KONCEPCJA PRACY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. BOGUSŁAWA X
W

BIAŁOGARDZIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

opracowana na podstawie rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego

1) Opracowano na zebraniu Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli rodziców oraz
Samorządu Uczniowskiego dnia 31.08.2018 r.
2) Zapoznano Radę Rodziców dnia 19.09.2018 r.
3) Przyjęto do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 12.09.2018 r.
Szkoła posiada określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców cele i kierunki
działania. Najważniejszym priorytetem jest rzetelne przygotowanie młodzieży do egzaminu
maturalnego. Dokładne cele i zadania szkoły określone są w statucie szkoły.

W oparciu o cele i zadania szkoły oraz kierunki realizacji polityki oświatowej przyjęte na rok
szkolny 2018/2019 przez Ministra Edukacji Narodowej, Rada Pedagogiczna wraz z Radą
Rodziców i Samorządem Uczniowskim wypracowała priorytety na rok szkolny 2018/2019:
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie
patriotycznych postaw uczniów.
Formy realizacji:
-

przeprowadzanie

zajęć

o

tematyce

patriotycznej

na

lekcjach

historii,

historii

i społeczeństwo, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, godzin wychowawczych;
- organizowanie spotkań i zajęć o tematyce historycznej i patriotycznej w instytucjach
pozaszkolnych, jak Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, Miejska Biblioteka Publiczna,
Muzeum;
- udział młodzieży w uroczystościach miejskich organizowanych z okazji rocznic świąt
państwowych i narodowych;
- organizowanie z udziałem uczniów szkolnych uroczystości z okazji rocznic świąt
państwowych i narodowych;
- przygotowanie obchodów „Dnia Niepodległości” w szkole;
- udział uczniów w konkursach i olimpiadach poświęconych tematyce historycznej
i narodowej;
- współpraca z innymi szkołami miejskimi i powiatowymi w organizowaniu imprez
i uroczystości;
2. Rozwój doradztwa zawodowego.
Formy realizacji:
- realizowanie treści w ramach programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego;
- rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów;
- prowadzenie kół przedmiotowych i kół zainteresowań zgodnych z potrzebami uczniów;
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi podmiotami świadczącymi
poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami, w tym z Młodzieżowym Centrum
Kariery, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Centrum Kultury i Spotkań
Europejskich, Młodzieżowym Domem Kultury, uczelniami wyższymi oraz szkołami
policealnymi;
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- prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole;
- realizowanie tematyki z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach z podstaw
przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, godzin wychowawczych;
- prowadzenie innych form zajęć z zakresu doradztwa zawodowego poprzez:
a) udział uczniów w zorganizowanych wyjazdach, w tym na „Dni otwarte” lub „Festiwale
Nauki”, na uczelnie wyższe i szkoły policealne;
b) udział uczniów w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów w ramach realizowanego kierunku kształcenia w danej klasie;
c) udział uczniów w warsztatach z preorientacji zawodowej prowadzonych przez
przedstawicieli szkół wyższych;
d) udział uczniów w zajęciach na temat lokalnego rynku pracy oraz działalności Inkubatora
Technologicznego

organizowanych

przez

Stowarzyszeniem

Inicjatyw

Społeczno-

Gospodarczych;
- zorganizowanie VII edycji Targów Edukacji i Pracy;
- funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Wspierania Kariery, który koordynuje wszystkie
działania szkoły związane z doradztwem zawodowym.
3.

Rozwijanie

kompetencji

cyfrowych

uczniów

i

nauczycieli.

Bezpieczne

i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Formy realizacji:
- współpraca z lokalnymi mediami (BTK, Białogardzianin, GK);
- działalność koła dziennikarskiego i redagowanie szkolnej gazetki „Obiektyw”;
- realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego przyjętego na rok szkolny 2018/2019;
- warsztaty profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w Internecie organizowane przez szkołę
dla uczniów i rodziców;
- uświadamianie młodzieży o niebezpieczeństwach płynących z Internetu na zajęciach
lekcyjnych, godzinach wychowawczych, apelach informacyjno-porządkowych;
- wdrażanie uczniów do umiejętnego korzystania z Internetu i mediów społecznych w celach
rozwijania ich kompetencji, zainteresowań i pogłębiania wiedzy.
- kontynuowanie projektu edukacyjnego „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja”,
w ramach którego uczniowie będą realizować dodatkowe zajęcia z przedmiotów
matematyczno- przyrodniczych;
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- prowadzenie kół przedmiotowych i kół zainteresowań na wszystkich poziomach
z matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych;
- umożliwienie korzystania z w/w formy zajęć absolwentom szkoły, którzy chcą poprawić
wyniki egzaminu maturalnego;
- prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki na wszystkich poziomach;
- szkolny konkurs „Matematyka na wesoło”;
- przygotowanie i udział młodzieży w konkursach (Kangur, Ekoplaneta, Geoplaneta, Bóbr,
Alchemik) i olimpiadach przedmiotowych;
- współpraca z Politechniką Koszalińską, w tym m. in. udział w Zachodniopomorskim
Festiwalu Nauki i Techniki i w konkursie matematycznym „Bieg po indeks”;
- zorganizowanie III Pikniku Młodych Naukowców przez młodzież naszej szkoły dla uczniów
gimnazjów i podstawówek;
- współpraca z instytucjami miejskimi i powiatowymi (w tym m. in. Nadleśnictwo Białogard,
Punkt Krwiodawstwa, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie);
- wycieczki, warsztaty i zajęcia na uczelniach wyższych;
- wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny;
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych.
4. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
Formy realizacji:
- realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego przyjętego na rok szkolny 2018/2019;
- współpraca z instytucjami, w tym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Komendą
Powiatową Policji, Muzeum, Młodzieżowym Centrum Kariery, Stowarzyszeniem Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych, Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, Młodzieżowym
Domem Kultury, Punktem Krwiodawstwa, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
Miejską Biblioteką Publiczną, Sądem Rejonowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Ośrodkiem Wspierania Rodziny, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
- organizowanie warsztatów i zajęć dla uczniów i rodziców o charakterze profilaktycznym;
- organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- organizowanie w szkole działalności wolontariatu.
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5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym w celu pozyskania absolwentów
gimnazjów i szkół podstawowych.
Formy realizacji:
- wzmacnianie poczucia identyfikacji ze szkołą poprzez zorganizowanie i udział uczniów
oraz rodziców w uroczystościach szkolnych, w tym Dniu Patrona Szkoły, Dniu Edukacji
Narodowej, Balu studniówkowym, uroczystym rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego;
- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez
zorganizowanie imprez i uroczystości: II Europejski Dzień Języków Obcych, V Miejski
Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS, III Mikołajkowy Turniej Sportowy o Puchar Dyrektora
Szkoły, VII Targi Edukacji i Pracy, VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, III Piknik
Młodych Naukowców, prezentowanie informacji o LO w mediach, udział przedstawicieli
uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców w uroczystościach lokalnych, spotkaniach
i konferencjach, udział uczniów w konkursach lokalnych i regionalnych, konkursach
i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych;
- podnoszenie świadomości rodziców w kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły;
- badanie losów absolwentów i wykorzystanie udostępnionych informacji dotyczących ich
kariery zawodowej do kształtowania opinii o szkole;
- prezentacja szkoły na rynku edukacyjnym poprzez spotkania z gimnazjalistami i ich
rodzicami promujące szkołę, reklamowanie oferty edukacyjnej szkoły w mediach,
opracowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie materiałów promocyjnych;
- uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej szkoły w oparciu o rozpoznane potrzeby środowiska
lokalnego;
- podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez dokształcanie kadry pedagogicznej.
Celem w/w działań jest kształtowanie postawy patriotycznej uczniów, poszanowania przez
nich trwałych wartości moralnych, kultury powszechnej i narodowej, norm społecznego
współżycia, przygotowanie ich do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich,
oraz do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań
w życiu dorosłym.
Koncepcja pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 przyjęta przez Radę Pedagogiczną,
uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane
oczekiwania środowiska lokalnego. Jest znana uczniom i rodzicom oraz jest przez nich
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akceptowana. Wymienione w niej działania będą realizowane w ciągu roku szkolnego
2018/2019 we współpracy z uczniami i ich rodzicami.
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