Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach
na lata 2017 – 2019

1. Charakterystyka szkoły
Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach funkcjonuje na podstawie obowiązujących przepisów
prawa: ustaw, aktów wykonawczych do tych ustaw oraz aktów wewnętrznych placówki:
Statutu Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu
Profilaktyki i Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. Organem prowadzącym jest Miasto
Suwałki, a nadzorującym Podlaski Kurator Oświaty. W skład zespołu wchodzą Technikum nr 4
i Gimnazjum nr 2; szkoły o często różnych zadaniach, problemach oraz potrzebach
i oczekiwaniach uczniów oraz ich rodziców.
Gimnazjum nr 2 to szkoła, do której uczęszczają uczniowie z obwodu Szkoły
Podstawowej nr 6 i częściowo Szkoły Podstawowej nr 4 oraz z Gminy Suwałki. W roku
szkolnym 2017/2018 szkoła liczy 5 oddziałów i uczy się w niej 113 uczniów. Od tego roku
szkolnego rozpoczęło się wygaszanie Gimnazjum.
Technikum

nr 4

to

szkoła zawodowa, do której

uczniowie

przyjmowani

są wg określonych zasad rekrutacji bez względu na miejsce zamieszkania. Szkoła kształci
w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik technologii żywności i technik obsługi turystycznej. Uczą
się tu uczniowie z Suwałk, a także z okolicznych miejscowości. W roku szkolnym 2017/2018
szkoła liczy13 oddziałów i uczy się w niej 316 uczniów.
Kadra pedagogiczna:
W szkole pracuje 38 nauczycieli – 36 na pełnych etatach oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin.
Nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje oraz zdobywają kolejne stopnie awansu
zawodowego. Nauczyciele uzyskują nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych –
27 nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Wielu
nauczycieli zdobywa nowe umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych
i stażach zawodowych u pracodawców.
Baza materialna szkoły:
Szkoła realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze w oparciu o bazę lokalową, mieszczącą
się w trzech budynkach (2 budynki dydaktyczne i sala gimnastyczna), budynki zostały poddane
termomodernizacji, w wyniku której znacząco poprawiła się także estetyka elewacji. Obok
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budynku sali gimnastycznej znajduje się asfaltowe boisko szkolne, pomiędzy budynkami
dydaktycznymi plac apelowy, który pełni również funkcję parkingu. Szkoła dysponuje
nowocześnie wyposażoną bazą do kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego. Posiada
kompleksową pracownię gastronomiczno-hotelarską; 4 pracownie komputerowe, pracownię
z kasami fiskalnymi, 2 laboratoria do nauki języków obcych, 7 sal z tablicami interaktywnymi
i dwie sale konferencyjne. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w stanowisko komputerowe
dla nauczyciela z dostępem do Internetu. W roku szkolnym 2015/2016 wdrożono dziennik
elektroniczny. W szkole jest także radiowęzeł. Budynek szkoły został przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd zewnętrzny, urządzenie do transportu
osób oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych. Sale dydaktyczne i inne pomieszczenia
w szkole: korytarze i łazienki są systematycznie odnawiane, co znacząco poprawiło estetykę
szkoły. Bezpieczeństwo w szkole wspomaga stale rozbudowywany monitoring zewnętrzny
i wewnętrzny oraz elektroniczne karty szkolne w ramach systemu dostępu do budynków
szkolnych.
Koncepcję pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach opracowano przy udziale
nauczycieli, uczniów i rodziców.
Podczas prac nad koncepcją przeprowadzono analizę funkcjonowania szkoły,
uwzględniając potrzeby uczniów i środowiska. Przeprowadzona analiza stanowi odrębny
dokument. W oparciu o przeprowadzoną analizę sformułowano priorytetowe kierunki działań
planowanych do realizacji w szkole w latach 2017 – 2019. Szczegółowe zadania do realizacji
na dany rok szkolny zawiera Plan pracy szkoły na dany rok szkolny.

2. Misja szkoły


Kształcimy na wysokim poziomie jakości.



Pomagamy naszym uczniom osiągnąć sukces na miarę ich możliwości.



Rozwijamy talenty i zainteresowania naszych uczniów.



Pomagamy naszym uczniom w wyborze ścieżki zawodowej.



Kształcimy w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy.



Rodzice współdecydują o rozwoju szkoły.
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3. Wizja szkoły
Nauczyciele wspólnie z uczniami, rodzicami i lokalnym środowiskiem tworzą Szkołę,
w której

każdy

uczeń

osiąga

maksimum swoich

możliwości,

rozwija

swój

talent

i zainteresowania, jest szanowany oraz szanuje innych. Szkołę, w której wszyscy - nauczyciele,
pracownicy administracji i obsługi są współodpowiedzialni za jej jakość, a rodzice aktywnie
uczestniczą w życiu szkoły i współdecydują o kierunkach jej rozwoju.

4. Priorytety

Aktywny uczeń
Cele:


wdrażanie uczniów do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności
na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły oraz środowiska,



kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich.

Wskaźniki sukcesu:


uczeń bierze udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i osiąga
sukcesy,



uczeń uczestniczy w akcjach na rzecz środowiska lokalnego,



w szkole organizowane są zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania,



uczeń podejmuje działania na rzecz szkoły,



uczeń współorganizuje uroczystości szkolne i w nich uczestniczy.

Zadania:


zmodyfikowanie oferty zajęć pozalekcyjnych tak, aby odpowiadała potrzebom
uczniów,



przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach,
zawodach sportowych,



udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariacie i projektach edukacyjnych,



współpraca z różnymi instytucjami rządowymi, samorządowymi w celu aktywizacji
społecznej uczniów,
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angażowanie ucznia w działalność sportową – uczeń jako zawodnik, sędzia,
organizator,



organizowanie i współorganizowanie przez uczniów uroczystości szkolnych,



wzmocnienie samorządności w szkole,



organizowanie debat z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wysoka jakość nauczania i frekwencja
Cele:


podnoszenie efektywności procesu dydaktycznego-wychowawczego ukierunkowanego
na egzaminy zewnętrzne,



kształtowanie postaw uczniów wobec obowiązków szkolnych,



eliminowanie zagrożeń wynikających z licznych nieobecności w szkole.

Wskaźniki sukcesu:


co roku klasy osiągają coraz wyższą średnią ocen,



zmniejszenie problemów wychowawczych,



zwiększa się liczba uczniów wyróżniających się w nauce,



uczniowie osiągają coraz wyższą frekwencję,



rodzice otrzymują listy pochwalne za wysokie wyniki nauczania i wysoką frekwencję
uczniów,



nauczyciele doskonalą się z obszaru motywowania uczniów, analizowania wyników
egzaminów zewnętrznych, pomiaru dydaktycznego.

Zadania:


doskonalenie zawodowe nauczycieli ukierunkowane na wysoką efektywność
nauczania,



kontynuowanie programu „Stop Wagarom”,



organizowanie zajęć warsztatowych dla uczniów z zakresu skutecznego uczenia się,



wdrażanie elementów oceniania wspierającego,



prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych,



analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych.
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Rodzice partnerami szkoły
Cele:


współpraca rodziców ze szkołą w zakresie wspomagania funkcji wychowawczej szkoły,



współdecydowanie rodziców o rozwoju szkoły,



włączanie rodziców w życie klasy i szkoły.

Wskaźniki sukcesu:


poprawa frekwencji rodziców na zebraniach,



rodzice uczestniczą w uroczystościach i wydarzeniach szkolnych,



rodzice wspólnie z wychowawcą rozwiązują problemy wychowawcze ucznia.

Zadania:


współorganizowanie przez rodziców uroczystości szkolnych i imprez klasowych,



podejmowanie przez uczniów, nauczycieli i rodziców wspólnych działań na rzecz
szkoły i środowiska lokalnego.

Pozytywny wizerunek szkoły
Cele:


promowanie osiągnięć uczniów i wydarzeń szkolnych w środowisku lokalnym,



kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za pozytywny wizerunek szkoły,



współdziałanie rodziców, nauczycieli i uczniów w budowaniu pozytywnego wizerunku
szkoły.

Wskaźniki sukcesu:


przygotowanie rocznych programów promocji szkoły,



w szkole organizuje się międzyszkolne konkursy i zawody,



szkoła uczestniczy w ogólnopolskich projektach i programach oraz uzyskuje
certyfikaty,



uczniowie reprezentują szkołę w konkursach, imprezach, zawodach sportowych,
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uczniowie i nauczyciele organizują imprezy dla społeczności lokalnej.

Zadania:


organizowanie międzyszkolnych konkursów i zawodów sportowych,



prezentacja szkoły na targach edukacyjnych,



organizowanie dni otwartych technikum dla kandydatów i ich rodziców,



prezentowanie osiągnięć szkoły rodzicom i w środowisku lokalnym,



współpraca z lokalnymi mediami w zakresie prezentowania osiągnięć szkoły.

Efektywna szkoła zawodowa
Cele:


współpraca z pracodawcami, organizacjami branżowymi w zakresie kształcenia
zawodowego,



współpraca z uczelniami w celu pogłębiania wiedzy zawodowej,



oferta kształcenia zgodna z potrzebami rynku lokalnego, krajowego i europejskiego,



uczniowie przygotowani do kontynuowania nauki na studiach wyższych zgodnych
z kierunkiem kształcenia,



pozyskiwanie funduszy ze środków europejskich w celu podniesienia jakości
kształcenia zawodowego.

Wskaźniki sukcesu:


praktyczna nauka zawodu odbywa się pod patronatem zakładów pracy,



uczniowie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez pracodawców i organizacje
branżowe,



uczniowie uczestniczą w szkoleniach i wykładach organizowanych przez uczelnie,



zwiększający się odsetek uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych
zgodnych z kierunkiem kształcenia,



staże i praktyki uczniów i nauczycieli u pracodawców.

Zadania:


tworzenie klas patronackich,
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pozyskiwanie pracodawców i organizacji branżowych do realizacji praktycznego
kształcenia zawodowego,



współpraca z uczelniami,



badanie losów absolwentów

Zaopiniowano przez Radę Rodziców w dniu 19 września 2017 r. oraz Samorząd
Uczniowski w dniu 30 września 2017 r.
Zatwierdzono i przyjęto do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18 października
2017 r.
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