Załącznik nr 1
do uchwały nr 5 /2016/2017
z dnia 9.09.2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Obszar: Organizacja procesu kształcenia ukierunkowana na rozwój uczniów
Zadania

Odpowiedzialni

1. Rozwijać zainteresowania i szczególne uzdolnienia uczniów:
1) organizacja imprez i uroczystości, zgod- Nauczyciele
nie z ustalonym kalendarzem
2) organizacja konkursów, zgodnie z ustaNauczyciele
lonym kalendarzem
3) rozwijanie zainteresowań uczniów przez Nauczyciel bibliotekarz,
promowanie wspieranie rozwoju czytel- nauczycielki języka
nictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym polskiego i klas 1-3
zakup nowości wydawniczych poprzez
udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa
4) uczestnictwo w szkolnych zawodach
Nauczyciele w-f
sportowych oraz zawodach odbywających się wg kalendarza Zarządu Oddziału Szkolnego Koła Sportowego
5) organizacja dodatkowych zajęć rozwija- Nauczyciele
jących
6) organizacja dodatkowych zajęć rozwija- Nauczyciele realizujący
jących z matematyki, przyrody, informa- projekt
tyki i języka angielskiego w ramach projektu „Edukacja bez barier”
7) Kontynuacja programu „Zielona praD. Zoń
cownia”
8) Przygotowanie
i
przeprowadzenie E. Rugor, wychowawczynie
imprezy „Urodziny Kubusia Puchatka” klas 2
we współpracy z gimnazjum.
9) Prowadzenie innowacji pedagogicznych
a) „Czytaj z nami” (kontynuacja)
J. Krawczyk-Niewęgłowska
b) Wszystko gra - muzyka tęczą
E. Naparstek
malowana (kontynuacja)
10) Warsztaty inspiracji artystycznych
E. Naparstek, H. Mandel
„Razem z mamą” w klasie 3c
11) Warsztaty z rodzicem „Kartka
J. Krawczyk-Niewęgłowska
świąteczna” w klasie 3b
12) Organizacja Dnia Europejskiego
E. Naparstek, H. Mandel
13) Organizacja dnia „Moje hobby”

Wychowawcy

Czas
realizacji

Uwagi

cały rok

załącznik nr 1

cały rok

załącznik nr 2

według
harmonogra
mu projektu

cały rok

cały rok
październik maj
cały rok

cały rok
grudzień
kwiecień
czerwiec
luty

załącznik nr 3

14) Obserwacja lekcji bibliotecznych pod

Dyrekcja

według
harmonogra
mu

kątem rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci
15) Obserwacja zajęć lekcyjnych pod kątem Dyrekcja
według
„Procesy edukacyjne są zorganizowane
harmonogra
w sposób sprzyjający uczeniu się”
mu
2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
1) zorganizowanie zajęć przygotowujących Nauczyciele klas 6
wrzesień dzieci klas 6 do konkursu kuratoryjnego (matematyka, j polski)
kwiecień
2) analiza wyników sprawdzianu po klasie
Dyrektor, Przewodnicząca
listopad
6 i testu po klasie 3
zespołu kl. 1 – 3
3) testy kompetencji po klasie 3
Nauczyciele klas 3
maj
4) badanie wyników nauczania z języka
Uczący nauczyciele
drugie
polskiego, języka angielskiego, matemapółrocze
tyki i przyrody
5) prowadzenie zajęć otwartych dla rodziJ. Krawczyk-Niewęgłowska grudzień
ców
B. Urbanek
grudzień
E. Rachubka- Szymura
grudzień
6) prowadzenie lekcji koleżeńskich
A. Niewelt
listopad
7) prowadzenie działań promujących
Nauczyciel bibliotekarz,
cały rok
czytelnictwo
Nauczyciele
8) obchody Tygodnia Bibliotek
E. Rugor
maj
9) Kontrola: realizacja podstawy
Dyrekcja
według
programowej
harmonogra
mu
Obszar: Aktywność uczniów
Czas
Zadania
Odpowiedzialni
realizacji
1. Wdrażać uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój w ramach udziału
w realizowanych na terenie szkoły programach i akcjach:
1) Góra Grosza
Opiekun SU
wrzesień
2) „Szlachetna paczka”
Opiekun SU
grudzień
3) Sprzątanie świata
D. Zoń
wrzesień
4) e –Twinning
I. Dziadek-Czarnecka
cały rok
5) udział w zajęciach kół zainteresowań
Nauczyciele
cały rok
6) udział w akcji „Polska biega”
Nauczyciele wf
maj
7) udział w programie SKO
K. Szymik
cały rok
8) zbiórka surowców wtórnych
D. Zoń
cały rok
9) udział w akcji Zajączek
A. Szymura
cały rok
10) akcje charytatywne

Opiekun SU, D. Reder

11) udział w uroczystościach szkolnych,

Nauczyciele

konkursach i zawodach
2. Ewaluacja wewnętrzna „Upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych”

Zespół ewaluacyjny

w miarę
potrzeb
cały rok
według
harmonogra
mu

Uwagi

załącznik nr 1,
2

3. Analiza potrzeb uczniów pod kątem or-

Zespół ewaluacyjny

wrzesień

Opiekun SU

wrzesień

Samorząd Uczniowski,
Opiekun SU

cały rok

ganizacji zajęć dodatkowych
4. Organizacja kampanii wyborczej, wybo-

rów do Samorządu Uczniowskiego
5. Organizacja różnego rodzaju imprez:

dyskoteki szkolne, DEN, Dzień na odwrót, Zbiórka karmy dla zwierząt, Dzień
Zwierzaka, Halloween, Kolorowe dni,
Mikołajki, Wieczór filmów o tematyce
świątecznej, Organizacja Dnia Krawata,
Poczta Walentynkowa, Walentynkowy
Bal Karnawałowy, Zima z książką,
Dzień Kobiet – wybory Miss Szkoły,
Pierwszy Dzień wiosny, Wakacyjna oś
czasu, PRIMA APRILIS, MAM
TALENT, turnieje piłkarskie
6. Obchody 100. rocznicy śmierci Henryka Samorząd Uczniowski,
Sienkiewicza - Cała Polska czyta dzieOpiekun SU
ciom, uczniowie klas IV-VI czytają
młodszym kolegom z I-III
7. Celebrujemy 175. rocznicę urodzin MaSamorząd Uczniowski,
rii Konopnickiej - uczniowie IV-VI czy- Opiekun SU
tają klasom I-III.
Obszar: Praca wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza
Zadania
Odpowiedzialni
1. Działania na rzecz bezpieczeństwa i
1)
2)
3)
4)

5)
6)
2.

3.

4.

przeciwdziałania agresji
Bezpieczna droga do i ze szkoły
Konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie”
KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA
Apel „Stop Agresji”

Pedagog, Policjant
B. Zahorska
Wychowawczyni klasy 1
pedagog A. Szymura
Julia KrawczykNiewęgłowska
Konkurs na plakat „Stop agresji”
pedagog A. Szymura
J. Krawczyk-Niewęgłowska
Zajęcia w klasach 4-6 na temat kultury Warsztaty z psycholog z
słowa
PPP, Pedagog
Prowadzenie działań wychowawczo Wicedyrektor
profilaktycznych, opiekuńczych wobec
Pedagog
dzieci zgodnie z przyjętym
harmonogramem
Kształtowanie
postawy
tolerancji, Koordynator i nauczyciele
otwartości na odmienność kulturową, realizujący projekt czeskoetniczną i religijną. Przezwyciężanie polski „Śląskie bajki i
negatywnych stereotypów, umacnianie legendy”
poczucia wspólnoty oraz kształtowanie i
umacnianie
nawyków
współpracy.
Umocnienie sąsiedzkich kontaktów.
Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w
Pedagog

listopad

maj

Czas
realizacji
cały rok
wrzesień
grudzień
rok
wrzesień
wrzesień
wrzesień do
listopad
cały rok

rok szkolny

wrzesień

Uwagi

5.
6.

7.

8.
9.

klasie pierwszej
Warsztaty dla rodziców w ramach
innowacji „Czytaj z nami”
Referat: „Jak sobie radzić z
prowokującymi zachowaniami
uczniów?”
Organizacja przedstawień
profilaktycznych dla uczniów szkoły.
Przedstawienie profilaktyczne
przygotowane przez uczniów klas 6
Organizacja Dnia Dziecka - Mini festyn
szkolny 1-3
Dzień Dziecka w kl. 4-6: „Dzień sportu”

10. Przeciwdziałanie niepowodzeniom

szkolnym poprzez realizację zadań:
1) Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
2) Zajęcia socjoterapeutyczne
3) Zajęcia rewalidacyjne
4) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
5) Zajęcia wyrównawcze
6) Trening ortograficzny
7) Zajęcia logopedyczne
8) SKS
9) Zajęcia rozwijające - koła zainteresowań
10) Zajęcia w programie „Edukacja bez

J. Krawczyk-Niewęgłowska

styczeń

E. Rachubka-Szymura

listopad

Pedagog

grudzień
kwiecień

J. Krawczyk-Niewęgłowska

czerwiec

Nauczyciele wf,
czerwiec
Wychowawcy kl. 4-6
Nauczyciele, pedagog
cały rok
oligofrenopedagog, pedagog
terapeuta,
Socjoterapeutka, logopeda

barier”:
a. zajęcia wyrównujące z
komunikacją i przetwarzaniem
językowym, budowaniem
wypowiedzi oraz logicznym
myśleniem,
b. indywidualne zajęcia pomagające
rozwiązać trudności w
funkcjonowaniu społecznym,
c. zajęcia logopedyczne
poprawiające wymowę,
d. grupowe zajęcia
socjoterapeutyczne z uczniem
młodszym (kl. 1 i kl. 4),
e. grupowe zajęcia korekcyjnokompensacyjne,
f. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
11. Owocowy bal karnawałowy połączony Wychowawczyni kl. 1-3
z owocowym poczęstunkiem
12. Promowanie wartości, których
Nauczyciele, Opiekun SU
nośnikami są symbole narodowe i
szkolne poprzez zorganizowanie
obchodów ważnych rocznic oraz
wydarzeń według ustalonego

styczeń
według
harmonogra
mu

harmonogramu

13. Organizowanie wycieczek szkolnych

Wychowawczynie klas

cały rok

Wychowawczynie

maj

załącznik nr 4

według ustalonego harmonogramu
14. Zapoznanie rodziców z wnioskami

15.
1)
2)
3)
4)
16.
17.
18.

z wewnętrznych badań i diagnoz
dotyczących określonych obszarów
pracy szkoły prowadzonych w roku
szkolnym
Prowadzenie działań w ramach programów:
Klub Bezpiecznego Puchatka
„Owoce i warzywa w szkole”
„Moje emocje” w klasie 3b
„Edukacja bez barier”
Realizowanie tematyki prozdrowotnej
zgodnie z przyjętym harmonogramem
Spotkanie z higienistką połączone z filmem o zdrowym odżywianiu
Dzień Warzyw i Owoców

19. Kształtowanie zdrowych nawyków ży-

wieniowych oraz wzbogacanie wiedzy
o pochodzeniu produktów rolnych poprzez artykuły zamieszczane w gazetce
szkolnej „Słówka”
20. Zajęcia nauki pływania dla klas 4

Nauczyciele
Koordynatorzy programów
nauczyciele klas 1–3,
Pedagog

cały rok

Higienistka szkolna
Wychowawczynie
Higienistka szkolna,
J. Krawczyk-Niewęgłowska
Wychowawczynie klas 1-3
J. Krawczyk-Niewęgłowska
Zespół redakcyjny gazety
we współpracy z
Wychowawczyniami kl. 1-3

cały rok

Nauczycielki wf

cały rok

21. Ewaluacja wewnętrzna „Respektowanie

Zespół ewaluacyjny
norm społecznych w szkole”, „Kształtowanie postawy uczniów”
22. Przedstawienie „Legenda o ks.
B. Zahorska
Walentym” dla przedszkola w ramach
współpracy z przedszkolem
Obszar: Organizacja pracy szkoły i warunki działalności szkoły
Zadania
Odpowiedzialni
1. Prowadzić remonty obiektu zgodnie

Dyrektor

październik
marzec
cały rok

według
harmonogra
mu
październik

Czas
realizacji
cały rok

z opracowanym planem remontów.
2. Wzbogacać działy księgozbioru biblio-

E. Rugor, Dyrektor

teki szkolnej poprzez udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa
3. Zakupić pomoce dydaktyczne zgodnie
ze złożonym zapotrzebowaniem i możliwościami finansowymi szkoły

Dyrektor

4. Doposażyć w pomoce dydaktyczne w

Koordynatorzy projektów

ramach programu mikroprojektu polsko -

według
harmonogra
mu projektu
rok szkolny

według
harmonogra

Uwagi

czeskiego „Śląskie Bajki i legendy” oraz
mu
programu „Edukacja bez barier”
Obszar: Współpraca z Rodzicami i lokalnym środowiskiem na rzecz rozwoju
Zadania
Odpowiedzialni
Czas
realizacji
1. Przygotowanie i przeprowadzenie
E. Rugor, wychowawczynie październik
imprezy „Urodziny Kubusia Puchatka”
klas 2
we współpracy z gimnazjum.
2. Przedstawienie „Legenda o ks.
B. Zahorska
październik
Walentym” dla przedszkola w ramach
współpracy z przedszkolem
3. Godzina głośnego czytania w ramach
E. Rugor, wychowawczynie
akcji „Gimnazjum czyta dzieciom”
klas 1-3
4. Współpraca z czeską szkołą z Ostrawy
Koordynator A. Szymura,
cały rok
przy realizacji programu „Śląskie bajki i Dyrekcja
szkolny
legendy”
5. Warsztaty dla rodziców w ramach innoJ. Krawczyk-Niewęgłowska styczeń
wacji „Czytaj z nami”
6. Spotkania czytelnicze w przedszkolu
J. Krawczyk-Niewęgłowska listopad i
klasa 3b w ramach innowacji " Czytaj
marzec
z nami"
7. Warsztaty z rodzicem „Kartka świąJ. Krawczyk-Niewęgłowska kwiecień
teczna” w klasie 3b
8. Organizacja Gminnego Konkursu Recy- E. Rachubka-Szymura,
marzec
tatorskiego
J. Krawczyk-Niewęgłowska
9. Organizacja Gminnego Konkursu Ekolo- E. Naparstek, B. Urbanek,
maj
gicznego kl. 3
H. Mandel
10. Organizacja Dnia Dziecka - Mini festyn
J. Krawczyk-Niewęgłowska czerwiec
szkolny
11. Opracowanie harmonogramu spotkań z
Dyrektor
wrzesień
rodzicami, kalendarz roku szkolnego
12. Rodzice są partnerami szkoły:
Dyrektor,
wrzesień
- opiniują program wychowawczy, zgłaszają Wychowawczynie, Rodzice
uwagi i wnioski
- opiniują dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, zgłaszają
uwagi i propozycje
- zapoznają się z koncepcją pracy szkoły
zgłaszają uwagi i propozycje
13. Upowszechnianie osiągnięć szkoły w
Dyrektor, K. Szymik, Anna cały rok
formie:
Maria Szymura,
- publikacji w prasie lokalnej,
J. Krawczyk- reklamy osiągnięć szkoły wśród rodziców Niewęgłowska,
Wychowawczynie
14. Prezentowanie osiągnięć szkoły w śrocały rok
dowisku:
1) impreza środowiskowa „Dzień
Nauczyciele 4-6
marzec (4-6)
Otwartej Szkoły”
2) impreza środowiskowa „Dzień
Rada Rodziców,
czerwiec
Dziecka”
Nauczyciele

Uwagi

3) strona internetowa szkoły
4) kronika szkolna
15. Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność szkoły:
RR, GKRPA, GOPS, przedszkolami i SP z
terenu gminy i powiatu, „Galerią twórców
nieprofesjonalnych”, ochroną środowiska,
leśniczym, policją, parafią, strażą pożarną,
fundacjami, stowarzyszeniami, bankiem
PKO, Gimnazjum w organizacji akcji
„Gimnazjum czyta dzieciom”, PPP,
zespołem interdyscyplinarnym ds.
przemocy w rodzinie „Niebieska Karta”,
Firma Kreatornia

K. Szymik, E. Rugor
A. Niewelt
Dyrektor
Wicedyrektor
Pedagog
Nauczyciele

cały rok
cały rok
cały rok

