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„Dzisiaj należy wiedzieć,
co trzeba poznać jutro,
by radzić sobie pojutrze”

Każda szkoła ma swoją specyfikę, własnych uczniów, określony zespół nauczycieli i pracowników, sobie tylko właściwą
tradycję, warunki pracy i perspektywy rozwoju. Dlatego na wysoką cenę zasługują indywidualne strategie działania i rozwoju
oparte na realiach życia społecznego, uwzględniające przyszłe potrzeby kręgu zewnętrznego i potrzeby własne oraz istniejące
możliwości ich zaspakajania.
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach mają od sześciu
do trzynastu lat. Jest to trudna i wymagająca grupa wiekowa w okresie intensywnego rozwoju, dorastania i dojrzewania,
dynamicznie zmieniająca się, czasem przeżywająca wiele wątpliwości, często przyjmująca postawę buntu. Obowiązująca obecnie
autonomia szkoły pozwala wdrażać nowoczesne programy nauczania, nowoczesne podręczniki i pomocnicze technologie,
nowatorskie metody nauczania i oceniania oraz wiele innowacji wspierających rozwój ucznia, a co za tym idzie wpływa w sposób
znaczący na kształtowanie właściwie wychowanego i wykształconego młodego człowieka, przyszłego pełnoprawnego obywatela
naszego kraju – człowieka z osobowością.
Szkoła jest miejscem, gdzie powinno się wychowywać człowieka zgodnie z jego predyspozycjami, które w sposób naturalny
posiada. Prawo dziecka do nauki, zapisane we wszystkich ważnych międzynarodowych aktach prawnych, to niekoniecznie prawo
do przebywania w murach szkolnych przez określoną ilość godzin, czy też prawo do przebywania od dzwonka do dzwonka w
określonej grupie osób. To prawo do jak najpełniejszego rozwoju, który pozwoli „małemu człowiekowi” w przyszłości jak najlepiej
wywiązywać się z różnych swoich ról – w rodzinie, w miejscu pracy i w społeczeństwie.
Szkoła do której będę zmierzała, to szkoła konsekwentna, asertywna, efektywna w nauczaniu i wychowaniu,
kompensacyjna, bezpieczna i zdrowa, rozwijająca i przygotowująca do życia, otwarta, demokratyczna, sprawiedliwa,
humanistyczna, twórcza, zaangażowana w przestrzeni lokalnej, współpracująca z podmiotami służącymi rozwojowi uczniów,
szkoła z klimatem, zakorzeniona w tradycji i otwarta na nowoczesność - szkoła z własnym obliczem.
Głównym celem szkoły jest tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój każdego ucznia – z
uwzględnieniem jego zdolności i możliwości. Uczeń świadomie zdobywa wiedzę w atmosferze przyjaźni i bezpieczeństwa na
podstawie fundamentalnych zasad moralnych: prawdomówności, odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka.

Misja szkoły
Jesteśmy szkołą uczącą się, przyjazną dziecku
oraz otwartą dla rodziców.
Szkoła opiera swoje działania na wzajemnym
szacunku, twórczym działaniu
oraz rozwijaniu pasji i talentów.
Najwyższą wartością w szkole jest dobro
dziecka i jego przyszłość.

Wizja szkoły opiera się na:
 wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu
rodzinnym, społecznym oraz zawodowym,
 kształtowaniu tolerancji,
 kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych,
 wzbudzaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności,
 promowaniu zdrowego stylu życia,
 eliminowaniu agresji,
 przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu kulturalnym,
 wykształceniu ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności,
 wykształceniu ucznia samodzielnego, twórczego, kreatywnego, otwartego na wiedzę.
Szansą dla wszystkich uczniów i oczekiwań rodziców oraz nauczycieli jest szkoła dobra. Dobra to znaczy generująca szereg
wartości. Szkoła, w której spotykają się nie role społeczne, lecz żywi ludzie, szkoła, w której ma miejsce współpraca wszystkich
podmiotów edukacji.
Cele główne szkoły to:






motywowanie uczniów do nauki,
rozwijanie zainteresowań uczniów,
doskonalenie współpracy między nauczycielami,
doskonalenie współpracy z rodzicami,
promocja szkoły.

Umiejętności kluczowe ważne dla wszystkich uczniów, które należy rozwijać to:
 umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności
za własną naukę,
 umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania
się nowoczesną technologią informacyjną.

Indywidualne i zespołowe potrzeby dzieci oraz dorosłych członków szkolnej społeczności są bardzo ważne. Odpowiednie
zaspokajanie potrzeb warunkuje efektywność szeroko rozumianej profilaktyki. Codzienne stosowanie metody komunikacji
interpersonalnej daje szansę na wzbogacający kontakt dzieci i dorosłych w szkole. Może wyposażyć dziecko w trwałą, otwartą na
innych filozofię życia. Zdiagnozowanie potrzeb umożliwia podmiotowy sposób wyznaczenia rozwojowych celów strategicznych.
Potrzeby i sposoby ich zaspokajania dotyczą uczniów, rodziców, nauczycieli.
UCZEŃ jako podmiot procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się:
 rozwija swoje umiejętności w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym,
 jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu edukacji,
 współuczestniczy w planowaniu organizacji pracy szkoły, angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska,
 czuje się doceniony i dowartościowany,
 jest twórczy i kreatywny,
 współpracuje z nauczycielami i innymi uczniami w procesie uczenia się,
 zdobywa kompetencje kluczowe oraz holistycznie postrzega świat,
 czuje się odpowiedzialny za własny rozwój,
 bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach, umie przyjmować porażki,
 prezentuje swoje uzdolnienia i wiedzę,
 odkrywa i rozwija swoje talenty,
 uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
 ma dostęp do multimediów i wykorzystuje TI w procesie uczenia się.
UCZEŃ jako członek społeczności szkolnej:
 zna swoje prawa i z nich korzysta, zna swoje obowiązki i ich przestrzega,
 jest obowiązkowy, słowny, konsekwentny, punktualny,
 ocenia swoje postępowanie,
 prezentuje pozytywne postawy koleżeńskie oparte na dialogu, szacunku i zrozumieniu wobec odmienności,
 jest gotowy do bezinteresownej pomocy,
 umie przyjąć postawę asertywną,








inicjuje działania na rzecz klasy, szkoły, lokalnego środowiska,
współpracuje z innymi realizując działania w ramach zadań Samorządu Uczniowskiego,
ma wpływ na kształtowanie norm regulujących funkcjonowanie szkolnej społeczności,
rozumie znaczenie symboli narodowych,
identyfikuje się z kulturą i tradycją regionu,

utożsamia się ze społecznością europejską.

DYREKTOR:





jest dobrym organizatorem i menagerem;
stwarza atmosferę zgodnej, życzliwej współpracy,
integruje uczniów, rodziców i wszystkich pracowników wokół celów szkoły,
jest liderem postępu.

NAUCZYCIEL:















posiada wiedzę i umiejętności w zakresie nauczanego przedmiotu oraz w zakresie psychologii i pedagogiki,
tak kształtuje stosunki pomiędzy uczniami, aby opierały się na poszanowaniu godności ludzkiej,
stwarza warunki rozwoju dla ucznia zdolnego;
diagnozuje osiągnięcia uczniów;
rozpatruje warunki życia i nauki ucznia;
otacza opieką uczniów mających trudności w nauce;
stwarza uczniom możliwości rozwoju zainteresowań i zaprezentowania swoich osiągnięć;
przestrzega praw ucznia oraz akceptuje jego potrzeby;
sprawiedliwy i życzliwy oraz tolerancyjny i wyrozumiały;
zdecydowany, reaguje na dobre i złe zachowania uczniów;
komunikatywny, akceptuje potrzeby uczniów oraz czuwa nad ich bezpieczeństwem;
krytyczny względem siebie i uczniów;
działa na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem;
aktywny – nieustannie uzupełnia swoją wiedzę;

 współpracuje z instytucjami wspomagającymi proces kształcenia i wychowania;
 prowadzi lekcje otwarte prezentujące nowoczesne metody w nauczaniu.
RODZICE
Rodzice i opiekunowie uczniów są ważnym ogniwem szkoły. Współpraca z rodzicami to warunek dobrego funkcjonowania
każdej szkoły. Szkoła będzie na tę współpracę otwarta deklarując pełną jawność działań, konsultację z rodzicami we wszystkich
ważnych kwestiach szkoły, niczym nieskrępowaną samorządność w każdym zakresie.
Rodzice jako partnerzy szkoły:













czują się współgospodarzami szkoły,
znają środowisko szkolne swoich dzieci,
zgłaszają inicjatywy na rzecz rozwoju ich dzieci i szkoły,
podejmują decyzje dotyczące istotnych aspektów pracy szkoły,
wspomagają szkołę w realizowanych przedsięwzięciach, inicjatywach i inwestycjach, wykazują się aktywnością, są
współorganizatorami, współuczestnikami i gośćmi konkursów, imprez i uroczystości organizowanych na terenie szkoły,
mają dostęp do informacji o działalności szkoły,
rzetelnie informują nauczycieli o trudnościach i sukcesach, zdolnościach dziecka,
uzyskują informacje o osiągnięciach i postępach w nauce swojego dziecka,
zgłaszają tematy i zagadnienia, uczestniczą w procesie pedagogizacji rodziców podczas spotkań „Akademii Rodziców”,
spotykają się w ramach projektu „Z rodziną nie tylko na zdjęciu”,
działają w Radzie Rodziców i mają swoich przedstawicieli w Radzie Szkoły,
wyróżniani są za szczególne zaangażowanie w życie szkoły (np. tytułem „Przyjaciel Szkoły”).

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Wszystkie działania podejmowane w szkole zmierzają do ukształtowania absolwenta, który opuszczając mury szkolne będzie:
















dbał o własny rozwój, odznaczał się poczuciem własnej godności, odwagą, odpowiedzialnością i wytrwałością,
dostrzegał problemy drugiego człowieka, chętnie pomagał innym, cenił prawdę, dotrzymywał danego słowa,
odznaczał się wysoką kulturą osobistą,
umiał współpracować w grupie,
umiał wyrażać własne zdanie i słuchać innych,
cenił i szanował pracę własną i innych, samodzielnie dążył do wykonania powierzonych zadań, dbał o warsztat pracy,
z dumą i szacunkiem odnosił się do polskiej historii, tradycji i kultury,
szanował historię i tradycję szkoły,
dbał o piękno i czystość języka ojczystego,
szanował ludzi o odmiennych poglądach, innych ras, narodowości i wyznań,
kochał i chronił przyrodę,
miał ukształtowany nawyk korzystania z dóbr kultury,
znał i stosował przepisy ruchu drogowego, bezpiecznie korzystał ze środków transportu,
umiał zachować się w sytuacjach zagrożenia, znał zasady udzielania pierwszej pomocy,
cenił życie i zdrowie swoje oraz innych, dbał o prawidłowy rozwój swojego organizmu, uprawiał sport; będzie przekonany o
szkodliwości nałogów dla zdrowia fizycznego, psychiki oraz kontaktów społecznych.

Założenia, zasady tworzenia i funkcjonowania koncepcji rozwoju szkoły.
1. Program formułuje koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły na pięć lat;
2. Program określa cele długofalowe i wynikające z nich zadania dla szkoły;
3. Wszystkie cele i zadania wynikają z misji szkoły;
4. Program rozwoju szkoły współtworzy i realizuje cała społeczność szkolna w różnym zakresie;
5. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły podlega systematycznemu i planowemu monitorowaniu oraz ewaluacji;
6. Zmiany w koncepcji wprowadzane są po rzetelnej ewaluacji, która będzie odbywała się na podstawie:
a)
b)
c)
d)

analizy wniosków z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego,
sprawozdań zespołów przedmiotowych, wychowawczego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
wniosków z przeprowadzanej w szkole ewaluacji wewnętrznej,
zdania uczniów, rodziców i nauczycieli wyrażonego w opiniach i wywiadach.

Cele długofalowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dbałość o efektywność kształcenia.
Podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli.
Zapewnienie odpowiednich warunków wychowania, opieki oraz bezpieczeństwa.
Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Usprawnienie systemu zarządzania szkołą.
Poprawa stanu bazy szkoły, jej modernizacja i unowocześnienie.

ZADANIA DLA SZKOŁY
Cel 1. Dbałość o efektywność kształcenia
Treść zadania
Podnosimy
efektywność procesu
uczenia się i
nauczania.

Sposób realizacji
1. Dokonywanie analizy i weryfikacji szkolnego zestawu programów nauczania, ewaluację
stosowanych metod i form pracy oraz realizowanych programów w aspekcie osiąganych
wyników.
2. Przeprowadzanie wewnętrznych testów, sprawdzianów i ich analiza.
3. Dokonanie oceny efektywności pracy szkoły z wykorzystaniem wyników badań umiejętności
uczniów klas trzecich SP (Trzecioteścik, OPERON).
4. Stosowanie elementów oceniania kształtującego, nauczania kooperatywnego, coaching, toturing
przede wszystkim w roli motywującej i umożliwiającej pełną prezentację możliwości każdego
ucznia
5. Wykorzystywanie na zajęciach nowoczesnych technologii i metod pracy.
6. Wdrażanie innowacji pedagogicznych.
7. Wzbogacanie procesu uczenia się i nauczania o zajęcia „w terenie”.
8. Ukierunkowanie pracy zespołów przedmiotowych na doskonalenie procesu nauczania , np.
poprzez prowadzenie lekcji otwartych.

Organizujemy pomoc
psychologiczno –
pedagogiczną.

1. Zdiagnozowanie uczniów szkoły pod kątem ich indywidualnych potrzeb.
2. Objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów wymagających wsparcia:
 organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, terapii
pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, kół zainteresowań;
 opracowanie i realizacja programów dostosowujących wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.

3. Organizowanie grup wsparcia dla rodziców uczniów „Akademia Rodzica”.
4. Współpraca z
Dyslektyczne.

organizacjami

i

instytucjami

wspierającymi:

PPP,

Polskie

Towarzystwo

5. Opracowywanie programów naprawczych.
Stosujemy metody
aktywizujące w pracy
z uczniami.

1. Organizowanie wyjść na zajęcia, podczas których uczniowie mają możliwość doświadczania,
eksperymentowania.
2. Stosowanie metod aktywizujących podczas zajęć z uczniami.

Wdrażamy system
wspierania uczniów
zdolnych.

1. Rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez:
 indywidualizację pracy na zajęciach;
 prowadzenie ciekawych form zajęć pozalekcyjnych;
 organizowanie szkolnych i pozaszkolnych konkursów wg planów pracy zespołów przedmiotowych;
 uczestniczenie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
 pozyskiwanie grantów oświatowych.
2. Propagowanie metody projektu w pracy z uczniem.
3. Prezentowanie osiągnięć szkolnych (gazetka szkolna, gabloty, portale internetowe).
4. Promowanie uczniów zdolnych (nagrody, wyróżnienia na apelach, Puchar Dyrektora Szkoły dla
najlepszego ucznia, najlepszego sportowca).
5. Wnioskowanie o stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
6. Stworzenie szkolnej galerii wybitnych absolwentów.

Cel 2. Podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli i pracowników szkoły.
Treść zadania
Dbamy o rozwijanie
kompetencji
zawodowych
pracowników szkoły.

Sposób realizacji
1. Organizowanie szkoleń w ramach WDN na podstawie analizy potrzeb (ankieta diagnozująca).
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez podejmowanie studiów podyplomowych i kursów

kwalifikacyjnych, m.in. przygotowujących do pracy z dziećmi integracyjnymi, dających
kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.
3. Dążenie do zwiększenia liczby innowacji i autorskich programów nauczania.
4. Realizacja

zadań samokształceniowych nauczycieli w zakresie wiedzy pedagogiczno –
psychologicznej, by możliwe było dostosowywanie metod nauczania do typów sensorycznych,
typów inteligencji i stylów uczenia się uczniów.
5. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wzbogacamy zasoby
nauczycielskiej strony
internetowej.

1. Stworzenie zakładki „Bank pomysłów nauczycielskich” w celu dzielenia się dobrymi szkolnymi
praktykami.
2. Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie oczekiwań, co do treści zawartych na szkolnej,
nauczycielskiej witrynie internetowej.
3. Dokonywanie aktualizacji strony internetowej dla nauczycieli.

Cel 3. Zapewnienie odpowiednich warunków wychowania, opieki i bezpieczeństwa.
Treść zadania
Zapewniamy zdrowe,
bezpieczne
i higieniczne warunki
pobytu uczniów
w szkole.

Sposób realizacji
1. Wdrażanie programów profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia:
 Szkoła bez przemocy
 Cyberprzemoc
 Nie pal przy mnie, proszę
 Jem kolorowo, Owoce w szkole, Mleko dla szkół
2. Organizowanie zajęć i konkursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy (Pierwsza pomoc
przedmedyczna, Serce na start, Mały Ratowniczek)
3. Włączenie się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

4. Rozwijanie kultury fizycznej uczniów:
 organizowanie imprez i zawodów sportowych, udział w zawodach sportowych na terenie miasta,
województwa, kraju.
 cykliczne organizowanie Europejskiego Tygodnia Sportu
 stworzenie klas usportowionych w edukacji wczesnoszkolnej
5. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, cykliczne organizowanie Tygodnia Profilaktyki „Bezpieczna
droga do szkoły”,
6. Systematyczna współpraca z PPP, Ośrodkiem Profilaktyki Rodzinnej.
7. Systematyczne opracowywanie i uaktualnianie w szkole procedur reagowania na sytuacje
niepożądane pojawiające się w szkole.
8. Podjęcie starań o wzbogacenie systemu monitoringu szkolnego na terenie szkoły i wokół niej.

Dbamy
o zapewnienie
jednolitych
oddziaływań
wychowawczych
między domem
i szkołą.
Kształtujemy postawy
uczniowskie.

9. Propagowanie wśród uczniów nowych pomysłów związanych z aktywnym spędzaniem przerw –
tzw. aktywne przerwy, przy współpracy SU.
10. Systematyczne włączanie rodziców w organizacje imprez szkolnych oraz sprawowania opieki
podczas ich trwania: Festyn szkolny, Biesiady Pokoleniowe, Z rodziną nie tylko na zdjęciu.
1. Zachęcanie rodziców do podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze wychowawczym –
udział rodziców w Pasowaniu na Ucznia, Ślubowaniu, Dniach Patrona, szkolnych koncertach,
przedstawieniach teatralnych, zawodach sportowych, Dniu Dziecka, …
2. Ujednolicanie oddziaływań wychowawczych szkoły i domu poprzez wprowadzenie formuły „drzwi
otwartych”, Targów Edukacyjnych jako spotkań trójstronnych uczeń - rodzic – nauczyciel.
3. Działalność Akademii Rodzica - organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami.
1. Stwarzanie warunków do rozwijania samorządności uczniowskiej poprzez udział w pracach:
 Samorządu Uczniowskiego
 Wolontariatu
 Szkolnego Koła „Caritas”
 Redakcji gazetki „Echo Jedynki”
 szkolnego radiowęzła

2. Propagowanie edukacji ekologicznej:
 udział w akcjach Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Godzina dla Ziemi, zbiórka zakrętek, baterii itp.
 realizacja ekologicznych projektów i programów edukacyjnych
 udział w zajęciach i spotkaniach organizowanych przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz
Zaborski Park Krajobrazowy.

Pielęgnujemy święta
narodowe i tradycje
Szkoły.

3. Podejmowanie działań promujących kulturalne zachowanie (Dobre Maniery, Dobre Maniery na co
dzień, Mistrz Dobrego Zachowania).
1. Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
2. Organizowanie Dni Patrona we współpracy z wszystkimi podmiotami: SU, RR.
3. Opracowanie Ceremoniału Szkolnego.
4. Organizacja Przeglądu Piosenki Patriotycznej - Spotkania z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną
„Cześć Polskiej Ziemi”.
5. Organizacja koncertów, apeli, akademii o charakterze patriotycznym (Dzieci walczącej
Warszawy, Pamięci Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości, Powrót Chojnic do
Macierzy, Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, Majowe Święta).
6. Udział w patriotycznych uroczystościach miejskich.

Stwarzamy uczniom
pochodzącym z rodzin
o niskim statusie
materialnym dogodne
warunki do rozwoju i
nauki.

1. Propagowanie wśród rodziców wiedzy na temat możliwości ubiegania się o stypendia socjalne i
sfinansowanie Wyprawki szkolnej dla dzieci.
2. Współpraca szkoły z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.
3. Poszukiwanie darczyńców opłacających uczniom obiady w szkolnej stołówce, wspierających
uczniów w wyjazdach na obozy, wycieczki.

Cel 4. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów.
Treść zadania
Działania na rzecz
integracji.

Sposób realizacji
1. Współpraca z przedszkolem integracyjnym i PPP, Zespołęm Szkół Specjalnych.
2. Zwiększenie roli integracji w szkole. Powołanie Zespołu ds. Integracji.

Rozszerzamy ofertę
zajęć pozalekcyjnych.

1. Przeprowadzenie badań ankietowych monitorujących potrzeby w zakresie
pozalekcyjnych i dostosowanie oferty zajęć do potrzeb.
2. Działania służące wychowaniu dla kultury (wyjścia i wyjazdy do kina, teatru).

oferty

zajęć

3. Organizacja zielonych szkół, wycieczek krajoznawczych i zagranicznych.
4. Organizacja Targów Edukacyjnych dla uczniów i rodziców.
5. Organizacja plenerów malarskich, fotograficznych.
6. Spotkania z absolwentami szkoły.
Uczestniczymy w
edukacyjnych
projektach krajowych
i unijnych.
Zachęcamy przyszłych
uczniów i ich
rodziców do poznania
szkoły.

1. Udział w projekcie unijnym „Wiem więcej, …” na lata 2016/2018.
2. Śledzenie stron internetowych MEN i wybór programów, do których szkoła mogłaby aplikować.
1. Opracowanie programu całorocznych zajęć adaptacyjnych dla dzieci z okolicznych przedszkoli,
które w przyszłości podejmą naukę w SP 1
2. Organizowanie cyklicznych zajęć adaptacyjnych dla dzieci z przedszkoli i warsztatów dla ich
rodziców.
3. Organizowanie spotkań uczniów szkoły z dziećmi z okolicznych przedszkoli.
4. Coroczne organizowanie Drzwi Otwartych Szkoły.
5. Stwarzanie możliwości zapoznania się z ofertą szkoły podczas Targów Edukacyjnych.

Cel 5. Usprawnienie systemu zarządzania szkołą.
Treść zadania
Osiągamy wyznaczone
cele
w sposób
zgodny
z prawem,
efektywny.
Dbanie o właściwą
komunikację między
wszystkimi
podmiotami oraz
instytucjami
zewnętrznymi.

Sposób realizacji
1. Wdrażanie i monitorowanie elementów kontroli zarządczej.
2. Systematyczne dokonywanie oceny pracy nauczyciela.
1. Aktualizacja strony internetowej szkoły oraz portalu dla nauczycieli.
2. Organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami Rady Rodziców.
3. Aktualizacja strony internetowej i tablicy dla rodziców.
4. Aktualizacja BIP.

Dbanie o utrzymanie
atmosfery współpracy,
wzajemnego zaufania i
identyfikowania się ze
szkołą.

1. Organizowanie spotkań integracyjnych, wyjazdów do teatru, wycieczek dla pracowników szkoły.

Wprowadzamy
dziennik
elektroniczny.

1. Internet w każdej klasie oraz sprzęt komputerowy.

Dbamy o
racjonalizację
wydatków na bieżącą
działalność szkoły.

1. Monitorowanie wydatków za energię elektryczną, gaz, wywóz śmieci.

2. Aktywna i wzajemna współpraca podczas organizacji szkolnych projektów na terenie szkoły i
poza nią.
3. Występowanie o Nagrody Burmistrza, Kuratora, Ministra Edukacji Narodowej dla
wyróżniających się pracowników szkoły.
4. Kibicowanie naszym uczniom podczas zawodów sportowych.

2. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie obsługi dziennika elektronicznego.

2. Poszanowanie ścian budynku, klas, korytarzy, urządzeń na terenie boiska, placu zabaw; dbałość
o stan techniczny urządzeń elektronicznych.

Cel 6. Poprawa stanu bazy, jej modernizacja i unowocześnienie.
Treść zadania
Podejmujemy starania
w celu pozyskania z
różnych źródeł
środków finansowych
na poprawę stanu
bazy

Sposób realizacji
1. Stworzenie warunków do powszechnego stosowania TIK poprzez zakup nowych komputerów
(mobilna pracownia komputerowa, e - dziennik), projektorów, tablic interaktywnych oraz
oprogramowania edukacyjnego.
2. Podjęcie prac remontowych związanych z bieżącymi potrzebami – remont dachu, remonty sal
lekcyjnych, toalet dla uczniów, szatni dziewcząt i chłopców.
3. Pozyskanie środków i przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych związanych z główną
klatką schodową, wejściowymi schodami.
4. Kontynuowanie działań w celu pozyskania środków na zakup rolet do auli.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły będzie podlegała ewaluacji i zmianom zgodnie ze zmieniającym się prawem
oświatowym i potrzebami szkoły, by spełniała oczekiwania najważniejszych klientów szkoły i zachęcała do czynnego udziału w jej
realizacji i urzeczywistnianiu. Jest to najlepsza droga do osiągnięcia przez szkołę sukcesu.
Ewa Modrzejewska
dyrektor szkoły

