNE  

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

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

nadzoru pedagogicznego  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

 

 

III. WIZJA SZKOŁY  

 

 

Wizja Zespołu Szkół w Siemiatyczach  została ukształtowana przez całą społeczność 

szkolną w oparciu o najważniejsze wartości, którymi kieruje się dyrekcja, nauczyciele, rodzice 

i uczniowie. Naszą ambicją jest tworzenie szkoły nowoczesnej, odpowiadającej na 

skomplikowane wyzwania współczesnego świata. 

 

 

Jesteśmy szkołą, która: 

 

 zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, dba o życzliwą atmosferę opartą na 

kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i 

współdziałaniu; 

 dba o wszechstronny i harmonijny rozwój osobowy ucznia i wyposażenie go w 

niezbędną wiedzę oraz umiejętności przygotowujące do dorosłego życia we wszystkich 

jego aspektach - społecznego, zawodowego, rodzinnego itp.; 

 dąży do wychowania młodzieży bardzo dobrze funkcjonującej w swoim naturalnym 

otoczeniu, otwartej na problemy innych ludzi i otaczającej przyrody, wrażliwej, 

tolerancyjnej, akceptującej drugiego człowieka, szanującej Ojczyznę i jej dorobek, 

język, przeszłość, potrafiącej rozwiązywać mądrze problemy i dokonującej właściwych 

wyborów. 

 

 

Cechy naszego absolwenta: 

 

 jest świadomy swoich powinności wobec państwa i społeczeństwa, szanuje historię i 

tradycję własnego narodu oraz jest tolerancyjny wobec odmiennych kultur i religii, 

 potrafi umiejętnie współdziałać w różnych grupach społecznych, wykazuje się 

empatią i współczuciem - niesie pomoc potrzebującym, 

 jest odpowiedzialny za własny rozwój oraz potrafi zaplanować swoją przyszłość  

 umiejętnie posługuje się poprawną polszczyzną, zna języki obce oraz sprawnie 

posługuje się technologią komputerową, dzięki czemu potrafi komunikować się w 

 nowoczesnym świecie, 

 dba o higieniczny tryb życia i czystość środowiska naturalnego,  

 posiada odpowiednie kwalifikacje (uczniowie ZSZ), umożliwiające aktywne 

uczestnictwo w krajowym i zagranicznym rynku pracy i postępowanie zgodne z 

zasadami etyki zawodowej.  

 



4 

 

 

 

IV. MISJA SZKOŁY  

 
                                 "Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie" 
                                                                                                            Petroniusz 
Misją naszej szkoły jest: 

 

 Wysoka jakość kształcenia, wychowania i opieki. 

 Promocja samodzielności myślenia i uczenia się.  

 Współpraca z rodzicami i społecznością lokalną. 

 Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich. 

 Przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym. 

 Pomoc w wyznaczaniu celów życiowych. 

 Przygotowanie do wyzwań współczesności. 

 

 

V. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY (w zakresie realizacji poszczególnych kompetencji 

kluczowych) 

 
1) Porozumiewanie się w języku ojczystym.  

 

Lp. Działania pozwalające na realizację  

1 Realizacja podstawy programowej z języka polskiego/ w tym praca z różnymi 

rodzajami tekstów, ćwiczenia z ortografii, interpunkcji, fonetyki, fleksji, tworzenie 

komunikatów ustnych i pisemnych w różnych formach i stylach/  

2 Dbanie o poprawność językową języka ojczystego na zajęciach realizowanych w 

szkole i w czasie wolnym. 

3 Udział młodzieży w  olimpiadach i konkursach związanych z językiem ojczystym. 

4 Organizacja akademii o różnej tematyce ( recytacje wierszy, montaże słowno-

muzyczne). 

5 Szkolne obchody Dnia Języka Polskiego. 

6 Uczestnictwo młodzieży w spektaklach teatralnych, projekcjach filmowych i 

spotkaniach z ludźmi kultury.  

7 Udział młodzieży w zajęciach dodatkowych przygotowujących do matury z języka 

polskiego. 

8 Organizacja wieczorów poetyckich i spektakli teatralnych z udziałem młodzieży. 

9 Udział młodzieży w  redagowaniu Szkolnej Gazetki „CENZOR”. 

 

2) Porozumiewanie się w językach obcych.  

 

Lp. Działania pozwalające na realizację  

1 Realizacja podstawy programowej z języków obcych w tym praca z różnymi rodzajami 

tekstów, ćwiczenia z ortografii, interpunkcji, fonetyki, tworzenie komunikatów ustnych 

i pisemnych w różnych formach i stylach, rozumienie ze słuchu różnych form 

wypowiedzi rodzimych użytkowników języka, czytanie ze zrozumieniem.  

2 Organizacja olimpiad przedmiotowych i konkursów. 

3 Obchody Europejskiego Dnia Języków. 

4 Udział młodzieży szkolnej w projektach wymiany młodzieży.  

5 Udział młodzieży w zajęciach przygotowujących do matury, kółku translatorskim 

tekstów muzycznych (język angielski). 
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6 Organizacja lekcji w formie projektów uczniowskich np. kulturowych. 

 

3) Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.  

 

Lp. Działania pozwalające na realizację  

1 Realizacja podstawy programowej z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii.  

2 Przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji otaczającego świata oraz interpretacja ich 

wyników (m.in. poznawanie cykliczności zmian w przyrodzie, rozpoznawanie roślin i 

zwierząt, mikroskopowanie). 

3 Udział młodzieży w warsztatach prowadzonych przez uczelnie wyższe i instytuty 

naukowe ( m.in. Białowieski Park Narodowy). 

4 Udział młodzieży w projektach i wycieczkach edukacyjnych.   

5 Udział uczniów  w zajęciach kół przedmiotowych oraz w konkursach i olimpiadach. 

6 Tworzenie prezentacji multimedialnych. 

 

4) Kompetencje informatyczne.  

 

Lp. Działania pozwalające na realizację  

1 Realizacja podstawy programowej z informatyki i innych przedmiotów.  

2 Wykorzystanie sprzętu multimedialnego na zajęciach (prezentacje, animacje, filmy) 

oraz podczas imprez i uroczystości szkolnych. 

3 Zaangażowanie uczniów i nauczycieli w prowadzenie szkolnej strony internetowej. 

4 Angażowanie młodzieży do wykonywania projektów dekoracji, napisów i zaproszeń 

przy użyciu sprzętu technicznego.   

5 Wykonywanie prac domowych przy użyciu Internetu.  

6 Udział młodzieży w  konkursach związanych z wykorzystaniem technologii 

informacyjnej. 

 

5) Umiejętnośd uczenia się.  

 

Lp. Działania pozwalające na realizację  

1 Realizacja podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów. 

2 Praca na lekcjach – samokształcenie, metody szybkiego czytania, czytanie i słuchanie 

ze zrozumieniem. 

3 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna – zdiagnozowanie 

indywidualnych predyspozycji związanych z przyswajaniem wiedzy. 

4 Spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczące technik 

efektywnego uczenia się. 

5 Współpraca z rodzicami – ukazanie sposobów motywacji do przyswajania wiedzy i 

organizacja czasu (wolnego, przeznaczonego na naukę), uświadamianie celów – 

bliskich i dalekich. 

6 Pomoc uczniom w poznaniu własnych optymalnych warunków i sposobów uczenia się 

– analiza i rozliczanie „budżetu” własnego czasu. 

7 Opracowanie przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i 

opublikowanie na stronie internetowej szkoły poradnika dla rodziców i uczniów o 

sposobach uczenia się, motywowania i radzenia sobie ze stresem. 

8 Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych, przedstawicielami 

różnych zawodów, ludźmi sukcesu, absolwentami- mające na celu zmotywowanie 

uczniów do pracy i stawiania celów na przyszłość. 

9 Podniesienie dbałości o zdrowie i kondycję – pogadanki mające na celu ukazanie 

związku miedzy kondycją fizyczną i psychiczną a efektywnością nauki. 
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10 Wskazanie różnych źródeł informacji, sposobów wykorzystania technologii 

informacyjnej w procesie uczenia się.  

11 Stosowanie różnorodnych metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.  

12 Praca z uczniem zdolnym oraz słabym, organizacja pomocy koleżeńskiej, rozwijanie 

zainteresowań i pasji uczniowskich. 

13 Wycieczki krajoznawczo-poznawcze jako inny sposób pogłębiania wiedzy, 

poznawania relacji społecznych, integracji, współodpowiedzialności. 

 

6) Kompetencje społeczne i obywatelskie.  

 

Lp. Działania pozwalające na realizację  

1 Realizacja podstawy programowej z bloku przedmiotów humanistycznych oraz 

edukacji dla bezpieczeństwa. 

2 Udział młodzieży oraz rodziców w uroczystościach ujętych w kalendarzu szkolnym 

oraz innych odbywających się poza szkołą.   

3 Wspieranie młodzieży w realizacji ich inicjatyw poprzez organizację imprez 

społecznych oraz akcji charytatywnych. 

4 Organizacja wycieczek szkolnych oraz innych wyjazdów ( np. Marsz Żywej Pamięci 

Polskiego Sybiru, pielgrzymki).  

5 Opieka nad grobami powstańców, żołnierzy, zasłużonych Siemiatyczan, osób 

związanych ze szkołą. 

6 Organizacja spotkań z ciekawymi i zasłużonymi ludźmi.  

7 Egzekwowanie właściwej postawy, zachowania i stroju odpowiednich do sytuacji. 

8 Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów szkolnych (np. ślubowanie klas pierwszych, 

otrzęsiny itp.) 

9 Kształtowanie postaw patriotycznych z jednoczesnym poszanowaniem i tolerancją dla 

innych narodów, kultur, wierzeń. 

10 Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego. 

11 Pomoc w radzeniu sobie ze stresem i frustracja, wzmacnianie asertywności przy 

współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.  

12 Poznawanie i wykorzystanie w praktyce pojęć i zasad demokracji np. podczas 

wyborów do władz Samorządu Szkolnego, klasowego itp. 

13 Rozwijanie empatii i wrażliwości poprzez zachęcanie do wolontariatu (Caritas, Dom 

Pomocy Społecznej, współpraca ze szkołą specjalną itp.). 

 

7) Inicjatywnośd i przedsiębiorczośd.  

 

Lp. Działania pozwalające na realizację  

1 Realizacja podstawy programowej z podstaw przedsiębiorczości z uwzględnieniem 

takich umiejętności jak: umiejętność czytania ze zrozumieniem, kreatywność, 

komunikatywność, sprawność językowa, posługiwanie się nowoczesnymi 

technologiami informacyjnymi, praca w zespole, myślenie naukowe pozwalające 

przetworzyć i wykorzystać wiedzę naukową w podejmowaniu ważnych decyzji 

zawodowych i osobistych. 

2 Nawiązanie współpracy z pracodawcami. 

3 Udział w imprezach sportowych  szkolnych i pozaszkolnych. 

4 Praca samorządu szkolnego. 

5 Udział w projektach np. ”Młodzież w działaniu”. 

6 Promocja szkoły w środowisku. 

7 Dzień integracji klas pierwszych (ognisko, wycieczka, otrzęsiny). 

8 Prace porządkowe na rzecz szkoły 
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9 Redagowanie i prowadzenie szkolnej gazetki.   

10 Uaktywnienie radiowęzła szkolnego (dopuszczenie różnych klas do prowadzenia 

przekazów tematycznych). 

11 Udział młodzieży w pracach Młodzieżowej Rady Miasta.   

12 Pozyskiwanie środków finansowych na pomoc potrzebującym. 

13 Zaangażowanie w prace organizacji pozaszkolnych i udział w imprezach przez nie 

organizowanych ( WOŚP, Caritas, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej itp.)                             

 

8) Świadomośd i ekspresja kulturalna.  

 

Lp. Działania pozwalające na realizację  

1 Realizacja podstawy programowej z bloku przedmiotów humanistycznych oraz 

geografii i godziny wychowawczej. 

2 Kształtowanie postawy patriotycznej w aspekcie lokalnym, krajowym, europejskim. 

3 Organizacja uroczystości i imprez szkolnych oraz kształtowanie umiejętności ich 

właściwego odbioru. 

4 Organizacja i udział w konkursach szkolnych.  

5 Współpraca z instytucjami promującymi kulturę, twórcami, artystami (np. koncerty 

filharmonii, teatr internetowy, wystawy).   

6 Organizacja wycieczek szkolnych (do teatru, kina, do muzeum, krajoznawczych) 

7 Wymiana międzynarodowa – poznajemy i szanujemy innych. 

8 Kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej oraz poznawanie języka i 

obyczajów innych krajów- PEACE Cross-cultural Understanding. 

9 Praca młodzieży w kółkach zainteresowań związanych z działalnością artystyczną oraz 

prezentacja ich dorobku. 

10 Wykorzystanie zbiorów biblioteki do poszerzenia wiedzy o Polsce, krajach 

europejskich i innych regionach świata. 

 

 

 

 

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała w dniu       ……………………………………. 

 

 

 

Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniował w dniu ………………………………….. 

 

 

 

Rada Pedagogiczna zatwierdziła w dniu   ..….……………………………………………. 


