KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
NA LATA 2013 - 2019

Śliwice, 2013

WARTOŚCI
Odpowiedzialność
Każdy odpowiada za swoje słowa, czyny i za miejsce, w którym żyje i pracuje

Charytatywność
Nauczy wrażliwości i niesienia spontanicznej pomocy

Pracowitość
Nauczy systematyczności i wytrwałości, da możliwość uzyskania satysfakcji
i uznania oraz rozbudzi szacunek do pracy innych ludzi

Przyjaźń
Sprawi, że nasze życie będzie radosne i szczęśliwe

Rodzina
Jest ważną wartością w życiu każdego człowieka

Patriotyzm
Nauczy szacunku i przywiązania do „małej i dużej” Ojczyzny

MISJA SZKOŁY
Warunkiem koniecznym do realizowania wspólnie
podjętych zadań jest odpowiedzialność i przyjazna atmosfera.
Dobrze wykonywana praca służy nam wszystkim, prowadzi
do rozwoju i jest gwarancją sukcesu.
Ważne jest wzajemne zrozumienie, okazywanie szacunku
drugiemu człowiekowi bez względu na wiek i łączące więzi,
wrażliwość i spontanicznie niesiona pomoc oraz szacunek
i przywiązanie do szeroko rozumianej Ojczyzny

WIZJA SZKOŁY

I. Nasza szkoła jest szkołą
-

osiągającą
i opiekuńcze

sukcesy

dydaktyczne,

wychowawcze

- przyjazną dla uczniów, rodziców i pracowników
- cieszącą się uznaniem w środowisku lokalnym

II. Nasz absolwent
- dużo wie i dużo umie
- ma przyjaciół
- jest odpowiedzialny
- kocha swoją rodzinę i Ojczyznę
- jest wrażliwy na potrzeby innych
- ma potrzebę dalszego rozwoju

PRIORYTETY
Rok szkolny 2013 / 2014
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Otaczamy troską uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych
2. Uczymy odpowiedzialności za własne słowa, czyny i miejsce,
w którym żyjemy i pracujemy

Rok szkolny 2014 / 2015
CHARYTATYWNOŚĆ

1. Wychowujemy do kulturalnego odbioru dóbr kultury
2. Uczymy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka

Rok szkolny 2015/ 2016
PRACOWITOŚĆ

1. Uświadamiamy rolę pracy w życiu każdego człowieka
2. Wdrażamy do samodzielnej i systematycznej pracy

Rok szkolny 2016 / 2017
PRZYJAŹŃ

1. Podnosimy efektywność nauczania
2. Stwarzamy przyjazny klimat szkoły

Rok szkolny 2017/ 2018
RODZINA

1.Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia uczniów
2. Aktywizujemy rodziców do realizacji zadań szkoły
3. Prowadzimy systematyczną pedagogizację rodziców

Rok szkolny 2018 / 2019
PATRIOTYZM

1.Osiągamy sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach
na różnych szczeblach organizacji
2.Uczymy dostrzegania walorów „małej” ojczyzny i szacunku
do własnego kraju

ZADANIA
I. Zadania ogólne
• systematyczne podnoszenie poziomu nauczania;
• wychowanie patriotyczne i regionalne ze
szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia
tożsamości narodowej;
• wychowanie ku wartościom duchowymi
społecznym;
• włączanie rodziców w życie szkoły;
• organizowanie różnych form zajęć wspierających
rozwój;
• organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o
różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach;
• udział w akcjach charytatywnych;
• promocja szkoły w środowisku.

II. Zadania wynikające z priorytetów zawartych w
koncepcji pracy szkoły
2013/2014
• organizowanie kółek zainteresowań dla uczniów zdolnych i
zespołów wyrównawczych dla uczniów przejawiających
specyficzne problemy w nauce;
• współpraca z PPP i pedagogiem szkolnym;
• współpraca z Poradnia Zdrowia Psychicznego w
Bydgoszczy
• organizowanie wykładów, pogadanek przez psychologów,
pedagogów wychowawców ramach pedagogizacji
rodziców;
• zawieranie kontraktów klasowych, opracowanie klasowych
systemów wychowawczych.
2014/2015
• organizowanie wyjazdów do teatru, opery, kina;
• udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach szkolnych
(Grosikodar, Okaż serce);
• organizowanie pogadanek w klasach na temat
charytatywności patrona naszej szkoły;
• konkurs recytatorski „ Spieszmy się kochać ludzi”.
2015/2016
• kształcenie dbałości o czystość i estetykę klasy, szkoły,
boiska, ulicy, wsi;

• systematyczna kontrola i samokontrola zadań domowych;
• zapraszanie do szkoły rodziców wykonujących ciekawe
zawody, pogadanki w klasach;
• odwiedziny w zakładach pracy;
• systematyczna pomoc koleżeńska.
2016/2017
• organizowanie kółek zainteresowań dla zdolnych dzieci;
• opracowanie indywidualnych programów dla ucznia
zdolnego;
• stosowanie oceniania kształtującego;
• konkurs recytatorski „ Kto przyjaciela znalazł skarb
znalazł”;
• wdrażanie do zabawy w przyjaźni i miłej atmosferze ( Bal,
Dzień Dziecka, Sportowe potyczki, przemarsz wiosenny).
2017/2018
• eksponowanie pracy kółek zainteresowań;
• indywidualizowanie pracy, organizowanie konkursów,
turniejów, występów;
• włączanie rodziców do realizacji zadań szkoły ( kontrola
zadań domowych, częste kontakty rodziców ze szkołą
podczas „ pierwszych wtorków”, udział w akcjach
przewidzianych w obecnym roku szkolnym);
• pedagogizacja rodziców podczas klasowych spotkań
( tematyka wynika z aktualnych potrzeb).
2018/2019
• organizowanie apeli okolicznościowych dla uczniów i
mieszkańców najbliższego środowiska;

• nauka hymnu państwowego, szkolnego, pieśni
patriotycznych;
• tworzenie swobodnych tekstów ( wiersze, opowiadania) i
prac plastycznych o tematyce patriotycznej;
• udział w różnych konkursach, olimpiadach i turniejach (
konkurs recytatorski- „Moja mała Ojczyzna”, „Przegląd
piosenki szkolnej”, „ Moja gmina to niezwykłe miejsce”;
• majówka – kronika o regionie.

Nasze motto

„Szkoła pielęgnuje piękno w każdym uczniu,
który jako jej absolwent często wraca do niej w miłych
wspomnieniach”

