Koncepcja pracy
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Grabowie Królewskim
na lata 2014-17
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Wizja:
Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim jest miejscem przyjaznym
i bezpiecznym, jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby
umożliwiając mu wszechstronny rozwój.
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Główne cele rozwoju
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wychowanie człowieka aktywnego, kreatywnego, samodzielnego i otwartego
budowanie szkoły bezpiecznej, przyjaznej uczniom i rodzicom,
kształtowanie u uczniów zasad demokracji i samorządności,
kształtowanie u uczniów postaw dbałości o własne zdrowie
unowocześnianie bazy szkoły-wprowadzania i wykorzystywanie najnowszych
technologii,

Na podstawie ogólnych założeń rozwoju szkoły będą powstawały szczegółowe cele uwzględniane w
Rocznym Planie Pracy Szkoły:
Cel nadrzędny
Kształcenie ucznia
aktywnego
kreatywnego,
samodzielnego i
otwartego
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Cele szczegółowe

Zadania

Termin
Osoby
realizacji
odpowiedzialne
2014 -2015 Dyrekcja
i nauczyciele
przedmiotów

Wdrażanie nowej
podstawy
programowej w
klasie 6

 dobieranie odpowiednich form i metod
pracy ( metody aktywizujące,
komunikacja werbalna)
 zastosowanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych jako
narzędzia do wspomagania procesu
nauczania –uczenia się( tablice
interaktywne, programy multimedialne,
komputery)

Dbanie o
wieloaspektowość
rozwoju ucznia

2014-2017
 rozwijanie zainteresowań i zdolności
twórczej uczniów ( tworzenie kółek
pozalekcyjnych zgodnie
z zainteresowaniami uczniów)
 indywidualny rozwój uczniów poprzez
przygotowanie i uczestnictwo w
konkursach przedmiotowych
 udział w akcjach związanych z ochroną
środowiska
 prezentowanie przez uczniów własnych
zainteresowań i umiejętności
(organizacja konkursów przez SU oraz
nauczycieli, prezentacja talentów
w czasie uroczystości)

Dyrekcja i wszyscy
nauczyciele

 stosowanie różnych form sprawdzania
wiedzy i umiejętności
Budowanie szkoły Dbanie
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
bezpiecznej,
o bezpieczeństwo
i regulaminów zwłaszcza w czasie
przyjaznej
uczniów na terenie
przerw międzylekcyjnych
uczniom
szkoły
 zamykanie bramy wjazdowej przy
i rodzicom
boisku
 organizowanie bezpiecznych miejsc dla
rodziców przywożących dzieci do
szkoły
Organizowanie czasu  zapewnienie uczniom właściwej opieki
wolnego w szkole
na świetlicy szkolnej
 organizowanie atrakcyjnych form
spędzania wolnego czasu zgodnych
z zapotrzebowaniem uczniów
i możliwościami szkoły
Kształtowanie u
Aktywna praca
 przeprowadzanie demokratycznych
uczniów zasad
Samorządu
wyborów opiekuna SU
demokracji
Uczniowskiego
 przeprowadzanie demokratycznych
i samorządności
wyborów Prezydium SU
 tworzenie planu działań SU na każdy
rok szkolny z uwzględnieniem potrzeb
całej społeczności uczniowskiej
Kształtowanie
Promowanie
 aktywny udział uczniów w zajęciach
u uczniów postaw aktywnego trybu
wychowania fizycznego
dbałości o własne życiu
 udział uczniów w zawodach
zdrowie
sportowych
 aktywne i bezpieczne spędzanie przerw
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2014-2017

Dyrekcja i wszyscy
nauczyciele

2014-2017

Dyrektor,
nauczyciele
opiekunowie
świetlicy

2014-2017

Dyrektor, opiekun
SU, wszyscy
nauczyciele

2014-2017

Nauczyciel
wychowania
fizycznego, wszyscy
nauczyciele

międzylekcyjnych na dworze
Szkolenie z zakresu
udzielania pierwszej
pomocy
przedmedycznej

 udział uczniów klas I i IV w szkoleniu
ppp zorganizowanym przez nauczyciela
instruktora WOŚP
 udział uczniów klas VI w szkoleniu
zorganizowanym przez pielęgniarkę
 nauka postępowania w sytuacjach
zagrażających zdrowiu i życiu w
ramach zajęć technicznych
 udział nauczycieli w szkoleniu ppp
Promowanie
 poznawanie zasad zdrowego
zdrowego stylu
odżywiania na zajęciach w-f, przyrody,
odżywiania
techniki, godzinach z wychowawcą
 organizowanie akcji typu „Dzień
sałatkowy”
 udostępnianie uczniom możliwości
zakupu w szkole owoców oraz soków
owocowych
Profilaktyka
 realizacja zadań programu
uzależnień
wychowawczego i profilaktyki szkoły
 udział w akcjach i konkursach
walczących z uzależnieniami
 uświadamianie uczniów w ramach
zajęć w-f, przyrody, godziny z
wychowawcą
 podejmowanie działań profilaktycznych
przez pedagoga
Dbanie o środowisko  udział w akcjach ekologicznych
6

2014-2017

2014-2015
2014-2017

Nauczyciel instruktor
WOŚP, pielęgniarka
szkolna, nauczyciel
techniki

Nauczyciele, opiekun
koła PCK, opiekun
sklepiku
uczniowskiego

2014-2017

Wszyscy
nauczyciele, opiekun
koła PCK, pedagog

2014-2017

Nauczyciel przyrody


Unowocześnianie Unowocześnianie
bazy szkoły,
bazy sportowej
wprowadzania
i wykorzystywanie
najnowszych
technologii






Wykorzystywanie
nowoczesnej bazy
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(sprzątanie świata, dzień Ziemi)
wdrażanie uczniów do segregowania
śmieci
budowa skoczni z dywanikiem do
rozbiegu
wydzielenie przebieralni dla
dziewczynek i chłopców
budowa boiska do piłki ręcznej
z twardą nawierzchnią
budowa ekranów wokół boiska do piłki
nożnej
udział nauczycieli w szkoleniu
dotyczącym obsługi tablicy
interaktywnej
wykorzystywanie na zajęciach
nowoczesnych urządzeń (komputerów,
tablic interaktywnych)
korzystanie na zajęciach z programów
multimedialnych

2015-2016
2014-2015
2016-2017
2016-2017
2014-2015

2014-2017

Wszyscy nauczyciele

