KONCEPCJA PRACY
Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2017- 2022

„W wychowaniu chodzi właściwie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby
bardziej był, a nie więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej
i pełniej być człowiekiem… ”
Jan Paweł II
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Wstęp
Koncepcja pracy Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego obejmuje zadania Bursy na lata 2017 - 2022. Przyjęte zadania mają służyć
doskonaleniu pracy placówki we wszystkich obszarach działania zgodnie z jej misją i wizją oraz wspomagać wykształcenie i wychowanie
absolwenta w zgodzie z określonym wizerunkiem.
Tworząc Koncepcję pracy Bursy wzięto pod uwagę kilka czynników:
 obowiązujące prawo oświatowe, w tym wymagania stawiane bursom,
 bazę lokalową,
 programy i plany realizowane w Bursie,
 wnioski zgłaszane przez wszystkie podmioty społeczności placówki (młodzież, wychowawcy, rodzice, pracownicy administracyjnoobsługowi),
 kwalifikacje pracowników,
 wnioski z nadzoru pedagogicznego.
Niniejsza koncepcja ma być podstawą do rozwoju i doskonalenia pracy Bursy, ale przede wszystkim ma być jasnym i czytelnym drogowskazem
dla naszej pracy przez kilka przyszłych lat.

Charakterystyka placówki
Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim jest placówką wchodzącą w skład Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.
Siedziba Bursy mieści się przy ul. Św. Antoniego 47. Organem prowadzącym Bursę jest Samorząd Województwa Łódzkiego natomiast organem
sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
Placówka posiada 63 miejsca noclegowe. Do dyspozycji wychowanków są 2-6 osobowe pokoje o bardzo dobrym standardzie. Pokoje
wyposażone są w tapczany, szafki nocne, stoliki, biurka, krzesła, półki na książki oraz szafy na ubrania. Bursa posiada także salę telewizyjną ze
sprzętem DVD, salę nauk wyposażoną w sprzęt komputerowy oraz kuchnię do samodzielnego przygotowywania posiłków, zaopatrzoną we
wszystkie niezbędne sprzęty.
Mieszkańcy Bursy mają bezpłatny dostęp do Internetu (wewnętrzna sieć „Wi-Fi”).
Walorem naszej placówki jest także jej dobre położenie topograficzne. Znajduje się ona bowiem w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie kilku
szkół ponadgimnazjalnych m.in. ZSP nr 1, ZSP nr 2, I LO oraz II LO. W pobliżu Bursy znajdują się m.in. „Orlik” , kręgielnia, lodowisko, które
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stanowią doskonałą bazę do rozwijania zainteresowań naszych podopiecznych. W bezpośrednim sąsiedztwie placówki znajdują się również
przystanki autobusowe i duże sklepy sieciowe.
Celem statutowym Bursy jest zapewnienie opieki i wychowania w czasie zamieszkania – uczniom gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych dla
młodzieży, szkół artystycznych w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, w okresie
kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania w wieku do 24 roku życia.
Bursa jest koedukacyjną placówką prowadzącą działalność opiekuńczo-wychowawczą. Bursa jako placówka szkolna wspomaga i uzupełnia
prace dydaktyczne szkół, do których uczęszczają wychowankowie. Przejmuje również od rodziny funkcje wychowawczą i opiekuńczą. Rozkład
dnia w placówce uwzględnia czas na naukę, prace na rzecz Bursy lub zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
Bursa wdraża do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych między innymi przez porządkowanie pokoi mieszkalnych i
otoczenia wokół Bursy. Rozwija samodzielność oraz wyrabia życiową zaradność u jej mieszkańców poprzez aktywizowanie samorządności w
zakresie spraw socjalno-bytowych. Na terenie placówki prężnie działa Młodzieżowa Rada Bursy oraz sekcje: kulturalno-oświatowa oraz
porządkowo-kulinarna.
Nadrzędnym celem wychowania w Bursie jest wszechstronne przygotowanie wychowanków do dorosłego życia, wyrównywanie poziomów
dydaktycznych, kształcenie właściwych postaw, systemów wartości i standardów zachowań:
 Stymulowanie procesu rozwoju osobowości postaw moralnych, społecznych, rodzinnych i obywatelskich.
 Zapewnienie uczniom, pracownikom Bursy bezpiecznych warunków nauki i pracy.
 Wypracowanie w środowisku lokalnym wizerunku Bursy jako placówki przyjaznej wychodzącej naprzeciw potrzebom uczniów i
rodziców.

Kadra pedagogiczna Bursy
W Bursie zatrudniona jest kadra pedagogiczna o wysokich kompetencjach zawodowych, która czuwa nad bezpieczeństwem młodzieży. Są to
osoby stale doskonalące swój warsztat pracy poprzez samodoskonalenie, szkolenia wewnętrzne i zewnętrze (studia podyplomowe, kursy
udoskonalające, warsztaty metodyczne, a także formy szkoleń on-line). Zatrudnieni wychowawcy oprócz swoich kwalifikacji zawodowych
posiadają dodatkowe liczne umiejętności, zainteresowania, którymi dzielą się z wychowankami. Odzwierciedleniem tego jest szeroka paleta
różnorodnych zajęć oferowanych młodzieży przez kadrę pedagogiczną. Wychowawcy pracujący w Bursie są życzliwi, przyjaźni i otwarci. Pracę
opiekuńczo - wychowawczą wspiera kadra administracyjno-obsługowa, niezbędna do właściwego funkcjonowania placówki.
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Misja
Misją naszej Bursy jest przygotowanie młodzieży pod względem społecznym, intelektualnym i moralnym do twórczego, aktywnego i zdrowego
dorosłego życia oraz stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju i nauki wychowanka. Bursa jest placówką opartą na
zasadach partnerstwa, blisko współpracuje ze szkołami i rodzicami. Uczy przezwyciężać trudności edukacyjne i osobiste. W Bursie
wychowankowie zdobywają wiedzę i umiejętności życiowe, rozwijają swoje zainteresowania i pasje, odnoszą sukcesy wspierani przez
wychowawców i rodziców. Bursa okresowo przejmuje funkcje domu rodzinnego zapewniając wychowankom poczucie bezpieczeństwa i
wspólnoty. Pomaga uczniom w podejmowaniu racjonalnych rozwiązań, a także udziela pomocy pedagogicznej.
Przygotowując do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie kierujemy się uniwersalnymi wartościami takimi jak:
 Uczciwość
 Sprawiedliwość
 Wytrwałość
 Poczucie własnej wartości
 Wiarygodność
 Odpowiedzialność
 Szacunek dla innych ludzi
 Ciekawość poznawcza
 Kreatywność
 Kultura osobista
 Przedsiębiorczość
 Gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej

Wizja
Przyszłość wiążemy z nieustannym doskonaleniem naszej placówki, tak aby sprostała wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości społecznej i
gospodarczej oraz oczekiwaniom władz oświatowych, a w szczególności rodziców i wychowanków.
Nauczanie i wychowanie w Bursie służy rozwijaniu u wychowanka poczucia własnej wartości odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku
dla człowieka. Mamy wizję ukształtowania naszych podopiecznych na ludzi pełnych radości, kreatywnych, twórczych, z dużym poczuciem
własnej wartości, stawiających czoło przeciwnościom losu, patrzących na drugiego człowieka z empatią i szacunkiem. Pragniemy widzieć
naszego wychowanka gotowego do pełnego i satysfakcjonującego uczestnictwa w różnych dziedzinach życia na miarę XXI wieku. Dążymy do
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tego, aby Bursa cieszyła się renomą w środowisku oraz zainteresowaniem uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania. Była
bezpieczna i przyjazna.
Nad rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna. Nauczyciele współpracują z
rodzicami , którzy są współorganizatorami życia Bursy.
W codziennej pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej w Bursie mamy na celu zapewnienie naszym wychowankom:
 Warunków niezbędnych do ich rozwoju, przygotowanie do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich.
 Całodobowej opieki i wychowania w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
 Właściwych warunków sanitarno-higienicznych.
 Warunków do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i uczestnictwa w kulturze.

Model absolwenta
Model absolwenta Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim został stworzony na podstawie obserwacji oraz
doświadczeń nauczycieli - wychowawców. Zgodnie z naszymi założeniami i oczekiwaniami absolwent placówki będzie potrafił odnaleźć się we
współczesnym świecie, będzie miał sprecyzowany system wartości, a jego postępowanie będzie zawsze uczciwe i odpowiedzialne. Będzie
szanował siebie i innych ludzi.
Absolwent Bursy to człowiek:
 Aktywny i kreatywny. Posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości. Chętnie podejmuje nowe inicjatywy.
Wykazuje się samodzielnością. Potrafi zorganizować prace własną i zespołu.
 Otwarty i komunikatywny. Potrafi odnaleźć się w otaczającym go środowisku. Umiejętnie nawiązuje komunikacje z innymi . Potrafi
dyskutować , prezentując swój punkt widzenia i szanując poglądy innych. Jest dobrym organizatorem, potrafi współdziałać w grupie.
 Odpowiedzialny i samodzielny. Potrafi podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje. Radzi sobie z rozwiazywaniem
problemów, a w określonej sytuacji nie wstydzi się zwrócić o pomoc do innych osób czy instytucji.
 Twórczy i ciekawy świata. Interesuje się światem w różnych aspektach. Stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych
źródeł.
 Krytyczny i asertywny. Potrafi właściwie ocenić zachowania swoje i innych. Dostrzega zagrożenia współczesnego świata. Zawsze jest
w zgodzie z wyznawanymi wartościami, nie ulega wpływom i namowom innych. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte
informacje.
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Prawy i uczciwy. Rozróżnia dobre i złe zachowani i czyny. Liczy się z potrzebami innych. W swoim zachowaniu kieruje się dobrem
ogółu. Zna symbole narodowe i wie jak się wobec nich zachować .
Tolerancyjny. Szanuje inność każdego człowieka, rozumiejąc, że różnice między ludźmi są naturalnym zjawiskiem. Obca jest jemu
wszelka dyskryminacja.
Sumienny i punktualny. Dobrze i sumiennie wypełnia powierzone zadania. Dotrzymuje terminów, szanując czas swój i innych ludzi.
Życzliwy, troskliwy i empatyczny. Rozumie potrzeby innych. Jest wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka, gotowy do pomocy
zwłaszcza ludziom starszym, niepełnosprawnym i dzieciom.
Kulturalny. Przestrzega zasad kultury zachowania i wypowiedzi. Szanuje obowiązujące normy. Potrafi panować nad swoimi
negatywnymi emocjami. Chętnie pomaga innym.

Zadania Bursy w poszczególnych obszarach
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego na lata 2017- 2022 zakłada osiągnięcie sześciu celów
głównych:
1. Troska o rozwój intelektualny wychowanków.
2. Zapewnienie właściwej opieki wychowankom.
3. Kształtowanie cech osobowości wychowanków.
4. Rozwijanie bazy dydaktycznej i organizacyjnej Bursy.
5. Kształcenie potencjału kadrowego.
6. Dbanie o właściwy wizerunek Bursy, promowanie placówki w środowisku lokalnym.
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CEL
Troska o rozwój
intelektualny







STAN AKTUALNY
Placówka stwarza wychowankom właściwe
warunki do nauki.
W Bursie jest miejsce do nauki cichej
i indywidualnej.
Wychowankowie zdobywają umiejętności
uczenia się.
Wychowawcy utrzymują stały kontakt
z rodzicami, wychowawcami klasy
i pedagogiem szkolnym.
Wychowankowie mają dostęp do Internetu
i komputerów.

ZAMIERZENIA
1. Zapewniamy optymalne warunki do nauki.
 Posiadamy pokoje wyposażone w odpowiednie meble
i oświetlenie.
 Młodzież ma dostęp do komputerów i Internetu.
 W Bursie dostępne jest miejsce do nauki cichej
i indywidualnej.
 Funkcjonuje dobrze zorganizowana sieć pomocy w nauce.
 Umożliwiamy uczniom wszechstronny rozwój poprzez
dostosowanie metod i form nauczania do potrzeb
i możliwości uczniów.
2. Zapewniamy wysoką jakość procesu dydaktycznego.
 Monitorujemy osiągniecia edukacyjne wychowanków
i frekwencje szkolną.
 Oferujemy wsparcie psychologiczne.
 Promujemy uczniów osiągających sukcesy w różnych
dziedzinach nauki, sztuki i sportu.
 Inspirujemy wychowanków do pracy nad własnym
rozwojem intelektualnym.
 Utrzymujemy stały kontakt ze szkołami wychowanków do
których uczęszczają.
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Zapewnienie
właściwej opieki
wychowankom








Kształtowanie cech
osobowości
wychowanków






Bursa zapewnia całodobową opiekę kadry
pedagogicznej.
Zatrudniamy portiera nocnego.
Wychowawcy diagnozują sytuację rodzinną
i problemy wychowawcze uczniów.
W Bursie realizowane są działania z zakresu
przeciwdziałania demoralizacji
i niedostosowaniu społecznemu .
Umożliwiamy pomoc i wsparcie
w rozwiązywaniu problemów .
Współpracujemy z rodzicami w celu
optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi.

1. Placówka jest bezpieczna i przyjazna wychowankowi
 Montaż monitoringu zewnętrznego.
 Podejmowane są działania służące integracji uczniów,
wychowawców i rodziców.
2. Bursa rozpoznaje potrzeby opiekuńcze wychowanków
i zapewnia im pomoc.
 Rozpoznajemy sytuację rodzinną i opiniujemy wnioski
rodziców wychowanków o zwolnienie z opłat za Bursę.
 Zapewniamy podstawową opiekę medyczną
wychowankom - Stworzenie etatu pielęgniarki.
 Organizacja i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej.
 Bursa współpracuje z instytucjami wspierającymi ją
w działaniach wychowawczych.

W placówce działa Młodzieżowa Rada Bursy
oraz sekcje: kulturalno-oświatowa i
porządkowo-kulinarna.
Pomagamy w rozwijaniu pasji i talentów.
Nauczyciele tworzą wartościowe środowisko
wychowawcze
Wychowawcy grup realizują własne programy
wychowawcze uwzględniając indywidualne
potrzeby wychowanków. Dobrze znają swoich
podopiecznych

1. Pomagamy w rozwoju zainteresowań i pasji
wychowanków.
 Proponujemy ciekawe formy spędzania czasu wolnego.
 Oferujemy bogate życie kulturalne.
 Uwzględniamy sugestie i potrzeby młodzieży.
 Umożliwiamy młodzieży pracę w sekcjach i kołach
zainteresowań.
 Wychowankowie mają możliwość prezentowania swoich
uzdolnień i talentów podczas uroczystości i konkursów
organizowanych w Bursie i w środowisku lokalnym.
2. Kształtujemy postawy zgodne z normami społecznymi.
 Kultywujemy tradycję patriotyczne, narodowe, religijne.
 Czuwamy nad przestrzeganiem norm i zasad.
 Kształtujemy kulturalną postawę u wychowanków.
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Rozwijanie bazy
dydaktycznej i
organizacyjnej
Bursy









Kształcenie
potencjału
kadrowego





W placówce są dobre warunki do nauki.
Wychowankowie mają dostęp do Wi-Fi.
W Bursie jest świetlica, w której odbywają się
zebrania, zajęcia wychowawcze, uroczystości.
Bursa posiada zaplecze sportowe.
Estetyka pomieszczeń jest zadawalająca.
W placówce znajduje się ogólnodostępna
kuchnia.
Placówka spełnia właściwe wymogi sanitarnohigieniczne.

Wszyscy nauczyciele posiadają właściwe
kwalifikacje.
Wychowawcy współpracują ze sobą.
Wychowawcy posiadają dostęp do komputera
i Internetu.

1. Zapewniamy optymalne warunki bytowe.
 Wykonanie nowego ogrodzenia posesji ZSiPOWŁ.
 Poszerzenie bazy noclegowej Bursy o dodatkowy pokój
mieszkalny.
 Poprawienie estetyki pokojów wychowanków
i systematyczne doposażanie w nowe meble ,zakup rolet.
 Wykonanie remontu łazienek.
 Wykonanie remontu głównego korytarza Bursy.
 Doposażanie kuchni.
 Wzbogacenie sali tv w fotele i stoliki.
 Poszerzenie oferty Bursy o stołówkę.
2. Posiadamy bardzo dobre zaplecze dydaktyczne.
 Wzbogacenie bazy sportowej przez zakup sprzętu
sportowego.
 Zmodernizowanie sieci internetowej, zakup i wymiana
punktów AP (punktów dostępowych do Internetu).
1. W Bursie pracuje wysoko wykwalifikowana kadra
pedagogiczna.
 Kadra pedagogiczna doskonali swoje umiejętności
i podnosi kwalifikacje.
 Umiejętności i wiedza nauczycieli oraz ciągłe ich
doskonalenie sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
 Zapewnienie nauczycielom-wychowawcom optymalnych
warunków do rozwoju zawodowego.
2. Istnieje współpraca wychowawców i innych osób
realizujących zadania Bursy w podejmowanych
działaniach.
 W gronie pedagogicznym funkcjonuje system
wewnętrznej współpracy i wymiany doświadczeń.
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Dbanie o właściwy
wizerunek Bursy,
promowanie
placówki w
środowisku
lokalnym






Bursa posiada własną stronę internetową.
W placówce prowadzona jest Kronika Bursy.
Bursa organizuje „Dzień Otwarty”
Mieszkańcy Bursy angażują się w działalność
charytatywną

1. Wykorzystanie zasobów placówki i środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego rozwoju.
 Angażowanie się w akcje ogólnopolskie.
 Współpraca z lokalnymi mediami.
 Zachęcanie wychowanków do udziału w zewnętrznych
konkursach.
2. Promocja i upowszechnianie informacji o ofercie
opiekuńczo-wychowawczych oraz podejmowanych
działaniach i osiągnieciach.
 Prezentacja działań i osiągnieć Bursy w lokalnych
mediach.
 Aktualizowanie strony internetowej Bursy.
 Organizowanie Dni Otwartych Bursy dla rodziców
i przyszłych uczniów szkół ponadgimnazjalnych .
 Rejestrowanie ważnych wydarzeń w Kronice Bursy.
 Zachęcanie wychowanków do udziału w zewnętrznych
konkursach.
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Monitoring i ewaluacja
Monitorowanie funkcjonowania placówki zgodnie z przyjętą koncepcją pracy będzie prowadzone na bieżąco poprzez: analizę dokumentów,
obserwację działań, ankiety, opinie.
Informacje zebrane w trakcie monitoringu posłużą do wprowadzania w koncepcji zmian oraz planowaniu dalszych działań Bursy. Efekty
ewaluacji będą uwzględniane w kolejnych programach Bursy.
Koncepcja pracy Bursy na lata 2017 – 2022 uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów tj.: potrzebę samoakceptacji, bezpieczeństwa, własnej
wartości , konstruktywnych wzorców, przynależności grupowej i akceptacji czy potrzebę własnego działania, specyfikę pracy bursy oraz
potrzeby środowiska lokalnego: materialne, kulturalne, społeczne.
Koncepcja pracy Bursy jest dokumentem otwartym, który może być aktualizowany, rozwijany, modyfikowany w zależności od potrzeb
zmieniającego się otoczenia i zasobów placówki.

Sposób upublicznienia Koncepcji Pracy Bursy:
- Przedstawienie na zebraniu Rady Pedagogicznej.
- Zamieszczenie na stronie internetowej Bursy.
- Zapoznanie wychowanków.
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Podstawa prawna
Koncepcja pracy Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim opracowana została w oparciu o aktualne przepisy
prawa oświatowego tj.:

•
•
•
•

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz59)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2015r.
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach
oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U.2015 poz. 1872 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela )Dz.U. z 2017 r. poz. 1189.
Statut Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Opracowały:
Emilia Klimek Agnieszka Bernaciak

Strona | 12

