ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Bohaterów Września 1939r.
w Kolbuszowej
ul. Janka Bytnara 2 , 36 – 100 Kolbuszowa tel. /fax ( 017) 2271-632

Koncepcja
Pracy Szkoły
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„Nie dla szkoły,
lecz dla życia uczymy się”
Seneka Młodszy

Koncepcja Pracy Szkoły
Działania

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w
środowisku.

Baza szkoły

Obszar
funkcjonowania
szkoły

1. Tworzymy nowoczesną szkołę wyposażoną
w najnowsze osiągnięcia technologiczne.
2. Realizujemy projekty unijne zorientowane na
kształcenie zawodowe.
3. Dbamy o estetykę szkoły.
4. Zagospodarowujemy przestrzeń szkolną.
5. Unowocześniamy zasoby biblioteki szkolnej.
Dbamy o pozytywny wizerunek naszej szkoły.
Promujemy sukcesy naszych uczniów.
Znamy losy naszych absolwentów.
Efektywnie współpracujemy z różnorodnymi
instytucjami.
5. Włączamy się w obchody uroczystości
powiatowych.
6. Integrujemy środowisko szkolne i lokalne.
7. Promujemy wartość szkolnictwa zawodowego w
czasie Festiwalu Nauki i Techniki.
8. Współpracujemy z uczelniami wyższymi
w celu wymiany doświadczeń.
9. Rozbudzamy aspiracje i zainteresowania
uczniów, pobudzamy do twórczych
kreatywnych działań.
10.Podnosimy kompetencje uczniów i nauczycieli.
11.Osiągamy coraz lepsze wyniki na egzaminach
zewnętrznych.
12.Dbamy by uczniowie czuli się bezpiecznie w
szkole.
1.
2.
3.
4.
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Działalność dydaktyczna
Działalność wychowawcza

1. Nabywamy wiedzę, umiejętności, kompetencje i
kwalifikacje.
2. Realizujemy projekty unijne „Mobilna
młodzież” – Praktyki europejskie najlepszą
szansą rozwoju osobistego i zawodowego.
3. Rozwijamy współpracę międzynarodową.
4. Stosujemy wieloaspektową diagnozę uczniów.
5. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania
dydaktyczne.
6. Uwzględniamy potrzeby rozwojowe uczniów.
7. Łączymy teorię z praktyką poprzez wycieczki
dydaktyczne.
8. Pracujemy zespołowo metodą projektów
9. Dostosowujemy ofertę kształcenia do potrzeb
rynku pracy.
1. Promujemy zdrowy styl życia.
2. Systematycznie i aktywnie uczestniczymy
w lekcjach.
3. Wprowadzamy politykę bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni.
4. Rozwijamy postawy prospołeczne i zachowania
proekologiczne
5. Wdrażamy program profilaktycznowychowawczy.
6. Wspieramy wychowawczą rolę rodziny
w przygotowaniu do pełnienia ról rodzinnych
i społecznych.
7. Przestrzegamy zasad Kodeksu Etycznego
8. Rozwijamy postawy patriotyczne
i wychowujemy do wartości.
9. Dbamy o samorządność uczniów.
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Wizerunek absolwenta

Absolwent:
1. Kieruje się w codziennym życiu zasadami
etyki i moralności.
2. Zna historię i kulturę własnego narodu,
regionu oraz tradycje szkoły,
3. Korzysta z różnych źródeł wiedzy
i informacji, racjonalnie wykorzystuje
narzędzia i technologie informatyczne.
4. Szanuje potrzeby innych i jest chętny
do niesienia pomocy.
5. Posiada wiedzę na temat współczesnych
zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,
podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce
o bezpieczeństwo własne i innych.
6. Potrafi rzetelnie pracować indywidualnie
i w zespole.
7. Potrafi się uczyć, doskonalić, planować
i organizować swoje prace.
8. Jest przedsiębiorczy i kreatywny.

Opracował zespół w składzie:
1. Dyrektor ZST Grażyna Pełka
2. Wicedyrektor Barbara Szafraniec
3. Agnieszka Majka-Bajorek
4. Waldemar Mazurek
5. Wojciech Frankowski
Przyjęta po pozytywnym zaopiniowaniu:
Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2017 r.,
Samorządu Uczniowskiego w dniu 27.09.2017 r.,
Rady Rodziców w dniu 28.09.2017 r.
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