
Koncepcja pracy Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie

Misja

Misją  placówki  jest  wspomaganie  procesu  wychowania  młodego człowieka,  jego  rozwoju
fizycznego,  emocjonalnego,  aktywności  intelektualnej,  zdolności  spostrzegania  i  kierowania,
zdolności wyboru dobra oraz realizacji zamierzonych celów.

Wizja

Pragniemy widzieć naszego wychowanka gotowego do pełnego i satysfakcjonującego uczestnictwa  
w różnych dziedzinach życia na miarę  XXI wieku.

Celem działalności bursy jest wspieranie harmonijnego rozwoju wychowanka poprzez:

1. Poszerzanie wiedzy, rozwój umiejętności oraz  kształtowanie wrażliwości emocjonalnej
2. Kształtowanie postaw i umiejętności społecznych warunkujących sprawne i odpowiedzialne

funkcjonowanie we współczesnym świecie,
3. Wspieranie w budowaniu systemu wartości, wrażliwości na drugiego człowieka,
4. Dbałość o zdrowie i harmonijny rozwój fizyczny tworząc przychylne i sprzyjające temu

środowisko.
5. Rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności,  miłości Ojczyzny oraz poszanowania

dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur
Europy i świata

Pracownicy bursy:
a) realizują cele zawarte w misji i wizji placówki;
b) realizują zadania zawarte w koncepcji pracy bursy; 
c) przestrzegają zasad postepowania etycznego; 
d) podnoszą kwalifikacje zawodowe; 
e) stale i systematycznie współpracują z rodzicami; 
f) kształtują w środowisku lokalnym pozytywny wizerunek placówki; 
g) indywidualizują formy pracy pedagogicznej;
h) propagują i rozwijają ciekawe i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego.

Cele bursy zawarte są w Statucie bursy, znajdują także odbicie w innych dokumentach takich, jak 
Program wychowawczo-profilaktyczny,  Plan pracy wychowawczej na rok 2022/2023.



 Model absolwenta

Absolwent naszej bursy to młody człowiek, który:
- respektując chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki,
- posiada umysł otwarty, refleksyjny i niezależny,
- osiągnął sukces szkolny i dysponuje umiejętnościami na miarę swoich możliwości,
- zna swoje możliwości, uzdolnienia i umiejętnie je wykorzystuje, 
- stale dąży do ciągłego samorozwoju, samodoskonalenia się,
- ma poczucie tożsamości narodowej,
- jest odpowiedzialny, kreatywny i samodzielny,
- współdziała w zespole, utrzymuje prawidłowe relacje interpersonalne,
- docenia  znaczenie więzi międzyludzkich, 
- postępuje zgodnie z przyjętymi normami społecznymi,
- zna i szanuje historię i kulturę własnego narodu i regionu,
- jest wrażliwy na sztukę,
- realizuje zainteresowania i pasje,
- jest  wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym; jest wrażliwy na potrzeby innych,
- prowadzi aktywny tryb życia,
- dba o zdrowie, stroni od używek,
- dba o swój wygląd, jest uporządkowany,
- zachowuje równowagę psycho – fizyczną.
- bezpiecznie i efektywnie korzysta z technologii cyfrowej

Charakterystyka placówki

Bursa  oferuje  wychowankom  większości  3  osobowe  pokoje  z  dostępem  do  mobilnego
internetu  z  indywidualnym  loginem  oraz  pomieszczenia  przygotowane  pod  kątem  realizacji
różnorodnych zainteresowań. Placówka posiada dużą salę audiowizualną oraz świetlicę ma każdym
piętrze. W bursie znajduje się biblioteka z bogatym księgozbiorem. Na każdym piętrze znajduje się
pralnia.
Bursa zapewnia całodzienne  wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych młodzieży.
Młodzież korzysta z obiektów sportowych bursy jakimi są siłownia, strzelnica oraz z boiska „Orlik”. 

W  bursie  45  pracowników,  w  tym  22 pracowników  pedagogicznych.  Pracownicy
wykorzystują do swoich prac programy informatyczne między innymi: firmy Vulcan, KSAT.

Młodzież  uczęszcza  do  większości  szkół  ponadpodstawowych  miasta  Lublin  (techników  
i  liceów ogólnokształcących).  W roku szkolnym 2022/2023 wszystkie  miejsca   są  wykorzystane.
Grupy wychowawcze liczą od 29 do 34 wychowanków.  Wychowawcy utrzymują stały kontakt  z
rodzicami.



Obszary planowania rozwoju na rok szkolny 2022/2023

KSZTAŁCENIE

o wzbogacanie oferty edukacyjnej bursy poprzez realizację zajęć dodatkowych,
o kontynuowanie  działań  dążących  do  poprawy  frekwencji  młodzieży  w szkołach,  wyników

nauczania  – monitorowanie  efektywności  wykorzystania  czasu nauki  własnej,  kontakty ze
szkołami  i  rodzicami,  organizacja  pomocy  w nauce,  zajęcia  tematyczne  na  temat  technik
uczenia się i zapamiętywania,  uczenie zasad pracy umysłowej oraz ich wykorzystania przez
wychowanków w pracy indywidualnej,

o kształtowanie umiejętności uczenia się (w tym ewentualnie uczenia się w sposób zdalny),
o współpraca  z  organizacjami,  instytucjami  i  innymi  placówkami  w  celu  rozwijania

zainteresowań i zaspokojenia potrzeb wychowanków,
o wsparcie  edukacji  informatycznej  i  medialnej,  w  szczególności  kształtowanie  krytycznego

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych,

OPIEKA I WYCHOWANIE

o współpraca z rodzicami i  włączanie ich w proces planowania i  realizacji  zadań placówki:
zapoznanie  z  najważniejszymi  dokumentami  obowiązującymi  w bursie  (Statut,  Koncepcja
pracy  bursy),  zachęcanie  do  korzystania  ze  strony internetowej,  na  której  umieszczane  są
bieżące  informacje  na  temat  podejmowanych  działań  oraz  zakładki  z  aktualną  wiedzą
pedagogiczną dla rodziców,

o diagnozowanie  i  analizowanie   potrzeb,  zainteresowań  i  możliwości  wychowanków  i  ich
rodziców,

o przygotowanie  oraz  prowadzenie  działań  profilaktycznych  w  ramach  realizacji  Programu
wychowawczo – profilaktycznego bursy oraz realizacji Programu Szkoły Promującej Zdrowie,

o wychowanie do wartości, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
o wychowanie  zmierzające  do  osiągnięcia  dojrzałości  poprzez  kształtowanie  postaw

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 
o  inspirowanie  wychowanków  do  zintensyfikowania  działań  samorządowych  –  praca

samorządu  młodzieży,  samorządu  grup,  działania  komisji  i  sekcji  samorządowych,
konsultowanie  zmian,  realizowanie  inicjatyw młodzieży,  motywowanie  wychowanków  do
większej aktywności na forum bursy, włączenie w proces decyzyjny,

o  działania wzmacniające bezpieczeństwo wychowanków – organizacja spotkań we współpracy

z  instytucjami,  wdrażanie  do  higieny  osobistej,  uczenie  zasad  pierwszej  pomocy
przedmedycznej,  zapewnienie  bezpiecznych  warunków korzystania  ze  strzelnicy  i  siłowni
bursy,

o promocja  bursy  i  dbałość  o  jej  wizerunek  –  promowanie  działalności  bursy  na  stronie
internetowej placówki,

o organizowanie  zawodów  sportowych,  turniejów,  konkursów  na  szczeblu  miasta  
i województwa przez bursę, 

o monitorowanie losów absolwentów i wykorzystanie uzyskanych informacji do modyfikowania
działań wychowawczych,

o dbałość o bezpieczeństwo wychowanka, ułatwianie adaptacji w nowych warunkach, integracja
młodzieży, monitorowanie czasu spędzonego w placówce i jego efektywności,

o działania kształtujące odpowiedzialność wychowanków za realizację powierzonych zadań,
o wspomaganie  wychowawczej  roli  rodziny,  wspieranie   młodzieży   w  procesie

wychowawczym, realizacja zajęć przygotowania do życia w rodzinie, wzmacnianie pozycji
rodziny jako naczelnej wartości życia ludzkiego, 



o ochrona  i  wzmacnianie  zdrowia  psychicznego  młodzieży,   organizacja  zajęć  dla
wychowanków  
z obniżoną kondycją psychiczną, 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

o  wykwalifikowaną kadrę  ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy,
o doskonalenie  kompetencji  wychowawców do  pracy  z  młodzieżą  przybyłą  z  zagranicy,  w

szczególności z Ukrainy,
o rozwijanie  umiejętności  metodycznych  wychowawców  w  zakresie  prawidłowego  

i  skutecznego  wykorzystywania  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  w  procesach
edukacyjnych, 

o  bezpieczeństwo wychowanków - zapewnienie ciągłości opieki wychowawczej 
w grupach,

o  zapewnienie  zdrowych,  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków pracy  i  zamieszkania  –
szkolenia pracowników, praca  koordynatora ds. bezpieczeństwa, praca specjalisty ds. bhp,

o  promowanie  bursy  w  środowisku  lokalnym  –  rozwijanie  działalności  Zespołu  do  spraw
kontaktu ze środowiskiem lokalnym, 

o  doskonalenie  pracy  zespołów  nauczycielskich,  wzbogacenie  o  nowe,  praktyczne  formy
wymiany informacji, dyskusji np. poprzez stronę internetową, 

o  rozwój bazy materialnej bursy: 
- systematyczne uzupełnianie księgozbioru biblioteki,
- uzupełnienie zasobów sprzętu
o  poprawa warunków socjalno- bytowych młodzieży,
o wsparcie nauczycieli  i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności

podstawowych i przekrojowych uczniów .

Przyszłość wiążemy z nieustannym doskonaleniem naszej placówki, aby sprostać oczekiwaniom
wychowanków,  ich  rodziców,  środowiska   oraz  wyzwaniom  zmieniającej  się  rzeczywistości
społecznej  i  gospodarczej.  Koncepcja  pracy jest  dynamiczna,  a podstawą modyfikacji  jest  analiza
potrzeb i zainteresowań wychowanków, ich rodziców, środowiska oraz kierunki polityki oświatowej
państwa.


