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Koncepcja rozwoju szkoły, opracowana została w oparciu o analizę materiałów wypracowanych
w czasie pracy w Medycznej Szkole Policealnej nr 3 w Warszawie,
Dokument końcowy (zbiorczy) został opracowany przez Dyrektora Szkoły na lata 5 letniej
kadencji powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły i przedstawiony Radzie Pedagogicznej.

I.

MISJA SZKOŁY

W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się coraz
bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał.
O to ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla
drugich.
Jan Paweł II
II.

WIZJA I CEL

Podstawowym składnikiem Wizji Szkoły jest jak najlepsze przygotowanie
absolwenta do pracy w wyuczonym zawodzie, w służbie zdrowia, a także:
 Nauczanie i wychowanie do pracy, czyli służby człowiekowi
 Wszechstronny rozwój osobowości uczniów z uwzględnieniem ich
indywidualności
 Wpojenie młodzieży tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka
 Kształtowanie postaw patriotycznych w duchu poszanowania tradycji i
kultury narodowej
 Wychowanie w poszanowaniu własności wspólnej i dbałości o środowisko
naturalne, w którym żyjemy
 Nauczanie wolne od uzależnień, kształtujące wśród młodych ludzi nawyki
dbałości o zdrowie i aktywność fizyczną
 Wychowanie samodzielnie myślących, kulturalnych, wrażliwych ludzi,
służących zawsze pomocą innym.
 Wpojenie nawyku samodoskonalenia w obliczu wciąż zmieniającej się
technologii wykonawstwa zawodowego.
Za przewodnie idee swojej działalności, Szkoła przyjmuje rzetelność w
przekazywaniu wiedzy, dokładność i poszanowanie drugiego człowieka.
W nauczaniu kieruje się postępem naukowym zarówno w zakresie zawodowym
jak i w dydaktyce. Kształcenie zawodowe służy zgłębianiu najnowszej wiedzy,
propagowaniu umiejętności rzetelnej pracy w zawodzie, rozwijaniu
odpowiedzialności, upowszechnianiu kultury zawodowej.
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Celem jest także otoczenie wszechstronną opieką uczniów – tak pod względem
kulturalno oświatowym jak i pod względem rozwoju społecznego.
Szkoła dostarcza uczniom wiedzy zawodowej i ogólnej na poziomie pozwalającym
absolwentom na zdobycie i utrzymanie pracy oraz sprawne i efektywne
funkcjonowanie w realiach wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Dzieje
się tak z pożytkiem dla firm ich angażujących, dla pacjentów, na rzecz których
będą pracowali oraz z korzyścią dla samych absolwentów. W miarę możliwości,
Szkoła korzystając za wsparcia firm zewnętrznych stara się poszerzać Podstawę
Programową kształcenia w zawodach o nowości technologiczne, dając uczniom
szanse bezpiecznego przejścia z etapu nauki w szkole do etapu czynnej,
efektywnej pracy w zawodzie.
Ważnym elementem pracy szkoły jest tworzenie w niej właściwego klimatu.
Dyrekcja i pracownicy starają się, by szkoła była przyjazna uczniowi, dobrze
zaopatrzona w pomoce naukowe i materiały niezbędne do pracy. W tym celu także
realizowane są zadania i zamierzenia wynikające z Planu Pracy Szkoły oraz
Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.
Pracownicy szkoły i nauczyciele pamiętają także o tym, że okres nauki w naszej
Szkole to dla naszych słuchaczy piękny czas młodości i należnych jej praw.
Nasza szkoła:
 kształci tylko bardzo dobrych fachowców, poszukiwanych na rynku pracy,
 wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny i informatyczny,
 zatrudnia wysokokwalifikowanych i zaangażowanych w pracę dydaktyczną
nauczycieli,
 jest przyjazna uczniom, wolna od wszelkich nałogów, w tym od papierosów,
 znajduje się w Warszawie w bezpośredniej bliskości ważnych węzłów
komunikacyjnych ,
 znajduje się w nowej bazie lokalowej, gwarantując dobre warunki nauczania i
wychowania
 ma stabilną przyszłość, dając poczucie bezpieczeństwa pracującym w niej
osobom,
 cieszy się przyjaźnią i troską ze strony swych absolwentów
 osiąga najlepsze wyniki w województwie i kraju na egzaminie zewnętrznym,
W dniu dzisiejszym to są fakty nie marzenia i będziemy dążyć do tego aby mogły
być zawsze aktualne.
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III.

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2015-2020

1. Rozwój bazy
 Wymiana starego sprzętu na nowy
 Uzupełnienie sprzętu do nowych technologii
 Zmiany kadrowe w zakresie gospodarowania majątkiem
 Zabezpieczenia/konserwacja instalacji struktury budynku
 Konserwacja/naprawa istniejącego wyposażenia
 Wykonanie elewacji budynku (zadania MZN)
 Zabezpieczenie ochrony szkoły /poprawa bezpieczeństwa szkoły i
uczniów
Finansowanie:
 Projekt unijny „Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych
praktyk – partnerstwo strategiczne. Współpraca szkoły z
pracodawcami”, dzięki któremu, równolegle do szkoleń dla uczniów,
doposażę szkole w urządzenia do nowych technologii.
 Wynajmowanie sal na szkolenia zawodowe.
 Darowizny od firm i pracodawców.
 Budżet szkoły
2. Doskonalenie procesu dydaktycznego
 Podniesienie kompetencji nauczycieli.
 Szkolenia i praktyki dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu
unijnego
 Doposażenie pracowni zawodowych w fantomy edukacyjne
 Monitoring i ewaluacja programów nauczania
 Nowatorskie szkolenia z epitez twarzy i CAD- CAM w ramach
współpracy z CKZiU lub we współpracy z fundacją Bona Fides
 Współpraca z firmami, Ivoclar Vivadent i Holtrade, Denon dental.
 Merytoryczna opieka firmy Ivoclar Vivadent
Finansowanie:
 Pozyskanie środków unijnych „Akcja 1 - Mobilność edukacyjna,
uczniów i nauczycieli” - kursy, szkolenia, praktyki zawodowe organizowanie szkoleń zawodowych, we współpracy z podmiotami
zagranicznymi.
 Kontynuowanie współpracy z firmami specjalistycznymi –szkolenia
bezpłatne dla uczniów
 Organizowanie kursów doskonalących we współpracy z CKZiU
3. Poszerzenie działalności szkoły w środowisku zawodowym
 Zacieśnienie współpracy z pracodawcami
 Szkoła ośrodkiem doskonalenia dla techników dentystycznych i
higienistek stomatologicznych
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 Szkoła siedziba ośrodków regionalnych dla PTTD i PSHS
 Współpraca z Wyższą Uczelnią w zakresie licencjatu dla techników
dentystycznych i higienistek stomatologicznych
 Organizacja jubileuszu 70-lecia istnienia Szkoły.
Finansowanie:
 Szkolenia i siedziba dla Towarzystw będą przynosiły szkole dochody
z najmu sal
 Wyższa Uczelnia będzie wynajmować pomieszczenia - także dochód
dla szkoły
 Umieszczenie odpłatnych reklam firm w książce o szkole pomoże w
dofinansowaniu Jubileuszu.

Przedstawiono na
R.P.nr…2… 11.09.2015
uchwała nr…7.../2015/16
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