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„Non scholae, sed vitae discimus”
Seneka
Niepubliczna Policealna Szkoła Kształcenia Optyków w Tarnogórze jest nowoczesną
placówką gwarantującą najwyższą jakość prowadzonych zajęć w doskonale wyposażonych
pracowniach, z doświadczoną kadrą wykładowców.
O sukcesie szkoły decydują jej słuchacze prowadzeni przez nauczycieli, w warunkach
sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi każdego z nich, na kolejnych etapach edukacji.
Niniejsza koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły powstała jako rezultat dyskusji ze
słuchaczami i pracodawcami.

Planowanie funkcjonowania dotyczy strategicznych obszarów pracy szkoły:

Obszar: STAŁA TROSKA O WŁAŚCIWE WARUNKI BAZOWE PLACÓWKI
•
•
•

Sukcesywnie doposażyć
pracownie szkolne, zgodnie ze zgłoszonymi
potrzebami opiekunów i postępem technologicznym;
Zapewnić właściwe warunki eksploatowania i użytkowania powierzonego
sprzętu opiekunom pracowni;
Przeszkolić zespół w kierunku pozyskiwania funduszy unijnych na wsparcie
kształcenia zawodowego (wyjazdy edukacyjne i staże oraz baza dydaktyczna).

Obszar: ORGAZNIZACJA I PRZEBIEG KSZTAŁCENIA
•
•
•

Szkolenie dla nauczycieli na temat metod aktywizujących i stosowania
narzędzi informatycznych;
Pozyskanie funduszy na wsparcie kształcenia zawodowego i bazy
dydaktycznej ze środków unijnych;
Podnoszenie wiedzy merytorycznej nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Obszar: SYSTEMATYCZNE POSZERZANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI
•
•

Organizacja szkoleń z zastosowania technologii informacyjnej w pracy
nauczyciela;
Udział nauczycieli w lekcjach otwartych z wykorzystaniem np. tablicy
multimedialnej.

Obszar: WSPOMAGANIE W PLANOWANIU WŁASNYCH SCIEŻEK
EDUKACYJNO - ZAWODOWYCH
•
•
•
•
•

Współpraca z KOWEZiU i PWSZ w Chełmie;
Prowadzenie doradztwa zawodowego w szkole;
Rozwijanie współpracy ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi w Polsce
i zagranicą w celu odbywania staży dla uczniów i kadry nauczycielskiej;
Prowadzenie szkoleń dla pracowników salonów optycznych;
Współpraca z pracodawcami.

Obszar: KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU SZKOŁY
•
•
•
•
•

Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla kandydatów do szkoły;
Ewaluacja prowadzonych działań promujących szkołę;
Badanie oczekiwań absolwentów szkół ponadgimnazjalnych;
Zaangażowanie wszystkich nauczycieli do prac w zespole do spraw promocji i
rozwoju szkoły;
Organizacja imprez dla środowiska lokalnego oraz współdziałanie z Lokalną
Grupą Działania.

Obszar: ZDOBYWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA
KSZTAŁCENIE I WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ORAZ
PRZYGOTOWANIE DO WYMOGÓW RYNKU PRACY
•
•

Pozyskiwanie środków z programów europejskich, POKL, FRSE, WFOŚIGW;
Systematyczne zachęcanie do pracy w stowarzyszeniach słuchaczy,
nauczycieli i pracowników.

Obszar: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
•
•
•

W szkole tworzy się warunki do podejmowania współpracy z partnerami
zagranicznymi.
Motywowanie nauczycieli, zwłaszcza przedmiotów zawodowych do
podnoszenia poziomu znajomości języków obcych;
Zachęcenie nauczycieli do pisania projektów, udziału w szkoleniach
przygotowujących do programu Erasmus+

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY I PLANOWANIE FORM RELAIZACJI

Kierunki rozwoju
Cele główne:

Formy realizacji
- dostosowanie kierunków kształcenia do
potrzeb regionu i kraju;

1. Rozwijanie i podwyższanie jakości
kształcenia zawodowego. Tworzenie wprowadzenie
nowych
kierunków
warunków do rozwoju wszystkich kształcenia, np. ortoptystka;
słuchaczy.
- podjęcie starań o uruchomienie w
2. Pełnienie roli Lokalnego Ośrodka zabytkowym budynku muzeum optyki;
Wiedzy i Edukacji.
- prowadzenie działań na rzecz aktywności
3. Opracowanie oferty edukacyjnej edukacyjnej osób dorosłych;
uwzględniającej
oczekiwania
absolwentów
szkół - rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli z
ponadgimnazjalnych i lokalnego osobami dorosłymi;
rynku.
- wyjazdy do szkół, promocja kierunków, w
4. Promocja szkoły w środowisku których kształci szkoła, wprowadzenie
lokalnym i regionie jako placówki nowych zawodów;
nauczającej według najwyższych
standardów kształcenia zawodowego. - stała troska
o rozbudowę strony
internetowej: www.piko.edu.pl
5. Współpraca z instytucjami rynku
pracy w zakresie organizacji szkoleń - realizacja zadań opracowanych w zespole
dla środowiska lokalnego.
do spraw promocji szkoły i integracji ze
środowiskiem;
6. Kreowanie
europejskiej
sieci
powiązań
nakierowanych
na - organizacja cyklicznych wydarzeń w szkole
kształcenia optyków.
dla społeczności lokalnej;
organizacja
szkoleń,
konsultacyjnego w szkole itp.;

punktu

- współpraca z PWSZ i UMCS;
- nawiązywanie współpracy, realizacja
projektów szkoleniowych, stażowych itd.
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