Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie
„Nie wystarczy coś wiedzieć, trzeba też umieć to zastosować;
nie wystarczy chcieć, trzeba również działać.”
J. W. Goethe

MISJA: Uczymy i wychowujemy dla przyszłości

Szkoła ma misję i wizję i wdraża ją w praktyce, wspierając każdego ucznia w zdobywaniu
wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w zmieniającej się
rzeczywistości. Doskonalimy kompetencje kluczowe wymagane na europejskich rynkach
pracy oraz kształtujemy postawy: odpowiedzialności, szacunku dla drugiego człowieka,
refleksyjności, poszanowania dla własnej historii i tradycji i gotowości do rozwoju.
Inspirujemy młodzież do sięgania po więcej, eksperymentowania i poszukiwań badawczych.
Pozwalamy zrozumieć uczniom swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia. Tworzymy
przestrzeń, w której każdy jest podmiotem w procesie dydaktyczno-wychowawczym i
współrealizuje wspólne cele i wartości.

Cele:
I. Tworzenie przestrzeni do rozwoju edukacyjnego, wychowawczego i społecznego
uczniów poprzez:.
•

Rozwijanie kompetencji społecznych.

•

Budowanie odpowiedzialności za efekt pracy indywidualnej i zespołowej.

•

Inspirowanie do samodzielnych poszukiwań badawczych i realizowania nowych
wyzwań.

•

Doskonalenie kompetencji w zakresie poznawania własnych potrzeb i możliwości
oraz budowania strategii rozwoju siebie.

II. Przygotowanie uczniów do funkcjonowania na europejskim rynku pracy poprzez:


Doskonalenie kompetencji kluczowych (kompetencje matematyczne i naukowotechniczne, kompetencje w zakresie postaw: innowacyjności, kreatywności i pracy
zespołowej).

•

Stosowanie nowoczesnych metod pracy z wykorzystaniem technologii
komputerowych.

•

Poszukiwanie partnerów i pracodawców, którzy wspierają ucznia w procesie
uczenia się i nauczania, tym samym pomagają mu zdobywać doświadczenie,
wiedzę i umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Model ucznia i szkoły:
1. Szkoła tworzy przestrzeń do rozwoju edukacyjnego, wychowawczego i społecznego.
2. Szkoła przygotowuje uczniów do funkcjonowania na europejskim rynku pracy.
Zapewnia praktyki zawodowe w firmach o wysokim zaawansowaniu kultury
technologicznej. Nauczyciele towarzyszą uczniom w procesie zdobywania wiedzy i
rozwijania umiejętności. Indywidualizują pracę z uczniami, doskonalą w nich
kompetencje niezbędne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
3. Uczniowie mają możliwość współpracowania przy realizacji ciekawych projektów w
środowisku szkolnym i lokalnym.
4. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w procesie uczenia się. Kształtują umiejętność
samodzielnego transferu kompetencji kluczowych na różne sytuacje. Dokonują
autorefleksji i planują własny rozwój zawodowy. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli
osiągają wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych oraz sukcesy w konkursach
przedmiotowych
5. Wszechstronny (interdyscyplinarny, wieloaspektowy) rozwój ucznia jest naszym
priorytetem, dlatego dajemy uczniom autonomię, rozbudzamy ich ciekawość
poznawczą poprzez inspirowanie do samodzielnych poszukiwań badawczych,
tworzymy przestrzeń do eksperymentowania.
6. Nasza szkoła zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniowskich poprzez
organizację zajęć pozalekcyjnych, konkursów, projektów i innych działań
wynikających z potrzeb uczniów.

7. Kształtujemy postawy odpowiedzialności, refleksyjności i poszanowania dla własnej
historii i tradycji oraz otwartości na świat i ludzi. Uczymy dostrzegania przyczyn i
konsekwencji różnego rodzaju działań. Nasi uczniowie działają na rzecz lokalnego
środowiska oraz na rzecz innych ludzi – aktywny Wolontariat i Samorząd Uczniowski.
8. Dbamy o potrzeby rozwojowe uczniów. Podejmujemy działania mające na celu
budowanie w uczniach poczucia własnej wartości, odpowiedzialności i umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wspomagamy ich w procesie budowania
strategii zarządzania własnym rozwojem, kształtujemy umiejętność organizacji pracy
i zarządzania czasem.
9. Wszystkie podmioty szkoły – nauczyciele, uczniowie, pracownicy i rodzice, dbają o
dobrą atmosferę i relacje oparte na współpracy, zaufaniu i otwartej komunikacji.
10. Promujemy i upowszechniamy swoje działania w lokalnym środowisku, poprzez
organizowanie uroczystości środowiskowych, udział w konferencjach i inne działania
innowacyjne.
11. Promujemy umiejętność skutecznej komunikacji w języku obcym.
12. Dbamy o dobre przygotowanie merytoryczne do pracy w zawodzie, wpajamy zasady
etyki zawodowej.

