Koncepcja pracy szkoły na lata 2014 -2019
Zespół Szkół Nr 69 w Warszawie, ul. Drewniana 8
„Z Tradycją w Przyszłość”
Szkoła jest wynalazkiem człowieka dla człowieka. W szkole był i musi być
każdy.

Współczesna,

dojrzała

szkoła

ma

być

atrakcyjnym

miejscem

do współtworzenia wiedzy, poznawania siebie i swoich zdolności, uczenia się,
nawiązywania przyjaźni, spierania się o modele życia i związane z nim wartości,
ośrodkiem samodzielnego poznawania i podejmowania potrzebnych społecznie
zadań. Kierunki przemian w obszarze edukacji na poziomie europejskim, krajowym,
regionalnym i warszawskim skłoniły do zdefiniowania „Modelu warszawskiej
edukacji”. Elementami tego modelu są: uczeń, nauczyciel, szkoła z uwzględnieniem
roli rodziców i edukacja poza szkołą. Wszelkie działania podejmowane w latach
2014-2019 będą ukierunkowane, by Zespół Szkół Nr 69 był wzorem w/w modelu.
Zespół Szkół Nr 69 jest szkołą publiczną z oddziałami integracyjnymi, w której
opiekę i optymalne warunki wszechstronnego rozwoju ma zapewnione każdy uczeń zdrowy i niepełnosprawny.
Misją szkoły jest:
1. zapewnienie

opieki,

wsparcia

i

stworzenie

optymalnych

warunków

wszechstronnego rozwoju ucznia zdrowego i niepełnosprawnego;
2. stworzenie atrakcyjnych warunków do współtworzenia wiedzy, poznawania siebie
i swoich zdolności, uczenia się nawiązywania przyjaźni, spierania się o modele
życia i związane z nim wartości oraz samodzielnego podejmowania potrzebnych
społecznie zadań;
3. zapewnienie

równych szans

edukacyjnych wszystkim

uczniom poprzez

uwzględnienie ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań, a także ich
możliwości psychofizycznych;
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4. dbanie o to, by każdy uczeń osiągał sukcesy i uzyskiwał maksymalną, na miarę
swoich możliwości, samodzielność i niezależność;
5. stwarzanie warunków do rozwoju osobowości ucznia, ponoszenia przez niego
odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
6. pomaganie uczniom w krytycznym postrzeganiu rzeczywistości, w odkrywaniu,
analizowaniu i interpretowaniu zjawisk;
7. rozwijanie twórczego myślenia, zachęcanie do inicjatyw, w celu dobrego
przygotowania do dalszego życia;
8. stworzenie szczególnego klimatu zaufania, akceptacji, tolerancji i otwartości, tak
aby uczniowie w szkole czuli się bezpiecznie, mogli dzielić się swoimi sukcesami
i porażkami z innymi oraz nabierać wiary we własne siły i możliwości;
9. stworzenie warunków otwartego dialogu miedzy uczniami, nauczycielami,
rodzicami i środowiskiem lokalnym, by uczniowie dobrze czuli się w szkole,
identyfikowali się z jej celami i wartościami.
Głównym celem szkoły jest wykreowanie absolwenta XXI wieku, który będzie
człowiekiem:
1. dbającym o piękno języka ojczystego;
2. znającym i kultywującym tradycje narodowe;
3. wykorzystującym

wiedzę

dotychczasowego

dziedzictwa

historycznego

i

kulturalnego do rozwijania swoich zainteresowań;
4. tolerancyjnym i otwartym na potrzeby innych;
5. dbającym o zdrowie i środowisko naturalne;
6. przygotowanym do pełnienia ról społecznych i obywatelskich;
7. umiejącym pracować w zespole;
8. potrafiącym myśleć krytycznie i formułować pytania;
9. umiejącym zaadoptować się do zmieniającej się sytuacji;
10. mającym świadomość przynależności do wspólnoty europejskiej i potrafiącym
wykorzystywać możliwości z tym związane.
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Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 postawił przed
szkołami oraz jej podopiecznymi poprzeczkę dość wysoko, dlatego głównym
założeniem koncepcji pracy szkoły w latach 2014-2019 jest stworzenie takich
warunków, by osiągnąć standard w/w absolwenta.
Zespół Szkół Nr 69 w Warszawie ma być szkołą, która:
1. umożliwia uczniowi rozwój jego potencjału intelektualnego, emocjonalnego i
społecznego;
2. inspiruje młodego człowieka do odkrywania i rozwijania swoich pasji i zdolności
poprzez innowacyjne i nowatorskie metody i formy nauczania;
3. wyrównuje szanse edukacyjne oraz przeciwdziała wykluczeniu edukacyjnemu i
społecznemu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie
ze standardami europejskimi;
4. jest bezpieczna i otwarta na potrzeby dzieci i młodzież, by uczeń z biernego
odbiorcy stał się aktywnym twórcą – konstruktorem własnej wiedzy;
5. jest nowoczesna – wykorzystuje nowe technologie informacyjno–komunikacyjne,
urządzenia multimedialne i interaktywne w celu podniesienia jakości kształcenia;
6. podtrzymuje i kształtuje wychowanie patriotyczne;
7. jest otwarta na współpracę z uczelniami, instytucjami i organizacjami
rozwijającymi zainteresowania i kreatywność uczniów;
8. uczestniczy

w

programach

europejskiej

współpracy

szkół

i

wymianie

międzynarodowej;
9. dzieli się wiedzą i doświadczeniem w zakresie kształcenia integracyjnego
z innymi placówkami na terenie Polski;
10. jest miejscem gdzie młody człowiek odkrywa i rozwija swoje zdolności i talenty,
miejscem gdzie każdy czuje radość, zadowolenie z własnej pracy, poznaje smak
sukcesów indywidualnych i zespołowych, a wszelkie napotkane porażki stają się
motywacją do twórczych inicjatyw, które przyniosą pożądane rezultaty.
W celu realizacji w/w założeń jest opracowywany na dany rok szkolny - Plan Pracy
Szkoły.
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