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WIZJA I MISJA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W JUCHNOWCU GÓRNYM
Wolą uczniów, rodziców i nauczycieli
Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
jest stworzenie szkoły o jak najlepszym poziomie nauczania,
wykorzystującej potencjał uczniów
i dbającej o efektywność realizacji Podstawy Programowej,
aby zapewnić uczniom dobry start w kolejnym etapie kształcenia
oraz w przyszłości sukces na rynku pracy.
Wszyscy pracownicy dbać będą o realizację
celów określonych w Statucie Szkoły.
Dyrekcja szkoły wraz z władzami lokalnymi
będzie dążyć do zapewnienia jak najlepszych warunków nauki.
Pragniemy ściśle współpracować z rodzicami
i angażować ich w życie szkoły.
Chcemy, by nauczyciele i uczniowie mieli dostęp
do różnorodnych źródeł informacji,
nowoczesnych środków dydaktycznych i metod nauczania.
Zamierzamy kształcić i wychowywać
poprzez kontakt ze sztuką oraz rozwijanie własnych zainteresowań
i w ten sposób dać uczniom możliwość
rozwijania i prezentowania swoich talentów.
Czujemy się odpowiedzialni za naszą szkołę,
chcemy, by pozytywnie i twórczo wpisywała się w życie środowiska,
kontynuując swoje dobre tradycje.
Będziemy wychowywać w duchu nauki Patrona szkoły
Ks. Jerzego Popiełuszki.
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WIZJA ABSOLWENTA
CHCIELIBYŚMY, ABY NASZ WYCHOWANEK…
… OSIĄGNĄŁ WSZECHSTRONNY ROZWÓJ,
WYKORZYSTYWAŁ SWOJE MOŻLIWOŚCI

… CHCIAŁ I UMIAŁ
UCZYĆ SIĘ

… BYŁ MĄDRZE TOLERANCYJNY
I SZANOWAŁ INNYCH

… BYŁ WRAŻLIWY NA POTRZEBY
DRUGIEGO CZŁOWIEKA

… MIAŁ WŁAŚCIWĄ
POSTAWĘ MORALNĄ

… BYŁ ASERTYWNY
I ZNAŁ SWOJĄ WARTOŚĆ

… ODNALAZŁ SWOJE MIEJSCE
NA RYNKU PRACY

… BYŁ CZŁOWIEKIEM
O WYSOKIEJ KULTURZE
OSOBISTEJ

… UMIAŁ ROZWIĄZYWAĆ
PROBLEMY ŻYCIOWE

… TROSZCZYŁ SIĘ
O SWOICH BLISKICH

… UMIAŁ RADZIĆ
ZE SWOIMI EMOCJAMI

… SZANOWAŁ
DOBRO WSPÓLNE

… ZNAŁ I PRAKTYCZNIE POSŁUGIWAŁ SIĘ
JĘZYKIEM OBCYM

SPOŁECZNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
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UCZNIOWIE
Najważniejsi w szkole są uczniowie. Działania szkoły zmierzać będą do:


zapewnienia optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju



wykorzystywania możliwości uczniów i rozwijania zainteresowań i zdolności



planowania własnego rozwoju, w tym ścieżki kariery zawodowej



zapewnienia bogatej oferty edukacyjnej zgodnej z ich potrzebami



zagwarantowania bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki



wspomagania uczniów mających trudności w nauce,



wsparcia psychologicznego i pedagogicznego



wychowania w duchu poszanowania tradycji narodowych i patriotyzmu



wzmacniania poczucia więzi z Małą Ojczyzną



przybliżenia nauczania i sylwetki Patrona szkoły



promowania zdrowego i aktywnego stylu życia



przygotowania do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym,
gospodarczym i politycznym



kształtowania pozytywnych wartości i postaw poprzez udział w działalności
Samorządu Uczniowskiego, wolontariatu, PCK itp.



wdrażania uczniów do samokształcenia, w tym kształtowania nawyków
czytelniczych



efektywnego wykorzystywania czasu w szkole



wychowywania człowieka o wysokiej kulturze osobistej



włączania uczniów do współdecydowania o sprawach szkoły



dbania o właściwe relacje rówieśnicze
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NAUCZYCIELE
Kluczem do sukcesu szkoły jest zbudowanie dobrego zespołu nauczycielskiego.
Działania szkoły dążyć będą do:
 zapewnienia jak najlepszych warunków pracy, a szczególnie wyposażenia
w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt i efektywnego ich
wykorzystywania
 stwarzania możliwości rozwoju zawodowego i doskonalenia warsztatu pracy
 wspierania nauczycieli w działalności dydaktycznej i wychowawczej
 rozwijania umiejętności wychowawczych
 budowania i wzmacniania autorytetu nauczyciela
 demokratyzacji procesów zarządczych i zaangażowania nauczycieli
w tworzenie prawa wewnątrzszkolnego
 motywowania do pełnego zaangażowania w życie szkoły
 promowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych
 pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym unijnych
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RODZICE
Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami są rodzice. Działania szkoły w tym
zakresie będą dotyczyć:
 podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców
 aktywizowania do działalności na rzecz szkoły
 informowania na bieżąco o postępach uczniów w nauce oraz ich zachowaniu
 zapewnienia możliwości współdecydowania o sprawach szkoły
 zapewnienia wsparcia pedagoga i psychologa
 wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych
 udzielania pomocy materialnej rodzinom w trudnej sytuacji finansowej
lub losowej
 zapewnienia możliwości udziału dziecka w terapii na terenie szkoły
 współtworzenia dobrego wizerunku szkoły w środowisku i jej promocji
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Instytucje, z którymi współpracuje szkoła w zakresie swojej działalności:


Kuratorium Oświaty w Białymstoku



Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym



Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego



Starostwo Powiatowe w Białymstoku



Biblioteka i Książnica Podlaska



Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym



Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny



Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku



Białostocki Teatr Lalek



Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku



Parafie rejonu szkoły



Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach



Ministerstwo Sportu i Turystyki



Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy



Podlaski Związek Zapaśniczy



Ludowy Uczniowski Klub Sportowy AMATOR



Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczne



Komenda Wojewódzka Policji



Rejonowy posterunek Policji



Prokuratura Rejonowa w Białymstoku



Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział V Rodzinny i Nieletnich



Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "ETAP" w Białymstoku



Państwowa Straż Pożarna



Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku



Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku



Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach



Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie



Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”



Stowarzyszenie „Droga”



Caritas Polska



Caritas Archidiecezji Białostockiej



Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
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