MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE
Koncepcja pracy
Katolickiego Gimnazjum
im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu
na lata 2015/2020
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324 z późn. zm.),



statuty Katolickiego Gimnazjum ,



program wychowawczy szkoły.

Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowanie w oparciu o zasadę personalizmu
chrześcijańskiego, odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym
i społecznym.
Szkoła, wspierając rodziców w wychowaniu ich dzieci, pomaga uczniom przejmować
odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie; wspomaga w rozwoju
uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących większej pomocy. Podstawę działalności szkoły
stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół katolicki. Zasady i wartości
chrześcijańskie są podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie
wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki. Cechują one środowisko szkoły, świadomie
budowane przez całą społeczność szkolną.

WIZJA SZKOŁY
Jesteśmy szkołą katolicką prowadzoną przez instytut życia konsekrowanego, tj. Zgromadzenie
Sióstr Służek NMN w jedności z Kościołem katolickim, który pragnie służyć wszystkim ludziom w
poszukiwaniu prawdy o świecie i o człowieku.
Jako gimnazjum przygotowujemy młodzież do podjęcia nauki na kolejnym szczeblu
edukacyjnym, jakim są szkoły ponadgimnazjalne i staramy się wprowadzają w świat kultury
europejskiej ukazywanej w perspektywie chrześcijańskiej.

MISJA SZKOŁY
Działamy po to, aby:
- pomagać rodzicom w tworzeniu warunków do kształtowania dojrzałej osobowości
chrześcijańskiej młodych ludzi;
- dbać, by codzienny, sumienny wysiłek intelektualny pracowników oraz ich życzliwy kontakt
z każdym uczniem pomagał młodzieży w zdobyciu wiedzy, umiejętności, postaw moralnych i
społecznych, które pozwalają na integralny rozwój a także włączenie się we wspólnotę ludzką jako
pożyteczni jej członkowie;
- zapewniać warunki do rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego, aby pomóc w
przygotowaniu się do odczytania i realizacji osobistego powołania każdego z naszych wychowanków,
przeżywanego w duchu przyjaźni z Chrystusem, ludźmi i szacunku do stworzonego świata przyrody;
- szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku;
- wspomagać młodzież do włączania się w środowisko lokalne.

Do realizacji tych założeń, z myślą o dobru powierzonego nam ucznia, szkoła koncentruje się na:

a) dydaktyce,
b) wychowaniu i opiece,
c) bazie i organizacji pracy szkoły.

A. DYDAKTYKA
Cel ogólny:


wysoki poziom kształcenia,



wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych,



udział uczniów w olimpiadach i konkursach,



stworzenie warunków dobrego kształcenia uczniom pochodzącym z rodzin ubogich.

Sposoby osiągnięcia celów:


efektywne poszukiwania nowatorskich form i metod pracy,



indywidualizacja procesu nauczania i wymagań względem uczniów,



współpraca z rodzicami,



analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i maturalnego,



różne sposoby diagnozowania uczniów,



systematyczne przygotowanie i uczestnictwo uczniów w konkursach, olimpiadach
przedmiotowych i zawodach sportowych,



bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,



efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli,



stosowanie aktywizujących metod nauczania.

B. WYCHOWANIE I OPIEKA

Cel ogólny:


szkoła przyjazna dla ucznia,



zapewnienie bezpieczeństwa ucznia i wychowanie w duchu chrześcijańskim,



poczucie bezpieczeństwa u każdego ucznia w szkole,



wzajemne wsparcie w wychowaniu i rozwiązywaniu problemów na płaszczyźnie rodziny,
szkoły i pedagoga,



zadowolenie rodziców i uczniów z pracy szkoły,



kultura osobista w relacjach międzyludzkich,



wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk,



funkcjonowanie w oparciu o chrześcijański system wartości.

Sposoby osiągnięcia celów:


współpraca z rodzicami uczniów,



współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły,



systematyczne informowanie rodziców o sukcesach oraz trudnościach wychowawczych
uczniów,



integracja młodzieży poprzez udział we wspólnych uroczystościach szkolnych



wycieczki szkolne,



udział uczniów w planowaniu pracy szkoły,



działalność organizacji uczniowskich,



rekolekcje szkolne,



jednakowy strój szkolny,



wzajemne wsparcie nauczycieli w kształtowaniu osobowości wychowanka



współpraca ze środowiskiem lokalnym.

C. BAZA I ORGANIZACJA SZKOŁY
Cel ogólny:


szkoła dobrze zorganizowana,



sprawnie funkcjonująca zarówno dla uczniów, rodziców i pracowników,



dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Sposoby osiągnięcia celów:


sprawna komunikacja między podstawowymi grupami w szkole — dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice,



satysfakcja i duma pracowników z pracy w szkole katolickiej,



pozyskiwanie funduszy na funkcjonowanie szkoły,



dokonywanie na bieżąco i sukcesywnie drobnych napraw i remontów,



systematyczne wzbogacanie szkoły w pomoce dydaktyczne.

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE
Koncepcja pracy
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu
na lata 2015/2020
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324 z późn. zm.),



Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego,



program wychowawczy szkoły.

Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowanie w oparciu o zasadę personalizmu
chrześcijańskiego, odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym
i społecznym.
Szkoła, wspierając rodziców w wychowaniu ich dzieci, pomaga uczniom przejmować
odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie; wspomaga w rozwoju
uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących większej pomocy. Podstawę działalności szkoły
stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół katolicki. Zasady i wartości
chrześcijańskie są podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie
wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki. Cechują one środowisko szkoły, świadomie
budowane przez całą społeczność szkolną.

WIZJA SZKOŁY
Jesteśmy szkołą katolicką prowadzoną przez instytut życia konsekrowanego, tj. Zgromadzenie
Sióstr Służek NMN w jedności z Kościołem katolickim, który pragnie służyć wszystkim ludziom w
poszukiwaniu prawdy o świecie i o człowieku.

Jako gimnazjum przygotowujemy młodzież do podjęcia nauki na kolejnym szczeblu
edukacyjnym, jakim są szkoły ponadgimnazjalne i staramy się wprowadzają w świat kultury
europejskiej ukazywanej w perspektywie chrześcijańskiej.

MISJA SZKOŁY
Działamy po to, aby:
- pomagać rodzicom w tworzeniu warunków do kształtowania dojrzałej osobowości
chrześcijańskiej młodych ludzi;
- dbać, by codzienny, sumienny wysiłek intelektualny pracowników oraz ich życzliwy kontakt
z każdym uczniem pomagał młodzieży w zdobyciu wiedzy, umiejętności, postaw moralnych i
społecznych, które pozwalają na integralny rozwój a także włączenie się we wspólnotę ludzką jako
pożyteczni jej członkowie;
- zapewniać warunki do rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego, aby pomóc w
przygotowaniu się do odczytania i realizacji osobistego powołania każdego z naszych wychowanków,
przeżywanego w duchu przyjaźni z Chrystusem, ludźmi i szacunku do stworzonego świata przyrody;
- szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku;
- wspomagać młodzież do włączania się w środowisko lokalne.

Do realizacji tych założeń, z myślą o dobru powierzonego nam ucznia, szkoła koncentruje się na:

d) dydaktyce,
e) wychowaniu i opiece,
f) bazie i organizacji pracy szkoły.

A. DYDAKTYKA
Cel ogólny:


wysoki poziom kształcenia,



wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych,



udział uczniów w olimpiadach i konkursach,



stworzenie warunków dobrego kształcenia uczniom pochodzącym z rodzin ubogich.

Sposoby osiągnięcia celów:



efektywne poszukiwania nowatorskich form i metod pracy,



indywidualizacja procesu nauczania i wymagań względem uczniów,



współpraca z rodzicami,



analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i maturalnego,



różne sposoby diagnozowania uczniów,



systematyczne przygotowanie i uczestnictwo uczniów w konkursach, olimpiadach
przedmiotowych i zawodach sportowych,



bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,



efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli,



stosowanie aktywizujących metod nauczania.

B. WYCHOWANIE I OPIEKA

Cel ogólny:


szkoła przyjazna dla ucznia,



zapewnienie bezpieczeństwa ucznia i wychowanie w duchu chrześcijańskim,



poczucie bezpieczeństwa u każdego ucznia w szkole,



wzajemne wsparcie w wychowaniu i rozwiązywaniu problemów na płaszczyźnie rodziny,
szkoły i pedagoga,



zadowolenie rodziców i uczniów z pracy szkoły,



kultura osobista w relacjach międzyludzkich,



wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk,



funkcjonowanie w oparciu o chrześcijański system wartości.

Sposoby osiągnięcia celów:


współpraca z rodzicami uczniów,



współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły,



systematyczne informowanie rodziców o sukcesach oraz trudnościach wychowawczych
uczniów,



integracja młodzieży poprzez udział we wspólnych uroczystościach szkolnych



wycieczki szkolne,



udział uczniów w planowaniu pracy szkoły,



działalność organizacji uczniowskich,



rekolekcje szkolne,



jednakowy strój szkolny,



wzajemne wsparcie nauczycieli w kształtowaniu osobowości wychowanka



współpraca ze środowiskiem lokalnym.

C. BAZA I ORGANIZACJA SZKOŁY
Cel ogólny:


szkoła dobrze zorganizowana,



sprawnie funkcjonująca zarówno dla uczniów, rodziców i pracowników,



dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Sposoby osiągnięcia celów:


sprawna komunikacja między podstawowymi grupami w szkole — dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice,



satysfakcja i duma pracowników z pracy w szkole katolickiej,



pozyskiwanie funduszy na funkcjonowanie szkoły,



dokonywanie na bieżąco i sukcesywnie drobnych napraw i remontów,



systematyczne wzbogacanie szkoły w pomoce dydaktyczne.

WIZJA SZKOŁY
Jesteśmy szkołą katolicką prowadzoną przez instytut życia konsekrowanego, tj. Zgromadzenie
Sióstr Służek NMN w jedności z Kościołem katolickim, który pragnie służyć wszystkim ludziom w
poszukiwaniu prawdy o świecie i o człowieku.
Jako gimnazjum przygotowujemy młodzież do podjęcia nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym,
jakim są szkoły ponadgimnazjalne i staramy się wprowadzają w świat kultury europejskiej ukazywanej w
perspektywie chrześcijańskiej.

MISJA SZKOŁY

Działamy po to, aby:
- pomagać rodzicom w tworzeniu warunków do kształtowania dojrzałej osobowości
chrześcijańskiej młodych ludzi;
- dbać, by codzienny, sumienny wysiłek intelektualny pracowników oraz ich życzliwy kontakt z
każdym uczniem pomagał młodzieży w zdobyciu wiedzy, umiejętności, postaw moralnych i społecznych,
które pozwalają na integralny rozwój a także włączenie się we wspólnotę ludzką jako pożyteczni jej
członkowie;
- zapewniać warunki do rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego, aby pomóc w
przygotowaniu się do odczytania i realizacji osobistego powołania każdego z naszych wychowanków,
przeżywanego w duchu przyjaźni z Chrystusem, ludźmi i szacunku do stworzonego świata przyrody;
- szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku;
- wspomagać młodzież do włączania się w środowisko lokalne.

Poprzez nauczanie i wychowanie zgodnie z duchem ewangelii pomagamy rodzicom w tworzeniu
warunków do kształtowania dojrzałej osobowości chrześcijańskiej młodych ludzi. Codzienny, sumienny
wysiłek intelektualny pracowników oraz ich życzliwy kontakt z każdym uczniem, pomaga młodzieży w
zdobyciu wiedzy, umiejętności, postaw moralnych i społecznych, które pozwalają na integralny rozwój a
także włączenie się we wspólnotę ludzką jako pożyteczni jej członkowie.
Praca w małych zespołach klasowych, możliwość korzystania z pracowni multimedialnej, , Sali
gimnastycznej, boiska szkolnego i pracowni przedmiotowych oraz uczestniczenia w różnorodnych kołach
zainteresowań i zajęciach prowadzonych przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, pozwala na
realizację naszej misji.
Liczne kontakty ze środowiskiem lokalnym, współpraca z Radą Szkół Katolickich są okazją do
dawania świadectwa życia zgodnego z przyjętymi wartościami ewangelicznymi i umacniania swojej wiary.
Zapewniamy warunki do rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego, aby pomóc w
przygotowaniu się do odczytania i realizacji osobistego powołania każdego z naszych wychowanków,
przeżywanego w duchu przyjaźni z Chrystusem, ludźmi i szacunku do stworzonego świata przyrody.

