KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KOZUBOWIE

NA ROK SZKOLNY 2012//2013

Wizja Szkoły:
1. Szkoła Podstawowa w Kozubowie jest szkołą nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą uczniów do nauki na wyższym etapie
edukacyjnym (gimnazjum).
2. Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
3. Uczeń korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje
metodami aktywnymi.
4. Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne
metody nauczania i wychowania.
5. Rodzice są współautorami życia szkoły.
6. Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska
lokalnego.

Misja Szkoły:
Zapewniamy:
1. Zdobycie rzetelnej wiedzy prowadzącej do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
2. Kształtowanie umiejętności i postaw uczniów odpowiednio do naturalnej w tym wieku aktywności, pobudzania ich do samodzielności w
procesie uczenia się oraz inspiracji do wyrażania własnych myśli i przeżyć.
3. Wychowywania w duchu tolerancji, poszanowania odmienności, niepełnosprawności innych osób.
4. Warunki wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
5. Bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w szkole.
6. Kultywowanie tradycji.

Wspieramy:
1. Wszelkie inicjatywy w podejmowaniu samodzielnych decyzji i działań.
2. Aktywność społeczną rodziców i uczniów.
3. Rozwój samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.
4. Rozwój zawodowy nauczycieli.
5. Działania różnych instytucji, zapewniając uczniom pomoc socjalną.
Umożliwiamy:
1. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych.
2. Korzystanie z sali gimnastycznej, boiska szkolnego, biblioteki szkolnej, stołówki, świetlicy szkolnej, pracowni komputerowej.
3. Udział rodziców w kształtowaniu oblicza szkoły.
4. Stały kontakt rodziców z nauczycielami i dyrekcją szkoły.
5. Podejmowanie decyzji uczniów w sprawach dotyczących życia szkoły.
6. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej.

Lp.

1. Określanie zasad
organizujących życie
szkoły.

Opracowanie i aktualizowanie dokumentów: Statut, WZO, plany pracy
i regulaminy (Plan pracy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Plan
nadzoru pedagogicznego, Plan pracy SU i organizacji ucz., Plan zajęć,
Regulaminy organizujące działalność szkoły).

2. Zgodny z prawem
racjonalny przydział prac
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Działania

Założenia

Termin
wykonania

Osoby
odpowiedzialne

VIII - IX i
cały rok

dyrektor

Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze przydzielone są zgodnie z
kwalifikacjami nauczycieli

Cały rok

Dyrektor

3. Doskonalenie zawodowe
jest zgodne z potrzebami
szkoły.

Zdiagnozowanie potrzeb i opracowanie Planu pracy WDN.
Doskonalenie zewnętrzne nauczycieli.

IX – X
Cały rok

Lider WDN
dyrektor

4. Prowadzenie na bieżąco
ewidencji spełniania przez
uczniów obowiązku
szkolnego

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów.

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

wszyscy nauczyciele

5. Modernizacja budynku

Poprawa warunków działalności szkoły







malowanie ścian korytarza dolnego,
remont nawierzchni twardej placu szkolnego i chodnika,
wymiana lamp oświetleniowych w klasach,
utworzenie nowej pracowni z tablicą interaktywną
doposażenie klas w pomoce dydaktyczne
zakup krzeseł do klas i na stołówkę szkolną
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1. Podnoszenie efektów
kształcenia uczniów.
Kształcenie umiejętności
rozumowania, czytania ze
zrozumieniem, logicznego
myślenia, sprawnego
poruszania się w świecie
informacji.

Podejmowanie intensywniejszej współpracy z rodzicami i uczniami w
zakresie kształtowania współodpowiedzialności za wyniki w nauce –
skuteczne, rzetelne, systematyczne informowanie uczniów i ich
rodziców o poziomie umiejętności oraz przyczynach niepowodzeń.

Cały rok

nauczyciele
przedmiotowych

Przygotowywanie uczniów do udziału uczniów i ich osiągnięć w
konkursach zewnętrznych.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Korzystanie przez nauczycieli z pracowni komputerowej, tablicy
interaktywnej z wykorzystaniem w nauczaniu multimedialnych
programów edukacyjnych. Stosowanie metod aktywizujących.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Nauka wykorzystania wiedzy dostępnej w Internecie

Cały rok

wszyscy nauczyciele

Udział w różnych konkursach, zawodach, turniejach.

Cały rok

wszyscy nauczyciele

2. Badanie efektywności
kształcenia

Testy diagnozujące
Sprawdzian próbny klas 6
Sprawdzian OKE
Sprawdzian kompetencji klasy III
Konkursy kuratoryjne:
matematyczny, humanistyczny
Analiza osiągnięć dydaktycznych uczniów klas I - VI

wrzesień
Styczeń
Kwiecień
III
wg
Harmonogra
mu

3. Promowanie uczniów
zdolnych

Stosowanie różnorodnych metod nauczania i form pracy rozwijających
twórcze myślenie i pasje uczniów w tym realizowani innowacji,
projektów edukacyjnych, organizowanie wycieczek dydaktycznych,
wyjazdów do teatru, muzeum.
Stosowanie metody projektu na wszystkich przedmiotach.
Wizualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez

Nauczyciele
przedmiotów
dyrektor
dyrektor
nauczyciel klasy III
nauczyciele
przedmiotów

Nauczyciele
Cały rok

Cały rok

nauczyciele
przedmiotów

stosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych, technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

4. Dostosowanie pracy do
potrzeb uczniów o
specyficznych potrzebach
edukacyjnych

5. Kultywowanie tradycji
regionalnych i
patriotycznych

Informowanie o przedsięwzięciach sukcesach szkoły na stronie
internetowej szkoły, gminy, w prasie lokalnej, podczas apeli, spotkań
z rodzicami, na tablicach informacyjnych.

Cały rok

nauczyciele
przedmiotów

Stworzenie ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych
Opracowywanie zadań dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów

IX, I

Nauczyciele

Realizacja projektów „Akademia sukcesu”,
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania”

Nauczyciele
kl.I-VI

Dyrektor

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów.
Opracowanie programu naprawczego.

Cały rok

Nauczyciele

IX-X

Wszyscy nauczyciele

Praca zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Opracowanie planu pracy z uczniem zgodnie z wytycznymi zawartymi
w orzeczeniu i opinii PPP

Cały rok

wychowawcy

Praca metodami aktywnymi. Różnicowanie trudności zadań.

Cały rok

wszyscy nauczyciele

Udział uczniów w odpowiednich zajęciach specjalistycznych,
pozalekcyjnych, projektach edukacyjnych.

Cały rok

Nauczyciele historii i
języka polskiego,
Wychowawcy

Udział uczniów w uroczystościach szkolnych; projektach
edukacyjnych. Podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Reprezentowanie szkoły w obchodach świąt

Cały rok

Wszyscy nauczyciele
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1. Udział w ogólnopolskich i Sprzątanie Świata;
lokalnych akcjach
Cała Polska czyta dzieciom;
charytatywnych, projektach WOŚP, Góra Grosza;
i programach
Prawa Dziecka; współpraca z Fundacjami
edukacyjnych.
2. Opieka nad uczniami
dojeżdżającymi

3. Działania opiekuńcze

Osoby
odpowiedzialne
wg przydziału
obowiązków
dodatkowych

Cały rok

dyrektor

Cały rok

opiekun dzieci
dojeżdżających

Cały rok

dyrektor

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV (program
„Wyprawka szkolna 2012 ”

IX, X

dyrektor

Realizacja zadań Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki
Udział w akcjach profilaktycznych.

Cały rok

wszyscy nauczyciele

Zapewnienie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla uczniów w czasie
dni wolnych od zajęć lekcyjnych.

Cały rok

wszyscy nauczyciele

Współpraca z Higienistką szkolną, Psychologiem, Policją i Sądem
Rodzinnym.

Cały rok

dyrektor

Działalność samorządu szkolnego

Cały rok

wszyscy nauczyciele

Organizacja akcji charytatywnych

Cały rok

wychowawcy

Zorganizowanie zajęć opiekuńczych nad dziećmi oczekującymi na
autobus szkolny.
Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym do szkoły autobusem
szkolnym.
Udział w programie: „Owoce w szkole”, „Mleko z klasą”
Objęcie dożywianiem dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej.
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4. Organizacja działań
wychowawczych i
profilaktycznych szkoły.

5. Angażowanie uczniów w
życie szkoły, rozwijanie
samorządności

Podejmowanie wspólnych decyzji dotyczących życia szkoły.
Organizowanie uroczystości, apeli i imprez szkolnych.
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1. Angażowanie rodziców w
życie szkoły.

W miarę
potrzeb
Cały rok

wszyscy nauczyciele

Angażowanie uczniów do prac na rzecz szkoły – gazetki ścienne,
dekoracje klasowe i szkolne.

Cały rok

odpowiedzialni
nauczyciele
opiekun S.U.,
wychowawcy

Wdrażanie uczniów do wspólnego dbania o ład, porządek i estetykę
pomieszczeń klasowych i szkolnych.

Cały rok

wszyscy nauczyciele

Uaktywnianie pomocy koleżeńskiej.

Cały rok

wszyscy nauczyciele

Redagowanie internetowej gazetki szkolnej „Wykrzyknik”

Cały rok

nauczyciel
odpowiedzialny

Cyklicznie

Wychowawcy i
Dyrektor

Wywiadówki, Zebrania prezydium i trójek klasowych
Zebrania ogólne i klasowe:
a) omówienie wymagań programowych,
b) aktualizowanie WZO, PZO
c) omówienie dokumentów szkoły:
 Statut Szkoły
 Koncepcja pracy szkoły
 Program Wychowawczy
 Program profilaktyki
 Plan Nadzoru pedagogicznego
d) omówienie i wspólne ustalenie planu uroczystości szkolnych
e) omawianie wyników nauczania i zachowania uczniów
f) omawianie bieżących spraw, potrzeb poprawy bazy lokalowej i
problemów szkolnych.
g) pedagogizacja rodziców

R
O
D
Z
I
C
A
M
I

2. Budowanie pozytywnego
wizerunku szkoły,
promocja szkoły w
środowisku lokalnym.

Współpraca z innymi placówkami i podmiotami lokalnymi.

cały rok

wszyscy nauczyciele

Udział uczniów w różnych pozaszkolnych konkursach, zawodach,
turniejach.

cały rok

wszyscy nauczyciele

Promocja szkoły w środowisku, lokalnych mediach oraz w Internecie;

cały rok

wszyscy nauczyciele

Prezentacja działalności szkoły na forum środowiska.

cały rok

wszyscy nauczyciele

Zorganizowanie festynu rodzinnego.

V-VI

dyrektor

Opracowanie i rozpropagowanie folderu szkoły.

Cały rok

wychowawcy klas

Bieżące aktualizowanie szkolnej strony internetowej.

Cały rok

Prowadzenie szkolnego bloga – ekonomicznej kroniki szkoły.

Cały rok

wyznaczeni
nauczyciele
wyznaczony
nauczyciel
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1. Szkolenia.

Szkolenia wstępne i szkolenia stanowiskowe.

IX.2012 r.

dyrektor

2. Działania poprawiające
bezpieczeństwo uczniów.

Przeglądy szkoły.

VIII.2012 r.

Procedury szkolne – uaktualnienie

IX , I.

Inspektor BHP,
Dyrektor
koordynator ds.
bezpieczeństwa

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły:
 zorganizowanie dyżurów nauczycieli,
 zapoznanie uczniów, nauczycieli i rodziców z przepisami BHP,
 przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas różnorodnych
zajęć prowadzonych w szkole i poza nią.

IX.

dyrektor
dyrektor,wychowawcy

Cały rok

wszyscy pracownicy

Bieżące kontrolowanie szkoły w zakresie BHP

IX, I

Kontrola stanu sprzętu sportowego i urządzeń sportowych.

IX, I

inspektor BHP
dyrektor
wszyscy nauczyciele

Opracowanie planu dyżurów nauczycieli.

IX, I

dyrektor,

Sprawdzenie planu lekcji pod katem równomiernego rozłożenia zajęć.

Cały rok

dyrektor

Dostosowanie krzeseł i stolików do wzrostu uczniów.

Cały rok

wychowawcy klas

Umożliwienie uczniom pozostawianie przyborów szkolnych w szkole.

X-XI

wychowawcy klas

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły.

Cały rok

Prelekcje do uczniów, pogadanki, apele, zajęcia socjoterapeutyczne,
spotkania z przedstawicielami służb bezpieczeństwa.

Cały rok

Przeprowadzenie we wszystkich klasach zajęć z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Przestrzeganie procedur szkolnych.

Cyklicznie

koordynator d.s.
bezpieczeństwa
wszyscy nauczyciele

odpowiedzialni
nauczyciele
wszyscy nauczyciele

3. Zapobieganie
uzależnieniom, agresji,
przemocy wśród uczniów.

Zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych – „Spójrz inaczej”, „Veto
wobec przemocy”.
Prowadzenie warsztatów dotyczących problematyki agresji,
umiejętności rozwiązywania problemów uczniowskich, rozmowy
uczące wzajemnego szacunku, poszanowania, kultury osobistej,
tolerancji dla odmiennych poglądów.
Na bieżąco eliminowanie przypadków agresji.
Wymaganie kultury wypowiedzi w codziennej pracy.
Kontrolowanie uczniów we wszystkich pomieszczeniach szkolnych
Stosowanie obowiązującego systemu kar i nagród;

IX

dyrektor

Cały rok

wszyscy nauczyciele

Cały rok
Cały rok

wszyscy nauczyciele
wszyscy nauczyciele

Cały rok
wszyscy nauczyciele
Cały rok

wszyscy nauczyciele

1. Roczną Koncepcję Pracy Szkoły na rok szklony 2012/2013 zaopiniowano pozytywnie i zatwierdzono do realizacji Uchwałą Nr 3/2012/2013
Rady Pedagogicznej z dnia 30.VIII.2012 r.
2. Koncepcję Pracy Szkoły wprowadza się do realizacji dnia 01września 2012 r.
3. Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszej Koncepcji Pracy Szkoły.

