KONCEPCJA
PRACY SZKOŁY
NA LATA 2015-2020

Koncepcja pracy szkoły została opracowana
w oparciu o:
1. Ustawę o systemie oświaty z dn.7 września 1991 (Dz. U. z 2004r.
nr 256,poz.2572 z późn.zm.)
2. Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z 2009r. nr 4, poz.17)
3. Kartę Nauczyciela z dn.26 stycznia 1982r.(Dz.U. z 2006 r.nr.97, poz.674
z późn.zm.)
4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
5. Statut Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu
6. Program Wychowawczy SP13 w Raciborzu
7. Program Profilaktyki SP 13 w Raciborzu

Misja szkoły
Jesteśmy szkołą podstawową, traktującą podmiotowo uczniów, rodziców i
nauczycieli, zintegrowaną ze społecznością lokalną i otwartą na inicjatywy.
Pracujemy zgodnie z mottem naszego patrona, Stanisława Staszica:
„Takie będą Rzeczypospolite jakie jej młodzieży chowanie”.
Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych
członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę,
umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi
i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, kraju,
świata. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i
potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i
cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój
fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia
wśród uczniów i ich rodziców.

Wizja szkoły
Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą
uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program
wychowawczy ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu
wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających
poczucie

własnej

wartości

i

odpowiedzialności

za

własne

zachowanie.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej,
stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać
swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą

świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym,
świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej
„małej ojczyzny” z poszanowaniem kultury i tradycji. Szczególnie zadbamy o ich
rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy
styl życia.

Model absolwenta
Absolwenta naszej szkoły charakteryzuje:
a) świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji;
b) ciekawość świata;
c) umiejętność uczenia się;
d) wyposażenie w kompetencje kluczowe;
e) twórcze podchodzenie do życia;
f) wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność
odróżniania dobra od zła;
g) umiejętność korzystania z komputera i technik informacyjnych;
h) sprawne komunikowanie się w języku polskim i obcym;
i) asertywność;
j) tolerancja;
k) dbałość o zdrowie własne i innych;
l) znajomość tradycji i kultury regionalnej i Narodowej

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
W POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARACH :
I.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

1.Budowa boiska wielofunkcyjnego .
2.Systematyczna modernizacja budynku szkoły i terenu przyległego.
3.Doposażanie sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy, programy, pomoce
dydaktyczne zgodnie z podstawą programową.
4.Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej.
5.Realizacja Programów Rządowych m. in: „ Szklanka mleka”, „ Owoce w
szkole”.
6.Realizacja ogólnopolskich programów i projektów m.in.: „ Bezpieczna szkoła”, „
Zachowaj trzeźwy umysł”, „ Biały uśmiech”, „ Oszczędzaj w SKO”, „ Ratujemy i
uczymy ratować”,
7.Kontynuacja współpracy z Klubem Szachowym „ Silesia”, Klubem Sportowym
„ Unia Racibórz”, OSIR-em, Aqua-parkiem.
8.Współpraca z Organem Prowadzącym i instytucjami działającymi na rzecz dzieci
w środowisku lokalnym.
9.Systematyczna współpraca ze Szkołą w Ostrawie, nawiązanie współpracy z
innymi szkołami z państw UE w ramach programu Comenius.
10.Współpraca ze szkołami i przedszkolami z terenu miasta.

11. Współpraca z instytucjami kultury.
12. Współpraca z Radą Rodziców.
13. Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.
14. Motywowanie wszystkich pracowników szkoły do wspólnej realizacji
zadań.
15. Motywowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych i
doskonalenia zawodowego.
16. Sprawny system przepływu informacji między pracownikami i
delegowanie uprawnień.
17. Skuteczna kontrola zarządcza dyrektora szkoły.
18. Wprowadzenie dziennika elektronicznego w celu usprawnienia komunikacji
między nauczycielami a rodzicami.

II.

WYCHOWANIE I OPIEKA

1.Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.
2.Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej
uczniom .
3.Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.
4.Organizacja opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w ciągu roku
szkolnego.
5.Zapewnienie uczniom różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych.
6.Organizacja opieki dla uczniów biorących udział w konkursach pozaszkolnych.
7.Realizacja zadań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego
szkoły.

8.Współpraca z instytucjami i organizacjami ( Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, Policją , Strażą Miejską, Sądem, Parafią, Ośrodkiem Pomocy
Społecznej,).
9.Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji działań- pedagogizacja rodziców
podczas zebrań .

III.

KSZTAŁCENIE

1.Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez odpowiedni dobór
podręczników i programów nauczania dostosowanych do możliwości uczniów.
2.Prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych wspomagających i
rozwijających.
3.Stosowanie indywidualizacji nauczania poprzez odpowiedni dobór
aktywizujących metod i zróżnicowanych form pracy .
4.Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych i organizacyjnych
w związku z obniżeniem wieku szkolnego.
5.Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów do
nauki.
6.Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację projektów.
7.Badania osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań
przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
8.Analizowanie wyników sprawdzianu klas VI. Działania naprawcze.
Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków.
9.Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę
pomiędzy nauczycielami.
10.Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację
programów promujących zdrowie.

11.Zapoznanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.
12.Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.
13. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki
i sztuki.
14. Promowanie osiągnięć absolwentów szkoły.

EWALUACJA
Ewaluacja koncepcji będzie się odbywała na podstawie:
- analizy wniosków z przeprowadzonego przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego;
- sprawozdań zespołów przedmiotowych , wychowawczego oraz pomocy
psychologiczno- pedagogicznej;
- wniosków z przeprowadzonej w szkole w każdym roku ewaluacji
wewnętrznej;
- opinii uczniów, rodziców i nauczycieli wyrażonej w ankietach i
wywiadach.

