
Koncepcja funkcjonowania 

i rozwoju 

Zespołu Szkół 

Ponadgimanzjalnych nr 3 

w Inowrocławiu 



Wizja rozwoju szkoły 

Przygotowujemy absolwenta do: 

· aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w systemie 
pracy 

· ciągłego zdobywania nowych umiejętności  
i samodzielnej pracy nad sobą 

· otwartości i elastyczności na zachodzące zmiany w 
rzeczywistości 

· przekwalifikowania się 
· korzystania z technologii informacyjnej i mediów 
· umiejętności negocjacji 
· prezentacji własnego punktu widzenia 
· przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych 
· pracy w grupach i podejmowania istotnych decyzji 
· umiejętności samodzielnej i krytycznej oceny 

zjawisk społecznych, kulturowych i politycznych 
współczesnego świata 

Pragniemy wychować człowieka szlachetnego, 
kulturalnego, tolerancyjnego, przedsiębiorczego, otwartego 
na potrzeby innych, obywatela Europy. 



Misja szkoły 

Szkoła będzie zaspokajać potrzeby ucznia z uwzględnieniem 

jego indywidualnego rozwoju. Podstawowym podmiotem 

oddziaływania jest uczeń i jego dalsza droga życiowa  

w europejskiej rzeczywistości, dlatego będziemy  kształtować  

u uczniów następujące umiejętności: 

· samodzielność w działaniu 

· planowanie i organizowanie własnej pracy 

· skuteczne komunikowanie się – znajomość języków 

obcych 

· umiejętność pracy z komputerem 

· odpowiedzialność i kreatywność 

Posiadanie takich umiejętności spełni oczekiwania 

wszystkich klientów szkoły tj. uczniów, rodziców, nauczycieli, 

przyszłych pracodawców. Pragniemy zapewnić wysoki poziom 

kształcenia dający możliwość edukacji w szkołach wyższych oraz 

wysoki poziom kształcenia zawodowego pozwalający na 

specjalizowanie się. Widzimy konieczność dostosowania 

kształcenia zawodowego do zmieniających się potrzeb 

gospodarki rynkowej. ( np. nabór na kierunki zgodne  

z zapotrzebowaniem w regionie – operator CNC, elektryk, 

mechatronik, itp. ). 



Szkoła skoncentruje się na zaspokojeniu potrzeb ucznia 

poprzez: 

• rzetelne wykształcenie 

• umożliwienie osiągnięcia sukcesów 

• stworzenie      życzliwej      atmosfery      oraz     poczucia 
bezpieczeństwa 

• zapewnienie wysoko wykwalifikowanej, twórczej kadry 
 
• obiektywną, sprawiedliwą ewaluację osiągnięć 

• zapewnienie       odpowiedniej       bazy       dydaktyczno- 
wychowawczej 

Chcąc przedstawić koncepcję pracy szkoły, trzeba wziąć pod 
uwagę, na jakim etapie znajduje się ona w chwili obecnej. 
Szkoła obecnie: 

- proponuje rokrocznie absolwentom gimnazjów  ciekawą  
ofertę edukacyjną 

- przygotowuje  do egzaminu maturalnego oraz 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

- rozwija zainteresowania uczniów 
- posiada dobrą bazę dydaktyczną 



Oferta edukacyjna 

 

Technikum 4 – letnie: 

· Technik elektryk 

· Technik energetyk  

· Technik mechanik – na podbudowie kwalifikacji ślusarz 

· Technik mechanik – na podbudowie kwalifikacji operator 

obrabiarek skrawających (CNC)  

· Technik mechatronik  

· Technik pojazdów samochodowych 

· Technik procesów drukowania 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 

· Elektryk 

· Elektromechanik pojazdów samochodowych 

· Mechanik pojazdów samochodowych 

· Mechanik motocyklowy 

· Operator obrabiarek skrawających (CNC) 

· Ślusarz 

Powstała koncepcja rozwoju szkoły podlegać będzie ciągłemu 

monitorowaniu oraz weryfikacji. Warunkiem jej powodzenia 

będzie, współpraca pedagogów, rodziców i organu prowadzącego 

szkołę. 


