
KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SPECJALNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH „MOŻESZ WIĘCEJ” 

W NOWYM ZGLECHOWIE

Koncepcja pracy Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie nakreśla podstawowe cele i  zadania

realizowane przez Zespół.

Odgrywa rolę drogowskazu wytyczającego wszystkim członkom społeczności szkolnej wspólny kierunek działania. 

Dokumentami uszczegółowiającymi koncepcję pracy Zespołu są m.in.: 

Statuty; 

Program wychowawczy; 

Program profilaktyki; 

Plan nadzoru pedagogicznego, 

Arkusz organizacyjny; 

Plan pracy Zespołu Szkół; 

Plany pracy zespołów problemowo-zadaniowych Rady Pedagogicznej; 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników

Wewnątrzszkolne Systemy Oceniania, 

Regulaminy wewnętrzne, zarządzenia Dyrektora. 



MOTTO ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SPECJALNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH „MOŻESZ WIĘCEJ” W NOWYM ZGLECHOWIE:

"Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić.

Nie idź przede mną, bo mogę za tobą nie nadążyć.

Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem."

                                                                      Albert Camus

MISJA

Misją Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie jest zintegrowana 
edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie  społeczne wychowanków/uczniów oraz ich rodzin. 



 

CELE:

Do głównych celów działalności Zespołu zalicza się: 

1. tworzenie warunków do  możliwie wszechstronnego rozwoju wychowanków/uczniów  w dostępnym im zakresie, 

2. przygotowanie dzieci i młodzieży do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych)  i aktywnego dorosłego życia,

3. utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności 

umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie wychowanków/uczniów w każdej ze sfer rozwoju. 

4. współtworzenie z uczniami i rodzicami indywidualnego planu na życie.

WIZJA:

Zespół Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie będzie:

 bezpiecznym i przyjaznym miejscem  codziennej nauki i terapii dla wychowanków/uczniów i ich rodziców  

 zapewniać wychowankom/uczniom i ich rodzicom  wysoki poziom realizacji ich oczekiwań, 

 rozwijać w wychowankach/uczniach motywację do codziennej nauki i rehabilitacji, 

  włączać do współpracy oraz wspierać rodziców i rodziny, aby wspólnie zaspokajać specjalne potrzeby edukacyjno-rehabilitacyjno-społeczne 

wychowanków/uczniów 



SPODZIEWANE EFEKTY NASZEJ PRACY:

Absolwent Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie w miarę swoich możliwości:

 Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy i życia w warunkach współczesnego świata ,

 Jest pełnosprawnym uczestnikiem życia społecznego i kulturalnego,

  Wie gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc w sprawach osobistych, rodzinnych i prawnych,

  Potrafi dokonywać właściwych wyborów i hierarchizacji wartości w różnych sytuacjach życiowych,



 Jest kreatywny i chętny do poszerzania swych wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach życia,

 Stara się przestrzegać ogólnie przyjętych norm, jednocześnie zachowując prawo do inności,

 Radzi sobie z emocjami oraz potrafi rozwiązywać konflikty na drodze negocjacji,

  Posiada ukształtowany model rodziny oparty na odpowiedzialności,

 Zna zasady zdrowego stylu życia i odżywiania się.

Wartości preferowane:

W zakresie wdrażania do samodzielności:

 Wyrabianie szacunku do pracy, systematyczność, dbałość o jakość wyników pracy, punktualność.

 Wdrażanie do wiary we własne możliwości, wysoka samoocena.

 Wyrabianie umiejętności współżycia w rodzinie, rozumienia cudzych potrzeb i nawyków, uczucie empatii.

W zakresie kultury osobistej: 

 Umiejętność zachowania się w miejscach publicznych, korzystanie z różnych urządzeń technicznych.

 Umiejętność załatwiania spraw w publicznych urzędach i instytucjach.

 Kultura języka, eliminowanie wulgaryzmów.

 Umiejętność spędzania wolnego czasu.



 Umiejętność współżycia z ludźmi, rozwiązywania konfliktów, eliminowanie agresji w kontaktach z ludźmi.

W zakresie dbania o własne zdrowie:

 Umiejętność ochrony przed niebezpiecznymi zjawiskami społecznymi: napady, kradzieże, gwałty.

 Umiejętność mówienia „nie” na używki i środki uzależniające.

 Wdrożenie do stałej dbałości o zdrowie przez higienę, tryb życia i kontakty ze służbą zdrowia.

W zakresie wychowania patriotycznego:

 Wdrażanie do patriotyzmu, szacunku do symboli narodowych.

 Wyrabianie miłości i szacunku do środowiska lokalnego, swego miasta.

 Wychowanie w duchu tolerancji szeroko pojętej.

 Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.


