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KONCEPCJA PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W KAMIENNEJ GÓRZE
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze to szkoła z wieloletnią tradycją w pełni zabezpieczająca potrzeby edukacyjne mieszkańców powiatu kamiennogórskiego i okolic w zakresie wykształcenia
ogólnego przygotowującego do podjęcia studiów na każdym kierunku. Wspólne funkcjonowanie w ramach
Zespołu Liceum Ogólnokształcącego, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Gimnazjum sprzyja kompleksowej realizacji zadań edukacyjnych z pełną świadomością ciągłości procesu dydaktycznego realizowanego w ramach systemu polskiej oświaty.
Kadra Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest gotowa do wykonywania swych zadań zarówno na poziomie
gimnazjalnym, jak i ponadgimnazjalnym.
Zespół Szkół Ogólnokształcących to placówka, w której tradycja splata się z nowoczesnością, a skuteczne
dążenie do celów możliwe jest dzięki następującym cechom kluczowym:
•

zespołowość

•

kreatywność

•

zaangażowanie w naukę (edukacja)

•

edukacja sportowa i artystyczna

•

jakość

•

otwartość na środowisko

•

współpraca z zagranicą

•

bezpieczeństwo i partnerstwo

Zespołowość: wspólne funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Gimnazjum, jednej rady pedagogicznej, jednej rady
szkoły, jednej rady rodziców; praca nauczycieli w zespołach przedmiotowych oraz zespołach zadaniowych;
Kreatywność: stawiamy na kreatywność nauczycieli i uczniów, jesteśmy otwarci na kreatywną współpracę
rodziców, kładziemy nacisk na działania stymulujące kreatywny sposób myślenia;
Zaangażowanie w naukę: mamy świadomość, że edukacja jest procesem dynamicznym, punktem odniesienia dla wszystkich poczynań edukacyjnych jest przyszłość; uczymy młodego człowieka samodzielnego
i odpowiedzialnego wykonywania różnych zadań, poszukiwania partnerów, inicjatywności;
uczymy umiejętności uczenia się, by w dorosłym życiu nasi absolwenci na trudnym rynku pracy mogli wejść
w posiadanie nowych umiejętności zawodowych;
kształcimy u naszych uczniów umiejętności poszukiwania informacji wartościowej, selekcjonowania danych,
by nie stali się niewolnikami medialnej rzeczywistości;

Edukacja sportowa i artystyczna: mając świadomość konieczności wszechstronnego rozwoju ucznia,
przykładamy wielką wagę do zajęć sportowych i artystycznych będących znakomitym uzupełnieniem procesu
dydatyczno-wychowawczego;
Jakość: ciągła dbałość o doskonalenie własnych działań to gwarancja rozwoju, stąd konieczność dokonywania ewaluacji tych działań;
Otwartość na środowisko: budujemy w naszych uczniach poczucie tożsamości narodowej oraz przynależności do „małej ojczyzny”; poszukujemy sojuszników szkoły w postaci instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych oraz grup i osób sprzyjających edukacji w środowisku lokalnym;
Współpraca z zagranicą: w naszej pracy uwzględniamy nasze przygraniczne położenie oraz funkcjonowanie w strukturach europejskich;
Bezpieczeństwo i partnerstwo: poczucie bezpieczeństwa i partnerstwa towarzyszy wzajemnym relacjom
pomiędzy pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi a uczniami i ich rodzicami, jak również pomiędzy wszystkimi pracownikami szkoły.
Funkcjonowanie szkoły w tej formie sprawia, że Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
jest nie tylko placówką oświatową, ale jednocześnie ważnym ośrodkiem kulturalno-społecznym budzącym
zaufanie, jednoczącym społeczność lokalną. Dowodem tego zaufania są kolejne pokolenia mieszkańców powiatu kamiennogórskiego rozpoczynające swą edukację w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

(podpis i pieczątka Dyrektora)

Koncepcja pracy przyjęta została przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
17 lutego 2010 r.

