KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM.J. DĄBROWSKIEGO
W KOŃCZYCACH MAŁYCH
Na lata 2011 – 2016

Motto:
SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA

Misja szkoły
Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i
harmonijnego rozwoju dziecka oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego
i emocjonalnego.
Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i
nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia
oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

Wizja szkoły
− Szkoła, w której każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i
talenty, po to, by twórczo rozwiązywać różnorodne problemy, prowadzić
pracę samokształceniową, a przede wszystkim wierzyć we własne siły i
możliwości.
− Szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i doceniony, zawsze
może oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i swoich rówieśników.
− Szkoła, w której pracownicy i uczniowie mają zapewnione bardzo dobre
warunki podczas wszystkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas przerw.
− Szkoła, w której organizowane są spotkania, akcje, uroczystości
− Szkoła, w której uczniowie poznają tajemnice świata przyrody, zjawiska
fizyczne, wyjeżdżają na wycieczki, by poznawać najbliższą okolicę i
ciekawe zakątki naszego kraju, korzystają z kina, teatru, muzeów, itp.
− Szkoła, w której nauczyciele mają nowoczesne pomoce dydaktyczne, bardzo dobrze wyposażone sale zaję
, miejsce do przygotowania się do lek-cji i pracy zespołowej, zabezpieczone
warunki do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji.
− Szkoła, wokół której znajdują się bezpieczne, zorganizowane w
naturalnym środowisku miejsca, służące do aktywnego wypoczynku
podczas przerw międzylekcyjnych.

Szkoła wychowuje i kształci ucznia, który będzie:
-dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym
godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;
-człowiekiem ambitnym, aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, mającym
różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzącym różne wiadomości i
umiejętności;
-człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro
od zła, kierującym się zasadami moralnymi;
-człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;
-człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich
zależności od stanu środowiska naturalnego;
-człowiekiem odpowiedzialnym za stan środowiska naturalnego, racjonalnie
korzystającym z zasobów przyrody.

Koncepcja rozwoju szkoły
w poszczególnych obszarach:
I.

Zarządzanie i organizacja.

1. Aktualizowanie programów komputerowych do pracowni
informatycznej.
2. Pozyskiwanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
3.Organizowanie szkoleń w ramach WDN dla całej rady
pedagogicznej lub grup nauczycieli wg potrzeb.
4. Zakup pomocy dydaktycznych.
5. Realizacja programów edukacyjnych
6. Utworzenie placu zabaw dla dzieci klas 0-3,
7. Realizacja programów unijnych
8. Realizacja programów społecznych, edukacyjnych,
profilaktycznych, wychowawczych /np. Szkoła bez przemocy,
programy Unicef/

9. Współpraca z klubem sportowym LKS, Gminnym Ośrodkiem
Kultury
10. Objęcie uczniów opieką specjalistyczną przez logopedę i
psychologa
11. Współpraca z Urzędem Gminy
12. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
13. Wzbogacanie bazy szkoły o nowe meble, komputery i sprzęt
sportowy,
14.Odnawianie kuchni szkolnej oraz sal lekcyjnych.
15. Realizacja Programów Rządowych / np„Szklanka mleka” oraz
„Owoce w szkole”/
16. Zapewnienie uczniom ciepłego posiłku /dofinansowanie z GOPS/
17. Ścisła współpraca z Radą Rodziców.
18. Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
19. Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.
20. Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.
21.Promowanie osiągnięć uczniów w szkole i mediach oraz na stronie
internetowej szkoły.

II.

Wychowanie i opieka.

1. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.
2. Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i
logopedycznej uczniom i rodzicom.
3. Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez PPP.
4. Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.
5. Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, kółka, zajęcia
sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki).
6. Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
7. Organizacja udziału dzieci w konkursach pozaszkolnych.
8. Realizacja działań wynikających z Programu Wychowawczego
szkoły.
9. Realizacja działań wynikających z Programu Profilaktyki Szkoły.
10. Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i
niedostosowaniu społecznemu.
11. Prowadzenie zajęć z zakresu socjoterapii.

12. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami
13. Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki
nad dziećmi.
14. Prowadzenie akcji, imprez szkolnych, apeli, zbiórek
charytatywnych
15.Organizowane warsztatów promujących właściwe zachowania: np.
przeciwdziałania agresji, właściwego odżywiania, udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, asertywnego zachowania, bezpieczeństwa itp.
16.Zachęcanie i motywowanie uczniów do udziału w szkolnych
apelach i uroczystościach, by wzmacniać ich wiarę we własne siły i
umiejętności.
17. Udział szkoły w ogólnopolskim programie „Szkoła bez
przemocy”, w programach organizowanych przez Unicef
18. Spotkania z teatrem profilaktycznym
19. Spotkania z ciekawymi ludźmi

III. Kształcenie
1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez
dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów,
stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie
szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.
2. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
3. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.
4. Stosowanie różnorodnych form wspierania i motywowania
uczniów.
5. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację
procesu nauczania.
6. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań
przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
7. Organizowanie próbnych sprawdzianów, analizowanie wyników i
wykorzystywanie do planowania pracy
8. Badanie stopnia opanowania umiejętności uczniów, analizowanie
wyników i wdrażanie wniosków

9. Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o
współpracę pomiędzy nauczycielami.
10. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe
oraz realizację programów promujących zdrowie.
11. Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami
szkoły.
12. Wdrażanie do samorządności poprzez działania Samorządu
Uczniowskiego.
13. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych
dziedzinach nauki i sztuki
14.W ramach godzin z art.42 KN organizowanie i prowadzenie zajęć
rozwijających zainteresowania uczniów, w tym koła przedmiotowe i
zajęcia sportowe i wspierające ucznia potrzebującego pomocy, w tym
zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
gimnastyka, korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia wyrównawcze.

