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 KONCEPCJA PRACY 
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie 

na lata 2015-2020 
 

WRZESIEŃ 2015 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA KONCEPCJI I SPOSÓB  

JEJ UPUBLICZNIENIA  

 

1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności ustawa  

z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1270 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.  

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz.1270), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (poz. 977 z późn. 

zm.) 

 

2. Dokumentacja Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie 

wykorzystana do opracowania koncepcji: 

 Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie, 

 wnioski z nadzoru pedagogicznego, 

 uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, słuchaczy. 
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3. Sposób upublicznienia koncepcji: 

 Przedstawienie na posiedzeniu rady pedagogicznej, 

 Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, 

 Zapoznanie słuchaczy. 

 

II. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI 

Placówka usytuowana jest w Lublinie przy ul. Pogodnej 52, w bliskim 

sąsiedztwie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie  powstało 1 września 

1994 roku na mocy aktu założycielskiego podpisanego 23 czerwca 1994 roku  

przez ówczesnego Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

 

1. W skład Centrum wchodzą:  

 XXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – trzyletnie liceum 

ogólnokształcące dla absolwentów gimnazjum oraz zasadniczej szkoły 

zawodowej, 

 Szkoła Policealna dla Dorosłych  nr 2 – dla absolwentów posiadających 

wykształcenie średnie, 

 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – dla absolwentów gimnazjum oraz dla 

absolwentów i uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, liceum, a także 

studentów i osób chcących uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje. 

Organem prowadzącym Centrum jest Gmina Lublin. 

Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Kuratorium Oświaty  

w Lublinie. 

 

2. Nadrzędnym celem Centrum jest: 

 kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach 

szkolnych i pozaszkolnych; 

 organizowanie kształcenia praktycznego dla słuchaczy; 
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 przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym 

podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego oraz 

programem nauczania danego zawodu w określonym typie szkoły, 

kwalifikacji; 

 przygotowanie słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem oraz 

osiągnięcie możliwie wszechstronnego własnego rozwoju, 

 realizacja zadań zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki 

organizacyjne i podmioty gospodarcze. 

 

3. Baza dydaktyczna  

Bazę dydaktyczną Centrum stanowi budynek w którym znajdują się: 

 klasopracownie 

 pracownie komputerowe 

 sala wykładowa 

 nowoczesna biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym 

 pomieszczenia administracji i obsługi 

 archiwum 

 szatnia 

 

4. Kadra dydaktyczna Centrum  

Kadrę pedagogiczną cechuje wysoki poziom kompetencji 

zawodowych. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę  

i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w dokształcaniu się, zarówno  

w formach wewnętrznych, jak i zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy 

doskonalące, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń  

on- line).  
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Nauczyciel Centrum: 

 uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, 

 uczy możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz 

tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, 

 uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 

 rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego 

 rozwija zdolność dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych 

itp. 

 

III. MISJA I WIZJA CENTRUM 

 

1. Misję i wizję Centrum oparto o następujące wartości: 

 

a) wartości ogólne: 

 poszanowanie godności i praw wszystkich członków społeczności 

szkolnej, 

 poszanowanie norm współżycia społecznego 

 tolerancja 

 odpowiedzialność 

 uczciwość 

 sprawiedliwość 

 solidarność i poczucie jedności 

 rzetelność 

 życzliwość i uprzejmość 

 kreatywność i zaangażowanie w życie szkoły 
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 bezpieczeństwo – szkoła jest bezpiecznym miejscem dla słuchaczy  

i pracowników 

 patriotyzm lokalny 

 poszanowanie tradycji i dziedzictwa narodowego 

 

b) wartości edukacyjne: 

 procesy edukacyjne realizowane są zgodnie z podstawą kształcenia 

ogólnego i w zawodach, 

 procesy edukacyjne realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnej bazy 

dydaktycznej oraz aktywnych metod pracy dydaktycznej, 

 słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania 

edukacji na wyższych szczeblach oraz funkcjonowania w życiu 

zawodowym, 

 słuchacze nabywają umiejętności samokształcenia i efektywnego 

poszukiwania wiedzy w różnorodnych źródłach informacji, 

 kształtowanie w słuchaczach pożądanych postaw moralnych, społecznych  

i obywatelskich, 

 kształtowanie w słuchaczach poczucia odpowiedzialności za własną 

edukację, 

 kształtowanie kompetencji, kreatywności, przedsiębiorczości, uczenia się 

ustawicznego i gotowości do podejmowania różnorodnych wyzwań 

zawodowych. 

 

2. Misja Centrum 

„W życiu trzeba uczestniczyć” 

Priorytety 

Jesteśmy po to, aby: 

 wspierać autonomię i kreatywność każdego słuchacza oraz rozwijać  

i ukierunkowywać ich indywidualny potencjał; 
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 kształtować umiejętności i kompetencje, niezbędne dla słuchaczy XXI 

wieku, chcących w przyszłości odnosić sukcesy w złożonej, lokalnej  

i globalnej rzeczywistości; 

 przygotować naszych słuchaczy do funkcjonowania w niejasno określonej 

przyszłości; 

 nasi absolwenci odnaleźli się na coraz bardziej dynamicznym i mało 

przewidywalnym rynku pracy. 

 placówka dba o rozwój zawodowy nauczycieli 

 

Cele ogólne 

Jesteśmy po to, aby: 

 kształtować umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne w XXI 

wieku; 

 kształtować u słuchaczy umiejętności społeczne niezbędne do pełnego 

funkcjonowania w społeczeństwach XXI wieku: 

 alfabetyzm informacyjny; 

 kreatywność i innowacyjność; 

 krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów; 

 komunikowanie; 

 kolaboracja – współpraca interpersonalna w ramach 

grupy/społeczności 

 alfabetyzm medialny 

 sprawność posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-

komunikacyjnej (ICT); 

 elastyczność i adaptacyjność, czyli umiejętność dostosowywania się  

do zmieniających się warunków życia; 

 inicjatywa i samo decydowanie o swoim życiu; 

 umiejętność funkcjonowania w środowisku zróżnicowanym,  

także wielokulturowym; 
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 produktywność; 

 umiejętności liderskie i odpowiedzialność. 

 kształtować kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie: 

 porozumiewanie się w językach obcych; 

 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne; 

 kompetencje informatyczne; 

 umiejętność uczenia się; 

 kompetencje społeczne i obywatelskie; 

 inicjatywność i przedsiębiorczość; 

 świadoma ekspresja kulturowa. 

 nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności; 

 rozbudzać ciekawość świata; 

 dopingować do różnorodnych, twórczych inicjatyw; 

 wpajać zasady tolerancji, poszanowania odmienności, inności; 

 umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych 

dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami; 

 wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające 

wszechstronnemu rozwojowi i rozładowujące napięcia emocjonalne. 

 

3. Wizja Centrum  

Wizja Centrum określa nadrzędne wartości w działalności placówki: 

 uznanie edukacji jako procesu towarzyszącego człowiekowi przez całe 

życie, 

 dążenie do zaspakajania potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej  

w możliwie wszystkich formach kształcenia, 

 zapewnienie wysokiego poziomu jakości usług edukacyjnych w formach 

szkolnych i pozaszkolnych, 

 dążenie do zachowania jedności dydaktyki i wychowania, 
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 umożliwienie realizacji ambicji edukacyjnych słuchaczy oraz aspiracji 

zawodowych nauczycieli, 

 promowanie zasad szacunku, tolerancji i demokracji w codziennej 

działalności społeczności Centrum, 

 tworzenie ducha partnerstwa między słuchaczami i kadrą nauczającą, 

między społecznością lokalną i szkolną, 

 kształtowanie klimatu placówki – opartego na dialogu pomiędzy 

wszystkimi członkami społeczności szkolnej, 

  tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i edukacji, 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, promocja jej osiągnięcia  

w środowisku lokalnym, 

 rozwijanie kontaktów z przedstawicielami społeczności placówek 

krajowych i zagranicznych prowadzących podobną działalności 

edukacyjną. 

 

ZAŁOŻENIA 

Szkoła jest: 

a) nowoczesna, 

b) otwarta i pomocna, 

c) przyjazna i partnerska, 

d) bezpieczna, 

e) wychowująca i rozwijająca, 

f) kompetentna, 

g) realizująca oczekiwania środowiska. 

Szkoła: 

1. Wykształca w słuchaczu potrzebę i postawę stałego uczenia się  

i doskonalenia umiejętności, czyli uczy jak się uczyć. 
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2. Jest kreatorem własnej drogi rozwoju słuchacza. Postrzega słuchacza, 

jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela, jako 

profesjonalnego doradcę w procesie samokształcenia. 

3. Szkoła stwarza słuchaczom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju 

postaw ważnych dla obywatela Europy. 

4. Szkoła postrzegana jest w środowisku, jako placówka oferująca usługi 

edukacyjne na wysokim poziomie jakości. 

5. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, 

którzy chętnie się dokształcają i doskonalą, 

6. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami 

samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji  

i pomocy społecznej. 

7. Szkoła uczy szacunku dla drugiego człowieka, środowiska naturalnego 

oraz dziedzictwa kulturowego narodu, Europy i świata. 

8. Przygotowuje słuchaczy do zewnętrznych egzaminów zawodowych oraz 

egzaminów maturalnych i umożliwia im dalsze kształcenie się. 
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GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA SZKOŁY 

 

W OBSZARZE KSZTAŁCENIA 

 

1. Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne słuchaczy. 

2. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb  

i możliwości słuchaczy. 

3. Szkoła wspiera słuchaczy poprzez właściwy przydział GDDD, 

organizację zajęć wyrównawczych stosując różne metody i techniki 

kształcenia. 

4. Szkoła zapewnia rozwój każdego słuchacza, jego zainteresowań  

i szczególnych uzdolnień. 

5. Organizacja kształcenia w szkole poddawana jest systematycznej ocenie  

i analizie. 

6. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli odpowiadają celom 

kształcenia i potrzebom słuchaczy. 

7. W toku kształcenia nauczyciele wdrażają słuchaczy do aktywności  

i odpowiedzialności za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane  

z uczeniem się. 

8. Słuchacze znają wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz 

formy i sposoby oceniania. 

9. Programy nauczania są starannie dobierane i systematycznie 

weryfikowane. 

10. Sposób realizowania poszczególnych programów nauczania jest 

systematycznie analizowany i na bieżąco modyfikowany. 
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I. Analiza wyników zewnętrznych egzaminów zawodowych i egzaminów 

maturalnych: 

 Analiza i wykorzystanie wyników zewnętrznych egzaminów 

zawodowych  

i maturalnych do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników 

nauczania. 

 Udział szkoły w próbnych egzaminach zawodowych i maturalnych, 

opracowanie wniosków i ich wdrożenie. 

 Analizy wyników zewnętrznych egzaminów dokonywane  

z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych. 

 Wnioski z analizy wyników zewnętrznych egzaminów wdrażane przez 

poszczególnych nauczycieli w celu podniesienia poziomu kształcenia. 

 

II. Nabywanie wiadomości i umiejętności 

 Analiza osiągnięć, formułowanie i wdrażanie wniosków stymulacja  

w celu osiągnięcia wyższych wyników 

 Indywidualizacja procesu uczenia 

 Kształcenie umiejętności określania przez słuchacza poziomu swojej 

wiedzy na podstawie wyników oceniania oraz umiejętności planowania 

swojego indywidualnego procesu uczenia się. 

 

III. Aktywność: 

 Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych 

przez słuchaczy. 

 Aktywny udział w projektach edukacyjnych, realizacja miejskich  

i szkolnych projektów edukacyjnych zainicjowanych przez słuchaczy. 

 Preferowanie aktywizujących metod nauczania. 
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 Realizacja inicjatyw i projektów szkolnych, np. projekty samorządu 

słuchaczy (wycieczki szkolne, kiermasze, rocznicowe spotkania 

absolwentów itp.) 

 Analiza losów absolwentów oraz wykorzystanie informacji  

do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty 

edukacyjnej. 

 Współpraca z absolwentami: zjazdy absolwentów oraz spotkania 

absolwentów ze słuchaczami. 

 

IV. Podejmowanie różnorodnych form preorientacji zawodowej: 

 Współpraca z PUP, MUP, spotkania z przedstawicielami środowisk 

uniwersyteckich, współpraca z wyższymi uczelniami, Szkolnymi 

Ośrodkami Kariery, Biurami Karier, Centrami Orientacji Zawodowej, 

Klubami Pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy, Agencjami Aktywizacji 

Zawodowej  

i firmami szkoleniowymi, organizacjami pozarządowymi. 

 Popularyzacja informacji na temat ofert edukacyjnych szkoły policealnej  

i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. 

 

V. Promowanie wartości edukacji: 

 Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej  

oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach: 

  wizyty prezentacyjne w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych; 

 współpraca z PUP, MUP; 

 publikacje informacyjne (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa, 

tablice informacyjne, lokalna prasa, media elektroniczne); 

 dni otwarte w szkole; 

 Lubelskie Targi Edukacyjne; 
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 prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach; 

 udział w uroczystościach lokalnych (uroczystości państwowe); 

 organizacja imprez dla społeczności lokalnej; 

 Analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym, np. monitorowanie 

wyników rekrutacji, ankiety dla słuchaczy. 

 

 

 

W OBSZARZE WYCHOWANIA 

 

I. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole: 

 Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy słuchaczami a nauczycielami 

(dbałość o przestrzeganie statutu szkoły) 

 Podejmowanie działań służących integracji słuchaczy, nauczycieli  

i pracowników administracji (wspólna organizacja imprez szkolnych, 

udział w wydarzeniach). 

 

II. Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi: 

 Umożliwianie słuchaczom kontaktu z różnymi formami kultury (teatr, 

kino, muzeum). 

 Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność 

społeczną i charytatywną, np. Świąteczna Paczka, PCK, WOŚP, 

honorowe krwiodawstwo. 

 Realizacja zadań w ramach projektów unijnych. 

 Diagnozowanie zachowań słuchaczy i podejmowanie działań w celu 

wyeliminowania zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje  

w miarę potrzeb. 
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III. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju słuchaczy  

w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. 

 Zapewnienie słuchaczom poczucia bezpieczeństwa. 

 Zapewnienie słuchaczom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych 

wypadkach. 

 Umożliwienie pomocy i wsparcie w rozwiązywaniu problemów 

słuchaczy. 

 Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę  

w działaniach wychowawczych (np. konsultacje z PPP, Komendą Policji, 

Sądem Rodzinnym). 

 Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, 

ocena ich skuteczności i ewentualna modyfikacja. 

 Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań 

proekologicznych. 

 

 

 

W OBSZARZE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

 

1) Szkoła posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu 

informacji. 

2) Dyrektor szkoły systematycznie analizuje skuteczność zarządzania  

i sprawność organizacyjną szkoły. 

3) Nauczyciele dzielą się wzajemnie zdobytą wiedzą i umiejętnościami. 
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I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem 

oświatowym: 

 Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności  

z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja. 

 Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa 

oświatowego. 

 Praca w zespołach przedmiotowych i zadaniowych w celu właściwej 

realizacji zadań statutowych (doskonalenie działalności w zakresie 

podwyższenia jakości kształcenia oraz bezpieczeństwa słuchaczy). 

 Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja 

wewnętrzna prowadzona z udziałem nauczycieli, wykorzystanie 

wniosków do planowania rozwoju szkoły) 

 

II. Kadra pedagogiczna doskonali swoje umiejętności i podnosi 

kwalifikacje. 

 Umiejętności i wiedza nauczycieli oraz ciągłe ich doskonalenie sprzyjają 

efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego 

nauczycieli. 

 

III. Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły, bazy 

dydaktycznej. 

 Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie 

szkoły w celu poprawy warunków realizacji podstaw programowych 

kształcenia ogólnego oraz zawodowego i poszerzania oferty zajęć 

dodatkowych (sponsorzy, współpraca z pracodawcami, kontakty  

z absolwentami szkoły). 
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W OBSZARZE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY  

W ŚRODKOWISKU LOKALNYM 

 

I. Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi  

w zakresie realizacji polityki oświatowej: 

 Czynne włączanie się szkoły w uroczystości miejskie, państwowe. 

 Czynne włączanie się w akcje społeczne, edukacyjne. 

 Współpraca z instytucjami znajdującymi się na terenie Lublina  

i Lubelszczyzny. 

 Szkoła udostępnia zasoby lokalowe instytucjom i stowarzyszeniom 

działającym w środowisku lokalnym. 

 Wykorzystywanie zasobów instytucji na rzecz rozwoju słuchacza. 

 

II. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów: 

 Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów  

do podnoszenia efektów nauczania i planowania oferty edukacyjnej. 

 Współpraca z absolwentami: zjazdy absolwentów, spotkania  

z absolwentami pełniącymi funkcje publiczne na rzecz promocji szkoły. 

 

III. Podejmowanie różnorodnych form preorientacji zawodowej: 

 Współpraca z PUP, MUP, Centrum Aktywizacji Zawodowej, spotkania  

z przedstawicielami środowisk uniwersyteckich, współpraca z wyższymi 

uczelniami. 

 Popularyzacja informacji na temat oferty edukacyjnej CKU nr 2. 

 Prowadzenie zajęć dodatkowych z doradztwa zawodowego. 

 Współpraca z pracodawcami w zakresie realizacji praktyk zawodowych 

oraz dostosowywania programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

słuchaczy. 
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IV. Promowanie wartości edukacji: 

 Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, 

działań szkoły i osiągnięć słuchaczy. 

 Szkoła promuje potrzebę słuchacza. 

 Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. 

 

V. Współpraca z partnerami szkoły: 

 Pracodawcy 

 Instytucje oświatowe 

 Samorząd terytorialny 

 Lokalne inicjatywy 

 Organizacje pomocy społecznej 

 Organizacje pozarządowe 
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MONITORING, OKRESOWA EWALUACJA, 

PLANOWANIE DALSZEGO ROZWOJU 

 

Monitorowanie będzie prowadzone na bieżąco poprzez analizę zebranej 

dokumentacji: wytworów słuchacza, nauczyciela, Rady Pedagogicznej  

i dyrekcji. Dodatkowo działania będą poddawane obserwacji. Zbierane będą 

opinie ustne: oceny, sądy oraz przeprowadzane w miarę potrzeb ankiety. 

Wiedza ta posłuży do naniesienia zmian i korekt, jeżeli takie będą potrzebne,  

oraz zaplanowania dalszych działań. Ocena będzie dokonywana 

systematycznie, po roku realizacji planu pracy na podstawie zebranych w 

ciągu roku danych. Umożliwi to stwierdzenie uzyskania zakładanych 

rezultatów, a w końcowym efekcie osiągnięcie celów. Realizacja zakładanych 

w koncepcji celów odbywać się będzie poprzez zaplanowane działania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcja pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie  

na lata 2015 – 2020 

 została przedstawiona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

w dniu 14 września 2015 r. i wdrożona do realizacji 
 


