Koncepcja pracy
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie

Rozwijamy pasje
Razem tworzymy przyszłość

Koncepcja pracy szkoły
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996,
z późń. zm.)
Koncepcja pracy szkoły to ogólny plan działania społeczności szkolnej określający kierunki
jej pracy i rozwoju. Jest drogowskazem – wytycza wszystkim członkom społeczności
szkolnej ten sam kierunek działania. Koncepcja jest nierozerwalna i spójna z treścią
dokumentów wewnątrzszkolnych – statutem, programem wychowawczo-profilaktycznym
oraz szkolnym zestawem programów nauczania. W jej tworzeniu uwzględniono rolę szkoły
w środowisku lokalnym.
Sprawne działanie szkoły wymaga stałej i partnerskiej współpracy z organem nadzorującym,
organem prowadzącym oraz innymi szkołami i instytucjami, które ją wspierają.

MISJA
Wiesz, co jest największą tragedią tego świata?
Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności.
Terry Prachett

Dążymy do tego, aby szkoła harmonijnie realizowała zadania dydaktyczne, wychowawcze
oraz opiekuńcze, stwarzając możliwość aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości
ucznia.
Przygotowujemy ucznia do podejmowania trudnych decyzji, samodzielnego myślenia oraz
aktywnego udziału w życiu społecznym.
Chcemy, aby proponowane przez nas działania inspirowały naszych wychowanków
w dalszym ich życiu.

WIZJA
Głównym celem pracy szkoły jest wszechstronny, harmonijny rozwój intelektualny,
emocjonalny i fizyczny ucznia oraz wszystkie działania służące jego realizacji.
Zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz ludzi i instytucji
wspomagających szkołę pozwala osiągnąć ten cel.
Dążymy do stworzenia szkoły, która wspierając rodziców w wychowaniu, przygotuje
uczniów do dalszej nauki i życia w atmosferze wzajemnego zaufania. Uczy szacunku do
historii, tradycji i kultury.
Szkoła to miejsce współpracy nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi,
którzy wspólnie realizują zamierzone cele.
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MODEL UCZNIA I ABSOLWENTA
NASZ ABSOLWENT:
1) Rozumie świat
- w swoim działaniu kieruje się wartościami: rodzina, uczciwość, tolerancja,
wrażliwość, patriotyzm i szacunek dla tradycji, empatia, ofiarność, solidarność,
- jest otwarty wobec świata i innych ludzi, aktywny w życiu społecznym,
- jest świadomy swojego pochodzenia,
- szanuje przyrodę i dba o środowisko naturalne.
2) Zna swoje mocne i słabe strony
- wierzy w siebie, pracuje nad sobą,
- potrafi się uczyć i planować swój rozwój,
- dokonuje świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia, zgodnie z własnymi
możliwościami i zainteresowaniami.
3) Żyje zdrowo
- dba o zdrowie i kondycję fizyczną,
- preferuje zdrowy styl życia,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa swojego i innych osób.
4) Jest samodzielny i odpowiedzialny
- stawia sobie cele i je realizuje,
- podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,
- przyjmuje odpowiedzialność za swoje postępowanie i swoje decyzje,
- samodzielnie rozwiązuje problemy,
- cieszy się z sukcesów i akceptuje porażki oraz przyznaje się do błędu.
5) Współpracuje
- nawiązuje kontakty z rówieśnikami i współdziała w grupie,
- prezentuje swój punkt widzenia, szanując poglądy innych,
- krytycznie i logicznie myśli,
- rozumuje, argumentuje i wnioskuje,
- pełni różne role,
- aktywnie uczestniczy w planowaniu, organizacji, realizacji i podsumowaniu
działań.
6) Wykorzystuje wiedzę w praktyce
- swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy,
- w razie potrzeby projektuje złożone działania, dobierając odpowiednie metody
postępowania,
- jest kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie

2

Koncepcja pracy szkoły

JAKO SZKOŁA DZIAŁAMY W OBSZARACH:
KSZTAŁCENIE
• Tworzymy właściwy klimat oparty na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu.
• Zapewniamy wszechstronny rozwój wychowanka na miarę jego możliwość.
• Utrzymujemy wysoki poziom nauczania, indywidualizując pracę z uczniem.
• Promujemy uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach.
• Stosujemy aktywne metody pracy.
• Analizujemy wyniki pracy i dokonujemy jej ewaluacji.
WYCHOWANIE I OPIEKA, SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA
• Wspieramy ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości.
• Uczymy współodpowiedzialności za funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.
• Organizujemy pomoc i opiekę dla uczniów potrzebujących wsparcia.
• Monitorujemy zachowania uczniów i podejmujemy działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i świadomości różnorodnych zagrożeń.
• Kultywujemy tradycję szkolną, uczymy postaw patriotycznych.
• Propagujemy zdrowy styl życia, kulturę fizyczną i działania proekologiczne.
• Wdrażamy uczniów do samorządności.
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
• Wspieramy rodziców w wychowaniu.
• Budujemy atmosferę wzajemnego zaufania.
• Zachęcamy rodziców do czynnego udziału w życiu szkoły.
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
• Opieramy współpracę nauczycieli na dialogu i otwartości.
• Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.
• Podnosimy swoje kwalifikacje.
• Dbamy o bezpieczeństwo.
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I PROMOCJA
• Promujemy szkołę w środowisku lokalnym (mamy stronę internetową i profil na
Facebooku).
• Współpracujemy z mediami (prasa, telewizja, radio).
• Organizujemy „drzwi otwarte” dla przyszłych uczniów klas pierwszych oraz ich
rodziców.
• Współdziałamy z innymi szkołami.
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