KONCEPCJA
PRACY
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
im. JANUSZA
KORCZAKA
W BOGUSZYNIE

WSTĘP
Przed przystąpieniem do tworzenia własnej koncepcji pracy szkoły zapoznałam się
z dotychczasową funkcjonującą na terenie naszej placówki. Po jej dokładnej analizie i własnej
znajomości szkoły stwierdzam, że wiele rzeczy w dotychczasowej pracy było dobrych, inne
wymagają zmian i modyfikacji, ale są też i takie obszary, którym trzeba się przyjrzeć o wiele bliżej
ze względu na niezadawalające wyniki. Należy także wprowadzić pewne nowości. Dlatego też
omawiając kolejne obszary najpierw przeprowadzam diagnozę stanu, podaję standardy, wskaźniki
i kryteria sukcesu, a dopiero potem przy pomocy analizy SWOT opierając się na mocnych i słabych
stronach szkoły pokazuję możliwość zmiany. Są to te sfery, które chciałabym rozwinąć przede
wszystkim w swojej przyszłej pracy.
Naszą najmocniejszą stroną jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna i dobre programy
nauczania, co powoduje odpowiedni poziom nauczania. Dajemy naszym uczniom dobre podstawy
i uczymy możliwości ich wykorzystania. Widać to najlepiej obserwując naszych absolwentów,
którzy wspaniale rozwijają się w pobliskim gimnazjum, a potem w szkołach ponadgimnazjalnych,
gdzie osiągają wspaniałe wyniki i są chwaleni za osiągnięcia w nauce oraz w kulturze osobistej,
a także zdobywają nagrody w różnych konkursach i czynnie uczestniczą w życiu szkoły.
Z kolei najsłabszą stroną szkoły jest współpraca z rodzicami. W związku z czym uważam,
że tutaj należy dążyć do rozwoju i przede wszystkim wprowadzić zmiany w tej dziedzinie, o czym
będzie szczegółowo poniżej. Nasza szkoła powinna otworzyć się na rodziców, organizacje
działające w okolicy, świetlice socjoterapeutyczne oraz przede wszystkim związać się bliżej z Radą
Sołecką, by stać się wiejskim ośrodkiem nauki i kultury. Instytucją, z którą każdy mieszkaniec wsi
Boguszyn i okolic chętnie będzie się utożsamiał.

Misją szkoły nadal pozostanie wszystko, co wiąże się z hasłem:
„Moja szkoła – mój drugi dom” i moje wysiłki skieruję na to, by tak się stało w rzeczywistości.
Należy pamiętać o tym, że jesteśmy po to, by:










nauczać, wychowywać i inspirować twórczo uczniów,
podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny,
rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące,
kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki,
rozwijać więci interpersonalne i umiejętność pracy w zespole,
wpajać zasady tolerancji,
wzmacniać wiarę we własne siły i w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia,
kształtować umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
wskazywać różne interesujące formy spędzania wolnego czasu, które sprzyjają rozwojowi
i rozładowują napięcie emocjonalne.

Wizja szkoły nadal będzie związana z hasłem:
Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły. Nabierze ono jednak innego wymiaru, jeśli
chodzi o ścisłą współpracę szkoły z rodzicami.
Nasz absolwent musi nadal umieć się odnaleźć we współczesnym świecie, będzie
przestrzegał zasad toleracji i komunikacji interpersonalnej oraz będzie dążyć do dalszego
rozwoju,wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.
Będzie on:
1. Miał poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju i świata.
2. Prezentował postawę patriotyczną.
3. Znał i respektował prawa człowieka, był otwarty na innych i tolerancyjny.
4. Wiedział, co to jest system wartości i poszukiwał dobra.
5. Potrafił sobie radzić w różnych sytuacjach, także tych trudnych.
6. Był samodzielny w myśleniu i działaniu oraz odpowiedzialny.
7. Dbał o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych.
8. Znał, szanował i przestrzegał zasad samorządności i demokracji.
9. Czuł się bezpiecznie.
10. Dostrzegał troskę o zaspokajanie potrzeb własnych i innych.
11. Znał zasady bezpiecznego korzystania ze współczesnych technologii i miał świadomość
zagrożeń z nich płynących.

II OBSZAR: NAUCZANIE
Podobszar: Szkolny zestaw programow nauczania.

Standard

Wskaźniki

Kryteria sukcesu

Szkoła posiada Szkolny Zestaw
Programów Nauczania
uwzględniający całość
podstawy programowej oraz
systematycznie realizuje ujęte
cele i zadania.

Dla każdego oddziału istnieje
zestaw skorelowanych ze sobą
programów nauczania
zatwierdzony do użytku
szkolnego przez dyrektora
szkoły zgodnie z procedurą
określoną w rozporządzeniu
MEN.

Szkoła posiada zestaw
programów nauczania
skorelowanych ze sobą
i uwzględniający całość
podstawy programowej tzw.
Szkolny Zestaw Programów
Nauczania.

Szkolny Zestaw Programów
Nauczania przeszedł
modyfikację zgodnie z nową
podstawą programową.

Wybrane przez nauczycieli
programy nauczania gwarantują
pełną realizację zadań szkoły
określonych w podstawie
programowej.

Szkolny Zestaw Programów
Nauczania dostosowany jest do
możliwości i potrzeb uczniów
oraz bazy i wyposażenia szkoły.

Szkolny Zestaw Programów
Nauczania stanowi mocną
stronę szkoły. Programy zostały
dobrane w sposób przemyślany
i tak, aby uczniowie odnieśli z
nich jak największe korzyści.

Wybrane przez nauczycieli
programy nauczania są
skorelowane z Programem
Wychowawczym
i Profilaktycznym.

Realizacja ścieżek
edukacyjnych odbywa się
rytmicznie w każdym oddziale
drugiego etapu edukacyjnego
zgodnie z ustalonym zestawem
(dotyczy przed wszystkim
lekcji bibliotecznych i zajęć
w biliotece dla uczniów
młodszych).

Realizacja programów
nauczania odbywa się
rytmicznie w każdym oddziale
ale są one modyfikwane
w miarę potrzeb i podlegają
ewaluacji.

Treści o możliwości poprawy w oparciu o mocne i słabe strony szkoły:

Mocne strony

Słabe strony

Zespoły nauczycieli działają bardzo sprawnie.
Spotykają się zgodnie z potrzebami i w toku
dyskusji wypracowują wspólne kierunki
działania.

1.Brak programów edukacyjnych łączących
możliwości lekcji bibliotecznych i zajęć
czytelniczych powiązanych nie tylko z językiem
polskim w klasach IV – VI (co w szkole już
istnieje), ale z przyrodą, historią, matematyką,
plastyką.
2.Działania biblioteki szkolnej polegające tylko
na czytaniu książek młodszym dzieciom
i zajęciach z nimi związanych.
3.Brak powiązania zajęć kół teatralnych
z przyrodą, historią, matematyką (inscenizacje
przedmiotowe).

Poszczególni nauczyciele bardzo chętnie ze sobą Możliwość zmian
współpracowują, doradzają sobie i się wspierają.
Nauczyciele dostosowują programy nauczania
do zmian zachodzących w oświacie.

1.Stworzenie programów edukacyjnych
w zespole klas IV – VI proponujących wspólne
zajęcia biblioteczne, przyrodnicze, historyczne,
matematyczne i inne stanowiące zachętę do
czytania różnych publikacji i odwiedzania
biblioteki szkolnej oraz zachęcanie do
czytelnictwa wszystkich uczniów szkoły
i oddziałów przedszkolnych bez względu na
wiek (możliwość dotarcia do większej ilości
dzieci i rozwijanie zainteresowań oraz
czytelnictwa). Programy obejmowałyby nie
tylko konkretne lekcje, ale też zajęcia
pozalekcyjne i przerwy międzylekcyjne.
2.Powiązanie zajęć teatralnych z różnymi
przedmiotami (przedstawienia o tematyce
matematycznej, przyrodniczej i in.) dla różnych
grup wiekowych.
3.Ściślejsza współpraca w powyższych
zakresach pomiędzy nauczycielami edukacji
wczesnoszkolnej i zespołu klasowego klas
IV – VI.

Podobszar: Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Standard

Wskaźniki

Kryteria sukcesu

Szkoła ma opracowany System
Szkolnego Oceniania
uwzględniający wymagania
zapisane w rozporządzeniu
MEN z późn. zm. i stosuje
zasady oceniania określone
w tym regulaminie.

W szkole opracowane są
szczegółowe zasady oceniania
zawierające wymagania
edukacyjne dla każdego
przedmiotu i realizujące funkcje
informacyjną, motywującą oraz
wspomagającą.

Szkoła ma opracowany
Wewnątrzszkolny System
Oceniania uwzględniający
wymagania zapisane
w rozporządzeniu MEN
i stosuje zasady określone
w tym regulaminie.

System oceniania sprawdził
się, ale jest modyfikowany
zgodnie z rozporządzeniami
MEN.

Sposoby sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów znane są
całej społeczności szkolnej:
nauczycielom, uczniom,
rodzicom.

Na początku roku szkolnego
uczniowie i rodzice
informowani są o wymaganiach
edukacyjnych z poszczególnych
przedmiotów oraz o zasadach
oceniania zachowania.

Bieżące ocenianie i śródroczne
klasyfikowanie uczniów jest
zgodne ze skalą i formami
przyjętymi w systemie
oceniania.
System oceniania podlega
monitorowaniu i ewaluacji.

Podobszar: Doskonalenie nauczycieli.

Standard

Wskaźniki

Kryteria sukcesu

W szkole pracuje
wykwalifikowana kadra
pedagogiczna.

Nauczyciele podnoszą swoje
kwalifikacje zawodowe.

Każdy nauczyciel przynajmniej
raz w roku uczestniczy
w wybranej formie
doskonalenia zawodowego.

Tak wykwalifikowana kadra
stanowi wyjątkowo mocną
stronę szkoły.

Nauczyciele uczestniczą
w różnych formach
doskonalenia zawodowego.
Nauczyciele zdobywają kolejne
stopnie awansu zawodowego.

III OBSZAR: WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW SZKOŁY
Podobszar: właściwości szkoły.

Standard

Wskaźniki

Relacje interpersonalne
W szkole panują otwarte
w szkole oparte są na
stosunki w Radzie
poszanowaniu godności, praw i Pedagogicznej oraz podmiotami
obowiązków wszystkich
społeczności szkolnej.
podmiotów.

Kryteria sukcesu
Uczniowie, rodzice
i pracownicy szkoły znają
wzajemne prawa i obowiązki,
akceptują je i przestrzegają ich.

Prawa dziecka i ucznia są
Każda klasa co najmniej raz
znane, akceptowane oraz
w roku organizuje klasowe
akceptowane przez wszystkich. spotkanie integracyjne.
Rodzice uczniów są postrzegani
i traktowani jako równoprawni
partnerzy szkoły.

Podobszar: Współpraca z rodzicami.

Standard

Wskaźniki

Udział rodziców uczniów
Szkoła zapewnia rodzicom stały
w życiu szkoły jest znaczący i są kontakt z nauczycielami
oni zaangażowani we wszystkie i wychowawcami.
możliwe obszary jej
działalności.
Współpraca z rodzicami
stanowi jednak nadal
najsłabszą stronę szkoły, która
najbardziej wymaga poprawy.

Rodzice biorą udział w różnego
rodzaju formach działalności
szkoły, wspomagając ją
w miarę swych możliwości.
W szkole funkcjonuje
reprezentacja rodziców, jej
udział w podejmowaniu decyzji
dotyczących ważnych
problemów szkolnych jest
znaczący.

Kryteria sukcesu
Rodzice utrzymują stały
kontakt ze szkołą,
z nauczycielami,
wychowawcami i dyrekcją.
Rodzice wspierają ze środków
Rady Rodziców wszystkie
inicjatywy o dofinansowanie,
o które występuje szkoła.

Treści o możliwości poprawy w oparciu o mocne i słabe strony szkoły:

Mocne strony

Słabe strony

W szkole jest grupa rodziców bardzo prężnie
Najsłabszą stroną szkoły jest współpraca
działająca. Spotykają się zgodnie z potrzebami z rodzicami. Poza pewną grupą osób pozostali
we własnym gronie oraz razem z nauczycielami rodzice nie wykazują chęci do działania.
w toku dyskusji wypracowują wspólne kierunki
działania.
Możliwość zmian
Najważniejszą zmianą staje się obecnie
nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy
szkołą a stale zwiększającą się ilością rodziców
(systematycznie powiększająca się grupa
rodziców z roku na rok). Ważne, aby szkoła była
nie tylko ośrodkiem nauki, ale też ośrodkiem
kulturalnym wsi i okolic. Należy też dostrzegać
nawet najmniejszą inicjatywę rodziców i ich
pomoc. Rodzice pragną czuć się docenieni
i ważni. Nie należy o tym zapominać.
Można to osiągnąć poprzez:
1.Wykorzystanie inicjatyw rodziców i Rady
Sołeckiej, z którą można zacieśnić
dotychczasową współpracę. Wykorzystanie
pomysłów rodziców do uatrakcyjnienia
szkolnego życia.
2.Nawiązanie współpracy z prężnie działającymi
w okolicy Kołami Gospodyń Wiejskich
(wspólne zajęcia, kursy, biwaki, wycieczki,
piesze i rowerowe rajdy śladami przodków,
historii oraz wydarzeń lokalnych i poszerzanie
wiedzy krajoznawczej).
3.Wciągnięcie większej ilości rodziców w życie
szkoły i większa możliwość współdecydowania
rodziców o szkolnym życiu swych dzieci.
4.W związku z niewielką możliwością zajęć po
lekcjach ze wględu na dojazdy dzieci do szkoły przedłużenie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych
po ostatnim odjeździe autobusu –
zorganizowanie sieci chętnych dyżurnych
rodziców, którzy zajęliby się odwozem tych
dzieci (tak funkcjonują SKS i koło taneczne dla
dzieci młodszych).

Daje to większe możliwości dla
zainteresowanych dzieci, ale także integruje
rodziców i zacieśnia ich współpracę ze szkołą
(a nie powoduje zwiększenia środków gminnych
na dodatkowe dowozy).
5.Prowadzenie otwartych zajęć w przedszkolu
i otwartych lekcji dla rodziców (możliwość
obserwacji przez rodziców pracy i postępów
dzieci oraz ich funkcjonowania w środowisku
szkolnym).
6.Promowanie uczestnictwa w wolontariacie
uczniów na rzecz ludzi starszych, chorych i
samotnych w środowisku lokalnym (stworzenie
sieci uczniów pomagających starszym: zakupy,
sprzątanie, towarzyszenie w wolnych chwilach,
wspólne spacery). Dzięki temu żadna grupa
wiekowa ze środowiska lokalnego nie byłaby
pozostawiona sama sobie. Szkoła ma też wtedy
szansę nawiązania większej współpracy ze
świetlicami socjoterapeutycznymi w okolicy
i zajęcie się potrzebującymi pomocy z każdej
grupy wiekowej.
7.Wspólne zajęcia osób starszych i młodszych
w celu scalania pokoleń i budowania szacunku
i autotytetu (np. zajęcia plastyczne, muzyczne śpiew, komputerowe).

SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY
W OPARCIU O OBSZARY
I OBSZAR: OPIEKA I WYCHOWANIE
Podobszar: Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny.

Standard
Szkoła posiada i realizuje
szkolny Program Wychowawczy i
Profilaktyki, które zawierają
określone cele z podstawy
programowej, uwzględniają
potrzeby środowiska rodzinnego
uczniów i są dostosowane do
potrzeb szkoły.
Programy te stanowią mocną
stronę szkoły, zwłaszcza że są
modyfikowane i poddawane
stałej ewaluacji.

Wskaźniki
Program Wychowawczy
zawiera misję szkoły
i opisuje całościowo
wszystkie treści i działania
szkoły o charakterze
wychowawczym.

Kryteria sukcesu
Cała społeczność szkolna
współuczestniczy
w tworzeniu i realizacji
Szkolnego Programu
Wychowawczego
i Profilaktyki.

Uwzględnia treści zawarte
w podstawie programowej
i oczekiwania środowiska
rodzinnego uczniów.

Podejmowane przez
społeczność szkolną
wielokierunkowe działania
skutecznie eliminują ze
szkolnego środowiska
zagrożenia i patologię
społeczną.
Większość absolwentów
szkoły identyfikuje się
z sylwetką wychowanka
zaprezentowaną w misji
wychowawczej szkoły.

Dostosowany jest do
możliwości szkoły, cała
społeczność szkolna
uczestniczy w tworzeniu
i realizacji tego programu.
Program Profilaktyki
zawiera treści i zadania
zmierzające do
przygotowania uczniów do
przeciwdziałania
zagrożeniom społecznym.

Treści o możliwości poprawy w oparciu o mocne i słabe strony szkoły:
Mocne strony
1.Wspieranie zainteresowań i zdolności
uczniów poprzez liczną ofertę zajęć
pozalekcyjnych, których efektem jest rozwój
postaw społecznych, co widać w udziale
uczniów w projektach wychowawczych
i pracach na rzecz społeczności szkolnej.
2.Adaptacja sześciolatków do systemu
klasowo-lekcyjnego.
3.Wspomaganie klasy IV w adaptacji do
II poziomu edukacyjnego.
4.Bezpieczeństwo i klimat panujący
w szkole.

Słabe strony
1.Badanie oczekiwań środowiska rodzinnego
w zakresie zainteresowań uczniów.
2.Zubożona możliwość ofert zajęć
pozalekcyjnych z uwagi na dojazdy uczniów.
3.Nieliczne grono rodziców
współpracujących ze szkołą (zwłaszcza
w klasach IV – VI).
4.Niedostateczny udział uczniów w życiu
szkoły i możliwość decydowania o nim.

Warto dodać
1.Wspólne zajęcia osób starszych
i młodszych w celu scalania pokoleń
i budowania szacunku i autorytetu do
seniorów (zajęcia plastyczne, komputerowe,
muzyczne - śpiew).

Możliwość zmian
1.Prowadzenie otwartych zajęć
w przedszkolu i otwartych lekcji dla
rodziców (możliwość obserwacji przez
rodziców pracy i postępów dzieci oraz ich
funkcjonowania w środowisku szkolnym).

2.Zajęcia muzyczno - rytmiczne (dodatkowe
z podstawowymi instrumentami, połączenie
działań koła wokalnego, tanecznego,
instrumentów muzycznych i chóru, koncerty
i pokazy dla środowiska lokalnego). Do
współpracy zaproszenie uczniów, rodziców,
nauczycieli i absolwentów szkoły.

2.Wykorzystanie pomysłów uczniów
do uatrakcyjnienia szkolnego życia.

3.Dalsza wytężona praca z Patronem Szkoły
(m.in. Dzień Patrona – Dniem Szkoły
otwartej dla rodziców).

4.Podział miesięcy szkolnych pomiędzy
klasy – dyżury (cel: uczenie demokracji
i samorządności oraz samodzielności) jako
konkurs na najlepszą klasę (uczenie zdrowej
rywalizacji).

4.Wspólne działania wszystkich klas bez
podziału na poziomy nauczania (łącznie
z oddziałami przedszkolnymi).

3.Organizacja wyjątkowych dni –
raz w miesiącu (związane z innym niż
codziennym ubiorem, akcjami, apelami –
w zależności od miesiąca).

5.Powrót do redagowania gazetki szkolnej.
6.Obok Dnia Samorządności i Dnia Patrona
stworzenie przez Samorząd Uczniowski Sądu
Koleżeńskiego i próba rozwiązywania
konfliktów przez samych uczniów (cel:
uczenie demokracji i samorządności oraz
samodzielności).
7.Dalsza praca w związku z działaniami
interwencyjnymi w przypadku agresji,
plotek, wyśmiewania i wykluczania z grupy
i in.

Podobszar: Potrzeby opiekuńcze uczniów.
Standard
Szkoła rozpoznaje
potrzeby opiekuńcze
uczniów i zapewnia
im pomoc, której
oczekują.
Mocną stroną
szkoły jest praca
pedagoga
szkolnego.

Wskaźniki
Szkoła posiada pełne
rozpoznanie potrzeb
opiekuńczych uczniów.

Kryteria sukcesu
Szkoła posiada pełne rozpoznanie
potrzeb uczniów w zakresie opieki
i pomocy socjalnej.

Szkoła zapewnia wszelkie
dostępne jej formy pomocy
uczniom z rodzin ubogich
i niewydolnych wychowawczo
oraz z wszelkimi innymi
problemami.
Dla dzieci potrzebujących
dodatkowej opieki, szkoła
organizuje zajęcia w świetlicy
szkolnej.

Uczniowie z rodzin ubogich
otrzymują pomoc materialną
w formie dożywiania, stypendia na
zakup podręczników
i dofinansowanie do wycieczek.
Szkoła pomaga rodzicom we
wzięciu udziału w tzw. wyprawce
szkolnej.
Uczniowie mają zapewnioną
opiekę w czasie wolnym od zajęć
lekcyjnych w świetlicy szkolnej.

Podobszar: Bezpieczeństwo uczniów w szkole.

Standard
Szkoła dba o zdrowie
i bezpieczeństwo
uczniów.

Wskaźniki
Szkoła zapewnia właściwą
opiekę podczas lekcji, przerw
i innych zajęć realizowanych
poza szkołą.
Szkoła podejmuje działania
zapobiegające zjawiskom
przemocy i agresji.

W szkole jest
zatrudniona
pielęgniarka szkolna
i pedagog szkolny.
Szkoła współpracuje od Pomieszczenia szkolne oraz
sprzęt odpowiadają
lat z policją i strażą
wymogom bezpieczeństwa.
pożarną.

Kryteria sukcesu
Stan techniczny obiektu
i wyposażenie gwarantują pełne
bezpieczeństwo uczniom.
Szkoła ma wybudowaną i dobrze
wyposażoną salę gimnastyczną.
W szkole są opracowywane
i przestrzegane regulaminy
bezpieczeństwa.
Co roku klasy są objęte
Programem Wychowawczym
i profilaktyki.
W miarę potrzeby zawiadamia się
policję i Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej z prośbą
o różne działania i interwencję.

