KONCEPCJA PRACY
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OBLĘGORKU
NASZA SZKOŁA DBA O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA:
 POSIADA BOGATĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ
 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI
 DBA O WYCHOWANIE I ZAPEWNIA UCZNIOM OPIEKĘ
 GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO I ZAPEWNIA WŁAŚCIWE WARUNKI DO NAUKI I PRACY
 WSPÓŁPRACUJE Z RODZICAMI I INNYMI PODMIOTAMI
SZKOŁA DBA O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA
Zadania

Formy realizacji
 rozmowy z nauczycielami, wychowawcą pedagogiem, rodzicem

Rozpoznawanie
rozwojowych

indywidualnych
i edukacyjnych

potrzeb
uczniów,

zapewnienie równego dostępu do edukacji

 analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej


współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

 organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, praca w zespołach, opracowywanie i wdrażanie IPET-ów
 organizowanie zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego itp.
 dostosowanie do wymagań i możliwości ucznia wymagań programowych oraz systemu oceniania
 przeprowadzanie diagnozy rozwoju dzieci w oddziale przedszkolnym oraz przekazywanie rodzicom informacji
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej
 organizowanie doradztwa zawodowego (warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym, wyjazdy do zakładów
pracy, udział w Targach Edukacyjnych, spotkania z przedstawicielami zawodów), realizację projektu „Moje
wymarzone miejsce pracy”

 zapewnienie dostępu do psychologa, logopedy
 zapewnienie uczniom dojeżdżającym udziału w zajęciach pozalekcyjnych poprzez dostosowanie godzin odwozu
 przygotowywanie uczniów do konkursów i zawodów na różnych szczeblach
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

 organizowanie konkursów i zawodów o różnej tematyce
 funkcjonowanie szkolnego zespołu muzycznego i tanecznego
 organizowanie apeli w celu prezentowania osiągnięć uczniów
 eksponowanie w miejscach widocznych dyplomów i pucharów
 umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o sukcesach uczniów
 przyznawanie tytułu Absolwenta Szkoły i Sportowca Szkoły
 dostosowanie zajęć pozalekcyjnych do możliwości i oczekiwań uczniów i rodziców
 organizowanie Tygodnia Kultury Języka
 udział w akcjach „Cała Polska czyta dzieciom”, „Pluszowy Miś”
 wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację projektów unijnych:
- Równać Szanse
- Akademia Spełniania Marzeń
- Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
- Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl.I-III z terenu gminy Strawczyn
- Oblęgorska Akademia Talentów
- Innowacyjna Szkoła
- Historia w kapliczkach zapisana
- Wspólnie Osiągniemy Sukces
- Szkoła Kreatywnych Umysłów
- Szkoła Współpracy z Rodzicami
 prawidłowa realizacja podstawy programowej

Dbałość o wysoką jakość nauczania

 organizowanie zastępstw za nieobecnego nauczyciela w taki sposób, aby zapewnić realizację tematyki lekcji
 indywidualizowanie metod pracy

 systematyczne badanie poziomu wiedzy i umiejętności poprzez różne sposoby oceniania uczniów
 organizowanie w kl.IV oraz I gimnazjum testów „na wejście”
 organizowanie próbnych sprawdzianów kl.VI oraz egzaminów gimnazjalnych
 przeprowadzanie Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasisty, sprawdzianu zewnętrznego klasy VI oraz
egzaminu gimnazjalnego
 analizowanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych pod względem ilościowym, jakościowym i
kontekstowym
 stosowanie różnorodnych metod nauczania i form pracy z uczniem (realizacja projektów edukacyjnych, wycieczki
edukacyjne, wyjścia do muzeum, teatru, kina)
 wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań poprzez korzystanie z platformy e learningowej, stosowanie
nowoczesnych środków dydaktycznych, wykorzystanie pilotów interaktywnych do badania kompetencji uczniów
 wdrożenie innowacji pedagogicznej i organizacyjnej „Szkoły Kreatywnych Umysłów”
 realizacja programów autorskich opracowanych przez nauczycieli
 modyfikowanie WZO
 wprowadzanie elementów oceniania kształtującego
 funkcjonowanie zespołów przedmiotowych i oddziałowych

W SZKOLE UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI
Aktywne

funkcjonowanie

Samorządu

 demokratyczne wybory opiekuna SU
 organizowanie wyborów uczniów do SU

Uczniowskiego

 wdrażanie inicjatyw będących pomysłem uczniów (np. Mikołajki, Niepytki, Dzień bez liczenia kalorii, Szczęśliwy
Numerek, Poczta walentynkowa, wróżby andrzejkowe)
Organizowanie
dobroczynnym

akcji

o

charakterze

 udział uczniów w akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Nakrętki dla Stasia, Dzień Papieski, zbieranie makulatury
na misje)
 udział uczniów w wolontariacie

 organizowanie uczniowskich korepetycji
Udział uczniów w imprezach środowiskowych

 pomoc przy organizowaniu lokalnych festynów

i innych przedsięwzięciach

 organizowanie Dnia Papieskiego w kościele w Chełmcach
 we współpracy z proboszczem udział w wielu uroczystościach kościelnych

SZKOŁA DBA O WYCHOWANIE I ZAPEWNIA UCZNIOM OPIEKĘ
Dbałość o integrację społeczności uczniowskiej

 prowadzenie

warsztatów

integracyjnych,

z zakresu

komunikacji

interpersonalnej

oraz przeciwdziałania

dyskryminacji
 organizowanie wspólnych imprez – wyjścia do kina, ogniska, wycieczki
 funkcjonowanie pomocy koleżeńskiej


organizowanie wspólnych dyskotek

Kształtowanie postaw patriotycznych i społeczno

 kultywowanie tradycji – organizowanie jasełek, Wigilii klasowych, spotkań wielkopostnych

- etycznych

 organizowanie obchodów świąt i uroczystości państwowych (m.in. Święto Niepodległości, Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, Rocznica Zbrodni Katyńskiej)
 wdrożenie w życie szkoły ceremoniału
 przestrzeganie Regulaminu stroju (zasady ubierania się w strój galowy)
 kultywowanie tradycji szkoły - obchody Święta Patrona Szkoły, ślubowanie klas I, pożegnanie absolwentów (w
obowiązujących togach) i przekazanie sztandaru szkoły
 udział uczniów w akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Nakrętki dla Stasia, Dzień Papieski)
 funkcjonowanie w szkole gromady zuchowej „Oblęgorskie Iskierki”
 udział uczniów w wolontariacie

Zapewnienie uczniom opieki

 zapewnienie dożywiania, zwłaszcza uczniom z rodzin ubogich i patologicznych – współpraca z GOPSem i GKRPA
 współpraca z Fundacją Pomóżmy Marzeniom – organizowanie bezpłatnych wyjazdów do kina oraz na zielone
szkoły
 udział szkoły w programie „Wyprawka szkolna”

 współpraca z Fundacją „Szlachetna Paczka”
 zapewnienie opieki świetlicowej dla uczniów dojeżdżających (wydłużenie czasu jej funkcjonowania)
 zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w dni wolne od zajęć lekcyjnych
 funkcjonowanie Punktu Diagnostyczno- Konsultacyjnego oraz Logopedycznego Punktu Konsultacyjnego – dyżury
logopedy, terapeuty, prawnika
Propagowanie zdrowego stylu życia

 udział w programach „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”
 współpraca z Ośrodkiem Zdrowia – spotkania z pielęgniarką
 zapewnienie bogatej oferty zajęć sportowych – funkcjonowanie na wf fakultetów
 wyjazdy uczniów na mecze klubu VIVE
 działalność UKS „Kmicic”
 organizowanie zawodów sportowych
 zapewnienie uczniom wyjazdów na basen
 udział uczniów w rajdach, współpraca z PTSM
 warsztaty profilaktyczne , pogadanki dla uczniów
 udział w projektach:
- „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”
- „Palenie jest słabe”

Kształtowanie postawy proekologicznej

 udział w akcjach „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”
 dokarmianie zimą ptaków
 udział w akcjach ekologicznych – zbieranie makulatury, puszek, baterii
 udział w programach
- Światowy Dzień Wody
- Dla Ziemi dla siebie
– program edukacji ekologicznej „Magiczny świat pszczół”
 organizowanie apeli o tematyce ekologicznej
 współpraca z nadleśnictwem i pszczelarzami

 udział w konkursach ekologicznych
 organizowanie wycieczek do lasu, pieszych rajdów
 funkcjonowanie szkolnego koła LOP
 współpraca z Nadnidziańskimi Parkami Świętokrzyskimi, Klubem GAJA, LOP- em

SZKOŁA GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO I ZAPEWNIA WŁAŚCIWE WARUNKI DO NAUKI I PRACY

Dbałość

o

bezpieczeństwo

uczniów

i pracowników

 analiza planu lekcji pod kątem równomiernego rozłożenia zajęć
 kontrola stanu urządzeń , pomieszczeń, terenu wokół szkoły, sprzętu sportowego i urządzeń sportowych
 przestrzeganie regulaminu m.in. sali gimnastycznej, sali chemicznej i informatycznej
 przeprowadzanie bieżących napraw i remontów
 zapewnienie uczniom warunków do pozostawiania w szkole podręczników (wyodrębnienie w salach miejsc,
zamykanie szatni)
 przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych
 przestrzeganie obowiązujących regulaminów – pracy, dyżurów, przerw, dowozu, wycieczek szkolnych itp.
 aktywna praca inspektora BHP – szkolenia pracownicze, aktualizacja badań pracowniczych, ocena ryzyka
zawodowego
 współpraca z Policją itp.
 organizowanie Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 funkcjonowanie zespołu ds. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 praca koordynatora ds. bezpieczeństwa
 udział szkoły w projekcie: Prawa Człowieka. To jest w Twoich rękach. Amnesty International.

Wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce

 urządzenie placu zabaw

dydaktyczne i nowoczesny sprzęt

 zakup mobilnej pracowni komputerowej

 urządzenie sal multimedialnych
 zakup pilotów interaktywnych
 doposażanie szkoły w sprzęt i przybory sportowe oraz instrumenty muzyczne
 wzbogacanie księgozbioru bibliotecznego
 zakup sprzętu fotograficznego

SZKOŁA DBA O PROMOCJĘ W ŚRODOWISKU
Funkcjonowanie zespołu ds. promocji

 pozyskiwanie od nauczycieli informacji o aktualnościach z życia szkoły
 propagowanie wydarzeń szkolnych i lokalnych w prasie i telewizji
 aktualizowanie strony internetowej szkoły
 prowadzenie kroniki szkolnej
 organizowanie imprez o zasięgu środowiskowym
 wydawanie i kolportaż materiałów informacyjnych – kalendarzy, broszur
 organizowanie imprez pozaszkolnych
 reprezentowanie szkoły w konkursach i imprezach pozaszkolnych

SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z RODZICAMI I INNYMI PODMIOTAMI
Dbałość o ścisłą współpracę z rodzicami

 organizowanie Dni Otwartych szkoły
 spotkanie z dyrekcją w celu podsumowania pracy szkoły oraz przedstawienia założeń na kolejny rok
 cykliczne spotkania Klasowych Rad Rodziców z dyrekcją szkoły
 pozyskiwanie od rodziców informacji zwrotnej nt. funkcjonowania szkoły –ankiety, rozmowy
 umieszczanie na tablicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły ważnych informacji
 umożliwianie rodzicom składania propozycji i spostrzeżeń drogą elektroniczną
 organizowanie wspólnych imprez – szkolne jasełka, Dzień Matki, festyn rodzinny, ogniska klasowe
 sprawowanie przez rodziców opieki w czasie wycieczek klasowych i wyjazdów na basen

 ułatwienie rodzicom monitorowania ocen dziecka poprzez wdrożenie dziennika elektronicznego
 współpraca przy opracowywaniu lub modyfikacji dokumentów szkolnych – np. koncepcja pracy szkoły, program
wychowawczy i profilaktyczny
Organizowanie imprez środowiskowych

m.in.:
 wieczornica Sienkiewiczowska


Dzień Babci,

 Wieczór Walentynkowy


festyn

 Kabareton
Udział w imprezach organizowanych przez inne

 pomoc w organizowaniu festynu Stowarzyszenia Kobiet Jagienka

podmioty

 przygotowanie występu uczniów na festyn Stowarzyszenia „ Skałka” w „Noc Kupały”
 współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Chełmcach
 realizowanie wspólnych projektów ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”
 współpraca z drużynami harcerskimi

Współpraca w zakresie organizowania uczniom
pomocy

 bieżąca praca m.in. z:
- GOPSem, GKRPA
- zespołem interdyscyplinarnym
- Policją
- kuratorem sądowym i Sądem
- Stowarzyszeniem Nadzieja Rodzinie
- Fundacją Pomóżmy Marzeniom, Szlachetna Paczka
- Parafią w Chełmcach
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
- Monarem

Uwzględnianie potrzeb środowiska lokalnego

 umożliwianie mieszkańcom korzystania z sali gimnastycznej oraz boisk sportowych na placu szkolnym
 umożliwienie rodzicom spędzania czasu w wolne dni na placu zabaw znajdującym się na terenie szkolnym

 udostępnianie szkoły dla potrzeb Stowarzyszenia Kobiet Jagienka
Współpraca

z

Chorągwią

Kielecką

ZHP

 udostępnianie bazy szkolnej na potrzeby zlotów zuchów i harcerzy

i Hufcem Kielce Powiat

 udział harcerzy w szkolnych uroczystościach – Dzień Patrona, Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Współpraca z absolwentami szkoły

 zapraszanie absolwentów na rozmowy
 propagowanie sukcesów odnoszonych przez absolwentów
 wspólne organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych
 włączanie absolwentów do realizacji projektów

