
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. FELIKSA FABIANIEGO W RADOMSKU 

NA LATA 2013-2019

Wstęp

Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

powstała w październiku 2013r. 

W jej opracowaniu brali udział nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wśród rodziców i uczniów

we  wrześniu  2013r.  została  przeprowadzona  ankieta,  której  celem  było  wyznaczenie

kierunków koncepcji  pracy  szkoły  na  następne  lata.  Jej  wyniki  umożliwiły  nauczycielom

poznanie zadań jakie liceum powinno kontynuować,  a  jakie  realizować od nowa. Były  to

m. in.:

1.  Dbanie  o  wysoki  poziom  nauczania  i  osiągania  wysokich  wyników  z  egzaminu

maturalnego, dzięki wysokim kompetencjom nauczycieli.

2.  Bezpieczeństwo.

3.  Kontynuacja współpracy z zagranicą.

4.  Realizacja ciekawych projektów edukacyjnych dzięki pozyskaniu środków unijnych. 

Po  zredagowaniu  projektu  koncepcji  przez  powołany  zespół  do  opracowania

Koncepcji  Pracy  Szkoły,  został  on  poddany  konsultacji  Radzie  Pedagogicznej,  Radzie

Rodziców i  Samorządowi  Uczniowskiemu.  Zarówno nauczyciele,  uczniowie  jak i  rodzice

zgłosili następujące uwagi:

1. Rozbudowa bazy sportowej i różnorodność form pracy z uczniem.

2. Usprawnienie funkcjonowania szatni szkolnej.

Zostały one uwzględnione w ostatecznej postaci koncepcji. 

Koncepcja Pracy Szkoły  na lata 2013-2019 została przyjęta Uchwałą Rady Pedagogicznej 

Nr 17/2013/2014 w dniu 12 grudnia 2013r.

Po  realizacji  zadań  w  poszczególnych  latach  szkolnych  będzie  ona  poddawana  ewaluacji

i ewentualnie modyfikowana.



Koncepcja Pracy Szkoły jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły, ponadto jest

dostępna w wersji papierowej do wglądu w bibliotece szkolnej.  Z jej założeniami zostali

zapoznani  rodzice  na  zebraniach,  w  grudniu  2013  r.  oraz  uczniowie  wszystkich  klas  na

godzinach wychowawczych.

Ad 1) Bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego:

1. Osiąganie wysokiego pułapu procentowego na egzaminie maturalnym.

2. Wyróżniająca Edukacyjna Wartość Dodana.

3. Harmonijne edukowanie na różnych etapach kształcenia.

4. Systematyczne przeprowadzanie  próbnego egzaminu maturalnego,  szczegółowa analiza

jego wyników i wdrażanie wniosków do dalszej pracy nauczyciela.

5. Pozyskiwanie przez uczniów informacji zwrotnej dotyczącej dalszego kształcenia.

6. Wykorzystywanie fachowego oprzyrządowania. 

Ad  2)  Gwarancja  możliwości  kształcenia  ucznia,  przy  wykorzystaniu  wcześniej

nabytych umiejętności i wiedzy:

1. Przeprowadzanie  testów  diagnozujących,  celem  określenia  nabytych  umiejętności

i wiedzy na wcześniejszych etapach kształcenia.

2. Podział na grupy językowe, według stopnia zaawansowania.

3. Stworzenie możliwości indywidualizacji procesu nauczania.

4. Gwarantowanie pomocy uczniom mającym problemy z nauką.

5. Wspomaganie uczniów szczególnie uzdolnionych.

Ad 3) Zapewnienie bezpieczeństwa naszym uczniom:

1.   Szkolenia pracowników w zakresie bhp, ppoż, pierwszej pomocy przedmedycznej.

2.   Regulaminy i przepisy bhp w pracowniach.

3.   Pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z harmonogramem.

4.   Pogadanki na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

5.   Pedagogizacja rodziców.

6.   Monitoring szkoły.

7.   Okresowe przeglądy techniczne budynku, terenów przyszkolnych oraz sprzętów.

8.   Uczenie uczniów właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.



9.   Prowadzenie kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów na zajęciach EDB.

10.  Doraźne zastępstwa oraz opieka nad uczniami na świetlicy szkolnej.

11.   Realizacja  programu  profilaktycznego  szkoły  zgodnego  z  potrzebami  uczniów  i

środowiska.

12.  Systematyczna i efektywna współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną.

Ad 4) Zapewnienie kształcenia ukierunkowanego na zainteresowania uczniów:

1. Zajęcia pozalekcyjne (naukowe).

2. Wycieczki przedmiotowe.

3. Projekty edukacyjne.

4. Wycieczki edukacyjne zagraniczne.

5. Zajęcia pozalekcyjne (sportowe).

6. Rozwój zainteresowań uczniów zdolnych – indywidualizacja pracy.

Ad  5)  Gwarancja  wysokiej  jakości  kształcenia  poprzez  stosowanie  nowoczesnych

metod i technologii:

1.  Wykorzystanie zasobów Internetu podczas lekcji.

2.  Wykorzystanie rzutników, tablic interaktywnych.

3.  Stosowanie aktywizujących metod nauczania.

4.  Wykorzystanie  nowoczesnych  platform  edukacyjnych  (eTwinning)  w  celu  rozwoju

kontaktów ze szkołami partnerskimi.

5.  Usprawnienie  komunikacji  na  linii  nauczyciel-uczeń,  nauczyciel-rodzic  poprzez

wykorzystanie poczty elektronicznej, portali społecznościowych, komunikatorów.

6.  Stosowanie multibooków, ćwiczeniówek elektronicznych.

Ad  6)  Pomoc  uczniom  w  pokonywaniu  trudności  w  nauce  i  rozwiązywaniu  innych

problemów:

1.  Organizowanie zajęć wyrównawczych.

2.  Indywidualizacja pracy z uczniem na lekcji.

   3.  Zapewnienie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom  o  różnym  poziomie

edukacyjnym.

4.  Zapewnienie bazy dydaktycznej.



5.  Pomoc materialna, np. zwolnienie z opłat, składek klasowych i szkolnych.

6.  Diagnozowanie potrzeb materialnych uczniów, doraźna pomoc finansowa.

7.  Zapewnienie opieki pedagoga i psychologa w szkole.

8.  Indywidualna opieka wychowawcy.

Ad 7) Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

1.   Nauczyciele posiadający uprawnienia egzaminatorów.

2. Duża grupa to nauczyciele dyplomowani, z wieloletnim doświadczeniem, systematycznie

korzystający  z  różnorodnych  form  doskonalenia  zawodowego  (form  wewnętrznych

i zewnętrznych).

3.  Organizowanie  konferencji  metodycznych  dla  nauczycieli  szkół  gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych. 

Ad 8)  Wieloletnia tradycja i bogata historia:

1. Kultywowanie pamięci o patronie szkoły poprzez obchody Dnia Patrona, konkursu wiedzy

o patronie, kontakty z rodziną Fabianach.

2. Uroczyste ślubowanie klas pierwszych.

3. Pielęgnowanie tradycji sportowych poprzez organizowanie imprez sportowych na szczeblu

powiatowym.

4. Cykliczne organizowanie meczu „Uczniowie kontra absolwenci”.

5. Dbanie o Izbę Tradycji Szkoły.

6. Opieka nad grobem patrona szkoły.

Ad 9)  Dobra atmosfera pracy i nauki:

1.  Sprawne działanie Samorządu Uczniowskiego.

2.  Pomoc pedagoga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji interpersonalnych w społeczności

szkolnej.

3.  Integrowanie środowiska szkolnego poprzez pikniki, wycieczki szkolne, wigilie klasowe

i wigilie szkolne.

4.  Bogaty kalendarz imprez szkolnych i klasowych.

5.  Animacje kulturalne – pobudzanie twórczego, samodzielnego myślenia. Działania uczniów

pod kierunkiem nauczyciela (WOK).



Ad 10) Właściwe kształtowanie postaw prospołecznych:

1. Działania młodzieży w ramach wolontariatu w  Stowarzyszeniu charytatywnym „Betel”.

      2.  Organizowanie imprez integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi w przedszkolu.

3.   Organizowanie zabawy karnawałowej dla dzieci z rodzin najuboższych.

      4.  Pomoc materialna dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych w ramach Koła PCK.

5.  Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci w ramach akcji „Wyprawka dla żaka”.

6.   Udział  w akcji  „  Gorączka złota”  – zbiórce pieniężnej  z  przeznaczeniem na wyjazdy

wakacyjne dla dzieci z ubogich rodzin.

7.  Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątanie świata”, Dzień Ziemi, dokarmianie ptaków,

„Zbuduj  budę  dla  Azora”,  zbiórka  pieniężna  na  rzecz  schroniska  dla  zwierząt

w Radomsku.

8.  Realizacja  projektów  ekologicznych  w  ramach  projektu  Comenius: „  Nasz  ogród

Comenius”, „Nasz las Comenius”.

9.  Realizacja  projektów  związanych  z  propagowaniem  zdrowego  stylu  życia  –  „Tydzień

zdrowia w I LO”; tworzenie szlaków rowerowych na terenie powiatu radomszczańskiego

przy współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Ad 11) Aktywizowanie i wdrażanie młodzieży do działań kulturalnych:

1. Realizacja ciekawych imprez kulturalnych takich jak: -  Dni Kina (w ramach których są

organizowane konkursy wiedzy o życiu i twórczości osób związanych z kinem, konkurs

na etiudę filmową, warsztaty realizatorskie, przeglądy filmów, Filmowa Gra Miejska) -

konkurs „Pielęgnujemy pamięć o Wisławie Szymborskiej”.

2. Organizacja wystaw prac plastycznych wykonanych przez uczniów.

3. Organizacja wystaw okolicznościowych i kiermaszów świątecznych.

4.  Przygotowanie  przedstawień  teatralnych  i  prezentacja  ich  w  środowisku  lokalnym  -

przedszkola, Dom Opieki Społecznej.

Ad  12)  Dbanie  o  pozytywny  wizerunek  szkoły  w  środowisku  lokalnym,  z  którym

współpracujemy:



1. Aktywna współpraca z PPP, MOPS, MDK, Miejską Biblioteką Publiczną, Policją, Strażą

Miejską,  Strażą  Pożarną,  Urzędem  Miasta,  PGK,  Oczyszczalnią  Ścieków,  Centrum

Zarządzania Kryzysowego, Obroną Cywilną, świetlicami środowiskowymi.

2. Redagowanie i aktualizowanie strony internetowej szkoły.

3. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach państwowych.

4. Udział w akcjach charytatywnych – WOŚP, honorowe krwiodawstwo.

Ad 13) Angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły:

1. Realizowanie  harmonogramu  spotkań  wychowawców z  rodzicami,  przygotowywanego

w sierpniu i przedstawianego na pierwszym spotkaniu rodzicom we wrześniu.

2. Konsultacje rodziców z nauczycielami uczącymi w klasie.

3. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów z dzieckiem przy wsparciu specjalistów.

4. Udział  rodziców w uroczystościach  szkolnych  –  Ślubowanie  klas  I  –  Dzień  Patrona,

koniec roku szkolnego.

5. Współpraca  z  rodzicami  jako  inicjatorami  niektórych  uroczystości  szkolnych,  np.

Studniówka, Wigilia klasowa.

6. Funkcjonowanie trójek klasowych oraz Rady Rodziców.

7. Konsultowanie  i  ustalanie  wspólnie  z  rodzicami  wszystkich  uroczystości,  wydarzeń

a także decyzji dotyczących szkoły.

Ad  14)  Wieloletnia  współpraca  ze  szkołami  partnerskimi  i  innymi  instytucjami

z zagranicy:

  Współpraca ze szkołami partnerskimi w Szkocji, Niemczech i Ukrainie, w ramach której :

• Młodzież poznaje życie szkolne w danym kraju.

• Odbywają się wycieczki krajoznawcze.

• Uczniowie pogłębiają umiejętności językowe.

• Młodzież integruje się z rówieśnikami z innych krajów.

• Uczniowie poznają struktury samorządowe danego kraju.

Ad  15)  Przygotowanie  uczniów  do  dalszego  kształcenia  i  funkcjonowania  na
rynku pracy:



1. Organizowanie corocznego Dnia Przedsiębiorczości w ramach którego, młodzież poznaje

warunki pracy na różnych stanowiskach i w różnych zawodach.

2.  Zapewnianie młodzieży udziału w Targach Edukacyjnych.

Ad 16)  Realizacja projektów unijnych:

1. Pisanie wniosków.

2. Szkolenia nauczycieli na temat pozyskiwania funduszy unijnych.

3. Nawiązywanie współpracy z Europdirect na temat aktualnych projektów unijnych.

4. Nawiązywanie współpracy ze szkołami partnerskimi.


