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„Szkoła powinna dążyć do tego,  

by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość,  

a nie jako specjalista.” 

Albert Einstein 

 

I MISJA 

 

 

a. przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego 

b. kształtowanie postaw i umiejętności społecznych pozwalających na dobre 

funkcjonowanie w społeczeństwie 

 

 

II WIZJA 

 

 

a. nowoczesna, bezpieczna, dobrze wyposażona z profesjonalną kadrą pedagogiczną 

b. umożliwiająca realizację potrzeb ucznia, jego aspiracji i i zainteresowań 

c. pomagająca w przezwyciężaniu trudności związanych z procesem edukacyjnym 

d. dostrzegająca potrzeby każdego ucznia 

e. przygotowująca ucznia do podjęcia nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów 

f. kształtująca uczniów, wyposażonych w potrzebną im wiedzę oraz umiejętności,  o 

wysokiej kulturze osobistej, tolerancyjnych, otwartych na potrzeby innych ludzi, 

potrafiących odnaleźć się na współczesnym rynku pracy 

 

 

III CELE SZKOŁY  

 

 

Cele główne 

 

a. umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

dojrzałości 

b. kształtowanie człowieka otwartego na fundamentalne wartości etyczne, obywatelskie, 

rodzinne 

 

 

Cele szczegółowe 

 

a. diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, wyrównywanie szans, rozwijanie 

umiejętności i zainteresowań 

b. współpraca ze środowiskiem rodzinnym, z instytucjami wspierającymi proces 

wychowawczy 

c. przygotowanie uczniów do nieustannego kształcenia się oraz pogłębiania wiedzy i 

umiejętności przez całe życie 

d. wskazywanie różnorodnych możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej 

e. rozwijanie wrodzonych talentów (intelektualnych, artystycznych, sportowych) 

f. kształtowanie wysokiego poczucia sprawiedliwości 



g. pomoc w budowaniu samooceny ucznia i poczucia jego wartości 

h. kształtowanie postaw kreatywnych i asertywnych 

i. nauczanie zasad współżycia społecznego opartych na szacunku, sprawiedliwości i 

godności 

j. kształtowanie postawy poszanowania tradycji swojego kraju 

 

 

IV MODEL ABSOLWENTA 

 

 

a. kreatywny i komunikatywny 

b. potrafiący bronić swoich wartości, efektywnie współpracując z innymi 

c. świadomy swoich mocnych i słabych stron 

d. elastyczny na rynku pracy 

e. wyposażony w jasny i trwały system wartości etycznych 

f. otwarty na świat i ludzi 

g. tolerancyjny, szanujący siebie i innych 

h. szanujący tradycje swojego kraju 

 

 

IV PLAN DZIAŁANIA SZKOŁY 

 

 

Działalność dydaktyczna szkoły 

 

a. zapewnienie każdemu uczniowi edukacji na najwyższym poziomie 

b. rozwijanie umiejętności kluczowych niezbędnych do kontynuowania nauki na dalszych 

etapach edukacji 

c. kształcenie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów 

d. przygotowanie bogatej oferty edukacyjnej 
 

 

Działalność opiekuńczo – wychowawcza 

 

a. realizowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki 

b. dostosowanie godzin wychowawczych do bieżących, indywidualnych potrzeb klasy 

c. przestrzeganie zasad współżycia społecznego przez wszystkich członków społeczności 

d. kształtowanie umiejętności interpersonalnych 

e. indywidualizowanie pracy wychowawcy z każdym uczniem 

f. doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy  

 

 

Baza szkoły 

 

a. stały rozwój i unowocześnianie bazy dydaktycznej i  sportowej szkoły (sprzęt 

multimedialny, pracownie językowe, sieć WI-FI, siłownia itp.) 

b. przystosowanie bazy szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych 

 



Organizacja i zarządzanie szkołą. Kadra szkoły. 

 

a. zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli 

b. systematyczne doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli i uzyskiwanie 

dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły 

c. tworzenie odpowiednich warunków uczniom do samokształcenia (w myśl teorii 

nauczania generatywnego) w Szkolnym Centrum Informacji (nowoczesnej bibliotece) 

d. rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie szkoły poprzez renowację bieżni 

lekkoatletycznej,  budowę kortu tenisowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego (do 

gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę), a także hali sportowej 

 

 

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym 

 

a. stała współpraca z instytucjami samorządowymi/ pożytku publicznego/ samorządowymi, 

b. organizowanie przez szkołę imprez środowiskowych i innych przedsięwzięć 

c. inicjowanie działań o charakterze kulturalno – naukowym 

d. promowanie szkoły w mass-mediach 

e. udostępnianie obiektów sportowych społeczności miasta Białegostoku 

 

 

VI MONITOROWANIE I EWALUACJA REALIZACJI KONCEPCJI PRACY 

SZKOŁY 

 

 

Monitorowanie realizacji koncepcji pracy szkoły prowadzone będzie na bieżąco i będzie 

służyć jako baza do modyfikowania przebiegu procesów zachodzących w szkole oraz ich 

planowania w kolejnych latach. 

Ewaluacja koncepcji pracy szkoły odbędzie się na koniec okresu jej obowiązywania. 

 

 


