Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty
w Lwówku Śląskim

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Lwówek Śląski, rok szkolny 2014/2015

Spis treści

MISJA SZKOŁY: _____________________________________________________________________________ 3
WIZJA SZKOŁY: _____________________________________________________________________________ 3
ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY: ______________________________________________________________ 3
ZADANIA SZKOŁY: __________________________________________________________________________ 3
CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY ________________________________________________________________ 3
KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ- PRIORYTETY _____ 4
KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 _________________________ 9
KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 _________________________ 9
KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 ________________________ 10
KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 ________________________ 10
KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 ________________________ 10
KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ________________________ 11
KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ________________________ 11

2

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki opiera się na dotychczas wypracowanej i
dobrze realizowanej misji i wizji szkoły, zadań jakie ona przed sobą postawiła oraz modelu
absolwenta naszej placówki .
MISJA SZKOŁY:


Szkoła zapewnia uczniom rozwój osobowy poprzez: jak się uczyć, praktyczne wykorzystanie
wiedzy;



Chcemy być szkołą przyjazną, nie narzucającą, lecz inspirującą do kreatywnego działania,
przeżywania i rozwiązywania problemów, kształcącą uczniów na miarę XXI wieku, tak, by umieli
odnaleźć się w nowej, zmieniającej się rzeczywistości współczesnego świata;



Wyróżnia nas poszanowanie godności każdego człowieka, życzliwe, indywidualne traktowanie
ucznia;



W naszych działaniach opieramy się głównie na takich wartościach, jak: odpowiedzialność,
uczciwość, pracowitość, tolerancja i życzliwość;



Wychowujemy ucznia wrażliwego na problemy innych, o wysokiej kulturze osobistej, szanującego
tradycje, rodzinę, ojczyznę, świadomego swojej przyszłej roli jako obywatela państwa
i zjednoczonej Europy.
WIZJA SZKOŁY:



Szkoła będzie środowiskiem wspierania wszechstronnego rozwoju osobowego (intelektualnego,
psychicznego, społecznego, zdrowotnego, estetycznego, moralnego, duchowego);



Będzie zaspokajała potrzebę udziału wychowanka w życiu społeczności rówieśniczej i lokalnej;



Będzie instytucją w której wszyscy (nauczyciele, uczniowie, rodzice) są tak samo ważni;



Będzie przygotowywać wychowanków do uczestnictwa w tworzeniu dóbr kultury, do demokracji
i dalszej edukacji.
ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:



Dąży do postawy życiowej charakteryzującej się: tolerancją, otwartością, asertywnością,
optymizmem i wiarą w swoje możliwości, poszanowaniem tradycji rodziny i ojczyzny, dbałością
o zdrowie i rozwój fizyczny, szacunkiem do drugiego człowieka i otaczającej przyrody;



Posiada umiejętności: stosowania wiedzy w praktyce, komunikowania się - nagocjowania, radzenia
sobie ze stresem, wyrażania swoich opinii i poglądów; współpracy w zespole, samooceny - swoich
słabych i mocnych stron, korzystania z różnych źródeł wiedzy, samodzielnego rozwiązywania
problemów, stawiania sobie ambitnych celów.
ZADANIA SZKOŁY:



Wspieranie każdego ucznia w harmonijnym, wszechstronnym rozwoju, zgodnie z jego potrzebami
i możliwościami;



Zaspokojenie potrzeby udziału wychowanka w życiu społeczności rówieśniczej i lokalnej;



Skoordynowanie działań wychowawczych domu i szkoły;



Przygotowanie wychowanka do uczestnictwa w demokracji, przekazywaniu wiedzy potrzebnej
w dalszej edukacji i pozwalającej realizować ambitne cele życiowe;



Kształtowanie wychowania nastawionego na poszanowanie prawdy, dobra, piękna.
CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Szkoła funkcjonuje w środowisku miejsko - wiejskim. Swym obwodem obejmuje kilka pobliskich
wsi: Brunów, Rakowice Małe i Wielkie, Mojesz, Radłówka, Kotliska, Żerkowice, Włodzice Małe i Włodzice
Wielkie. Zlokalizowana jest w 3 budynkach (A, B, C). Jest w chwili obecnej największą szkołą
podstawową w naszej Gminie.
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Sytuacja demograficzna w ciągu najbliższych lat - co nie jest bez znaczenia - spowoduje
zwiększenie liczby dzieci w szkole. W związku z reformą systemową już wkrótce nauką w klasie I
objęte będą dzieci sześcioletnie. Planowane są po cztery lub pięć klas na każdym poziomie.
Powyższe dane mogą ulec nieznacznym zmianom ze względu na ilość dzieci pięcioletnich
zapisywanych do obowiązkowych oddziałów przedszkolnych naszej szkoły z powodu
dobrych
warunków edukacyjnych, bliskości do szkoły, dogodnego dojazdu, a przede wszystkim na bezpłatną
( 5-cio godzinną) opiekę w tych oddziałach, w przeciwieństwie do przedszkoli.
Aktualnie, co czwarty uczeń dojeżdża z miejscowości leżącej poza Lwówkiem. Uczniowie
naszej szkoły są dziećmi rodziców w znacznym stopniu nie pracujących. Wskaźnik bezrobocia w naszej
Gminie jest zdecydowanie wyższy wśród rodzin wiejskich, gdzie funkcjonowały gospodarstwa rolne.
Kadra szkoły
Wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele posiadają odpowiednie do prowadzonych zajęć
kwalifikacje, zaś większość posiada dwie lub więcej specjalizacji do nauczania przedmiotów. Wszyscy
ukończyli po kilka, a niektórzy nawet po kilkanaście kursów doskonalących. Jest to kadra o wieloletnim
stażu pracy. Szkoła zatrudnia również pracowników administracji i obsługi
Oferta edukacyjna
Szkoła realizuje programy nauczania wybrane z listy programów zatwierdzonych przez MEN
oraz programy własne. Nauczany język obcy, to język angielski oraz- wygasający- język niemiecki.
Szkoła oferuje bogatą działalność pozalekcyjną. Uczniowie mają możliwość pracy
w organizacjach szkolnych takich jak: LOP, Samorząd Uczniowski, PCK, Klub Wiewiórka. Oferuje im się
liczne zajęcia na kołach zainteresowań między innymi: komputerowo-medialne, informatyczne,
krajoznawczo-turystyczne, matematyczne, plastyczne, muzyczne, polonistyczne, przyrodniczoekologiczne, redakcyjne, regionalne, teatralno- recytatorskie, techniczno- komunikacyjne, rekreacyjnosportowe, kółka językowe (j. angielski, niemiecki) dla uczniów klas I- VI. Kółka zainteresowań tworzy
się w oparciu o przeprowadzone ankiety wśród uczniów, zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami.
KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ- PRIORYTETY

OBSZAR I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Celem przedsięwzięć jest podnoszenie poziomu funkcjonowania i pracy szkoły. Świadomość
zmian strukturalnych i programowych, jakie wprowadziła do polskiego szkolnictwa reforma oświaty,
spowodowała wzrost aktywności, nadzieję na wyzwolenie kreatywności oraz twórczych postaw wśród
nauczycieli i uczniów.
To myślenie o jakości świadczonych usług przez szkołę musi towarzyszyć wszystkim organom
szkoły, a wysiłki skoncentrować na poprawianiu warunków bhp nauki i pracy w ramach istniejących
możliwości lokalowych, organizacyjnych i finansowych.
O
wszelkich
działaniach
szkoły
www.sp2lwowekslaski.szkolnastrona.pl.

informujemy

na

stronie

internetowej

BAZA:
Nasza szkoła poszczycić się może pięknym położeniem. W centrum miasta, pomiędzy dużymi
drzewami, na lekko pochylonym ok. 2-hektarowym zielonym terenie znajdują się 3 budynki szkolne
w różnym stanie technicznym.


Budynek główny A wybudowany na rozebranych fundamentach przedwojennego Seminarium
Nauczycielskiego. Jest zmodernizowany, wyremontowano sanitariaty, wstawiono nowe okna i drzwi,
wymieniono instalację elektryczną. Budynek wymaga ocieplenia i nowej elewacji.



Budynek B (piętrowy) wybudowany w latach 80-tych z pierwotnym przeznaczeniem na
mieszkania, adaptowany do potrzeb szkoły. Zapomniano jednak o niezbędnych wymogach, jak na
przykład: wyjście ewakuacyjne lub odpowiednia szerokość klatek schodowych.
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Budynek C wcześniej zamieszkały, później przez kilkanaście lat był remontowany i adaptowany na
pomieszczenia, w których uczą się dzieci edukacji wczesnoszkolnej. W 1994 roku przystosowano go
na budynek szkolny, z małymi pomieszczeniami dydaktycznymi. Wymieniono okna, teren przed
szkołą wyłożono kostką .

Za budynkami znajduje się piękny, nie ogrodzony, nie zagospodarowany teren zielony-bardzo
lubiany przez dzieci naszej szkoły - lasek szkolny, który należy ogrodzić wraz z boiskami.
Sala gimnastyczna jest zmodernizowana. Korzystamy z obiektów sportowych OSiR-u ( hala
sportowa, boiska wielofunkcyjne na kompleksie wybudowanym w ramach Rządowego programu
ORLIK 2012
Teren szkoły jest pięknie zagospodarowany. Dzieci z obowiązkowego oddziału przedszkolnego
oraz uczniowie klas I-III) mogą korzystać z placu zabaw „ Drewniaczek” oraz miejsca zabaw,
miejsca rekreacji pozyskanego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”.
Właściwa baza dydaktyczna - wyposażenie sal dydaktycznych jest dobre, szczególnie w sprzęt
informatyczny, rzutniki, projektor, radiomagnetofony. Szkoła wzbogaciła się o druga pracownię
informatyczną. Dzięki temu można lepiej realizować założone przez szkołę cele dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze. Należy stworzyć sieć informatyczną w każdym budynku, w każdej sali
dydaktycznej, przynajmniej 1 komputer oraz telewizor lub projektor, aby uczniowie z każdej klasy mieli
swobodny dostęp do najnowocześniejszych źródeł danych. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu
zagospodarowaniu istniejącego sprzętu oraz zakupie nowego.
Współpraca ze środowiskiem zajmuje w koncepcji ważny element . Rodzice muszą być
partnerami w pracy szkoły. Posiadają swoją reprezentację, która jako Rada Rodziców opiniuje wiele
programów, projektów i propozycji szkoły. Szkoła będzie wspierać rodziców w wychowaniu dzieci.
Należy dbać o systematyczne zapoznawanie rodziców z wynikami i problemami w nauce, organizując
ogólnoszkolne spotkania z dyrektorem, prelekcje na tematy przez nich wybrane, informowanie
rodziców
o problemach i działalności szkoły, zebrania klasowe oraz wspierać ich pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, doradztwem pedagoga i psychologa oraz pielęgniarki szkolnej. Włączyć
należy rodziców do działań na rzecz szkoły, w organizację uroczystości, imprez środowiskowych,
wypoczynku i turystyki ich dzieci.
Będziemy współpracować z wieloma instytucjami wspierającymi edukację młodzieży, np.:
Miejskim Domem Kultury, Komendą Hufca ZHP, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pełnomocnikiem
Komisji ds. Profilaktyki i Uzależnień Alkoholowych, oddziałem PCK, Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną,
Policją, Sądem Rejonowym i kuratorami, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
Miejską Biblioteką Publiczną i jej Oddziałem Dziecięco- Młodzieżowym, a przede wszystkim Urzędem
Gminy i Miasta, z jego wydziałami oraz władzami i organizacjami lokalnymi.
W ramach współpracy ze środowiskiem pragniemy pozyskać przyjaciół szkoły, którzy widząc
celowość i skutek działań będą współpracować systematycznie i wzbogacać finanse szkoły. Z takiej
działalności płyną i inne korzyści pozafinansowe – jest to budowanie przychylności i solidnego
wizerunku szkoły w otoczeniu. Otoczenie stawia przed szkołą wymagania, wydaje również opinie, które
mają dużą siłę oddziaływania. Szkoła też posiada sporo atutów, z którymi otoczenie musi się liczyć.
Jedną ze słabych stron działalności szkoły jest jej promocja w środowisku. Na tym polu należy
poszerzyć współpracę z GAZETĄ WROCŁAWSKĄ, w której będę umieszczane informacje o
dokonaniach i osiągnięciach bieżących szkoły. Duże znaczenie ma również telewizja lokalna, którą
należy zapraszać na większe i ważniejsze uroczystości, imprezy szkolne oraz środowiskowe.
Wykorzystując potencjał dzieci należy na łamach działającej w szkole gazetce szkolnej szerzej i na
bieżąco informować rodziców i mieszkańców pobliskich miejscowości o naszych dokonaniach, naszej
codziennej pracy.
Utrzymaniu dobrej opinii o szkole w środowisku służyć będą różnorodne działania promocyjne z
udziałem uczniów, np. prezentowanie ich osiągnięć poprzez uczestniczenie w zewnętrznych
konkursach, organizowanych np. przez kuratorium, ogólnopolskich i międzynarodowych, jakim jest
konkurs matematyczny „Kangur”. Z kolei zapewnienie szkole wysokiego poziomu pracy dydaktycznej,
opiekuńczej i wychowawczej poprzez włączanie się w akcje i projekty, jak choćby „Szkoła Promująca
Zdrowie” , „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo” to zadanie dla naszej dobrze wykształconej, kreatywnej i
aktywnej kadry pedagogicznej. Baza lokalna, dostęp do Internetu, sala gimnastyczna, boiska czy
wybudowana hala sportowa dają możliwości, które należy wykorzystać przy wsparciu organu
prowadzącego szkołę. Dbać należy o wszechstronny i wielokierunkowy rozwój dzieci w przyjaznym i
bezpiecznym środowisku. Stała opieka nad dziećmi z wadami postawy, zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej, to mocna strona szkoły, na bazie której należy zrealizować kolejne zadanie cotygodniowe wyjazdy uczniów na pływalnię.
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W koncepcji pracy szkoły pamiętać należy o tym, że o sukcesie szkoły decydują nie
tylko uzdolnienia uczniów, ale przede wszystkim to, że nie marnuje się jakichkolwiek
zdolności dzieci.
OBSZAR II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
Dokonano analizy SWOT dla Szkoły Podstawowej Nr 2 .
Do mocnych stron szkoły zaliczono:


kwalifikacje, zaangażowanie i aktywność zawodowa większości nauczycieli,



organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,



system przepływu informacji,



prawo wewnątrzszkolne,



ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna szkoły,



rozwój w zakresie informatyzacji szkoły,



osiągnięcia w sprawdzianach zewnętrznych, konkursach i zawodach sportowych,



dobrze rozwinięta baza materialna, bogato wyposażone sale, dostęp do Internetu,



bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,



realizacja programów wychowawczych i profilaktycznych,



pomoc psychologiczno- pedagogiczna,



współpraca, zaangażowanie grona pedagogicznego i pracowników obsługi w sprawy szkoły,



praca Samorządu Uczniowskiego.
Do słabych stron trzeba zaliczyć:



nieustabilizowana sytuacja dotycząca nauczania języków obcych,



niedoskonały system zewnętrznej promocji - skąpe informacje o funkcjonowaniu i osiągnięciach
szkoły,



słabe zaplecze do prowadzenia zajęć sportowych - brak pełnowymiarowej sali sportowej, bardzo zły
stan boisk szkolnych oraz ciągów komunikacyjnych,



zagospodarowanie terenu przyszkolnego,



organizacja dowozu dzieci,



małe zaangażowanie we współpracę z innymi szkołami i ze szkołami z innych krajów,



małe zaangażowanie rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły,



pojawiające się akty agresji fizycznej i słownej wśród uczniów.

W związku z powyższym należy określić takie kierunki działania, które by rozwijały i poszerzały
mocne strony działalności szkoły, a w miarę możliwości likwidowały i zapobiegały powstawaniu nowych
słabych stron jej funkcjonowania. Wsparcie władz Gminy wyraźnie zmierza do podnoszenia jakości
pracy szkół i zapewnienia młodzieży dobrego startu życiowego poprzez edukację. Objawia się to przede
wszystkim w dużej samodzielności finansowej szkół, daleko idącej autonomii w działaniach oraz
pomocy w rozwiązywaniu trudnych spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
OBSZAR III. KSZTAŁCENIE
Wzrastająca świadomość społeczeństwa na temat roli wykształcenia we współczesnym świecie
powoduje wzrost wymagań oraz oczekiwań wobec szkoły. Głównym oczekiwaniem rodziców uczniów
szkoły podstawowej jest przygotowanie ich dzieci do nauki w szkole wyższego poziomu, dlatego
jednym z priorytetowych celów pracy szkoły będzie podnoszenie jakości kształcenia.
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W nowym modelu oświaty zmienia się rola nauczyciela. Staje się on bardziej diagnostykiem,
specjalistą w zakresie pomocy naukowych, konsultantem. W koncepcji nauczyciel powinien odchodzić
od roli instruktora, który jedynie przekazuje swoją wiedzę. W swoich zadaniach ma ułatwiać uczenie się
uczniom, tworzyć środowisko wychowawcze, w którym znajduje się miejsce dla wolności jak i
dyscypliny. Żeby mogło powstać takie środowisko, potrzebna jest akceptacja i zaufanie ze strony
ucznia oraz rozumienie reakcji ucznia ze strony nauczyciela w stosunku do jego prób uczenia się, nie
zawsze owocnych. Dlatego bardzo ważnym elementem pracy dydaktycznej nauczycieli jest
postrzeganie ucznia jako podmiotu.
W
koncepcji taką wizję kształcenia, a tym samym poprawę jej jakości można
osiągnąć poprzez:


modyfikację, monitoring wewnętrznych wskaźników pracy,



poszerzenie programu wewnątrzszkolnego systemu mierzenia jakości pracy o mierzenie w
obowiązkowym oddziale przedszkolnym,



propagowanie nowoczesnych
metod
nauczania
wykorzystujących technikę komputerową,



doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania i motywowania ucznia
do nauki,



postrzeganie ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako doradcę w
sprawach uczenia się.



dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie informacji,
samokontrolę oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy,



doskonalenie umiejętności kluczowych,



podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przez indywidualizację procesu nauczania,



wyrównywanie szans dzieciom z różnymi zaburzeniami, deficytami rozwojowymi poprzez
organizowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych, terapii
pedagogicznej dla dzieci dyslektycznych,



osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez zachęcanie do innowacji pedagogicznych i
tworzenia programów autorskich,



poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców,

w

tym

metod

aktywizujących

oraz




uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia przez (w miarę możliwości) jak największy udział
uczniów w konkursach przedmiotowych wynikających z zainteresowań uczniów,



zachęcanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod
kątem potrzeb szkoły,



otaczanie opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zdobywających
kolejne stopnie awansu zawodowego.

Atrakcyjny plan nauczania ma motywować uczniów do nauki, umożliwiać nauczycielom pracę w
różnych obszarach aktywności i zdolności uczniów. Najważniejszym elementem edukacji we
współczesnej szkole jest kształcenie językowe i informatyczne. Dlatego nauka języków obcych
prowadzona będzie od najwcześniejszych lat (nawet w oddziałach przedszkolnych), gdyż wtedy
przynosi to najlepsze efekty. Kształcenie języków obcych musi odbywać się tylko z wykorzystaniem
dobrych i nowoczesnych programów i metod nauczania, przy nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz
wykwalifikowanej kadrze.
Istotnym elementem powodzenia podwyższania wyników nauczania jest praca z każdym
uczniem, mniej lub bardziej zdolnym. Organizacja zajęć pozalekcyjnych ma umożliwić rozwój ucznia w
kierunku jego zainteresowań, udział w konkursach i zawodach.
Każdy nauczyciel prowadzić będzie dodatkowo zajęcia wspierające uczniów ze specyficznymi i
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I tu pojawia się problem dzieci dojeżdżających, gdyż ze
względu na dwuzmianowość w klasach IV- VI uczniowie ci, nie korzystają w pełni z bogatej oferty zajęć
pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę. Warto byłoby aby w celu wyrównywania szans dzieciom
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wiejskim, których w naszej szkole będzie w latach następnych coraz więcej, zagwarantować inny
dojazd, np. busy.
OBSZAR IV. OPIEKA I WYCHOWANIE
W szkole należy dążyć do wyeliminowania wszelkich form przemocy i agresji. Jest to bardzo
ważne, gdyż dzieci ankietowane w ramach akcji „Bezpieczna szkoła”, zasygnalizowały właśnie te
problemy jako istotne.
Należy stwarzać optymalne warunki rozwoju psychofizycznego dzieci i
młodzieży, poprzez dokładne rozpoznanie środowiska wychowawczego i odpowiednie działania
profilaktyczne i prozdrowotne. Dlatego tak ważny wymiar ma przystąpienie do Sieci Szkół Promujących
Zdrowie. Będzie to priorytetowe działanie szkoły zaplanowane na najbliższe lata.
System wychowawczy opracowany przez wszystkie podmioty szkoły,
programie
wychowawczym i profilaktycznym szkoły, zawierającym zarówno obowiązki wszystkich osób
odpowiedzialnych za wychowanie ucznia na poszczególnych etapach edukacyjnych, program
przeciwdziałania agresji i przemocy, przykładowe zagadnienia do pracy wychowawczej dla nauczycieli,
kryteria oceniania zachowania w szkole.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zapisach dotyczących wychowania określa
powinności nauczycieli, którzy w swojej pracy wychowawczej wspierają obowiązki rodziców, tworząc w
szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów w wymiarze intelektualnym,
psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym. Dbałość o rozwój
osobowy ucznia zakłada jego postrzeganie w kategoriach podmiotowości, godności, wolności,
niepowtarzalności, ale też konkretnych praw i obowiązków.
W realizacji powyższych celów wszechstronnego wspierania uczniów szkoły podstawowej
najbliższych latach należy położyć nacisk na następujące działania:

w



wzbogacanie działalności pozalekcyjnej szkoły,



współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz udział (w miarę możliwości finansowych)
w różnych projektach dot. dożywiania dzieci, wyprawka dla uczniów rozpoczynających naukę w
szkole, paczki żywnościowe, wypożyczanie podręczników na cały rok szkolny (dla uczniów z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej), zakupionych przez bibliotekę szkolną,



wzmocnienie roli wychowawcy jako osoby najlepiej rozpoznającej środowisko rodzinne ucznia,



tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi uczniów,



właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako formy zapobiegania agresji i przemocy –
koła, zabawy i dyskoteki, propagowanie działalności w różnych organizacjach młodzieżowych,
integrowanie rodziców wokół tych działań,



prowadzenie tradycyjnych, sprawdzonych form promowania krajoznawstwa i turystyki: wycieczki,
rajdy, ,, zielone szkoły”,



zwiększanie poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,



rozszerzenie programu działań profilaktycznych i zdrowotnych dla poszczególnych
kształcenia jako ciągłość procesu wychowawczego zgodnie z potrzebami uczniów,



współpraca z organizacjami, instytucjami i
profilaktycznych programów wychowawczych,



udostępnienie sali gimnastycznej na zajęcia sportowe w godzinach popołudniowych, w pierwszej
kolejności uczniom szkoły podstawowej,



podnoszenie kultury osobistej uczniów i dyscypliny w szkole,



uczenie asertywności i skutecznego rozwiązywania problemów,



rozwijanie partnerskich relacji nauczyciel – uczeń,



rozszerzenie współpracy nauczycieli i uczniów z innymi szkołami,



włączanie dzieci w tworzenie ceremoniału i tradycji szkoły.

stowarzyszeniami

działającymi

w

etapów
zakresie

Zadaniem dyrektora będzie więc organizowanie odpowiednich szkoleń rad pedagogicznych,
tworzenie odpowiednich zespołów nauczycielskich, których celem działania będzie rozwiązywanie
zaistniałych problemów oraz planowanie i organizacja procesu edukacyjnego i wychowawczego w taki
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sposób, żeby zaspokoić oczekiwania jak największej liczby obecnych i przyszłych klientów
szkoły.
Koncepcja pracy nie ma szans powodzenia, a przez to możliwości realizacji, jeżeli nie jest
akceptowana i przyjęta przez wszystkie organy szkoły. Należy
zmobilizować rodziców, grono
pedagogiczne oraz pracowników obsługi i administracji do twórczej, zespołowej, odpowiedzialnej pracy
na rzecz rozwoju uczniów. Ważne, aby wzrastała w naszej szkole świadomość pedagogiczna w zakresie
nieustającego rozwoju zawodowego, który wynika z charakteru pracy nauczyciela, ważnego autorytetu
w życiu wielu młodych ludzi.
Ważne i stabilizujące pracę szkoły jest zaufanie środowiska oraz władz Gminy, dlatego
funkcjonowanie szkoły musi ulegać nieustającemu doskonaleniu i realizować główne kierunki lokalnej
polityki oświatowej.
Koncepcja szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu jako placówki przyjaznej uczniom, otwartej
na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców, kreatywnej.
KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2006/2007
1.

Wprowadzenie cotygodniowych dyżurów nauczycieli ( konsultacji) dla rodziców.

2.

Włączenie rodziców w życie szkoły- współorganizacja imprez klasowych i szkolnych.

3.

Kontynuowanie współpracy ze szkołą partnerską w Lwówku w Wielkopolsce.

4.

Promowanie twórczości artystycznej uczniów -zorganizowanie corocznego konkursu artystycznego
o zasięgu powiatowym.

5.

Szersza promocja szkoły w środowisku- artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.

6.

Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy w szkole:
o

wymiana oświetlenia w bud. A, B, C

o

wymiana okien w bud. A, B, C

o

remont sanitariatów w bud. A

o

wymiana drzwi wejściowych w bud. A

o

wyremontowanie sali gimnastycznej, wymiana okien

o

wymiana nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym.

7.

Pozyskanie sponsorów- budowa placu zabaw dla dzieci.

8.

Realizacja projektu finansowanego ze środków budżetu państwa i Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Działanie
2.2 Schemat c- Projekt „Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie języków obcych”
KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

1.

Wprowadzenie jednolitych strojów w szkole.

2.

Wprowadzenie projektu „ Testy” dla klas III

3.

Wprowadzenie tradycji przyznawania uczniom za najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu tytułu,
statuetki „WZOROWY ABSOLWENT SZKOŁY”, w tym stypendium Burmistrza i Rady Rodziców.

4.

Utworzenie gabloty szkolnej z fotografiami wzorowych absolwentów.

5.

Szkoła przyjazna dzieciom- wykonanie elementów ozdobnych na ścianach w budynku C.

6.

Założenie monitoringu wizyjnego w szkole i na terenie szkoły.

7.

Udział szkoły w obchodach 790- lecia Lwówka Śląskiego.

8.

Utworzenie szkolnej ,, Galerii 2”.

9.

Remont biblioteki szkolnej, uzupełnienie księgozbioru bibliotecznego.

10. Renowacja sztandaru szkoły.
11. Pozyskanie funduszy i zorganizowanie „ Ferii dla dzieci” i półkolonii w szkole.
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KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1.

Utworzenie szkolnej strony internetowej.

2.

Udział w konkursie ogólnopolskim na szkolną stronę internetową.

3.

Udział i realizacja programu „ Bezpieczna szkoła”.

4.

Zgłoszenie szkoły do programu „
potwierdzająca spełnianie wymagań.

Szkoła

dbająca

o

bezpieczeństwo”-

realizacja

5.

Monitorowanie poczucia bezpieczeństwa w oparciu o ankiety „ moje życie w szkole”

6.

Remont dachu bud. B

7.

Doposażenie pracowni przyrodniczej i historycznej- zakup atlasów.

8.

Zakup kserokopiarki, pomocy dydaktycznych.

9.

Organizacja corocznego Gminnego konkursu „ Jestem bezpieczny na drodze”.

działań

10. Naprawa części ogrodzenia od strony biblioteki dziecięcej.
11. Pozyskanie funduszy i zorganizowanie „ Ferii z ORLIKIEM” dla dzieci i półkolonii w szkole.
12. Otwarcie kompleksu boisk ORLIK 2012.
13. Przygotowanie okolicznościowej publikacji o szkole „Pierwsza TYSIĄCLATKA na Dolnym Śląsku” i
zakładki do książki.

KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
1.
2.

Zagwarantowanie szczególnych warunków bhp w związku z budową
Obchody 50- lecia szkoły, zorganizowanie dni otwartych w szkole – spotkania absolwentów,
okolicznościowej wystawy zdjęć, wycinków prasowych o szkole.

3.

Wymiana posadzki na antypoślizgową w bud.C.

4.

Udział w programie ,, Owoce w szkole”.

5.

Remont dachu bud. C.

6.

Pozyskanie funduszy i zorganizowanie ferii dla dzieci i półkolonii w szkole- Razem bezpieczniej,
lepiej, pewniej.

7.

Wzbogacenie szkoły o RADOSNĄ SZKOŁĘ- sprzęt do kształtowania dużej i małej motoryki, gry
dydaktyczne.

8.

Utworzenie i wyposażenie czwartego obowiązkowego oddziału przedszkolnego w bud .B.
KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

1.

Rozszerzenie oferty edukacyjnej - wprowadzenie od kl. I, obok j. niemieckiego- do wyboru- j.
angielskiego.

2.

Wprowadzenie w obowiązkowych oddziałach przedszkolnych dla dzieci chętnych nauki języka
angielskiego.

3.

Realizacja projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III.

4.

Wprowadzenie projektu „ Testy” dla klas II oraz „Piszemy poprawnie” dla klas V.

5.

Wprowadzenie od klasy IV programu „Mały ratowniczek”

6.

Wprowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów potrzebujących takiej pomocy.

7.

Nawiązanie współpracy ze szkołą niemiecką w Wilthen oraz ze szkołą w Ursberg (Bawaria) –
kształcącą dzieci z upośledzeniem umysłowym.

8.

Udział w Dolnośląskim programie
życia.

„ Sprawny Dolnoślązaczek”- propagowanie aktywnego stylu

10

9.

Propagowanie języków obcych- projekt „ Deutsche wagen” finansowany ze środków UE.

10. Wymiana komputerów w pracowni komputerowej w bud. A
11. Utworzenie drugiej pracowni komputerowej dla uczniów klas I- III w budynku C.
12. Utworzenie pracowni technicznej w bud. A.
13. Remont i przystosowanie sanitariatów w bud B. do potrzeb dzieci 5- letnich.
14. Wymiana posadzki na antypoślizgową ( III piętro) w bud. C.
15. Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w hali sportowej- uwrażliwienie dzieci i uczniów na
potrzebę utrzymania higieny po intensywnym wysiłku fizycznym- korzystanie z natrysków, sali
fitness.
KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
1.

Remont i przystosowanie sanitariatów w bud B. do potrzeb dzieci 5- letnich.

2.

Utworzenie pracowni technicznej w bud. A.

3.

Kontynuacja współpracy ze szkołą niemiecką w Wilthen oraz ze szkołą w Ursberg (Bawaria).

4.

Utworzenie gabinetu stomatologicznego.

5.

Pozyskanie funduszy na organizację ferii zimowych i półkolonii letnich w szkole.

6.

Kontynuacja programu dożywiania „Owoce w szkole” i „Szklanka Mleka”.

7.

Doposażenie gabinetów w pomoce dydaktyczne.

8.

Utworzenie Szkolnego Bractwa Walońskiego.

9.

Realizacja różnych projektów uczniowskich.

10. Rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach inicjatywy MEN „Szkoła z pasją”:


Objęcie patronatem cmentarza wojennego żołnierzy radzieckich,



Spotkania z weteranami wojennymi,



„Lwówek Śl. w obiektywie”,



„Lwówek Śl. w poezji i muzyce”.
KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

1.

Remont i przystosowanie sanitariatów w bud B. do potrzeb dzieci 5- letnich.

2.

Utworzenie pracowni technicznej w bud. A.

3.

Kontynuacja współpracy ze szkołą niemiecką w Wilthen oraz ze szkołą w Ursberg (Bawaria).

4.

Pozyskanie funduszy na organizację ferii zimowych i półkolonii letnich w szkole.

5.

Kontynuacja programu dożywiania „Owoce w szkole” i „Szklanka Mleka”.

6.

Doposażenie gabinetów w pomoce dydaktyczne.

7.

Kontynuacja działalności Szkolnego Bractwa Walońskiego.

8.

Realizacja różnych projektów uczniowskich.

9.

Rozwijanie zainteresowań uczniów- praca z uczniem zdolnym- oferta zajęć kierowanych do ucznia
zdolnego opracowana na podstawie przeprowadzonych ankiet w roku szkolnym 2011/2012.

10. Kontynuacja udziału w Dolnośląskim programie „Sprawny Dolnoślązaczek” oraz programie
„Trzymaj formę”- propagowanie aktywnego stylu życia.
11. Udział w Rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania
technologii informacyjno- komunikacyjnych- „Cyfrowa szkoła”. Projekt dotyczy klas czwartych.
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KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
1.

Kontynuacja działań edukacyjnych uwzględniających stosowanie Technologii InformacyjnoKomunikacyjnej (TIK) z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu w ramach „Cyfrowej Szkoły”.

2.

Wprowadzenie elektronicznej formy dziennika lekcyjnego „e- Dziennik”.

3.

Organizacja ferii zimowych, półkolonii letnich w szkole oraz Zielonej Szkoły.

4.

Remont i przystosowanie sanitariatów w bud B. do potrzeb dzieci 5- letnich.

5.

Kontynuacja programu dożywiania „Owoce w szkole” i „Szklanka Mleka”.

6.

Doposażenie gabinetów w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy.

7.

Kontynuacja działalności Szkolnego Bractwa Walońskiego.

8.

9.

Kontynuacja udziału w Dolnośląskim programie „Sprawny Dolnoślązaczek”, programie „Trzymaj
formę”- propagowanie aktywnego stylu życia, wdrożenie działań na rzecz zdrowego stylu życia
„Stop otyłości- stop zwolnień z lekcji wychowania fizycznego” oraz udział w programie „Bezpieczny
Dolnoślązak”.
Udział uczniów klas I- III w programie „Dolnoślązak umie pływać”.

10. Wprowadzenie zajęć z psychologiem: indywidualne, grupowe porady, mediacje, spotkania i zajęcia
terapeutyczne, spotkania psychoedukacyjne.
11. Kontynuacja działań pedagogicznych i logopedycznych.
12. Modyfikacja systemu wspierania ucznia zdolnego.
13. Umuzykalnienie uczniów- wizyty muzyków z Filharmonii- koncerty muzyczne.
14. Modernizacja pracowni technicznej w bud. A.
KIERUNKI DZIAŁAŃ ( PRIORYTETY) W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
1.

Udział klas I w programie „Mały Mistrz”

2.

Kontynuacja udziału w programie „Sprawny Dolnoślązaczek” i „Trzymaj Formę” - propagowanie
aktywnego stylu życia, wdrożenie działań na rzecz zdrowego stylu życia „Stop otyłości” – stop
zwolnień z lekcji wychowania fizycznego oraz udział w programie „Bezpieczny Dolnoślązak” oraz
projekcie edukacyjnym klas I – VI „Przyjaciel Przyrody.”

3.

Kontynuacja działań edukacyjnych uwzględniających stosowanie Technologii Informacyjno –
komunikacyjnej (TIK) z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu w ramach „Cyfrowej Szkoły).

4.

Remont i przystosowanie sanitariatów w bud. C dla potrzeb dzieci pięcioletnich.

5.

Kontynuacja programu dożywiania „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.

6.

Doposażanie gabinetów w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy.

7.

Udział uczniów klas I – III w programie „Dolnoślązak umie pływać”.

8.
9.

Kontynuacja zajęć z psychologiem: indywidualne, grupowe porady, mediacje, spotkania i zajęcia
terapeutyczne, spotkania psychoedukacyjne, warsztaty z uczniami.
Kontynuacja działań pedagogicznych i logopedycznych.

10. Kontynuacja wspierania ucznia zdolnego.
11. Umuzykalnianie uczniów-wizyty muzyków z Filharmonii- koncerty muzyczne.
12. Doposażenie pracowni technicznej w budynku A.
13. Wspieranie rozwoju dziecka na I i II etapie nauczania w związku z obniżeniem wieku realizacji
obowiązku szkolnego.
14. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
15. Edukacja włączająca ucznia niepełnosprawnego.
16. Wdrażanie oceniania kształtującego.
17. Utworzenie małej sali gimnastycznej
elementy „Radosnej Szkoły”.

dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III
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wyposażone w

18. Wdrażanie programu „Szachy w Szkole” w kl. I – III.
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