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Opracowano na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2018r.

Zapoznano Radę Rodziców w dniu 19.09.2018 r
Nasze atuty to:

 bezpieczne i przyjazne warunki pracy i nauki;

 uczniowie i rodzice uczestniczą w życiu szkoły;

 wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej;

 bogata baza dydaktyczna (sale dydaktyczne wyposażone w rzutniki  multimedialne,

podłączone  do  Internetu,  dobrze  wyposażone  w  sprzęt  i  pomoce  dydaktyczne,
w pracowniach językowych tablice interaktywne);

 prowadzenie dziennika elektronicznego, co pozwala uczniom i rodzicom monitorować

na  bieżąco  postępy  w  nauce  i  frekwencję,  usprawnia  prowadzenie  dokumentacji
przebiegu nauczania

 oferta pomocy pedagogiczno-psychologicznej;

 współpraca z zagranicą;

 realizacja projektów finansowanych z funduszy europejskich

 innowacje pedagogiczne - klasy mundurowe – współpraca z Policją i Wojskiem;

 autorskie programy kształcenia zawodowego

 uczniowie zaangażowani w działania prospołeczne;

Nasza MISJA

„Naszą  misją  jest  kształcenie  obywateli  na  miarę  potrzeb  XXI  wieku,  czyli  z  właściwym

zasobem wiedzy, rozwijających własne zainteresowania, otwartych na świat i inne kultury,

a w konsekwencji przygotowanych do poruszania się po europejskim rynku pracy."

Nasza WIZJA

„Chcemy,  aby  nasza  Szkoła  umacniała  swoją  pozycję,  jako  zespół  szkół  kształcących  na

kierunkach ekonomicznych, technicznych, graficznych i reklamowych 

Promocja wartości  patriotycznych i  kształtowanie postaw praworządnych oraz  elastycznie

reagowała  na  potrzeby  rynku  pracy,  poprzez  weryfikację  i  dostosowywanie  oferty

kształcenia."

Model absolwenta
Absolwent Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach to
obywatel Europy XXI wieku, który: 

 w swoim postępowaniu kieruje się zasadami opartymi na szacunku i poszanowaniu

godności  drugiego człowieka; 



 wykazuje szacunek dla wartości patriotycznych; 
 jest  świadomy  życiowej  użyteczności  zdobytej  wiedzy  i  umiejętności

przedmiotowych, sprawnie wykorzystuje to w swojej pracy zawodowej a jednocześnie
jest świadomy konieczności ciągłego doskonalenia;

 umie się dostosować do zasad i warunków obowiązujących w danym zakładzie pracy

czy innym środowisku, w którym przyjdzie mu funkcjonować
 posługuje  się  poprawną  polszczyzną  i  dba  o  kulturę  słowa  zarówno  w  życiu

zawodowym jak i społecznym,
 posługuje się sprawnie językami obcymi, 
 w podejmowanych działaniach wykorzystuje nowoczesne technologie, 
 odnajduje się w sytuacjach problemowych, wie gdzie szukać pomocy,
 poszukuje,  odkrywa  i  rozwija  swoje  zainteresowania  a  także  jest  otwarty  na

europejskie i światowe wartości kultury;
 potrafi rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole;
 swoją pracę potrafi planować i organizować;
 cechuje go kreatywność i otwartość na innowacje
 potrafi się skutecznie porozumiewać;
 posiada  zdolność  do  samokontroli  i  samooceny  swoich  działań  ze  szczególnym

uwzględnieniem  przewidywania  i  ponoszenia  konsekwencji  podjętych  lub
zaniechanych decyzji.

 potrafił  zaprezentować  i  wykorzystać  w  życiu  swoje  umiejętności  zawodowe

i pozytywne cechy osobowości,

Zmierzamy do tego, aby 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach był szkołą

nowoczesną,  otwartą na innowacje,  odnajdującą się w realiach XXI wieku a jednocześnie

mocno opartą na tradycyjnych wartościach: szacunku dla innych, budowaniu pozytywnych

autorytetów,  etyce  w   działaniu,  kształtowaniu  postaw  patriotycznych  z  pełną

odpowiedzialnością za siebie i innych. Jednocześnie ma to być szkoła bezpieczna i przyjazna,

rozwijająca pasje i zdolności, nastawiona na budowanie jakości i efektywności w kształceniu

i wychowaniu, angażująca nauczycieli, uczniów i rodziców w proces podejmowania decyzji.



Załączniki do koncepcji pracy szkoły:
1. Statut ZSET

2. Szkolny zestaw programów nauczania

3. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

4. Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

5. Plan pracy Samorządu Szkolnego

6. Plan nadzoru pedagogicznego
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