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Koncepcja pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu
na lata 2015/ 2016 – 2019/2020

Obszar

Zadania do realizacji / zakładany rezultat

Osoby

Termin

odpowiedzialne

realizacji

Dyrektor szkoły,

2015/2016 -

wszyscy nauczyciele,

2019/2020

1. Podnoszenie efektów kształcenia
a) Rozpoznanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów zgodnie

EFEKTY
W ZAKRESIE
KSZTAŁCENIA
WYCHOWANIA
I OPIEKI ORAZ
REALIZACJI
CELÓW I ZADAŃ
STATUTOWYCH

z przyjętymi ustaleniami.
b) Zapewnianie uczniom słabszym oraz z trudnościami w uczeniu się
wszechstronnej pomocy edukacyjnej.

pedagog, nauczyciele
specjaliści.

c) Tworzenie bogatej i atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych
zgodnej z możliwościami i zainteresowaniami uczniów.
d) Rozpoznawanie możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów
poprzez obserwacje, rozmowy z uczniami.
e) Dostosowywanie realizacji programów nauczania do
indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, zgodnie
z zaleceniami PPP gromadzonymi przez pedagoga szkolnego.
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Obszar

Zadania do realizacji / zakładany rezultat

Osoby

Termin

odpowiedzialne

realizacji

f) Dążenie do uzyskiwania wyników sprawdzianu kl. VI na poziomie
wyższym od średniej w województwie.
g) Dążenie do systematycznej poprawy wyników uczniów
najsłabszych w celu zmniejszenia rozrzutów w stosunku do
wyników uczniów najlepszych.
h) Uzyskiwanie zadawalających rezultatów w konkursach
przedmiotowych, interdyscyplinarnych, sportowych
i artystycznych.
2. Wykorzystywanie nowoczesnych, aktywnych metod pracy podczas
lekcji na każdym poziomie edukacyjnym.
3. Stosowanie technologii komputerowej w procesie edukacyjnym.
4. Troska o wychowanie i opiekę
a) Zapewnienie uczniom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej
i materialnej w miarę możliwości skutecznej pomocy materialnej
b) Organizowanie wszechstronnej i atrakcyjnej opieki świetlicy
szkolnej.
c) Rozpoznanie potrzeb wychowawczych uczniów i uwzględnianie ich
w Planie Pracy Wychowawcy.
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Osoby

Termin

odpowiedzialne

realizacji

a) Realizacja planów nauczania powstałych w oparciu o programy

Dyrektor szkoły,

2015/2016 -

i podstawę programową, bezwzględne przestrzeganie zapisów

wychowawcy, wszyscy

2019/2020

w Statucie Szkoły

nauczyciele, pedagog,

Zadania do realizacji / zakładany rezultat
1. Organizacja procesu kształcenia

b) Realizacja planów wynikowych w oparciu o programy nauczania
z uwzględnieniem zainteresowań uczniów.
c) Opracowanie i realizacja tygodniowego rozkładu zajęć szkoły,

ORGANIZACJA
PROCESÓW
KSZTAŁCENIA
WYCHOWANIA
I OPIEKI

przydział obowiązków uwzględniający wymogi higienicznej pracy

pielęgniarka szkolna,
Zespół ds. Wychowania
i Profilaktyki, Samorząd
Uczniowski, rodzice

umysłowej uczniów i nauczycieli.
2. Troska o wychowanie patriotyczne i obywatelskie:
a) Uwrażliwianie dzieci na konieczność szanowania symboli
narodowych oraz godne zachowanie podczas uroczystości
szkolnych i państwowych
b) Powszechna znajomość hymnu państwowego.
3. Ustawiczna praca nad poprawną dyscypliny, kultury osobistej
i poprawą bezpieczeństwa.
4. Promowanie szacunku dla każdego człowieka i jego godności
osobistej, odmienności, sprawiedliwości oraz innych uniwersalnych
wartości poprzez realizowanie treści ujętych w Szkolnym Programie
Wychowawczym
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Osoby

Termin

odpowiedzialne

realizacji

Dyrektor szkoły,

2015/2016 -

(agresja słowna i fizyczna, wulgaryzmy, używki).

wszyscy nauczyciele,

2019/2020

Realizowanie różnorodnych programów profilaktycznych,

pedagog, pielęgniarka

Zadania do realizacji / zakładany rezultat

Obszar

5. Podjęcie skutecznych działań w celu zminimalizowania
nieuzasadnionej absencji uczniów (realizacja szkolnych procedur).
6. Funkcjonowanie zespołu wychowawczego.
7. Zapewnienie pierwszej pomocy medycznej dla uczniów
(pielęgniarka szkolna).
8. Zapewnienie uczniom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej
i materialnej w miarę możliwości skutecznej pomocy materialnej
oraz wszechstronnej i atrakcyjnej opieki świetlicy szkolnej.
9. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie
wiedzy o tych prawach.
1.

Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki.

2.

Skuteczne przeciwdziałanie przejawom patologii wśród uczniów

TWORZENIE
WARUNKÓW

3.

organizowanie spotkań i warsztatów dla uczniów

DO ROZWOJU
I AKTYWNOŚCI

4.

UCZNIÓW

z zaangażowaniem wszystkich nauczycieli i rodziców.

Zespoły Przedmiotowe,

Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniowskich poprzez

Zespół ds. Wychowania

poszerzenie oferty edukacyjnej zajęć pozalekcyjnych.
5.

szkolna,

i Profilaktyki, rodzice.

Organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach
szkolnych i pozaszkolnych.
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Obszar
6.

Osoby

Termin

odpowiedzialne

realizacji

Wzbogacanie oferty edukacyjnej poprzez proponowanie różnych
form zajęć edukacyjnych, np. wycieczki, lekcje muzealne, warsztaty
plenerowe, Zielone Szkoły

7. Unowocześnianie i stosowanie aktywnych metod pracy podczas
zajęć lekcyjnych na każdym poziomie edukacyjnym.
8. Tworzenie bardziej czytelnych kryteriów przyznawania nagród
końcoworocznych dla wyróżniających się uczniów.
9. Zapewnianie odpowiedniej opieki uczniom podczas zajęć.
10. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas przerw między
zajęciami.
11. Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.
12. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązującymi w szkole.
13. Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
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Zadania do realizacji / zakładany rezultat

Obszar

Osoby

Termin

odpowiedzialne

realizacji

1.

Ścisła współpraca Dyrektora ze Szkolną Radą Rodziców.

2.

Dbałość i podtrzymywanie współpracy z rodzicami w celu szerszego

2015/2016 -

włączenia ich do procesu wychowawczego w szkole.

2019/2020

a) organizowanie spotkań i warsztatów dla uczniów z zaangażowaniem

WSPÓŁPRACA

wszystkich nauczycieli i rodziców.
b) Włączanie rodziców w życie szkoły poprzez angażowanie ich

Z RODZICAMI

w organizację imprez i uroczystości szkolnych i klasowych

I

c) Zasięganie opinii rodziców w istotnych kwestiach dotyczących
pracy szkoły

ŚRODOWISKIEM
LOKALNYM

3.

Utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami lokalnymi
i samorządowymi:
a) korzystanie z pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu zaistniałych
problemów
b) zwracanie się o pomoc finansową przy organizowaniu różnych
form działalności wychowawczej i terapeutycznej

4.

ZARZĄDZANIE
SZKOŁĄ
I PLACÓWKĄ

Uczestnictwo w życiu publicznym środowiska lokalnego.

1. Współpraca dyrektora z nauczycielami w zakresie zarządzania
i organizacji pracy szkoły.
2. Zapoznanie nauczycieli i pracowników szkoły z dokumentami
dotyczącymi działań szkoły.

Dyrektor szkoły,

2015/2016 -

wszyscy nauczyciele,

2019/2020

pedagog,
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Zadania do realizacji / zakładany rezultat
3. Prawidłowe prowadzenie i przechowywanie na bieżąco
dokumentacji nauczania, wychowania i opieki.
4. Prowadzenie właściwej dla siebie dokumentacji zgodnie

Osoby

Termin

odpowiedzialne

realizacji

przewodniczący
zespołów
przedmiotowych,

z przepisami prawa przez innych pracowników szkoły.

pracownicy

Wg planu

5. Zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie regulaminu

administracyjni, Rada

doskonalenia

Rodziców

WODN

i harmonogramu dyżurów podczas przerw.
6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli
b) systematyczne podnoszenie kompetencji i jakości pracy
c) uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego
d) doskonalenie pracy zespołów przedmiotowych
e) efektywne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
7. Zaopatrywanie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
8. Wymiana mebli szkolnych i oświetlenia w izbach lekcyjnych.

Wg
odbywanych
stażów
związanych
z awansem
zawodowym

9. Renowacja podłóg w klasach i na korytarzach.
10. Modernizacja zaplecza kuchennego i stołówki szkolnej.
11. Remont małej sali gimnastycznej.
12. Wzbogacenie pracowni komputerowej w nowe komputery.

W miarę
możliwości
finansowych

13. Systematyczne prowadzenie prac porządkowych na terenie szkoły.
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