KONCEPPCJA PRACY
Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Osieku

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem"

1) Naszą dumą jest Patron szkoły Jan Paweł II
Dla uczczenia pamięci patrona naszej szkoły i kontynuowania Jego myśli:
a) organizujemy „Dni Papieskie”
b) uczestniczymy w uroczystościach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim
c) organizujemy uroczystości lokalne dla uczczenia pamięci patrona szkoły we
współpracy z kościołem
d) organizujemy konkursy papieskie

2) Szkoła zapewnia bezpieczne warunki dla każdego ucznia
Szczególnie DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW w naszej szkole
a) zapewniamy opiekę świetlicową,
b) dbamy o bezpieczeństwo uczniów podczas przejścia na stołówkę i świetlicę
szkolną,
c) nauczyciele pełnią dyżury przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych,
d) szkoła zapewnia opiekę medyczną,
e) współpracujemy z policją i strażą pożarną,
f)

w szkole działa monitoring,

g) realizujemy programy dotyczące bezpieczeństwa:
- „Szkoła bez przemocy”
- „Ratujemy i uczymy ratować”,
h) tematyka godzin wychowawczych zawiera treści dotyczące bezpieczeństwa
uczniów w szkole i poza szkołą.
3) Łagodny start dziecka w szkole
PRACUJEMY ZESPOŁOWO – nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz klas IV-VI:
a) organizujemy spotkania z rodzicami informujące o wymaganiach szkolnych
i warunkach, formach pracy w szkole
b) zapraszamy rodziców uczniów na imprezy okolicznościowe (ślubowanie klas
pierwszych. Dzień Matki, Dzień babci i Dziadka)
4) Formy i metody pracy
Najczęściej stosujemy aktywizujące metody i formy pracy dostosowane do potrzeb uczniów
z poszczególnych klas na zajęciach:
a) praca w grupach i parach
b) indywidualizacja pracy na zajęciach lekcyjnych i na zajęciach wyrównawczych
c) projekty ogólnoszkolne:
- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”
- projekt „Życiowa szansa” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu operacyjnego „Kapitał ludzki”

5) Sprawnie działa Samorząd Uczniowski
W SZKOLE SPRAWNIE DZIAŁA SAMORZĄD UCZNIOWSKI. Plan pracy samorządu jest dziełem
samych uczniów, nauczyciele wspierają ich tylko w tym przedsięwzięciu.
NASI UCZNIOWIE PRZEJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, dlatego w każdej klasie są wyznaczone
osoby (grupy) odpowiadające za:
a) dyżury w klasie
b) organizowanie pomocy koleżeńskiej
c) demokratyczne wybory wyłaniające trójki klasowe i radę SU
6) Wyrównujemy szanse edukacyjne
6.1 OFERUJEMY WIELE FORM POZALEKCYJNYCH SPIERAJĄCYCH ROZWÓJ UCZNIÓW:
a) koła przedmiotowe
b) koło taneczne „Mażoretki”
c) zajęcia sportowe
d) zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne dla uczniów mających trudności w nauce
i wyróżniających się w nauce.
6.2 NA ZESPOŁACH PRZEDMIOTOWYCH DIAGNOZUJEMY UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZĘ
UCZNIÓW:
a) analizujemy testy treningowe, diagnozujące, kompetencji
b) wyciągamy wnioski do dalszej pracy
7) Naszą duma jest pracownia komputerowa
Dzięki wsparciu gminy i środkom z Unii Europejskiej udało nam się stworzyć PRACOWNIE
KOMPUTEROWĄ Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA.
a) Nauczyciele stosują technologie komputerową na swoich zajęciach.
b) W ramach opieki świetlicowej uczniowie mają możliwość korzystania z pracowni
komputerowej.
c) Możemy korzystać z rzutnika multimedialnego i tablicy interaktywnej.
8) Dbamy o rozwój kultury fizycznej
W naszej szkole HASŁO „SPORT” ZAPISANE JEST WIELKIMI LITERAMI. Szczególny nacisk
kładziemy na prawidłowy rozwój fizyczny:
a) organizujemy wyjazdy na basen
b) sprawnie działa SKS (godziny z KN art. 42)

c) przygotowujemy uczniów do różnorodnych zawodów sportowych (piłka ręczna,
piłka nożna)
d) organizujemy wyjazdy na zielone szkoły, umożliwiające nabywanie ogólnej
sprawności fizycznej.

9) Integrujemy społeczność szkolną
Jak integrujemy społeczność szkolna, jak świętujemy i spędzamy wolny czas? MAMY
BOGATY KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI. Celem jest integracja naszej
społeczności szkolnej. Wszystkie działania są realizowane wspólnie z rodzicami.
a) NASZE PROJEKTY:
a) Indywidualizacja nauczania w klasach I-III
b) WSPÓLNE ŚWIĘTA:
a) Wigilie klasowe i szkolne
b) zabawy karnawałowe
c) Dzień Dziecka
d) pożegnanie klas szóstych
e) wycieczki szkolne
f)

wyjazd do kina

g) ogniska integracyjne
h) Dzień Rodziny
i)

Dzień papieski

j)

zabawa andrzejkowa

k) Walentynki

10)

Skutecznie przygotowujemy ucznia do następnego etapu kształcenia

Jako szkoła ponosimy odpowiedzialność za to, czy nasi uczniowie dobrze sobie poradzą
w gimnazjum. Jednym z ważnych warunków jest DOBRE NAPISANIE SPRAWDZIANU
PO SZÓSTEJ KLASIE. Staramy się przygotować uczniów poprzez:
a) organizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących do sprawdzianu
b) diagnozowanie osiągnięć uczniów w formie próbnych sprawdzianów
c) organizowanie warsztatów dotyczących radzenia sobie ze stresem

d) przeprowadzanie pogadanek i spotkań ze specjalistami dla rodziców
e) analizowanie wyników sprawdzianów i modyfikowanie sposobu pracy z uczniami
na podstawie wniosków z tej analizy
f)

systematycznie diagnozujemy osiągnięcia edukacyjne uczniów po I etapie
edukacyjnym

11) Współpracujemy z samorządem lokalnym i instytucjami wspierającymi prace szkoły
TWORZYMY SIEĆ WSPÓŁPRACY:
a) Z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, dzięki której nasi uczniowie otrzymują
profesjonalne wsparcie w formie diagnozy i zaleceń do indywidualnej pracy,
a także zajęć terapeutycznych. Nasi nauczyciele uczestniczą w szkoleniach
organizowanych przez te instytucje. Pedagog prowadzi także warsztaty dla
uczniów w szkole.
b) Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pomagamy
w organizowaniu właściwej pomocy rodzinom uczniów znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej.
c) Z samorządem lokalnym – uczestniczymy w festynie organizowanym przez gminę
i godnie reprezentujemy szkołę w ważnych uroczystościach lokalnych. Bierzemy
udział w akcjach ekologicznych i charytatywnych. Opiekujemy się miejscami
pamięci narodowej.
d) Z SANEPID-em w ramach realizacji programów „Radosna szkoła, radosny uśmiech”,
„Nie pal przy mnie proszę” i inne. Przeprowadzanie pogadanek przez
pracowników SANEPI-u.
12) Ściśle współpracujemy z rodzicami
JAK WSPÓŁPRACUJEMY Z RODZICAMI?
a) Poza stałymi spotkaniami z rodzicami przeprowadzamy rozmowy indywidualne
z każdym rodzicem na temat jego dziecka.
b) Jesteśmy do dyspozycji także w sprawach bieżących.
c) W każdej klasie działa trójka klasowa, a w szkole Rada Rodziców.
d) Wszystkie uroczystości, wydarzenia, a także decyzje dotyczące szkoły są
konsultowane i ustalane z rodzicami.
e) Przedstawiciele Rady Rodziców współtworzą
wewnątrzszkolne obowiązujące w szkole.
f)

i

opiniują

dokumenty

Rada Rodziców w miarę możliwości wspiera szkołę w postaci zakupu nagród,
dyplomów, itd.

13) Jesteśmy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczna
a) Nauczyciele na bieżąco podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie
z potrzebami szkoły (studia podyplomowe).
b) Aktywnie uczestniczymy w różnych formach doskonalenia zawodowego
(wewnątrzszkolne, zewnętrzne).
c) Prężnie działają zespoły przedmiotowe, zgodnie z opracowanymi planami.
d) Organizujemy lekcje otwarte dla rodziców i nauczycieli.
e) W naszej placówce sprawnie działa Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli.
f)

Większość nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

14) Odznaczamy się wysoką sprawnością organizacyjną
a) Szkoła posiada profesjonalnie opracowaną dokumentację wewnętrzną zgodnie
z obowiązującym prawem oświatowym.
b) Do tworzenia programów i koncepcji pracy szkoły włączani są wszyscy nauczyciele.
c) W szkole jest odpowiedni przepływ informacji.

15) Jesteśmy dumni z bazy szkoły
Dzięki dobrej współpracy z samorządem lokalnym, realizacji projektów unijnych:
a) uczymy w nowoczesnym budynku z nowoczesną halą sportową,
b) posiadamy halę sportową o wysokich standardach unijnych,
c) dbamy o estetykę sal lekcyjnych i otoczenia szkoły,
d) systematycznie doposażamy szkołę w niezbędne pomoce,
e) uczniowie mają możliwość stałego dostępu do pracowni komputerowej, Internetu
i tablicy interaktywnej.

16)Szkoła kładzie szczególny nacisk na wychowanie
Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich strefach jego osobowości.
a) Szkoła posiada starannie opracowany program wychowawczy.
b) Wychowawcy realizują program poprzez
z uwzględnieniem opinii rodziców i uczniów.

opracowane

plany

pracy

c) W szkole działają organizacje uczniowskie
i)

Szkolny Klub Europejski

ii) Samorząd Uczniowski
iii) Ekolistek, PCK.
d) Szkoła kładzie nacisk na wychowanie patriotyczne (kultywowanie tradycji
i świętowanie uroczystości państwowych)
e) w szkole działa zespół wychowawczo-problemowo-zadaniowy.
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