KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
CELE STRATEGICZNE
1. Dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia.
2. Absolwent wyposażony w uprawnienia i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku
pracy w kraju i za granicą.
3. Absolwent przygotowany do podjęcia nauki w szkołach wyższych.
4. Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły zgodnej z potrzebami współczesnego rynku
pracy.
5. Stała poprawa bazy i wyposażenia szkoły.
6. Szkoła promuje swoją działalność edukacyjną.
7. Szkoła bezpieczna i przyjazna dla ucznia.
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Zespół Szkół w Gorzowie Śl. jest szkołą, zapewniającą swoim uczniom/słuchaczom
optymalne warunki pełnego rozwoju, kształcącą na poziomie technikum, technikum
uzupełniającego, liceum dla dorosłych, szkoły policealnej. Szkoła funkcjonuje
w środowisku małego miasteczka i terenów wiejskich i jest szkołą bezpieczną
i przyjazną dla ucznia. Swoje zadania realizuje we współdziałaniu z szeroko
rozumianym środowiskiem lokalnym – zarówno samorządowym, oświatowym jak
i akademickim.
Znakomicie wykształcona kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, oddana
uczniom sprawia, że z roku na rok szkoła wzbogaca i uatrakcyjnia swoja ofertę. Dba
o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania, wychowanie
w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych norm
zachowań i postaw przy współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców.
Wzorowo i ciekawie zorganizowana i wyposażona, stanowi atrakcyjne miejsce pracy
dla nauczycieli, którzy znajdują w niej warunki do pełnej samorealizacji, a dla
uczniów jest miejscem, w którym przebywają chętnie i znacznie dłużej, niż wymagają
tego zajęcia oświatowe. Szkoła tętni życiem, głośno o niej w środowisku.
Zespół Szkół w Gorzowie Śl. zapewnia dobre przygotowanie do matury i egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe umożliwiając kontynuowanie dalszego
kształcenia, a także przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i świadome
uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.
Szkoła stwarza warunki i możliwości zdobycia średniego wykształcenia uczniom
o bardzo zróżnicowanych zdolnościach.
Szkoła poprzez realizację projektów funduszy europejskich stwarza szerokie
możliwości bardzo dobrego przygotowania do rynku pracy, organizując dodatkowe
kursy zawodowe, praktyki wyjazdowe w kraju i za granicą oraz staże zawodowe.
Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia rozwijanie zainteresowań,
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk.
Dbałość o dobry wizerunek i kultywowanie jej tradycji należy do priorytetów szkoły.
Wykorzystując znajomość języków uczniowie realizują międzynarodowe projekty
edukacyjne.
Prowadzi się analizę ilościową i jakościową egzaminów zewnętrznych.
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Szkoła promuje swoją działalność poprzez ciągłe aktualizacje strony internetowej,
artykuły w lokalnej prasie, poprzez ulotki na spotkaniach z rodzicami.
• Szkoła uczy planowania własnej przyszłości ucznia, odpowiedzialności za
dokonywane wybory, elastyczności i kreatywności w dostosowaniu się do ciągle
zmieniającej się rzeczywistości.
• W szkole dba się o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów. Podejmuje się
działania eliminujące przemoc i zagrożenia używkami. Uczeń traktowany jest
podmiotowo.
Absolwenci naszej szkoły są świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy, są
dojrzali, dobrze przygotowani do życia we współczesnym społeczeństwie

