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1. Motto przewodnie koncepcji
„ Nasza szkoła to taka, w której uczeń sprawnie myśli i działa, jest innowacyjny, potrafi współdziałać
w zespole i jest wrażliwy na potrzeby innych osób. ”
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2. Diagnoza aktualnego stanu szkoły.
Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego jest szkołą , która składa się z IV Liceum
Ogólnokształcącego, Technikum nr 4 i Szkoły Policealnej nr 3. Liczy w sumie ponad 960 uczniów
zgrupowanych w 34 oddziałach. Do szkoły uczęszczają uczniowie z terenu całego miasta i
ościennych miejscowości, tj. Żory, Cieszyn, Wodzisław, Pawłowice i wielu innych. Kadra
pedagogiczna liczy 83 osoby, z tego część jest zatrudniona w niepełnym wymiarze. Mocnymi
stronami szkoły jest baza i wyposażenie. Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi salami
lekcyjnymi, z których prawie wszystkie posiadają projektory multimedialne i laptopy, połowa
tablice interaktywne i dostęp do internetu. Ponadto realizujemy zajęcia w trzech pracowniach
komputerowych i jednej z terminalami komputerowymi, pracowni mikroprocesorowej, pracowni
elektronicznej i elektrycznej, laboratorium chemicznym, laboratorium mikrobiologicznym,
laboratorium do nauki języków obcych, biblioteką z multimedialną czytelnią, nowoczesną aulą
szkolną, halą sportową z widownią, krytą pływalnią, sklepikiem uczniowskim z kawiarenką. Szkoła
posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
Od wielu lat mamy bardzo dobry nabór do szkoły i nawet pomimo panującego niżu
demograficznego wciąż jesteśmy najchętniej wybieraną szkołą w Jastrzębiu-Zdroju. Postrzegani
jesteśmy jako szkoła otwarta na sprawy ucznia, bezpieczna, innowacyjna i pozwalająca na
osiągnięcie sukcesu. Uzyskaliśmy, jako jedyna szkoła na terenie miasta, wysokie oraz bardzo
wysokie oceny spełnienia wymagań w ramach przeprowadzonej w szkole ewaluacji zewnętrznej
zarówno w LO, jak i technikum (12-22 listopada 2013).
Uczniowie mają dostęp do pomieszczeń i środków dydaktycznych zgodnie z potrzebami. Wciąż
borykamy się jedynie z mało przestronną szatnią dla uczniów. Mankamentem jest brak boiska i
nieodpowiednia względem potrzeb ilość pomieszczeń, np. siłowni.
Remontu wymaga basen i hala sportowa.
W związku z tym będą miały miejsce następujące działania:
o rozpoczęcie prac nad zaplanowanym wiele lat temu remontem basenu
, aby stał się on obiektem na miarę XXI wieku - funkcjonalnym dla uczniów naszej szkoły ( także
niepełnosprawnych), ale także osób z zewnątrz, w przypadku braku pozytywnego odzewu ze stron
władz miasta planuje się wystosowanie listu otwartego z prośbę o adaptację tego miejsca i
przystosowanie go do pełnienia funkcji sali gimnastycznej,
remontu dachu naszej całej placówki,

realizować swoje pasje w tworzeniu gazetki szkolnej PUMEKS , nagradzanej wielokrotnie w
konkursach wojewódzkich,
egzaminów zawodowych ( według nowej podstawy programowej),
kolnego (w dawnej sali 08) i Telewizji Królewskiej, które powstały
lub są w trakcie powstawania z inicjatywy uczniów i ich nauczycieli,
realizacji różnorodnych badań i analiz. Do użytku oddano w bieżącym roku szkolnym
zmodernizowaną pracownię fizyczną. Planowane są remonty pracowni na I i II piętrze.
mont trybun.
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W II semestrze roku szkolnego 2012/13 ujednolicono numerację pomieszczeń na wszystkich
kondygnacjach naszej placówki.
wymianę przestarzałych aparatów na nowsze.
Dla poprawy bezpieczeństwa zasadnym będzie ciągłe rozbudowywanie monitoringu szkoły oraz
remont korytarzy szkolnych. Planowany termin prac remontowych to ferie zimowe oraz wakacje w
bieżącym roku szkolnym. Komisja ds. koncepcji pracy szkoły wyraża jednogłośnie poparcie dla
zwracania uwagi uczniom stwarzającym niebezpieczeństwo na szkolnych korytarzach poprzez
siedzenie lub leżenie na podłodze (poza długą przerwą o godz. 13.05)
W czasie ferii zimowych 2014 zmodernizowany został szkolny sklepik, w którym uczniowie
mogą od tej pory zaopatrzyć się również w zdrową żywność.
w naszej szkole dziennika
elektronicznego, który będzie miał za zadanie usprawnić prowadzenie dokumentacji przebiegu
nauczania oraz zarządzanie danymi każdego z uczniów. Ten nowoczesny system pozwoli również
nauczycielom i rodzicom na bieżąco kontrolować frekwencję oraz oceny cząstkowe każdej klasy,
a Dyrekcji zapewni stały monitoring pracy Rady Pedagogicznej. Do uzgodnienia pozostanie
wówczas sposób organizacji kontaktu z rodzicami, modyfikujący lub zastępujący tradycyjne
wywiadówki.
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3. Kształcenie.
Kształcenie, to obok wychowania jedna z najważniejszych misji szkoły. Bardzo ważne jest, aby
dostosować programy nauczania do potrzeb każdego ucznia. Posiadamy w szkole bardzo wielu
zdolnych i twórczych osób. Realizujemy dla nich innowacje pedagogiczne, projekty unijne, w
ramach których mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy. W latach 2010-2012 realizowaliśmy
projekt pod nazwą "PO TECHNIKUM W PRACĘ", który był finansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Całkowita kwota przeznaczona na
wszystkie działania związane z projektem wynosiła 1 milion 407 tysięcy 687 złotych, natomiast czas
realizacji przypadał na okres od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012.
Celem głównym jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej naszej szkoły poprzez
objęcie 389 uczniów i 10 nauczycieli różnorodnymi szkoleniami i kursami. Wśród uczniów zostały
przeprowadzone kursy z języków obcych (jęz. angielski, francuski i niemiecki) oraz kursy ECDL Core,
ECDL Cad, ECDL Advanced oraz Microsoft. Wszystkie kursy zakończyły się egzaminem. Ponadto
odbyły się szkolenia zawodowe dla uczniów technikum elektronicznego i elektrycznego w zakresie
projektowania sieci NN My Ecodial, programowania sterowników TWIDO. W ramach projektu były
także realizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów technikum analitycznego ,np. laboratoryjna
analiza jakościowa i ilościowa, preparatyka chemiczna, badania biochemiczne. Była także
możliwość wyjazdu młodzieży na wycieczki edukacyjne do znanych w Polsce laboratoriów
przemysłowych. Uczniowie technikum informatycznego brali udział w kursie tworzenia e-portfolio.
Nauczyciele odbyli zaś specjalistyczne szkolenia z języka angielskiego technicznego, kurs Microsoft,
kurs projektowania sieci NN My Ecodial i programowania sterowników TWIDO.
Szkoła stara się zapewnić uczniom możliwość poznania nowoczesnych technik pracy podczas
praktyk zagranicznych w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci. Już po raz kolejny
uczniowie technikum będą poznawali tajniki wiedzy zawodowej w Niemczech. Wartość projektu,
który został już zaakceptowany przez komisję opiniującą wynosi około 150 000 Euro.
Od kilku lat angażujemy naszych uczniów w różnorodne działania innowacyjne. Efektem tych
działań są sukcesy światowe tj. :

ebrny medal w konkursie Brussels Innova w Belgii ( 2011r.)

ek ( 2012 r.)

Srebrny Medal na Międzynarodowych Targach „Pomysły, wynalazki, nowe produkty” –
Norymberga 2013,
Rozpoczęliśmy także pracę z uczniami uzdolnionymi przedmiotowo, co spowodowało osiągnięcie
sukcesów w Olimpiadach Wiedzy Górniczej ( 2 laureatów i 2 finalistów), a także Olimpiadzie
Innowacji Technicznych ( 4 laureatów), oraz zakwalifikowanie się 1 ucznia (technik mechatronik)
do zawodów centralnych XVI ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
„Euroelektra” w roku szkolnym 2013/14.
W ubiegłym roku szkolnym osiągnęliśmy bardzo wysokie wyniki w egzaminach maturalnych i
zawodowych, znacznie przekraczające średnie ogólnopolskie.
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Te wszystkie działania spowodowały, że w 2013 roku znaleźliśmy się na bardzo wysokich
miejscach w rankingach ogólnopolskich „Perspektyw” i „Rzeczypospolitej”:
3. miejsce na Śląsku i 26 w Polsce )
– 2012r.)
Obie szkoły osiągnęły najwyższe miejsca wśród szkół Jastrzębia-Zdroju.
Powyższe sukcesy inspirują nas do jeszcze większych działań mających na celu osiąganie sukcesu
przez naszych uczniów i nauczycieli. Dlatego zamierzamy:
które mogłyby brać udział w kolejnych konkursach światowych ( w Taipei na Tajwanie, Niemczech,
Maroku i Stanach Zjednoczonych). Jest to możliwe ze względu na przychylność władz naszego
miasta i Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które wspierają finansowo nasze prace i wyjazdy na
konkursy światowe.
półpracować z fundacją pani Anny Dymnej w zakresie wykorzystania naszych wynalazków na
potrzeby osób niepełnosprawnych. Obecnie jesteśmy szkołą, która jest polecana przez fundację
pani Anny Dymnej wielu chorym, dla których wykonujemy różnorodne prace ułatwiające im
egzystencję.
Technicznych i Olimpiadzie Wiedzy Górniczej.
maturalnych i zawodowych ( dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań).
naszym uczniom w podnoszeniu ich wiedzy i umiejętności.
i w Czechach i Francji ( organizacja wspólnych lekcji,
przedstawień, konkursów, zawodów sportowych).
Kontynuować współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, np. poprzez
udział naszych uczniów w konkursach językowych, Dniach Otwartych lub wspólnych zajęciach
ze studentami PWSZ,
wojewódzkim i ogólnopolskim. W tym celu bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach takich jak
„WF z klasą”, „Szkoła w ruchu” czy „Ćwiczyć każdy może”. Organizowane są również cyklicznie
wyjazdy na zawody narciarskie.
Kontynuować organizację imprez będących stałych elementem kalendarza pracy szkoły, m.in.
Mistrza Języka Obcego (komisja języków obcych przy wsparciu dyrekcji szkoły podjęła działania, by
w nadchodzącym roku szkolnym w/w rywalizacja miała charakter regionalny), Miejski Konkurs
Matematyczny, Miejski Matematyczny Maraton Maturzystów, eliminacje olimpiad
przedmiotowych, konkursy słownictwa - komisja języków obcych, akcje HDK, liczne zawody
sportowe na szczeblu miejskim, oraz wprowadzanie nowych, promujących patriotyzm działań pod
opieką komisji humanistycznej.
Aktywizować artystycznie uczniów poprzez organizację w naszej szkole konkursu „Talenty
Sobieskiego”, zaangażowanie ich w działalność szkolnego teatru anglojęzycznego, bądź też
umożliwić udział w regionalnych imprezach np. Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,
- metoda LdL
(niem. Lernen durch Lehren), tzn. umożliwienie uczniom i uczennicom prowadzenia zajęć
lekcyjnych pod nadzorem merytorycznym, ale i przy życzliwym wsparciu nauczycieli.
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4. Wychowanie i opieka.
Wychowanie i opieka to bardzo ważne zadanie stojące przed szkołą. Zadaniem szkoły jest
stworzenie takich mechanizmów i środków zaradczych, aby takie patologie jak: narkomania,
alkoholizm itp. Ograniczać jak to najbardziej możliwe. Od 2012 r. wchodzi w życie nowe
rozporządzenie, które nakłada nowe trudne zadania związane z organizacją opieki psychologicznopedagogicznej.
W zakresie wychowania i opieki zamierzamy:
-pedagogicznej do wymagań jakie szkoła musi
zrealizować dla dobra każdego ucznia,
podmiotowości każdego ucznia,
w trudnych wychowawczo sytuacjach,
u profilaktycznego i wychowawczego, i w miarę potrzeb
dokonywać jego nowelizacji. Szczególna rolę dotyczącą realizacji programów zamierzamy omawiać
z rodzicami, którzy powinni mieć znaczący wpływ na kształt i formę opracowywania poszczególnych
zagadnień w programach,
skuteczniej apelować do rodziców o wpłaty na Radę Rodziców i wspieranie w ten sposób
działalności naszej szkoły,
nie samorządności w szkole.
Będziemy wspomagali różne inicjatywy uczniowskie.
oprzez
współpracę ze Strażą Miejską, Policją, Sądem Rejonowym, strukturami samorządowymi,
m.in. coroczne akcje WOŚP, czy też akcję "Warto być dobrym", której II edycja planowana jest na
rok szkolny 2013/14.
stwarzać możliwość uczestnictwa oraz koordynować pracę uczniów w ramach akcji „Szlachetna
paczka”,
problemów danego ucznia.
dbać o wzbogacanie spotkań z wychowawcą poprzez podstawowe elemeny savoir-vivre, takie jak
zachowanie w szkole, wobec starszych osób jak i rówieśników,
,
Planujemy kontynuację ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, a także wspieranie jego działań
w zakresie:
- programów antynikotynowych, antyalkoholowych i antynarkotykowych,
- terapii indywidualnych z uczniem zagrożonym patologiami,
- zajęć integracyjnych ,
- rozwiązywania problemów klasowych,
- przeciwdziałaniu wagarom
- przeprowadzania badań ankietowych , których celem będzie szybka diagnoza danego problemu i
jego rozwiązanie.
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Jednym z ważniejszych elementów wychowawczych w szkole jest dbanie o zachowanie tradycji
i rozbudzanie uczuć patriotycznych .
Dlatego zamierzamy uczynić to poprzez:
zachęcanie do zakładania uroczystego ubioru w czasie w/w imprez, ale również np. w czasie
próbnych matur, czy zdjęć promujących naszą szkołę w regionie,
Sobieskiego,
uroczystościach miejskich,
Patrona, Zaprzysiężenie Pierwszoklasistów, Dzień Niepodległości, uroczystości Barbórkowe, Jasełka,
spotkania wigilijne, Święto Konstytucji 3-maja, udział w Marszu Pamięci),
obywatelskich młodzieży.
cykl lekcji „Spotkania z historią”
uwrażliwianie naszych uczniów przez udział w różnorodnych projektach edukacyjnowychowawczych, mających na celu wzrost tolerancji.
rozpoczęcie współpracy z hospicjami, Domami Opieki Społecznej,
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5. Podsumowanie.
Przystępując do napisania bieżącej koncepcji chcieliśmy odnieść się do najważniejszych aspektów
pracy naszej szkoły. Nie zawarliśmy tutaj wielu działań, które w ciągu ostatnich 5 lat naszej wspólnej
pracy realizowaliśmy. Uważamy, że wiele ciekawych inicjatyw na stałe zakorzeniło się w naszej
świadomości jako te, które warto kontynuować. Będziemy jednak pamiętali, że nowe czasy mogą
spowodować konieczność modyfikowania tych działań, na co jesteśmy przygotowani. Uważamy, że
sprostamy wszystkim zaplanowanym wyzwaniom i będziemy starali się realizować je jak potrafimy
najlepiej. Wiemy, że w pracy w szkole najważniejszy jest uczeń, dlatego zrobimy wszystko, aby
praca dała nam wszystkim satysfakcję. Będziemy kierowali się w życiu słowami naszej polskiej
noblistki Marii Skłodowskiej-Curie : „ Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za
wszelką cenę”. Ufamy, że realizacja przedstawionej koncepcji pozwoli nam na osiągnięcie
zamierzonego celu : podniesienie jakości naszej pracy i zadowolenia uczniów i ich rodziców.
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