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I. CO TO JEST KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ?

- koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania
realizowane przez szkołę,
- odgrywa rolę drogowskazu wytyczającego wszystkim członkom
społeczności szkolnej ten sam kierunek działania.
Elementami uszczegóławiającymi koncepcję pracy szkoły są:








Statut szkoły,
Program wychowawczo-profilaktyczny,
Plan pracy szkoły,
Plany wychowawcze poszczególnych oddziałów,
Plan nadzoru pedagogicznego,
Arkusz organizacyjny,
Plan pracy Rady Rodziców;

II. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY I ŚRODOWISKA
Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Wojcieszycach funkcjonuje na
obszarze wiejskim gminy Stara Kamienica i obejmuje wieś Wojcieszyce. Dzieci
do szkoły docierają pieszo lub są dowożone przez rodziców.
W szkole funkcjonują 2 oddziały przedszkolne i 6 oddziałów szkolnych.
Nasi uczniowie nie są anonimowi w środowisku lokalnym. Mają bardzo bliski
kontakt z przyrodą. Mają ograniczony dostęp do instytucji kulturalnych
i publicznych (domy kultury, kina, teatry itd.). Usytuowanie szkoły w pobliżu
drogi krajowej stwarza określone zagrożenia.
1. BAZA SZKOŁY
- szkoła mieści się w dwóch budynkach,
- jasne, estetyczne, przytulne klasy sprzyjają miłej atmosferze nauki,
- bardzo dobre wyposażenie szkoły w sprzęt TI,
- ogrodzone boisko sportowe , sala gimnastyczna,
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- duża i zielona przestrzeń wokół szkoły,
- pracownia komputerowa i sala lekcyjna z tablicami multimedialnymi,
- biblioteka, świetlica, stołówka,
2. ORGANIZACJA PRACY
- jednozmianowość,
- plan lekcji zgodny z higieną pracy,
- dobra organizacja zastępstw,
- brak anonimowości uczniów – mała liczba uczniów,
- dobre kontakty interpersonalne,
- bezpieczeństwo uczniów (dyżury nauczycieli, opieka w świetlicy,).
- organizacja dużej ilości zajęć pozalekcyjnych dla dzieci rozwijających ich
zainteresowania i pasje, jak również zajęć dla uczniów potrzebujących wsparcia.

III. MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misja szkoły
„Wy jesteście przyszłością świata”
CZYLI:
Szkoła zapewnia uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego,
fizycznego, moralnego i emocjonalnego przy przestrzeganiu poszanowania ich
godności osobistej oraz wolności wyznania i światopoglądu.

Wizja szkoły
Motto : Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły.
1.Szkoła dba o jak najlepsze efekty kształcenia i rozwój uczniów.
Uczniom naszej szkoły oferujemy:
 edukację dostosowaną do ich możliwości,
 szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych – stymulujących i wspomagających
rozwój i umożliwiających uczestnictwo w projektach edukacyjnych,
 naukę w atmosferze życzliwości i poczucia bezpieczeństwa,
 możliwość uczestnictwa w rywalizacji sportowej, przedmiotowej,
wymianie doświadczeń z rówieśnikami,
 pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych,
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2.Szkoła posiada nowoczesną bazę umożliwiającą świadczenie usług
edukacyjnych na najwyższym poziomie.
Planowane inwestycje na lata 2017-2022
 doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce
dydaktyczne służące uatrakcyjnieniu nauki,
 sukcesywnie przeprowadzane remonty,
 rozbudowa szkoły,
 budowa boiska wielofunkcyjnego.
3. Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie.
Dbając o bezpieczeństwo dzieci w szkole należy:
 rzetelnie
pełnić
dyżury
nauczycielskie
według
i niezwłocznie eliminować pojawiające się zagrożenia,
 reagować na wszelkie formy agresji, arogancji, wulgarnego oraz
niestosownego zachowania się uczniów,
 promować wzorowe zachowanie uczniów, wyróżniać tych, którzy dają
dobry przykład swoim rówieśnikom (pochwała na apelu, listy
gratulacyjne do rodziców itp.),
 uczestniczyć w programach profilaktycznych,
 ściśle współpracować z rodzicami w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych,
 organizować spotkania uczniów jak i rodziców z policjantami,
ratownikami medycznymi, psychologiem, pedagogiem oraz innymi
osobami zajmującymi się problematyką zachowań i bezpieczeństwa
dzieci.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole jest priorytetem
wymagającym konsekwentnych i odpowiedzialnych działać prowadzonych w
różnych obszarach przez wszystkich pracowników szkoły.
4. Szkoła jest instytucją współpracującą ze społecznością lokalną.
Integracji szkoły ze środowiskiem służą następujące działania:
 wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
poprzez upowszechnienie jej osiągnięć na stronie internetowej szkoły
i Facebooku oraz w lokalnej prasie, telewizji, internetowych portalach
regionalnych,
 stworzenie warunków do udziału rodziców w życiu szkoły poprzez pracę
w Radach Oddziałowych oraz w Radzie Rodziców,
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 współpraca z Sołtysem wsi Wojcieszyce, Radą Sołecką, OSP Wojcieszyce ,Towarzystwem Przyjaciół Wojcieszyc, Akademią Rozwoju
Wsi,
 współpraca z instytucjami, wspierającymi działalność opiekuńczowychowawczą szkoły: Wójtem gminy Stara Kamienica, Radą Gminy,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie, Policją,
Sądem Rodzinnym, GOPS -em,
 organizacja wspólnych uroczystości okolicznościowych i
imprez
środowiskowych celem integracji społeczności lokalnej ze szkołą, jak
również promocja szkoły na zewnątrz,
 wspólne opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych służących
rozwojowi wsi.
5.Szkoła jest efektywnie zarządzana.
Efektywne zarządzanie placówką polega na:
 dostarczaniu nauczycielom informacji na temat jakości i efektywności ich
pracy,
 podnoszeniu efektów pracy szkoły,
 wspieraniu rozwoju zawodowego nauczycieli,
 pozyskiwaniu dodatkowych środków pozabudżetowych służących
podnoszeniu efektywności kształcenia,
 poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań zapewniających dobre
funkcjonowanie szkoły w przyszłości.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Absolwent Szkoły Podstawowej
imienia Jana Pawła II w Wojcieszycach:
Ma poczucie przynależności do rodziny, społeczności szkolnej,
środowiska, regionu i kraju.
Godnie reprezentuje rodzinę, tradycję szkoły związaną z patronem
oraz ojczyznę.
Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych
i tolerancyjny.
Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy,
samodzielny w myśleniu i kreatywny w działaniu, odpowiedzialny za
własne wyniki w nauce.
Zna swoje mocne i słabe strony, potrafi radzić sobie z porażką
i sukcesem.
Dba o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych. Jest wrażliwy
na piękno przyrody.
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7. Zna, szanuje i przestrzega zasad samorządności i demokracji.
8. Korzysta z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury.
9. Bezpiecznie posługuje się technologiami informacyjnymi – zna
płynące z nich zagrożenia.
Uchwała nr
Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej
imienia Jana Pawła II
w Wojcieszycach
z dnia.
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